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Planning raadscyclus november-december 2012 

 

De bijeenkomsten zijn vet afgedrukt. 

De stukken worden alleen digitaal verstrekt. (via de I-pad) 

 

DATUM ACTIVITEIT 

Donderdag 1 november 2012 

 

Ontvangst raadsstukken (set beeldvorming) digitaal 

Tot woensdag 12 december 

2012 

 

Indienen schriftelijke vragen n.a.v. raadsvoorstellen/ 

raadsmededelingen. Dit kan gedurende de hele cyclus. 

Beantwoording volgt zo spoedig mogelijk na indiening vragen. 

Maandag 5 november  2012 Bijeenkomst agendacommissie 

 

Woensdag 14 november 2012 Beeldvormende raadsbijeenkomst 

 

Vrijdag 16 november 2012, 

09.00 uur 

Gemotiveerd agenderen commissie Omgeving. 

Digitale ontvangst commissiestukken Omgeving (dagmail) 

 

Woensdag 21 november 2012 Commissie Omgeving 

 

Vrijdag 23 november 2012, 

09.00 uur 

Gemotiveerd agenderen commissie Bestuur. 

Digitale ontvangst commissiestukken Bestuur (dagmail) 

 

Woensdag 28 november 2012 Commissie Bestuur 

 

Vrijdag 7 december 2012, 09.00 

uur 

Gemotiveerd agenderen voor raadsvergadering. 

Digitale ontvangst raadsstukken 

 

Woensdag 12 december 2012 Raadsvergadering 
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BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST 

                                       
Datum:    14 november 2012  
Aanvang: 19.30 uur 
Vergaderplaats:  Raadszaal, Oude Raadhuis aan de Markt te Roosendaal  
_________________________________________________________________________________ 
 
Het doel van de bijeenkomst is informatie uit te wisselen die voor een goede beeldvorming van de raad nodig is. Naast raadsleden 
kunnen ook inwoners en maatschappelijke organisaties aan de bijeenkomst deelnemen.  
Insprekers kunnen zich tot uiterlijk 13 november 2012 12.00 uur melden bij de raadsgriffie (telefoon: 0165 579 277 of mail: 
griffie@roosendaal.nl). Aanwezigen kunnen korte, informatieve vragen stellen over de voorstellen aan de verantwoordelijk 
portefeuillehouder. 

___________________________________________________________________________________ 
 
Blok Inspraak 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
__________________________________________________________________________________  
 
Blok Bestuur 
____________________________________________________________________________________ 
 
B1 Ambtelijk horen bezwaarschriften 
In januari 2012 heeft de raad besloten de pilot Ambtelijk horen te starten. Bij bepaalde bezwaarschriften 
worden de bezwaarmakers gehoord door de medewerkers van het team Bezwaar en Beroep in plaats 
van door de Commissie voor de bezwaarschriften. Na bijna 7 maanden is deze pilot geëvalueerd en tot 
positieve resultaten geleid. De raad wordt voorgesteld de pilot ambtelijk horen om te zetten naar een 
vaste werkwijze. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
B2 Actieprogramma Speerpunt Binnenstad 
Dit voorstel is gebaseerd op twee rapporten. Namelijk het onderzoeksrapport van Adviesbureau Connect 
“Samen naar een sterker Roosendaal” en het rapport dat in samenwerking met de Stuurgroep Binnenstad 
is opgesteld. Het college neemt de conclusies uit het onderzoeksrapport  van Adviesbureau Connect 
over. Voor de korte termijn worden de acties uitgevoerd die de basis op orde brengen (o.a. extra 
veegacties, verwijdering van graffiti en kauwgom, parkeeractie, bewegwijzering en looproutes, en de 
herinrichting van het Tongerloplein).  
De raad wordt voorgesteld € 400.000 beschikbaar te stellen om de basis op orde te brengen in de 
binnenstad en het herinrichten van het Tongerloplein als cultuurplein. 
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
 
B3 Actieplan 2013 van Integraal Veiligheidsplan Roosendaal 2012-2014, “Veiligheid, uw en 

onze zorg!” 
 Het Actieplan 2013 van het integrale veiligheidsplan laat zien hoe de gemeente Roosendaal in 2013 
vorm geeft aan de integrale aanpak van veiligheid samen met partners in veiligheid, want veiligheid is uw 
en onze zorg! De raad wordt voorgesteld het bijgevoegde Actieplan 2013 van het Integraal 
Veiligheidsplan Roosendaal 2012-2014 “Veiligheid, uw en onze zorg!” vast te stellen. 
Portefeuillehouder: burgemeester Niederer 
 
B4 2

e
  bestuursrapportage 2012 (peildatum 1 september 2012) 

Het college informeert de raad twee keer per jaar via een bestuursrapportage over de realisatie van de 
begroting. Tevens wordt in het kader van de begrotingsrechtmatigheid voorgesteld om bekende financiële 
ontwikkelingen in de begroting aan te passen. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de 2

e
 

bestuursrapportage 2012 en de begroting te wijzigen volgens bijgaande wijzigingsvoorstellen. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 



B5 Belastingverordeningen en tariefvaststelling 2013 
Jaarlijks dienen de belastingverordeningen door de gemeenteraad te worden vastgesteld om een juiste 
heffing en invordering mogelijk te maken. Met de vaststelling van de Programmabegroting 2013 heeft de 
raad besloten om voor het komende jaar de tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen te 
verhogen met het toegepaste inflatiepercentage van 2,3%.  
Een uitzondering hierop vormen de rioolheffing (4,2%) en de leges APV (18,6%). De afvalstoffenheffing 
wordt niet verhoogd en de marktgelden worden verlaagd. De raad wordt voorgesteld de betreffende 
verordeningen vast te stellen. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
B6 Wijziging Verordening winkeltijden 
Met de beslissing op bezwaar naar aanleiding van de Verordening winkeltijden wordt terug gegaan naar 
het regime zoals dat tot vorig jaar gold. Dit zijn 52 koopzondagen voor Rosada en 15 koopzondagen voor 
de rest van de gemeente. Na overleg en op voorstel van de belangenorganisaties zijn de voorkeuren 
bepaald. Als algemene regel geldt het voorstel van het Collectief Roosendaal. Voor de verschillende 
branches en gebieden kunnen bijzondere regelingen worden vastgesteld. De koopzondagen worden voor 
2013 wettelijk verankerd in de wijziging van de Verordening winkeltijden. Op de koopzondagen in de 
binnenstad geldt de regeling voor het betaald parkeren. De raad wordt voorgesteld de verordening vast te 
stellen. 
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
 
B7 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling van Raad van Toezicht Openbaar Basisonderwijs 
West-Brabant (OBO WBR) en statuten OBO WBR 
Gemeentebesturen zijn volgens de wet op de primair onderwijs (WPO) verantwoordelijk voor de 
instandhouding van openbaar basisonderwijs binnen hun gemeente en voeren derhalve het extern 
toezicht uit op het beheer van de stichting. Deze taak wordt uitgevoerd door de raad van toezicht, waarin 
de portefeuillehouders ‘onderwijs’ van de betrokken gemeenten zitting hebben. De raad wordt voorgesteld 
in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling raad van toezicht Openbaar 
Basisonderwijs West-Brabant 2004 die in 2010 is aangevuld met de toetreding van de gemeente 
Drimmelen inclusief de statutenwijziging van de Stichting OBO WBR. 
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
 

B8 Huisvesting Programma Onderwijs 2013 
De gemeente stelt jaarlijks het Huisvesting Programma Onderwijs (HPO) vast. Thans ligt voor het HPO 
2013. Op grond van het budgetrecht dient de raad de begroting te wijzigen. De raad wordt voorgesteld de 
begroting te wijzigen. 
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
 
________________________________________________________________________________  
 
Blok Bestuur/Omgeving 
____________________________________________________________________________________ 
 
BO1 
Roosendaal verandert, Roosendaal beweegt; Structuurvisie Roosendaal 2025, nota Grondbeleid 
Roosendaal verandert, Roosendaal beweegt vormt het inhoudelijk kader voor de koers van de gemeente 
Roosendaal voor de komende tien jaar.  
De Structuurvisie Roosendaal 2025 is het kader voor het ruimtelijk beleid en geeft aan hoe dit beleid moet 
worden verwezenlijkt.  
De nota Grondbeleid geeft de kaders voor de wijze waarop ruimtelijke projecten op de meest efficiënte 
wijze kunnen worden uitgevoerd en hoe dit in de grondexploitaties en planning & control cyclus wordt 
verantwoord. 
De raad wordt voorgesteld de visie Roosendaal verandert, Roosendaal beweegt, de ruimtelijk 
structuurvisie Roosendaal 2025 en de nota Grondbeleid vast te stellen. 
Portefeuillehouder: wethouders Adriaansen,Jongmans en Verbraak 



 

__________________________________________________________________________________  
 
Blok Omgeving 
____________________________________________________________________________________ 
 
O1 Liquidatieplan Regionale Milieudienst 
In 2009 zijn landelijke afspraken gemaakt over de vorming van ca. 30 R Regionale Uitvoeringsdiensten 
(RUD) voor de uitvoering van de taken op het gebied van vergunning, toezicht en handhaving. Het doel 
hiervan is om de versnippering in de uitvoering van deze taken tegen te gaan. De RUD’s moeten 1 januari 
2013 zijn ingevoerd. De gemeenteraad heeft op 26 september jl. hiertoe toestemming verleend.  
Dit resulteert erin dat de huidige gemeenschappelijke regeling Regionale Milieu Dienst, waaraan acht 
gemeenten deelnemen, kan ophouden te bestaan. Voordat deze dienst echter kan worden opgegeven 
kan de raad zienswijze formuleren op het zogeheten liquidatieplan. 
Portefeuillehouder: wethouders Adriaansen 
 
O2 verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de omgevingsvergunning met 
ruimtelijke onderbouwing van Gansewinkel te Heerle  
Teneinde te kunnen starten met de bouw van een windshifter en 2 silo’s op het terrein van van 
Gansewinkel aan de Boerenweg te Heerle is de procedure omgevingsvergunning met ruimtelijke 
onderbouwing opgestart. In dit kader is de Provincie Noord-Brabant het bevoegd gezag. De raad wordt 
voorgesteld te adviseren aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant om de ingediende zienswijze 
ongegrond te verklaren. 
Portefeuillehouder: wethouders Adriaansen 
 
 
O3 Nota grondprijsbeleid 
Voorgaande jaren zijn de grondprijzen steeds vastgesteld bij de jaarlijkse programmabegroting. Als 
gevolg van de slechte economische situatie is de verkoop van grond afgenomen. De gemeente 
Roosendaal is van mening dat de gehanteerde grondprijzen daarom opnieuw tegen het licht moeten 
worden gehouden om te bekijken of deze nog marktconform zijn. De raad wordt voorgesteld de nota 
Grondprijsbeleid vast te stellen. 
Portefeuillehouder: wethouders Adriaansen 
 
 

 
 



3.1 Raadsvoorstel Ambtelijk horen bezwaarschriften

1 B1 - rvs ambtelijk horen bezwaarschriften.pdf 

 

  

  

 Raadsvoorstel 
  

Datum 
raadsvergadering: 

12 december 2012   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Theunis   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Ambtelijk horen bezwaarschriften 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
Samenvatting:  
In januari 2012 heeft u besloten de pilot Ambtelijk horen te starten. In nader bepaalde categorieën 
bezwaarschriften worden de bezwaarmakers gehoord door de medewerkers van het team Bezwaar en 
Beroep in plaats van door de Commissie voor de bezwaarschriften. Na bijna 7 maanden is deze pilot 
geëvalueerd, hetgeen tot positieve resultaten heeft geleid.  
 
Wij stellen u voor: 
1. De Pilot Ambtelijk horen om te zetten naar een vaste werkwijze; 
2. De nieuwe werkwijze communiceren via Stadserf en de website. 

 
Aanleiding   
In januari 2012 is gestart met de pilot Ambtelijk horen. Dit houdt in dat het team Bezwaar en Beroep 
bezwaarmakers die bezwaar maken tegen door het college vastgestelde categorieën bezwaarschriften 
ambtelijk is gaan horen. Deze bezwaarmakers worden niet meer door de Commissie voor de 
bezwaarschriften gehoord. Ten behoeve van de pilot is gekozen voor de “makkelijkere” 
bezwaarschriften gericht op de Wet werk en bijstand en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Na 7 
maanden op deze wijze te hebben gewerkt, zijn er ongeveer 40 bezwaarschriften ingevolge de Wet 
werk en bijstand en ongeveer 70 bezwaarschriften in het kader van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning ambtelijk afgehandeld. Dit hoge aantal is gelegen in de wijziging van het Protocol Hulp 
bij het Huishouden, waardoor de meeste cliënten geconfronteerd zijn met een vermindering van het 
aantal uren hulp. Met een raadsmededeling hebben wij u voor het zomerreces op de hoogte gesteld 
van de evaluatie. 
  

Kader    
De Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat bezwaarmakers hun bezwaren mondeling mogen 
toelichten ten overstaan van een onafhankelijke Commissie voor de bezwaarschriften of zij mogen 
worden gehoord door ambtenaren die geen bemoeienis hebben gehad met de totstandkoming van het 
besluit waartegen het bezwaar is gericht. Dit moet wel worden vastgelegd in een verordening. Ten 
behoeve van de pilot is de Verordening commissie voor de bezwaarschriften hier al in januari op 
aangepast. Het college heeft een Aanwijzingsbesluit genomen waar de categorieën bezwaarschriften 
zijn genoemd die voor ambtelijk horen in aanmerking komen. Omdat u heeft besloten de pilot te 
starten, dient u te besluiten de pilot om te zetten naar een vaste werkwijze.  
 

Motivering / toelichting   
Het doel van de pilot was om te onderzoeken of deze nieuwe werkwijze voordelen zou opleveren ten 
opzichte van de werkwijze met de Commissie. Op diverse punten is de werkwijze geëvalueerd. Op de 
eerste plaats is onderzocht hoe de bezwaarmakers het ambtelijk horen hebben ervaren middels een 
vragenlijst. Het betrof vooral positieve reacties tegen een kleiner aantal negatieve reacties. Dezen 
lagen voornamelijk in het gevoel dat de beslissing al was genomen. Positieve reacties waren vooral 
gericht op klantvriendelijkheid, flexibiliteit en een snellere doorlooptijd van de procedure. Dit laatste 
heeft ook te maken met de wettelijke beslistermijn bij ambtelijk horen die zes weken bedraagt 
(Commissiebehandeling 12 weken). Maar omdat flexibel hoorzittingen ingepland kunnen worden 
(overdag), gaat de procedure sneller. Er zijn geen negatieve reacties omtrent partijdigheid of 
ondeskundigheid, waar in eerste instantie voor werd gevreesd. Ook de vertegenwoordigers die namens 
het college het woord voeren tijdens en hoorzitting zijn overwegend tevreden 
 
Het team Bezwaar en Beroep heeft geen problemen ervaren bij de invoering van de nieuwe werkwijze. 
Het vergt per hoorzitting ca. 5,5 uur extra inzet, maar deze wordt ruimschoots terugverdiend door het 



niet te hoeven organiseren van een hoorzitting voor de Commissie. Ook kopieerkosten en 
administratieve inzet zijn aanzienlijk minder.  
 

Doel en evaluatie   
Gelet op de voornamelijk positieve resultaten wordt voorgesteld de pilot om te zetten naar een vaste 
werkwijze. Daarnaast zal het college worden voorgesteld de categorieën bezwaarschriften die ambtelijk 
worden afgehandeld uit te breiden. De volgende categorieën bezwaarschriften zullen dan ambtelijk 
worden afgehandeld. Besluiten die genomen worden ingevolge: 

- De Wet werk en bijstand met uitzondering van fraudezaken; 
- De Wet maatschappelijke ondersteuning met uitzondering van besluiten die financiële 

gevolgen van 5.000 euro of meer  hebben zoals woningaanpassingen; 
- De Regeling gehandicaptenparkeerkaarten; 
- De Wegenverkeerswet; 
- De Algemene plaatselijke verordening (met uitzondering van besluiten waar BIBOB is 

toegepast) en de handhaving van deze besluiten.  
Overige categorieën zoals omgevingsvergunningen, planschadezaken, nadeelcompensatie en WOB-
verzoeken liggen vaak (politiek) wat gevoeliger, zodat deze zaken nog door de Commissie zullen 
worden behandeld. In het kader van samenwerking met andere gemeenten, wordt onderzocht of een 
regionale Commissie voor de bezwaarschriften een optie is, een Commissie die de complexere, 
gevoelige zaken zal behandelen.  
 
De pilot heeft aangetoond dat er vooral op het gebied van klantvriendelijkheid  en efficiënter werken 
goede resultaten worden gescoord. Door uitbreiding van de werkwijze leidt dit naar verwachting tot een 
hogere mate van klanttevredenheid, snellere doorlooptijden en een forse kostenbesparing.  
 

Financiële aspecten en consequenties   
Bij de evaluatie van de pilot is een berekening gemaakt van de te besparen kosten. Uitgaande van 40 
bezwaarschriften die niet door de Commissie zijn behandeld leidde dit tot een besparing van 5.000 
euro presentiegeld (10 hoorzittingen van ca. 2.5 uur met 2 leden á ca. 100 euro per uur). De kopieer- 
en verzendkosten leveren een besparing op van 1600 kopieën, plus de verzendkosten van ca. 50 euro 
en de daarbij horende administratieve inzet. Van het team Bewaar en Beroep wordt wel ca. 5.5 uur 
extra inzet gevergd per hoorzitting.  
 

Communicatie    
Na uw besluitvorming, zal het college worden voorgesteld een nieuw Aanwijzingsbesluit categorieën 
van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord te nemen waarin de hierboven beschreven 
uitbreiding is opgenomen. Via Stadserf zal dit nader worden gecommuniceerd.  
 

Bijlagen   
1. Het concept-Aanwijzingsbesluit categorieën bezwaarschriften die ambtelijk kunnen worden 

gehoord.  
2. Raadsmededeling  van 22 juni 2012 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
G. van Hofwegen mr. J.M.L. Niederer 



 

 

  

  

 Raadsbesluit 
  

Datum 
raadsvergadering: 

12 december 2012   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Theunis   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Ambtelijk horen bezwaarschriften 

 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie Bestuur d.d. 28 november 2012. 
 
Besluit: 
 
1. De Pilot Ambtelijk horen om te zetten in een vaste werkwijze.  
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2012. 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
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Aanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord. 

Het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal, 

Gelet op artikel 2, derde lid van de Verordening voor de bezwaarschriften, 

Besluit vast te stellen het: 

“Aanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord” 

Artikel 1 

De onderstaande categorieën van bezwaarschriften worden aangewezen als categorieën waarbij het 

horen ambtelijk kan plaatsvinden: 

1. Bezwaarschriften in het kader van de Wet werk en bijstand met uitzondering van 

bezwaarschriften tegen besluiten inzake fraude; 

2. Bezwaarschriften in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning met uitzondering 

van besluiten die financiële gevolgen van meer dan € 5.000,00; 

3. Bezwaarschriften in het kader van leerlingenvervoer; 

4. Bezwaarschriften in het kader van de Regeling gehandicaptenparkeerkaarten; 

5. Bezwaarschriften in het kader van de Wegenverkeerswet; 

6. Bezwaarschriften in het kader van de Algemene plaatselijke verordening met uitzondering 

van besluiten waar de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 

(BIBOB) wordt toegepast; 

7. Bezwaarschriften in het kader van de handhaving van de Algemene plaatselijke verordening; 

8. Kennelijk niet-ontvankelijke bezwaarschriften.  

Artikel 2 

1. Dit besluit treedt in werking op ……..  

2. Indieners van categorieën van bezwaarschriften als bedoeld in artikel 2, derde lid van de 

verordening of hun gemachtigden, kunnen vanaf de datum als genoemd in het eerste lid 

van dit artikel ambtelijk worden gehoord, ongeacht de datum van ontvangst van hun 

bezwaarschrift.  

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van …………, 

De secretaris,       De burgemeester,  
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Gemeente 
Roosendaal •■ I TvUUbCriUaai ■'■•"••■■- •• Raadsmededeling 

Datum: 22 juni 2012 Nr.: 
Van: het college van burgemeester en wethouders 
Aan: de raad van de gemeente Roosendaal 
Kopie aan: Wethouder Theunis 
Onderwerp: Evaluatie ambtelijk horen 
Bijlage: 

Inleiding 
In januari 2012 heeft u besloten dat voor een halfjaar de Pilot Ambtelijk horen van bezwaarmakers zal worden 
uitgevoerd. Dit houdt in dat het team bezwaar en beroep bezwaarmakers die bezwaar maken tegen nader 
vastgestelde categorieën bezwaarschriften ambtelijk gaan horen. Dat wil zeggen dat deze bezwaarmakers niet 
meer door de Commissie voor de bezwaarschriften worden gehoord. Gekozen is voor de "makkelijke" categorieën 
bezwaarschriften tegen besluiten in het kader van de Wet werk en bijstand, zoals bijzondere bijstand en het wel of 
niet toekennen van uitkeringen, en de Wet maatschappelijke ondersteuning, zoals deeltaxibesluiten en besluiten 
ten aanzien van de hulp bij het huishouden. 

Doel 
Het doel van deze pilot is te onderzoeken of een dergelijke werkwijze voordelen zal opleveren en of er 
meerdere categorieën bezwaarschriften voor ambtelijk iïoren in aanmerking kunnen komen. Er is 
onderzocht wat de ervaringen zijn van de gehoorde bezwaarmakers. Daarnaast worden door middel 
van aantallen, doorlooptijden, ed. de voordelen beschreven die het team ervaart en andere 
betrokkenen. 

Informatie 
Er is bijna 5 maanden met de pilot gewerkt. Er zijn 10 hoorzittingen geweest, waar 17 Wwb-zaken en 24 Wmo-
zaken zijn behandeld. Tot en met augustus staan nog 12 Wwb-zaken en 27 Wmo- zaken gepland. (De Wmo-
zaken zijn bijna allen als gevolg van de besluiten om de hulp bij het huishouden te verminderen). Van deze zaken 
heeft 1 zaak bij de rechtbank gediend. De dooriooptijd is ca. 8 weken. 

Effect pilot op reguliere budgetten 
- De Commissie voor de bezwaarschriften heeft 10 keer minder hoeven aanzitten, hetgeen neerkomt op een 
besparing van € 5000,00 (10 hoorzittingen van 2.5 uur met 2 leden, € 250,00 presentiegeld per lid per avond); 
- De kopieer- en verzendkosten van de procesdossiers levert een besparing op van ca. 1600 kopieën (ca. 20 
kopieën per bezwaarschrift) plus de verzendkosten a ca. € 10,00; 

Effect pilot op capaciteit van het team 
Er wordt tot nu toe nog met twee medewerkers gehoord die afwisselend de taak van secretaris danwei voorzitter 
vervullen. De secretaris bereidt voor en werkt af. De voorzitter leidt de hoorzitting en stelt de vragen, eventueel 
aangevuld door de secretaris. Dat wil zeggen dat de secretaris de beslissing op bezwaar maakt, maar de voorzitter 
geeft hien/oor zijn of haar akkoord. In de meest ideale situatie houdt dit in dat de bezwaamiaker binnen een week 
na de hoorzitting de beslissing op het bezwaarschrift heeft ontvangen. Effect van deze weri<wijze: 
- Geen effect op de werkbelasting van de secretaris; 
- De voorzitter vereist 5,5 uur extra per hoorzitting (voorbereiding + deelname aan hoorzitting); 

De extra benodigde capaciteit hebben we grotendeels op weten te vangen door op een andere manier te werken: 
- Digitaliseren van het werkproces; 
- De hoorzittingen voor zowel het ambtelijk horen als de commissie worden opgenomen ipv genotuleerd; 
- Er worden geen 'readers' meer gemaakt voor de commissieleden cq de voorzitter ambtelijk horen maar er 
worden 'concept beslissingen op bezwaar' aangevuld met de benodigde documentatie (vergt minder capaciteit van 
de secretaris maar vergt wel iets meer voorbereidingstijd voor de voorzitter cq commissieleden). 

Effect pilot op de dooriooptijd van het bezwaarschrift 
De dooriooptijd van een bezwaarschrift is aanzienlijk korter: gemiddeld 10 ipv 18 weken per bezwaarschrift. Buiten 
het feit dat de wet dit zo heeft bepaald, valt de Commissie voor de bezwaarschriften als "schakel" uit de procedure. 
De zittingen van de Commissie staan vast en altijd op maandagavond. Bij afwezigheid van de leden worden geen 
hoorzittingen georganiseerd. Er kunnen nu meer hoorzittingen gepland worden indien nodig (bijv. ivm piek 
bezwaarschriften tegen besluiten in het kader van de hulp bij het huishouden) en ze kunnen ook vaker binnen de 
reguliere kantoortijden gepland worden. 



En/arinq team 
Het team heeft de pilot als zeer positief ervaren. De nieuwe werkwijze maakt het werk niet alleen efficiënter en 
veelzijdiger, maar ze zien ook het positieve effect hiervan op de dooriooptijden. Ze ervaren zelf ook, dat de 
hoorzittingen in een meer ontspannen sfeer plaats vinden en dat de afhandeling goed verioopt. Buiten het feit dat 
ze inhoudelijk over voldoende kennis beschikken of elkaar daar waar nodig aanvullen, hebben ze ook 
geïnvesteerd in het trainen van hun communicatieve vaardigheden en na elke hoorzitting hebben ze elkaar ook 
constructieve feedback gegeven. Alle collega's zijn enthousiast over deze nieuwe werkmethodiek en zouden deze 
dan ook graag structureel en in een breder perspectief toe willen gaan passen. 

Ervaring bezwaarmakers 
Omdat de verbetering van de dienstverlening als één van de belangrijkste doelstellingen is, is een enquête 
verzonden onder ambtelijk gehoorden. Er is gevraagd naar het verschil van de behandeling door de Commissie en 
door de ambtelijke hoorders. Het grootste deel van de onden/raagden was al eerder door de Commissie gehoord. 
De volgende positieve punten vallen hieruit op: 

-De ambtelijke zitting is minder formeel; 
-Bezwaarmakers vinden de gang van zaken klantvriendelijker; 
-De dooriooptijden zijn sneller; 
-Er wordt positief gereageerd op het handelen van degenen die horen; 
-Belangrijk voordeel is ook het overdag horen. 

Minder positieve punten zijn de ontevredenheid over het resultaat van de procedure en het gevoel dat het besluit al 
vast stond, maar dit is niet anders als bij een zitting bij de Commissie. Het betreft dan ook ongegronde bezwaren. 
Er zijn meer positieve punten dan negatieve. De door het team in het eerdere raadsvoorstel beschreven risico"s 
inzake de vrees van ondeskundigheid en/of onpartijdigheid van de hoorders worden niet onderschreven door 
bezwaarmakers. 

Evaring ambtenaren vakafdeling 
Tijdens de hoorzitting verschijnen namens het college een ambtenaar van de vakafdeling, die het besluit, dat wordt 
bestreden, heeft genomen. Dit zijn dezelfde ambtenaren die ook voor de Commissie verschijnen. Zij zijn eveneens 
te spreken over de gang van zaken. Ze leggen zich wel iets gemakkelijker neer bij een afwijkend advies van de 
Commissie, dan van een beslissing van het team bezwaar en beroep. Tot nu toe heeft dit niet geleid tot 
onoverkomelijke problemen en de venA/achting is, dat dit ook niet zal gebeuren in de toekomst. De nieuwe 
rolverdeling is nog even 'wennen'. Voorop staat, dat de burger hier geen last van mag hebben en we respecteren 
eikaars rolopvatting. Er is met betrekking tot één bezwaarschrift verder geprocedeerd. De rechtbank heeft zich niet 
uitgelaten over deskundigheid of onpartijdigheid. Een enkele advocaat is gehoord en ook deze heeft aangegeven 
het ambtelijk horen een positieve ontwikkeling te vinden. Zij prees in ieder geval de deskundigheid en praktisch 
gezien het tijdstip van horen. 

Vervolg (procedure) 
Gelet op de overwegend positieve ervaringen, zullen wij na het zomerreces u een voorstel voorieggen 
om de pilot om te zetten naar een vaste werkwijze. Tevens zal een uitbreiding worden voorgesteld van 
de categorieën bezwaarschriften die voor ambtelijk horen in aanmerking. 

Afsluiting en ondertekening 
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
Namens dezen, 
De wethouder voor bestuurlijke zaken. 



4 B1 - Bijlage de andere aanpak.pdf 

 

 1 

                                                 “De andere aanpak” 
 
Aanleiding 
 
Onvrede over besluiten genomen door de overheid en meer in het bijzonder over de wijze waarop de 
besluiten tot stand komen en gecommuniceerd worden leidt tot een toename van klacht- en 
bezwaarprocedures. Uit klanttevredenheidsonderzoeken blijkt, dat burgers werkelijk gehoord willen 
worden/hun eigen verhaal willen kunnen doen en een deskundige ondersteuning en een zorgvuldige 
en snelle afhandeling verlangen. Voor een positief oordeel is de uitkomst van de procedure van 
minder groot belang dan het verloop van de procedure. Klacht- en bezwaarprocedures vormen 11% 
van de totale administratieve lasten voor burgers en een van de tien belangrijkste knelpunten in de 
dienstverlening van de overheid. Dit leidt tot een afname van het vertrouwen van burgers in de 
overheid. Bovendien gaan de formele procedures gepaard met veel ergernis, tijdverlies en hoge 
kosten voor de burger en de overheid. Uit onderzoek volgt, dat burgers een formele behandeling van 
klacht- en bezwaarprocedures met een 4,8 (op 10-puntsschaal) als het slechts waarderen. Uit 
onderzoeken van zowel de Algemene Rekenkamer, de Ombudsman als de derde evaluatie van de 
Algemene wet bestuursrecht wordt nadrukkelijk een andere aanpak geadviseerd waarbij een 
zorgvuldige voorbereiding en persoonlijk contact voorop staan.   
 
Een en ander is uiteraard ook van toepassing op Gemeente Roosendaal. Het verbeteren van de 
dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen is één van de prioriteiten in ons koersdocument. 
We willen verbonden zijn met de stad en haar omgeving, onder andere door een betrokken, 
betrouwbare en professionele dienstverlening te leveren. De vastgestelde visie “Slagen in de 
dienstverlening” geldt hierbij als leidraad. Gemeente Roosendaal ontvangt jaarlijks meer dan 400 
bezwaarschriften, waarbij in meer dan de helft van de gevallen de wettelijke beslistermijn wordt 
overschreden. Dit heeft niet alleen financiële consequenties gezien de komst van de nieuwe Wet 
Dwangsom, maar leidt ook tot (nog meer) ontevreden-heid bij zowel burgers als de medewerkers, die 
met deze taken belast zijn. Voor 2010 is er weliswaar extra capaciteit gerealiseerd, maar de 
doelstelling voor 2011 is om deze extra benodigde capaciteit weer (grotendeels) af te bouwen.  Hier is 
echter wel een andere aanpak voor nodig.  
 
 
De “Andere aanpak”  
 
De “Andere aanpak” betekent een andere manier van werken en communiceren waarbij gebruik wordt 
gemaakt van mediationvaardigheden. In geval van een aanvraag, zienswijze, klacht of bezwaar wordt 
door de ambtenaar snel en persoonlijk contact opgenomen met de betrokken burger(s) vanuit een 
open, geïnteresseerde en oplossingsgerichte houding. De ambtenaar zet hierbij communicatieve 
vaardigheden in zoals het (actief) luisteren, samenvatten en doorvragen en past specifieke 
conflictoplossende interventies toe. Uiteraard betekent dit ook dat het gehele proces goed op elkaar 
afgestemd en daar waar mogelijk geoptimaliseerd dient te worden en dat gemaakte werkafspraken 
nageleefd worden. Bijna 150 overheidsorganisaties, waaronder de gemeenten Breda, Tilburg, 
Eindhoven, Den Bosch, Brabantse Delta en Provincie Noord-Brabant,  hebben mediationvaardighe-
den op verschillende momenten tijdens de primaire en bezwaarfase ingezet (zie ook bijlage 1): 
 
Primaire fase 
Voordat een besluit wordt genomen, wordt eerst persoonlijk contact gelegd om te toetsen of de 
informatie correct en volledig is, de burger te informeren en om te bekijken wat het besluit betekent 
voor de burger en samen te kijken wat er eventueel wel kan.  Indien nodig/wenselijk wordt een 
vervolgafspraak gemaakt.  
 
Bezwaarfase 
Kort na binnenkomst van een bezwaarschrift wordt persoonlijk contact gelegd met de indiener van het 
bezwaarschrift om na te gaan wat er (nog meer) aan de hand is, de burger te informeren en samen de 
beste aanpak van het bezwaar te bespreken. Indien nodig wordt er een vervolg-afspraak gemaakt 
waarbij (eventueel) ook de vakafdeling vertegenwoordigd is.   
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Uit onderzoek van het BZK blijkt, dat het effect van de andere aanpak zeer positief is: 

- de inzet van mediationvaardigheden in de primaire fase leidt tot ongeveer 25% minder 
bezwaarprocedures; 

- ruim 60% van de ingediende bezwaarschriften werden ingetrokken door de burger; 

- de doorlooptijd van de bezwaarschriften is met minimaal 20% verbeterd; 

- vermindering van tijdsbesteding van burgers en bedrijven met ongeveer 23%; 

- kostenbesparing voor de overheid van ongeveer 27%; 

- de tevredenheid van de burgers en de arbeidstevredenheid van de betrokken ambtenaren is 
beiden met 20% verbeterd. 

 
 
Pilot Gemeente Roosendaal 
 
We willen een pilot starten om “De Andere Aanpak” ook bij Gemeente Roosendaal toe te passen, 
waarbij we zowel de primaire afdelingen (fase voorafgaand aan de besluitvorming) als de 
ondersteunende afdelingen (bezwaar-/aansprakelijkheidfase) willen betrekken. Hierbij maken we ook 
geen onderscheid op het werkgebied van het bezwaarschrift. Op een optimaal resultaat te 
bewerkstelligen is het creëren van draagvlak bij alle in het proces betrokken afdelingen en het op 
constructieve wijze samen werken  tussen de desbetreffende afdelingen noodzakelijk. Door een 
integrale aanpak kunnen we dit ook richting de burgers als zodanig communiceren en uitdragen. Een 
en ander moet tot een verbeterde dienstverlening leiden.  
 
Hierbij dienen we op te merken, dat SOZA, T&H en AO afzonderlijk al enkele acties ingezet hebben, 
die in het verlengde van deze aanpak liggen. Mogelijk dat we om deze reden dus niet dezelfde 
resultaten als de pilotgemeenten behalen, maar dan zullen de benodigde investerin-gen in uren ook 
lager liggen. Toch valt er nog veel te behalen aangezien de wette-lijke termijn in nog teveel gevallen 
niet behaald wordt en er nog teveel bezwaarschriften zijn, die niet ontvankelijk blijken te zijn, die door 
inzet van de andere aanpak verminderd kunnen worden. Bovendien vergt een dergelijke aanpak een 
uniforme en totaalbenadering met uiteraard daar waar nodig maatwerk. Het is van belang om naar de 
burger een herkenbare eenduidigheid uit te stralen. Vanuit dit oogpunt is het van belang dat interne 
werkafspraken goed met elkaar afgestemd worden en dat afdelingen haar eigen verantwoordelijkheid 
hierin neemt zodat ze ook op elkaar kunnen vertrouwen. Maatwerk hierbij is ook van belang 
aangezien Toezicht & Handhaving een ander domein is dan Sociale Zaken en mogelijk een andere 
benadering vergt.  
 
 
Voor de pilot hebben we voor SOZA (Werk & Inkomen/Zorg & Inkomen) en T&H gekozen aangezien 
hier de meeste bezwaarschriften uit voortvloeien. Hiernaast willen we  tevens AO verzekeringen in de 
pilot meenemen aangezien we ook hier meerwaarde verwachten om middels een persoonlijke 
benadering en de inzet van mediationvaardigheden tot minder (hoge) aansprakelijkheidsgevallen te 
komen. Dit onderdeel is echter nog niet meegenomen in eerdere pilots en hier zijn ook nog geen 
resultaten van bekend. Aangezien het bovendien een relatief klein onderdeel vormt van deze pilot 
hebben we deze dus vooralsnog buiten beschouwing gelaten in onderstaande doelstellingen. 
Desalniettemin toetsen en evalueren we uiteraard de resultaten. Tot slot gaan we hiernaast een 
college- en raadsvoorstel uitwerken om een aantal bevoegdheden van de bezwaarschriftencommissie 
bij de secretaris neer te leggen, zodat de doorloopsnelheid versneld kan worden en er minder 
hoorzittingen plaats hoeven te vinden (inclusief de nodige voorbereidingen).  
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Doelstellingen 

* basisformatie 2010 excl. extra capaciteit ivm wegwerken achterstand en ziektevervanging  
   bovenformatief 2010 ivm achterstand + ziektevervanging: 2 fte (0,65 tot 1,65 fte ingevuld) 
* onderbouwing besparing: zie pag. 4 
  
Projectorganisatie 
Opdrachtgever  DT 
Opdrachtnemer Programmamanager Dienstverlening 
Projectleider:  Rowena Hertogh 
Projectgroep: Marinka Bartels, Yvonne Bons, Rachel Verheijen, Gabriel Jas, Carla 

Koeijvoets en Arnold Bianchi. 
Deelnemers pilot: AO Bezwaar & Beroep/Verzekeringen, T&H, SOZA Werk & Inkomen/  Zorg & 

Inkomen 
 
Doorlooptijd: 
Sept-okt  Voorbereidingsfase 

a) Werkproces Bezwaar & Beroep optimaliseren/afstemmen 
b) Werkinstructies medewerkers actualiseren 
c)  Monitoring inregelen 
d)  (Voorbereiden) communicatie- en informatievoorziening 
e)  (Voorbereiden) training medewerkers + startbijeenkomst 

Nov- april  Uitvoering pilot 
   Monitoring en tussentijdse evaluatie 
   Eventuele bijsturing pilot 
Mei   Afronding en Evaluatie 
   Eindevaluatie met conclusies en aanbevelingen 
   Besluitvorming over vervolg nav eindevaluatie 
 
 
Benodigde investeringen pilot:   
De extra benodigde capaciteit om invulling te kunnen geven aan de pilot wordt opgevangen middels 
MBO-stagiaires: 2 x 0,5 voor AO, 2 x 0,5 voor T&H, 2 x 1 SOZA. Hiernaast zal de HBO-stagiaire van 
de Juridisch Adviseurs in september voor 50% op deze pilot ingezet worden. In de berekening is 
rekening gehouden met de gebruikelijke stageperiodes en stagevergoedingen vermeerderd met de 
opslag overhead. Er dient nog een communicatieplan gemaakt te worden, dus betreft ruwe inschatting 
waarbij de adviesuren verwerkt zijn in ‘extra capaciteit deelnemers project’.  
 
      Kst 2010   Kstn 2011  

     AO T&H SOZA  AO T&H SOZA 
MBO-stagiaires (extra capaciteit) 11522 11522 23044  14402 14402 28805  
HBO-stagiaire (50% tbv project) 10890 0 0 1922  0 0 0 
Team Communicatie (20 uur) 1.530 0 0 382  0 0 0 
Druk- en materiaalkosten comm. 2000 0 0  500 0 0 
Trainingskosten (16 personen): 2025 1350 2025 0  0 0 0 
Terugkomdag training pilot   0 0 0  1013 675 1012      
Totaal:     27967 12872 25069  18219 15077 29817 
 
 
 

Item Huidige situatie jaarbasis Doelstelling na pilot jaarbasis 

Formatie B&B  2010: 5,63* 4,55 fte** 

Aantal  Bezwaarschriften 2009: 377 (2009) 300 

Aantal ingetrokken bs 2009: 91 70   

Aantal niet-ontvank. bs  2009: 46 30 

Aantal ongegronde bs  2009: 178 138 

Aantal deels gegronde bs  2009: 10   8 

Aantal gegronde bs 2009: 27    27 

Gemid. Doorlooptijd bs 2009: 27,3 weken 14 weken (wettelijk) 

Aandeel termijn overschreden  Ca 60% Max 5% 
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AO T&H SOZA Totaal  
2010  27967 12872 25069 65908 
2011  18219 15077 29817 63113  
Totaal             46186  27949 54886 129021 
 
 
Indicatie opbrengsten na pilot op jaarbasis tov 2009: 
Uitgegaan van uurtarief afdeling inclusief opslag overhead. 
Aannames: 75% bezwaarschriften voor SOZA en 25% voor T&H 
  Tijdbesteding SOZA = idem als T&H (geen specifieke input vanuit SOZA) 

Uitgangspunt 0-situatie voor wat betreft interventies t.a.v. de berekende extra 
tijdsbesteding in de primaire fase in 2009 

 

Betreft AO T&H SOZA Totaal 

Gemid. Tijdbesparing ingetrokken bs (19x) 114 0 0 114 

Gemid. Tijdbesparing niet-ontvankelijk bs (16x) 96 0 0 96 

Gemid. Tijdbesparing ongegronde bs (40x) 1160 213 427 1800 

Gemid. Tijdbesparing deels ongegronde bs (2x) 58 11 21 90 

Gemid. Tijdbesparing gegronde bs 0 0 0 0 

Bruto tijdbesparing in uren: 1428 224 448 2100 

Extra tijdbesteding primaire fase (gemid. 45 min. 125 x) 0 31 63 94 

Extra tijdbesteding bezwaarfase (2 x 60 min. 75x) 75 19 50 144 

Netto tijdbesparing in uren 1353 174 335 1862 

Besparing in fte (uitgaande van  productieve uren) 1,08 0,14 0,27 1,49 

Besparing in geld (intern tarief afd.  incl opslag overhead) 128564 15551 28903 173018 

 
Totaal 
De indicatieve eenmalige kosten van de pilot bedragen:  € 129.021,- 
De te verwachten structurele besparing na implementatie: € 173.018,- 
 
De eenmalige kosten worden dus terugverdiend aan de hand van de te verwachten besparing. 
Deze besparing is daarentegen niet eenmalig maar structureel van aard. Hierbij dient opgemerkt te 
worden, dat geen rekening is gehouden met een aantal factoren (economische situatie en nieuwe 
wetgeving), die wel van invloed is op het aantal bezwaarschriften.  
 
 
Conclusie 
Op basis van deze notitie kunnen we concluderen dat een pilot met “De Andere Aanpak” bij moet 
dragen aan een verbetering van onze dienstverlening richting burgers en de interne bedrijfsvoering. 
Hiertoe is een eenmalige investering benodigd, welke terug te verdienen is met de beoogde resultaten 
van De Andere Aanpak.    
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Rapportage 

Evaluatie Pilot ‘De Andere Aanpak’ 
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Gemeente Roosendaal 

Afdeling Bedrijfsondersteuning  

Team Informatie Diensten 

Juli 2012 

 

Contactpersonen:  

Drs. Marga Bogers 

Telefoon: (0165) 579 316 

E-mail: m.bogers@roosendaal.nl 

 

Dr. Mirjam Kars 
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SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

I. Samenvatting 

 

Aanleiding 

Begin 2011 is in de gemeente Roosendaal gestart met een pilot van ‘De Andere Aanpak’. In de kern 

houdt ‘De Andere Aanpak’ in dat bij een aanvraag, zienswijze, klacht of bezwaar de ambtenaar snel 

en persoonlijk contact opneemt met de betrokken burger(s). Hierbij maakt de ambtenaar gebruik van 

mediationvaardigheden. De volgende teams hebben (gedeeltelijk) deelgenomen aan de pilot: Werk en 

Inkomen, Zorg en Inkomen, WMO, Handhaving, Financiën, Inkoop, Informatie en Juridisch, 

Regelgeving en Vergunningen. In het plan van aanpak is voorgesteld om de pilot af te sluiten met een 

evaluatie.  

 

Afbakening van de evaluatie 

De evaluatie had het volgende doel: Het in kaart brengen van de toepassing van ‘De Andere Aanpak’ 

door medewerkers van de pilotteams, van factoren die deze toepassing beïnvloeden en van de mate 

waarin de pilotdoelen zijn gerealiseerd. Op basis hiervan mogelijke verbeterpunten voor de structurele 

inbedding van ‘De Andere Aanpak’ in de organisatie benoemen.  

 

De doelgroep van het onderzoek bestond uit de medewerkers met klantcontact en de teamleiders van 

de teams die (gedeeltelijk) hebben deelgenomen aan de pilot. Bijna de helft van de 147 medewerkers 

en teamleiders (48 procent) heeft de vragenlijst ingevuld. De realisatie van de pilotdoelen is in beeld 

gebracht op basis van de administratie van ‘Bezwaar en Beroep’.  

 

Bekendheid en toepassing in het algemeen 

Driekwart van de medewerkers is bekend met ‘De Andere Aanpak’, de overige medewerkers (24 

procent) zijn hiermee niet bekend. Van deze laatste groep is driekwart (76 procent) bereid om ‘De 

Andere Aanpak’ toe te passen bij de uitvoering van hun werkzaamheden en een even groot deel (76 

procent) zou een training over ‘De Andere Aanpak’ willen volgen. De samenvatting gaat nu verder in 

op de medewerkers die bekend zijn met ‘De Andere Aanpak’, deze groep wordt aangeduid met 

‘medewerkers’.  

 

Het merendeel van de medewerkers (96 procent) past ‘De Andere Aanpak’ soms tot altijd toe in de 

uitvoering van hun werkzaamheden. Een klein deel van de medewerkers (4 procent) past ‘De Andere 

Aanpak’ nooit toe. Vier op de tien medewerkers (42 procent) vinden het makkelijk om de beginselen 

van ‘De Andere Aanpak’ in de praktijk toe te passen en een vrijwel even grote groep medewerkers (38 

procent) is van mening dat ‘De Andere Aanpak’ het werk niet sterk heeft veranderd. De helft van de 

medewerkers (50 procent) vindt de uitgangspunten van ‘De Andere Aanpak’ duidelijk en een vrijwel 
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even groot deel (52 procent) is van mening dat de uitgangspunten goed aansluiten op hun 

werkzaamheden.  

Een kwart van de medewerkers (26 procent) geeft aan onvoldoende tijd te hebben om ‘De Andere 

Aanpak’ toe te passen. Ongeveer de helft van de medewerkers (52 procent) heeft een of meerdere 

trainingen gevolgd over ‘De Andere Aanpak’ en een derde (33 procent) zou hierover (nog) een training 

willen volgen. Meer dan de helft ervaart voldoende steun van hun collega’s (57 procent) en hun 

leidinggevende (65 procent). 

 

Aan medewerkers is gevraagd wat kan helpen om ‘De Andere Aanpak’ toe te passen bij de uitvoering 

van hun werkzaamheden. Het meest genoemd is de intervisie met collega’s (35 procent), meer tijd 

voor ‘De Andere Aanpak’ in de werkzaamheden (33 procent), ‘De Andere Aanpak’ als vast onderdeel 

van het werkproces (31 procent) en het volgen van een verdiepende training (29 procent). 

 

Het merendeel van de medewerkers is niet bekend met de klantcontactmodule van Verseon (78 

procent), ook de modelbrieven zijn bij het merendeel van de medewerkers (84 procent) niet bekend. 

De onbekendheid van de modelbrieven is het grootst onder medewerkers van de teams Werk en 

Inkomen, Zorg en Inkomen en WMO.  

 

Toepassing in persoonlijke gesprekken 

Een groot deel van de medewerkers (88 procent) gaat in het geval van een aanvraag, zienswijze, 

klacht of bezwaar soms tot altijd persoonlijk in gesprek met de betreffende burger of organisatie. 

Van deze groep medewerkers legt het merendeel (91 procent) de inhoud van de persoonlijke 

gesprekken vast in een verslag of notitie. De verslagen of notities worden meestal bewaard in een 

eigen digitale dossier (44 procent), in een eigen papieren dossier (28 procent) of op een andere wijze 

(44 procent). Een op de tien medewerkers die de inhoud van persoonlijke gesprekken vastleggen, 

gebruikt Verseon om de notities of verslagen te bewaren.  

 

Het aandeel medewerkers dat regelmatig van mening verandert (23 procent) of een ander besluit 

neemt (21 procent) is vrijwel even groot als het aandeel medewerkers dat niet van mening verandert 

(19 procent) of een ander besluit neemt (21 procent).  

 

Het merendeel van de medewerkers ziet de volgende doelen van het toepassen van ‘De Andere 

Aanpak’ tijdens een persoonlijk gesprek: het samen met de betreffende burger of organisatie naar een 

passende oplossing zoeken (69 procent) en het krijgen van meer inzicht in de zienswijze of mening 

van de betrokkenen (59 procent).  

 

Toepassing in telefoongesprekken 

Het merendeel van de medewerkers (92 procent) neemt in het geval van een aanvraag, zienswijze, 

klacht of bezwaar soms tot altijd telefonisch contact op met de betreffende burger of organisatie.  
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Van deze medewerkers legt het merendeel (93 procent) de inhoud van het gesprek vast in een 

verslag of notitie. De verslagen of notities worden meestal bewaard in een eigen digitale dossier (38 

procent), in een eigen papieren dossier (31 procent) of op een andere wijze (40 procent). Slechts 7 

procent van de medewerkers die de inhoud van persoonlijke gesprekken vastleggen, gebruikt 

Verseon om de notities of verslagen te bewaren.  

Van de medewerkers die wel eens telefonisch contact hebben met betrokkenen, neemt 16 procent 

regelmatig een ander besluit door een telefoongesprek en een vrijwel even grote groep (18 procent) 

verandert regelmatig van mening door een telefoongesprek. Een groter aandeel medewerkers 

verandert niet regelmatig van besluit (27 procent) of van mening (27 procent) door een 

telefoongesprek.  

 

Meer dan de helft van de medewerkers (53 procent) is niet bekend met het telefoonprotocol/belscript 

van ‘De Andere Aanpak’. Als het aan de medewerkers ligt, hangt het in de toekomst vaker van de 

situatie af door wie de betrokken burger of organisatie wordt gebeld dan nu het geval is (31 procent 

tegenover 24 procent).  

