
Gemeente Roosendaal 
t.a.v. het college van burgemeester en wethouders 
Postbus 5000 
4700 KA Roosendaal 

Uw brief van 
Uw kenmerk 
Nadere informatie bij 
Doorkiesnummer 
Ons kenmerk 
Onderwerp 

11-7-2012 

M. Lambregts-Kolmeijer (m.lambregts@halclerberge.nl) 
0165-390772 
256409 
Inspraakreactie ontwerp-structuurvisie Roosendaal Oudenbosch 
2025 

VERZONDEN 2 4 AUG. 2012 
21 augustus 2012 

Geacht college, 

Medio juli heeft u de terinzagelegging van uw ontwerp-structuurvisie Roosendaal 2025 bekend 
gemaakt. Tevens heeft u ons uitgenodigd om een reactie te geven. Wij hebben inmiddels kennis 
genomen van de visie en willen bijgaand graag onze reactie aan u kenbaar maken. 

In uw publicaties en in uw visie geeft u aan dat de structuurvisie het toetsingskader voor 
toekomstig ruimtelijke ontwikkelingen binnen uw gemeentelijk grondgebied aangeeft. Er zijn echter 
ook ontwikkelingen te benoemen die omliggende gemeenten raken en waarvoor met het oog op 
afstemming de samenwerking met deze gemeenten moet worden gezocht. Wij vinden het 
wenselijk om met het oog op deze afstemming actief benaderd te worden te worden over deze 
ontwikkelingen en de uitvoering van de visie/het programma. 

Wij vragen u aandacht voor de twee grote projecten die in het kader van uw structuurvisie worden 
opgevoerd, te weten de omlegging van de A58 en de realisatie van een vrijliggend goederenspoor. 
Wij ondersteunen uw keuze om daar waar het gaat om ontwikkeling om vooral binnen de 
stedelijke contouren te blijven. Bij de omlegging A58 zal deze nieuwe weg dan ook een harde 
grens moeten vormen tussen de stedelijke contouren van(uit) Roosendaal en het buitengebied van 
onder andere de gemeente Halderberge. De aangegeven zoeklocaties voor economische 
ontwikkelingsmogelijkheden zijn aangegeven op Roosendaals grondgebied. 

In uw structuurvisie is voorts de agendering van een vrijliggend goederenspoor langs de A17 zone 
opgenomen. Uw argumenten zijn bereikbaarheid en leefbaarheid. In het kader van onder andere 
de Visie Goederenvervoer West-Brabant hebben de regiogemeente, waaronder de gemeente 
Halderberge, zich eerder positief uitgesproken. De veiligheid en leefbaarheid van de omliggende 
kernen met het huidig tracé, waaronder Oudenbosch, staat onder druk. Verder strookt deze 
opgave ook bij het bundelingsprincipe in de zone nabij de A17 zoals dit bij de inventarisatie voor 
de opstelling van de eigen structuurvisie naar voren is gekomen. 

Het zuidwestelijk gebied van onze gemeente (hoek Mark-Vlietkanaal, Gastelsedijk Zuid/waterloop 
de Riet, Borchwerf II) betreft landschappelijk gezien een uniek gebied dat nog heel oorspronkelijk 
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is. Het gebied wordt bepaald door een dijk die door het landschap slingert. Deze dijk wordt 
begeleid door verschillende waterlopen, poelen, bospercelen, boomweides, groensingels en 
bomenrijen. Het gebied op zich, maar ook het contrast tussen het besloten karakter van de dijk 
met zijn beplantingen en het daarachter gelegen open poldergebied, zijn van grote 
landschappelijke waarde. 

In het gebied komen veel populieren voor, die behalve van landschappelijke waarde ook van 
onschatbare waarde zijn voor inheemse flora en fauna. Het natte karakter van het gebied en de 
rust die er heerst dragen hieraan bij. Niet voor niets is het gebied genoemd als onderdeel van de 
Groene Hoofdstructuur en grenst het aan de ecologische verbindingszone langs het Mark-
Vlietkanaal. 

Wij zijn van mening dat verstoring van dit gebied, op wat voor manier dan ook, een aantasting 
betekent van een uniek stukje landschap en natuur op de grens van Halderberge en Roosendaal. 
Rekening houdend met het voorgaande, kunnen we de realisatie van de aangegeven windmolens 
in de zone langs de A17 wel ondersteunen. 
Voor wat betreft de situering van de windmolens is ervanuit gegaan dat ook de situering op de 
verschillende kaarten van de structuurvisie als indicatie zijn weergegeven. Dit te meer omdat een 
van voorziening op Halderbergs grondgebied is ingetekend. Wij verzoeken u om dit aan te passen. 

In uw visie wordt aangegeven dat de ruimtelijke keuzes en uitgangspunten vertaald zijn naar de 
verschillende onderdelen van de ruimtelijke ordening en ondersteund worden door kaarten met de 
hoofdstructuren. Verwijzend naar het belang en noodzaak van genoemde (regionale) afstemming 
en samenwerking zijn wij van mening dat -daar waar het gaat om verfijning en uitwerking van deze 
hoofdstructuren en keuzes en daarmee bepaling van exacte situering van de genoemde 
(infrastructurele) opgaven-, tijdig de samenwerking moet gezocht met de buurgemeenten. 

Voorgaande geldt ook bij de agendering van voornoemde infrastructurele projecten op het MIRT, 
zoals u aangeeft in de uitvoeringsparagraaf. 

Tot slot willen wij u wijzen op een tweetal praktische zaken: 
* Op verschillende kaarten in de structuurvisie is de spoorlijn richting Breda niet zichtbaar; 
* Bij de agendering het vrijliggend goederenspoor wordt in kolom "uitvoering" naar de A58 
verwezen (pag. 46). 

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben bericht. Mocht u naar aanleiding van onze 
reactie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Lambregts-Kolmeijer, 
afdeling Realisatie & Ontwikkeling van de gemeente Halderberge. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge, 
de secretaris, de burgemeester, 

G.A.A.J. Janssen .^.4. 0. C. t l . faa^\jeu^ 

cc : wethouder Akkermans 
leden gemeenteraad Halderberge 
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