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Kruisland, 24 augustus 2012 

Betreft: Zienswijze Ontwerp-Structuurvisie Roosendaal 2025 

Geacht college van burgemeester en wethouders, 

Onlangs hebben wij kennis genomen van de ontwerp-structuurvisie Roosendaal. Daarnaast hebben wij op 21 
augustus jl. de inloopavond bezocht. De ontwerp Structuurvisie heeft van 16 juli tot en met 26 augustus 2012 
ter inzage gelegen met de mogelijkheid daarop een zienswijze in te dienen. Als Dorpsraad Kruisland willen wij 
van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om via deze zienswijze een aantal punten onder de aandacht te 
brengen 

Bedrijventerreinen (p24 en p43) 
Voor Roosendaal geeft u aan dat de komende jaren sterk wordt ingezet om de bestaande terreinen te 
intensiveren en te herstructureren. Inbreiding boven uitbreiding. U geeft zowel in de tekst als op de kaart op 
pagina 26 aan dat er nog een aantal zoeklocaties zijn, waaronder het gebied tussen de A17 en de 
buisleidingenstraat vanaf de golfbaan tot aan de Vliet. Het betreffen infrastructuurgerelateerde gebieden. 
Voorop staat dat wij als Dorpsraad geen voorstander zijn van een dergelijke ontwikkeling van bedrijven aan 
de rand van de stad. Tijdens de inloopavond is aangegeven dat deze locatie gekoppeld zou worden aan de 
ontwikkeling van een vrijliggend goederenspoor en dat dit na 2020 is voorzien. In de uitvoeringsparagraaf op 
pagina 45 wordt onder het kopje Bedrijventerrein aangegeven dat de gemeente met de markt uiteindelijk het 
strategisch voorraadbeheer uit werkt en dat zoeklocaties pas in beeld komen wanneer de huidige voorraad en 
de strategische voorraad ontoereikend zijn. Beide punten komen niet overeen met het uitgangspunt zoals 
eerder gesteld op pagina 24. 

Daarnaast lijkt er een fout te staan in zowel de kaart op pagina 26 Bedrijventerreinen als de integratiekaart op 
pagina 3. Het kassencomplex ten westen van het buisleidingentracé (aan de uitloper van Westelijke 
Havendijk) wordt op beide aangeduid als bedrijventerrein. In de toelichtende tekst wordt niets over deze 
locatie gezegd. Aangezien het een locatie met agrarische bestemming betreft willen wij voorstellen het in de 
kaart van de structuurvisie dan ook niet op te nemen als zijnde bedrijventerrein. 

Het groene buitengebied (p34) 
In paragraaf 5.9 wordt beschreven dat primair wordt ingezet op het ondersteunen van de bestaande 
kwaliteiten van het landschap en het buitengebied. Dit uitgangspunt kunnen wij onderschrijven. De gemeente 
Roosendaal en de gemeente Steenbergen liggen beide op de overgang van zand naar klei. Deze overgang 
van zand naar klei, is ook in het gebied tussen Kruisland en de gemeente Roosendaal duidelijk zichtbaar. Naar 
ons idee zou je het gebied dan ook als zodanig kunnen benoemen en de bijhorende kwaliteiten als zodanig 
omschrijven, waaronder de aanwezigheid van kreekrestanten en hoogteverschillen in het landschap. In de 
tekst wordt dit onderscheid niet nader genoemd. In de structuurvisie zouden wij dan ook aandacht willen 
vragen voor een nadere omschrijving van het landschap en de specifieke kwaliteiten. Het gebied ten noorden 
van Roosendaal wordt aangeduid als gebied waar ruimte is voor verdergaande agrarische ontwikkeling. Er 
wordt niet aangegeven wat hieronder wordt verstaan. Betreft het bestaande grondgebonden bedrijven die 
willen uitbreiden of worden hier ook intensieve veeteeltbedrijven voorgestaan. Bedrijven van een dergelijke 
omvang passen qua maat en schaal niet in het overgangsgebied. Daarnaast zien we in dit gebied ook 
mogelijkheden voor recreatief medegebruik en plattelandsontwikkeling. 
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Openbare Ruimte (p38) 
De Roosendaalse Vliet stroomt door verschillende gemeenten. Onder meer de gemeente Steenbergen zet in 
haar structuurvisie en door mee te doen in het project Waterpoort in op het versterken van haar ligging aan 
het water. Naast de betekenis als goederentransport biedt de Roosendaalse Vliet en zijn omgeving ook 
mogelijkheden om recreatief te worden versterkt en ingevuld, zeker in combinatie met de ontwikkeling van 
Stadsoevers waarmee Roosendaal weer aan het water komt te liggen. In de structuurvisie worden deze 
mogelijkheden vooralsnog niet benoemd, terwijl ook op dit gebied kansen lijken te liggen voor Roosendaal. 

Overgang Stad - Platteland 
Het groene buitengebied ten noorden en westen van de gemeente Roosendaal wordt door onze bewoners 
intensief gebruikt voor te wandelen en fietsen en wordt gewaardeerd vanwege het uitzicht. De afgelopen 
jaren is dit vertrouwde beeld op een aantal plekken fors aangetast. In paragraaf 5.8 wordt de intentie 
omschreven voor de ontwikkeling van een vrijliggend goederenspoor ten westen van Roosendaal, parallel aan 
de A17. Vanuit planologisch oogpunt valt deze bundeling van infrastructuur te begrijpen, wel vragen we 
aandacht om bij dergelijke ontwikkelingen ook tijdig oog te hebben voor de impact op het landschap. 

We zien ook graag in de structuurvisie terug hoe we de bestaande (landschappelijke) waarden kunnen 
versterken door de bedrijven gevestigd op Borchwerf I I en de vuilverbranding Sita landschappelijk in te 
passen door bijvoorbeeld een dijklichaam of opgaande beplanting. In de huidige situatie is de overgang 
abrupt en zijn de bedrijven aan de achterzijde van verre zichtbaar. 

Het lijkt het ons essentieel ook stil te staan bij de overgang tussen stad (in dit geval 
bedrijventerrein/industrie) en het platteland waarin ruimte is voor agrarische activiteiten, groen en recreatie. 
Om te voorkomen dat de stad alleen maar verder uitdijt, met rafelige randen tot gevolg, lijkt het ons zinvol 
vast te houden aan de speerpunten van uw ambities zoals geformuleerd op pagina 13: kwaliteitsverbetering, 
revitalisering en intensivering van bedrijventerreinen en kwaliteitsverbetering in het buitengebied in 
samenwerking met partners. Dit sluit aan bij de nieuwe plattelandsontwikkelingskoers van de provincie waarin 
samenhang tussen stad en platteland (Stadteland) centraal staat. Hierbij kan wat ons betreft worden om 
(bestaande) agrarische bedrijven landschappelijk in te passen door middel van erfbeplanting. 

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet. 

Dorpsraad Kruisland 