 

Het merendeel van de medewerkers ziet als doel van het toepassen van ‘De Andere Aanpak’ tijdens 

een telefoongesprek de volgende doelen: het samen met de betreffende burger of organisatie naar 

een passende oplossing zoeken (69 procent) en het krijgen van meer inzicht in de zienswijze/mening 

van de betreffende burger of organisatie (59 procent).  

 

Resultaten en verbeterpunten 

Op basis van de administratie van ‘Bezwaar en Beroep’ is in beeld gebracht in welke mate de 

pilotdoelen zijn gerealiseerd. Het aantal bezwaarschriften is uiteindelijk fors hoger dan het aantal 

waarnaar werd gestreefd: 402 bezwaarschriften in 2011 tegenover 300 bezwaarschriften. Dit geldt ook 

voor het aandeel gegronde bezwaarschriften. Dit aandeel ligt in 2011 fors hoger dan het aandeel 

waarnaar werd gestreefd: 24 procent in 2011 tegenover 9 procent.   

 

Hiertegenover staat dat de voorgenomen inkrimping van de formatie van Bezwaar en Beroep 

nagenoeg is gerealiseerd (4,65 in 2011 tegenover 4,55 in het plan van aanpak). De gemiddelde 

doorlooptijd van de bezwaarschriften is flink afgenomen, van 27 weken in 2009 naar 13 weken in 

2011. Dit geldt ook voor het aandeel bezwaarschriften waarbij de termijn is overschreden, dit aandeel 

is gedaald van ongeveer 60 procent in 2009 tot 6 procent in 2011.  

 

Naast het in beeld brengen van de resultaten van ‘De Andere Aanpak’ aan de hand van de 

administratie van ‘Bezwaar en Beroep’, zijn aan medewerkers stellingen voorgelegd over de resultaten 

van ‘De Andere Aanpak’. Het merendeel van de medewerkers (meer dan 60 procent) reageert 

neutraal op deze stellingen (met uitzondering op de stelling ‘Ik merk dat de betreffende burger(s) of 

organisatie(s) prijs stellen op persoonlijk contact’).  
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Het merendeel van de medewerkers (69 procent) merkt dat de betrokkenen prijs stellen op persoonlijk 

contact.Ongeveer drie op de tien medewerkers zien de volgende gevolgen van ‘De Andere Aanpak’: 

verbetering van de dienstverlening (31 procent), het vaker zelf oplossen van zaken (31 procent) en 

een toegenomen tevredenheid van de burger(s)/organisatie(s) over het verloop van de procedure (29 

procent).  

Minder vaak genoemde gevolgen van ‘De Andere Aanpak’ zijn: verbetering van het verloop van de 

procedures (20 procent), toegenomen tevredenheid van de burger(s)/organisatie(s) over de uitkomst 

van de procedures (20 procent), verbetering van de interne bedrijfsvoering (10 procent) en een 

toegenomen tevredenheid over het werk (10 procent).  

 

Medewerkers noemen voor het toepassen van ‘De Andere Aanpak’ in de hele organisatie onder 

andere de volgende verbeterpunten: het daadwerkelijk toepassen van ‘De Andere Aanpak’ door de 

hele organisatie, het toepassen van ‘De Andere Aanpak’ in ieder contact met burgers, het inruimen 

van tijd om ‘De Andere Aanpak’ toe te passen, het aanbieden van trainingen, het onderling uitwisselen 

van ervaringen en het evalueren.  

 

II. Conclusies 

 

‘De Andere Aanpak’: goed bekend en grote bereidheid om toe te passen. 

Driekwart van de medewerkers is bekend met ‘De Andere Aanpak’, hiervan past het merendeel ‘De 

Andere Aanpak’ soms tot altijd toe. Bovendien is driekwart van de medewerkers die er niet mee 

bekend zijn wel bereid om ‘De Andere Aanpak’ toe te passen en een even groot deel van deze groep 

zou er een training over willen volgen.  

 

Invloed van ‘De Andere Aanpak’ op het werk lijkt beperkt.  

Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat slechts 10 procent van de medewerkers van 

mening is dat ‘De Andere Aanpak’ het werk sterk veranderd heeft. Kennelijk zijn veel medewerkers 

van mening dat ze voor de invoering van ‘De Andere Aanpak’ ook al gebruik maakten van 

mediationvaardigheden in hun klantcontacten. 

 

Intervisie, meer tijd, een vaste stap in het werkproces en training ondersteunen bij toepassing. 

Medewerkers kunnen bij het toepassen van ‘De Andere Aanpak’ vooral ondersteund worden door: 

intervisie met collega’s; meer tijd voor toepassing van ‘De Andere Aanpak’ in de werkzaamheden; ‘De 

Andere Aanpak’ als vast onderdeel van het werkproces; een verdiepende training. 

 

De klantcontactmodule van Verseon en modelbrieven: onbekend en weinig gebruikt. 

Opvallend is de relatief kleine bekendheid en het beperkte gebruik van de klantcontactmodule van 

Verseon. Dit geldt ook voor de bekendheid en het gebruik van de modelbrieven die zijn aangepast in 

het kader van ‘De Andere Aanpak’ (met name onder medewerkers van de teams Werk en Inkomen, 

Zorg en Inkomen en WMO).  
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Veel medewerkers gaan in gesprek met betrokkenen. Doel: samen zoeken naar een oplossing. 

Een relatief groot deel van de medewerkers gaat in het geval van een aanvraag, zienswijze, klacht of 

bezwaar in gesprek met de betreffende burger of organisatie. Een opvallende uitkomst is het relatief 

grote percentage medewerkers dat aangeeft dat het regelmatig voorkomt dat hij of zij door een 

gesprek met de betreffende burger of organisatie van mening verandert of een ander besluit neemt. 

Medewerkers zien als belangrijkste doel van het toepassen van ‘De Andere Aanpak’ tijdens 

gesprekken het samen met de betreffende burger of organisatie zoeken naar een passende 

oplossing. 

 

Resultaten van ‘De Andere Aanpak’ beperkt zichtbaar voor medewerkers. 

Slechts een klein deel van de medewerkers is van mening dat door ‘De Andere Aanpak’ de interne 

bedrijfsvoering is verbeterd. Ook geeft slechts een klein percentage aan dat zijn of haar tevredenheid 

over het werk door ‘De Andere Aanpak’ is toegenomen. Daarentegen is het merendeel van de 

medewerkers wel van mening dat de betreffende burgers en organisaties prijs stellen op persoonlijk 

contact.  

 

III. Aanbevelingen 

 

• Het daadwerkelijk toepassen van ‘De Andere Aanpak’ (en/of bijbehorende vaardigheden) door 

de hele organisatie en in elk contact met burgers en organisaties.  

• Het toepassen van ‘De Andere Aanpak’ opnemen als vast onderdeel van het werkproces van 

medewerkers die aanvragen, klachten, zienswijzen en bezwaren behandelen.  

• Voor de toepassing van ‘De Andere Aanpak’ tijd beschikbaar stellen voor medewerkers die 

aanvragen, klachten, zienswijzen en bezwaren behandelen.  

• Het aanbieden van inleidende en verdiepende trainingen aan medewerkers die ‘De Andere 

Aanpak’ dienen toe te passen. Op termijn de trainingen herhalen om de kennis en 

vaardigheden van medewerkers op peil te houden.  

• Het organiseren van intervisiebijeenkomsten voor het onderling uitwisselen van ervaringen.  

• Medewerkers stimuleren om de inhoud van gesprekken digitaal vast te leggen in de  

klantcontactmodule van Verseon of, indien Verseon voor de betreffende medewerker niet 

beschikbaar is, in een ander registratiesysteem.  

• De bekendheid van de modelbrieven onder medewerkers van de teams WMO, Werk en 

Inkomen en Zorg en Inkomen vergroten.  

• Het telefoonprotocol behorende bij ‘De Andere Aanpak’ nogmaals verspreiden onder 

medewerkers die ‘De Andere Aanpak’ dienen toe te passen.  
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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Sinds september 2008 zijn ruim twintig pioniergemeenten met ondersteuning van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken aan de slag met mediationvaardigheden. Het toepassen van 

mediationvaardigheden wordt aangeduid met de term ‘De Andere Aanpak’. In de kern houdt ‘De 

Andere Aanpak’ in dat bij een aanvraag, zienswijze, klacht of bezwaar de ambtenaar snel en 

persoonlijk contact opneemt met de betrokken burger(s). Hierbij maakt de ambtenaar gebruik van 

mediationvaardigheden. Uit onderzoek van het ministerie van BZK is gebleken dat de inzet van 

mediationvaardigheden leidt tot: 

• verbetering van de klant- en medewerkerstevredenheid  

• minder bezwaarprocedures 

• een groter aantal ingetrokken bezwaarschriften  

• verbetering van de doorlooptijd  

• vermindering van de tijdsbesteding van burgers en bedrijven  

• besparing van kosten voor de overheid  

 

De gemeente Roosendaal zet in op het verbeteren van de dienstverlening aan burgers, bedrijven en 

instellingen. Daarnaast ontvangt de gemeente jaarlijks meer dan 400 bezwaarschriften, waarbij in 

meer dan de helft van de gevallen de wettelijke beslistermijn wordt overschreden. Begin 2011 is 

daarom gestart met een pilot van ‘De Andere Aanpak’. De pilot is volledig uitgevoerd binnen:  

• team Werk en Inkomen van de afdeling Dienstverlening (DWI) 

• team Zorg en Inkomen van de afdeling Dienstverlening (DZI) 

• team Handhaving van de afdeling Leefomgeving (LH) 

• team Financiën, Inkoop, Informatie, Juridisch van de afdeling Bedrijfsondersteuning (en dan 

specifiek de onderdelen ‘Verzekeringen’ en ‘Bezwaar en Beroep’) (BFIIJ) 

Tijdens de uitvoering van de pilot zijn ook de teams WMO (afdeling Dienstverlening, DWMO), 

Regelgeving (Afdeling Ontwikkeling, ORG) en Vergunningen (afdeling Dienstverlening, DV) 

aangesloten. De deelname van de teamleiders en medewerkers van deze teams bleef beperkt tot het 

volgen van trainingen.  

In het plan van aanpak voor de pilot is aanvankelijk voorgesteld om de pilot af te sluiten met een 

evaluatie in mei 2011. De pilot is verlengd tot augustus 2011 en daarom is besloten om de evaluatie 

uit te stellen naar september 2011. Deze evaluatie is tot op heden niet uitgevoerd, omdat door de 

bezuinigingen geen capaciteit beschikbaar was voor registratie en monitoring. Marinka Bartels 

(projectleider ‘De Andere Aanpak’) en Yvonne Bons (lid van de projectgroep ‘De Andere Aanpak’) 

hebben daarom aan de onderzoekers van BID opdracht gegeven om ‘De Andere Aanpak’ te 

evalueren. In deze rapportage wordt ingegaan op de resultaten van de evaluatie.  
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1.2 Afbakening van de evaluatie 

De evaluatie had het volgende doel: 

Het in kaart brengen van de toepassing van ‘De Andere Aanpak’ door medewerkers van de 

pilotteams, van factoren die deze toepassing beïnvloeden en van de mate waarin de pilotdoelen zijn 

gerealiseerd. Op basis hiervan mogelijke verbeterpunten voor de structurele inbedding van ‘De 

Andere Aanpak’ in de organisatie benoemen.  

 

De evaluatie is ingegaan op volgende vragen:  

1. In hoeverre en op welke wijze passen medewerkers ‘De Andere Aanpak’ toe? 

a. Nemen medewerkers in het geval van een dreigend negatief besluit, zienswijze of 

bezwaar persoonlijk contact op met de betrokken burger(s)? 

b. Telefoongesprekken: passen medewerkers, naar eigen zeggen, het telefoonprotocol 

toe? Belt de medewerker die het dossier in behandeling heeft (en de klant dus al kent) 

of belt een andere medewerker (die de klant niet kent)? Wordt het gesprek 

vastgelegd? Zo ja, hoe en waar?  

c. Persoonlijke gesprekken: passen medewerkers, naar eigen zeggen, de beginselen 

van ‘De Andere Aanpak’ toe in persoonlijke gesprekken? Wordt het gesprek 

vastgelegd? Zo ja, hoe en waar?  

d. Brieven: zijn medewerkers op de hoogte van de herschreven brieven? Zo ja, passen 

medewerkers, naar eigen zeggen, de herschreven brieven toe? 

e. Hoe ervaren medewerkers het werken volgens ‘De Andere Aanpak’? 

2. Welke factoren zijn van invloed op de toepassing van ‘De Andere Aanpak’ door 

medewerkers? 

a. Welke factoren ondersteunen medewerkers in de toepassing van ‘De Andere 

Aanpak’? Bijvoorbeeld steun door de leidinggevende, verdiepende training, intervisie, 

vast agendapunt tijdens werkoverleg, positieve reacties van burgers en voldoende tijd 

voor het toepassen van ‘De Andere Aanpak’.  

3. In welke mate zijn de doelen uit het plan van aanpak van de pilot gerealiseerd? 

a. In welke mate zijn de kwantitatieve doelen (zie het schema op pagina 3) gerealiseerd? 

b. Welke resultaten zien medewerkers van het werken volgens ‘De Andere Aanpak’? 

4. Wat zijn mogelijke verbeterpunten voor de structurele inbedding van ‘De Andere Aanpak’ in de 

organisatie? 

a. Welke verbeterpunten zien medewerkers voor ‘De Andere Aanpak’? 

 

De doelgroep van het onderzoek bestond uit de teamleiders en medewerkers met klantcontact van de 

teams die volledig of gedeeltelijk hebben deelgenomen aan de pilot. Concreet gaat het om de teams 

DWI, DZI, LH, BFIIJ (en dan uitsluitend de onderdelen ‘Verzekeringen’ en ‘Bezwaar en Beroep’), 

DWMO, ORG en DV. In totaal zijn 147 teamleiders en medewerkers bevraagd via een digitale 

vragenlijst. Bijna de helft van de teamleiders en medewerkers (48 procent) heeft de vragenlijst 

ingevuld. In hoofdstuk zes ‘Onderzoeksverantwoording’ is de respons uitgesplitst naar de teams. De 
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groep respondenten wordt in de rapportage aangeduid met ‘ondervraagde medewerkers’ of 

‘medewerkers’.  

 

In het plan van aanpak zijn de volgende kwantitatieve doelen van de pilot benoemd: 

 

De realisatie van de pilotdoelen is in beeld gebracht op basis van de administratie van ‘Bezwaar en 

Beroep’.  

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 staan de bekendheid van ‘De Andere Aanpak’ en de toepassing in het algemeen 

centraal. De toepassing van ‘De Andere Aanpak’ in persoonlijke gesprekken komt in hoofdstuk 3 aan 

de orde. Hoofdstuk 4 gaat in op de toepassing van ‘De Andere Aanpak’ in telefoongesprekken. De 

resultaten van ‘De Andere Aanpak’ en verbeterpunten voor het toepassen ervan komen in hoofdstuk 5 

aan bod. De onderzoeksverantwoording is terug te lezen in hoofdstuk 6.  

 

 

Item Situatie voor pilot 

(jaarbasis) 

Doelstelling na pilot (jaarbasis) 

Formatie B&B  2010: 5,63 fte 4,55 fte 

Aantal  Bezwaarschriften 2009: 377 300 

Aantal ingetrokken bs 2009: 91 70 (23 procent van de ingediende 

bezwaarschriften) 

Aantal niet-ontvank. bs  2009: 46 30 (10 procent van de ingediende 

bezwaarschriften) 

Aantal ongegronde bs  2009: 178 138 (46 procent van de ingediende 

bezwaarschriften) 

Aantal deels gegronde bs  2009: 10   8 (3 procent van de ingediende 

bezwaarschriften) 

Aantal gegronde bs 2009: 27    27 (9 procent van de ingediende 

bezwaarschriften) 

Gemid. Doorlooptijd bs 2009: 27,3 weken 14 weken (wettelijk) 

Aandeel termijn overschreden  Ca 60% Max 5% 
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2. BEKENDHEID EN TOEPASSING IN HET ALGEMEEN 

2.1 Bekendheid  

In de vragenlijst is de volgende omschrijving van ‘De Andere Aanpak’ opgenomen: ‘De Andere 

Aanpak’ houdt in dat bij een aanvraag, zienswijze, klacht of bezwaar de ambtenaar snel en persoonlijk 

contact opneemt met de betreffende burger of organisatie. Hierbij maakt de ambtenaar gebruik van 

mediationvaardigheden. Dit zijn proactieve communicatieve vaardigheden zoals luisteren, 

samenvatten en doorvragen, gericht op het voorkomen en beperken van conflicten en bezwaren. 

 

Van de ondervraagde medewerkers is 76 procent bekend met ‘De Andere Aanpak’: 31 procent 

volledig en 45 procent op hoofdlijnen. Iets minder dan een kwart (24 procent) van de ondervraagde 

medewerkers is niet bekend met ‘De Andere Aanpak’.  

 

Figuur 2.1 Bekendheid van ‘De Andere Aanpak’ (n=71) 

 

 

‘De Andere Aanpak’ is het meest bekend onder medewerkers van de teams Werk en Inkomen, Zorg 

en Inkomen en WMO
1
: 87 procent van deze medewerkers kent ‘De Andere Aanpak’. De bekendheid is 

het laagst onder medewerkers van Regelgeving, Vergunningen en Financiën, Inkoop, Informatie, 

Juridisch: van deze medewerkers is 69 procent bekend met ‘De Andere Aanpak’
2
.  

 

                                                      
1
 Om de antwoorden op vragen uit te kunnen splitsen naar  teams, is een aantal teams 

samengevoegd. Dit vanwege het beperkte aantal respondenten per team (met uitzondering van 

Handhaving).  

2
 Het beschreven verschil is niet significant. Dit betekent dat het verschil op toeval kan berusten. 
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Naarmate medewerkers langer werkzaam zijn binnen hun huidige functie, neemt de bekendheid met 

‘De Andere Aanpak’ toe: 67 procent van de medewerkers die kort in hun huidige functie werken (< 2 

jaar) kent ‘De Andere Aanpak’, tegenover 83 procent van de medewerkers die lang in hun huidige 

functie werken (> 5 jaar)
3
.  

 

Aan medewerkers die niet bekend zijn met ‘De Andere Aanpak’ is een aantal vervolgvragen 

voorgelegd. Driekwart van deze groep medewerkers (76 procent) is bereid om ‘De Andere Aanpak’ 

toe te passen bij de uitvoering van hun werkzaamheden. De overige 24 procent van deze groep 

medewerkers weet niet of ze daartoe bereid zijn.  

 

Figuur 2.2 Bereidheid om ‘De Andere Aanpak’ toe te passen en bereidheid om er een training over te 

volgen in percentage van het aantal medewerkers dat niet bekend is met ‘De Andere Aanpak’ (n = 17) 

 

 

Op de vraag of men een training over ‘De Andere Aanpak’ zou willen volgen, reageert driekwart (76 

procent) positief. Iets minder dan een kwart (24 procent) van de medewerkers die niet bekend zijn met 

‘De Andere Aanpak’ wil misschien een training volgen over ‘De Andere Aanpak’.  

 

Medewerkers die niet bekend zijn met ‘De Andere Aanpak’ verwachten de volgende meerwaarde van 

‘De Andere Aanpak’ voor hun werkzaamheden
4
: 

“aan de voorkant meer duidelijkheid voor in-en extern proces.” 

“Beter contact met klant, omdat hij de indruk zal hebben serieuzer genomen te worden.” 

“Beter contact met klant.” 

“Conflicthantering is belangrijk in het werk, burgers hebben niets aan een conflit met de overheid, er 

moet altijd worden gezocht naar een modus waarbij overheid en burger met elkaar in contact blijven 

(ook al zijn zienswijzen of standpunten verschillend).” 

“De burger beter van dienst te kunnen zijn.” 

                                                      
3
 Het beschreven verschil is niet significant. Dit betekent dat het verschil op toeval kan berusten. 

4
 Alle citaten in deze rapportage zijn letterlijk overgenomen, inclusief mogelijke spelfouten.  
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“Het voorkomen van bezwaarprocedures en klachten (en of agressie)” 

“Indien er een bezwaar binnen komt deze direct te kunne afhandelen.” 

“Meer begrip bij organisaties wanneer hetgeen wat ze willen geweigerd wordt.” 

“minder escalatie bij bezwaren, meer problemen oplossen in het voortraject.” 

“nog beter resultaten te kunnen boeken” 

“nvt” 

“Om te voorkomen, dat er onvrede bestaat over de aanpak van de gemeente en dat de burger 

uiteindelijk `tevreden` de deur uitgaat en dit ook naar buiten uit kan dragen. Dit voorkomt onnodig 

werk. - Duidelijkheid over hoe de gemeente dit integraal voorstaat en aanpakt.” 

“voorkomen van conflicten” 

 

De volgende paragrafen en hoofdstukken hebben betrekking op medewerkers die bekend zijn met ‘De 

Andere Aanpak’ (76 procent van het totaal aantal ondervraagde medewerkers). Deze groep 

medewerkers wordt verderop in de rapportage aangeduid met ‘ondervraagde medewerkers’, 

‘ondervraagden’ of met ‘medewerkers’.  

2.2 Toepassing in het algemeen 

Een kwart van de ondervraagde medewerkers (25 procent) past ‘De Andere Aanpak’ altijd toe in de 

uitvoering van hun werkzaamheden, 36 procent doet dat meestal en een even groot deel doet dat 

soms. Van de ondervraagden past 4 procent ‘De Andere Aanpak’ nooit toe.  

 

Figuur 2.3 Mate waarin medewerkers ‘De Andere Aanpak’ toepassen in de uitvoering van hun 

werkzaamheden (n=53) 

 

 

Aan medewerkers die ‘De Andere Aanpak’ niet altijd toepassen, is gevraagd naar de reden hiervoor. 

Ondervraagden noemen hiervoor onder andere de volgende redenen: de toepassing van ‘De Andere 

Aanpak’ hangt van de situatie af, in mijn huidige werk is ‘De Andere Aanpak’ niet van toepassing en ik 

heb geen tijd voor de toepassing van ‘De Andere Aanpak’. Het volledige overzicht van gegeven 

antwoorden is te lezen in bijlage 1.  
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Volgens 42 procent van de medewerkers is het makkelijk om de beginselen van ‘De Andere Aanpak’ 

in de praktijk toe te passen, 14 procent is het tegenovergestelde van mening. Van de ondervraagde 

medewerkers is 38 procent van mening dat het werk niet sterk veranderd is. Deze groep medewerkers 

is groter dan de groep die van mening is dat ‘De Andere Aanpak’ het werk wel sterk heeft veranderd     

(10 procent).  

 

De helft van de ondervraagde medewerkers (50 procent) vindt de uitgangspunten van ‘De Andere 

Aanpak’ duidelijk, 6 procent is het tegenovergestelde van mening. Meer dan de helft van de 

medewerkers (52 procent) is van mening dat de uitgangspunten van ‘De Andere Aanpak’ goed 

aansluiten op hun werkzaamheden. Een kleiner aandeel is het tegenovergestelde van mening: 12 

procent.  

 

Figuur 2.4 Mate waarin medewerkers het eens zijn met vier stellingen (n=50) 
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2.3 Ondersteuning in de toepassing  

Aan medewerkers is gevraagd wat kan helpen om ‘De Andere Aanpak’ toe te passen bij de uitvoering 

van hun werkzaamheden. Het meest genoemd is de intervisie met collega’s (35 procent), meer tijd 

voor ‘De Andere Aanpak’ in de werkzaamheden (33 procent) en ‘De Andere Aanpak’ als vast 

onderdeel van het werkproces (31 procent). Het volgen van een verdiepende training helpt 29 procent 

van de ondervraagde medewerkers bij het toepassen van ‘De Andere Aanpak’. Positieve reacties van 

betrokken burger(s) en steun van collega’s worden ieder door bijna een kwart (23 procent) van de 

ondervraagde medewerkers genoemd. Iets minder vaak noemen ondervraagden de steun van de 

leidinggevende (17 procent). Van de ondervraagden geeft 6 procent aan dat het zou helpen als ‘De 

Andere Aanpak’ een vast agendapunt van het werkoverleg zou zijn.  

 

Figuur 2.5 Ondersteuning om ‘De Andere Aanpak’ toe te passen bij de uitvoering van de 

werkzaamheden (n=52)
5
 

 

 

Van de ondervraagden heeft 12 procent een andere bron van ondersteuning aangegeven:  

“Een eenduidig standpunt innemen.” 

“Heldere prioriteitstelling van `’De Andere Aanpak’` in relatie tot andere afspraken (bijv. termijnen 

vergunningverlening) en doelen (bijv. servicenormen).” 

“Pas het toe waar mogelijk.” 

“training volgen” 

 

Bijna drie op de tien medewerkers (29 procent) hebben voldoende tijd om ‘De Andere Aanpak’ toe te 

passen en ongeveer een kwart (26 procent) heeft hiervoor onvoldoende tijd.  

                                                      
5
 Omdat medewerkers meerdere antwoorden konden geven op deze vraag is het totaal van de 

antwoordcategorieën groter dan 100 procent. 
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Het merendeel van de medewerkers krijgt voldoende steun van hun collega’s (57 procent) en hun 

leidinggevende (65 procent). Een kleine groep medewerkers ervaart onvoldoende steun van hun 

collega’s (8 procent) en hun leidinggevende (6 procent).  

 

Figuur 2.6 Mate waarin medewerkers het eens zijn met drie stellingen (n=51) 

 

 

Volgens 4 procent van de ondervraagde medewerkers is ‘De Andere Aanpak’ een vast agendapunt 

van het werkoverleg en volgens 88 procent is het geen vast agendapunt. De overige 8 procent heeft 

bij de vraag of ‘De Andere Aanpak’ een vast agendapunt van het werkoverleg is de categorie ‘anders, 

namelijk‘ aangekuist. Hierbij zijn de volgende antwoorden gegeven: “dit is mij onbekend”, “nooit”.  

 

Van de ondervraagde medewerkers heeft iets meer dan de helft (52 procent) een of meerdere 

trainingen gevolgd: 35 procent heeft één training gevolgd en 17 procent twee of meer. De overige 48 

procent heeft geen training gevolgd.  
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Figuur 2.7 Mate waarin medewerkers training hebben gevolgd in het kader van ‘De Andere Aanpak’  

(n = 54) 

 

 

Figuur 2.8 Mate waarin medewerkers (nog) een training zouden over ‘De Andere Aanpak’ willen 

volgen (n=54) 

 

 

Een derde van de ondervraagde medewerkers (33 procent) wil (nog) een training volgen over ‘De 

Andere Aanpak’: 11 procent wil een inleidende training volgen, 13 procent een verdiepende training 

en 9 procent wil beide soorten trainingen volgen. Van de ondervraagde medewerkers wil 43 procent 

misschien (nog) een training volgen en 24 procent wil dat niet.  

 

Het aandeel medewerkers dat (misschien) behoefte heeft aan een training over ‘De Andere Aanpak’, 

is groter onder de groep die nog geen training heeft gevolgd  (85 procent) dan onder de groep die al 

wel een training(en) heeft gevolgd (68 procent)
6
.   

 

 

                                                      
6
 Het beschreven verschil is niet significant. Dit betekent dat het verschil op toeval kan berusten. 
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Van de ondervraagde medewerkers is 22 procent bekend met de klantcontactmodule van Verseon: 8 

procent maakt er gebruik van en 14 procent maakt er geen gebruik van. Meer dan driekwart (78 

procent) is niet bekend met de klantcontactmodule van Verseon. De onbekendheid van de 

klantcontactmodule is het grootst onder medewerkers van Handhaving (86 procent)
7
. 

 

Figuur 2.9 Bekendheid van de klantcontactmodule van Verseon (n=51) 

 

 

De modelbrieven die zijn aangepast in het kader van ‘De Andere Aanpak’ zijn bekend bij 16 procent 

van de medewerkers: 8 procent past de brieven ook toe en een even groot deel past de brieven niet 

toe. Het merendeel van de medewerkers (84 procent) is niet bekend met de aangepaste 

modelbrieven. Aan de medewerkers die bekend zijn met het bestaan van de modelbrieven, maar de 

brieven niet toepassen is gevraagd naar de reden hiervan. Medewerkers noemen hiervoor de 

volgende redenen: “ik schrijf geen brieven”, “Niet nodig in mijn functie (juridisch adviseur)”, “niet nodig 

voor mijn functie” en “Omdat wij voor beschikkingen gebruik maken van standaardbrieven van GWS 

en MRE”. 

 

De modelbrieven zijn het meest bekend onder medewerkers van Regelgeving, Vergunningen en 

Financiën, Inkoop, Informatie, Juridisch: 28 procent van deze medewerkers kent de modelbrieven. De 

bekendheid is het laagst onder medewerkers van de teams Werk en Inkomen, Zorg en Inkomen en 

WMO: van deze medewerkers is 5 procent bekend met de modelbrieven
8
. 

 

                                                      
7
 Het beschreven verschil is niet significant. Dit betekent dat het verschil op toeval kan berusten. 

8
 Het beschreven verschil is niet significant. Dit betekent dat het verschil op toeval kan berusten. 
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3. TOEPASSING IN PERSOONLIJKE GESPREKKEN 

Een groot deel van de medewerkers (88 procent) gaat in het geval van een aanvraag, zienswijze, 

klacht of bezwaar persoonlijk in gesprek met de betreffende burger of organisatie: 16 procent van de 

medewerkers doet dit altijd, 24 procent meestal en 48 procent van de medewerkers doet dit soms.     

 

Figuur 3.1 Mate waarin medewerkers in het geval van een aanvraag, zienswijze, klacht of bezwaar 

persoonlijk in gesprek gaan met de betreffende burger of organisatie (n=50)  

 

 

Medewerkers van Handhaving gaan in het geval van een aanvraag, zienswijze, klacht of bezwaar 

vaker persoonlijk in gesprek met de betreffende burger of organisatie dan medewerkers van de teams 

Werk en Inkomen, Zorg en Inkomen en WMO. Van de medewerkers van Handhaving gaat 93 procent 

persoonlijk in gesprek met de betrokkenen, tegenover 83 procent van de medewerkers van de teams 

Werk en Inkomen, Zorg en Inkomen en WMO
 9
.  

 

Aan de medewerkers die wel eens een persoonlijk gesprek aangaan in het geval van een aanvraag, 

zienswijze, klacht of bezwaar zijn aanvullende vragen gesteld over verslaglegging, invloed en doel van 

deze persoonlijke gesprekken.  

 

Van de medewerkers die wel eens een persoonlijk gesprek aangaan met de betreffende burger of 

organisatie legt 37 procent de inhoud van deze gesprekken altijd vast in een verslag of notitie. Bij 35 

procent is dit meestal het geval en 19 procent legt de persoonlijke gesprekken soms vast in een 

verslag of notitie. De persoonlijke gesprekken worden door 9 procent van de medewerkers nooit 

vastgelegd in een verslag of notitie. 

 

 

                                                      
9
 Het beschreven verschil is niet significant. Dit betekent dat het verschil op toeval kan berusten. 
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Figuur 3.2 Mate waarin medewerkers de inhoud van een persoonlijk gesprek vastleggen in een 

verslag of notitie (n=43) 

 

 

Van de medewerkers die het gesprek vastleggen, bewaart een groot deel het verslag of de notitie in 

zijn of haar eigen digitale dossier (44 procent). Iets minder dan drie op de tien medewerkers (28 

procent) geven aan het verslag of de notitie in het eigen papieren dossier te bewaren. Een kleiner deel 

van de medewerkers (10 procent) bewaart de verslagen of notities in Verseon. Tenslotte zegt 44 

procent van de medewerkers het verslag of de notitie op een andere wijze te bewaren, zoals in GWS 

of SBA. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van alle gegeven antwoorden bij de 

antwoordcategorie ‘anders, namelijk’.     

 

Figuur 3.3 Bewaarplaatsen van verslagen of notities van persoonlijke gesprekken (n=39)  

 

 

Van de medewerkers die in het geval van een aanvraag, zienswijze, klacht of bezwaar wel eens 

persoonlijk in gesprek gaan met de betreffende burger of organisatie geeft 23 procent aan dat het 

regelmatig voorkomt dat hij of zij door dit gesprek van mening verandert. Een bijna even grote groep 

medewerkers (21 procent) zegt dat het regelmatig gebeurt dat hij of zij door een persoonlijk gesprek 

een ander besluit neemt. 
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Ongeveer twee op de tien medewerkers geven aan dat het niet regelmatig voorkomt dat ze door een 

persoonlijk gesprek van mening veranderen (19 procent) of een ander besluit nemen (21 procent). 

 

Figuur 3.4 Het komt regelmatig voor dat ik door een persoonlijk gesprek met de betreffende burger of 

organisatie (n=43):  

 

 

Aan de medewerkers is vervolgens de vraag voorgelegd wat volgens hen het doel is van het 

toepassen van ‘De Andere Aanpak’ tijdens een persoonlijk gesprek. Een groot deel van de 

ondervraagde medewerkers (69 procent) ziet het samen met de betreffende burger of organisatie naar 

een passende oplossing zoeken als doel. Een doel dat ook door veel medewerkers (59 procent) 

genoemd wordt is het krijgen van meer inzicht in de zienswijze of mening van de betreffende burger of 

organisatie. De volgende doelen worden elk door 43 procent van de medewerkers aangegeven: te 

zorgen voor een zorgvuldige afhandeling van een procedure; verbeteren van de dienstverlening aan 

burgers en bedrijven door het team. De burger of organisatie zijn/haar verhaal laten doen wordt door 

39 procent van de medewerkers gezien als doel van het toepassen van ‘De Andere Aanpak’ tijdens 

een persoonlijk gesprek. Een doel dat door 18 procent van de medewerkers genoemd wordt is de 

burger/organisatie van een deskundig advies te voorzien. Tenslotte ziet 2 procent van de 

medewerkers het verbeteren van de interne bedrijfsvoering als doel van het toepassen van ‘De 

Andere Aanpak’ tijdens persoonlijke gesprekken.      
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Figuur 3.5 Het doel van het toepassen van ‘De Andere Aanpak’ tijdens een persoonlijk gesprek (n=49)  
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4. TOEPASSING IN TELEFOONGESPREKKEN 

Het merendeel van de medewerkers neemt in het geval van een aanvraag, zienswijze, klacht of 

bezwaar telefonisch contact op met de betreffende burger of organisatie: 10 procent doet dat altijd, 33 

procent meestal en 49 procent soms. Een klein deel van de ondervraagden (8 procent) neemt in het 

geval van een aanvraag, zienswijze, klacht of bezwaar nooit telefonisch contact op met de betreffende 

burger of organisatie.  

 

Figuur 4.1 Mate waarin medewerkers in het geval van een aanvraag, zienswijze, klacht of bezwaar 

telefonisch contact opnemen met de betreffende burger of organisatie (n=49) 

 

 

Medewerkers van Handhaving nemen in het geval van een aanvraag, zienswijze, klacht of bezwaar 

vaker telefonisch contact op met de betreffende burger of organisatie dan medewerkers van de teams 

Werk en Inkomen, Zorg en Inkomen en WMO. Van de medewerkers van Handhaving neemt 100 

procent telefonisch contact op met betrokkenen, tegenover 83 procent van de medewerkers van de 

teams Werk en Inkomen, Zorg en Inkomen en WMO
10

.  

 
Aan medewerkers die in het geval van een aanvraag, zienswijze, klacht of bezwaar wel eens 

telefonisch contact opnemen met de betreffende burger of organisatie zijn aanvullende vragen 

voorgelegd. Deze vragen gaan over de verslaglegging van het gesprek en de invloed van het gesprek 

op het besluit en de mening van de medewerker.  

 

Van de medewerkers die wel eens telefonisch contact hebben met de betreffende burger of 

organisatie legt het merendeel de inhoud van het gesprek vast in een verslag of notitie: 36 procent 

doet dat altijd, 22 procent meestal en 36 procent soms. De overige 7 procent legt nooit de inhoud van 

het telefoongesprek vast in een verslag of notitie.  

                                                      
10

 Het beschreven verschil is niet significant. Dit betekent dat het verschil op toeval kan berusten. 
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Figuur 4.2 Mate waarin medewerkers de inhoud van het gesprek vastleggen in een verslag of notitie 

(n=45) 

  

Van de medewerkers die de inhoud van het gesprek vastleggen, bewaart 38 procent dat in een eigen 

digitale dossier en 31 procent in een eigen papieren dossier. Een kleine groep medewerkers (7 

procent) bewaart de verslagen of notities in Verseon. Vier op de tien medewerkers geven aan op een 

andere manier de verslagen of notities te bewaren (de categorie ‘anders, namelijk’), zoals in GWS en 

SBA. Een volledig overzicht van de gegeven antwoorden bij de categorie ‘anders, namelijk’ is 

opgenomen in bijlage 3. 

 

Figuur 4.3 Bewaarplaatsen van verslagen of notities van telefoongesprekken (n=42)
11

 

 

                                                      
11

 Omdat medewerkers meerdere antwoorden konden geven op deze vraag is het totaal van de 

antwoordcategorieën groter dan 100 procent. 

 



26 

 

Van de medewerkers die in het kader van een aanvraag, zienswijze, klacht of bezwaar wel eens 

telefonisch contact hebben met een burger of organisatie, geeft 16 procent aan regelmatig een ander 

besluit te nemen door een telefoongesprek dan hij/zij voor het gesprek van plan was. Een vrijwel even 

grote groep medewerkers (18 procent) verandert regelmatig van mening over een aanvraag, 

zienswijze, klacht of bezwaar door een telefoongesprek.  

 

Iets meer dan een kwart (27 procent) van de medewerkers geeft aan dat een genomen besluit niet 

regelmatig verandert door een telefoongesprek en een even groot deel van de medewerkers (27 

procent) verandert niet regelmatig van mening door een telefoongesprek.  

 

Figuur 4.4 Het komt regelmatig voor dat ik door een telefoongesprek met de betreffende burger of 

organisatie (n=45): 

 
 
Het volgende gedeelte van dit hoofdstuk heeft betrekking op alle medewerkers die bekend zijn met 

‘De Andere Aanpak’. Van deze groep medewerkers is 47 procent bekend met het 

telefoonprotocol/belscript van ‘De Andere Aanpak’: 31 procent past het protocol toe en 16 procent 

past het protocol niet toe. Meer dan de helft van de medewerkers (53 procent) is niet bekend met het 

telefoonprotocol/belscript.  
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Figuur 4.5 Bekendheid van het telefoonprotocol/belscript van ‘De Andere Aanpak’ (n=49) 

  
 
 

Aan de medewerkers die bekend zijn met het bestaan van het telefoonprotocol/belscript van ‘De 

Andere Aanpak’, maar het protocol niet toepassen is gevraagd naar de reden hiervan. Medewerkers 

noemen hiervoor de volgende redenen: 

“ik bel niet naar burgers voor het toepassen van ‘De Andere Aanpak’” 

“Komt nog niet veel voor in mijn werkzaamheden.” 

“niet gebruikelijk binnen team/afdeling” 

“nvt” 

“uiteraard is de werkwijze er wel op gebaseerd, maar na verloop van tijd doe je het min of meer op je 

eigen manier en gaat de houder (met het protocol) de kast in.” 

“Veel vragen behoren al in mijn standaard werkzaamheden. Het is in overlap met de kanteling voor 

gesprekvoering. Bij ons vak proberen we al goed met de klantenn te commiuniceren en duidelijk aan 

te geven wat we wel en niet kunnen. Het is wisselend. De methodiek is een opfrissing van mijn kennis. 

en helpt je bij complexe zaken te herinneren hoe het ook anders kan.” 

“voorstander van een open gesprek zonder leidraad” 

 

Aan medewerkers is gevraagd wie in het geval van een aanvraag, zienswijze, klacht of bezwaar 

meestal telefonisch contact opneemt met de betreffende burger of organisatie (huidige situatie) en wie 

telefonisch contact op zou moeten nemen (gewenste situatie). In vergelijking met de huidige situatie 

wordt in de gewenste situatie minder vaak gebeld door de collega die het dossier in behandeling heeft 

(59 procent tegenover 51 procent) en hangt het vaker van de situatie af door wie wordt gebeld (24 

procent tegenover 31 procent). Volgens 6 procent van de ondervraagden is het wenselijk dat een 

collega die het dossier niet kent telefonisch contact opneemt met de betreffende burger of organisatie. 

Geen van de ondervraagden heeft aangegeven dat momenteel meestal een collega belt die het 

dossier niet kent.  
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Figuur 4.6 In het geval van een aanvraag, zienswijze, klacht of bezwaar: wie neemt met de 

betreffende burger of organisatie telefonisch contact op (huidige situatie) en wie zou dit op moeten 

nemen (gewenste situatie)? (n=49) 

 

 

Medewerkers die de categorie ‘Anders, namelijk’ hebben aangekruist bij de vraag wie meestal 

telefonisch contact opneemt met de betreffende burger of organisatie, hebben daarbij de volgende 

antwoorden gegeven: 

“De klantmanager zelf en anders degene die de bezwaren op zich neemt.” 

“Ik, als het gaat om processen die binnen mijn cirkel van expertise liggen.” 

“Nooit” 

“Op dit moment voor di door bezwaar en beroep gedaan maar het is het voornemen om dit door de 

vakafdeling te laten doen.” 

“zelf, behandel de dossiers” 

 

Bij de vraag wie telefonisch contact op zou moeten nemen, zijn bij de categorie ‘Anders, namelijk’ de 

volgende antwoorden gegeven: 

“de verantwoordelijke ambtenaar voor de juridische vertegenwoordiging van het college/raad in 

bezwarenprocedures. Voor omgevingsvergunning juristen team ORG.” 

“de vertegenwoordiger van de gemeente bij de behandeling van het bezwaar” 

“geen idee” 

“Zoals het nu isl Per situatie bekijken wat meerwaarde heeft. soms is het ook beter om de zienswijze 

eens door een andere te laten bekijken.” 

 

Aan medewerkers is gevraagd wat volgens hun het doel is van het toepassen van ‘De Andere 

Aanpak’ tijdens een telefoongesprek. Het samen met de betreffende burger of organisatie naar een 

passende oplossing zoeken (69 procent) en het krijgen van meer inzicht in de zienswijze/mening van 

de betreffende burger of organisatie (59 procent) worden ieder door meer dan de helft van de 
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medewerkers genoemd als doel. De volgende doelen zijn telkens door ongeveer vier op de tien 

medewerkers genoemd: te zorgen voor een zorgvuldige afhandeling van een procedure (43 procent), 

de betreffende burger of organisatie zijn/haar verhaal te laten doen (41 procent) en het verbeteren van 

de externe dienstverlening door het team (37 procent).  

Een op de vijf ondervraagde medewerkers (20 procent) ziet het geven van een deskundig advies aan 

de betreffende burger of organisatie als doel. Het verbeteren van de interne bedrijfsvoering is door 

slechts 2 procent genoemd als doel van het toepassen van ‘De Andere Aanpak’ tijdens 

telefoongesprekken.  

 

Figuur 4.7 Het doel van het toepassen van ‘De Andere Aanpak’ tijdens een telefoongesprek (n=49)
12

 

                                                      
12

 Omdat medewerkers meerdere antwoorden konden geven op deze vraag is het totaal van de 

antwoordcategorieën groter dan 100 procent. 
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5. RESULTATEN EN VERBETERPUNTEN 

5.1 Realisatie pilotdoelen 

Deze paragraaf gaat in op de realisatie van de pilotdoelen in 2011. Voor de volledigheid is in het 

onderstaande schema ook de realisatie van de doelen in 2009 en 2010 in beeld gebracht. 

 

Schema 5.1 Pilotdoelen en realisatie in 2009, 2010 en 2011 

Bron: Administratie ‘Bezwaar en Beroep’ 

 

Het aantal bezwaarschriften ligt in 2011 fors hoger dan het pilotdoel: 402 bezwaarschriften in 2011 

tegenover een doelstelling van 300 bezwaarschriften. Het aantal bezwaarschriften is in 2011 

toegenomen ten opzichte van 2009 en 2010. Deze stijging kan worden veroorzaakt door verschillende 

factoren, zoals door een toename van het aantal genomen besluiten vanwege de bezuinigingen. 

Item Doelstelling na pilot 

(jaarbasis) 

Realisatie (2009, 

tenzij anders 

vermeld) 

Realisatie (2010) Realisatie (2011) 

Formatie B&B  4,55 fte 2010: 5,63 fte 5,63 fte 4,65 fte (waarvan 1 fte 

tijdelijk) 

Aantal  

Bezwaarschriften 

300 377  364 402 

Aantal ingetrokken 

bs 

70 (23 procent van de 

ingediende 

bezwaarschriften) 

91 (24 procent van de 

ingediende 

bezwaarschriften) 

79 (22 procent van de 

ingediende 

bezwaarschriften) 

96 (24 procent van de 

ingediende 

bezwaarschriften) 

Aantal niet-ontvank. 

bs  

30 (10 procent van de 

ingediende 

bezwaarschriften) 

46 (12 procent van de 

ingediende 

bezwaarschriften) 

61 (17 procent van de 

ingediende 

bezwaarschriften) 

49 (12 procent van de 

ingediende 

bezwaarschriften) 

Aantal ongegronde 

bs  

138 (46 procent van de 

ingediende 

bezwaarschriften) 

178 (47 procent van de 

ingediende 

bezwaarschriften) 

181 (50 procent van de 

ingediende 

bezwaarschriften) 

187 (47 procent van de 

ingediende 

bezwaarschriften) 

Aantal deels 

gegronde bs  

8 (3 procent van de 

ingediende 

bezwaarschriften) 

10 (3 procent van de 

ingediende 

bezwaarschriften)  

7 (2 procent van de 

ingediende 

bezwaarschriften) 

11 (3 procent van de 

ingediende 

bezwaarschriften) 

Aantal gegronde bs 27 (9 procent van de 

ingediende 

bezwaarschriften) 

27 (7 procent van de 

ingediende 

bezwaarschriften)   

25 (7 procent van de 

ingediende 

bezwaarschriften) 

95 (24 procent van de 

ingediende 

bezwaarschriften) 

Gemid. Doorlooptijd 

bs 

14 weken (wettelijk) 27,3 weken 19,9 weken 13 weken 

Aandeel termijn 

overschreden  

Max 5% Ca 60% Ca 47% Ca 6% 
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Ondanks de stijging van het aantal bezwaarschriften is in 2011 een daling van de formatie van 

Bezwaar en Beroep gerealiseerd. Hierdoor komt de formatie in 2011 nagenoeg overeen met het 

pilotdoel (4,65fte tegenover 4,55fte).  

 

Het aandeel ingetrokken bezwaarschriften, het aandeel niet-ontvankelijke bezwaarschriften, het 

aandeel ongegronde bezwaarschriften en het aandeel deels gegronde bezwaarschriften wijkt in 2011 

telkens maximaal twee procentpunten af van de pilotdoelstellingen.   

Het aandeel gegronde bezwaarschriften ligt in 2011 op 24 procent, terwijl in het plan van aanpak was 

opgenomen dat dit aandeel maximaal 9 procent zou bedragen. Dit doel is dus niet gerealiseerd.  

 

In 2011 bedraagt de gemiddelde doorlooptijd van bezwaarschriften 13 weken. Dit betekent dat het 

pilotdoel ten aanzien van de gemiddelde doorlooptijd is gerealiseerd (maximale doorlooptijd van 14 

weken). Het aandeel bezwaarschriften waarbij de termijn is overschreden, ligt in 2011 ongeveer 1 

procentpunt hoger dan het pilotdoel.  

 



32 

 

5.2 Resultaten  

Aan medewerkers zijn stellingen voorgelegd over de resultaten van ‘De Andere Aanpak’.  

Opvallend is dat het merendeel van de ondervraagde medewerkers (meer dan 60 procent) neutraal 

reageert op deze stellingen (zie figuur 5.1 en figuur 5.2). Uitzondering hierop is de stelling ‘Ik merk dat 

de betreffende burger(s) of organisatie(s) prijs stellen op persoonlijk contact’. Op deze stelling 

reageert 22 procent met ‘niet eens, niet oneens’.  

 

Ongeveer drie op de tien medewerkers (31 procent) noemen als gevolg van ‘De Andere Aanpak’ een 

verbetering van de dienstverlening, en een even groot deel (31 procent) geeft aan door ‘De Andere 

Aanpak’ meer zaken zelf op te lossen. Volgens een op de vijf medewerkers (20 procent) is het verloop 

van procedures verbeterd. Minder vaak genoemde gevolgen van ‘De Andere Aanpak’ zijn: het 

verbeteren van de interne bedrijfsvoering (10 procent) en een toegenomen tevredenheid van de 

medewerker over het werk (10 procent).  

 

Figuur 5.1 Door ‘De Andere Aanpak’ (n=49): 

 

 

Het merendeel van de medewerkers (69 procent) merkt dat de betreffende burger(s) en organisatie(s) 

prijs stellen op persoonlijk contact. Drie op de tien medewerkers (29 procent) merken dat de 

tevredenheid van de betreffende burger(s) en organisatie(s) over het verloop van de procedures is 

toegenomen. Het aandeel medewerkers dat merkt dat de tevredenheid van de betreffende burger(s) 

en organisatie(s) over de uitkomst van de procedures is toegenomen, is met 20 procent wat lager.  
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Figuur 5.2 Medewerkers merken dat (n=49): 

 

 

5.3 Verbeterpunten 

Aan medewerkers is gevraagd welke verbeterpunten zij zien voor het toepassen van ‘De Andere 

Aanpak’ in de hele organisatie. Hierbij zijn de volgende antwoorden gegeven: 

“- meer `persoonlijk` klantcontact, waardoor meer duidelijkheid voor burger  

- minder juridische procedures” 

“‘De Andere Aanpak’ is een item wat m.i. bij ieder contact zou moeten worden toegepast en niet alleen 

bij een klacht /bezwaar. Je voorkomt dan ook klachten en bezwaar” 

“De gehele organisatie moet ‘De Andere Aanpak’ toepassen. Regelmatig update- / verdiepingscursus 

om kennis op pijl te houden en te delen. Evalueren.” 

“Dit is lastig omdat bij de beroepen met klantencontacten het sociale gespreksvoering een punt van 

kwaliteit meot zijn van de medeweksters. Trainingen zie ik vaak meer als opfrissing. We meoten als 

organisatie ook opassen met doorslaan aangaande klantgerichtheid en tevredenheid. Burgers zijn 

immers geen heilige die ook respect mogen tonen. En soms lijkt het alsof wij steeds maar op moeten 

letten. het is een wisselwerking tussen medewerker en burger. Door ervaring - door te doen leer je het 

beste.  

- Mogelijk meer training in gespreksvoering. Meer evaluatie. Meer casusbesprekingen.” 

“Door (positieve) ervaringen uit te wisselen (leren van elkaar) kunnen misschien misverstanden / 

problemen in een eerdere fase worden opgelost dan nu het geval is. Dit lost zich mogelijk in de tijd op 

door meer ervaring / meer bekendheid met deze aanpak” 

“een betere dienstverlening: meer oor en oog voor de burger:” 

“Er zou geen besluit genomen mogen worden zonder dat er mediation is toegepast. Nu gebeurt dit 

nog te weinig voor dat het besluit wordt genomen. 

- Als het achteraf gebeurt zit je formeel al in een bezwarenprocedure” 



34 

 

“Geef uitvoerende ambtenaren de volledige ruimte om eea. samen met de burgers op te lossen. Denk 

niet in problemen, maar in mogelijkheden. De oplossing van de burger is te verkiezen boven die van 

de overheid (denk van buiten naar binnen).” 

“Geen” [twee keer genoemd] 

“geen commentaar” 

“geen idee” 

“geen idee, gebrek aan ervaring” 

“Goede aspraken maken” 

“het moet daadwerkelijk door de hele organisatie gedaan worden en niet door de ene afdeling wel en 

andere niet (binnen mijn team zijn mensen niet op de hoogte van Andere Aanpak)” 

“Inbedden in ieder proces waar burgers bij betrokken zijn. In ieder geval de vaardigheden toepassen 

door alle ambtenaren die met burgers te maken hebben.” 

“Ken de perecieze spelregels niet. Let op voor onnodige juridisering. 

- Zoek copntact op de inhoud en niet op de procedure. Waar gaat het in de kern om!.” 

“Meer tijd en moeite in dit thema steken.” 

“niet voldoende inzicht in ‘De Andere Aanpak’ om verbeterpunten aan te geven” 

“nvt” 

“Om deze vraag te beantwoorden ben ik te kort bij de organisatie” 

“Open en Transparanter naar de burger en een gelijke behandeling.” 

“Proberen zoveel mogelijk maatwerk te leveren.” 

“Probleem is vaak dat er wel wordt gezegd dat er tijd voor gemaakt moet worden, maar dat de waan 

van de dag ervoor zorgt dat andere werkzaamheden vaak voor gaan. ‘De Andere Aanpak’ moet niet 

als een belasting gezien worden, maar als iets dat tijd kan besparen. Dan kan het echt een succes 

worden in de gehele organisatie.” 

“structureel tijd en ruimte om ‘De Andere Aanpak’ toe te passen 

een bestuurlijk standpunt over dat dit onze werkwijze is 

breed draagvlak bij het management” 

“zaken laten oppakken door personen die bekend zijn met het onderwerp.” 

“Zie eerdere opmerkingen met betrekking tot prioriteitstelling.” [Respondent verwijst naar de volgende 

opmerking: “Heldere prioriteitstelling van `’De Andere Aanpak’` in relatie tot andere afspraken (bijv. 

termijnen vergunningverlening) en doelen (bijv. servicenormen).”] 
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6. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 

6.1 Centrale vraag en deelvragen 

De centrale vraag van het onderzoek was:  

“In hoeverre en op welke wijze passen medewerkers van de pilotteams ‘De Andere Aanpak’ toe, welke 

factoren zijn van invloed op de toepassing van ‘De Andere Aanpak’, in welke mate zijn de pilotdoelen 

gerealiseerd en wat zijn mogelijke verbeterpunten voor de structurele inbedding van ‘De Andere 

Aanpak’ in de organisatie?” 

 

De evaluatie is ingegaan op de volgende onderzoeksvragen: 

1. In hoeverre en op welke wijze passen medewerkers ‘De Andere Aanpak’ toe? 

a. Nemen medewerkers in het geval van een dreigend negatief besluit, zienswijze of 

bezwaar persoonlijk contact op met de betrokken burger(s)? 

b. Telefoongesprekken: passen medewerkers, naar eigen zeggen, het telefoonprotocol 

toe? Belt de medewerker die het dossier in behandeling heeft (en de klant dus al kent) 

of belt een andere medewerker (die de klant niet kent)? Wordt het gesprek 

vastgelegd? Zo ja, hoe en waar?  

c. Persoonlijke gesprekken: passen medewerkers, naar eigen zeggen, de beginselen 

van ‘De Andere Aanpak’ toe in persoonlijke gesprekken? Wordt het gesprek 

vastgelegd? Zo ja, hoe en waar?  

d. Brieven: zijn medewerkers op de hoogte van de herschreven brieven? Zo ja, passen 

medewerkers, naar eigen zeggen, de herschreven brieven toe? 

e. Hoe ervaren medewerkers het werken volgens ‘De Andere Aanpak’? 

2. Welke factoren zijn van invloed op de toepassing van ‘De Andere Aanpak’ door 

medewerkers? 

a. Welke factoren ondersteunen medewerkers in de toepassing van ‘De Andere 

Aanpak’? Bijvoorbeeld steun door de leidinggevende, verdiepende training, intervisie, 

vast agendapunt tijdens werkoverleg, positieve reacties van burgers en voldoende tijd 

voor het toepassen van ‘De Andere Aanpak’.  

3. In welke mate zijn de doelen uit het plan van aanpak van de pilot gerealiseerd? 

a. In welke mate zijn de kwantitatieve doelen (zie het schema op pagina 3) gerealiseerd? 

b. Welke resultaten zien medewerkers van het werken volgens ‘De Andere Aanpak’? 

4. Wat zijn mogelijke verbeterpunten voor de structurele inbedding van ‘De Andere Aanpak’ in de 

organisatie? 

a. Welke verbeterpunten zien medewerkers voor ‘De Andere Aanpak’? 
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6.2 Onderzoeksmethoden 

In de evaluatie zijn de volgende doelgroepen en bronnen geraadpleegd: 

 

Pilotteams 

De doelgroep van het onderzoek bestond uit de teamleiders en medewerkers met klantcontact van de 

teams die volledig of gedeeltelijk hebben deelgenomen aan de pilot. Concreet gaat het om de teams 

DWI, DZI, LH, BFIIJ (en dan uitsluitend de onderdelen ‘Verzekeringen’ en ‘Bezwaar en Beroep’), 

DWMO, ORG en DV. Deze 147 medewerkers zijn bevraagd via een digitale vragenlijst. Uiteindelijk 

hebben 71 medewerkers de vragenlijst ingevuld (waarvan 66 medewerkers de vragenlijst volledig 

hebben ingevuld). De respons op de vragenlijst bedraagt daarmee 48 procent (medewerkers die 

alleen achtergrondvragen over team, functie en leeftijd hebben beantwoord, tellen niet mee in de 

respons).  

 

Op basis van de onderzoeksvragen hebben we een digitale vragenlijst voor de betreffende 

medewerkers opgesteld. De medewerkers ontvingen op maandag 7 mei per e-mail een uitnodiging om 

deze vragenlijst in te vullen. Op maandag 14 mei en op maandag 21 mei zijn herinneringen verstuurd 

naar de medewerkers die tot dan toe de vragenlijst nog niet hadden ingevuld.  

 

Tabel 6.1 Respons per team 

  
Aantal verzonden 
vragenlijsten 

Aantal ingevulde 
vragenlijsten 

Respons 

Financiën, Inkoop,  Informatie, 
Juridisch (BFIIJ) 

8 7 88% 

Regelgeving (ORG) 15 12 80% 

WMO (DWMO) 21 11 52% 

Handhaving (LH) 37 19 51% 

Vergunningen (DV) 23 10 43% 

Werk en Inkomen (DWI) 26 9 35% 

Zorg en Inkomen (DZI) 17 3 18% 

Totaal 147 71 48% 

 

Administratie Bezwaar en Beroep 

De realisatie van de kwantitatieve doelen van de pilot is in beeld gebracht op basis van de 

administratie van ‘Bezwaar en Beroep’.  
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BIJLAGEN 

Bijlage 1. Waarom past u ‘De Andere Aanpak’ niet of niet altijd toe? 

Antwoorden gegeven op de vraag: Waarom past u ‘De Andere Aanpak’ niet of niet altijd toe? 

“-Is niet altijd van toepassing.  

-Telefoonnummer niet bekend” 

“Afhankelijk van de genomen besluiten” 

“Als een situatie duidelijk is, is doorvragen en samenvatten niet altijd aan de orde.” 

“Bij de meeste dossiers pas ik de andere aanpak toe. Sommige dossiers zijn hier echter niet voor 

geschikt, denk aan notoire bezwaarmakers, bezwaarschriften die niet aan de wettelijke vereisten 

voldoen, speciale zaken, etc.”  

“De zaken lenen zich er niet altijd voor.” 

“er is dan een andere weg bewandeld bijvoorbeeld overleg in voorstadium met afdeling waardoor 

opnieuw naar bezwaar wordt gekeken.” 

“Hangt van situatie af.” 

“heb de pilot/training niet gevolgd dus geen zuiver beeldvorming” 

“Het is een afweging of de energie die je erin stopt het gewenste resultaat oplevert” 

“Het is inherent aan mijn functie om op deze wijze te werken. In deze zin is het voor mijn `functie` niet 

een andere aanpak” 

“In gevallen waar een passendere aanpak effectiever is.” 

“In mijn dagelijkse werk staat gesprekvoering centraal. In het hele traject prrobeer je klanten goed te 

infomeren  en adviseren en je besluit toe te lichten> ‘De Andere Aanpak’ is naar mijn idee met name 

wanneer je bezwaar vermoedt. ik heb zelf niet de tak van de bezwaren, waardoor ik niet weet welke 

mensen daadwerkelijk bezwaren indienen en wie niet. Dus je probeert gewoon in je reguliere werk het 

klantencontact goed vorm te geven. De ene keer lukt dat wel de andere keer niet.” 

“in mijn huidige werk is dat bijna niet nodig. In de toekomst wordt er voor klachtenbehandeling meer 

van mij verwacht” 

“In sommige gevallen is dat niet raadzaam, bijvoorbeeld bij gevoelige zaken, waar het risico wordt 

gelopen andere belangen te schaden” 

“In veel van mijn werkzaamheden is de andere aanpak niet aan de orde. Ik ben slechts af en toe 

betrokken bij de behandfeling van een bezwaar- of beroepschrift.” 

“Ligt aan de situatie. Sowieso vooraf goed informeren en procedure uitleggen. Mocht blijken dat klant 

er niet mee eens is, dan doorvragen en keuzes beargumenteren.” 

“Nagenoeg geen klantencontacten.” 

“Niet alle situaties lenen zich in mijn optiek voor `De andere aanpak`.” 

“Niet alle zaken lenen zich voor ‘De Andere Aanpak’.” 

“Niet altijd de beste aanpak” 

“Niet altijd toepasbaar, geen tijd, etc.” 

“niet bewust genoeg bezig met de nieuwe werkwijze” 
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“niet gebruikelijk binnen team” 

“niet ieder mens is hetzelfde” 

“Om het gesprek met de klant zo kort en informatief mogelijk te houden (vriendelijk doch zakelijk)” 

“Omdat `De Ander Aanpak` vaak niet past binnen de gestelde servicenormen met betrekking tot 

vergunningverlening.” 

“Omdat dit geregeld wordt zonder de werkvloer te raadplegen. Bijv sluiting sociale dienst smiddags.Als 

er iets niet klantvriendelijk is.” 

“Soms is bij voorbaat duidelijk dat een `mediation-gesprek` geen resultaat kan bieden en dan heeft 

een gesprek geen zin.” 

“Soms ontbreekt de tijd of iemand niet te bereiken” 

“Tot nu toe weinig klantcontacten. Gaat wel veranderen zodra de nieuwe Klachtenverordening in 

werking treedt.” 

“Werkdruk.” 
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Bijlage 2. Waar bewaart u de verslagen of notities van persoonlijke gesprekken meestal?  

Antwoorden gegeven bij de categorie ‘Anders, namelijk’: 

“Contactregistratie GWS” [2 keer genoemd] 

“Dossier” 

“GWS” [6 keer genoemd] 

“in de mail ter versturing naar teamleider en klachtencoördinator, die het vervolgens vastlegt.” 

“in SBA” [4 keer genoemd] 

“klantvolgsysteem” 

“rapporte en of contactregistratie via GWS” 

“via een mail aan betrokkenen” 
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Bijlage 3. Waar bewaart u de verslagen of notities van telefoongesprekken meestal?  

Antwoorden gegeven bij de categorie ‘Anders, namelijk’: 

“contactregistratie gws/werkgeverscontactenoverzicht in Excel” 

“Dossier”  

 “GWS” [2 keer genoemd] 

“GWS contactregistraties of werkprocessen als er een lopende aanvraag is.” 

“in SBA” [4 keer genoemd] 

“klantvolgsysteem” 

“op de mail naar teamleider en klachtencoordinator die het digitaal vastleggen.” 

“rapportage GWS” 

“via een mail aan betrokkenen” 

“Werkproces GWS”  
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Bijlage 4. Heeft u naar aanleiding van deze vragenlijst over ‘De Andere Aanpak’ nog 

opmerkingen? 

 
“Ben verbaast dat de strekking van dit project bij mij pas bekend wordt door deze enquette. Kennelijk 

heb ik eerder informatie hierover niet opgepakt/gemist. Ik draag deze werwijze een warm hart toe. 

Past geheel in ons transitietraject c.q. verandering verhouding overheid - burger.” 

“geen” [drie keer genoemd] 

“geen commentaar” 

“graag goede richtlijnen van onze organisatie: verplichting van de nieuwe werkwijze opleggen om naar 

buiten toe met één mond te spreken en met een vorm te werken.” 

“Ik heb de afgelopen week nav een bezwaar dat is ingediend tegen een beslissing mbt een weigering 

verlof gehoord, dat er een meditiontraining is geweest. Hiervan was ik voordien niet op de hoogte.  

- Ik wil heel graag, dat we ook als team Leerplichtambtenaren / trajectbegeleiders in de gelegenheid 

worden gesteld om deze training te volgen.” 

“Ik heb de training niet gevolgd, deze antwoorden kunnen dus enigsinds tot een niet duidelijk 

weergave leiden” 

“Ik zou graag een cursus mediation volgen, in mijn werk heb ik veelvuldig contacten met burgers en 

organisaties.” 

“Ik zou willen weten of De Andere Aanpak resultaten heeft opgeleverd” 

“LH werkt voor De Andere Aanpak al in grote lijnen conform de aanpak, vandaar dat er sinds de 

invoering m.i. weinig is veranderd in de procedures en de beleving ervan.” 

“meer bekendheid geven aan De Andere Aanpak binnen de organisatie” 

“N.v.t.” [3 keer genoemd] 

“nee” [15 keer genoemd] 

“neen” [3 keer genoemd] 

“niet meteen” 

“Vanuit de Wmo zijn persoonlijke gesprekken en het zoeken naar oplossingen voor mij altijd al logisch 

geweest. Mijn aanvragen hebben nog niet tot klachten of bezwaarschriften geleid, dus wat dat betreft 

het ik nog niet met De Andere Aanpak gewerkt.” 

“Volgems mij staat er een vraag dubbel is m.b.t. ht wel/niet veranderen van mening en/of een andere 

beslissing nemen.” 

“Zelf ben ik niet zo bekend metde Andere aanpak. Doelstelling wordt door mij volledig onderschreven 

en vaak in de praktijk ook al toegepast.” 

“zodra de mogelijkheid er is om hier een training in te volgen, zou ik daar graag van op de hoogte 

worden gesteld.” 
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Bijlage 5. Vragenlijst  

Deze vragenlijst is opgebouwd uit de volgende onderwerpen: 

I. Achtergrond 

II. Toepassing van ‘De Andere Aanpak’ 

a. Algemeen 

b. Persoonlijke gesprekken 

c. Telefoongesprekken 

III. Resultaten van ‘De Andere Aanpak’ 

IV. Verbeterpunten voor ‘De Andere Aanpak’ 

 

 

Thema I: Achtergrond 

 

1) Binnen welk team bent u werkzaam? 

 

 

0 Werk en Inkomen (DWI) 

0 Zorg en Inkomen (DZI) 

0 WMO (DWMO) 

0 Handhaving (LH) 

0 Financiën, Inkoop,  

Informatie, Juridisch (BFIIJ) 

0 Regelgeving (ORG) 

0 Vergunningen (DV) 

 

2) Welk type functie heeft u? 0 Teamleider 

0 Medewerker 

0 Anders, namelijk 

 

3) Hoeveel jaar bent u werkzaam in uw huidige functie? Tjaar 

 

4) Tot welke leeftijdsgroep hoort u? 

 

0 20-24 jaar 

0 25-29 jaar 

0 30-34 jaar 

0 35-39 jaar 

0 40-44 jaar 

0 45-49 jaar 

0 50-54 jaar 

0 55-59 jaar 

0 60 jaar en ouder 
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Thema II: Toepassing van ‘De Andere Aanpak’ 

 

‘De Andere Aanpak’ houdt in dat bij een aanvraag, zienswijze, klacht of bezwaar de ambtenaar snel 

en persoonlijk contact opneemt met de betreffende burger of organisatie. Hierbij maakt de ambtenaar 

gebruik van mediationvaardigheden. Dit zijn proactieve communicatieve vaardigheden zoals luisteren, 

samenvatten en doorvragen, gericht op het voorkomen en beperken van conflicten en bezwaren.  

 

II.A. Algemeen 

 

5) Bent u bekend met ‘De Andere Aanpak’?  0 Ja, ik ben daar volledig 

mee bekend 

0 Ja, ik ben daar op 

hoofdlijnen mee bekend 

0 Nee, ik ben er niet mee 

bekend (ga naar vraag 17) 

 

6) Heeft u trainingen gevolgd in het kader van ‘De Andere Aanpak’? 0 Ja, 1 training 

0 Ja, 2 of meer trainingen 

0 Nee 

 

7) Zou u (nog) een training over ‘De Andere Aanpak’ willen volgen? 0 Ja, inleidende training 

0 Ja, verdiepende training 

0 Ja, inleidende en 

verdiepende training 

0 Misschien 

0 Nee 

 

8) Past u ‘De Andere Aanpak’ toe in de uitvoering van uw 

werkzaamheden?  

 

0 Altijd (ga naar vraag 10) 

0 Meestal  

0 Soms  

0 Nooit  

 

9) Waarom past u ‘De Andere Aanpak’ niet of niet altijd toe? 

 

 

Open vraag 

10) Wat kan u helpen om ‘De Andere Aanpak’ toe te passen bij de  

uitvoering van uw werkzaamheden? 

 

Meerdere antwoorden mogelijk 

0 Steun van mijn 

leidinggevende 

0 Steun van mijn collega’s 

0 Een verdiepende training 
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0 Intervisie met collega’s (op 

een gestructureerde wijze 

met collega’s vraagstukken 

bespreken) 

0 ‘De Andere Aanpak’ als 

vast agendapunt van het 

werkoverleg 

0 Meer tijd hiervoor in mijn 

werkzaamheden 

0 ‘De Andere Aanpak’ als 

vast onderdeel van het 

werkproces 

0 Positieve reacties van 

betrokken burger(s) 

0 Anders, namelijk 

 

11) Wilt u bij de onderstaande stellingen aangeven in hoeverre u het 

hiermee eens of oneens bent? 

 

Ik krijg voldoende steun van mijn leidinggevende ten aanzien van het 

toepassen van ‘De Andere Aanpak’. 

Ik krijg voldoende steun van mijn collega’s ten aanzien van het 

toepassen van ‘De Andere Aanpak’. 

Ik heb voldoende tijd om ‘De Andere Aanpak’ toe te passen. 

 

0 Helemaal mee eens 

0 Mee eens 

0 Niet eens, niet oneens 

0 Mee oneens 

0 Helemaal mee oneens  

 

12) Is ‘De Andere Aanpak’ een vast agendapunt van het 

werkoverleg? 

 

0 Ja 

0 Nee 

0 Anders, namelijk 

 

13) Bent u bekend met de klantcontactmodule van Verseon? 0 Ja, en ik maak er gebruik 

van 

0 Ja, maar ik maak er geen 

gebruik van 

0 Nee 

14) Bent u bekend met de modelbrieven die zijn aangepast in het 

kader van ‘De Andere Aanpak’? 

0 Ja, en ik pas deze brieven 

toe (ga naar vraag 16) 

0 Ja, maar ik pas deze 

brieven niet toe  

0 Nee (ga naar vraag 16) 
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15) Waarom maakt u geen gebruik van deze brieven?  

 

Open vraag 

16) Wilt u bij de onderstaande stellingen aangeven in hoeverre u het 

hiermee eens of oneens bent? 

 

Ik vind de uitgangspunten van ‘De Andere Aanpak’ duidelijk. 

De uitgangspunten van ‘De Andere Aanpak’ sluiten goed aan op mijn 

werkzaamheden. 

Ik vind het makkelijk om de beginselen van ‘De Andere Aanpak’ in de 

praktijk toe te passen. 

‘De Andere Aanpak’ heeft mijn werk sterk veranderd. 

 

0 Helemaal mee eens 

0 Mee eens 

0 Niet eens, niet oneens 

0 Mee oneens 

0 Helemaal mee oneens  

 

Naar vraag 20 (Thema II.B.) 

17) Bent u bereid om ‘De Andere Aanpak’ toe te passen bij de 

uitvoering van uw werkzaamheden? 

0 Ja 

0 Nee 

0 Weet ik niet 

 

18) Zou u een training over ‘De Andere Aanpak’ willen volgen? 0 Ja 

0 Misschien 

0 Nee 

 

19) Wat verwacht u van de meerwaarde van ‘De Andere Aanpak’ 

voor uw werkzaamheden? 

Open vraag 

 

Naar vraag 36 (Thema IV) 

 

II.B. Persoonlijke gesprekken 

De volgende vragen gaan over gesprekken waarbij u de betrokken(en) persoonlijk ontmoet. Hierbij 

gaat het dus niet om telefoongesprekken.   

 

20) Gaat u in het geval van een aanvraag, zienswijze, klacht of 

bezwaar weleens persoonlijk in gesprek met de betreffende burger of 

organisatie? 

 

 

0 Altijd  

0 Meestal 

0 Soms 

0 Nooit (ga naar vraag 24) 

 

21) Legt u de inhoud van deze gesprekken vast in een verslag of 

notitie? 

0 Altijd  

0 Meestal 

0 Soms 

0 Nooit (ga naar vraag 23) 
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22) Waar bewaart u deze verslagen of notities meestal? 

 

Meerdere antwoorden mogelijk 

 

0 In Verseon 

0 In mijn eigen digitale 

dossier 

0 In mijn eigen papieren 

dossier 

0 Anders, namelijk 

 

23) Wilt u bij de onderstaande stellingen aangeven in hoeverre u het 

hiermee eens of oneens bent? 

 

Het komt regelmatig voor dat ik door een persoonlijk gesprek met de 

betreffende burger of organisatie van mening verander over een 

aanvraag, zienswijze, klacht of bezwaar. 

 

Het komt regelmatig voor dat ik door een persoonlijk gesprek met de 

betreffende burger of organisatie een ander besluit neem over een 

aanvraag, zienswijze, klacht of bezwaar dan ik voor dat gesprek van 

plan was. 

 

0 Helemaal mee eens 

0 Mee eens 

0 Niet eens, niet oneens 

0 Mee oneens 

0 Helemaal mee oneens  

 

24) Het doel van het toepassen van ‘De Andere Aanpak’ tijdens een 

persoonlijk gesprek is volgens mij: 

 

Maximaal drie antwoorden mogelijk. 

 

 

 

 

  

0  Samen met de 

betreffende burger of 

organisatie naar een 

passende oplossing te 

zoeken. 

0 De betreffende burger of 

organisatie zijn/haar verhaal 

te laten doen. 

0  De betreffende burger of 

organisatie van een 

deskundig advies te 

voorzien. 

0 Te zorgen voor een 

zorgvuldige afhandeling van 

een procedure  

0  Meer inzicht te krijgen in 

de zienswijze/mening van de 

betreffende burger of 

organisatie. 

0  Verbeteren van de 
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dienstverlening aan burgers 

en bedrijven door mijn team. 

0  Verbeteren van de interne 

bedrijfsvoering (d.w.z. 

ondersteunende processen). 

 

 

 

II.C. Telefoongesprekken 

 

25) Neemt u in het geval van een aanvraag, zienswijze, klacht of 

bezwaar weleens telefonisch contact op met de betreffende burger of 

organisatie? 

 

0 Altijd  

0 Meestal 

0 Soms 

0 Nooit (ga naar 29) 

 

26) Legt u de inhoud van deze gesprekken vast in een verslag of 

notitie? 

0 Altijd  

0 Meestal 

0 Soms 

0 Nooit (ga naar 28) 

 

27) Waar bewaart u deze verslagen of notities meestal? 

 

Meerdere antwoorden mogelijk 

 

0 Verseon 

0 In mijn eigen digitale 

dossier 

0 In mijn eigen papieren 

dossier 

0 Anders, namelijk 

 

28) Wilt u bij de onderstaande stellingen aangeven in hoeverre u het 

hiermee eens of oneens bent? 

 

Het komt regelmatig voor dat ik door een telefoongesprek met de 

betreffende burger of organisatie van mening verander over een 

aanvraag, zienswijze, klacht of bezwaar. 

 

Het komt regelmatig voor dat ik door een telefoongesprek met de 

betreffende burger of organisatie een ander besluit neem over een 

aanvraag, zienswijze, klacht of bezwaar dan ik voor dat gesprek van 

plan was. 

 

0 Helemaal mee eens 

0 Mee eens 

0 Niet eens, niet oneens 

0 Mee oneens 

0 Helemaal mee oneens  
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29) Bent u bekend met het telefoonprotocol/belscript van ‘De Andere 

Aanpak’? 

0 Ja, en ik pas het protocol 

toe (ga naar vraag 31) 

0 Ja, maar ik pas het 

protocol niet toe  

0 Nee (ga naar vraag 31) 

 

30) Waarom maakt u geen gebruik van het telefoonprotocol/belscript?  

 

Open vraag 

31) Wie neemt in het geval van een aanvraag, zienswijze, klacht of 

bezwaar meestal telefonisch contact op met de betreffende burger of 

organisatie? 

0 De collega die het dossier 

in behandeling heeft 

0 Een collega die het dossier 

niet kent 

0 Dat verschilt per situatie 

0 Anders, namelijk 

0 Niet van toepassing 

 

32) Wie zou volgens u in het geval van een aanvraag, zienswijze, 

klacht of bezwaar telefonisch contact op moeten nemen met de 

betreffende burger of organisatie? 

 

0 De collega die het dossier 

in behandeling heeft 

0 Een collega die het dossier 

niet kent 

0 Dat verschilt per situatie 

0 Anders namelijk 

0 Niet van toepassing 

 

33) Het doel van het toepassen van ‘De Andere Aanpak’ tijdens een 

telefoongesprek is volgens mij: 

 

Maximaal drie antwoorden mogelijk. 

 

 

0  Samen met de 

betreffende burger of 

organisatie naar een 

passende oplossing te 

zoeken. 

0 De betreffende burger of 

organisatie zijn/haar verhaal 

te laten doen. 

0  De betreffende burger of 

organisatie van een 

deskundig advies te 

voorzien. 

0 Te zorgen voor een 

zorgvuldige afhandeling van 

een procedure  
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0  Meer inzicht te krijgen in 

de zienswijze/mening van de 

betreffende burger of 

organisatie. 

0  Verbeteren van de 

dienstverlening aan burgers 

en bedrijven door mijn team. 

0  Verbeteren van de interne 

bedrijfsvoering (d.w.z. 

ondersteunende processen). 

 

 

 

Thema III: Resultaten van ‘De Andere Aanpak’ 

 

34) Wilt u bij de onderstaande stellingen aangeven in hoeverre u het 

hiermee eens of oneens bent? 

 

Door ‘De Andere Aanpak’ is mijn tevredenheid over mijn werk 

toegenomen.  

Ik merk dat de betreffende burger(s) of organisatie(s) prijs stellen 

op persoonlijk contact. 

Het verloop van procedures is door ‘De Andere Aanpak’ 

verbeterd. 

Ik merk dat de tevredenheid van de betreffende burger(s) of 

organisatie(s) over het verloop van procedures door ‘De Andere 

Aanpak’ is toegenomen. 

Ik merk dat de tevredenheid van de betreffende burger(s) of 

organisatie(s) over de uitkomst van procedures door ‘De Andere 

Aanpak’ is toegenomen. 

Door ‘De Andere Aanpak’ is de dienstverlening van mijn team 

verbeterd. 

Door ‘De Andere Aanpak’ is de interne bedrijfsvoering (d.w.z. 

ondersteunende processen) binnen mijn team verbeterd. 

Door ‘De Andere Aanpak’ los ik meer zaken zelf op en komen 

minder zaken tot een (formele) procedure.  

 

 

0 Helemaal mee eens 

0 Mee eens 

0 Niet eens, niet oneens 

0 Mee oneens 

0 Helemaal mee oneens  
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Thema IV: Verbeterpunten voor ‘De Andere Aanpak’ 

 

 

35) Welke verbeterpunten ziet u voor het toepassen van ‘De Andere 

Aanpak’ in de hele organisatie?  

 

 

 

Open vraag 

 

36) Heeft u naar aanleiding van deze vragenlijst over ‘De Andere 

Aanpak’ nog opmerkingen? 

Open vraag 

 

 

 

Invoegen afsluitende pagina met de volgende tekst: 

 

U bent aan het einde gekomen van de vragenlijst.  

Hartelijk dank voor uw medewerking.   

  

 

 

 

 

 



3.2 Raadsvoorstel Actieprogramma Speerpunt Binnenstad

1 B2 - rvs actieprogramma Speerpunt Binnenstad.pdf 

 

  

  

 Raadsvoorstel 
  

Datum 
raadsvergadering: 

12 december 2012   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: H. Verbraak   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Actieprogramma Speerpunt Binnenstad.   

 
 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 
 

Voorstel   
Het Actieprogramma ‘Speerpunt Binnenstad’ is gebaseerd op twee rapporten. Namelijk het 
onderzoeksrapport  van Adviesbureau Connect “Samen naar een sterker Roosendaal” en het rapport 
dat in samenwerking met de Stuurgroep Binnenstad is opgesteld. Het onderzoeksrapport van ‘Connect’ 
is als bijlage 1 toegevoegd aan het Actieprogramma. Het rapport, dat in samenwerking met de 
stuurgroep Binnenstad is opgesteld, is als antwoord geschreven naar aanleiding van de bevindingen in 
het rapport van het adviesbureau Connect. Het is als bijlage 2 toegevoegd aan het Actieprogramma. 
 
Het college neemt de conclusies uit het onderzoeksrapport  van Adviesbureau Connect “Samen naar 
een sterker Roosendaal” over. Voor de korte termijn worden de acties uitgevoerd die de basis op orde 
brengen (o.a. extra veegacties, verwijdering van graffiti en kauwgom, parkeeractie, bewegwijzering en 
looproutes, en de herinrichting van het Tongerloplein).  
Samen met een externe nog aan te wijzen deskundige, stellen het college en de stuurgroep 
Binnenstad de juiste prioriteiten voor de middellange en lange termijn.  
 
Wij stellen u voor: 

1. € 400.000 incidenteel beschikbaar te stellen om de basis op orde te brengen in de binnenstad 
en het herinrichten van het Tongerloplein als cultuurplein;  

2. de dekking te vinden in de Bestemmingsreserve Fondsen Agenda van Roosendaal. 
 
 

Aanleiding   
Als gevolg van (onder andere) de economische situatie en de opmars van internetwinkels, kampt de 
Roosendaalse binnenstad met teruglopende bezoekersaantallen en leegstand. In mei 2012 heeft het 
college een aantal voorstellen gedaan aan de gemeenteraad.  
De huidige problematiek in de binnenstad heeft ertoe geleid dat de raad in de raadsvergadering van 16 
mei j.l. een motie aannam, die het college verzoekt “voor de binnenstad een deskundigenonderzoek 
met direct betrokkenen in te stellen, dat voor 1 oktober 2012 afgerond is”. Daarnaast werd een 
Actieplan voor de Binnenstad gevraagd. 
 
 

Kader    
Op basis van de visies, zoals de Koepelvisie, heeft het college de binnenstad tot één van haar 
speerpunten benoemd.  
De binnenstad moet weer een goed functionerend kernwinkelgebied worden met een aantrekkelijk 
recreatieaanbod (horeca,  evenementen, cultuur et cetera), met voldoende woonaanbod en 
aantrekkelijke werklocaties. Door te kiezen voor een compactere binnenstad blijft de kwaliteit van de 
binnenstad op orde. Doelstelling is om het aantal bezoekers op hetzelfde niveau te houden (150.000 
bezoekers per week) en om bezoekers te verleiden langer in het stadshart te verblijven dan de huidige 
gemiddelde verblijfsduur.  
 
 

Motivering / toelichting   
De rapportage “Samen naar een sterker Roosendaal”, van het bureau Connect uit  
Hasselt is onlangs verschenen. De onderliggende vraag van de “Taskforce Triple Roosendaal” en het 
college was om uit te zoeken welke branding (merkstrategie) de gemeente Roosendaal zou kunnen 



helpen bij het maken van strategische keuzes. In het rapport zijn een aantal belangrijke constateringen 
gedaan, die relevant zijn voor de binnenstad.  
Volgens deze rapportage is het probleem van Roosendaal dat de buitenkant aantrekkelijker is dan de 
binnenkant.  
 
De conclusies in het rapport zijn verder: 

• Blijf niet hangen in het verleden. Maak je punt duidelijk en kijk vooruit; 

• Bepaal de koers. Roosendaal is van oudsher een winkelstad. Ga hiermee verder; 

• Kies bij de uitvoering in de eerste plaats voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Maak duidelijke 
prioriteiten.   
 

Het college neemt de conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoeksrapport over. In antwoord hierop 
heeft het college in samenwerking met de stuurgroep Binnenstad het ‘Gemeentelijk rapport in 
samenwerking met de Stuurgroep Binnenstad’ opgesteld. Het Actieprogramma Speerpunt Binnenstad 
is gebaseerd op deze twee rapporten. 
 
Voor de korte termijn worden acties uitgevoerd, die de basis op orde brengen (o.a. extra veegacties, 
verwijdering van graffiti en kauwgom, parkeeractie, bewegwijzering en looproutes, herstel groen 
Nieuwe Markt en herinrichting van het Tongerloplein).  
Voor de middellange en lange termijn wil het college samen met externe partners zoals de stuurgroep 
Binnenstad, vastgoedeigenaren en bewonersplatform onder begeleiding van een externe nog aan te 
wijzen deskundige, de juiste prioriteiten stellen. Ook de raad wordt betrokken om gedragen keuzes 
voor te bereiden.    
De strategische keuzes die voor de binnenstad worden gemaakt, bepalen de toekomst van de stad als 
geheel. Deze keuzes worden door partners samen opgepakt en uitgevoerd. Zij vormen samen de 
“cockpit Binnenstad”, een denktank die de focus heeft op de stip op de horizon en met draagvlak een 
functionele visie ontwikkelt en vervolgens uitwerkt volgens een strak tijdspad. 
 
Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om hiervoor extra budget beschikbaar te stellen.  
 
 

Doelstelling  
De binnenstad moet weer een goed functionerend kernwinkelgebied worden met een aantrekkelijk 
recreatieaanbod (horeca,  evenementen, cultuur et cetera), met voldoende woonaanbod en 
aantrekkelijke werklocaties. Kwaliteit boven kwantiteit. Doelstelling is om het aantal bezoekers op 
hetzelfde niveau te houden (150.000 bezoekers per week) en om bezoekers te verleiden langer in het 
stadshart te verblijven dan de huidige gemiddelde verblijfsduur. 
 
 

Financiële aspecten en consequenties   
Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om een dekking van in totaal € 400.000 
incidenteel ter beschikking te stellen voor acties die de basis in de binnenstad op orde brengen. De 
dekking wordt ten laste gebracht van Bestemmingsreserve Fondsen Agenda van Roosendaal. 
Daarnaast wordt van het budget beheer en onderhoud in het vervolg jaarlijks meer besteed aan de 
binnenstad. 
Het college streeft naar een schone (binnen)stad. Sinds 1 oktober is een werkploeg van ongeveer 10 
personen actief, die met behoud van uitkering de binnenstad op orde houden 
 
Het college is van mening dat de dekking voor de acties die de basis op orde brengen (niet beheer en 
onderhoud) gevonden kan worden in de Bestemmingsreserve Fondsen Agenda van Roosendaal. Deze 
acties zijn eenmalig, bevorderen de participatie van mensen aan (cultuur)beleving in de binnenstad, 
leveren een bijdrage aan de drie visies, immers de binnenstad is één van de speerpunten voor het 
college, dragen bij aan het versterken van de Roosendaalse samenleving, terwijl ook de provinciale 
(credo) subsidie bij het Tongerloplein wordt ingezet.  
 
Eerder stemde u in om € 300.000 uit de provinciale credo-subsidie beschikbaar te stellen ter 
versterking van het Tongerloplein cultuurplein. Uit het gevraagde bedrag zal € 200.000 worden 
toegevoegd om het plein de juiste kwalitatieve uitstraling te geven als cultuurplein.  
 
Verder wordt om de basis op orde te brengen in de binnenstad  € 200.000 incidenteel besteed aan 
acties gericht op: 
- bewegwijzering en looproutes; (motie VVD, 16 mei 2012 aangenomen) 
- herstel groen op de Nieuwe Markt.  



 
 

Communicatie    
In de voorbereidende fase is de Stuurgroep Binnenstad betrokken geweest bij het opstellen van ‘Het 
gemeentelijk rapport in samenwerking met de Stuurgroep Binnenstad’. Het bewonersplatform centrum 
is geconsulteerd. 
 
Op 22 oktober jl zijn de rapportages gepresenteerd. 
Na vaststelling door uw raad zal voor maart 2013 een externe deskundige aangewezen zijn om samen 
met de stuurgroep de verdieping op de langere termijn vorm te geven.  
In 2013 zijn de acties voor de langere termijn gekozen en in gang gezet. 
 
 

Bijlagen   
1. Actieprogramma Speerpunt Binnenstad met de twee bijlagen: Onderzoekrapport Adviesbureau 

Connect “Samen naar een sterker Roosendaal” en ‘Het gemeentelijk rapport in samenwerking 
met de Stuurgroep Binnenstad’. 

 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
G. van Hofwegen mr. J.M.L. Niederer 



 

 

  

  

 Raadsbesluit 
  

Datum 
raadsvergadering: 

12 december 2012   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: H. Verbraak   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Actieprogramma Speerpunt Binnenstad.  

 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie Bestuur d.d. 28 november 2012. 
 
Besluit: 
 

1. € 400.000 incidenteel beschikbaar te stellen om de basis op orde te brengen in de binnenstad 
en het herinrichten van het Tongerloplein en de dekking te vinden in de Bestemmingsreserve 
Fondsen Agenda van Roosendaal; 

2. de dekking te vinden in de Bestemmingsreserve Fondsen Agenda van Roosendaal. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2012. 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
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1 INLEIDING 
 
Aanleiding 
Als gevolg van (onder andere) de economische situatie en de opmars van internetwinkels, kampt de 

Roosendaalse binnenstad met teruglopende bezoekersaantallen en bijna vijftien procent leegstand. In 

mei 2012 heeft de gemeente een aantal voorstellen gedaan aan de gemeenteraad, om samen met 

Collectief Roosendaal, de stuurgroep
1
 Binnenstad en het bewonersplatform Binnenstad waar mogelijk 

deze problemen op te pakken. 

 

De huidige problematiek in de binnenstad heeft ertoe geleid dat de raad in de raadsvergadering van 

16 mei j.l. een motie aannam, die het college verzoekt “voor de binnenstad een 

deskundigenonderzoek met direct betrokkenen in te stellen, dat voor 1 oktober 2012 afgerond is”.  

 

De binnenstad moet weer het kloppend hart van Roosendaal worden: een weliswaar compacter, maar 

nog steeds gezellig, aantrekkelijk, groen stadshart met een hoge menging van bewust gekozen 

functies, die elkaar onderling versterken. 

 

Daartoe heeft de gemeente in samenwerking met Collectief Roosendaal, de Stuurgroep Binnenstad 

en het bewonersplatform Binnenstad een analyse uitgevoerd. Daarnaast heeft het bureau Connect uit 

Hasselt, mede op verzoek van de Taskforce Triple Roosendaal, onderzocht hoe het imago van de 

stad versterkt kan worden. Hieruit is het onderzoeksrapport “Samen naar een sterker Roosendaal” 

voortgekomen.  

 

Het college neemt de conclusies uit beide onderzoeken over. Beide onderzoeken vormen dus de 

basis voor dit actieprogramma. 

 
Leeswijzer 
Dit document bestaat uit twee delen. Deel 1 beschrijft de conclusies en aanbevelingen uit beide 

rapporten. Deel 2 beschrijft de aanpak die de gemeente in samenwerking met de Stuurgroep 

Binnenstad heeft uitgewerkt op basis van de rapporten. De rapporten vindt u terug in de bijlagen. 

 
 

                                                      
1
In de stuurgroep Binnenstad zijn vertegenwoordigd: Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Roosendaal, 

Hoofdbedrijfschap Detailhandel, Kamer van Koophandel, Roselaar/Wereldhave, Metterwoon, MKB netwerk 

Roosendaal, Collectief Roosendaal,  Marktcommissie en de gemeente. 
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Deel 1: Uitgangspunten 
 

Dit actieprogramma is de uitwerking van het speerpunt Binnenstad van het college. Het heeft tot doel 

om tot een goed functionerend kernwinkelgebied te komen, met een aantrekkelijk recreatieaanbod 

(horeca,  evenementen, cultuur et cetera), met voldoende woonaanbod en aantrekkelijke werklocaties. 

Kwaliteit boven Kwantiteit. Doelstelling is om het aantal bezoekers op hetzelfde niveau te houden 

(150.000 bezoekers per week) en om bezoekers te verleiden langer in het stadshart te verblijven dan 

de huidige gemiddelde verblijfsduur van twee uur. 

 

Na de presentatie op 22 oktober 2012, wordt dit programma via de reguliere raadscyclus ingebracht 

en ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. 

 

Het actieprogramma is gebaseerd op twee rapporten: 

 
- De visienota ‘Samen naar een sterker Roosendaal’ van bureau Connect 
- Het gemeentelijk rapport in samenwerking met de Stuurgroep Binnenstad 

 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de conclusies en aanbevelingen uit deze beide rapporten. 
 
 

1.1 Visienota Connect: ‘Samen naar een sterker Roosendaal’  

Connect kreeg de volgende vraag mee: ‘Welke marketingstrategie moet Roosendaal kiezen om het 

imago van de stad te versterken?’ Connect heeft naar eigen zeggen voor een holistische benadering 

gekozen, die verder gaat dan alleen een marketingstrategie. Het rapport van Connect bevat daarom 

een brede analyse van de stad. Hiertoe werden 26 interviews gehouden met sleutelpersonen uit de 

Roosendaalse samenleving. Daarnaast bestudeerde het bureau een dertigtal beleidsdocumenten over 

verschillende thema’s, zoals economie, sociaal, marketing, communicatie en toerisme. 

 
Een belangrijke vaststelling is, dat het kernprobleem niet een gebrekkige marketing of een verkeerd 

gekozen slogan annex logo is. Volgens Connect is het belangrijker om te kijken naar de manier 

waarop met het publiek domein wordt omgegaan. Een aantal investeringen in het publieke domein die 

in het verleden hebben plaatsgevonden, voldoet niet aan de verwachtingen. 

 
De aanbevelingen zijn onder te verdelen in vier aandachtsgebieden: functionaliteit, communicatie, 
karakter van de binnenstad en visie. 
 

 
Functionaliteit 

Roosendaal lijkt naar voren te komen als een stad die alles te bieden heeft, zowel voor inwoners, als 

voor externe bezoekers. Het is goed gelegen tussen Rotterdam en Antwerpen en heeft goede 

voorzieningen op het vlak van wonen, werken en recreatie. De kwaliteit is er, alleen weten veel 

mensen dit niet (vooral inwoners) en bruist het niet genoeg. 

 

Connect stelt ook dat het huidige commerciële aanbod bovenmaats is ten opzichte van de vraag. Een 

natuurlijke krimp is volgens Connect dan ook niet onlogisch. Er dient een functionele visie te worden 

opgesteld die richting geeft aan het publieke domein in Roosendaal op lange termijn. Dit moet 

gekoppeld worden aan een beeldkwaliteitsplan. Het ontwikkelen van een geconcentreerd 

kernwinkelgebied met duidelijke loop- en zichtlijnen is volgens Connect essentieel. 

 

Kortom: Roosendaal moet een profiel kiezen, waarmee een inkomstenstroom tot stand gebracht kan 

worden. Voor Roosendaal betekent dit volgens Connect  haast automatisch dat het zich moet 

profileren op waar het in het verleden haar inkomstenstroom uit genereerde: haar winkelaanbod. 
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Roosendaal is een winkelstad. De toekomstige inspanning moet erop gefocust zijn dit te herstellen. 

 

 

Communicatie 

Het contact van de gemeente met de inwoners gaat goed. De Roosendalers zijn zeer tevreden over 

de dienstverlening van het Stadskantoor. Ook het contact tussen de gemeente en ondernemend 

Roosendaal gaat de laatste tijd heel goed: er is meer openheid. Rosada en Collectief Roosendaal 

voeren gezamenlijke campagnes en de VVV promoot maandelijks de evenementen, gekoppeld aan 

een bepaald thema. De VVV werkt samen met citymarketing en met de publieke en de private sector. 

 

Wel adviseert Connect dat het aanbod in Roosendaal beter gecommuniceerd dient te worden en dat 

het gemeentebestuur opnieuw in contact moet komen met de Roosendaler. De gemeente moet haar 

inwoners meer als aandeelhouders zien.  

 

Wat Roosendaal bovendien nodig heeft is volgens Connect een ‘positieve stroming in de rivier’ die het 

‘vuilnis’ (lees: de moeilijke dossiers) onderdompelt. Zorg proactief voor een positief en mobiliserend 

verhaal dat deze dossiers van het netvlies haalt. De gemeente moet haar communicatie daartoe meer 

centraliseren (zowel qua organisatie als qua budgetten) en op zoek gaan naar een 

communicatiekanaal (anders dan het obligate websitekanaal) waarin zij zelf informatie over haar 

projecten, haar visie en haar activiteiten verspreidt. 

 

 

Karakter van de binnenstad 

Connect adviseert om de warmte terug te brengen in de binnenstad:  

 

“Een eenvoudige fietstocht door en rond Roosendaal laat mooie groene zones zien, vernieuwende 

woon- en bouwprojecten en mooie architectuur en economische activiteit. Naarmate men meer naar 

het centrum toetrekt, verlaagt de hartslag, is er leegte, vergroot de afstand tussen mensen en wordt 

het beeld somberder. Daar waar in de kern de hartslag omhoog moet, er meer verbindingen moeten 

komen tussen mensen. Kortom, een stad als Roosendaal moet gezellig zijn. De fysieke infrastructuur 

van pleinen, straten en parken is daar bepalend in. Om gezellig te zijn moet Roosendaal kleinheden 

creëren.” 

 

Connect raadt bovendien aan om met de aanpak van het Tongerloplein een nieuwe start te markeren 

in het gezelliger maken van de binnenstad. 

 

 
Visie 

Connect beveelt aan om niet meer te blijven hangen in het verleden. Ook hier dringt zich de noodzaak 

op van een visie. Het is zaak om de juiste keuzes te maken. Kwaliteit in plaats van kwantiteit. 

Investeer in aspecten die zorgen dat je een warm gevoel krijgt voor de stad. Aspecten die van 

Roosendaal een stad maken die haar groenbeheer verzorgt, waar cultuur voor verbindingen in de 

samenleving zorgt en waar parkeerbeleid bijvoorbeeld geen budgettaire oefening is.  

 

Plak- en pleisterwerk met korte termijnacties zal hier niet de oplossing bieden. Indien men de durf 

toont even zijn adem in te houden, kan men opbouwen naar 2014 met een vernieuwde en langdurige 

visie die perspectief biedt. Het is belangrijk dat men de rest van 2012 en 2013 de tijd neemt een plan 

te ontwikkelen op de lange termijn, vindt Connect:  

 

“Wat volgens Connect nodig is, is een cockpit die gemandateerd is om de functionele visie te (laten) 

ontwikkelen en ze dan volgens een strak tijdspad uit te werken. Deze cockpit bekijkt het stedelijk 
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‘product’ op een integrale manier en verweeft de uitdagingen op infrastructureel, ruimtelijk, 

commercieel en marketingvlak in één gecoördineerde werking. 

 

Dit vraag om een projectmatige aanpak. Gezien de omvattende oefening valt het af te raden deze 

fundamentele oefening te laten verzanden in werkgroepen of verschillende afdelingen. Hier is een 

slanke cockpit met aan het hoofd één projectmanager.” 

 

1.2 Gemeentelijk rapport in samenwerking met Stuurgroep Binnenstad 

Dit rapport beoogt antwoord te geven op de volgende probleemstelling: 

 

“Hoe kan het stadshart van Roosendaal de aantrekkingskracht behouden en waar mogelijk 

versterken, zodanig dat het huidige aantal bezoekers behouden blijft, mogelijk groter wordt en deze 

langer in het stadshart verblijven?” 

 

Het is opgesteld door de gemeente, in samenwerking met Collectief Roosendaal en  

vastgoedeigenaren. De werkgroep vastgoedmanagement (voorheen werkgroep leegstand en 

acquisitie) heeft groen licht gegeven. Het bewonersplatform centrum is geconsulteerd en heeft 

ingestemd met de denkrichting. Het plan is in de stuurgroep binnenstad gepresenteerd en besproken. 

 

In grote lijnen gaat dit rapport, net als Connect, uit van de verwachting dat het kernwinkelgebied zich 

in de toekomst zal beperken tot het ‘stadshart’. Het rapport onderzoekt hoe de beweging naar minder 

detailhandelwinkels in het stadshart op een goede manier begeleid kan worden, zodanig dat een 

compacter, aantrekkelijk en compleet stadshart blijft functioneren. 

 

Bewoners als economische basis 

Het blijkt dat het kernwinkelgebied steeds meer haar economische basis haalt uit de bewoners van het 

stadshart en het gebied daar direct omheen. Naast het “verleiden van bezoekers om naar het 

stadshart te komen” is het daarom volgens dit rapport essentieel dat in het stadshart en het direct 

omliggende gebied zo veel mogelijk mensen wonen. Dat betekent dat in dit gebied zo veel mogelijk 

woningen gerealiseerd zouden moeten worden op plekken die vrij vallen door het verdwijnen van 

andere functies. Veel bewoning in een stadshart of binnenstad leidt ook tot meer ogen op straat en tot 

meer veiligheid, of een hoger veiligheidsgevoel. 

 

Aantrekkelijke openbare ruimte (vergroening): 

De eerste stap om tot een aantrekkelijker stadshart te komen is ervoor te zorgen dat de basis op orde 

is (bijvoorbeeld extra veegacties, verwijdering van graffiti en kauwgom en bewegwijzering). De 

afgelopen tien jaar is door de gemeente ingezet op de verbetering van de openbare ruimte van de 

binnenstad. De Nieuwe Markt, Tongerloplein en Tussen de Markten blijven sterk achter qua 

verblijfskwaliteit. De Nieuwe Markt is opgeknapt, maar wordt niet positief gewaardeerd. Tussen de 

Markten en het Tongerloplein dienen nog te worden opgeknapt. Op deze drie locaties dient de focus 

te liggen. Zo wil de gemeente van het Tongerloplein nog meer dan nu een cultuurplein van de stad 

maken. Pas als de basis eenmaal op orde is, kunnen strategische keuzes voor de toekomst gemaakt 

worden. 

 

Focus op beleving (vrijetijdseconomie): winkels, horeca, cultuur, groen en wonen 

Het gaat meer dan ooit om de totaalbeleving van de consument. Ruimte, cultuur, evenementen en 

groen dienen elkaar te versterken in plaats van beconcurreren. Het rapport beveelt aan om de kracht 

te zoeken in een meer integraal beeld van de binnenstad; evenwicht in aantrekkelijke winkels, horeca, 

cultuur, openbare ruimtes, groen, evenementen en wonen. 
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Het stadshart promoten in België 

Hoewel het stadshart primair wordt gezien als ontmoetingsplaats voor de eigen bewoners, zijn alle 

bezoekers zeer welkom. Roosendaal heeft een natuurlijke regionale, bovenlokale ligging en 

verbindingen daarmee. De provincie Antwerpen lijkt hierin nog steeds een witte vlek te zijn. Met name 

als grensstad is het een uitgelezen mogelijkheid om met name Belgische klanten uit te nodigen naar 

Roosendaal. De ingezette promotiecampagne van de binnenstad en Rosada (“Smokkelwaar”) zou 

verder moeten worden uitgebreid. 

 

Vernieuwende wijkaanpak en onafhankelijk vastgoedmanagement 

Het welvaren van de binnenstad is een gedeelde verantwoordelijkheid voor ondernemers, 

vastgoedeigenaren, bewoners en de gemeente. De gemeente wil daarom dicht op het vuur kunnen 

opereren en voortdurend het gesprek aangaan met de stad, zowel op operationeel, als tactisch en 

strategisch niveau. De gemeente dient zich volgens het rapport intern zo organiseren dat zij 

gemakkelijker en sneller maatwerk kan bieden, afgestemd op de behoeften van de binnenstad.  

 
In overleg met ondernemers en vastgoedbezitters kan worden onderzocht of vastgoedmanagement 

door een onafhankelijke derde zou kunnen worden uitgevoerd, die het collectief belang voor ogen 

houdt. 

 



 

7 
 

Deel 2: Aanpak 
 

Het college neemt de conclusies uit beide rapporten over en heeft in samenwerking met de 

Stuurgroep Binnenstad dit actieprogramma ‘Speerpunt Binnenstad’ vastgesteld. Dit plan vormt als het 

ware een tweetrapsraket: 

 

- Voor de korte termijn worden de acties uitgevoerd om de basis op orde brengen. Dit zijn met 

name gemeentelijke acties. 

  

- De gemeente en de stuurgroep Binnenstad maken vervolgens, samen met een externe, 

gezamenlijk aan te wijzen deskundige, strategische keuzes voor de middellange en lange 

termijn. Zij vormen samen de door Connect genoemde ‘Cockpit Binnenstad’: een denktank die 

de focus heeft op de horizon. Deze keuzes worden door partners ook samen opgepakt en 

uitgevoerd. 

 
 

2.1 Korte termijn: de basis op orde 

Herinrichting Tongerloplein 

De afgelopen tien jaar is door de gemeente ingezet op de verbetering van de openbare ruimte van de 

binnenstad. De herinrichting van het Tongerloplein vormt daarin de laatste grote ingreep. 

 
Entourage Tussen de Markten verbeteren 

De uitstraling van twee panden dient hier verbeterd te worden. De gemeente is echter geen eigenaar 

van deze panden. De zaak ligt voor de rechter om het gezamenlijk eigendom te splitsen in twee 

eigendommen. Een mogelijkheid is dat de gemeente één van de eigenaren uitkoopt en het pand 

doorverkoopt. 

 

Vaker vegen, kauwgom en graffiti verwijderen  

Vanaf begin dit jaar is ten aanzien van het vegen van de binnenstad een ander regime ingesteld, dit 

betekent dat er geveegd word op zicht. Ook mensen met behoud van hun uitkering zijn inmiddels 

zichtbaar aanwezig om dit werk te doen. Gevolg is dat er veel klachten zijn gekomen over het 

zwerfvuil. Door verschuiving van budgetten wordt getracht het oude regime in de binnenstad te 

realiseren. Dat betekent dat de binnenstad, als visitekaartje voor de gemeente schoner zal zijn dan de 

rest van de stad.  

 

Ten aanzien van het verwijderen van kauwgum zal eveneens door het verschuiven van budgetten 

minimaal tweejaarlijks kauwgom verwijderd worden. 

 

Ten aanzien graffiti wordt het beleid aangescherpt ten aanzien van panden van particulieren. Dat 

betekent de eigenaren aanschrijven en vervolgacties daarna.  

 
Bewegwijzering en looproutes 

In aansluiting op bewegwijzering station – Brugstraat – Molenstraat – Stadhart. Men mist goede 

looproutes: je ziet niet waar het centrum begint en eindigt en er zijn geen goede aanloopstraten naar 

de winkelstraten en de markten. 

 
Publieksacties parkeren 

Publieksacties kunnen bijdragen aan de totale beleving van de bezoeker aan de binnenstad. In 

overleg kan worden onderzocht welke parkeeracties bijdragen aan het verlengen van de verblijfsduur 
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in de binnenstad. 

 

 
Herstel groen Nieuwe Markt 

De vaste bomen worden vervangen door nieuwe, beter geplaatste bomen. Inclusief natuurstenen 

banden. De bedoeling is de verblijfskwaliteit en de aantrekkelijkheid van de Nieuwe Markt te 

verhogen. 

 
 

2.2 Lange termijn: strategische keuzes voor de toekomst 

Roosendaal is en blijft een winkelstad. Roosendaal is van oudsher ook en handelsstad. Om de 

economische kracht van de Roosendaalse Binnenstad  en haar functie als drager van de lokale 

identiteit te versterken, wordt door het college voorgesteld  gericht te investeren in de functionele 

inrichting van het stadshart als impuls voor het totale functioneren ervan. Met aandacht voor een 

warme en gezellige uitstraling.  

 

De partners bekijken welke stappen er gezet moeten worden om van de Roosendaalse binnenstad 

weer een onderscheidende binnenstad te maken. Welke functies zijn belangrijk voor Roosendaal? 

Waar moeten die komen? Hoe moeten die zich onderling verhouden? Waarmee kan Roosendaal zich 

onderscheiden? Hoe herstelt zich het contact met de inwoners?  Hierbij wordt  ook aandacht 

geschonken aan de mogelijkheden die de gemeentelijke gebouwen kunnen bieden. 

 
De gemeente en de stuurgroep Binnenstad maken, samen met een externe, gezamenlijk aan te 

wijzen deskundige, strategische keuzes voor de middellange en lange termijn. Zij vormen samen de 

door Connect genoemde ‘Cockpit Binnenstad’. De keuzes die in deze cockpit worden gemaakt, 

worden door de raad en partners ook samen opgepakt en uitgevoerd. 

 
Planning 

- Na de presentatie op 22 oktober 2012, wordt dit programma via de reguliere raadscyclus 

ingebracht en ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. 

 

- Vòòr maart 2013 is er een externe deskundige aangewezen om samen met de stuurgroep en 

het college de verdieping op de langere termijn vorm te geven.  

 

- In 2013 zijn de acties voor de langere termijn gekozen en in gang gezet. 
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Uw vraag 

Welke marketingstrategie moet Roosendaal kiezen om het 

imago van de stad te versterken? Het is een vraag die 

verschillende gezichtshoeken openhoudt. Focus je enkel op 

de binnenstad? Gaat het om het imago bij de bewoners? Of 

wil je meer bezoekers? Connect heeft voor een holistische 

benadering gekozen. Omdat een stad zich ook niet in 

hokjes laat opdelen. U krijgt daarom een brede analyse van 

de stad. 
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Onze aanpak 

26 interviews met sleutelpersonen uit de 

Roosendaalse samenleving 

• Mark Van Dooren – eigenaar Sundance Events en de Polar 

Bear 

• Jan Vermunt – Vermunt Makelaardij 

• Inge van Aalst – Directeur VVV 

• Christian Trapmann – Centrum manager Rosada Outlet 

• Toine van den Broek – Hoofd vastgoedbeheer bij Metterwoon 

Vastgoed 

• Bert Mathijssen – Bert Mathijssen Assurantiën en regisseur 

van het openingsspektakel van de carnaval, 
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secretaris/productieleider van Theater Reflex, jury 

Roosendaalse Cultuurprijs, lid van de Cultuurraad 

• Floor Bleijenberg – Eigenaar van café De Drie 

Weesgegroetjes, bestuurslid van Collectief Roosendaal 

• Paul van der Vorst – eigenaar van winkelpanden in de 

binnenstad, o.a. Rose d’Or en Blue Rose 

• Corné Oosterbos – Bestuurslid Koninklijke Horeca Nederland 

regio West-Brabant en Voorzitter van de afdeling Roosendaal, 

Directeur MeerBusiness West-Brabant, Bestuurslid MKB 

West-Brabant, directeur van restaurant Zeelandia 

• Olav Posthumus – Binnenstadsmanager Roosendaal en 

Parkmanager Bedrijventerrein Borchwerf 1 

• Paul Vermunt – Bedrijfsleider van de voormalige 

borstelfabriek Vero, voorzitter van Ondernemersvereniging 

Majoppeveld 
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• Fred Zacht – Directeur ROC Kellebeek 

• Medewerkers gemeente Roosendaal: 

o René van Gastel – Binnenstadscoördinator namens de 

gemeente Roosendaal 

o Corné Rommens – Representatie en Kabinetszaken bij 

de gemeente Roosendaal 

o Sjef Oerlemans – Beleidsadviseur buitengebied en 

ruimtelijke ordening bij de gemeente Roosendaal 

o Lizette Koekoek – Senior adviseur beleid en landschap 

bij de gemeente Roosendaal 

o Frank Beck – Senior communicatieadviseur voor de 

gemeente Roosendaal 

• Ad de Laat – Directeur R&D bij Royal Cosun 

• Jan Pelle – Directeur Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij 
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• Charl Goossens – Voorzitter Bewonersplatform Nispen 

• Geert van der Horst – Secretaris-generaal van Unico Banking 

Group 

• Ronald Reunis – Directeur Philips Roosendaal  

• Tonny van de Ven – Directeur Aramis AlleeWonen 

• Ad van Terheijden – Directeur schouwburg De Kring 

• Jeremy Vermolen – Eigenaar van restaurant Il Fornaretto en 

kookwinkel Kookaburra 

• Marijke Broodbakker – Directrice Scholengemeenschap 

Tongerlo 

• Hennie Brons – CEO van Groenhuysen 

• Jacqueline De Rijk – Directeur/mede-eigenaar van De Rijk 

Logistics, Ere-voorzitter Transfrigoroute International 



 

  

9
connect 

• Jan van den Brand – Voorzitter Raad van Bestuur van het 

Franciscusziekenhuis 
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Research van beleids- en 

onderzoeksdocumenten 

Er werden een 30-tal beleidsdocumenten bestudeerd over 

verschillende thema’s: economie, sociaal, marketing, 

communicatie, toerisme, algemene visie, enz.: 

• Agenda van Roosendaal (november 2011) 

• Bewonersenquête 2007: Factsheet Gemeentelijke 

Communicatie 

• Binnenstadmonitor 2008 

• Binnenstadmonitor 2010 

• Burgerjaarverslag 2011 

• Collegeprogramma Roosendaal 2010-2014 (september 2010) 

• Communicatieprogramma: Communicatie.com (maart 2007) 
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• Concept Actieplan Binnenstad (september 2012) 

• Detailhandelsnota Deel 1: Analyse (december 2007) 

• Detailhandelsnota Deel 2: Visie, beleid en uitvoering 

(december 2007) 

• Economische barometer (januari 2010) 

• Gebiedsvisie Omlegging A58 (april 2009) 

• Gezicht voor Roosendaal: Communicatievisie 2006 – 2010 

• Grontmij Rapport Toerisme in Roosendaal (april 2012) 

• Intentieovereenkomst Omlegging A58 (april 2008) 

• Kadernota 2013 

• Locatus Passantentelling (november 2011) 

• Locatus Passantentelling (mei 2012) 
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• Marketingplan Binnenstad (juni 2012) 

• Monitor Roosendaal Sociaal Vitaal (maart 2007) 

• Monitor Wijkperspectief (juni 2011) 

• Onderzoek Retail 2020 (november 2010) 

• Ontwerp Economische visie (mei 2012) 

• Ontwerp Sociale Visie (mei 2012) 

• Ontwerp structuurvisie 2025 (juli 2012) 

• Ontwerpvisie op de sociale, economische en ruimtelijke 

ontwikkelingen van Roosendaal / Koepelvisie Roosendaal 

verandertKRoosendaal beweegt (mei 2012) 

• Ontwikkelingsperspectief horeca Roosendaal (oktober 2004) 

• Roosendaal Sociaal Vitaal: Ontwerp sociale structuurschets 

voor de gemeente Roosendaal (maart 2007)  
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• Route 2025 (september 2008) 

• Structuurschets Binnenstad Roosendaal (februari 2000) 

• Structuurvisie Plus Bergen op Zoom – Roosendaal (maart 

2001) 

• Structuurvisie Roosendaal Ontwerp (april 2012) 

• Uitvoeringsagenda Team Communicatie (2010) 

• Visie Credogebied 

• Wijkatlas Gemeente Roosendaal (analyse van Oostveen 

Beleidsonderzoek en Advies; 2010) 

Daarnaast werden ook het Huisstijlhandboek en allerlei 

promotiemateriaal bekeken: Hallo Roosendaal!, flyers, 

evenementenkalenders, Beleef ’t in Roosendaal-krant, K 
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2. Vaststellingen uit de research  
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Inleiding 

Onderstaande vaststellingen zijn geen eigen interpretaties, 

maar zijn een samenvattende neerslag van de 26 

interviews met (ex-) Roosendalers, de verschillende 

beleidsdocumenten en de persscreening.  
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Wat is goed in Roosendaal? 

Beleid 

Men heeft vragen over de visie en de koers die het college 

in het verleden voer. Men heeft er echter ook vertrouwen in 

dat het bestuur met de nieuwe burgemeester vanaf nu op 

de goede weg zit.  

De aanpak van de drugsoverlast wordt als zeer 

daadkrachtig ervaren.  
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Goede voorzieningen  

Roosendaal lijkt naar voren te komen als een stad die 

alles te bieden heeft, zowel voor inwoners, als voor 

externe bezoekers.  

Roosendaal is goed gelegen tussen Rotterdam en 

Antwerpen en heeft goede voorzieningen op het vlak van 

wonen, werken en recreatie: mooie wijken en 

bedrijventerreinen, leuke winkels en horeca, veel 

evenementen, een Indoor Skydive centrum op 

Recreatiepark De Stok en een groen buitengebied met 

wandel- en fietsroutes. Uit het Burgerjaarverslag blijkt dat 

de Roosendaler vrij tevreden is met zijn stad.  
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De kwaliteit is er, alleen weten veel mensen dit niet 

(vooral inwoners) en bruist het niet genoeg. 
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Onderwijs 

Roosendaal heeft een goed aanbod op vlak van 

middelbaar onderwijs. De afwezigheid van HBO-

opleidingen wordt niet gezien als een groot gebrek. 

Studenten willen toch naar de ‘grote stad’ gaan.  

Daarentegen is er wel potentieel om goede MBO-

opleidingen uit te bouwen. 
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Communicatie en marketing 

Het contact van de gemeente met de inwoners gaat 

goed. De Roosendalers zijn zeer tevreden over de 

dienstverlening van het Stadskantoor. Ook het contact 

tussen de gemeente en ondernemend Roosendaal gaat 

de laatste tijd heel goed: er is meer openheid. Rosada en 

Collectief Roosendaal voeren gezamenlijke campagnes 

en de VVV promoot maandelijks de evenementen, 

gekoppeld aan een bepaald thema. De VVV werkt samen 

met citymarketing en met de publieke en de private 

sector.  
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Wat is minder goed in Roosendaal? 

Gebrek aan binding 

Er is een gebrek aan binding met de stad en 

Roosendalers zijn niet trots op hun stad. Roosendaal is 

geen stad met een groot verleden. Er zijn veel 

‘importmensen’, die zich, eveneens als de inwoners uit de 

omliggende dorpen, geen Roosendaler voelen. De 

wijkbewoners blijven door goede voorzieningen in hun wijk 

en gaan naar Breda of Etten-Leur als ze naar de stad willen 

gaan, ook omdat binnensteden inwisselbaar worden. 
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Negatieve sfeer 

Men is het niet eens me een aantal keuzes die in het 

verleden door het bestuur zijn gemaakt  (bijvoorbeeld de 

Nieuwe Markt). Daardoor heerst er een negatieve sfeer in 

Roosendaal.  

Ook vindt men de ambities van Roosendaal te hoog: het 

is nog steeds een (groot) dorp, maar wil een stad zijn. Er is 

een kleine groep negatieve mensen ten opzichte van een 

zwijgende meerderheid die wel tevreden is. Er zijn geen 

ambassadeurs die het opnemen voor de stad en de stad 

ophemelen. Er wordt niet genoeg geïnvesteerd in de feel 

good van de stad. Roosendaals Treffen werd bijvoorbeeld 

wegbezuinigd. 
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Minder consumenten 

Men heeft de indruk dat Rosada de koopkracht bij de 

plaatselijke ondernemers heeft doen wegvloeien, hoewel dit 

ook de ondernemers zelf wordt aangerekend. Op 

koopzondagen zijn ze bv. vaak gesloten. Men mist een 

goede mix tussen ketens en zelfstandigen. De 

terugkerende werken aan de Nieuwe Markt zouden de 

consument hebben weggejaagd.  
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Veelvoud aan beleidsdocumenten, zonder 

duidelijke visie 

Roosendaal telt een veelvoud aan beleidsdocumenten. 

Deze documenten bespreken over het algemeen dezelfde 

materie en lijken inhoudelijk sterk op elkaar, waarbij 

sommige beleidsdocumenten voortvloeien uit eerdere 

documenten. Op papier zijn er veel grootse plannen, maar 

ofwel zijn deze niet concreet, ofwel worden concrete 

plannen niet ondersteund door één duidelijke, globale 

visie. 

  



 

  

25
connect 

Er is m.a.w. een gebrek aan één concrete en collectieve 

visie. Bovendien hecht men te veel belang aan rationele 

en vooral budgettaire argumenten en vergeet men de 

emotionele betekenis van veel beslissingen. 

Er is sprake van veel onderlinge concurrentie, 

uiteenlopende belangen en visies. De neuzen staan niet in 

dezelfde richting.  
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Gebrek aan lange termijn werking  

De indruk bestaat dat de ambtstermijn van vier jaar het 

moeilijk maakt om op lange termijn te werken en het 

bestuur onvoldoende openstaat voor kritiek.  

De opzet van bestemmingsplannen wordt als rigide 

ervaren, zodat “goede” ontwikkelingen worden 

tegengehouden.  
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Structurele problemen in de binnenstad 

Er is veel leegstand wat men aan de sluiting van de 

coffeeshops relateert. Men mist goede looproutes: je ziet 

niet waar het centrum begint en eindigt en er zijn geen 

goede aanloopstraten naar de winkelstraten en de 

markten. De Nieuwe Markt staat volledig in het teken van 

de warenmarkt en wordt om die reden als een groot leeg 

plein ervaren. Het ontbreekt er aan sfeer, gezelligheid en 

intimiteit. Het paviljoen staat, hoewel architecturaal 

waardevol, niet op de juiste plaats. Roosendaal mist echte 

trekkers zoals historische monumenten, musea e.d.  
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Te veel winkels en te verspreid 

Er zijn te veel winkels, te veel dezelfde soort winkels en 

ze liggen te verspreid. Men mist een goede verbinding 

tussen Rosada en de binnenstad. Daarnaast is er vaak 

niets anders te beleven dan winkelen. Sommige winkels 

blijven op koopzondagen gesloten en op weekdagen zijn ze 

al om vijf uur dicht. Daardoor is er geen link naar 

avondhoreca.  
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Evenementen: kwantitatief, maar niet 

kwalitatief 

Op vlak van evenementen is het aanbod (te) groot, maar 

er zijn geen echte uitschieters. Evenementen passen niet 

altijd bij de locatie (bv. op de Nieuwe Markt). Ze zijn vooral 

intern en op een klein publiek gericht en hebben geen 

aantrekking naar buiten toe. 

“Citymarketing moet breder gezien worden dan een 

evenement organiseren: het gaat om de boodschap die je 

als stad naar buiten wil brengen.”  
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Versnippering in communicatie en 

marketing 

Het aanbod in Roosendaal moet beter gecommuniceerd 

worden, zowel naar inwoners als naar externen. Er is geen 

binding in de communicatie tussen de verschillende 

trekkers in Roosendaal (bv. de Stok, Rosada). 

Er is een te grote versnippering van budgetten en 

bevoegdheden, waardoor er weinig lijn en richting in de 

communicatie zit. Er is een gebrek aan één 

communicatieafdeling. Alle afdelingen binnen de 

gemeente doen immers hun eigen communicatie. Het is bij 

de communicatie van al die afdelingen dat het nodige geld 

ligt. 
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Te weinig positief in beeld 

Roosendaal komt regelmatig in het nieuws (BN De Stem) 

met diverse onderwerpen, maar de stad komt meer 

negatief dan positief in het nieuws. De negatieve 

berichtgeving gaat geregeld over de structurele problemen 

in de stad. De positieve berichtgeving is vaak van culturele 

aard. Roosendaal heeft geen eigen kanalen om negatieve 

boodschappen te counteren en om zelf met positief nieuws 

naar buiten te komen. Er is bovendien te weinig 

communicatie van het gemeentebestuur naar de inwoners 

toe. 
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3. De krachtlijnen van onze analyse  
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Was het probleem maar de promotieK 

Marketing is volgens oude (en minder oude) vakliteratuur 

iets met 4 p’s. En vaak verengt men dat tot de ‘P’ van 

‘Promotie’. Het probleem van Roosendaal is echter niet 

haar promotie. Waarmee niet gezegd is dat deze 

vlekkeloos is of niet voor verbetering vatbaar. Als men 

een imagoprobleem voelt, in een stad of een andersoortig 

product, is het comfortabel om het op de marketing te 

schuiven. Dat betekent alvast dat je geen fundamentele 

ingrepen moet doen. In die valkuil mogen we niet lopen. 
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Een nieuwe slogan of beter logo heeft geen zin als het onkruid 

kniehoog tussen de stoeptegels staat. We moeten naar de ‘P’ van 

product, naar de essentie. En daar is nog werk aan. En het gaat 

ook verder dan wat onkruid. 
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Een negatieve atmosfeer 

Een belangrijkere vaststelling is dat het kernprobleem zich 

niet situeert op een gebrekkige marketing of een verkeerd 

gekozen slogan annex logo. Uiteraard zijn hier 

verbeteringen mogelijk, maar dat is niet de kern.  

Wezenlijker is de manier waarop met het publiek domein 

wordt omgegaan, toch de kern van het stadsproduct.  

Een aantal investeringen in het publieke domein die in het 

verleden hebben plaatsgevonden, voldoen niet aan de 

verwachtingen (bijvoorbeeld Nieuwe Markt, Stadsoevers). 

Dit zijn dossiers die het imago ondermijnen en tegelijk een 

negatieve atmosfeer hebben gecreëerd. 
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Als de schil lekkerder is dan de 

binnenkant, stop je snel met eten. 

Dat is het probleem van Roosendaal. Een eenvoudige 

fietstocht door en rond Roosendaal laat mooie groene 

zones zien, vernieuwende woon- en bouwprojecten en 

mooie architectuur en economische activiteit. Aan de 

buitenkant. 

Naarmate men meer naar het centrum toetrekt, verlaagt de 

hartslag, is er leegte, vergroot de afstand tussen mensen 

en wordt het beeld somberder. Daar waar in de kern de 

hartslag omhoog moet, er meer verbindingen moeten 

komen tussen mensen. Kortom, een stad als Roosendaal 

moet gezellig zijn. 
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De fysieke infrastructuur van pleinen, straten en parken is 

daar bepalend in. Om gezellig te zijn moet Roosendaal 

kleinheden creëren. 
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De Nieuwe en de Oude Markt 

Wij zijn geen stedenbouwkundigen. Maar het is duidelijk dat 

Roosendaal moeite heeft met proporties. Als middelgrote 

stad creëert het bovengemiddelde volumes in haar kern. 

Het beste voorbeeld is allicht de Nieuwe Markt dat als 

oversized evenementenplein ruimte geeft aan 

marktkramers, de kermis en andere evenementen, maar in 

zijn ongebruikte staat vooral een onoversteekbare ruimte 

markeert in de kern van de stad. Het paviljoen is (jawel) 

een architecturaal pareltje, maar niet in proportie met de 

relatieve laagbouw eromheen.  
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Dit trekt zich door naar de Oude Markt, waar een rigide 

terrassenbeleid de frivoliteit onttrekt aan wat het warme 

hart van de stad moet zijn en die tegelijk de publieke ruimte 

doet uitmonden in een brede straat.  

 

Roosendaal heeft het moeilijk haar identiteit te uiten. Zelfs haar 

publiek domein heeft ze in grote mate opgeofferd aan externe 

activiteiten die het zo mogelijk nog moeilijker maken zich een 

eigen gezicht te geven. Nieuwe en Oude markt zijn podia van 

externe evenementen die geen uitdrukking geven van de identiteit 

van de stad maar die gewoon een podium vinden voor hun eigen 

expressie. 
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Een pleister toont op de eerste plaats 

waar de wonde is. 

De kern van het probleem zit in de moeilijke omgang van 

het gemeentebestuur met haar stedelijk publiek domein. De 

aanpak van de Oude Markt, Nieuwe Markt, het Paviljoen, 

Tongerloplein, Stadsoevers, de bestrating van 

winkelstraten, etc. hebben ervoor gezorgd dat het moeilijk 

wordt om nog verliefd te worden op je eigen stad. Dit is een 

belangrijk probleem, omdat we hier in de kern zitten van 

waar een gemeentebestuur rechtstreeks invloed op heeft  
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Om dit negatieve imago om te buigen, zullen cosmetische 

ingrepen (cf. een paar bomen op de Nieuwe Markt) niet 

voldoende zijn. 

Er is een fundamentele en globale functionele analyse voor 

de lange termijn nodig. We doelen hier op een duidelijk 

(stedenbouwkundig) actieplan.  
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Als de Apple-store in de Roselaar ligt, is 

dat niet goed voor Roosendaal 

Roosendaal is een winkelstad. En men kan daar schamper 

over doen, maar de stad heeft duidelijk een kwalitatief en 

ruim aanbod. Alleen heeft de veelheid van overdekte 

winkelgalerijen en shoppingcentra, als erfenis van een 

verleden waarin dat de toekomst leek, het leven uit het 

publiek domein gezogen. Tegelijk zorgt dit ervoor dat 

winkels zich verschuilen en A-merken zoals Apple na 18 

uur aan het oog en de stad worden onttrokken.  
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Zonder hier een detailstudie over te hebben gemaakt kan 

toch gesteld worden dat het huidige commerciële aanbod 

gezien de markttendensen, de concurrentie en de positie 

van Roosendaal bovenmaats lijkt ten opzichte van de 

vraag. Een natuurlijke krimp is dan niet onlogisch.  

In de krimp is het belangrijk dat men naar concentratie streeft en 

een herschikking van de loop- en koopassen creëert (zoals 

voorzien in het Ontwerp structuurvisie 2025). 
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Roosendaal als Zwitsers zakmes 

Zoals iemand zei tijdens de interviews : “Roosendaal is een 

Zwitsers zakmes. Je kan er van alles wat, maar het zou 

beter zijn als het één ding heel goed kon.”  

Die analyse is correct. We spreken hier over een goed 

voorziene, middelgrote stad waarbij hetgeen waarvoor het 

vroeger bekendstond –zijn handelszaakcultuur- nu op zijn 

retour lijkt. Het is in een dergelijke context dat er vaak een 

zoektocht wordt gestart naar nieuwe differentiërende 

elementen. Ook in Roosendaal is men gaan zoeken in de 

hoekjes van haar eigen profiel: zorgstad, groenste stad van 

Nederland, fietsstad, evenementenstad, etc. Dat zoeken is 

waardevol. Maar vanuit een marketingperspectief moet 

men inzien dat dit niet vrijblijvend is.  
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Een gekozen profiel moet een inkomstenstroom tot 

stand brengen. Voor Roosendaal betekent dit haast 

automatisch dat het zich moet profileren op waar het in het 

verleden haar inkomstenstroom uit genereerde: haar 

winkelaanbod. Dat het nu niet meer dezelfde potentie lijkt 

te hebben, mag men niet te makkelijk in de schoenen van 

het internet of verschuivende bestedingspatronen schuiven. 

Onze analyse is immers dat door het systematische 

verwaarlozen van de kern van Roosendaal, in haar 

publieke ruimtes en functies, dit een bepalende rol heeft 

gespeeld in de achteruitgang van het handelsweefsel. 

Roosendaal is een winkelstad. De toekomstige inspanning moet 

erop gefocust zijn dit te herstellen.  
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Een stad warm je niet op vanuit een 

excel-sheet. 

Het is duidelijk dat de stad lijdt onder een 

boekhoudkundige oefening, die zorgt dat de stad onder 

de streep gezond blijft, maar dit snijdt wel in op die 

aspecten die zorgen dat je het warm krijgt in een stad. Een 

stad die haar groenbeheer verzorgt, een stad waar cultuur 

voor verbindingen in de samenleving zorgt, een stad waar 

parkeerbeleid geen budgettaire oefening is, etc. Ook hier 

dringt zich de noodzaak op van een visie die keuzes maakt 

op wat men op wil besparen.  
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Het mantra “wij zijn regisseur, de samenleving moet 

zelfredzaam worden” kan eigenlijk pas werken als het 

vanuit een positieve filosofie start en niet vanuit een 

koude budgettaire oefening.  
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Terug contact maken met de 

Roosendaler 

De gemeente moet haar inwoners als aandeelhouders 

zien. Dan pas worden ze geleiders van trots, fierheid en 

ontstaat er ambassadeurschap. Dit betekent dat de zeer 

minimale communicatie met deze inwoners en het 

bedrijfsleven moet worden opgevoerd. 

Nu valt dit sterk terug op een website en wat aangekochte 

pagina’s in de Bode. Dit gecombineerd met een weinig 

proactief persbeleid maakt de stad rijp voor de kapblok. 
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De gemeente moet op zoek gaan naar een 

communicatiekanaal waarin zij zelf informatie over haar 

projecten, haar visie en haar activiteiten verspreidt, maar 

dat tegelijk verder gaat dan het obligate website-kanaal.  

Dit zou bovendien voor een grotere Roosendaalse binding 

kunnen zorgen waarbij ook de buitengebieden sterker 

worden betrokken. Uiteraard is dit een budgettaire 

uitdaging, maar geen enkel bedrijf met een gelijkaardige 

problematiek als Roosendaal zou durven beweren dat het 

gaat besparen op de communicatie met haar 

aandeelhouders.  
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Versnippering van communicatiebudgetten 

Tevens dient worden aangestipt dat vooral ook hier een 

verspreiding van budgetjes voor communicatie en vooral 

projectgedreven werking zorgt voor legoblokjes die naast 

elkaar worden gezet, maar nergens op elkaar lijken te 

passen of voort te bouwen. Als we het 

communicatiebudget meer op elkaar zouden leggen in 

plaats van naast elkaar, dan zal een grotere hefboom 

kunnen worden gecreëerd om de uitdagingen aan te gaan. 

  



 

  

51
connect 

Essentieel om visie te tonen 

De windrichtingen worden in Roosendaal sterk bepaald 

door belangengroepen. Of het nu marktkramers zijn, 

handelaars of andere goedmenende middenvelders. Beleid 

moet inspiratie halen uit dit middenveld, maar wel zelf 

de keuzes maken en die dan krachtig verdedigen. In de 

fundamentele heroriëntatie die wij aanbevelen zal er 

onvermijdelijk een tegenkracht zich ontwikkelen die kiest 

voor snelle oplossingen, actie en quick wins. Daar moet het 

huidige beleid geen komma, maar een punt achter zetten. 
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6. Strategisch actieplan  
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 1. Breng terug stroming in de rivier 

Als middelgrote stad kan je een aantal moeilijke dossiers 

hebben. Maar niet te veel. Bovendien moet je ze kunnen 

compenseren door succesverhalen. Vergelijk het met een 

drooggelegde rivier. Het vuilnis, dat in elke rivier ligt, wordt 

zichtbaar en blijft permanent het beeld bepalen. Wat je 

nodig hebt is een positieve stroming die het ‘vuilnis’ 

(Stadsoevers, de Nieuwe markt) onderdompelt. Zorg voor 

een positief en mobiliserend verhaal dat deze dossiers van 

het netvlies haalt. 
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2. Laat het nieuwe Tongerloplein ook 

een nieuwe start markeren. 

De aanpak van het Tongerloplein is een geschikte maar 

ook realistische eerste stap in de aanpak van het centrum. 

Dit plein heeft de potentie om de tegenhanger te zijn van 

de grote, grijze vlakten van Oude en Nieuwe Markt. 

Waarbij het kleine volume optimaal wordt gebruikt naar 

gezelligheid. Waar een omvattende verbinding tussen de 

Schouwburg, museum, horeca, plein, Sint-Jan en de zicht- 

en looplijnen wordt gecreëerd.  
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Hier is een doordacht masterplan met respect voor de 

verschillende functies noodzakelijk. 

 

In een stad waar de mentale en fysieke verbindingen onder druk 

staan, is het belangrijk om in cultuur te investeren. In Roosendaal 

staan die verbindingen onder druk. De publieke ruimtes nodigen 

niet uit tot interactie, RBC als sportief bindmiddel is weg, cultuur 

functioneert onvoldoende als bindmiddel. In die context moet men 

oppassen geen tabula rasa te maken van het culturele aanbod. 
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3. Investeer in een functionele visie op 

publieke ruimte. 

Er dient een functionele visie te worden opgesteld die 

richting geeft aan de publieke ruimte in Roosendaal op 

lange termijn. Dit moet gekoppeld worden aan een 

beeldkwaliteitsplan. Het ontwikkelen van een 

kernwinkelgebied met duidelijke loop- en zichtlijnen is 

essentieel. Het is belangrijk dat men de rest van 2012 en 

2013 de tijd neemt een plan te ontwikkelen op de lange 

termijn.  
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Plak- en pleisterwerk met korte termijn-acties zal hier niet 

de oplossing bieden. Indien men de durf toont even zijn 

adem in te houden, kan men opbouwen naar 2014 met een 

vernieuwde en langdurige visie die perspectief biedt. 
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4. Zet door op de omlegging van de 

A58. 

De stad heeft een motiverend project nodig dat haar als 

gemeenschap verbindt en energie geeft. De huidige 

dossiers lijken de stad enkel te verdelen en de A58 

verdeelt nu ook letterlijk de stad in twee.  

De A58 en de noodzakelijke omlegging heeft deze 

potentie, om de stad in de aanloop er naartoe en erna te 

verbinden. 

De jacht is hier, zoals zo vaak, minstens even belangrijk 

dan de vangst. 
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5. De nieuwe visie aanvliegen vanuit 

een cockpit met één projectmanager. 

Alles begint met structuren; structuren die het ad hoc niveau 

overstijgen en de gemeente in staat stellen om de stip op 

de horizon in beeld te houden. Wat nodig is, is een cockpit 

die gemandateerd is om de functionele visie te (laten) 

ontwikkelen en ze dan volgens een strak tijdspad uit te 

werken.  
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Deze cockpit bekijkt het stedelijk ‘product’ op een 

integrale manier en verweeft de uitdagingen op 

infrastructureel, ruimtelijk, commercieel en marketing-vlak in 

één gecoördineerde werking. 

Dit vraag om een projectmatige aanpak. Gezien de 

omvattende oefening valt het af te raden deze 

fundamentele oefening te laten verzanden in werkgroepen 

of verschillende afdelingen. Hier is een slanke cockpit met 

aan het hoofd één projectmanager. 
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7. Conclusie 

• Blijf niet hangen in het verleden. Maak je punt duidelijk en kijk 

vooruit.  

• Bepaal de koers. Roosendaal is van oudsher een winkelstad. Ga 

hiermee verder. 

•  Kies bij de uitvoering in de eerste plaats voor kwaliteit in plaats van 

kwantiteit. Maak duidelijke prioriteiten. 

  



 

  

62
connect 

Verdere verloop van het proces 

1. Goedkeuring van deze visienota door 

het College 

2. Opstarten van de cockpit 

3. Opstellen globale functionele visie op 

de openbare ruimte 

4. Prioriteren van acties en projecten 

5. Uitvoeren en communiceren 
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INLEIDING 

 
Aanleiding 

Als gevolg van (onder andere) de economische situatie en de opmars van internetwinkels, kampt de 

Roosendaalse binnenstad met teruglopende bezoekersaantallen en bijna vijftien procent leegstand. In 

mei 2012 heeft de gemeente een aantal voorstellen gedaan aan de gemeenteraad, om samen met 

Collectief Roosendaal, de stuurgroep
1
 Binnenstad en het bewonersplatform Binnenstad waar mogelijk 

deze problemen op te pakken. 

 

De huidige problematiek in de binnenstad heeft ertoe geleid dat de raad in de raadsvergadering van 

16 mei j.l. een motie aannam, die het college verzoekt “voor de binnenstad een 

deskundigenonderzoek met direct betrokkenen in te stellen, dat voor 1 oktober 2012 afgerond is”.  

 

Resultaat van samenwerking 

Dit rapport beoogt antwoord te geven op de volgende probleemstelling: 

 

“Hoe kan het stadshart van Roosendaal de aantrekkingskracht behouden en waar mogelijk 

versterken, zodanig dat het huidige aantal bezoekers behouden blijft, mogelijk groter wordt en deze 

langer in het stadshart verblijven?” 

 

Het is opgesteld door de gemeente, in samenwerking met Collectief Roosendaal en  

vastgoedeigenaren. De werkgroep vastgoedmanagement (voorheen werkgroep leegstand en 

acquisitie) heeft groen licht gegeven. Het bewonersplatform Centrum is geconsulteerd en heeft 

ingestemd met de denkrichting. 

 

Leeswijzer 

De binnenstad moet weer het kloppend hart van Roosendaal worden: een weliswaar compacter, maar 

nog steeds aantrekkelijk, groen stadshart met een hoge menging van bewust gekozen functies, die 

elkaar onderling versterken. In hoofdstuk 1 leest u de visie die het college heeft op de toekomst van 

de binnenstad, met als stip op de horizon het jaar 2020. Hoofdstuk 2 schetst in hoofdlijnen de huidige 

situatie van de Roosendaalse binnenstad en de trends en ontwikkelingen die nu waar te nemen zijn. 

Hoofdstuk 3 biedt ten slotte aanbevelingen om de toekomstvisie op de binnenstad te realiseren.  

                                                      
1
In de stuurgroep Binnenstad zijn vertegenwoordigd: Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Roosendaal, 

Hoofdbedrijfschap Detailhandel, Kamer van Koophandel, Roselaar/Wereldhave, Metterwoon, MKB netwerk 

Roosendaal, Collectief Roosendaal,  Marktcommissie en de gemeente. 
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1. TOEKOMSTVISIE 
 

Een compactere, groenere binnenstad, met meer beleving en meer cultuur 
 
 

De toekomstvisie voor de Roosendaalse binnenstad in 2020 vloeit logischerwijs voort uit de 

koepelvisie, de ontwerp-economische visie en de ontwerp-ruimtelijke visie
2
. Daarnaast heeft ook de 

provincie Noord-Brabant een duidelijke toekomstvisie. Dit hoofdstuk vormt een uitwerking van de 

kaders die hierin gesteld worden naar een visie op de binnenstad van Roosendaal, met als stip op de 

horizon het jaar 2020. Het realiseren van de visie vereist samenwerking tussen ondernemers, 

vastgoedeigenaren en beleggers. De gemeente wil dit proces begeleiden.   

 

 
1.1 De kaders 

Toekomstvisie van de provincie Noord-Brabant: een florerende vrijetijdseconomie 

Vrije tijd wordt een steeds belangrijker thema in onze maatschappij.Dit blijkt onder andere uit de 

startnotitie ‘Startnotitie 2.0 Vrijetijdseconomie in Brabant’ voor de commissie van EZB van de provincie 

Noord-Brabant.  

 

Kern van de koepelvisie 

In 2020 is Roosendaal een stad van mensen, van wonen, van (net)werken. Een complete en vitale 

stad. Roosendaal kiest in zijn ontwikkeling voor behoud en versterken van de identiteit en kwaliteit van 

stad en dorpen. Door vernieuwing en transformatie. In de netwerksamenleving die wij zijn en nog 

meer worden, nemen wij als lokale overheid een fundamenteel andere rol in: van ‘oplosser van alle 

problemen’ naar een meer faciliterende rol en laten wij meer over aan partners en inwoners. 

 
Kern van de economische visie (in ontwerp) 

In economisch opzicht is er sprake van een trendbreuk. De tijden van vanzelfsprekendheid van groei 

liggen achter ons. Roosendaal kiest voor het versterken van de bestaande economische kracht en 

diversiteit en zoekt gericht naar nieuwe economische perspectieven. Belangrijke economische 

speerpunten zijn logistiek, zorg en de binnenstad. 

 
Kern van de ruimtelijke visie (in ontwerp) 

In ruimtelijk opzicht wil Roosendaal vooral een uitnodigende partij zijn voor maatschappelijke partners.  

Het ruimtelijk beleid voor de stad gaat zich richten op bouwen binnen de stedelijke contouren, 

(energie)zuinig ruimtegebruik, gebruik maken van de kracht van de eigen identiteit van wijken, dorpen 

en specifieke locaties, leefbaarheid in wijken en dorpen, behoedzaam en flexibel programmeren van 

functionele programma’s en het faciliteren van economische potenties. 

 
 
1.2 Samenwerken voor een betere beleving van de binnenstad 

De huidige binnenstad heeft een ruim aanbod en is goed bereikbaar. De concurrentie van internet, 

waar het aanbod en het aankoopgemak ook groot zijn, neemt echter steeds meer toe. Er ontstaat 

zoiets als ‘het nieuwe winkelen’. De consument maakt tijdens het koopproces naast de fysieke winkel 

                                                      
2
 Voor een gedetailleerde beschrijving van deze visies: www.roosendaal.nl 
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steeds meer gebruik van andere kanalen. Men oriënteert zich op internet, stapt vervolgens een fysieke 

winkel binnen om te kijken en te voelen. Succesvolle retailformules spelen in op dit ‘cross channel 

gedrag’ en stellen klanten in staat een integrale winkelbeleving te bieden over de verschillende 

kanalen heen. Consumenten willen Roosendaal in toenemende mate ‘beleven’: wandelen, fietsen, 

een bezoek aan attracties en horecabezoek worden gecombineerd met winkelen, sport, beleving van 

natuur en platteland. Winkelen is onder de noemer ‘funshoppen’ een toeristische activiteit geworden: 

kooptoerisme. 

 

Hoewel verwacht mag worden dat het aantal winkels de komende jaren terugloopt, wil Roosendaal de 

aantrekkingskracht van haar binnenstad naar buiten niet verliezen. De Roosendaalse binnenstad biedt 

– zeker in combinatie met Rosada - goede mogelijkheden om winkelen te combineren met werken, 

vermaak en aangenaam verpozen. Door haar aanbod beter te combineren, kan Roosendaal haar 

huidige bezoekers vasthouden en langer laten blijven. Dat vereist samenwerking tussen ondernemers 

in de consumenteneconomie, met focus op het gezamenlijk realiseren en aanbieden van de optimale 

combinatie. De gemeente wil dit proces in overleg met winkeliers, eigenaren en beleggers begeleiden. 

Ook wil de gemeente de dynamiek die de detailhandel en de consumenteneconomie zo kenmerkt, 

faciliteren en ontwikkelingen uit de markt mogelijk maken. 

 
 

1.3 Een goed bereikbare, compacte binnenstad, versterkt met cultuur en groen 

Zoals gesteld in paragraaf 1.2, wil de gemeente ook aantrekkelijk blijven voor mensen van buiten 

Roosendaal, maar het is van groot belang dat de eigen inwoners de binnenstad waarderen en blijven 

(of gaan) bezoeken. Daarom richt de gemeente zich primair op hen. In algemene zin moet de 

aandacht verschuiven van “meer en nieuw” naar “beter bestaand” en deels ook “anders”. 

Verschillende onderzoeken geven aan dat het aantal winkels in Nederland met circa dertig procent zal 

dalen, met name door de opmars van internetwinkelen, schaalvergroting en de economische recessie. 

Gezien die ontwikkelingen neemt de vraag naar winkelruimte waarschijnlijk af. Het winkelvloer-

oppervlak in Roosendaal moet hierop worden afgestemd. Het gaat niet langer om het behouden van 

de huidige detailhandel, maar om een bewuste keuze voor het behoud van een sterk winkelapparaat 

in een binnenstad die compacter wordt. Deze concentratie betreft met name de bovenwijkse winkels. 

Winkels voor dagelijks gebruik blijven uiteraard in straten en wijken om het kernwinkelgebied 

functioneren. 

 
Cultuurhistorische as 

De cultuurhistorische as in de binnenstad, c.q. de historische linten van Roosendaal (de 

Kade/Kadeplein, de Markt, het Tongerloplein, de Molenstraat en de Raadhuisstraat ) vormt de 

ruggengraat voor de beleving van de stad. In die as wil de gemeente zoveel mogelijk functies 

concentreren. In dit kader wordt speciaal aandacht geschonken aan de herinrichting van het 

Tongerloplein en de synergie van dit gebied als het gaat om de ‘cultuurbeleving’. Het Tongerloplein 

blijft het cultuurplein, maar nieuwe vormen van amusement in relatie tot detailhandel zijn welkom.  

 
Parken en groenvoorzieningen als rustpunt 

Aanvullend aan de intensiteit van het commercieel centrum wil de gemeente met name de 

parkenstructuur (o.a. Emile van Loonpark en Vrouwenhof) verder ontwikkelen en benutten als 

ontspannings- en rustplekken in (en om) de binnenstad. In dat verband heeft de gemeente de ambitie 

om - in overleg met de betrokken partners - nieuw groen voor de binnenstad toegankelijk te maken in 

Mariadal en achter de Paterskerk. 
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Veelzijdige aanrijdroutes 

Roosendaal kent een aantal aanrijdroutes naar het stadshart. Dat is ook het onderscheidende 

kenmerk en daarmee de kracht van deze routes in relatie tot het autoluwe kernwinkelgebied. Dit biedt 

kansen voor andersoortige detailhandel (shop ’n go). Deze routes zijn met name de historische linten: 

Kade, Molenstraat (- Hoogstraat/Kalsdonksestraat), Raadhuisstraat/Burgerhoutsestraat en 

Nispensestraat. Het algemene beleid voor deze routes is: handhaven als verkeersroute, handhaven 

als menggebied, hoe verder van het kernwinkelgebied bij leegstand omzetten in wonen, eventueel 

dienstverlening. 

 
De stadsentrees zijn het visitekaartje van Roosendaal. De juiste uitstraling, direct wanneer bezoekers 

van de snelweg komen, draagt bij de aantrekkelijkheid van Roosendaal. De aanrijdroute vanuit 

Roosendaal West, vanuit Roosendaal Zuid verdienen wat dat betreft aandacht. Zo ook de entrees van 

de binnenstad (Molenstraat,Mill-Hill plein en de westzijde van de Nieuwe Markt). De gemeente wil 

deze een gastvrijere aanblik geven.  
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1.4 Contouren van de toekomstige binnenstad 

 
Het stadshart staat onder druk door leegstand, maar ook 

door ontmenging, omdat functies dreigen te vertrekken. 

Hierdoor concentreert het zich steeds meer rond de 

belangrijkste winkels en horeca, en dat betreft het 

gebied van de Markt en de Nieuwe Markt. In grote lijnen 

komt het erop neer dat het kernwinkelgebied zich in de 

toekomst beperkt tot het ‘stadshart’.  

 

Voor alle duidelijkheid volgen hieronder de definities van 

de ‘binnenstad’ en het ‘stadshart’: 

 

Definitie Binnenstad 

De Binnenstad is het gedeelte van Roosendaal dat zich 

binnen de ring bevindt. Daarbij gaat de binnenstad op 

plaatsen, waar het oude historisch lint de ring kruist 

verder. Bedoeld worden o.a. de Kade, de Hoogstraat/ 

Kalsdonksestraat en de Burgerhoutsestraat
3
. 

 
 
Definitie Stadshart 

De discussie over een compactere Binnenstad gaat 

meer over dat gedeelte van de binnenstad, dat ook 

wel aangemerkt kan worden als Stadshart. Het betreft 

de Markt, Raadhuisstraat, Molenstraat, 

Bloemenmarkt, Tongerloplein, Braberstraat, Kade, 

Roselaarplein, de Roselaar, Nieuwe Markt. Kenmerk 

van een stadshart is dat het een menggebied is, dus 

een gebied waar economische functies 

(werkgelegenheid), het wonen en andere functies 

aanwezig zijn en als het ware om de ruimte strijden. 

Met andere woorden het stadshart is bij uitstek een 

menging van (bovenwijkse) winkels, verkeer, 

parkeren, bedrijven, horeca, kantoren, wonen, cultuur 

en evenementen (beleving). 

 
De inzet om een concentratie van aanbod binnen het 

stadshart te behouden, richt zich met name op de 

volgende straten: Markt noord en zuid (niet west 

richting “schuiven”), Nieuwe Markt (Jan Snel), Nieuwe 

Markt noord en zuid (niet oost), Passage, 

Roselaarplein, Roselaar, Dr Brabersstraat, Tussen de 

Markten, westelijk deel Raadhuisstraat, Biggelaar en  

Tongerloplein (zie Afbeelding 2).  

 
 

                                                      
3
 (Bron: Plan van Aanpak Binnenstad, mei 2008 en interpretatie Structuurschets Binnenstad 24 feb 2000) 

Afbeelding 2: Compactere binnenstad

Afbeelding 1
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Winkels: groot en klein rondje 

Zo ontstaan twee winkelrondes (of een “winkelacht” inclusief Tussen de Markten). De noordelijke 

winkelronde om te winkelen en iets te nuttigen bestaat globaal uit Markt, Dr Brabersstraat, Nieuwe 

Markt, Passage, Raadhuisstraat. De “winkel-acht” zijn dezelfde straten, aangevuld met Tussen de 

Markten. De zuidelijke winkelronde is in de Roselaar. Uitdaging is om de twee rondes goed te 

verbinden, bezoekers te verleiden het gehele winkelrondes te verkennen. 

 

Horeca: geconcentreerd, maar divers 

Binnen de noordelijke winkelronde streven we een evenwichtige spreiding na, van enkel winkel-

gerelateerde daghoreca. Voor de uitgaansgerichte horeca is concentratie in kernhorecagebieden het 

uitgangspunt. 

 
De bestaande concentraties van horeca blijven behouden en een verdere ruimtelijke spreiding is niet 

gewenst. Als specifieke kernhoreca-gebieden (horecaconcentratiegebieden) zijn aangemerkt: het 

gebied Markt (vanaf bibliotheek, Bloemenmarkt, Tongerloplein, de Raadhuisstraat tussen Nieuwe 

Markt en Nispensestraat). Binnen deze horecaconcentraties is een verbreding van functies mogelijk 

en komen er meer mogelijkheden om winkel ondersteunende horeca te vergroten.  

 
 
Visie op de toekomstige binnenstad 
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1.5 Begeleiden van een autonoom proces 

Een compactere binnenstad betekent dat aan de uiteinden van het huidige stadshart leegstand zal 

ontstaan en functieverandering zal moeten plaatsvinden, bijvoorbeeld in de Hoogstraat, Molenstraat, 

kop van de Nieuwe Markt en Nispensestraat, Mill Hillplein, Raadhuisstraat en Burgerhoutsestraat.  

 

De binnenstad mag zich niet ontwikkelen tot een “gatenkaas”, bestaande uit verschillende kleine 

concentraties van winkels, voorzieningen en cultuur. Daarom wil de gemeente perifere winkels, dicht 

tegen het stadshart aan verleiden om zich in het stadshart te vestigen. Andere functies, zoals 

dienstverlening, kantoren, wonen en cultuur zijn hier van harte welkom. Het gaat om de menging van 

deze functies, om een attractieve stad te blijven en te versterken zijn winkels en horeca primair 

aangevuld met beleving en een aangenaam verblijfsklimaat.  

 

De rol van de gemeente zou kunnen zijn het autonome proces van leegstand en compacter worden 

van het stadshart op een goede manier te faciliteren om zo de aantrekkelijkheid van een 

geconcentreerd stadshart met diverse functies te behouden. Waar mogelijk en nodig zal de 

bestemming van panden daarop worden aangepast. 
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2. UITGANGSSITUATIE 
 

Het winkelaanbod is groter dan de vraag 
 

 
Vanuit welke positie vertrekken we naar de toekomst die in het voorgaande hoofdstuk werd 

geschetst? De vanzelfsprekendheid dat gronden voor woningen, winkels en kantoren uitgegeven 

konden worden is er niet meer. In 2012 heeft Roosendaal zelfs te maken met een overschot aan 

bijvoorbeeld kantoor-en winkelruimte. De woningmarkt zit op slot, ook al duiden de provinciale 

prognoses op een lichte groei van de woningvoorraad. Dit hoofdstuk geeft een grove schets van de 

huidige stand van zaken en het probleem waar Roosendaal voor staat. 

 

 
2.1 Feiten en cijfers 

 
Druktebeeld 

Het druktebeeld in het centrum 

geeft de intensiteit van de 

passanten aan. De hoogste 

intensiteit is in de Roselaar en het 

Roselaarplein, de intensiteit aan de 

uiteinden is veel lager. Zeventig 

procent van de bezoekers ziet het 

Roselaarplein, slechts dertig 

procent het “Jan Snel-straatje”.   

 

Uit bijgaand druktebeeld blijkt dat 

consumenten en bezoekers het 

kerngebied van Roosendaal 

eigenlijk al hebben gedefinieerd. 
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Bezoekersaantallen 

In het najaar van 2010 bedroeg het aantal bezoekers in de binnenstad 151.000 personen per week 

(Locatus, zie figuur hieronder). Tien jaar geleden was dit nog 200.000. De tellingen van 2012 laten 

weer een stijging zien: het aantal bezoekers is op dit moment 160.000 bezoekers. 

 

 
Bron: Locatus 
 
Arbeidsplaatsen 

Het totaal aantal werkzame personen in de binnenstad is afgenomen van zo’n 4.712 in 2004 naar zo’n 

4.456 in 2011.  

 

 

Inwoneraantal 

Het aantal inwoners in de binnenstad is toegenomen van zo’n 3.564 in 2000 naar 4.085 in 2012. 

 

 

Parkeren 

Op dit moment is de gemiddelde parkeerduur minder dan 2 uur. 

Zowel het bezoekersaantal als de gemiddelde parkeerduur in de parkeergarages de Biggelaar, de 

Roselaar en de Nieuwe Markt is in 2012 afgenomen ten opzichte van 2010: 

 

Parkeergarage Bezoekersaantal in 2012 
(ten opzichte van 2010) 

Parkeerduur in 2012 
(ten opzichte van 2010) 

Biggelaar 95% 90% (parkeren per minuut) 

Roselaar 93% 98% 

Nieuwe Markt 95% 95% 
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Leegstand 

Het winkelaanbod in de binnenstad van Roosendaal is groter dan de vraag. Er is sprake van een 

teruglopend aantal winkels. Roosendaal heeft volgens Locatus op dit moment een winkelleegstand 

van 10,6%, zoals blijkt uit de volgende figuur:  

 

 
 

 

De leegstand in het Centrum per 2012 is: 81 verkooppunten op een totaal van 612  (bron Locatus). 

Zie de bijgevoegde tabel in leegstand 2004-2012 

 

Roosendaal Centrum 

 

Aantal leegstaande verkooppunten per subcentrum, 2004-2012 

 
JAAR 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

SUBCENTRA Biggelaar 3 2 3 5 5 1 2 2 3 

Centrum Roosendaal 27 27 38 38 45 62 58 74 70 

De Roselaar 6 2 3 2 1 2 2 8 6 

Dokter Brabersstraat 1 1 1 2 1 2 1 6 1 

Hogestede 2 2 0 1 1 0 0 1 0 

Roosendaal-Passage 15 14 14 0 3 5 4 3 1 

Totaal 54 48 59 48 56 72 67 94 81 

Bron: Locatus 

 

De leegstand in de binnenstad wordt in 2012 het hardst gevoeld in (delen van) de kop van de Nieuwe 

Markt, de Raadhuisstraat vanaf de ‘Jan Snelstraat’ tot aan de Prinsensingel en het oostelijk deel van 

de Molenstraat. Deze leegstand heeft betrekking op alle soorten gebouwen: wonen, winkels, horeca 

etc. 
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2.2 Wat vinden de ondernemers, vastgoedeigenaren van de binnenstad? 

In de werkgroep vastgoedmanagement wordt al langer gesproken over het tegengaan van de 

leegstand en het aantrekkelijker maken van het stadshart. De aantrekkelijkheid van het stadshart 

wordt door Collectief Roosendaal ter discussie gesteld en met name de Nieuwe Markt wordt als een 

kaal, leeg plein gekenschetst en ervaren. De architectuur van het Paviljoen wordt niet door iedereen 

gewaardeerd. De inrichting van de openbare ruimte is voor verbetering vatbaar (sfeer). Hoewel de 

bereikbaarheid van de binnenstad niet als negatief wordt ervaren, zijn ondernemers van mening dat 

(hoge) parkeertarieven van invloed zijn op het bezoekersaantal.  

 

De leegheid van de Nieuwe Markt wordt mede veroorzaakt door de wens van het college om bij het 

maken van de plannen voor de Nieuwe markt een maandagmarkt te accommoderen van circa 190 

marktkramen. Dat betekent zo min mogelijk obstakels op de Nieuwe Markt. 

 
 
2.3 Parkeertarieven en aantrekkingskracht 

Uit onderzoek blijkt dat parkeertarieven mensen er niet van weerhouden de binnenstad te bezoeken. 

De aantrekkingskracht van een centrum wordt in de eerste plaats bepaald door de attractiefactoren 

van het centrum (sfeer, aanbod, etc.). Parkeren is slechts één aspect van het totaal aan 

beïnvloedbare factoren. Binnen dit aspect ‘parkeren’ is ‘prijs’ niet het belangrijkste aspect
4
. 

Parkeerders vinden o.a. veiligheid voor auto en persoon, voldoende plaatsen, loopafstand en ruime 

parkeervakken belangrijker dan de prijs. Het blijkt dat het effect van prijsacties een beperkt effect heeft 

op de aantrekkingskracht van de binnenstad.  

 
 
2.4 Positie Roosendaal in de regio  

De binnenstad van Roosendaal heeft de afgelopen jaren regionaal haar positie verloren. Het 

winkelaanbod is echter relatief groot voor alleen de lokale vraag. De winkels zijn dus ook aangewezen 

op klanten van buiten Roosendaal. Roosendaal concurreert daarin met andere winkelsteden in West-

Brabant, zoals Bergen op Zoom, Etten-Leur en Breda. Daarnaast hebben grotere steden als 

Rotterdam en Antwerpen hun invloed. De binnenstad is weinig onderscheidend  ten opzichte van 

andere binnensteden in de omgeving. Hierdoor wordt de concurrentie van het internetwinkelen extra 

hard gevoeld. Er is een gebrek aan onderscheidende trekkers, waardoor het onderscheidend 

vermogen van Roosendaal nu onvoldoende is. De Passage wordt wel als onderscheidend ervaren, 

maar het is de vraag hoe de binnenstad van de gemeente Roosendaal zich in de toekomst kan 

onderscheiden ten opzichte van andere steden. 

 
In samenwerking met ondernemers en vastgoed wordt onderzocht in hoeverre Roosendaal acquisitie 

kan plegen om onderscheidende innovatieve recreatieve, culturele en toeristische trekkers naar 

Roosendaal te brengen. 

 

                                                      
4
 (Bron: Vexpan Parkeeronderzoek) 
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3. Aanbevelingen 
 

Samenwerken aan een compacte, aantrekkelijke en evenwichtige binnenstad 
 
Roosendaal staat voor de uitdaging om het autonome proces van leegstand en het compacter worden 

van het stadshart op een goede manier te begeleiden. De aantrekkelijkheid van een geconcentreerd 

stadshart met een hoge menging van recreatieve functies dient hierbij behouden te blijven of zelfs 

versterkt te worden. De hoge dynamiek in de detailhandel (zeker in de binnenstad) vergt ook een 

dynamische (korte termijn) aanpak, gericht op de problemen en kansen die zich manifesteren in de 

markt(omgeving). Tegelijkertijd moet deze aanpak wel aan blijven sluiten bij het gewenste beeld voor 

de lange termijn. Een uitdagende paradox. Dit hoofdstuk geeft aanbevelingen over hoe de gemeente 

en ondernemers deze uitdaging aan kunnen gaan. 

 
 
3.1 Doelstellingen 

Twee lijnen 

Dit plan volgt twee lijnen: enerzijds is de binnenstad door het college benoemd als economische 

speerpunt. Begin dit jaar heeft het college van B&W van de gemeente Roosendaal twaalf 

prioriteitsdossiers vastgesteld. Economie en Wijkgericht werken zijn twee van deze prioriteiten. In het 

kader van de economie is de binnenstad nog steeds een van de belangrijkste speerpunten. De focus 

in de binnenstad ligt op: 

 

- Ondernemers in de binnenstad: binnenstadsmanagement en citymarketing; 

- Anders werken in de binnenstad; organisaties gaan beter samenwerken en meer vraaggericht 

en oplossingsgericht werken, en bewonersparticipatie vergroten; 

- Bewoners van de binnenstad: wijkperspectief en wijkgericht werken. 

 
Anderzijds zijn er de doelen die benoemd zijn door gemeente en ondernemers in het kader van het 

centrummanagement: 

 
- Versterken van de organisatiegraad in het centrum; 

- Versterken van de samenwerking tussen de belanghebbende partijen; 

- Versterken van de economische functie van het centrum; 

- Versterken van de wisselwerking tussen recreatieve, culturele en toeristische publiekstrekkers 

in het centrum; 

- Vergroten van de bekendheid van het Roosendaals centrum vanuit een onderscheidend, 

aantrekkelijk en eenduidig imago van Roosendaal; 

- In stand houden van een leefbaar en aantrekkelijk centrum. 

 

Samengevat hanteren we in dit plan de volgende doelstelling: 

Een goed functionerend kernwinkelgebied met een aantrekkelijk recreatieaanbod (horeca,  

evenementen, cultuur et cetera), met voldoende woonaanbod en aantrekkelijke werklocaties. 

Kwaliteit boven Kwantiteit. Doelstelling is om het aantal bezoekers op hetzelfde niveau te 

houden (150.000 bezoekers per week) en om bezoekers te verleiden langer in het stadshart te 

verblijven dan de huidige gemiddelde verblijfsduur van twee uur. 
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3.2 Wonen in de binnenstad 

De menging van innovatieve functies (detailhandel, horeca, cultuur, etc.) dient het hoogst te zijn in het 

(compactere) stadshart. In tegenstelling tot historische binnensteden is in Roosendaal veel mogelijk. 

Als gemeente staan we hier open voor. Dat betekent overigens dat niet alleen economische functies 

hier gevestigd moeten zijn of blijven, ook het wonen moet zo mogelijk gestimuleerd worden.  

 
 

Bewoners als economische basis 

Uit onderzoek is gebleken dat het kernwinkelgebied steeds meer haar economische basis haalt uit de 

bewoners van het stadshart en het gebied daar direct omheen. Immers de bewoners van een 

binnenstad doen hun boodschappen in diezelfde binnenstad. Een en ander sluit ook goed aan bij het 

standpunt van het college dat het winkelapparaat in de eerste plaats voor de eigen bewoners is. 

 
In binnensteden met veel (met name draagkrachtige) bewoners blijkt het kernwinkelapparaat 

doorgaans erg goed te functioneren. Naast het “verleiden van bezoekers om naar het stadshart te 

komen” is het daarom essentieel dat in het stadshart en het direct omliggende gebied zo veel mogelijk 

mensen wonen. Dat betekent dat in dit gebied zo veel mogelijk woningen gerealiseerd zouden moeten 

worden op plekken die vrij vallen door het verdwijnen van andere functies.  

 

Een belangrijk aandachtspunt bij woningbouwontwikkeling in de binnenstad is echter het parkeren en 

de eisen die daaraan worden gesteld. 

 
 
Doelgroepen 

Wat betreft de doelgroepen die zich in Roosendaal willen vestigen, zijn het gedeeltelijk welgestelde 

ouderen, maar ook jongeren, die enerzijds aangetrokken worden door de binnenstedelijke functies als 

horeca, evenementen en cultuur, anderzijds door de aanwezigheid in de nabijheid van het station en 

buslijnen. 

 

 

Meer ogen, meer veiligheid 

Veel bewoning in een stadshart of binnenstad leidt ook tot meer ogen op straat en tot meer veiligheid, 

of een hoger veiligheidsgevoel. Mede door het uitvoeren van het KVO (Keurmerk veilig ondernemen) 

en KVU (Kwaliteitsmeter veilig uitgaan) zal de totale sociale veiligheid nog verder toenemen wanneer 

er meer mensen wonen. 

 
 
Lege panden omzetten in woningen 

Leegkomende winkelpanden kunnen het beste voor bewoning geschikt gemaakt worden.  

Op langere termijn kan het zijn dat bestemmingsplannen hiervoor moeten worden aangepast. Dit zal 

pand voor pand bekeken moeten worden. Maatwerk is hier noodzakelijk. 
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3.3 Aantrekkelijke openbare ruimte (vergroening): 

De afgelopen tien jaar is door de gemeente ingezet op de verbetering van de openbare ruimte van de 

binnenstad. De Nieuwe Markt, Tongerloplein en Tussen de Markten blijven sterk achter qua 

verblijfskwaliteit. De Nieuwe Markt is opgeknapt, maar wordt niet positief gewaardeerd. Tussen de 

Markten en het Tongerloplein dienen nog te worden opgeknapt. Op deze drie locaties ligt de focus. 

 
 

Stadshart schoon, heel en veilig 

De eerste stap om tot een aantrekkelijker stadshart te komen is ervoor te zorgen dat de basis op orde 

is. Voor bewoners, bezoekers en bedrijfsleven is het stadhart het visitekaartje van de gemeente en die 

behoort schoon, heel en veilig te zijn. Dat betekent onder meer dat daar meer geveegd zal worden 

dan in andere wijken, maar dat ook bewoners en bedrijfsleven hier een eigen taak in zullen moeten 

oppakken. Wat voor vegen geldt, geldt ook voor kauwgomverwijdering en graffiti. Eigenaren van 

panden waarop graffiti wordt aangebracht, kunnen natuurlijk ook zelf de boel schoonmaken. 

Het uitvoeren van KVO (Keurmerk veilig ondernemen) en KVU (Kwaliteitsmeter veilig uitgaan) dient 

voortvarend ter hand te worden genomen en zal de totale sociale veiligheid nog verder doen 

toenemen. 

 
 

Ruimte, cultuur, evenementen en groen versterken elkaar 

De kern hiervan is dat de aanwezige parken en pleinen een gebruik kennen passend bij hun 

specifieke uiterlijk, geen concurrentie aanwezig is vanuit het gebruik, maar aanvulling. Kortom: er 

moet sprake zijn van een goed gebruik binnen het stedelijk functioneren: 

 
- De Nieuwe Markt dient het economische plein te zijn waar activiteiten en evenementen 

kunnen plaatsvinden; 

- De Markt dient de huiskamer van de stad te zijn; 

- Het Tongerloplein dient het cultuurplein te zijn; 

- Het Emile van Loonpark dient het groene rustpunt in de binnenstad te zijn; 

- Het Vrouwenhof is een groot groen park van allure, op loopafstand van de binnenstad en is 

uitstekend geschikt voor culturele activiteiten. 

 

De ontwikkeling en afstemming van evenementen is in de economische visie een basisprioriteit binnen 

de consumenteneconomie en is een belangrijke peiler voor het speerpunt “aantrekkelijke binnenstad”. 

Consumenten willen in toenemende mate belevenissen bij alles wat ze doen. Ter behoud en zo 

mogelijk versterking van de regionale functie van de Roosendaalse binnenstad wordt ingezet op de 

totaalbeleving van de consument. Evenementen vervullen daarbij een belangrijk rol en zijn om deze 

reden ook prominent opgenomen in het Marketingplan. 

 

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw gemeentelijk evenementenbeleid dat enerzijds tegemoet 

komt aan de transitie van verantwoordelijkheden binnen het vrijetijdsdomein en anderzijds aan het 

economische belang van evenementen. Er is behoefte aan meer regie op evenementen; het gaat 

daarbij vooral om betere afstemming en meer samenwerking (thematisch, programmatisch/ 

agendatechnisch, financieel, facilitair, organisatorisch, enz.) en (in)direct rendement. Meer regie 

betekent echter niet dat de gemeente meer aan zet is. 

 

Het instellen van een Evenementenfonds is een mogelijkheid om subsidietoekenning op enige afstand 

van de gemeente te laten plaats vinden. 
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Vergroening van de binnenstad 

Roosendaal is genomineerd in het kader van de Entente Florale tot groenste stad van Nederland. 

Mede daarom dient te worden ingezet op vergroening van de binnenstad. Ook het bedrijfsleven zou 

daar zelf initiatieven in kunnen nemen door gebruik te maken van de “Kansenkaart voor vergroening 

van de binnenstad”. 

 
Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om een onafhankelijke stadsarchitect in te schakelen, die 
kritisch kijkt naar mogelijke quick wins in de openbare ruimte. 
 
 
3.4 Focus op beleving (vrijetijdseconomie): winkels, horeca, cultuur, groen en wonen 

Het gaat meer dan ooit om de totaalbeleving van de consument. Zoek de kracht in een meer integraal 

beeld van de binnenstad; evenwicht in aantrekkelijke winkels, horeca, cultuur, openbare ruimtes, 

groen, evenementen en wonen. 

 

Werk aan het verbeteren van de sfeer in de binnenstad door “hanging baskets” en sfeerverlichting 

voor de feestdagen (sinterklaas, kerst). Laat de vergroening bijdragen aan het verbeteren van de 

sfeer. Ook de verblijfskwaliteit en aantrekkelijkheid in winkels en winkelcentra behoeft aandacht. De 

gastvrijheid naar bezoekers toe is van belang. Om de binnenstad te ondersteunen dienen we gebruik 

te maken van identiteitsdragers van de stad (cultuurhistorische as) en de mogelijkheden voor vermaak 

en ontspanning vergroten (pleinen, parken en relatie met spoorzone). We dienen in te zetten op het 

halen van  kwalitatieve en culturele evenementen naar Roosendaal. Voorbeelden hiervan zijn 

Roosendaal wielerstad met de Draai van de Kaai, Winter in Roosendaal, Kunstmaand met de kermis. 

Meer samenwerking tussen horeca en detailhandel is hierbij de aangewezen richting. Diverse 

“ommetjes” kunnen ontwikkeld worden: winkelroute, kunstommetje. 

 
 
3.5 Het stadshart promoten in België 

Hoewel het stadshart primair wordt gezien als ontmoetingsplaats voor de eigen bewoners, zijn alle 

bezoekers zeer welkom. Roosendaal heeft een natuurlijke regionale, bovenlokale ligging en 

verbindingen daarmee. De provincie Antwerpen lijkt hierin nog steeds een witte vlek te zijn. Met name 

als grensstad is het een uitgelezen mogelijkheid om met name Belgische klanten uit te nodigen naar 

Roosendaal. De ingezette promotiecampagne van de binnenstad en Rosada (“Smokkelwaar”) zou 

verder moeten worden uitgebreid. Om de aantrekkingskracht van Roosendaal te behouden, vragen 

positionering en marketing extra aandacht. Het marketingplan voor de binnenstad moet elk jaar dan 

ook een consistent en voortdurend vervolg krijgen. 

 
 
3.6 Vernieuwende wijkaanpak  

Het welvaren van de binnenstad is een gedeelde verantwoordelijkheid voor ondernemers, 

vastgoedeigenaren, bewoners en de gemeente. De gemeente wil daarom dicht op het vuur kunnen 

opereren en voortdurend het gesprek aangaan met de stad, zowel op operationeel, als tactisch en 

strategisch niveau. De centrummanager, wijkmanager, kermismeester en coördinator binnenstad en 

vertegenwoordigers van andere relevante organisaties vestigen zich daarom op een centrale locatie in 

de binnenstad. Hierbij valt te denken aan de eerste etage van het Paviljoen op de Nieuwe Markt. 

 

Bovendien wil de gemeente zich intern zo organiseren dat zij gemakkelijker en sneller maatwerk kan 

bieden, afgestemd op de behoeften van de binnenstad. Het hiervoor beschreven centrum-

managementteam dient dwars door de schotten van de organisatie heen te kunnen opereren. Op 
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deze manier vinden innovatieve ideeën gemakkelijker hun weg en kunnen sneller gerealiseerd 

worden. 

 
Onafhankelijk vastgoedmanagement 

 
In overleg met ondernemers en vastgoedbezitters wordt onderzocht of vastgoedmanagement door 

een onafhankelijke derde zou kunnen worden uitgevoerd, die het belang van het gebied voor ogen 

heeft. Deze partij zou zich dan met name richten op gebieden waar de leegstand het hardst gevoeld 

wordt: kop van de Nieuwe Markt, Raadhuisstraat vanaf de Jan Snel straat tot aan de Prinsensingel en 

het oostelijk deel van de Molenstraat. Het zuidelijk deel van de Roselaar en het Mill-Hill plein is een 

aandachtgebied voor de nabije toekomst.  



5 B2 - Bijlage bij rvs actieprogramma binnenstad - begrotingswijziging.pdf 

BEGROTINGSWIJZIGING GEMEENTE ROOSENDAAL

Jaar: 2013

Begr. wijz. 3

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt:
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434380 490000 7721092 Actieplan Binnenstad 200.000

434380 490000 7721099 Actieplan Binnenstad -200.000
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3.3 Raadsvoorstel Actieplan 2013 van Integraal Veiligheidsplan Roosendaal 2012-2014, Veiligheid, uw en onze zorg!
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 Raadsvoorstel 
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Datum raadsvergadering: 12 december 2012   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Niederer   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Actieplan 2013 van Integraal Veiligheidsplan Roosendaal 2012-2014, “Veiligheid, uw en 
onze zorg!” 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
Het Actieplan 2013 van het integrale veiligheidsplan laat zien hoe de gemeente Roosendaal in 2013 
vorm geeft aan de integrale aanpak van veiligheid samen met partners in veiligheid, want veiligheid is 
uw en onze zorg! Wij stellen u voor het bijgevoegde Actieplan 2013 van het Integraal Veiligheidsplan 
Roosendaal 2012-2014 “Veiligheid, uw en onze zorg!” vast te stellen.  
 

Aanleiding en doel 
In deze bestuursperiode vormt het onderwerp veiligheid een belangrijk speerpunt. De gemeente zet  
breed in om niet alleen overlast en criminaliteit aan te pakken, maar ook de veiligheidsbeleving te 
beïnvloeden. Een verbetering van het veiligheidsgevoel bij onze burgers is nodig. Alleen kan de 
gemeente de veiligheid niet in verbeteren. Dat kan wel in samenspel met actieve inwoners en 
organisaties. Samen goed kijken naar de problemen en nagaan wat ieders mogelijkheden zijn. Dat is 
het begin van een nieuwe manier van werken. 
 

Kader    
Het kader voor deze integrale aanpak is vastgelegd in “Veiligheid, uw en onze zorg!” Integraal 
Veiligheidspan Roosendaal 2012-2014. Het plan maakt de inzet van vele partners transparanter voor 
de vele betrokkenen.  Elk jaar is een Actieplan voorzien.  
 

Motivering / toelichting   

Het appèl op de eigen inzet van de bewoners van Roosendaal werpt zijn vruchten af. 
Bewonersplatforms en actieve burgers zorgen voor een gestage groei bij het nemen van preventieve 
maatregelen. De groei van het aantal buurtpreventieteams stelt burgers en overheidsdiensten in staat 
om samen effectiever te zijn bij het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen in wijk en dorp.  
 
De inzet van bewoners sluit aan bij de activiteiten van de brandweer op het terrein van preventie en 
pro-actie. Het project ‘Brandweer overmorgen’ betrekt vrijwilligers bij nieuwe vormen van 
georganiseerde hulpverlening. Het inschakelen van vrijwilligers leidt tot snellere hulp bij kleine 
problemen en een efficiëntere inzet van de beroepskrachten. Daarnaast maakt de brandweer gebruik 
van de belangstelling direct na incidenten om voorlichting te geven over preventie door de burgers zelf. 
Deze directe benadering is een extra stimulans voor burgers om in eigen huis de brandveiligheid te 
verhogen.  
 
De resultaten van het beleid gericht tegen drugsoverlast en drugscriminaliteit gaan in de goede richting, 
maar we gaan zeker niet achterover leunen. Het inzicht verkregen bij de aanpak van de 
drugscriminaliteit leidt nu tot een brede inzet tegen de georganiseerde criminaliteit, waarin de 
gemeenten in de regio samenwerken met vele instanties. Versterken van de bestuurlijke weerbaarheid 
is het motto. We gaan de beschikbare informatie slim organiseren als basis voor geavanceerde 
analyses. Langs die weg komen we tot gerichte acties om de criminele netwerken hard te raken.  
 
De meest recente cijfers over veiligheid laten zien dat al deze activiteiten daadwerkelijk resultaten 
opleveren. De inleidende paragrafen in dit actieplan laten de nieuwste cijfers zien. De brede inzet van 
dit actieplan blijft nodig om verbeteringen te bereiken op die punten waar de cijfers nog niet de 
gewenste uitkomst tonen en om de behaalde resultaten te waarborgen. We gaan door op de 
ingeslagen weg! 
 
De nauwkeurigheid in het actieplan biedt een stevige basis voor het doorzetten van de lopende 
vernieuwing van de aanpak die in deel 1, de kadernota 2012 – 2014 is beschreven. 
 



Doel en evaluatie   

Het jaarlijkse actieplan maakt de rol van de gemeente als veiligheidsregisseur transparant voor de vele 
bij veiligheid betrokken partners. De afspraken in het plan zijn helder over de gewenste resultaten en 
wie waarop is aan te spreken. De afspraken voorzien in een taakverdeling, benoemen de 
verantwoordelijkheden helder en brengen (nog) meer scherpte aan in de aanpak.  
 
De hoofddoelen van het beleid in het plan bestaan uit de bekende tweeslag:  
- Wij pakken de feitelijke overlast en criminaliteit aan. Wij richten ons daarbij vooral op de 

georganiseerde criminaliteit, zorgen voor een aanpak gericht op personen en roepen en benaderen 
gericht bepaalde delicten en gebieden 

- Wij verbeteren het veiligheidsgevoel bij onze burgers. Wij richten ons daarbij vooral op versterking 
van de integrale aanpak van sociale en fysieke aspecten van veiligheid. 

Het actieplan laat bij elke activiteit zien wat het verband is met de vijf prioriteiten die al jaren van 
toepassing zijn.  
1. Veilige wijk, dorp en centrum.  
2. Tegengaan van drugscriminaliteit en drugsoverlast.   
3. Jeugd en Veiligheid.  
4. Districtelijke samenwerking Veiligheid.   
5. Fysieke veiligheid.  
Het actieplan biedt een veiligheidsanalyse, een activiteitenoverzicht en een overzicht van personele 
inzet en financiën. De raad is op deze manier elk najaar in de gelegenheid tot bijsturing van het beleid.  
 

Financiële aspecten en consequenties   

De financiële besluiten die met dit plan gemoeid zijn, vindt u terug in de gemeentebegroting 2013. Bij 
elke activiteit is de financiële inzet van de gemeente vermeld. Deze koppeling biedt de mogelijkheid om 
besluiten over de begroting en begrotingswijzigingen direct te vertalen naar de activiteiten in het plan. 
Langs deze weg is  het mogelijk om bij de beoordeling van activiteiten direct rekening te houden met 
de ruimte die de gemeentebegroting biedt.  
 
Het actieplan 2013 geeft bij elke activiteit de ´rugnummers´ aan met een bestuurlijke 
portefeuillehouder, een actiehouder en een voortgangsbewaker. Per activiteit is duidelijk aangegeven 
wat de afspraken zijn (output indicatoren) en waar de informatie over de voortgang op deze afspraken 
is te vinden. De bedoeling is niet om een bureaucratisch circus op te roepen om door de voortgang elk 
jaar voor de hele integrale aanpak in beeld te brengen. De bestaande informatievoorziening is goed 
orde. De bedoeling is wel om bij elke activiteit duidelijk aan te geven op welke manier er afspraken zijn 
gemaakt en hoe de betrokkenen elkaar daaraan houden.   
 

Communicatie    

Bij de voorbereiding van het actieplan 2013 is overleg gevoerd de actiehouders en in het bijzonder met  
de voorzitters van de bewonersplatforms op 13 juni 2012.  Daarnaast is informeel overleg gevoerd met 
uw raad op 4 oktober 2012 in het bijzijn van de teamchef van de politie, de clustercommandant van de 
brandweer en de gebiedsofficier van justitie. De uitkomst van al deze consultaties is een gezamenlijk 
gedragen inzet op de activiteiten die in het actieplan 2013 zijn opgenomen.  
 

Bijlagen   

Ontwerp Actieplan 2013 van “Veiligheid, uw en onze zorg!” Integraal Veiligheidsplan Roosendaal, 
2012-2014.  

 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
G. van Hofwegen mr. J.M.L. Niederer 



 

=

= =

= =
 Raadsbesluit 
= =

Datum raadsvergadering: 12 december 2012   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Niederer   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Actieplan 2013 van Integraal Veiligheidsplan Roosendaal 2012-2014, “Veiligheid, uw en 
onze zorg!” 

 
 
 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie Bestuur d.d. 28 november 2012. 
 
Besluit: 
 

1. Het Actieplan 2013 van “Veiligheid, uw en onze zorg” Integraal Veiligheidsplan Roosendaal 
2012-2014 vast te stellen. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2012. 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 



2 B3 - Bijlage Ontwerp Actieplan 2013 IVP.pdf 



Integraal Veiligheidsplan Roosendaal 2012- 2014     Ontwerp  Actieplan 2013                              Blz. 2 

 

Veiligheid, uw en onze zorg! 
Integraal Veiligheidsplan 2012 -2014 Roosendaal 

Deel 2: Actieplan 2013 
Ontwerp 

 

 

 

 

 

Voorwoord 

 
Veiligheid is uw en onze zorg! Het appèl op de eigen inzet van de bewoners van 
Roosendaal werpt zijn vruchten af. De bewonersplatforms wijzen bij hun activiteiten 
steeds vaker op de mogelijkheden voor burgers om zelf te werken aan veiligheid. Een 
gestage groei is waar te nemen van actieve bewoners in buurtpreventieteams. Burgers 
en overheidsdiensten zijn samen op deze manier effectiever in het tegengaan van 
ongewenste ontwikkelingen in wijk en dorp.  
 
De inzet van bewoners sluit aan bij de activiteiten van de brandweer op het terrein van 
preventie en pro-actie. Het project ‘Brandweer overmorgen’ betrekt vrijwilligers bij 
nieuwe vormen van georganiseerde hulpverlening. Het inschakelen van vrijwilligers 
leidt tot snellere hulp bij kleine problemen en een efficiëntere inzet van de 
beroepskrachten. Daarnaast maakt de brandweer gebruik van de belangstelling direct 
na incidenten om voorlichting te geven over preventie door de burgers zelf. Deze 
directe benadering is een extra stimulans voor burgers om in eigen huis de 
brandveiligheid te verhogen.  
 
De goede resultaten van het beleid gericht tegen drugsoverlast en drugscriminaliteit 
stemmen tevreden, maar we gaan zeker niet achterover leunen. Het inzicht verkregen 
bij de aanpak van de drugscriminaliteit leidt nu tot een brede inzet tegen de 
georganiseerde criminaliteit, waarin de gemeenten in de regio samenwerken met vele 
instanties. Versterken van de bestuurlijke weerbaarheid is het motto. We gaan de 
beschikbare informatie slim organiseren als basis voor geavanceerde analyses. Langs 
die weg komen we tot gerichte acties om de criminele netwerken hard te raken.  
 
De meest recente cijfers over veiligheid laten zien dat al deze activiteiten 
daadwerkelijk resultaten opleveren. De inleidende paragrafen in dit actieplan laten de 
nieuwste cijfers zien. De brede inzet van dit actieplan blijft nodig om verbeteringen te 
bereiken op die punten waar de cijfers nog niet de gewenste uitkomst tonen en om de 
behaalde resultaten te waarborgen. We gaan door op de ingeslagen weg! 
 
Mr. J.M.L. Niederer, 
Burgemeester van Roosendaal  
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Leeswijzer bij dit Actieplan 2013 
Het plan biedt een overzicht van de lopende beleidsinzet en de beoogde vernieuwingen.  
Na enkele toelichtende punten is de opbouw als volgt.  
 

A. Veiligheidsanalyse  

De veiligheidsmonitor Roosendaal biedt op vele onderwerpen een overzicht van de situatie in 
Roosendaal. Dit actieplan berust op de analyse in de veiligheidsmonitor. Belangrijke wijzigingen van 
2012 naar 2013 zijn kort vermeld in deel A.  
 

B. Activiteitenoverzicht 

Het actieplan volgt een indeling in veiligheidsvelden met daarbinnen de veiligheidsthema’s. Naast de 
landelijk gebruikelijke veiligheidsvelden is toegevoegd: Versterken Bestuurlijke Weerbaarheid. De 
grote inzet op deze aanpak vraagt een duidelijke eigen plaats. 
De invulling bij de activiteiten volgt zoveel mogelijk hetgeen in besluiten reeds is vastgelegd. Dit plan 
biedt echter de mogelijkheid om door alle activiteiten heen één lijn te trekken. Op sommige punten 
biedt de eerder besluitvorming geen antwoord op alle vragen bij een activiteit, die voor dit plan 
standaard zijn gesteld. Zoveel mogelijk brengt dit plan op die punten alsnog de gewenste scherpte 
aan.  
 

C. Overzichten 

Aan het slot van het actieplan is een beknopt overzicht van activiteiten opgenomen, waarin beknopt 
te zien is wie bestuurlijk en ambtelijk trekker is en wat de financiële inzet de gemeente is. Als 
voorlaatste is een overzicht toegevoegd van de afspraken die per activiteit met de politie gelden.  
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Voorbeeldschema activiteit 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder 

Burgemeester en / of wethouder 

Actiehouder,  ambtenaar of 
externe partner 

Ambtenaar of externe (veiligheids)partner 

Toelichting Korte uitleg over het project 

Nota’s  en besluitvorming Relevante nota’s over het project 

Betrokken partijen Externe veiligheidspartners (zonodig interne specificatie) 

Output indicatoren Een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de afspraken ( resp. 
opdrachten) die zijn gemaakt over deze activiteit 

Bron output indicatoren De vindplaats van de voortgang in afspraken 

Voortgangsbewaking door De functie die de voortgang van de activiteit bewaakt 

Planning De doorlooptijd van de activiteit 

Samenhangende  thema’s  Relatie met andere veiligheidsthema’s 

Samenhangende  projecten Relatie met andere gemeentelijke veiligheidsprojecten 

Evaluatie Door wie wordt er (wanneer) geëvalueerd 

Financiën gemeente Gemeentelijke bijdrage in geld aan de activiteit en vanuit welk budget 

Personele inzet gemeente Inzetgemeentelijk personeel, met specificatie in uren of formatieruimte. 

Veiligheidsveld: de activiteit wordt benoemd bij het thema waaraan die de grootste bijdrage levert 

samenhang met ander veiligheidsvelden is waarnodig ook aangegeven.  

Prioriteit Wijk en dorp Courage Jeugd District Fysiek 

 

Prioriteiten 

Elke prioriteit heeft in dit plan een eigen kleur. Deze kleur is onderaan elke activiteit terug te vinden 
als de prioriteit van toepassing is.  
 
Veilige wijk, dorp en centrum Samengevat met Wijk en dorp 

Drugscriminaliteit en drugsoverlast Samengevat met Drugs 

Jeugd en Veiligheid Samengevat met Jeugd 

Districtelijke samenwerking veiligheid Samengevat met District 

Fysieke veiligheid Samengevat met Fysiek 

 
Per jaar zijn streefcijfers vastgesteld per prioriteit. Op de volgende bladzijde staan de streefcijfers 
voor het jaar 2013. In het schema op de volgende bladzijde zijn de prioriteiten ook met hun eigen 
kleur te herkennen.  
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Doelstellingen voor 2013 

 

  

Uit Schema 1. van de kadernota, Wat willen we bereiken 

Doelstellingen per beleidsveld  Effect indicator Monitor 2011 Doel 2012* Doel  2013 

Veilige wijk, dorp en Centrum 

Verbeteren veiligheidsbeleving in de eigen 
buurt 

Gemiddeld rapportcijfer voor veiligheid in de buurt 6,9 ≥7,0 ≥7,2 

Aangifte diefstal uit woning Aantal aangiften 397 ≤180 ≤170 

Tegengaan van drugscriminaliteit en drugsoverlast 

Overlast terugdringen Drugsoverlast in de buurt  
(% vaak of soms in de beleving van de bewoners) 

6 ≤7 ≤6 

Meldingen van overlast drugs Aantal Meldingen 319 ≤300 ≤275 
Jeugd en Veiligheid 

Overlast terugdringen Overlast door jongeren in de buurt (% vaak in de beleving van de 
bewoners) 

13 ≤15 ≤13 

Meldingen overlast jeugdigen Aantal Meldingen 410 ≤420 ≤400 

Districtelijke Samenwerking Veiligheid 

Deze samenwerking richt zich op vele dossiers. In fase 1 staan 12 dossiers op de rol. Het is niet mogelijk om met een enkelvoudige parameter de voortgang op al deze dossiers 
aan te geven. Zie voor details activiteit 1.3.2. Districtelijk driehoeksoverleg  

Fysieke Veiligheid 

Verhogen brandveiligheid en voorkomen 
incidenten 

Aantal uitrukken brandweer  

Bron: jaarverslag veiligheidsregio, resp. verslagen brandweer 

724 ≤673           ≤654           

Terugdringen ongewenste meldingen Aantal ongewenste meldingen aan brandweer 
Bron: jaarverslag veiligheidsregio, resp. verslagen brandweer 

273 ≤192 ≤173 

Integrale Veilig 

Verhogen gevoel van veiligheid Onveiligheidsgevoel (% dat zich wel eens onveilig voelt)  32 ≤30 ≤27 

*Op enkele thema’s zijn er actuele cijfers medio 2012. Deze cijfers zijn opgenomen in de situatieschets aan het begin van elke paragraaf in deel B 
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Afspraken goed vastleggen 

De afspraken per actie zijn opgenomen onder de term ‘output indicatoren’. Bij deze indicatoren is 
ook de vindplaats opgenomen van informatie over deze gegevens. De vermelding heeft twee doelen: 
  
-  Onderling duidelijk zijn over de afspraken. 
-  Elkaar de mogelijkheid bieden scherp inzicht te krijgen in de actie. 
Deze vermelding heeft niet de bedoeling een bureaucratisch circus op te roepen. Het is niet de 
bedoeling om standaard elk jaar al deze informatie bij elkaar te brengen. De bestaande 
informatievoorziening is goed op orde met o.a. veiligheidsmonitor, bewonersenquête en rapportages 
op deelterreinen. Met de nauwkeurige vermelding van de indicatoren is het natuurlijk wel mogelijk 
om ad hoc de bedoelde informatie te leveren, als dat bij evaluatie van de actie nodig is.  
 
 

A. Veiligheidsanalyse  

Roosendaal heeft met de veiligheidsmonitor en de bewonersenquête al vanaf 2001 een duidelijk 
beeld van subjectieve en objectieve gegevens: aangiftecijfers, slachtofferschap, beleving  
(buurt)problemen, etc. De veiligheidsmonitoren zijn geplaatst op de website van de gemeente. 
(http://www.roosendaal.nl/Over_de_gemeente/Feiten_en_cijfers/Onderzoeken/Leefbaarheid_en_veiligheid) 
 

wijkanalyse veiligheid 

Bij de presentatie van ‘Veiligheid, uw en onze zorg, kadernota integrale veiligheid Roosendaal 2012-

2014’ is een analyse gepresenteerd van de situatie in wijk en dorp. De uitkomsten van die analyse 

bevestigt in grote lijnen de huidige beleidsinzet en de gerichte aandacht per wijk en dorp daarbij. 

Met de nieuwe veiligheidsmonitor 2011 blijft dit beeld grotendeels hetzelfde. Er zijn kleine 

veranderingen in de cijfers, maar de verhouding tussen de wijken en de dorpen onderling vertoont in 

het algemeen geen grote wijzigingen.  

 

B. Overzicht van activiteiten in vijf veiligheidsvelden.  

 

1:   Veilige woon- en leefomgeving   

Het veiligheidsveld ‘veilige woon- en leefomgeving’ bestaat uit vier thema’s: 
1.0.  Wijkaanpak veiligheid (incl. subjectieve veiligheid/onveiligheidsgevoelens) 
1.1.  Sociale kwaliteit (o.m. woonoverlast, overlast zwervers en verslaafden) 
1.2.  Fysieke kwaliteit (o.m. vernieling, graffiti, zwerfvuil)  
1.3. Objectieve veiligheid/veel voorkomende criminaliteit (o.m. woninginbraak, 

 fietsendiefstal, geweldsdelicten)  
Deze thema’s en de daarbij behorende activiteiten komen dan ook in dit hoofdstuk aan de orde. 
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1.0. Wijkaanpak veiligheid 

 
Bewonersplatforms 

De bewonersplatforms spelen een belangrijke rol bij het verbeteren van de aanpak van de veiligheid 
in wijk en dorp. De aanpak van veiligheid in wijk en dorp past in de uitwerking van het speerpunt 
Vitale Wijken uit het collegeprogramma. Met wijkperspectieven geven de betrokkenen in de wijken 
en dorpen samen aan wat in hun wijk de komende tijd belangrijk is. Elke wijk gaat daarbij in op de 
wijkveiligheid.  
 
Het integraal veiligheidsplan gaat waar mogelijk nu al in op de veiligheidsprioriteiten per wijk die 
naar voren komen in de wijkperspectieven. De komende jaren zal de verbinding tussen de 
wijkperspectieven en het integrale veiligheidsbeleid waar nodig versterkt worden. De 
bewonersplatforms zijn zeker bereid om in overleg met de partners in veiligheid verder te werken 
aan het optimaliseren van het verband tussen wijkperspectief en de integrale aanpak van veiligheid. 
 
De burgemeester voert met de voorzitters van de bewonersplatforms jaarlijks overleg over de eigen 
inzet van de platforms specifiek voor de veiligheid in wijk en dorp. De vraag naar deze inzet sluit aan 
bij de rol van overlegpartner, maar gaat verder: Wat doen de bewonersplatforms concreet zelf aan 
veiligheid? Niet alles kan tegelijk met deze inzet van vrijwilligers. Daarom is de vraag voorgelegd of 
elk platform één prioriteit op het terrein van veiligheid kan noemen voor het komende jaar. In de 
praktijk blijkt de inzet van de platforms zeer flexibel, waardoor het overzicht in dit actieplan de status 
heeft van een tussenbalans. In de samenwerking tussen de platforms en de veiligheidspartners 
(waaronder de gemeente) is telkens duidelijk waarop de inzet zich actueel richt.  
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1.0.1.  Inzet bewoners op Wijkveiligheid 

Wijk of 

dorp 

Prioriteit in 2013 

overleg gaande over 
inperken en 
aanvullen  

Toelichting Doel en Afspraken Betrokken 

partijen naast 

bewoners 

Kalsdonk ‘Kansen voor Kalsdonk’ 
voorziet in een 
buurtonderneming, te 
vormen door de partners 
in de wijk samen met 
actieve bewoners en het 
bewonersplatform.  
 

   

Centrum  Platform werkt samen 
met 
binnenstadsmanagement. 
Actie gericht op tegen 
gaan overlast 
hondenpoep 

   

Westrand Buurtonderneming heeft 
al uitvoerige lijst. 
1. Bewonersparticipatie 
bij nieuwe drugsopvang 
2. Inzet op groen en 
schoon 
 

1. Actieve inzet van 
bewoners bij inrichten 
opvang. 
 
2. De buurtonderneming 
houdt actueel overzicht 
 

1. Voorkomen overlast 
van drugsopvang 
 
 
2. Schone wijk bevordert 
positief gedrag 

1. Partners 
drugsopvang 
 
 
2. 
Buurtonderneming 

Langdonk 1.Veiligheidsthemaweek 
in september met Thema 
avond veiligheid 3-10-
2012 
2. buurt preventieteam  
Susannadonk houdt 22 
sept. schoonmaakdag 
3. Ondernemers   
Lindenburg gaan 
gezamenlijk maatregelen 
uitvoeren (mogelijk later 
KVO) 
4.Verkeersveiligheid bij 
scholen  

1. Thema avond breed 
opgezet met diverse 
workshops 
 
 
 
 

1. Stimuleren actieve 
inzet bewoners 
 
 
2. betere preventie 
 
 
3. Veilig winkelen 
 
 
 
 
4. Veilig naar school 

1. Politie, VVN, 
Brandweer, 
Courage, gemeente 
 
 
 
 
3. Ondernemers 
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1.0.1.  Inzet bewoners op Wijkveiligheid (vervolg) 

Wijk of 

dorp 

Prioriteit in 2013 

overleg gaande over 
inperken en 
aanvullen  

Toelichting Doel en Afspraken Betrokken 

partijen naast 

bewoners 

Burgerhout 1. Straatschoonmaak dag 
combi met burendag 
 
2. Bijeenkomst najaar 
parkeeroverlast  
3. Veilig spelen  
 
4. Alcoholgebruik na 
examen terugdringen 
5.Buurtpreventie 
opzetten, drugsoverlast 
aandachtspunt 
6. veiligheidsschouw  
 
 
Lopende activiteiten: 
Fiets naar school 
 

1. met extra aandacht 
voor bloemen aan flats, 
bomen in de wijk 
2.  
 
3. Buurtafspraken 
speeltuin 
 
 
 
 
 
6.  met schouw komen 
tot plan van aanpak voor 
WOS 
veel auto’s bij school is 
onveilig 

1. Schone wijk bevordert 
positief gedrag 
 
 
 
3. Speelplaatsen veilig 
houden 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veilig naar school 
 

1. Aramis 
 
 
 
 
3. in overleg met 
eigenaren  
4. Norbertus, 
leraren 
5.Politie, 
Brandweer, Aramis, 
gemeente 
6. Gemeente 
 
 
scholen en ouders 
met VVN 

Kroeven 1. Buurtpreventie op 
Landjuweel breder 
uitdragen  

1. Goed lopend project 
verdient bredere inzet 
 
 

1. o.a. Inbraakpreventie 
 
 
 

1. Wijkagent, 
gemeente 
 

Moerstraten 1. Veiligheidsavond 
najaar 2012  
 
2. Gedrag bewoners in 
60km zone 
 

1.  Aanpak preventie 
 
 
2. In de 60km zone 
wordt toch te hard 
gereden 

1. betere preventie 
 
 
2.verberteren 
verkeersgedrag 

1. Politie, 
Brandweer, 
gemeente 
 
2. Politie 

Kortendijk 1.Buurtpreventie in 
voorbereiding op DesDia 
 
2.Platform onderzoekt 
mogelijkheid wijkbrede 
themadag veiligheid 

1. toename toepassing 
preventie door 
bewoners 

1. inbraakpreventie en 
brandpreventie 
 
2. Stimuleren actieve 
inzet bewoners 
 

1. info en advies van 
brandweer en 
politie met 
gemeente 

Tolberg 1. Enge plekkenproject        
 
 

1.Mensen geven plekken 
aan die eng zijn  

1.versterken gevoel van 
veiligheid 
 

- jeugd op straat als 
probleem in beeld 
krijgen 
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1.0.1.  Inzet bewoners op Wijkveiligheid (vervolg) 

Wijk of 

dorp 

Prioriteit in 2013 

overleg gaande over 
inperken en 
aanvullen  

Toelichting Doel en Afspraken Betrokken 

partijen naast 

bewoners 

Wouwse 

Plantage 

1.Buurtpreventie  
2.Veilig naar School 
 
3.Structureel zwerfvuil 
opruimen 
4.Slimme aanpak 
hangjongeren 

1.“met de inbreker op 
stap” 
 
3. eigen club ruimt op 
 
4. slimme afspraken 
tussen bewoners 

1.o.a. Inbraakpreventie 
2.verkeersveiligheid 
schooljeugd 
3.schoon dorp bevordert 
positief gedrag 
4. verblijf sturen naar 
gewenste locatie 

1. inhuur 
deskundige 
2. scholen en 
ouders 

Nispen Verkeersveiligheid:          
1. het gedrag van eigen 
bewoners in de 30km 
zone 
2. maatregelen 
Antwerpse weg 

1. In de 30 km. Zone 
wordt toch te hard 
gereden. 
 
2. Op de nieuwe N262 
Antwerpseweg halen 
veel Belgen in over de 
doorgetrokken strepen.  

1. verbeteren 
verkeersgedrag in de 
kom 
 
2. extra tekst borden bij 
de N262 die 
automobilisten wijzen op 
niet in te halen. Vooral 
een groot bord voor 
verkeer vanuit Belgie. 

1. Politie 
 
 
 
2. Politie en 
gemeente of 
provincie 

Wouw 1.Buurtpreventieteam 
gestart 28-8-2012 
2. Gedrag bewoners in 
60km zone 
3. Info avond 
brandveiligheid in huis 
4. Wouw hartsafe 
 
 
5. Wouw brandveilig 
 

 
 
2. In de 60km zone 
wordt toch te hard 
gereden 
 
4. Ondersteuning Stg 
AED en werving hulp-
verleners 
5. Uitvoeren home-
safetychecks, 
bevorderen aanschaf 
brandmelders en 
blusdeken, aanmelding 
bij Kern met Pit 
 
 

1/3. Preventie 
versterken 
2.verberteren 
verkeersgedrag  
 
 
4. Meer levenreddende 
interventies 
 
5. Vergroten van de 
veiligheid in huis 
 
 

1/3. Gemeente en 
Politie, Brandweer 
2. ambt. Verkeer 
voor diverse maat-
regelen. 
 
4. Stg AED 
 
 
5. Brandweer, 
Buurtpreventie-
team 

Heerle 1.Samen met 
Moerstraten: actief 
verkeerslabel op 
basisschool en 
verkeersveiligheid 
verder aanpakken.  
2. Waterbedeffect 
drugsoverlast onder 
controle houden 

 
 
 
 
 
 
2. Sterke sociale controle 
maakt dit voor en door 
bewoners mogelijk 

1.Veilig naar school, 
veilig verkeer 
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1.0.2. Aanpak problemen veiligheid in wijk en dorp  

Bestuurlijk portefeuillehouder Wijkwethouders / Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Teamleider  T&H  
In nauwe samenwerking met wijkmanagers 

Toelichting 
 
 
 
 

De gemeente zet zich actief in voor ondersteuning van initiatieven in 
wijk en dorp. Van deze inzet wordt druk gebruik gemaakt.  

Met de partners wordt gewerkt aan een aanpak op de prioriteiten: 
1. overlast jeugd en relatie/burenproblemen 
2. vandalisme/baldadigheid en het veiligheidsgevoel 
3. Geweld, woninginbraak en fietsendiefstal 
Deze inzet wordt gecoördineerd met de aanpak van het Speerpunt Vitale 
Wijken en dorpen.  

Nota’s  en besluitvorming De partners in de wijk maken zo nodig samen een plan van aanpak 

Betrokken partijen Gemeente, politie, woningcorporatie, bewonersplatform, bewoners, 
ondernemers, onderwijs en andere maatschappelijke partners 

Output indicatoren Verslagen van de voortgang op de afspraken tussen de partners 

Bron output indicatoren Veiligheidsmonitor en voortgangsverslagen van de partners in de wijk.  

Voortgangsbewaking Teamleider T&H 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Bij het doorrollen naar een volgende wijk inbreng van ervaring in eerdere 
wijken 

Financiën gemeente  

Personele inzet gemeente Bestuursondersteuner OOV/AOV voor het verbinden van de sturing door het  
driehoeksoverleg  met afspraken in wijk en dorp  
Flexibele inzet vanuit het Team T&H met wijkmanager 

Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 

Prioriteit Wijk en dorp     

 

Wat de veiligheidsmonitor laat zien van de wijken 

De veiligheidsbeleving is over het algemeen stabiel. Minder mensen dan voorheen vinden dat 
vernieling van auto’s, auto- en woninginbraken, fietsendiefstal, geweld, geluidsoverlast en te hard 
rijden vaak voorkomen in de buurt. Het aantal mensen dat zich wel eens onveilig voelt is na een 
stijging sinds 2001 nu weer gedaald van 37 naar 34%. Het aantal mensen dat plekken in hun buurt 
vermijdt omdat men ze niet veilig vindt daalde van 40% in 2007 naar 34% in 2011. De meest 
genoemde reden daarvoor is nog steeds aanwezigheid van groepen jongeren. Het aantal mensen dat 
vindt dat er onvoldoende toezicht is in de wijk daalde van 31 naar 27%. (veiligheidsmonitor (VM) 
2011, blz. 44 en 45) 
 
Er werd ook nog op een andere manier gevraagd naar de mate van veilig voelen in de buurt. 
De respondenten hebben namelijk ook aangegeven hoe veilig zij zich in hun eigen buurt 
voelen met rapportcijfers (van 1=zeer onveilig tot 10=zeer veilig). Het gemiddelde rapportcijfer 
dat de Roosendaalse bevolking geeft voor de veiligheid in de eigen buurt was in 2007 
gedaald van 7,1 naar 6,8. Vanaf 2009 ligt het weer een fractie hoger op 6,9. (VM 2011, blz. 42) 
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1.1. Sociale kwaliteit (o.m. woonoverlast, overlast zwervers en verslaafden) 

Het aantal incidenten van buren/relatieproblemen en burenruzies vertoont de afgelopen jaren een 
dalende lijn. De lichte daling van het aantal incidenten van vandalisme/vernieling zet door. Ook bij 
vernieling van auto’s zien we een blijvende lichte daling. Als huishoudens slachtoffer zijn, is dat het 
vaakst door beschadiging van de auto (24% van de huishoudens werd slachtoffer) (VM 2011,blz. 29). 
De problemen die in de ogen van bewoners het meest voorkomen hebben te maken met het 
(auto)verkeer:  34%  vindt dat er in hun buurt vaak te hard wordt gereden en 22% ervaart vaak 
parkeeroverlast. In de ogen van de bewoners is er wel sprake van een significante verbetering ten 
opzichte van 2007; in 2011 bevestigen de bewoners deze verbetering van 2009. Het aantal mensen 
dat vindt dat te hard rijden vaak voorkomen in hun eigen buurt is duidelijk gedaald. (VM 2011, blz. 
32). Overlast door omwonenden komt in 2009 volgens 6% van de bewoners vaak voor met een daling 
naar 4% in 2011. Dit cijfer is vrijwel gelijk aan 2007 (5%). Het aandeel bewoners dat vindt dat andere 
geluidsoverlast vaak in de buurt voorkomt is in 2011 stabiel met 9% na een daling van 13% in 2005 en 
2007 naar 10% in 2009. (VM 2011, blz. 34) 
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1.1.1.  Handhaving Kamerverhuur(o.a. Huisvesting Arbeidsmigranten) 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer / Wethouder Jongmans 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Teamleider T&H met Handhavingregisseur 

Toelichting 
 
 

Een knelpunt vormt de huisvesting van:  arbeidskrachten voornamelijk uit 
Oost-Europa, van alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA’s),  
asielzoekers en andere kwetsbare groepen.  In de volksmond gaat het dan vaak 
om illegale kamerverhuur. Een “illegale kamer” is een kamer die niet voldoet 
aan de wettelijke eisen. Bij controle op deze panden kijkt de gemeente in één 
keer naar alle eisen. Als er iets niet klopt,  volgt een bestuurlijk 
handhavingtraject , dat leidt tot maatregelen om aan de eisen te voldoen.  
Er is een toename van het aantal adressen waarop we illegale kamerverhuur 
vermoeden. Deze adressen komen in beeld met klachten van bewoners, vanuit 
de bevolkingsadministratie,  en door signalen vanuit de gemeentelijke 
organisatie en van andere overheidsinstanties.  Op basis van deze ‘verdachte 
adressen’ plant de afdeling  een eerste controle. De vreemdelingenpolitie is 
betrokken vanwege controle op naleving van de vreemdelingen en 
asielwetgeving.  
Binnen de regio is een interventieproject gestart met een speciaal 
interventieteam, dat extra controles uitvoert in woningen waarin mogelijk (te 
veel) arbeidsmigranten worden gehuisvest. Ook bedrijven met (mogelijke) 
arbeidsmigranten in dienst, krijgen extra controle. Verder wordt gescreend op 
misbruik van toeslagen of uitkeringen, huisjesmelkerij en onbekend 
ondernemerschap.  
Naast deze repressieve aanpak is er ook aandacht voor preventie: panden 
moeten blijven voldoen aan de eisen.  

Nota’s  en besluitvorming Nota Arbeidsmigranten in Roosendaal, 18 juni 2008 

Betrokken partijen Gemeente, diverse afdelingen, Brandweer (signalering met inzet op basis 
afspraken bij handhaving Wabo),  Vreemdelingenpolitie, Belastingdienst, 
Arbeidsinspectie en zo nodig de politie als sterke arm  
Voor het interventieproject: gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, 
Moerdijk en Rucphen met genoemde partners en UWV en Sociale 
Verzekeringsbank.  

Output indicatoren Twee integrale controles, waarbij per controle een aantal panden 
gecontroleerd worden. 
Aangekondigde en onaangekondigde controles van circa 40 panden 
Inzet op het vervolg geven aan meldingen of rapportages. 
Opgelegde aanslagen toeristenbelasting 

Bron output indicatoren Jaarverslag handhaving 

Voortgangsbewaking Teamleider T&H 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten Regionale aanpak arbeidsmigranten 

Evaluatie Jaarlijks met vaststelling uitvoeringsprogramma Handhaving  

Financiën gemeente  

Personele inzet gemeente Inzet opgenomen in uitvoeringsprogramma handhaving en voor coördinatie 
aanpak arbeidsmigranten inzet  senior juridisch medewerker   

Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 

Samenhang met: Fysieke Veiligheid 

Prioriteit Wijk en dorp    Fysiek 
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1.1.2. Handhaving omgevingsvergunning (Wabo) 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer  

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Handhavingregisseur 
 

Toelichting De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) leidt tot één integrale 
vergunningprocedure voor een fysiek project .  Op de verleende  vergunning is 
handhaving nodig, waar het uitvoeringsprogramma handhaving in voorziet.  
Handhaving omvat:  
- toezicht op de naleving van de vergunningplicht en van de 

vergunningvoorschriften; 
-  verzamelen en registreren van gegevens voor toezicht en  handhavend 

optreden; 
- het behandelen van klachten; 
- het zonodig toepassen van bestuursdwang,  
- het opleggen van een last onder dwangsom of het intrekken van (delen) 

van de omgevingsvergunning. 
In de artikelen 2.1 en 2.2 Wabo zijn de activiteiten beschreven die onder de 
omgevingsvergunning vallen. 
Nieuw element bij toezicht is de kwaliteitszorg voor personeel van een 
inrichting. De OMWB heeft het initiatief genomen om de controles op deze 
manier een breder effect te geven.   

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen Gemeente, diverse afdelingen, Brandweer, OMWB  

Output indicatoren - Toezicht op verleende omgevingsvergunningen. 
- Toezicht op ingediende meldingen.  
- Controles bij circa 150 inrichtingen (van de totaal ± 1.950 inrichtingen). 
- Coördinatie en uitvoering van toezicht en controle op beide binnen de 

gemeente gevestigde BRZO-inrichtingen. 
- Coördinatie en uitvoering van toezicht en controle op het saneren van 

ondergrondse opslagtanks  
- Controles van panden / percelen (afzonderlijk door LH, OMWB of 

Brandweer, oog- en oorfunctie/signaaltoezicht). 
- Integrale controles van panden / percelen (gezamenlijk door LH, 

Brandweer en/of OMWB). 
- Integrale controles van panden / percelen (gezamenlijk door LH, 

Brandweer en OMWB) vanuit de planmatige aanpak van 
bedrijventerreinen c.q. complexen met bedrijven en/of thema’s. 

- Coördinatie en uitvoering van toezicht en controle op alle activiteiten als 
bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. 

- Inzet op het vervolg geven aan meldingen of rapportages. 

Bron output indicatoren Jaarverslag Handhaving 

Voortgangsbewaking Teamleider T&H 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Vergunningverlening en Externe Veiligheid 

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Jaarlijks met vaststelling Uitvoeringsplan Handhaving  

Financiën gemeente €  399.915  op 6723100, OMWB, Uitbestedingbudget op titel handhaving 
1 fte Inzet Brandweer i.s.m. handhaving en brandpreventie .  

Personele inzet gemeente Inzet opgenomen in uitvoeringsprogramma handhaving 

Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 

Samenhang met: Fysieke Veiligheid 

Prioriteit Wijk en dorp    Fysiek 
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1.1.3. Handhaving Openbare Orde & Veiligheid 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer  

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Teamleider T&H met Handhavingregisseur 

Toelichting 
 
 

Openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en bescherming van het milieu 
Controle  vindt steekproefsgewijs plaats op basis van meldingen. Daarnaast 
vindt actief toezicht en opsporing plaats van overtreding van de voorschriften. 
De GGD verzorgt het toezicht op sex-inrichtingen en kinderdagverblijven. 
De inspecteurs Handhaving zien in de gehele gemeente toe op 
parkeerovertredingen. De inspecteurs bekeuren zonodig.  
 

De inzet van geweldsmiddelen door de buitengewone 
opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente is geëvalueerd. De 
BOA’s ervaren de wapenstok en de handboeien als een positieve 
aanvulling op hun uitrusting. De evaluatie toont de noodzaak van deze 
extra uitrusting aan. De Lokale Driehoek heeft overeenkomstig 
besloten. 
 
Met het project ‘samen sterk in het Buitengebied’ versterkt de 
gemeente de handhaving door intensief samen te werken met andere 
handhavingspartners (provincie, waterschap, politie, 
natuurterreinbeheerders en NVWA). 
 
Communicatie over het beleid en de wet- en regelgeving versterkt de 
spontane naleving, waardoor minder inzet op handhaving nodig is. Aan 
verbetering van deze communicatie wordt gewerkt. 

Nota’s  en besluitvorming De frequentie van optreden vast in de nota:  
Verbreding en verdieping programmatisch handhaven in Roosendaal 
Bij OOV 
Algemene plaatselijke verordening (APV), Drank- en Horecawet, de Wet op de 
Kansspelen, de Wegenverkeerswet 1994, de Wet kinderopvang en de 
Winkeltijdenwet.  
Parkeren 
APV en Parkeer UitvoeringsPlan  

Betrokken partijen Gemeente, Brandweer, Politie, Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Voedsel en 
Waren Autoriteit, GGD, OMWB 

Output indicatoren Zie uitvoeringsprogramma Handhaving 

Bron output indicatoren Jaarverslag handhaving 

Voortgangsbewaking Teamleider T&H 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Jaarlijks met vaststelling Uitvoeringsplan Handhaving 

Financiën gemeente Het grootste deel van deze taak valt onder de inzet van uren Handhaving. Voor 
het onderdeel “Toezicht op sex-inrichtingen en kinderdagverblijven” is een 
budget opgenomen in het raamcontract met de GGD.  

Personele inzet gemeente Inzet opgenomen in uitvoeringsprogramma handhaving 

Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 

Samenhang met: Fysieke Veiligheid 

Prioriteit Wijk en dorp    Fysiek 
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1.1.4. Buurtbemiddeling 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Jongmans 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Coördinator project  
 

Toelichting Langs diverse wegen komen (zelf)meldingen bij de coördinator van het project. 
Als de coördinator bemiddeling een geschikte reactie  vindt, gaat een team van 
twee bemiddelaars in gesprek met de buren.  Zolang zij bezig zijn, stellen de 
andere instanties zich terughoudend op.  De buurtbemiddeling is gericht op 
herstel van de relaties tussen buren en hun zelfredzaamheid.   

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen team Handhaving, Aramis Allee Wonen, Politie, Het Punt. Buurtonderneming 

Output indicatoren Aantal aanmeldingen voor bemiddeling 
Aantal opgelost/niet opgeloste zaken  
Specificatie meldingen naar wijk/dorp en naar melder 

Bron output indicatoren Jaarverslag project 

Voortgangsbewaking Teamleider T&H 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten Wijkaanpak veiligheid 

Evaluatie Door betrokken partijen in jaarverslag 

Financiën gemeente €  21.000 op 6141002,  (Naast Aramis €25.000)   

Personele inzet gemeente  

Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 

Prioriteit Wijk en dorp     
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1.1.5.  Sociaal calamiteitenplan 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Bestuursondersteuner OOV/Calamiteitencoördinator 

Toelichting De aanpak, zorg en nazorg van de gevolgen van rellen, vechtpartijen, 
familiedrama’s e.d. en na calamiteiten in sociale zin is duidelijk het sociaal 
calamiteitenplan. Dit plan legt de verschillende scenario’s  operationeel vast. 
De netwerken zijn goed op orde en actueel.   
 
Vaak hebben sociale calamiteiten een diepere voedingsbodem. Het probleem 
kan in een vroeg stadium worden herkend en aangepakt. Daarbij is een sociaal 
calamiteitenplan een nuttig en noodzakelijk instrument. De overheid zal een 
beroep doen op de partners in de zogeheten ‘lokale driehoek’: burgemeester, 
officier van justitie en politiechef. Het sociaal calamiteitenplan voorziet erin, 
dat deze driehoek wordt aangevuld tot een vierhoek, vijfhoek of zeshoek met 
een wijkmanager, jongerenwerker, vertegenwoordiger van een 
welzijnsorganisatie, de GGZ, het Veiligheidshuis en/of andere partners. De 
burgemeester roept een sociaal calamiteitenteam bijeen voor een reeks korte 
krachtige bijeenkomsten afhankelijk van de fase en ontwikkeling van de 
calamiteit. Er wordt vergaderd volgens het stramien beeldvorming, 
oordeelsvorming, besluitvorming (BOB).  
 
FORUM, instituut voor multiculturele vraagstukken, organiseerde onlangs een 
calamiteitenoefening voor de gemeente Roosendaal. FORUM richt bovendien 
een landelijke Stuurgroep in, waarvan burgemeester Niederer voorzitter is. 
Deze stuurgroep bevorderd de toepassing van deze aanpak door gemeenten.  

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen Driehoeksoverleg (Gemeente, OM, Politie), met telkens een vierde partner 
gelet op de aard van het incident.  

Output indicatoren Adequate aanpak sociale calamiteiten 

Bron output indicatoren Terugkoppeling tussen betrokkenen 

Voortgangsbewaking Bestuursondersteuner OOV/ Calamiteitencoördinator 

Planning Doorlopende actualisatie 

Samenhangende  thema’s  Geweldsdelicten 

Samenhangende  projecten Veiligheidshuis voor integrale aanpak 

Evaluatie Per incident door tussen betrokkenen 

Financiën gemeente  

Personele inzet onderdeel van taken Calamiteitencoördinator (T&H) 

Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 

Prioriteit Wijk en dorp     
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1.1.6. Nazorgcoördinatie vanuit Veiligheidshuis 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Jongmans, Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Nazorgcoördinator in Veiligheidshuis 
Bestuurondersteuner OOV/AOV voor meldingen “BIJ” 

Toelichting Nazorg na detentie zorgt waar mogelijk voor een goede start direct vanaf de 
eerste dag in vrijheid. De coördinatie van de nazorg is geregeld door de zes 
gemeenten gezamenlijk vanuit het Veiligheidshuis. Binnen het 
Arrondissementaal Justitieel Beraad is de aanpak voor deze regio uitgewerkt in 
het convenant “De vrijblijvendheid voorbij”.  
De nazorg richt zich op:  
- een geldig identiteitsbewijs; 
- onderdak direct na ontslag uit detentie, minimaal maatschappelijk opvang; 
- inkomen uit werk of uitkering of indien arbeid niet haalbaar is een vorm 

van dagbesteding; 
- inzicht in schulden en een plan voor schuldhulpverlening;  
- het realiseren van (continuïteit van) zorg. 
Het project WIJ voorziet in melding aan de burgemeester van ex-gedetineerden 
voor ernstige zeden- of geweldsdelicten.  

Nota’s  en besluitvorming Jaarplan Veiligheidshuis 

Betrokken partijen Ketenpartners Veiligheidshuis 

Output indicatoren -Aantal ex-gedetineerden en 
-Aantal veelplegers onder ex-gedetineerden 

Bron output indicatoren Jaarverslag Veiligheidshuis 

Voortgangsbewaking Districtelijk overleg Ambt. Openbare Orde en Veiligheid (vz. Roosendaal) 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Wet werk en Bijstand (SZ) 

Samenhangende  projecten Casusoverleggen op prioriteitsgroepen in Veiligheidshuis 

Evaluatie Bij vaststelling jaarplan Veiligheidshuis  

Financiën gemeente €  28.944 op 6141005, Budget ex-gedetineerden. Nazorgcoördinatie is mede 
mogelijk met post 6141004, bijdrage instandhouding Veiligheidshuis  

Personele inzet gemeente Uren SZ ivm. regelen uitkeringen voor ex-gedetineerden.   
Bestuursondersteuner OOV/AOV voor behandeling BIJ meldingen 
Team T&H borgt werkwijze met Veiligheidshuis 

Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 

Prioriteit Wijk en dorp   District  
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1.1.7.  Huiselijk Geweld en kindermishandeling 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer en wethouder Jongmans 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Manager Veiligheidshuis 
bestuursondersteuner OOV/AOV (i.v.m. Wet Tijdelijk Huisverbod) 

Toelichting In het Veiligheidshuis worden dagelijks de signalen van huiselijk geweld 
beoordeeld op de vereiste aanpak in het zogenaamde triage-overleg. Een 
veiligheidsanalyse zorgt voor een weging van de ernst van de situatie. Deze 
weging is dan de basis voor het gesprek met het gezin en de verdere 
behandeling door de ketenpartners. 
In de regio West-Brabant verzorgt het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) de 
expertise bij signalen van huiselijk geweld. SHG is onderdeel van de Safegroup 
Valkenhorst, de regionale instelling voor vrouwenhulpverlening.  

Signalen van kindermishandeling lopen via het Advies en Meldpunt 

Kindermishandeling (AMK).   

Met een regionale functie is in Roosendaal de ‘Shortstay’ (een veilige 

thuishaven voor vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk 

geweld) gestart op initiatief van Traverse, IMW en Valkenhorst. Het tekort aan 

opvangmogelijkheden wordt langs deze weg aangepakt. 

Een aantal initiatieven is gericht op het versterken van de (vroeg)signalering 

van mogelijk onveilige situaties in gezinnen.  
Binnen deze aanpak heeft de burgemeester op grond van de Wet Tijdelijk 
Huisverbod de bevoegdheid om de dader van huiselijk geweld tijdelijk de 
toegang tot zijn of haar woning te ontzeggen. De politie en het SHG adviseren 
de burgemeester hierin. 

Nota’s  en besluitvorming Consultatie is gaande over het Beleidskader 2013-2016 voor West-Brabant 

Betrokken partijen Bij crisisinterventie en huisverbod: Gemeente, Politie en OM met casemanager 
SHG. Voor verdere zorgverlening en algemene aanpak geweld en 
kindermishandeling: Valkenhorst, AMK,  ketenpartners Veiligheidshuis 

Output indicatoren Aantal meldingen van huiselijk geweld 
Aantal opgelegde huisverboden 
Maatstaven AMK 

Bron output indicatoren Jaarverslag Veiligheidshuis en Verslagen van Steunpunt HG en AMK 

Voortgangsbewaking Manager Veiligheidshuis  en bestuursondersteuner OOV/AOV  

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Door stuurgroep Veiligheidshuis in Jaarverslag 

Financiën gemeente € 7.135 onderdeel van 6141005,  Deze aanpak is mede mogelijk met post 
6141004, bijdrage instandhouding Veiligheidshuis 
N.B. Los van deze activiteit staat de vermelding ‘huiselijk geweld’ in  Pr. 7  

Post 6714002; deze post ziet op bijdrage RAV (=ambulancedienst) 

Personele inzet gemeente Inzet vanuit Team T&H 

Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 

Samenhang met Jeugd en Veiligheid 

Prioriteit Wijk en dorp   District  
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1.1.8.  Buurtpreventie 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Teamleider T&H  

Toelichting Buurtpreventie heeft pas een grote kans van slagen als het geborgd is 
een netwerk, waarin vele professionele organisaties actief zijn. 
Succesvolle buurtpreventieteams worden op een goede en 
gelijkwaardige manier ondersteund door deze partners en doen hun 
werk informatiegestuurd. Bij de start van elk buurtpreventieteam, 
wordt daarom uitdrukkelijk de samenwerking met de partners gezocht. 
Via de wijkmanager wordt het ingebracht in het wijkoverleg, gaan de 
gemeentelijke coördinator en de wijkagent gezamenlijk naar het team 
toe en wordt via de coördinator van ieder team contact gehouden met 
het bewonersplatform. Verslagen van de teams worden ook weer 
aangeboden in het wijkoverleg. Zowel binnen de politieorganisatie als 
de gemeente zijn uren vrijgemaakt voor deze begeleiding.  
Er zijn op dit moment vijf buurtpreventieteams actief (Landjuweel, 
Landerije, Eglantier, Susannadonk/Saskiadonk en Wouw) daarnaast is er 
overleg gaande voor nog meer andere teams (Nispen, DesDia, 
Lodewijkdonk en Burgerhout). Drie veiligheidsavonden (Burgerhout, 
Langdonk en Moerstraten) worden georganiseerd om de mogelijkheden 
te presenteren van de brede mogelijkheden voor buurtpreventie. 
Tevens wordt daarbij voorlichting gegeven over brandveiligheid. 
Dergelijke initiatieven krijgen ook ondersteuning in andere wijken, 
indien in die wijken c.q. buurten burgers een buurtpreventieteam willen 
gaan opzetten. 
Dit najaar  vindt er een expermeeting plaats waarin de professionals 
ieders mogelijkheden en inzet beter afstemmen om het belang van 
buurtpreventie verder uit te dragen. 

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen Gemeente, politie, woningcorporatie, bewonersplatform, bewoners, 
ondernemers, onderwijs, buurtonderneming en andere maatschappelijke 
partners 

Output indicatoren - Toepassen meldingsprotocol i.s.m. Politie en andere betrokken instanties 
- Getrainde koppels van burgers inzetten 
- Informatie gestuurd bepalen  

• wanneer surveilleren en 

• gericht op welke aandachtspunten 
- Goede afstemming tussen coördinator en betrokken partners 

Bron output indicatoren Jaarlijks verslag van de coördinator en  
Aantal meldingen bij politie en gemeente 

Voortgangsbewaking Door de teams zelf en  
met de kwartaalbijeenkomst van de coördinatoren

 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Inzet brandweer 

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Door de coördinatoren onderling
 

Financiën gemeente € 16.000 op 6141001 

Personele inzet gemeente Inzet adviseur veiligheid  

Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 

Prioriteit Wijk en dorp     
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1.1.9.  Burgernet 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Teamchef politie Roosendaal 

Toelichting 
 
 

Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en 
politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en 
medewerkers van bedrijven uit de gemeente. De centralist van de meldkamer 
van de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een 
vermist kind, een Burgernetactie op. Dit gebeurt op basis van een goed 
signalement.  
Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) 
telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een 
duidelijk omschreven persoon of voertuig.  Vanuit deze werkwijze is een 
ontwikkeling  gaande naar ruimere mogelijkheden tot reageren en onderling 
contact.  
 

Burgernet is inmiddels in Midden- en West-Brabant van start gegaan. 
Verdere ontwikkeling en verbetering is steeds mogelijk. Het landelijk 
projectbureau werkt in opdracht van de Minister van Veiligheid en 
Justitie aan deze toekomstige ontwikkeling onder de naam Burgernet 
2.0.  

Per 1 januari 2013 wordt de huidige pilot beëindigd en vindt de 
overdracht naar gemeenten plaats. De gemeente is dan ook volledig 
financiële verantwoordelijk voor Burgernet. De beheersorganisatie 
komt onder de hoede van het Veiligheidscollege.  

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen Politie,  bewoners, gemeente 

Output indicatoren Effectiever optreden na meldingen 

Bron output indicatoren Nog te achterhalen waar dit in verslagen politie zichtbaar is.  

Voortgangsbewaking Teamchef politie Roosendaal 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten  

Evaluatie De evaluatie van halverwege 2012 is in behandeling bij het regionaal college 

Financiën gemeente € 6.000 op 6141002 

Personele inzet gemeente Bestuursondersteuner OOV/AOV neemt deel aan ambtelijke werkgroep 

Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 

Prioriteit Wijk en dorp     
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1.2. Fysieke kwaliteit (o.m. vernieling, graffiti, zwerfvuil). 

 

 De waardering van inwoners over de fysieke omgeving in hun woonbuurt is in 2011 bijna niet 
veranderd ten opzichte van 2009. Op de langere termijn (2001-2011) zien we bij drie aspecten een 
verbetering: onderhoud groen (van 5,1 naar 5,9), kwaliteit van de woonomgeving (van 5,8 naar 6,3) 
en de mate van vervuiling (van 5,6 naar 5,9). 
 
Het meest zijn de inwoners te spreken over de kwaliteit van de woningen (7,2) en over het 
onderhoud van huis en tuin (6,9). Ondanks de toenemende tevredenheid over de vervuiling, scoort 
dit aspect net geen voldoende (5,9). Over het onderhoud verhardingen is men nog het minst te 
spreken, als is er wel een positieve trend zichtbaar. (Bewonersenquête 2011, blz. 11-12) 

 

 

1.2.1.  Handhaving ‘Schoon’ 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer  

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Teamleider T&H + Handhavingregisseur 

Toelichting Werken aan schoon, heel en veilig. Het doel is: 
de netheid van de openbare ruimte te verbeteren; 
de verloedering van de leefomgeving tegen te gaan;  
de overlast (“kleine ergernissen”) te beperken 
door aanpak van zwerfafval, illegale stort van afval, graffiti, wildplakken, 
fietsenwrakken, (foutief) gestalde aanhangwagens, caravans e.d., voertuigen 
etc.  Burgers en bedrijven worden aangesproken op hun gedrag. De 
gemeentelijke BOA’s kunnen verbaliseren.  Waar nodig start een traject van 
bestuursrechtelijk handhaven (flankerend beleid). 
De werkwijze berust op signaaltoezicht (oog-en-oor-functie). Van 
onregelmatigheden krijgt de juiste instantie direct een melding bedoeld om het 
geconstateerde gebrek direct aan te pakken.  Het gaat dan om bijv. beschadigd 
straatmeubilair of  vernielde verkeersborden.  
Bij huisuitzetting spreekt de gemeente de verhuurder aan.  Die moet de spullen 
die op straat staan weghalen. Zo nodig verhaalt  gemeente de kosten van 
opruimen op de verhuurder.  

Nota’s  en besluitvorming O.a. De gemeentelijke beleidslijn “huisuitzettingen” 

Betrokken partijen teams T&H, Planning en Uitvoering,  Saver, Buurtonderneming 

Output indicatoren Zie uitvoeringsprogramma handhaving 

Bron output indicatoren Jaarverslag handhaving 

Voortgangsbewaking Teamleider T&H 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Jaarlijks met vaststelling Uitvoeringsplan Handhaving 

Financiën gemeente € 21.539 op 6210705, Graffitiverwijdering,  
€ 40.543op 6723201, Bestrijding dierenoverlast  
P.M.  
post 6210705, bijdrage met Straatreiniging enUitbestedingbudget Saver 

Personele inzet gemeente Inzet opgenomen in uitvoeringsprogramma handhaving 

Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 

Prioriteit Wijk en dorp     
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1.2.2. Advisering sociaal-fysieke veiligheid (incl. VER, KVW) 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Adriaansen 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Teamleider Ruimte 

Toelichting 
 

De advisering over sociaalfysieke veiligheid is gericht op ruimtelijke en fysieke 
maatregelen die de veiligheid bevorderen. Bij de advisering over sociale 
veiligheid wordt per geval bepaald of volstaan kan worden met een lichte 
advisering, of een veiligheidsscan nodig is, of dat het (zwaardere) instrument 
van een VeiligheidsEffect Rapportage (VER) wordt ingezet.  
Deze advisering is zeker aan de orde bij grote nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen. Deze advisering is ook aan de orde de aanpak van 
wijkveiligheid, waar het van belang is voor het inrichten van kleine zaken in 
verwevenheid met andere aspecten.  Doel van deze advisering is om 
veiligheidsrisico’s tijdig in beeld te brengen, zodat reductie van de 
veiligheidsrisico’s direct wordt meegenomen bij het ontwerp van de 
maatregelen. (proactie)   

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen Gemeente 

Output indicatoren Aantal gevraagde veiligheidsadviezen 

Bron output indicatoren Berap en besluiten over Ruimtelijke Ontwikkelingen 

Voortgangsbewaking Teamleider Ruimte 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Wijkaanpak veiligheid 

Samenhangende  projecten  

Evaluatie  

Financiën gemeente  

Personele inzet gemeente Inzet adviseur veiligheid in relatie tot interne vraag en budgetten 

Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 
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1.2.3. Credo project 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Verbraak 

Actiehouder,  ambtenaar of 
externe partner 

Coördinator binnenstad/projectleider Credo en Straatmanager Credo 

Toelichting 
 
 
 
 
 
 
 
2

e
 alinea ingekort  

 

In het project Credo wordt ingezet op het verbeteren van de leefbaarheid, 
(sociale) veiligheid en kwaliteit van de woonomgeving in de Molenstraat,  
Brugstraat en Hoogstraat (en de directe omgeving van die straten), ook wel het 
(voormalige) overlastgebied. Doelstelling is het terugbrengen van de uitstraling 
en de sfeer die deze straten ooit hadden. Hierbij is de samenwerking tussen alle 
betrokken instanties van groot belang. Het team T&H zet hierbij vooral in op de 
aanpak van de zogenaamde kleine ergernissen. 
 
Met verschillende vormen van overleg houden de betrokken een open 
communicatie in stand. In creatieve samenwerking tussen bewoners en 
gemeente worden zaken gerealiseerd. Steeds meer mensen weten de weg naar 
wijkmanager en/of coördinator binnenstad te vinden.    
 

De huidige subsidieregelingen in het gebied worden goed gebruikt. De 
periode, waarbinnen deze subsidie besteedt moet zijn, loopt tot eind 
2013. Het openbaar gebied zal dan grotendeels opgeknapt zijn.  

Daarna zal de aandacht voor het Credogebied allerminst tot nul 
gereduceerd worden, immers het gebied is dan nog lang niet af. 
Bezinning is gaande op de aanpak na afloop van deze periode.  

Nota’s  en besluitvorming Visie Molenstraat – Brugstraat – Hoogstraat (17-1-2006) 
Doorstart Crédo (Crédo accent) (9-12-2008) 

Betrokken partijen bewoners en ondernemers uit het Credogebied, bewonersplatforms Centrum 
en Kalsdonk,  Woningbouwcorporaties, Arkus rentmeesters, Politie. Gemeente 
met Team T&H en de coördinator binnenstad, wijkmanager, comm.-adviseur. 

Output indicatoren Verbeterde leefbaarheid 
Meer gevulde panden met bewoning en/of winkels 
Minder overlast door drugs gerelateerde bezoekers 
Meer levendigheid door economische ontwikkeling (winkels, kunstenaars, 
startende ondernemers) 
Opknappen openbaar gebied 

Bron output indicatoren Verslagen klankbordgroep 

Voortgangsbewaking Coördinator binnenstad 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten  

Evaluatie In 2015 volgt evaluatie waarbij de voorafgestelde doelen uit de ‘Credo Visie’ 
worden besproken en geëvalueerd. 

Financiën gemeente Budget Credo 

Personele inzet gemeente Coördinator binnenstad, wijkmanager,  projectassistent, 
Rentmeester van  Arkus (deels betaald door gemeente/ deels betaald  door 
AAW/WSG) 

Veiligheidsveld: Veilige Woon- en Leefomgeving 

Samenhang met Jeugd en Veiligheid 

Prioriteit Wijk en dorp Courage   Fysiek 
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1.3. Objectieve veiligheid/veelvoorkomende criminaliteit 

        (o.m. woninginbraak, fietsendiefstal, geweldsdelicten).  

 

Aangiftecijfers 

In de afgelopen jaren vertoont het aantal woninginbraken wisselend beeld. Hoog in de jaren 1997 en 
1998, een daling daarna, met een stijging naar 428 in 2006. Daarna opnieuw een daling tot 226 in 
2009 gevolgd door een stijging naar 400. (VM 2011 blz. 10). Een daling in 2012 van dit aantal is te 
voorspellen op grond van het bestuurlijk informatiesysteem dat het lokale driehoeksoverleg gebruikt 
voor actuele informatie. Het aantal bewoners dat vindt dat woninginbraak vaak in de eigen buurt 
voorkomt daalt van 11% in 2007 naar 6% in 2009, maar stijgt weer enigszins in 2011 naar 9% (VM blz. 
32). 
 
Het aantal gestolen auto’s daalt van 113 in 2006 naar 81 in 2009 en naar 80 in 2010. Dat is merkbaar 
minder dan rond de eeuwwisseling. Het aantal diefstallen uit of vanaf auto’s laat een sterk wisselend 
beeld zien. In het piekjaar 2007 zijn er 1068 diefstallen uit auto’s. Dit aantal daalt naar 624 in 2009, 
maar stijgt in 2010 licht naar 696. (VM blz. 55 en 56) 
 
Het aantal aangiftes van geweldsdelicten is tot en met 2006 geleidelijk gestegen naar 528 
aangiftes, maar daalde daarna weer naar 466 in 2010. (VM blz. 55) 
 
Het aantal (brom)fietsendiefstallen wisselt door de jaren heen. Piekjaar 2008 met 1140 aangiftes, 
een daling naar 776 in 2009 gevolgd door een stijging naar 958 in 2010. Recente politiecijfers laten zien, 

dat in de loop van 2011 de diefstal van (brom)fietsen afneemt
1
. Deze diefstallen zien we vooral in het 

Centrum. (VM 2011, blz. 10) 
 
Straatroof (beroving of tasjesroof) is een ernstig geweldsdelict. Het aantal aangiftes is duidelijk 
gedaald tussen 2006 en 2010 (van 66 naar 23 aangiftes). (VM 2011, blz. 15) 
 
Slachtofferschap 

Naast de boventaande aangiftecijfers is ook gekeken naar de mate waarin mensen zelf slachtoffer 
zijn van delicten. De meeste slachtoffers melden beschadiging van auto (van 21% naar 24%). Vrijwel 
gelijk gebleven is het aantal mensen dat zegt slachtoffer geweest te zijn van auto-inbraak (10%), en 
woninginbraak (8%), diefstal van fiets, brommer of scooter (15%) en van zakkenrollen (6%) in 2011. 
Er is een daling bij mishandeling van 7% naar 5%. (VM 2011, blz. 29) 
 
Oordeel van bewoners 

In de ogen van de bewoners is er in veel opzichten sprake van een significante verbetering ten 
opzichte van 2007. Het aantal mensen dat vindt dat vernieling van auto’s, auto- en woninginbraken, 
fietsendiefstal, geweld, geluidsoverlast en te hard rijden vaak voorkomen in hun eigen buurt is 
duidelijk gedaald. In 2011 is deze verbetering bevestigd. (VM 2011, blz. 32) 
 
Het aantal bewoners dat vindt dat geweld, bedreiging en lastig vallen vaak in de buurt voorkomen 
was in 2007 gestegen, maar is weer gedaald naar 6%. (VM 2011, blz. 33) 

                                                             

 

1
 Zie halfjaarlijkse voortgangsrapportage stand van zaken IVP 2012-2014 medio 2012 
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Het aantal mensen dat vindt dat beschadiging van auto’s vaak voorkomt in de buurt daalde van 19% 
in 2005 naar 13% in 2011. (VM blz. 33) 
Auto-inbraken komen ook volgens veel minder bewoners vaak voor. Het aantal mensen dat vindt dat 
dit vaak voorkomt daalde van 16% in 2005 naar 8% in 2011. (VM 2011, blz. 33) 
Bij fietsendiefstal is ook sprake van een verbetering: het aantal mensen dat vindt dat dit vaak 
voorkomt daalde van 11% in 2005 naar 9% in 2011. (VM 2011, blz. 33) 
 

Preventie door bewoners zelf 

In het veiligheidsbeleid van de afgelopen jaren is er bijzondere aandacht geweest voor 
preventieve maatregelen om woninginbraak te voorkomen, zoals bij voorbeeld het  Politiekeurmerk 
Veilig Wonen. Steeds meer huishoudens laten ’s avonds het licht branden als ze niet thuis zijn of 
heeft extra sloten en grendels aangebracht om woninginbraak te voorkomen (62%). Ook neemt het 
aantal huishoudens toe dat extra buitenverlichting (52%) of een inbraakalarm (van 12% in 2009 naar 
14% in 2011) aanbrengt. Eén op de tien huishoudens heeft het Keurmerk Veilig Wonen. Ten slotte 
neemt het aantal mensen toe dat zegt ook nog andere preventiemaatregelen te hebben genomen: 
van 13% in 2009 naar 15% in 2011. Daarbij worden rolluiken en (waak)honden verreweg het meest 
genoemd (VM 2011, blz. 46) 
 
1.3.1. Lokaal Driehoeksoverleg 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Bestuursondersteuner OOV/AOV 
Handhavingregisseur 

Toelichting 
 
 
 

Het driehoeksoverleg (art. 14 Politiewet 1993) vormt een belangrijke schakel in 
de informatiepositie van de burgemeester.  De functie van het overleg is 
afstemming, overleg en beleidsbepaling. De driehoek vormt een essentiële 
spilfunctie bij het gezamenlijk te voeren beleid door burgemeester en officier 
van justitie. 

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen Gemeente, Politie, OM, Brandweer als agendalid 

Output indicatoren De beraadslagingen in de driehoek zijn vertrouwelijk. De uitkomst is zichtbaar 
op de afzonderlijke dossiers 

Bron output indicatoren Consultatie en verantwoording door burgemeester in raadscommissie 

Voortgangsbewaking Teamleider T&H  

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Gehele terrein van Integrale Veiligheid 

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Zie outputindicatoren 

Financiën gemeente  

Personele inzet gemeente Bestuursondersteuner OOV/AOV met flexibele inzet van Team T&H 

Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 

Samenhang vooral met Jeugd en Veiligheid , maar in principe alle velden 

Prioriteit Wijk en dorp Courage Jeugd District Fysiek 
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1.3.2. Disctrictelijk Driehoeksoverleg (DDO)  

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Bestuursondersteuner OOV/AOV 

Toelichting 
 
 
 

Het disctrictelijk driehoeksoverleg zorgt voor afstemming van de werkwijze, 
zodat de partners effectief samenwerken. Bij deze afstemming leidt een goede 
informatievoorziening tot gerichte gezamenlijke acties.  
 
De Actiehouders (ambtenaren OOV/AOV) treffen elkaar zoveel als nodig is op 
een eigen werkplek in het Veiligheidshuis. Daar vindt structureel overleg plaats: 
- Over OOV in het algemeen 
- Over rampenbestrijding en crisisbeheersing 
- Over het Bestuurlijk Informatie Model (in  nauwe samenwerking met het 

Veiligheidshuis) 
De bestuursondersteuner OOV/AOV van Roosendaal is voorzitter van dit 
ambtelijk overleg. 
 
De inzet van de politie voor speciale interventies is geregeld met het 
Disctrictelijk Interventie Team. 
 
Met de nieuwe districtindeling van de politie zijn de gemeenten Tholen en 
Rucphen deel gaan uitmaken van het politiedistrict dat nu de naam krijgt van 
‘De Markiezaten’ 

Nota’s  en besluitvorming “Waarom moeilijk doen als het samen kan.” Visienota districtelijke 
samenwerking OOV, januari 2010 

Betrokken partijen Gemeente, OM, Politie, brandweer 

Output indicatoren De beraadslagingen in de driehoek zijn vertrouwelijk. De uitkomst is zichtbaar 
op de afzonderlijke dossiers 

Bron output indicatoren Consultatie en verantwoording door burgemeester in raadscommissie 

Voortgangsbewaking Teamleider T&H 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Gehele terrein van Integrale Veiligheid 

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Zie Outputindicatoren 

Financiën gemeente  

Personele inzet gemeente Bestuursondersteuner OOV/AOV met inzet actiehouders Courage, Jeugd en 
veiligheid en Calamiteitencoördinator (voorbereiding veiligheidsregio) 

Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 

Samenhang vooral met Jeugd en Veiligheid , maar in principe alle velden 

Prioriteit Wijk en dorp Courage Jeugd District Fysiek 
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1.3.3. Opsporen verdachten en aanleveren aan OM 

Bestuurlijk portefeuillehouder Openbaar Ministerie, gebiedsofficier  

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Teamchef politie Roosendaal 

Toelichting Het beleidsplan van de politie richt zich op het terugdringen van de 
criminaliteit met duidelijke parameters. Daarbij heeft de politie met het rijk 
afspraken gemaakt.  
Deze afspraken worden op districtsniveau o.a. gecoördineerd in het 
Veiligheidshuis  

Nota’s  en besluitvorming Beleidsplan en jaarplan politie 

Betrokken partijen Politie (regie), OM  

Output indicatoren Specificaties in jaarplan Veiligheidshuis  

Bron output indicatoren Jaarrapportages Veiligheidshuis, Registraties van politie en OM en de 
Veiligheidsmonitor Roosendaal 

Voortgangsbewaking Chef basiseenheid politie Roosendaal 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten Districtelijke samenwerking Openbare Orde en Veiligheid, Veiligheidshuis voor 
integrale aanpak en  coördinatie van informatievoorziening 

Evaluatie Doorlopende evaluatie door lokaal en districtelijk driehoeksoverleg 

Financiën gemeente  

Personele inzet gemeente  

Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 

Samenhang met Jeugd en Veiligheid 
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1.3.4.  Wettelijke taken en bevoegdheden burgemeester  

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Teamleider T&H met bestuursondersteuner OOV/AOV en    
met ondersteuning van Handhavingregisseur 

Toelichting De burgemeester heeft op grond van de wet en eigen zelfstandig takenpakket 
in het lokaal bestuur. Adequaat inspelen op actuele ontwikkelingen is binnen 
dit takenpakket noodzakelijk. De rol van de burgemeester wordt ondersteund 
met de flexibele inzet vanuit het Team T&H onder coördinatie van de 
Bestuursondersteuner OOV/AOV.  
 
De repressieve interventies krijgen een steeds belangrijkere rol bij de  aanpak 
van hinder en overlast. Meer nog dan voorheen wordt thans bekeken of alle 
bestuursrechtelijke mogelijkheden in wet- en regelgeving als de APV, 
Gemeentewet, Politiewet en Voetbalwet wel afdoende worden gebruikt. We 
onderscheiden in persoonsgerichte, groepsgerichte en gebiedsgerichte 
interventies. Bij gebiedsgerichte interventies denken we aan gebieds- en 
samenscholingsverboden die steeds naar plaats en tijdstippen kunnen 
verschillen. 
 
Interventies zijn vaak gebonden aan wijk of buurt. Daarom willen we onze 
wijkmanagers meer operationele slagkracht geven. Het devies luidt: geen 
bureaucratie, maar actie. Gemandateerd door ons College kunnen zij snel 
bepaalde zaken oplossen, doorzettingsmacht tonen. In sommige steden 
worden deze ambtenaren ook wel stadsmariniers genoemd.   

Nota’s  en besluitvorming Beleidsregels Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige 
overlast. APV. Gemeentewet 

Betrokken partijen Gemeente (regie),  Politie, OM  

Output indicatoren Zie o.a. de activiteiten met de burgemeester als portefeuillehouder in dit plan. 
Bij de repressieve interventies: Aantal gebiedsontzeggingen 

Bron output indicatoren O.a. registraties van politie en OM 

Voortgangsbewaking Teamleider T&H  

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten Veiligheidshuis voor integrale aanpak en  coördinatie van 
informatievoorziening  

Evaluatie Doorlopend 

Financiën gemeente  

Personele inzet gemeente Flexibele inzet Team T&H  

Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 

Samenhang met Jeugd en Veiligheid 

Prioriteit Wijk en dorp  Jeugd   
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1.3.5. Veiligheidsmonitor Roosendaal 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Onderzoekers Team Informatisering  

Toelichting Vanaf 2001 kent Roosendaal een veiligheidsmonitor. Deze monitor berust op 
cijfers van o.a. gemeente en politie. Een extern bureau verzorgt de analyse en 
de rapportage.  
De bewonersenquête wordt in Roosendaal elke twee jaar gehouden.  
 
De politiecijfers zijn over elk jaar beschikbaar, maar de verwerking kent tot nu 
toe de nodige vertraging.  Daardoor kijken de politiecijfers in de meest recente 
veiligheidsmonitor medio 2012 terug op het jaar 2010. Begin 2012 is gebleken, 
dat de politie deze cijfers waarschijnlijk sneller kan leveren.  Met deze 
verbetering zal de volgende veiligheidsmonitor een jaar actueler zijn.  

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen Gemeente, politie met uitbesteding aan extern bureau voor analyse en 
rapportage 

Output indicatoren Jaarlijkse monitor 

Bron output indicatoren Jaarlijkse monitor 

Voortgangsbewaking Teamleider Team T&H 

Planning Jaarlijks  

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Eind 2011 afweging voorzetten eigen monitor of deelname landelijke monitor  

Financiën gemeente Ongeveer €7.000 jaarlijks met elke twee jaar ongeveer €3.000 extra vanwege 
bewonersenquête, beide vanuit post  6141000 uitbesteding veiligheid 

Personele inzet gemeente Inzet onderzoekers Team informatisering 

Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 

Samenhang met alle veiligheidsvelden 

 

1.3.6. Keurmerk Veilig Wonen 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer/ Weth. Adriaansen 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Bestuursondersteuner OOV/AOV met Politie en Aramis Alleewonen 

Toelichting Bij de aanpak van de preventieve maatregelen in wijken en dorpen is het 
Keurmerk Veilig Wonen één van de informatiebronnen voor de betrokkenen. 
De wijk Burgerhout is aangewezen als pilot wijk vanuit de zogenaamde WOS-
aanpak (Woninginbraken, Overvallen, Straatroof) om met concrete 
maatregelen het aantal woninginbraken tijdens de ‘donkere dagen’ terug te 
dringen. Deze aanpak is onderdeel van de districtelijke WOS-aanpak.  

Nota’s  en besluitvorming Rapport Veilig Wonen®  

Betrokken partijen Gemeenten, diverse afdelingen, woningbouwcorporaties, Politie 

Output indicatoren Verbeteringen op de parameters genoemd in het aangehaalde rapport 

Bron output indicatoren Aangehaald rapport 

Voortgangsbewaking doorlopend 

Planning  

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten  

Evaluatie  

Financiën gemeente  

Personele inzet gemeente Bestuursondersteuner OOV/AOV met steun vanuit Team T&H 

Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 
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Veiligheidsveld 2:  Bedrijvigheid en veiligheid    

Het veiligheidsveld ‘bedrijvigheid en veiligheid’ bestaat uit vier thema’s: 
2.1.  Veilig winkelgebied  
2.2.  Veilige bedrijvigheid 
2.3.  Veilig uitgaan 
2.4.  Veilige evenementen 

Deze thema’s en de daarbij behorende activiteiten komen dan ook in dit hoofdstuk aan de orde. 
 
Voor winkeldiefstal en inbraak bij bedrijven en instellingen liggen de geregistreerde politiecijfers van 
Roosendaal  iets hoger in vergelijking met de andere middelgrote gemeenten. Dit met de 
aantekening, dat Roosendaal de grootste middelgrote gemeente is. In vergelijking met de grote 
gemeenten Breda en Tilburg ligt het delictcijfer in Roosendaal nog aanzienlijk lager. (Uit het 
Roosendaalse rapport van de landelijke veiligheidsmonitor) 
 

2.1. Veilig winkelgebied.  

Het aantal aangiftes van zakkenrollen bleef de afgelopen jaren vrijwel constant, maar wel meer dan  
de jaren daarvoor:  rond de 120 in 2006 naar 173 in 2011. (VM 2011, blz. 11)  
 

2.1.1.  Keurmerk Veilig Ondernemen, binnenstad, autoluw gedeelte 

Bestuurlijk portefeuillehouder wethouder Verbraak (Burgemeester Niederer) 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Binnenstadsmanagement 
 

Toelichting Het keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) helpt ondernemers,  gemeenten, 
politie en brandweer om samen de veiligheid in winkelgebieden te verbeteren. 
In vier stappen worden de betrokken partijen samengebracht, de 
veiligheidsproblemen geanalyseerd en maatregelen geselecteerd. Deze worden 
vervolgens uitgevoerd,  geëvalueerd en – indien nodig – bijgeschaafd. 
Uitgangspunt binnen dit KVO-proces is een duurzame samenwerking tussen 
alle berokken partijen.  
 
De samenwerkende partners werken binnen de maatregelenmatrix die in het 
convenant is opgenomen. De voortgang houden de partners bij met evaluaties 
en een schouw later dit jaar. 

Nota’s  en besluitvorming Intentieovereenkomst getekend 17-12-2010. De samenwerkingsovereenkomst 
met het plan van aanpak wordt nog voor zomer 2011 ter ondertekening 
voorgelegd aan het college. 

Betrokken partijen Ondernemers (regie),  Gemeente, centrummanagement, politie, brandweer   

Output indicatoren Uitvoering maatregelen uit het plan van aanpak KVO,  
Behalen keurmerk KVO.     

Bron output indicatoren Ontvangen KVO-ster 
Veiligheidsmonitor 

Voortgangsbewaking Binnenstadsmanagement 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Economie, citymarketing, evenementen 

Samenhangende  projecten KVU 

Evaluatie Monitoring en evaluatie als cyclisch proces in relatie tot hercertificering 

Financiën gemeente Te regelen vanuit budgetten voor centrummanagement  

Personele inzet gemeente Inzet Binnenstadsmanagement (met advies van adviseur veiligheid) 

Veiligheidsveld Bedrijvigheid en Veiligheid 

Samenhang met Veilige Woon- en Leefomgeving, Jeugd en Veiligheid 

Prioriteit Wijk en dorp     
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2.2. Veilige bedrijvigheid  

Het aantal bedrijfsinbraken is duidelijk gedaald: van 409 aangiftes in 2006 naar 
217 in 2009 en 188 in 2010. (VM 2011 blz. 10) 
2.2.1. Collectieve beveiliging op bedrijventerreinen 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Verbraak 

Actiehouder,  ambtenaar of 
externe partner 

Bedrijvencontactfunctionaris 

Toelichting De stichting Collectieve Beveiliging Bedrijventerreinen stuurt ingehuurde 
particuliere beveiligers aan. Die particuliere beveiligers zorgen voor het toezicht 
op de bedrijventerreinen, waaronder ook het openbaar gebied.  
Op Borchwerf wordt intensief gewerkt aan het invoeren van het Keurmerk Veilig 
Ondernemen. 

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen Ondernemers, politie (thematisch wijkagent bedrijvencontact) en gemeente 

Output indicatoren De dalende lijn in het aantal bedrijfsinbraken voortzetten  
(zie cijfers VM hierboven) 

Bron output indicatoren Veiligheidsmonitor  

Voortgangsbewaking Door bestuur stichting met vertrouwelijke rapportages van de ingehuurde 
particuliere beveiligingsdiensten 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s    

Samenhangende  projecten  

Evaluatie  

Financiën gemeente €  19.141  als onderdeel van 6320200 budget bedrijvencontact, voor beveiliging 
in het openbaar gebied 

Personele inzet gemeente Deelname bestuur stichting is taak van bedrijvencontactfunctionaris 

Veiligheidsveld: Bedrijvigheid en Veiligheid 
 

2.2.2. Veilige zorg 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Jongmans                         

Actiehouder,  ambtenaar of 
externe partner 

Actiehouders bij de zorginstellingen  

Toelichting 
 
 

De gemeente spreekt de zorginstellingen aan op hun aanpak van de 
bedrijfsveiligheid onder verwijzing naar de mogelijkheden van het Keurmerk 
Veilige Zorg. Het gaat daarbij om het op orde hebben en houden van 
voorlichting en procedures, aangevuld met fysieke en technische 
beveiligingsmiddelen. Zonodig wordt extra controle op naleving opgenomen in 
het gemeentelijke uitvoeringsprogramma handhaving 

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen Beoogde partners zijn de zorginstellingen, Advies van Brandweer  

Output indicatoren Kwalitatief goed op orde zijn van voorlichting en procedures 

Bron output indicatoren Eigen rapportages van de zorginstellingen 

Voortgangsbewaking Actiehouders bij de zorginstellingen 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Fysieke veiligheid  

Samenhangende  projecten  

Evaluatie  

Financiën gemeente  

Personele inzet gemeente Adviseur veiligheid 

Veiligheidsveld: Bedrijvigheid en Veiligheid 

Samenhang met: Veilige Woon- en Leefomgeving en Fysieke Veiligheid 
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2.3. Veilig uitgaan. 

 

Van overlast van uitgaanspubliek ervaart maar één op de twintig bewoners hinder. De laatste jaren 
zijn daarbij uitzonderingen in het Centrum waar één op de vijfbewoners  (22%)  last heeft van 
uitgaanspubliek en ongeveer één op de tien  in de wĳk Oost en de Industriegebieden. In Heerle is in 
2011 een toename te zien van overlast van het uitgaanspubliek. (bewonersenquête 2011, blz. 30 en 
32) 
 

2.3.1.  Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Verbraak 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Adviseur Veiligheid 

Toelichting Het doel van de KVU is om betrokken partijen samen te brengen, de problemen 
in kaart te brengen en deze gezamenlijk aan te pakken. Dit alles om uiteindelijk 
de veiligheid in het uitgaansgebied te verhogen. KVU is een instrument dat 
structuur aanbrengt in dit proces 

Nota’s  en besluitvorming Convenant 2012  

Betrokken partijen Gemeente, Horecaondernemers, Kon. Horeca Nederland en Politie, met een 
signalerende rol voor de Brandweer (zie handhaving Wabo)  

Output indicatoren Convenant KVU 

Bron output indicatoren Rapportages KVU 

Voortgangsbewaking Teamleider T&H 

Planning Doorlopend  

Samenhangende  thema’s  Economie, citymarketing, evenementen 

Samenhangende  projecten KVO binnenstad 

Evaluatie Monitoring en evaluatie als onderdeel van cyclisch proces 

Financiën gemeente  

Personele inzet gemeente Adviseur Veiligheid met binnenstadsmanagement 

Veiligheidsveld Bedrijvigheid en Veiligheid 

Samenhang met Jeugd en Veiligheid 

Prioriteit Wijk en dorp     
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2.3.2. Handhaving Drank- en Horecawet 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer  

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Teamleider T&H met Handhavingregisseur 

Toelichting De gemeente bereidt zich voor op de overdracht van bevoegdheden 
inzake het toezicht en handhaving op de Drank- en Horecawet. Deze 
taken vallen nu nog onder de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
en gaan per 1 januari 2013 over naar de burgemeester. 
 

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen Gemeente, Brandweer, Politie, 

Output indicatoren Zie uitvoeringsprogramma Handhaving 

Bron output indicatoren Jaarverslag handhaving 

Voortgangsbewaking Teamleider T&H 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Jaarlijks met vaststelling Uitvoeringsplan Handhaving 

Financiën gemeente  

Personele inzet gemeente Inzet opgenomen in uitvoeringsprogramma handhaving 
Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 

Samenhang met: Fysieke Veiligheid 

Prioriteit Wijk en dorp    Fysiek 
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2.4. Veilige evenementen. 

 
Van de 500 evenementen jaarlijks heeft het grootste deel alleen een meldingsplicht. Voor ongeveer 100 
evenementen geldt de plicht en vergunning aan te vragen. Met de informatie van deze aanvraag volgt een 
risicoselectie. Het aantal evenementen dat elk jaar speciale aandacht vragen is ongeveer 10. Daarnaast vallen 
er per jaar nog enkele incidentele evenementen binnen de risicoselectie.    
 

2.4.1.  Veiligheid bij Evenementen     

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer  

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Coördinator vergunningen afd. Dienstverlening 
Teamleider T&H, resp. Handhavingregisseur 

Toelichting 
 
 
 
 
 
 
 

Evenementen zijn belangrijk voor Roosendaal als aantrekkelijke gemeente voor 
de eigen inwoners en voor het trekken van extra publiek. De burgemeester is 
het bevoegd gezag bij evenementen. Evenementen worden steeds groter en/of 
ingewikkelder door allerlei (externe) factoren. Evenementen moeten voldoen 
aan voorschriften die bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid.  De 
organisatoren krijgen steeds duidelijkheid over de maatregelen die nodig zijn.   
Roosendaal gebruikt een in regionaal verband gemaakt model voor 
risicoanalyse. Bij elk evenement is er eerst een snelle inschatting van mogelijke 
risico’s. Zo nodig volgt een nadere risicoanalyse. Toepassen van het model leidt 
tot duidelijkheid over de status van het evenement en de eventuele rol van de 
hulpdiensten.  Het toezicht door de partners vindt plaats op basis van de 
verleende vergunningen. Dit vergt Duidelijke afspraken in de keten en interne 
regie. Stroomlijnen van de beoordeling van vergunningsaanvragen is gaande in 
districtelijk verband, waarbij er aandacht is voor grensoverschrijdende 
evenementen. 
De mogelijkheden van de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en 
ernstige overlast worden waar nodig toegepast bij evenementen. 
De politie verzorgt regelmatig een opleiding ‘Verkeersregelaar bij 
evenementen’. 
Handhaving Evenementen: 
Het toezicht door de partners vindt plaats op basis van de verleende 
vergunningen. Dit vergt duidelijke afspraken in de keten en interne regie. 

Nota’s  en besluitvorming Beleidsplan 2011-2014 Veiligheidsregio 
APV, Drank- en Horecawet (ontheffing horeca bij evenementen), de 
Wegenverkeerswet 1994 (wedstrijden op de weg) en de Zondagswet. 
P.M. Vele andere wet- en regelgeving 

Betrokken partijen Gemeente, organisatoren van evenementen, brandweer, politie, 
veiligheidsregio, OMWB 

Output indicatoren - Aantal evenementen in 2013   
- Aantal uitgevoerde (bestuurlijke) handhavingacties in 2013  

Bron output indicatoren Registraties gemeente, jaarverslag veiligheidsregio, jaarverslag handhaving 

Voortgangsbewaking Teamleider T&H  

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Doorlopend 

Samenhangende  projecten Uitvoeringsprogramma Toezicht&Handhaving, Zie toezicht OOV. 

Evaluatie Evaluatie o.a. bij opstellen nieuw jaarplan toezicht en handhaving 

Financiën gemeente  

Personele inzet gemeente Inzet team T&H met calamiteitencoördinator als adviseur.  

Veiligheidsveld Bedrijvigheid en Veiligheid 

Prioriteit    District Fysiek 
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Veiligheidsveld 3:  Jeugd en veiligheid  

     

Het veiligheidsveld ‘jeugd en veiligheid’ bestaat uit vier thema’s: 
3.1.  Overlastgevende jeugd 
3.2. Criminele jeugd en individuele probleemjongeren 
3.3. Jeugd, alcohol en drugs 
3.4.  Veilig in en om de school 

Deze thema’s en de daarbij behorende activiteiten komen dan ook in dit hoofdstuk aan de orde. 
 

Rising Stars  

Het masterplan "Rising Stars" richt zich op de aanpak van risicojongeren in Roosendaal met het doel:  
- criminaliteit en overlast veroorzaakt door jongeren te verminderen,  
- jongerenoverlast voor bewoners terug te dringen en  
- de ontwikkelingskansen van jongeren te vergroten om uitval en ontsporing tegen te gaan en te 

voorkomen.  
Hierbij staat dus centraal de aanpak van groepen, individuen en locaties waarbij een goed evenwicht 
moet worden gevonden tussen enerzijds preventie en anderzijds repressieve.  
 
Districtelijke samenwerking:  Veiligheidshuis 

Voor het Veiligheidshuis ligt de kern van de werkwijze in Casusoverleg.  In dat overleg wordt gekeken 
welke individuele (en groepsgerichte) aanpak het meest adequaat is.  Elk casusoverleg richt zich op 
het voorkomen van eerste delicten, het terugdringen van recidive en adequate zorg voor 
slachtoffers.  Per casusoverleg zijn er eigen doelen en prestatie-indicatoren. De grootste motor 
achter het succes van de casusoverleggen is echter niet de prestatiemeting, maar de betrokkenheid 
van de professionals bij de doelgroepen en hun intrinsieke motivatie om iets te doen aan de 
veiligheid voor de samenleving in het algemeen en het welzijn van de doelgroep in het bijzonder. 
 

3.1. Overlastgevende jeugd.  

 

In 2011 zijn 824 zaken behandeld in het Justitieel Casusoverleg van het Veiligheidshuis. Er zijn nogal 
wat jongeren die voor meerdere delicten worden opgepakt, zodat het hier om ongeveer 350 
jongeren gaat. Het aantal harde kern jongeren binnen deze groep schommelt rond de acht.  (Bron 
Verantwoording Veiligheidshuis 2011, en onderzoeksgegevens eerdere jaren) 
 
Bij jeugdoverlast was het aantal incidenten jaren constant. Na een stijging in 2008 is er in 2009 een 
daling met 34%. Het aantal incidenten van vandalisme/vernieling is gedaald van 158 naar 151. Ook 
vernieling van auto’s kwam in 2011 minder vaak voor dan in 2007 en 2008. (VM 2011, blz. 11) 
Het aantal bewoners dat vindt dat overlast van groepen jongeren vaak in de eigen buurt voorkomt 
daalt constant: 17% in 2007, 16% in 2009 13% in 2011.  (VM 2011, blz. 32) 
 
Het aantal minderjarigen dat door de politie wordt doorverwezen naar Bureau HALT was in 2008  
wat hoger (181), vooral omdat toen vaker naar HALT werd verwezen voor schoolverzuim.  Daarna 
daalde het aantal verwijzingen naar 114 in 2010, het laagste aantal sinds 2000.  (VM 2011, blz. 27) 
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3.1.1.  Hulpverlenings Casusoverleg Veiligheidshuis 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Jongmans 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

HCO-coördinator in het Veiligheidshuis, en coördinerend leerplichtambtenaar 

Toelichting Hulpverleningscasusoverleg (HCO) in het Veiligheidshuis, met als inzet de 
signalen die niet direct in het justitiële circuit thuishoren toch van een goede 
aanpak te voorzien. Het HCO is ontstaan in de tijd dat het Centrum voor Jeugd 
en gezin als begrip nog niet bestond. Inmiddels is een proces gaande om met 
de zes CJG’s tot een werkmodel te komen, waarin zoveel mogelijk signalen op 
lokaal niveau worden behandeld. Alleen als districtelijke aanpak effectiever is, 
zal het HCO een rol spelen.   

Nota’s  en besluitvorming Jaarplan Veiligheidshuis 

Betrokken partijen Zes gemeenten en Ketenpartners Veiligheidshuis 

Output indicatoren Aantal in het HCO behandelde cases 
Verdere afspraken per jaar in jaarplan Veiligheidshuis 

Bron output indicatoren Jaarverslag Veiligheidshuis 

Voortgangsbewaking Districtelijk overleg Ambt. Openbare Orde en Veiligheid (vz. Roosendaal) 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten Ontwikkeling Centra voor Jeugd en Gezin 

Evaluatie Bij vaststelling jaarplan Veiligheidshuis door Districtelijk Driehoeksoverleg op 
advies van districtelijk overleg Ambt. Openbare Orde en Veiligheid 

Financiën gemeente Mede mogelijk met bijdrage instandhouding Veiligheidshuis post 6141004 
waarin bijdrage aan HCO is opgenomen 

Personele inzet gemeente Coördinerend leerplichtambtenaar neemt deel aan dit overleg. Er wordt geen 
specificatie gemaakt van uren voor het HCO.  
Team T&H borgt werkwijze met Veiligheidshuis 

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid 

Prioriteit   Jeugd District  
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3.1.2. Inzet Bureau HALT 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Jongmans 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Projectleider Jeugd en Sociale Veiligheid 

Toelichting HALT levert een bijdrage aan de preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit. 
Uitgangspunt voor de werkwijze van HALT is dat het tolereren van ongewenst 
en strafbaar gedrag eigenlijk een beloning is. De activiteiten van het bureau 
richten zich op jongeren van 12 tot 18 jaar, die door de politie zijn 
aangehouden voor bijvoorbeeld vernieling, (winkel)diefstal, overlast met 
vuurwerk of schoolverzuim. Via een HALT-procedure kunnen jongeren weer 
rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met 
Justitie. 

De gemeente gaat met HALT elk jaar een actieplan vaststellen. Deze 
werkwijze maakt het mogelijk de inzet van HALT directer en flexibeler te 
koppelen aan de brede inzet op het terrein van Jeugd en Veiligheid. 

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen Gemeente (regie), HALT 

Output indicatoren Aantal HALT-verwijzingen en afspraken met Rising Stars en Veiligheidshuis 

Bron output indicatoren jaarverslag Veiligheidshuis, Veiligheidsmonitor 

Voortgangsbewaking Projectleider Jeugd en Sociale Veiligheid 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Éénduidigheid in communicatievormen/boodschappen gericht op de jeugd.  

Samenhangende  projecten Rising Starts, Veiligheidshuis 

Evaluatie O.a. bij vaststellen jaarplan Veiligheidshuis 

Financiën gemeente € 23.654 op 6141100  

Personele inzet gemeente Team T&H borgt werkwijze met Veiligheidshuis 

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid 

Samenhang met Veilige Woon- en Leefomgeving 

Prioriteit   Jeugd District  
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3.1.3. Gedrag en gezag 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Jongmans en Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Projectleider Jeugd en Sociale Veiligheid 

Toelichting De aanpak richt zich op bewustwording van ouders van hinderlijke en 
overlastgevende jongeren (tot 18 jaar, soms ook boven de 18) ), met het doel 
de verantwoordelijkheid voor deze kinderen neer te leggen waar die hoort, nl. 
bij de ouders. Vanuit signalen ‘van de straat’ vormt de projectleider een dossier 
met informatie over de jongere.  Er volgt een beoordeling van de nog 
aanwezige invloed van ouders op het kind. Is er voldoende invloed, dan volgt 
een uitnodiging voor een gesprek met de projectleider én een medewerker van 
Juzt (JPP). Is er onvoldoende aanknopingspunt met de ouders, dan volgt een 
ander traject op dit dossier in overleg met de ketenpartners (Veiligheidshuis).  
De projectleider houdt bij, of de afspraken uit het gesprek worden nagekomen. 
In ieder geval wordt na 3 maanden de situatie beoordeeld. Zonodig volgt 
nadere actie met de ketenpartners. 
Het aanvankelijke idee om de gesprekken door de burgemeester te laten 
voeren is losgelaten om praktische redenen.  Verder worden in het kader van 
G&G ook waarschuwingsbrieven verzonden. Ook worden jongeren op 
politiebureau uitgenodigd waar ze worden toegesproken door projectleider en 
wijkagent als laatste waarschuwing. 

Nota’s  en besluitvorming Aktieplan Jeugd, eind 2007  

Betrokken partijen Gemeente (regie), Juzt (JPP+), politie, buurtonderneming en eventueel andere 
ketenpartners Veiligheidshuis 

Output indicatoren Jongeren kennen de maatregel, zodat er invloed is op het groepsproces 
Ouders nemen na het gesprek zelf maatregelen 
Groeiend inzicht tussen ouders en professionals biedt een betere ingang voor 
hulpverlening 
Toenemend gebruik van de maatregel door professionals 
Deze laatste maatstaf is opgenomen, omdat de output van de maatregel zelf 
moeilijk op zichzelf is te meten. 
2010: 24 gesprekken gevoerd en 11 waarschuwingsbrieven verzonden. 
Daarnaast zijn 5 jongeren op politiebureau toegesproken door projectleider en 
wijkagent. 

Bron output indicatoren Veiligheidsmonitor biedt inzicht in verloop overlast door jeugdigen 
Aantal gevoerde gesprekken, aantal ingezette JPP-trajecten en  
aantal verzonden waarschuwingsbrieven 

Voortgangsbewaking Projectleider Jeugd en Sociale Veiligheid 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Individueel jongerenwerk 

Samenhangende  projecten Rising Stars 

Evaluatie bij evaluatie Rising Stars 

Financiën gemeente Inzet op basis van subsidierelatie door Juzt (valt onder JPP-werkzaamheden) 

Personele inzet Projectleider Jeugd en Sociale Veiligheid 

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid 

Prioriteit   Jeugd   
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3.2. Criminele jeugd/individuele probleemjongeren. 

Roosendaal maakt voor de jeugdgroepen een onderverdeling op de belangrijkste kenmerken.  

Hinderlijke jeugdgroep  

Deze groep hangt wat rond in de buurt, is af en toe luidruchtig aanwezig en trekt zich niet zoveel aan 
van de omgeving. Soms loopt het wel eens uit de hand en zijn er kleine schermutselingen, maar dat is 
doorgaans snel in de kiem gesmoord en vaak ook meer toeval dan gepland. Ook maakt de groep zich 
incidenteel schuldig aan kleine vernielingen. Een beperkt aantal jongeren maakt zich soms schuldig 
aan (veelal lichte) gewelds- en (in mindere mate) vermogensdelicten. Over het algemeen is het een 
groep die nog voldoende ‘autoriteitsgevoelig’ is en aangesproken kan worden op zijn gedrag. 
 
 Overlastgevende jeugdgroep  

Deze groep is wat nadrukkelijker aanwezig, kan af en toe provocerend optreden, valt omstanders wel 
eens lastig (uitschelden of zelfs intimideren), vernielt regelmatig allerlei zaken en laat zich veel 
minder gelegen liggen aan andere mensen. Geweldsgebruik wordt niet geschuwd en de groepsleden 
zijn ook minder goed te corrigeren. Ook de lichtere vormen van criminaliteit waar de groep zich 
schuldig aan maakt, worden doelbewuster gepleegd en de groep is ook meer bezig om te zorgen dat 
ze niet gepakt wordt. 
 
Criminele jeugdgroep  

Deze groep bestaat (in ieder geval voor een deel) uit jongeren die behoorlijk op het criminele pad zijn 
geraakt. Ze zijn al vaker met de politie in aanraking gekomen. Kenmerkend voor dergelijke groepen is 
dat ze meer en meer criminaliteit plegen voor het financiële gewin i.p.v. voor de kick of het aanzien. 
Deze jongeren scoren ook hoog op de delicten waar de andere twee typen groepen ook hoog mee 
scoren. De feiten zijn echter ook ernstiger en ze schrikken ook niet terug voor het gebruik van 
geweld. 
 

Problematische jeugdgroepen in Roosendaal   

 2009 2010 2011  

(1
e
 helft) 

2011  

(2
e
 helft) 

2012  

(1
e
 helft) 

Aantal hinderlijke groepen 7 19 18 8 4 

Aantal overlastgevende groepen 3 5 3 2 2 

Aantal criminele jeugdgroepen 2 3 1 1 1 

 
De gemeente wil de criminaliteit en overlast van jeugdgroepen terugdringen. Bij dit doel geven we 
voorrang  aan het ontmantelen van tenminste één criminele jeugdgroep per jaar. Daarnaast is het 
streven om  groepen terug te brengen van het niveau ‘overlastgevend’ naar ‘hinderlijk’ en  het totale 
aantalgroepen terug te dringen. 
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3.2.1.  Rising Stars 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Jongmans en Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Projectleider Jeugd en Sociale Veiligheid 

Toelichting 
 
 
 

Terugdringen van hinder en overlast voor de burger door jongeren en het 
vergroten van ontwikkelingskansen voor deze jongeren. Toepassen van een 
groepsgerichte en een individueel gerichte aanpak van jongeren op lokaal 
niveau i.s.m. het Veiligheidshuis.  
Verdere uitwerking is nodig om de betrokkenheid van ouders (en de 
gemeenschap) te vergroten. 

Nota’s  en besluitvorming Raadsmededeling 10 sept. 2009.  

Betrokken partijen Gemeente (regie, leerplicht, team T&H, loopbaan 23), Politie, OM, Juzt en ad 
hoc andere partners 

Output indicatoren Terugdringen overlast en verhogen veiligheidsgevoel 

Bron output indicatoren Politie-informatie, Veiligheidsmonitor 

Voortgangsbewaking Projectleider Jeugd en Sociale Veiligheid 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Schoolverzuim, werkloosheid (wet WIJ) 

Samenhangende  projecten Jongerenloket, Loopbaan 23. Bij het besluit tot beëindigen inhuur externen zijn 
bij SZ taken in dit verband geschrapt. Het element ‘vergroten 
ontwikkelingskansen jongeren’ in de aanpak van Rising Stars is door het 
schrappen van deze taken aanzienlijk beperkt.   

Evaluatie Doorlopend door betrokkenen 

Financiën gemeente € 160.000 voor straathoekwerk Juzt van een totaal subsidie over 2012 n 2013 
van €212.000  
€ 350.000  als JPP+ subsidie voor individueel jongerenwerk  (Juzt) 

Personele inzet gemeente Projectleider Jeugd en sociale veiligheid 

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid 

Prioriteit Wijk en dorp  Jeugd District  
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3.2.2.  Justitieel Casusoverleg (JCO)  

Bestuurlijk portefeuillehouder Gebiedsofficier OM 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Voor gemeentelijke inbreng: Coördinerend leerplichtambtenaar en 
projectleider Jeugd en Sociale Veiligheid 

Toelichting Een jongere moet snel de strafrechtelijke reactie merken op zijn criminele 
gedrag. Daarom komt de 'zaak' van een jongere die een strafbaar feit heeft 
gepleegd aan de orde in het zogenoemde justitieel casusoverleg (JCO). Doel 
van het JCO is om snel en op basis van alle beschikbare informatie te beslissen 
over een passende reactie naar de jongere. 
 Ter ondersteuning van het JCO is het JCO-supportsysteem ontwikkeld. Via dit 
systeem worden alle noodzakelijke gegevens van jongeren gebundeld 
waardoor het JCO een reactie 'op maat' kan geven.  

Nota’s  en besluitvorming Jaarplan  Veiligheidshuis 

Betrokken partijen OM (regie), Ketenpartners Veiligheidshuis 

Output indicatoren Aantal zaken in JCO 
Bespreking 100% van alle jongeren met strafbaar feit of overtreding 
leerplichtwet 

Bron output indicatoren Jaarverslag Veiligheidshuis 

Voortgangsbewaking Coördinerend leerplichtambtenaar en projectleider Jeugd en Sociale Veiligheid 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten Rising Stars, Andere casusoverleggen Veiligheidshuis 

Evaluatie Bij opstellen jaarplan Veiligheidshuis 

Financiën gemeente Mede mogelijk met bijdrage instandhouding Veiligheidshuis post 6141004 

Personele inzet Inzet Coördinerend leerplichtambtenaar (deelnemer JCO), projectleider Jeugd 
en Sociale Veiligheid als plaatsvervanger.  
Team T&H borgt werkwijze met Veiligheidshuis 

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid 

Samenhang met Veilige Woon- en Leefomgeving 

Prioriteit   Jeugd District  
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3.2.3. Scenario Overleg Jeugd in Veiligheidshuis 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer  

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Manager Veiligheidshuis 

Toelichting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veelplegers zijn 18 jaar of ouder met meer dan 10 processen-verbaal. Het 
casusoverleg veelplegers zorgt voor een persoonsgebonden aanpak (PGA).   
In de persoonsgebonden aanpak worden de schakels van de strafrechtsketen 
(opsporing, vervolging, berechting en executie) voorafgegaan door de schakel 
preventie en afgesloten met de schakel nazorg. Aan het eind van de hier 
verbeelde keten is naast nazorg weer de schakel preventie gevoegd. 
Het casusoverleg maakt verschil tussen stelselmatige daders, zeer actieve 
veelplegers, veelplegers en meerplegers vanaf 18 jaar.  
Het streven is om in dit verband niet strak aan de grens van 18+ vast te 
houden. 

Nota’s  en besluitvorming Jaarplan Veiligheidshuis 

Betrokken partijen Ketenpartners Veiligheidshuis 

Output indicatoren Aantal behandelde zaken en uitgezette PGA’s 

Bron output indicatoren Jaarverslag Veiligheidshuis 

Voortgangsbewaking Manager Veiligheidshuis 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten Rising Stars, Courage, Nazorg na detentie 

Evaluatie Stuurgroep Veiligheidshuis bij vaststelling jaarplan 

Financiën gemeente Mede mogelijk met bijdrage instandhouding Veiligheidshuis post 6141004 

Personele inzet gemeente o.a. inzet coördinerend leerplichtambt. Roosendaal, projectleider Jeugd en 
Sociale Veiligheid als plaatsvervanger.  
Team T&H borgt werkwijze met Veiligheidshuis 

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid 

Prioriteit   Jeugd District  
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3.2.4. TOM en Tommie Zittingen Veiligheidshuis    

Bestuurlijk portefeuillehouder Gebiedsofficier OM 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Manager Veiligheidshuis/ OM 

Toelichting Het Taakstraf Officiersmodel biedt structurele mogelijkheden om werk- en 
leerstraffen te realiseren met de ketenpartners. Deze aanpak verkort de 
doorlooptijden. Dat heeft een positief effect op het delictbesef van de dader. 
Bevorderend hiervoor is tevens de snelle 
afhandeling van de gemeenten, door personen onder begeleiding te plaatsen 
bij onderdelen van de gemeentelijke organisatie. Ook Justitiële partners kijken 
naar mogelijkheden binnen hun eigen organisatieonderdelen. 
 
Voor jeugdigen is het Taakstraf OfficiersModel aangepast tot wat 
Tommiezittingen is genoemd. De opkomst van de jongeren en hun ouders blijkt 
goed. De aanpak heeft een goed impact op jongeren en hun ouders, doordat ze 
persoonlijk worden gezien en gesproken. Ze krijgen meteen een aanbod van 
een alternatieve straf. In het  merendeel van de gevallen accepteren betrokken 
deze straf. 

Nota’s  en besluitvorming Jaarplan Veiligheidshuis 

Betrokken partijen OM 

Output indicatoren Aantal uitgenodigde verdachten 
Aantal werkstraffen, leerstraffen en boetes voor deze verdachten 

Bron output indicatoren Jaarverslag Veiligheidshuis 

Voortgangsbewaking Manager Veiligheidshuis 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten Rising Stars, Courage 

Evaluatie  

Financiën gemeente Mede mogelijk met bijdrage instandhouding Veiligheidshuis post 6141004 

Personele inzet gemeente Team T&H borgt werkwijze met Veiligheidshuis 

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid 

Samenhang met Veilige Woon- en Leefomgeving 

Prioriteit   Jeugd District  
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3.2.5.  Aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojongeren  

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Jongmans en Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Projectleider Jeugd en Sociale Veiligheid 

Toelichting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De algemene doelstelling van Rising Stars vraagt voor Marokkaans-Nederlandse 

risicojongeren specifieke maatregelen.  Vanaf 2009 tot en met 2012 heeft het 

rijk extra middelen beschikbaar gesteld aan o.a. de gemeente Roosendaal. 

Deze middelen zijn ingezet voor straatcoaches, die hinderlijke en 

overlastgevende jongeren aanspreken. Zij vullen het gat op tussen preventie 

(jongerenwerk en hulpverlening) en repressie (politie en Team T&H). Het 

restantsubsidiebedrag wordt in de tweede helft van 2012 gebruikt voor het 

meer flexibel en doelmatig inzetten van straatcoaches tijdens pieken in 

overlastsituaties. Uitwerking is gaande van de mogelijkheden voor deze 

flexibele inzet in 2013.  

Roosendaal wisselt ervaringen uit met de andere convenantgemeenten en 

deelt met hen best practices.  

Nota’s  en besluitvorming Convenant van 22 gemeenten, de VNG en het rijk. d.d. 5 oktober 2009 

Betrokken partijen Gemeente (regie, leerplicht, team T&H, loopbaan 23), Politie, OM, Juzt en ad 
hoc andere partners 

Output indicatoren Ombuigen genoemde negatieve trends   
Jaarlijks wordt door het Ministerie een monitor uitgevoerd in de deelnemende 
gemeenten waarin de cijfers met betrekking tot de doelgroep staan opgesomd. 

Bron output indicatoren Politie informatie, Veiligheidsmonitor en jaarlijks uit te voeren monitor door 
het rijk. 

Voortgangsbewaking Projectleider Jeugd en Sociale Veiligheid 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Doorlopend door betrokkenen 

Financiën gemeente  

Personele inzet Onderdeel taak Projectleider Jeugd en Sociale Veiligheid 

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid 

Prioriteit Wijk en dorp  Jeugd   
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3.2.6.  Monitoring jeugdgroepen en Roosendaalse Risicolijst 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Projectleider Jeugd en Sociale Veiligheid  
met Politie en Jongerenwerk 

Toelichting De gemeente volgt de ontwikkelingen in groepen jeugd op basis van een 
indeling in hinderlijk, overlastgevend en crimineel. De voortdurende analyse 
van de ontwikkelingen bepaalt de prioriteiten in de aanpak. Er worden een 
aantal groepen door de Lokale Driehoek geprioriteerd. Daarvoor worden 
plannen van aanpak gemaakt die gemonitoord worden. De actualiteit kan deze 
plannen wel doorkruisen. 
Daarnaast wordt aandacht besteed aan individuele jongeren die voor hinder 
en/of overlast zorgen. Voor verschillende jongeren worden op maat plannen 
van aanpak geschreven waarbij bezien wordt welke interventie voor de 
desbetreffende jongere goed zou zijn (dat kan gaan van JPP+, Gedrag & Gezag, 
aanmelding bij een project zoals “Aan de Slag” of doorleiding naar het 
Veiligheidshuis). Tevens worden deze jongeren gemonitoord. 

Nota’s  en besluitvorming Vanwege de privacy gevoelige informatie en de verwevenheid met de 
opsporing, zijn de meeste rapportages in dit verband vertrouwelijk.  
De RM Programma veiligheid (11-6-2009) geeft de meest recente openbare 
informatie 

Betrokken partijen Gemeente (regie, leerplicht, loopbaan 23, jongerenloket, team T&H), Politie, 
OM, Juzt, straatcoaches  

Output indicatoren Aantal groepen in de genoemde onderverdeling 

Bron output indicatoren Politiegegevens 

Voortgangsbewaking Projectleider Jeugd en sociale veiligheid 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten Rising Stars, Courage 

Evaluatie Doorlopend door betrokkenen 

Financiën gemeente Valt onder het reguliere werk van de Projectleider Jeugd en Sociale Veiligheid 

Personele inzet gemeente Valt onder het reguliere werk van de Projectleider Jeugd en Sociale Veiligheid 

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid 

Prioriteit   Jeugd District  
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3.2.7. Camera’s in het openbaar gebied  

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Teamleider T&H. Teamchef politie Roosendaal 

Toelichting Bureau Beke heeft een evaluatie uitgevoerd van het cameratoezicht in 
Roosendaal en Bergen op Zoom.  Opdracht is gegeven om vanuit de 
aanbevelingen te komen tot protocollen voor inzet, beheer, registratie en 
monitoring van het gebruik van de camera’s. De insteek is dat er in ieder 
geval cameratoezicht blijft, met een flexibelere inzet. 

Er zijn mobiele camera’s aangeschaft, die thans tijdelijk zijn ingezet bij de 
overlastsituatie rondom winkelcentrum Lindenburg.  

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen Gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom, Politie, OM 

Output indicatoren Overleg is gaande over de vorm van rapportage 

Bron output indicatoren nader te bepalen vorm van voortgangsverslaggeving 

Voortgangsbewaking Teamleider T&H en teamchef politie Roosendaal 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Openbare orde 

Samenhangende  projecten Credo, KVU, 

Evaluatie  

Financiën gemeente 
 

€  8.857op 6141003  voor onderhoud.     
Met een exploitatietermijn tot 31-12-2013 is het krediet van  €150.000 
beschikbaar voor  vervanging,  renovatie en aanschaf verplaatsbare camera’s  

Personele inzet gemeente  

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid 

Samenhang met Veilige Woon- en Leefomgeving 

Prioriteit Wijk en dorp  Jeugd   

 

 
 

3.3. Jeugd, alcohol en drugs. 

 

In dit actieplan 2013 beperkt deze paragraaf zicht tot de direct op jeugd en jongeren gerichte 

activiteiten ter voorkoming van verslavingen. De aanpak van de drugscriminaliteit en drugsoverlast 

wordt nu behandeld in het hoofdstuk ‘bestuurlijke weerbaarheid’.  
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3.3.1.  Jongerenpreventieplan (JPP) 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Jongmans 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Projectleider jeugd en sociale veiligheid 

Toelichting Individuele begeleiding van jongeren en het gezin bij problemen in de sfeer van 
zorg en openbare orde. Toeleiding naar het JPP regelt het Uitvoerend  
coördinatoren overleg (UCO) vaak als vervolg op aanpak Gedrag & Gezag 

Nota’s  en besluitvorming Voor JPP+: besluit “Bestedingsvoorstel uitvoering Rising Stars” 29-11-2010.  

Betrokken partijen in het UCO: Projectleider J&SV, coördinerend leerplichtambtenaar, wijkagent 
jeugd, JPP-er van Juzt  

Output indicatoren Aantal aangeboden begeleidingen 

Bron output indicatoren Rapportage van Juzt  

Voortgangsbewaking Projectleider Jeugd en Sociale Veiligheid 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten Rising Stars en Gedrag & Gezag 

Evaluatie Door betrokkenen onderling (UCO) 

Financiën gemeente €  77.857 op 6630106  

Personele inzet gemeente  

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid 

Prioriteit   Jeugd   

 

3.3.2.  pro-actie GGZ-risico’s jongeren                                 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Jongmans 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Adviseur maatschappij  

Toelichting Kinderen van ouders met verslavingsproblemen lopen zelf een verhoogd risico. 
Ook jongeren die een psychische problematiek combineren met een frequent 
gebruik van alcohol en drugs lopen meer risico. Voor deze risicojongeren loopt 
de inzet op Lotgenotengroep voor kinderen van ouders met verslaving,  
Ondersteuningsgroepen, Voorlichting met gastlessen aan het ROC West-
Brabant en Professionele training voor docenten van het ROC in het herkennen 
van de risicoproblematiek. Doel van al deze inspanningen is te voorkomen, dat 
deze jongeren (verder) afglijden naar verslavings- en psychische problemen.  

Nota’s  en besluitvorming Jaarlijkse toewijzing van subsidies aan GGZ en Novadic Kentron, vanuit 
regionaal Kompas West Brabantse samenwerking (gem. Bergen op Zoom 
trekker) 

Betrokken partijen Gemeente, West-Brabantse gemeenten,  GGZ-WNB, Novadic Kentron, ROC 
West-Brabant 

Output indicatoren Aantallen geleverde gastlessen, lotgenotenbijeenkomsten, gastlessen en 
trainingen en aantal bereikte mensen uit de diverse doelgroepen. 

Bron output indicatoren Jaarlijkse prestatieafspraken per product.  

Voortgangsbewaking Adviseur maatschappij  

Planning Uitvoering verspreid over het lopende jaar. 

Samenhangende  thema’s  Vroegsignalering risicojongeren 

Samenhangende  projecten Rising Stars 

Evaluatie Jaarlijks binnen het ambtelijk overleg van de zes deelnemende gemeenten 

Financiën gemeente Onderdeel van € 411.916  (op 6620014) als bijdrage van Roosendaal aan 
regionale aanpak zes gemeenten  

Personele inzet gemeente Aansturing vanuit team maatschappij 

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid 

Prioriteit   Jeugd   
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3.3.3. Tegengaan alcoholmisbruik jongeren                  

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Jongmans 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Adviseur maatschappij  

Toelichting 'Think before you drink' is een regionale samenwerking om alcoholgebruik 
onder jongeren in de regio West-Brabant terug te dringen. Doelstellingen: géén 
alcoholgebruik onder de 16 jaar en terugdringen van overmatig alcoholgebruik 
boven de 16 jaar. Zie:  http://www.thinkbeforeyoudrink.nl/ 

Nota’s  en besluitvorming Aktieplan Jeugd, Kadernota lokaal gezondheidsbeleid 2010 t.m. 2013 

Betrokken partijen Gemeenten en GGD West-Brabant 

Output indicatoren Algemeen: verminderen overlast jongeren 
Terugdringen alcohol gebruik jongeren 
Kennis bij de doelgroep over gevolgen van alcohol gebruik 
Kennis bij de ouders over de gevolgen van alcohol gebruik door jongeren 
Aantal in het kader van Gedrag & Gezag verzonden waarschuwingsbrieven 

Bron output indicatoren GGD, metingen regionaal alcoholproject 

Voortgangsbewaking GGD 

Planning 2010 t.m. 2013 

Samenhangende  thema’s  Jeugdgezondheidszorg 
WMO prestatieveld 9 
Collectieve GGD-preventie 

Samenhangende  projecten Rising Stars, Gedrag & Gezag, JGZ 

Evaluatie Door GGZ, 2013 

Financiën gemeente  (budget vanuit voorziening voor de regionale aanpak genoemd bij 3.3.2.) 

Personele inzet gemeente p.m. in genoemde functie 

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid 

Prioriteit   Jeugd   

 

3.3.4. Casusoverleg Courage in Veiligheidshuis 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer  

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Medewerker Courage 

Toelichting Het terugdringen van recidive door met betrokken partijen 
een  persoonsgebonden aanpak te bepalen voor verdachten van opium 
gerelateerde delicten.  

Nota’s  en besluitvorming Drieluik Courage en Jaarplan Veiligheidshuis 

Betrokken partijen Gemeente Roosendaal met districtsgemeenten, Politie, UWV, OM, 
Belastingdienst.  

Output indicatoren Aantal besproken casussenen verdachten 

Bron output indicatoren Jaarverslag Veiligheidshuis en jaarverslag Courage 

Voortgangsbewaking Projectleider Courage 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Bij opstellen jaarplan Veiligheidshuis  

Financiën gemeente Mede mogelijk met bijdrage instandhouding Veiligheidshuis post 6141004 

Personele inzet gemeente Medewerker Courage, zie bij Integrale aanpak drugsoverlast 

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid  

Samenhang met: Veilige Woon- en Leefomgeving 

Prioriteit  Courage    
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3.4. Veilig in en om de school.  

Voor het project Aanpak vandalisme scholen is de ontwikkeling van de kosten bijgehouden.  
De kosten voor het verwijderen van graffiti waren eerder afgenomen van € 21.242 in 2006 
naar € 14.030 in 2008: een daling met ongeveer een derde. In 2010 zijn de kosten weer flink gestegen naar 
€24.622. Deze toename was verwacht, want die heeft rechtstreeks te maken met het beter schoonhouden van 
objecten.   
De vandalismeschade aan scholen (inclusief glasschade) neemt sinds 2005 fors af: van € 271.422 in 2005 naar 
€166.699 in 2009 en nog lager in 2010 met €134.815. (VM 2011,  blz. 25)   
 

3.4.1.  Leerplicht 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Verbraak 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Teamleider T&H 

Toelichting De werkwijze van de leerplichtambtenaar is voorgeschreven in de 
Leerplichtwet. De Roosendaalse werkwijze is vastgelegd in de 
leerplichtinstructie. De werkwijze valt onder het kader zoals geformuleerd in 
het onderwijs en jeugdbeleid. 
Aspecten van de leerplichttaken zijn het verminderen en voorkomen van het 
schoolverzuim, het handhaven van de leerplicht, en het terugdringen van het 
voortijdig schoolverlaten.  De wetgeving en beleidsontwikkelingen vragen om 
concrete vertaling van de uitvoerende taken binnen het team leerplicht. 
De leerplichtambtenaar werken in vele netwerken en casusoverleggen. De 
coördinerend leerplichtambtenaar is vanuit die netwerken de schakel naar de 
ketenpartners in het Veiligheidshuis.   
De leerplichtadministratie kent alle leerplichtige jongeren. Daarmee is dit een 
belangrijke bron van informatie in de vele netwerken.  
De leerplichtadministratie wordt op dit moment in regionaal verband 
uitgevoerd als pilot voor de 18 West-Brabantse gemeenten. In het overleg over 
inhoudelijke samenwerking van de leerplicht- en Regionale Meld- en 
Coördinatiefunctie wordt goede voortgang gemaakt. Doel is om een 
kwaliteitsverbetering te bereiken in de aanpak van schoolverzuim en voortijdig 
schoolverlaten. 

Nota’s  en besluitvorming Ambtsinstructie leerplichtambtenaren 

Betrokken partijen Gemeente(regie), schoolbesturen, partners in ZorgAdviesTeams, ketenpartners 
Veiligheidshuis 

Output indicatoren Verzuim percentages, relatief en absoluut 
Aantallen processen verbaal 
Totaal aantal leerplichtige leerlingen 
Absoluut schoolverzuim 
Signaal schoolverzuim 
Aantal opgemaakte processen verbaal 
Meldingen aan het RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig 
schoolverlaten 

Bron output indicatoren Jaarverslag leerplicht 

Voortgangsbewaking Teamleider T&H 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten Rising Stars en andere Projecten op terrein jeugd, eventueel opsommen 

Evaluatie  

Financiën gemeente €  151.771 op 6480002 

Personele inzet gemeente Functie leerplicht bij team T&H 

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid 

Prioriteit   Jeugd   
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3.4.2.  Aanpak vandalisme scholen 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Verbraak  

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Teamleider T&H  

Toelichting Scholen worden gestimuleerd samen met partners maatregelen te treffen die:  
- Vandalisme op scholen verminderen 
- Het veiligheidsgevoel versterken 
- Het schadebedrag terugdringen 

Na een succesvol verlopen project richt de aandacht zich nu op het continueren 
van de ontwikkelde aanpak.  

Nota’s  en besluitvorming In juni 2010 heeft het college de evaluatie van de pilot vastgesteld en tevens 
besloten om de beproefde werkwijze voort te zetten. 

Betrokken partijen Scholen, gemeente, politie 

Output indicatoren Schadebedrag vandalisme bij scholen  

Bron output indicatoren Veiligheidsmonitor 

Voortgangsbewaking Teamleider T&H  

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Onderwijshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, (zie advisering 1.2.2.) 

Samenhangende  projecten Stadsoevers, nieuwbouw Da Vinci College 

Evaluatie Jaarlijks, Positieve opbrengst, 2007:  €199.981.  2008;  €178.403.  
2009:  €162.707.  2010:  €137.315 

Financiën gemeente €  21.000 op 6480005, wordt geoormerkt als ‘preventiebudget’ en jaarlijks 
afgesplitst van het bedrag dat de gemeente in de begroting heeft opgenomen 
voor herstel vandalismeschade bij scholen. 

Personele inzet gemeente  Inzet adviseur veiligheid  

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid 

Samenhang met Veilige Woon- en Leefomgeving 

Prioriteit Wijk en dorp  Jeugd   

 

3.4.3.  Veilig honk 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Jongmans 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Teamleider T&H   

Toelichting Scholieren op hun route van huis naar school en vice versa veilige ankerpunten 
– zgn. Veilige Honken – bieden waar zij zo nodig om hulp kunnen vragen. Bij 
hulp-, c.q. ondersteuning kan het gaan om mankementen aan de fiets, 
valpartijen, pesten, ziekte, enz.  

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen Gemeente (regie), bewoners, scholen, Politie,  

Output indicatoren Aantal contacten tussen scholieren en Veilige Honkers 

Bron output indicatoren Jaarlijks totaaloverzicht van meldingen van alle bewoners.  

Voortgangsbewaking Teamleider  T&H  

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten  

Evaluatie  

Financiën gemeente  

Personele inzet Inzet adviseur veiligheid  

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid 

Prioriteit   Jeugd   

 



Integraal Veiligheidsplan Roosendaal 2012- 2014     Ontwerp  Actieplan 2013                              Blz. 54 

 

3.4.4.  Veilige school 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Verbraak 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Schoolbesturen 

Toelichting Veel scholen maken een jaarlijkse risicoanalyse. Die analyse bepaalt de 
verbeterpunten voor het komende jaar.  
Vanuit de districtelijke samenwerking veiligheid is een protocol Veilige School 
opgesteld.  De gemeente Roosendaal zal dit protocol als handreiking 
voorleggen aan de Stuurgroep Educatie Roosendaal (STER). De schoolbesturen 
zijn zelfstandig in hun verantwoordelijkheid voor de toepassing van een 
dergelijk protocol.   

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen STER (Stuurgroep Educatie Roosendaal = Schoolbesturen met weth.), Politie 

Output indicatoren Nader te bepalen als met protocol gewerkt gaat worden.  
Het keurmerk Veilig Onderwijs is daarbij te gebruiken 

Bron output indicatoren Nader te bepalen als met protocol gewerkt gaat worden 

Voortgangsbewaking Nader te bepalen als met protocol gewerkt gaat worden 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Incidenten overlast en vermogen (diefstal) 

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Nader te bepalen als met protocol gewerkt gaat worden 

Financiën gemeente  

Personele inzet gemeente Team Maatschappij verzorgt agendering in de STER 

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid 

Samenhang met Veilige Woon- en Leefomgeving 

Prioriteit   Jeugd   

 

Veiligheidsveld 4:  Fysieke veiligheid 

Het veiligheidsveld ‘fysieke veiligheid’ bestaat uit vier thema’s: 
4.1.  verkeersveiligheid: met aandacht voor verkeersoverlast, verkeersongevallen, alcohol  
 in het verkeer en verkeersslachtoffers; 
4.2.  brandveiligheid: 
4.3.  Externe veiligheid, risico’s gevaarlijke stoffen 
4.4.  Voorbereiding op rampenbestrijding 

Deze thema’s en de daarbij behorende projecten/activiteiten zijn in dit hoofdstuk aan de orde. 
 
4.1. Verkeersveiligheid. 

Objectief geldt  dat het totaal aantal geregistreerde verkeersongevallen in de gemeente Roosendaal 
is gedaald van 1.687 in 2008 via 1.533 in 2009 naar 1.305 in 2010. Bij 1 ongeval was er een dodelijk 
slachtoffer.   
Het aantal geregistreerde verkeersongevallen zonder letsel (waaronder parkeerschade) is in 2009 
opnieuw gedaald. Het aantal ongevallen met letsel is gedaald van 189 in 2009 naar 143 in 2010. (VM 
2011, blz. 22 en 11) 
 
De problemen die in de ogen van bewoners het meest voorkomen hebben te maken met het 
(auto)verkeer: 34 procent vindt dat er in hun buurt vaak te hard wordt gereden.  In de ogen van de 
bewoners is er in veel opzichten sprake van een significante verbetering ten opzichte van 2007. Het 
aantal mensen dat vindt te hard rijden vaak voorkomt  in hun eigen buurt is duidelijk gedaald. (VM 
2011, blz. 32) 
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4.1.1. Fysieke verkeersmaatregelen (GVVP) 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Adriaansen 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Adviseur verkeer team Ruimte 

Toelichting Verkeersveiligheid is integraal onderdeel van het verkeersbeleid in de 
gemeente. Te denken valt aan o.a. het inrichten van rotondes, aanleg van 
fietspaden of fietsstroken en verkeerslichten. De mogelijkheden om de 
verkeersveiligheid te vergroten maken standaard deel uit van de afweging bij 
het nemen van verkeersmaatregelen. 
Beleidsvisie in GVVP, hfst. 6:  Direct bij de inrichting zorgen voor toepassing van 
maatregelen die de veiligheid waarborgen. (bij het concept Duurzaam Veilig) 
 
De brandweer wordt vroegtijdig betrokken in de ontwerpfase met het oog op de 
routes voor hulpverleningsdiensten.  Bij blijvende wijzigingen in de 
verkeerssituatie wordt altijd rekening gehouden met de bereikbaarheid voor 
hulpdiensten.  

Nota’s  en besluitvorming Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP), 29-9-2008 

Betrokken partijen Gemeente (regie), provincie, politie, scholen, inwoners, bewonersplatforms, 
buurtonderneming, Veolia, Veilig Verkeer Nederland afd. Roosendaal, 
Brandweer i.v.m. opkomsttijden en bereikbaarheid 

Output indicatoren Een actueel GVVP in 2011 met de daarin opgenomen taakstellingen 

Bron output indicatoren Gemeente, veiligheidsmonitor en bewonersenquête 

Voortgangsbewaking Adviseur verkeer team Ruimte 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  
 

Aanrijtijden hulpdiensten, Gevoel van veiligheid en ervaren verkeersoverlast, 
Risico’s vervoer gevaarlijke stoffen, Evenementen en veiligheid (omleiding 
verkeer), Veilige school (routes van huis naar school) 

Samenhangende  projecten Zie GVVP, Parkeer en verkeersoverlast 

Evaluatie 4 jaarlijks GVVP 

Financiën gemeente Zie GVVP, Pr. 8 

Personele inzet gemeente Adviseur verkeer team Ruimte 

Veiligheidsveld Fysieke Veiligheid 

Prioriteit Wijk en dorp    Fysiek 
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4.1.2. Educatie en voorlichting verkeer 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Adriaansen 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Projectleider verkeer  

Toelichting Roosendaalse scholen kunnen het Brabants verkeersveiligheidlabel verdienen 
als ze aan de eisen voldoen. Onderdeel van het label is het Verkeersexamen 
voor groep 8 van de basisschool (theorie en praktijk).  
De activiteit staat onder druk door het vervallen van de gemeentelijke bijdrage 
en de kerntakendiscussie bij de politie.  

Nota’s  en besluitvorming De huidige werkwijze is gegroeid vanuit deelname aan een pilot omstreeks 
2000. 

Betrokken partijen 
 

Schoolbesturen basisonderwijs, Veilig Verkeer Nederland afd. Roosendaal, 
Provincie Noord-Brabant   

Output indicatoren Aantal scholen dat het label heeft 

Bron output indicatoren Bericht van provincie aan gemeente, resp. de website van de provincie 

Voortgangsbewaking Provincie met verlening label 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Provincie 

Financiën gemeente De gemeentelijke bijdrage is vervallen. 

Personele inzet gemeente Onderdeel taken projectleider verkeer 

Veiligheidsveld Fysieke Veiligheid 

Samenhang met Jeugd en Veiligheid 

Prioriteit Wijk en dorp  Jeugd   

 

4.2. Brandveiligheid.  

De brandweer in Nederland wil de komende jaren veel efficiënter gaan uitrukken en burgers en bedrijven veel 

meer gaan betrekken bij het voorkomen van brand. Als uitvloeisel van de strategische visie wordt onder meer 

accent gegeven aan pro-actie en preventie. Genoemd worden de sterkere betrokkenheid bij ruimtelijke 

ontwikkelingen, vergunningverlening en voorlichting. De brandweer levert inzake het onderwerp 

brandveiligheid inbreng bij de wijkgerichte aanpak van buurthulpverlening, invulling van keurmerken als Veilig 

Wonen, Veilig Ondernemen en Veilig Uitgaan en bij voorlichtingsbijeenkomsten over veiligheid. 

Ook wordt er op basisscholen voorlichting gegeven over brandveiligheid en worden 
buurtpreventieteams geïnstrueerd over brandveiligheid in huis en in de buurt, zodat men ‘Home 
Safety Checks’ af kan gaan nemen. Het op termijn beoogde resultaat hiervan is, dat minder behoeft 
te worden ingezet op repressie, de daadwerkelijke bestrijding van brand. De repressie wordt in dit 
kader ook “vernieuwd”. Het gaat daarbij om variabele voertuigbezetting, uitruk op maat, andere 
inzettactieken, blusmethoden en innovatie. 

Ook is bij zorginstellingen en een aantal specifieke bedrijven ingezet op meer voorlichting over de werking van 

brandmeldinstallaties, om daarmee het aantal loze meldingen terug te dringen.  
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4.2.1. Inzet Brandweer 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Clustercommandant Brandweer  

Toelichting De brandweer wil veel efficiënter gaan uitrukken en burgers en bedrijven meer 
gaan betrekken bij het voorkomen van brand. Deze visie leidt tot meer accent 
op pro-actie en preventie, met een sterkere betrokkenheid bij ruimtelijke 
ontwikkelingen, vergunningverlening en voorlichting. De brandweer levert 
inbreng bij de wijkgerichte aanpak van buurthulpverlening, invulling van 
keurmerken als Veilig Wonen, Veilig Ondernemen en Veilig Uitgaan en bij 
voorlichtingsbijeenkomsten over veiligheid. Het projectplan ‘Brandweer 
overmorgen’ werkt vanuit deze visie onder meer aan het volgende.  
1. De Pilot Dorpshulpverlening, kleinschalige, laagdrempelige en lokaal 
georganiseerde hulpverlening. Een slagvaardig team van brandweervrijwilligers 
regelt de uitruk met een speciaal ingerichte personenauto, is bekend is met de 
locale situatie en is snel ter plaatste. Het team biedt ondersteuning aan de 
hulpdiensten. De brandweer maakt zo meer en anders gebruik van de kennis 
en vaardigheden van de vrijwilligers. Dit team kan ingaan op dringende vragen 
over brandveiligheid. (Pilot tot eind 2013) 
2. Voorlichtingsprogramma voor Scholen met winnend project ‘Braaand’ voor 
groep 7 en 8 basisonderwijs 
3. Voorlichting na incidenten maakt gebruik van ontvankelijkheid voor 
informatie op dat moment met informatie over aanpak incident en 
mogelijkheden tot preventie door burgers zelf. 
4. Additionele taken parate dienst waarbij met extra dienstverlening de 
betrokkenheid bij de brandweer wordt vergroot.   

Nota’s  en besluitvorming Beleidsplan veiligheidsregio 2011-2014 en Projectplan “Brandweer 
overmorgen” 

Betrokken partijen Brandweer, Veiligheidsregio, Gemeente, Politie, waarbij in de nieuwe visie 
samenwerking past met bijv. woningcorporaties en verzekeraars. 

Output indicatoren                  Minder inzet op repressie, de daadwerkelijke bestrijding van brand af te meten 
aan het aantal uitrukken; Verhogen veiligheidsbewustzijn van burgers en 
bedrijven; Minder ongewenste meldingen aan brandweer 

Bron output indicatoren Jaarverslag en evaluatie verslagen incidenten 

Voortgangsbewaking Veiligheidsregio 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Inzet expertise veiligheidsregio/brandweer bij handhaving, 
vergunningverlening, risico’s gevaarlijke stoffen (zie externe veiligheid) 

Samenhangende  projecten Regionalisering brandweer 
Besluit Veiligheidsregio’s 

Evaluatie  

Financiën gemeente  €  5.201.571 op 6120001, bijdrage veiligheidsregio incl. brandweer algemeen. 
Positief saldo €  153.092 op 6120000, brandweer  

Personele inzet gemeente  

Veiligheidsveld Fysieke Veiligheid  

Samenhang met Veilige Woon- en Leefomgeving 

Prioriteit    District Fysiek 
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 4.2.2. Opkomsttijden hulpdiensten 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Projectleiders team ingenieursbureau en teamleider Vergunningen  

Toelichting De hulpdiensten en de huisartsenpost worden actueel op de hoogte gehouden 
van tijdelijke belemmeringen in het verkeer door:  

- Het team ingenieursbureau voor de situatie bij werkzaamheden en 
- het team vergunningen voor de situatie bij evenementen. 

Bij blijvende wijzigingen in de verkeerssituatie wordt altijd rekening gehouden 
met de bereikbaarheid voor hulpdiensten (zie 4.1.1.) 
Speciale aandacht krijgt de calamiteitenroute bij het beheer van de openbare 
ruimte. De veiligheidsregio informeert de gemeente steeds over de actuele 
calamiteitenroutes.  
Als burgers zorgen melden over belemmeringen op de route (bijv. door hoge 
parkeerdruk in een straat) wordt altijd nagegaan of er maatregelen nodig zijn. 
Zonodig rijdt de brandweer op proef door de straat. 

Nota’s  en besluitvorming Beleidsplan veiligheidsregio 2011-2014 

Betrokken partijen Brandweer, Veiligheidsregio, Gemeente, Politie 

Output indicatoren                  Percentage 90% opkomst noodhulp op tijd: 
- Politie maximaal 15 minuten 
- Brandweer maximaal 8 of 12 minuten 
- Ambulance maximaal 15 minuten 
- Gemeente maximaal 30 minuten 

Bron output indicatoren Jaarverslag en evaluatie verslagen incidenten 

Voortgangsbewaking Veiligheidsregio i.s.m. bestuursondersteuner OOV/Calamiteitencoördinator 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Ruimtelijke inrichting moet rekening houden met potentiële incidenten en de 
hulpverlening daarbij.  
Risico’s gevaarlijke stoffen, zie externe veiligheid 
Fysieke verkeersmaatregelen (GVVP), structurele ingrepen houden rekening 
met aanrijtijden 

Samenhangende  projecten Regionalisering brandweer 
Besluit Veiligheidsregio’s 

Evaluatie  

Financiën gemeente   

Personele inzet gemeente Onderdeel taak projectleiders team Ingenieursbureau en  vergunningverleners  

Veiligheidsveld Fysieke Veiligheid  

Samenhang met Veilige Woon- en Leefomgeving 

Prioriteit    District Fysiek 
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4.3. Externe veiligheid  

 

De actuele situatie van de risico’s van gevaarlijke stoffen is af te lezen uit de risicokaart van 

Nederland. Met de eigen postcode krijgt iedere inwoner direct toegang tot de mogelijke risico’s in de 

eigen omgeving: www.risicokaart.nl.  

 

Bij externe veiligheid is de samenhang van belang tussen een goede aanpak bij nieuwe 

ontwikkelingen (4.3.1.), een integrale aanpak van de vergunningverlening die leidt tot de vereiste 

voorschriften (4.3.2.) en een controleplan gekoppeld aan een duidelijke regeling van het toezicht. 

(1.1.2.). Bij gebruiksmeldingen die niet vergunningplichtig zijn, is het netwerk van betrokken alert op 

mogelijke risico’s in de zin van Externe Veiligheid.  

 

In samenwerking met de regionale milieudienst wordt invulling gegeven aan het 
Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014. De uitvoering ligt op schema. 

Deze paragraaf van het integraal veiligheidsplan legt al hetgeen vast dat nodig is om aan de 

kwaliteitseisen die voor Externe Veiligheid zijn gesteld te voldoen. De ambtelijke organisatie kent op 

de vereiste details verdere waarborgen. Het integraal veiligheidsplan beperkt zich tot de hoofdlijnen 

van beleid en gaat niet nader op deze details in. Het college van burgemeester en  wethouders van 

Roosendaal verklaart hiermee geheel te voldoen aan de kwaliteitseisen Externe Veiligheid. 
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4.3.1.  Externe Veiligheid informatiehuishouding en toepassing bij nieuwe ontwikkelingen 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Adriaansen 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Teamleider Ruimte 
Omgevingsdienst Midden en West-Brabant  en Veiligheidsregio leveren 
expertise  

Toelichting Van externe veiligheid is sprake, als fysieke bronnen van gevaar 
veiligheidsrisico kunnen opleveren buiten het terrein waar die bronnen zich 
bevinden, dus extern een risico opleveren.  De gemeente past de wet- en 
regelgeving voor Externe Veiligheid toe. Deze toepassing vraagt: 
- een goede informatiehuishouding, die is geregeld met  inschakeling van de 

deskundigheid van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (als 

opvolger van de RMD).   

- Een goede interne coördinatie om te waarborgen dat deze informatie altijd 

beschikbaar is en gebruikt wordt bij het afwegen van nieuwe 

ontwikkelingen, vergunningverlening  en vrijstellingen. 

- Een goede interne coördinatie om bij aanpassing van regelingen op RO 

terrein de meest actuele inzichten worden gebruikt.   

- Bij nieuwe of wijzigende regelgeving leidt de informatievoorziening tot een 

adequaat overzicht van mogelijke saneringssituaties 

Nota’s  en besluitvorming Gemeentelijk Uitvoeringsprogramma EV 2011 – 2014, op basis van de 
Uitvoeringsvisie externe veiligheid, interprovinciaal overleg, mei 2010 en  het 
provinciale uitvoeringsprogramma ‘Brabant veiliger 2011 – 2014 

Betrokken partijen Gemeente (regie), OMWB (uitvoering), Brandweer, betrokken bedrijven en 
organisaties 

Output indicatoren - Gemeentelijke bestemmingsplannen houden rekening met externe 

veiligheid 

- Bij nieuwe ontwikkelingen levert de gemeente een verantwoording van de 

risico’s met externe veiligheid 

Bron output indicatoren Registratie OMWB op veiligheidskaart, zie bronvermelding bij 4.3.4. 

Voortgangsbewaking Teamleider Ruimte 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Rampenbestrijding en crisisbeheersing (zie 4.4.) 
Vergunningverlening (zie 4.3.2.) 
Risico Informatie Systeem actueel houden (zie 4.3.3.)  

Samenhangende  projecten - Handhaving Wabo ziet ook op BZRO bedrijven 

- EV is een thema in de districtelijke samenwerking voor OOV. 

Evaluatie Evaluatie door betrokken partijen indien nodig 

Financiën gemeente De provincie financiert de taken van de OMWB voor de gemeente bij deze 
activiteit als onderdeel van het Programma Veiligheid. Het is mogelijk dat deze 
financiering in de komende jaren onder druk komt te staan.   

Personele inzet gemeente Inzet  bestuursondersteuner OOV/Calamiteitencoördinator, adviseurs team 
Ruimte, en medewerkers Wabo 

Veiligheidsveld Fysieke Veiligheid 

Samenhang met Veilige Woon- en Leefomgeving 

Prioriteit    District Fysiek 
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4.3.2.  Externe Veiligheid en vergunningverlening (Wabo)  

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Adriaansen  

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Teamleider Vergunningen 
Teamleider Ruimte voor actueel houden van informatie 

Toelichting De Wabo-regisseur controleert altijd of externe veiligheid aan de orde is bij een 
aanvraag van een vergunning.  Het team Ruimte draagt er zorg voor dat de 
actuele informatie verwerkt is in de bestemmingsplannen of voorziet de 
afdeling DV van de juiste informatie.  
De onderbouwing van besluiten over vergunningsaanvragen moet voldoen aan 
eisen van brandveiligheid en externe veiligheid.  Deze onderbouwing berust op 
een goede advisering door Veiligheidsregio en de Regionale Uitvoeringsdienst 
(OMWB)   

Nota’s  en besluitvorming Gemeentelijk Uitvoeringsprogramma EV 2011 – 2014, op basis van de 
Uitvoeringsvisie externe veiligheid, interprovinciaal overleg, mei 2010 en  het 
provinciale uitvoeringsprogramma ‘Brabant veiliger 2011 – 2014’ 

Betrokken partijen Gemeente (regie), OMWB, Brandweer 

Output indicatoren De onderbouwing van besluiten op vergunningsaanvragen omvat waar nodig 
de verantwoording van voorschriften die vereist zijn vanwege risico’s van 
gevaarlijke stoffen  (externe veiligheid). 

Bron output indicatoren Wettelijke en regionale aansturing van de brandweer voorziet in regelmatige 
controle op deze indicatoren  

Voortgangsbewaking Teamleider Vergunningen 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s              
 
 

Rampenbestrijding en crisisbeheersing 
Externe veiligheid informatiehuishouding en toepassing bij nieuwe 
ontwikkelingen 
Handhaving op verleende omgevingsvergunningen 

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Evaluatie door betrokken partijen indien nodig 

Financiën gemeente 
 

Advisering op EV door OMWB maakt deel u van uitbestedingbudget OMWB 
€210.000 op 6723108, op titel vergunningverlening milieu in brede zin.  
1 fte voor controles Brandweer.  

Personele inzet gemeente Team vergunningen, team Ruimte 

Veiligheidsveld Fysieke Veiligheid 

Samenhang met Veilige Woon- en Leefomgeving 

Prioriteit     Fysiek 
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4.3.3. Routering vervoer gevaarlijke stoffen 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Adriaansen 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Bestuursondersteuner OOV/Calamiteitencoördinator met OMWB voor actuele 
expertise. Medewerker team vergunningen voor ontheffingen 

Toelichting 
  

De gemeente heeft indertijd op Borchwerf een beperkte route aangewezen 
voor vervoer van gevaarlijke stoffen. Het aanwijzen van deze route betekent, 
dat elders in de gemeente een ontheffing nodig is om gevaarlijke stoffen te 
vervoeren. Doel van het werken met ontheffingen is om het vervoer over 
geselecteerde routes te leiden. Deze routes blijken in de praktijk niet of 
nauwelijks te verschillen van de routes die wettelijk zijn voorgeschreven.  
 
Dit leidt tot heroverweging van deze aanpak. De vervoerder heeft zelf een 
wettelijke verantwoordelijkheid heeft om de route zo te kiezen, dat 
woonkernen zoveel mogelijk wordt vermeden en zo min mogelijk gereden 
wordt langs kwetsbare objecten. Kwetsbare objecten zijn voor iedereen te zien 
met de groene punten op de risicokaart (zie volgende activiteit).  
 
De wijzigingen op dit punt worden meegenomen bij de lopende 
vereenvoudiging van regelgeving. 

Nota’s  en besluitvorming Raadsbesluit eind 2013 vereenvoudiging regelgeving 

Betrokken partijen Gemeente (regie), betrokken vervoerders, zo nodig expertise van OMWB 

Output indicatoren Geen incidenten 

Bron output indicatoren Jaarverslagen Veiligheidsregio 

Voortgangsbewaking Bestuursondersteuner OOV/ Calamiteitencoördinator interne coördinatie met 
vergunningverlening. 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  
 

Risico’s natuurrampen,   
Externe Veiligheid met o.a. invoering basisnet vervoer gevaarlijke stoffen 

Samenhangende  projecten  

Evaluatie De gemeente gaat na of intrekken nodig is van het besluit een route voor 
gevaarlijke stoffen aan te wijzen. 

Financiën gemeente n.v.t. 

Personele inzet gemeente Inzet team vergunningverlening wellicht op termijn te vermijden.  
Inzet bestuursondersteuner OOV/Calamiteitencoördinator 

Veiligheidsveld Fysieke Veiligheid 

Prioriteit     Fysiek 
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4.3.4. Risico informatie systemen 

Bestuurlijk portefeuillehouder wethouder Adriaansen 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Bestuursondersteuner OOV/ Calamiteitencoördinator als RIS-coördinator 
OMWB zorgt voor actuele expertise 

Toelichting Er is een landelijk risico informatiesysteem (RIS). Dit wordt gevoed met 
informatie vanuit de gemeenten. De bestuursondersteuner OOV/ 
Calamiteitencoördinator is RIS-coördinator.   
Voor de burger is dit systeem zichtbaar op de risicokaart Nederland.  

Intern biedt de geobrowser actuele informatie, inclusief de risicokaart 
explosieven 

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen RIVM (landelijke regie en beheer), gemeente (regie op lokale info), 
veiligheidsregio, OMWB 

Output indicatoren Actuele risicokaart 

Bron output indicatoren www.risicokaart.nl  waarnaar ook verwezen wordt op www.roosendaal.nl 

Voortgangsbewaking Bestuursondersteuner OOV/ Calamiteitencoördinator 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Externe Veiligheid, rampenbestrijding 

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Doorlopend actueel houden 

Financiën gemeente Zie 4.3.1. informatievoorziening bij Externe Veiligheid.  
In DVO OMWB heeft RIS de specifieke code v.g. 009 

Personele inzet gemeente Onderdeel taak Bestuursondersteuner OOV/ Calamiteitencoördinator 

Veiligheidsveld Fysieke Veiligheid 

Prioriteit     Fysiek 

 

 

4.4. Voorbereiding op rampenbestrijding.  

De grootste veiligheidsrisico’s voor Midden- en West-Brabant zijn: 
- Overstromingen 
- Bedreiging van de volksgezondheid/ziektegolf 
- Uitval van nutsvoorzieningen 
- Ongeval met gevaarlijke stoffen. 
Op basis van het risicoprofiel is een analyse gemaakt. Kan de veiligheidsregio adequaat optreden en hulp 
bieden als het risico zich daadwerkelijk voordoet? Welke capaciteit is nodig en wat is er beschikbaar? Deze 
capaciteitsanalyse leidt tot de conclusie, dat de veiligheidsregio voor het grootste gedeelte adequate 
hulpverlening kan bieden. Het beleidsplan richt zich op die risico’s waar de effecten nog onvoldoende in beeld 
zijn (bijv. uitval nutsvoorzieningen) en risico’s waar voldoende capaciteit nog niet volledig is gewaarborgd. (uit 
beleidsplan 2011-2015 veiligheidsregio ‘Verbinden en versterken ‘). 
De specifieke inzet in Roosendaal op dit onderdeel van het Integraal Veiligheidsplan maakt deel uit van de 
bredere aanpak in de gehele veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Op 29 maart 2012 is het Regionaal 
Crisisplan vastgesteld.  Op basis van een implementatieplan wordt  de totale rampenbestrijdingsorganisatie 
hierop aangepast.  De implementatie is voorzien vóór 1 december  2012. Het implementatietraject voor de 
medewerkers van de  gemeente Roosendaal ligt op schema. 
Voor grensoverschrijdende risico’s werken de provincies Antwerpen en Noord-Brabant samen in de Commissie 
Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding. Met enkele werkgroepen zorgt deze commissie voor 
een adequate aanpak van specifieke risico’s. De actuele ontwikkelingen van grensoverschrijdende risico’s 
worden door deze commissie scherp gevolgd. 
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4.4.1.  Regionaal Crisisplan 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Bestuursondersteuner OOV/Calamiteitencoördinator 

Toelichting Goede voorbereiding op een ramp, crisis of een zwaar ongeval is belangrijk om: 
- de gevolgen doelmatig en planmatig te bestrijden; 
- de oorzaak zo snel mogelijk weg te nemen; 
- snel en effectief hulp te bieden 
De Wet veiligheidsregio’s leidt tot ontwikkelingen op het gebied van 
brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding. Deze ontwikkelingen 
zijn terug te vinden in het beleidsplan 2011-2015 van de Veiligheidsregio. Het 
gemeentelijk rampenplan is vervangen door één Regionaal Crisisplan. Voor de 
uitvoering van de gemeentelijke diensten is er een nieuw Organisatieplan 
Gemeenten opgemaakt.  

Nota’s  en besluitvorming Beleidsplan 2011-2014 Veiligheidsregio 

Betrokken partijen Gemeente (regie), politie, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en 
rampen (GHOR), brandweer en veiligheidsregio 

Output indicatoren In principe geldt op deze activiteit: geen nieuws is goed nieuws. 
De beoogde output bij eventuele incidenten is, dat de evaluatie een adequate 
aanpak laat zien. Verder geldt als maatstaf: het Rampenplan is actueel 

Bron output indicatoren Verslagen Veiligheidsregio 

Voortgangsbewaking Bestuursondersteuner OOV/Calamiteitencoördinator 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Risico’s natuurrampen, Externe Veiligheid, Opkomsttijden hulpdiensten 

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Evaluatie door betrokken partijen indien nodig 

Financiën gemeente €    21.597op 6120100,  

Personele inzet gemeente Bestuursondersteuner OOV/Calamiteitencoördinator en Piketdienst Team T&H 

Veiligheidsveld Fysieke Veiligheid 

Prioriteit     Fysiek 
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4.4.2.  Grensoverschrijdende samenwerking  

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Bestuursondersteuner OOV/Calamiteitencoördinator 

Toelichting Vanaf 2001 bestaat de commissie grensoverschrijdende samenwerking 
Rampenbestrijding (GRS). Vanwege de Wet veiligheidsregio’s is die GSR 
opnieuw ingericht. Deze samenwerking bereid zich voor op rampen en crises 
met landsgrensoverschrijdende effecten of de dreiging van dergelijke 
incidenten.  
De samenwerkingsrelaties in dit verband worden ook ingezet bij de integrale 
aanpak van drugsoverlast, waarbij specifieke grensoverschrijdende acties zijn 
voorzien. 

Nota’s  en besluitvorming Protocol ‘rampen kennen geen grenzen’ 2002 van 21 gemeenten uit de 
grensstreek. Protocol GROS Veiligheid van alle provincies in Nederland en 
België langs de gezamenlijke grens. 

Betrokken partijen Gemeente, Politie, Brandweer, Veiligheidsregio 

Output indicatoren Zie beleidsplan Veiligheidsregio. Streven is ieder jaar een internationale 
oefening te houden.  
Streven is jaarlijks een grootschalige grensoverschrijdende controle uitgevoerd 
door diverse Belgische en Nederlandse opsporingsdiensten gericht op een 
breed scala van misdrijven en overtredingen (drugs, mensenhandel, rijtijden 
e.d.). 

Bron output indicatoren Jaarverslag Veiligheidsregio, Jaarverslag Courage 

Voortgangsbewaking Bestuursondersteuner OOV/Calamiteitencoördinator 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Recent uitgevoerd vanwege wet veiligheidsregio’s 

Financiën gemeente Zie budget gemeentelijk rampenplan  

Personele inzet gemeente Bestuursondersteuner OOV/Calamiteitencoördinator en Piketdienst Team T&H 

Veiligheidsveld Fysieke Veiligheid 

Prioriteit     Fysiek 
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4.4.3. Rampenbestrijdingsplan Specifieke situaties    

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Bestuursondersteuner OOV/Calamiteitencoördinator 

Toelichting Voor bepaalde locaties bestaan aparte plannen. (Rampenbestrijdingsplan Van 
den Anker voor 2 locaties, Rampenbestrijdingsplan Kerncentrales Doel, 
Calamiteitenplan Spooremplacement.) Deze plannen beschrijven voor deze 
specifieke locaties de vastgestelde werkwijze van de bij de bestrijding 
betrokken diensten. Deze rampenplannen beschrijven wat specifiek nodig is in 
aanvulling op het algemene rampenplan van de gemeente. Deze plannen 
dienen eens per drie jaar geoefend te worden.  

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen Gemeente (regie), politie, GHOR, brandweer en veiligheidsregio en de OMWB  

Output indicatoren Specifieke rampenplannen zijn actueel 

Bron output indicatoren Gemeente 

Voortgangsbewaking Bestuursondersteuner OOV/Calamiteitencoördinator 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Risico’s natuurrampen, Externe Veiligheid 

Samenhangende  projecten Gemeentelijk rampenplan resp. Regionaal Crisisplan 

Evaluatie Evaluatie door betrokken partijen indien nodig 

Financiën gemeente Reguliere budgetten 

Personele inzet gemeente Bestuursondersteuner OOV/Calamiteitencoördinator en Piketdienst Team T&H 

Veiligheidsveld Fysieke Veiligheid 

Prioriteit     Fysiek 

 

4.4.4.  Gezondheidsrisico’s  

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer/ wethouder Jongmans 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Bestuursondersteuner OOV/Calamiteitencoördinator 

Toelichting De aanpak van crisisbeheer en rampenbestrijding is ook van toepassing als er 
risico’s blijken voor de gezondheid van de bevolking 

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen Gemeente (regie), GGD, i.s.m. RIVM en veiligheidsregio 

Output indicatoren Optimale bescherming bevolking tegen gezondheidsrisico’s  

Bron output indicatoren RIVM 

Voortgangsbewaking Bestuursondersteuner OOV/Calamiteitencoördinator    

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Risico’s natuurrampen, Externe Veiligheid 

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Evaluatie door betrokken partijen indien nodig 

Financiën gemeente Reguliere budgetten 

Personele inzet gemeente Bestuursondersteuner OOV/Calamiteitencoördinator 

Veiligheidsveld Fysieke Veiligheid 

Prioriteit     Fysiek 
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5. Bestuurlijke weerbaarheid 

 
Het project Courage heeft zeer goede resultaten behaald bij het terugdringen van de drugsoverlast. 
De inzet is nu gericht op een ‘voorhoede’ gevecht tegen de achterliggende criminele structuren. 
Burgemeester Niederer heeft in het regionale veiligheidscollege de bestuurlijke portefeuille 
Georganiseerde Criminaliteit, één van de prioriteiten van de politieregio Zeeland-West-Brabant. Met 
deze positie benadrukt Roosendaal de noodzaak om bij dit voorhoede gevecht een brede 
samenwerking van veiligheidspartners te zoeken.  
 
Het zal duidelijk zijn dat de inzet op het aanpakken van de criminele structuren samenwerking vraagt 
met vele partners, een samenwerking die niet ophoudt bij de gemeentegrens of de grens van het 
nieuwe politiedistrict.  
 
Deze ontwikkelingen leiden tot een andere naam voor dit hoofdstuk. ‘Bestuurlijke weerbaarheid’ 
geeft de beoogde verbreding aan van het veiligheidsveld ‘integriteit en veiligheid’. Het hoofdstuk 
bestaat nu uit de volgende thema’s: 
5.1.  Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit  
5.2.  Bestuurlijke en ambtelijke integriteit 
5.3.  Polarisatie en radicalisering; 
Deze thema’s en de daarbij behorende projecten/activiteiten komen in dit hoofdstuk aan de orde. 
 
 
 
 

5.1. Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit 
 
Project Courage richt zich op de aanpak van de resterende drugsoverlast/ criminaliteit en de aanpak 
van de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld. De ervaringen van de bestrijding van 
drugscriminaliteit maken duidelijk, dat er grote winsten worden gemaakt, die geïnvesteerd worden in 
onroerend goed en ondernemingen. Er ontstaat een nauwe verwevenheid tussen onder- en 
bovenwereld. De georganiseerde criminaliteit draagt bij aan de alledaagse criminaliteit in de 
provincie. De aanpak hiervan is er dan ook één die om een andere schaalgrootte vraagt. De nauwe 
samenwerking met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) zorgt voor beter inzicht op 
zowel lokaal als regionaal niveau. 
 

Het aantal drugstoeristen is  met ruim 90 % teruggelopen tot hooguit enkele honderden personen 
per week. Deze trend blijft overeind in 2011. De afname van geregistreerde drugsoverlast zet door 
(van 375 in 2010 naar 355 in 2011). Zorgpunten, zoals aangegeven in de Drugsscan, zijn de andere 
werkwijze van drugsrunners. Zorgpunt is ook de mogelijkheid dat, door het wegvallen van de 
drugstoeristen, er andere vormen van vermogenscriminaliteit worden gezocht door runners en 
dealers. 
Ook de registratie van hennepteelt laat in het afgelopen jaar een daling zien. Van 120 ruimingen in 
2010 naar 112 ruimingen in 2011. (Drugsscan Courage 2011).   
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5.1.1. Versterken bestuurlijke weerbaarheid 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer  

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Projectleider Courage 

Toelichting 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het doel van de gemeente is de bewegingsruimte voor georganiseerde 
criminaliteit in te perken, het actief optreden wanneer de gemeente en haar 
partners signalen ontvangen over mogelijke georganiseerde criminaliteit en 
ervoor te zorgen dat de omstandigheden voor daders niet gunstig zijn. Dit kan 
zowel pro-actief, preventief en/ of repressief. Deze aanpak kent drie ambities.  
1. De bestuurlijke informatiepositie en bestuurlijke integriteit zoveel mogelijk 
op orde brengen waardoor de gemeente bestuurlijk weerbaar is.  
2. Een integrale (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit opzetten en 
borgen in het reguliere veiligheidsbeleid. Deze  richt zich op personen, 
organisaties en delictvormen.  
3. De informatievoorziening zodanig op orde brengen dat er nog actiever 
geparticipeerd kan worden in integrale strafrechtelijke onderzoeken.  

Nota’s en besluitvorming Visiedocument ‘Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit in Bergen op 
Zoom en Roosendaal’ 
Projectplan ‘Versterken bestuurlijke weerbaarheid’  Uitvoeringsdocument als 
doorontwikkeling Courage 

Betrokken partijen Gemeente, Politie, OM, Belastingdienst, SIOD, FIOD-ECD 

Output indicatoren Ambities, zoals opgenomen in het uitvoeringsdocument  

Bron output indicatoren Vanwege de gevoeligheid van de informatie is er slechts een beperkte externe 
communicatie. Het jaarverslag van Courage zal hetgeen wel naar buiten kan 
melden. 

Voortgangsbewaking Projectleider Courage 

Planning Afronding project ultimo 2013 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten Credo en Rising Stars 

Evaluatie Stuurgroep courage 4x per jaar 

Financiën gemeente €  121.330 op 6141003, Courage, aandeel Roosendaal  
Daarnaast zijn er subsidies beschikbaar met geoormerkte bestemming 

Personele inzet gemeente 1,5  fte als onderdeel van de inzet van 3 fte samen met Bergen op Zoom 

Veiligheidsveld Bestuurlijke weerbaarheid 

Samenhang met Veilige Woon- en Leefomgeving, Jeugd en Veiligheid en Bedrijvigheid en Veiligheid 

Prioriteit Wijk en dorp Courage  District  
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5.1.2.  Handhaving Drugsoverlast en integrale interventies 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer + Wethouder Verbraak 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Teamleider T&H + Handhavingregisseur 

Toelichting Het team T&H richt zich samen met de ketenpartners, op de 
bestuursrechtelijke handhaving ten aanzien van verkooppunten van drugs. 
Daarnaast wordt ingezet op toezicht in het openbare gebied. 
Nieuwe opzet van het Courage Handhavingoverleg: 
De output vanuit het handhavingoverleg van Courage zal de input zijn voor het 
systeem iBase. Alle partners vullen de (relevante) informatie aan, waarna deze 
gegevens veredelt, geanalyseerd en vervolgens wederom uitgezet worden. De 
output van het systeem zal vervolgens input zijn voor het volgende 
handhavingoverleg en voor het Meldpunt Courage, van waaruit vervolgens de 
informatie uitgezet zal worden naar alle partners zodat er informatiegestuurd 
kan worden gehandhaafd en/of probleem gericht kan worden opgespoord.  

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen Gemeente met diverse afdelingen, Ketenpartners Courage, Brandweer, Politie, 
OM,  Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Douane, Voedsel en Waren Autoriteit, 
Energiebedrijven.  

Output indicatoren 
 

Meerdere aangekondigde en onaangekondigde controles van panden / 
percelen waar mogelijk sprake is van overtreding van de Opiumwet. 
Twee grootschalige integrale controles 
Surveillance in het Credogebied. 
Inzet op het vervolg geven aan meldingen of rapportages. 

Bron output indicatoren Jaarverslag handhaving en Jaarverslag Courage 

Voortgangsbewaking Teamleider T&H 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten Courage 

Evaluatie Evaluaties Courage en  
Jaarlijks met vaststelling Uitvoeringsplan Handhaving  

Financiën gemeente  

Personele inzet gemeente Staf Courage en Inzet opgenomen in uitvoeringsprogramma handhaving 

Veiligheidsveld Bestuurlijke Weerbaarheid 

Samenhang met: Veilige Woon- en Leefomgeving, Jeugd en Veiligheid 

Prioriteit Wijk en dorp Courage    
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5.1.3.  Borgen aanpak in gemeentelijke regelgeving (APV) en beleidsregels 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Senior juridisch beleidsmedewerker team regelgeving 

Toelichting De acties in dit plan vragen om juridisch sluitende mogelijkheden. Dit vergt 
voortdurende aandacht bij regelgeving en vaststelling van beleidsregels, 
evenals bij het aangaan van convenanten en overeenkomsten.  

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen Gemeente 

Output indicatoren - Regelgeving  (verordeningen en beleidsregels)  dienen op orde te zijn. 

- Daarnaast convenanten en afspraken met andere partijen 

 

Bron output indicatoren Besluiten van het college en de raad 

Voortgangsbewaking Pro-actief optreden senior juridisch beleidsmedewerker team regelgeving 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   Alle veiligheidsthema’s 

Samenhangende  projecten   

Evaluatie Het concernplan voorziet in kwaliteitszorg op dit terrein 

Financiën gemeente  

Personele inzet gemeente o.a. team regelgeving i.s.m. met andere afdelingen 

Veiligheidsveld Bestuurlijke Weerbaarheid 

Samenhang met Veilige Woon- en Leefomgeving 

 

 

5.2. Bestuurlijke en ambtelijke integriteit 

 

Het integriteitbeleid van de gemeente Roosendaal is erop gericht schendingen van de bestuurlijke en 
ambtelijke integriteit te vorkomen. De organisatie is erop ingericht om deze integriteit te 
waarborgen.  (zie 5.2.1.)  
Onderzocht is in hoeverre het integriteitbeleid van de gemeente sluitend is. De aanbevelingen vanuit dit 
onderzoek worden meegenomen bij de uitwerking van het Visiedocument ‘Bestuurlijke aanpak georganiseerde 
criminaliteit in Roosendaal en Bergen op Zoom’. 

 
Agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak is een groeiend probleem, ook in de 
regio Midden- en West Brabant. Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van 
zorginstellingen, gemeenten, uitkeringsinstanties, politieagenten en andere medewerkers met een 
publieke taak hebben vaak te maken met verbaal of fysiek geweld. Ze worden uitgescholden, 
bespuugd en zelfs geslagen. Het projet ‘veilige publieke taak’ is erop gericht om in samenwerking 
agressie en geweld tegen medewerkers terug te dringen.  
(uit: Jaarplan 2011 Veiligheidshuis, zie 5.2.2.) 
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5.2.1. Integriteit bestuur en gemeentelijke organisatie 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Algemeen directeur 

Toelichting 
 
 

Integriteit van bestuur en ambtelijke organisatie is transparant gemaakt met  
- Het publiceren van de nevenfuncties van het college en raadsleden 

- Ambtenaren melden hun nevenfuncties aan hun leidinggevende. De 

leiding bewaakt dat deze functies geen belemmering vormen voor de 

ambtelijke taken. 

- Het competentiemanagement, waarin integriteit een vast onderdeel is 

van de persoonlijke werkplangesprekken en de beoordelingen.  

- Het competentiemanagement richt zich ook op de integere rol van het 

personeel bij inkoop en aanbesteding 

- Een klokkenluidersregeling met vertrouwenspersonen 

Bij het versterken van de bestuurlijke weerbaarheid is er specifiek aandacht 

voor extra waarborgen voor de integriteit in de organisatie. 

Nota’s  en besluitvorming Integriteitbeleid is opgenomen in het personeelshandboek op grond van besluit 
DT 7 februari 2007  

Betrokken partijen Gemeente, landelijk Bureau Integriteitbevordering Openbare Sector (BIOS)  

Output indicatoren - De nevenfuncties van collegeleden en raadsleden zijn openbaar, van 

ambtenaren bekend bij het management.  

- Het competentiemanagement is intern controleerbaar vastgelegd, 

maar is niet openbaar vanwege de privacybescherming van het 

personeel.  

Bron output indicatoren Nevenfuncties op www.roosendaal.nl op basis verklaring collegeleden 

Voortgangsbewaking Binnen competentiemanagement 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten Courage, Versterken bestuurlijke weerbaarheid 
Toepassen wet Bibob 

Evaluatie Eind 2013 bij afronding project Versterken bestuurlijke weerbaarheid 

Financiën gemeente  

Personele inzet gemeente  

Veiligheidsveld Bestuurlijke weerbaarheid 

Samenhang met Veilige Woon- en Leefomgeving, Jeugd en Veiligheid en Bedrijvigheid en Veiligheid 

Prioriteit Wijk en dorp Courage  District  
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5.2.2. Veilige publieke Taak 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Theunis 

Actiehouder,  ambtenaar of 
externe partner 

Senior beleidsmedewerker P&O 

Toelichting Binnen de gemeentelijke organisatie vindt een actieve toerusting plaats van het 
personeel voor het voorkomen van en de omgang met agressie 
(agressieprotocol en gerichte trainingen) 
Verder wordt door de gemeente Roosendaal een actieve bijdrage geleverd aan 
het reionale VPT-project. 

Nota’s  en besluitvorming Prestatiecontract Veilige Publieke Taak. Arbobeleidsplan gemeente Roosendaal 
2009-2013. Agressieprotocol gemeente Roosendaal 

Betrokken partijen Gemeente 

Output indicatoren - Alle voorvallen van agressie en geweld worden gemeld en worden 
eenduidig geregistreerd binnen de eigen organisatie met een landelijk 
systeem. (GIR) 

- Van alle strafbare feiten wordt (zoveel mogelijk) aangifte gedaan met 
navolging door politie en OM op basis van eenduidige afspraken 

- Gerichte daderaanpak in opsporing, vervolging, berechting en 
(loon)schadeverhaal 

- Opvang en nazorg slachtoffers is adequaat geregeld 

Bron output indicatoren Arbo verslagen 

Voortgangsbewaking Teamleider P&O 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende projecten  

Evaluatie 2012 

Financiën gemeente Ingebouwd in reguliere taken 

Personele inzet gemeente Ingebouwd in reguliere taken 

Veiligheidsveld:  Bestuurlijke Weerbaarheid 

Prioriteit    District Fysiek 
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5.3. Polarisatie en radicalisering:  

 

Het meldpunt discriminatie Radar is in 2009 begonnen met rapportages specifiek over Roosendaal. 
De metingen zijn nu beschikbaar over twee jaren.  Het aantal klachten over discriminatie in 
Roosendaal daalt van 23 in 2009 via 17 in 2010 naar 12 in 20112. De daling is vooral zichtbaar bij 
klachten over ras. Op maatschappelijk terrein vindt de daling plaats bij klachten  op het terrein van 
arbeidsmarkt en collectieve voorzieningen. De klachten blijven vooral gaan over omstreden 
behandelingen. 

 

5.3.1. Meldpunt discriminatie Radar 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Jongmans   

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Adviseur Maatschappij  

Toelichting Radar vervult voor de gemeente de wettelijke taak van de Anti Discriminatie 
Voorziening, die bestaat uit 
- Klachtenmelding en klachtbehandeling 
- Registratie en monitoring  
- Voorlichting en advies 
Radar heeft naast deze wettelijke taak de opdracht gekregen tot onderzoek 
naar polarisatie en radicalisering. Radar biedt scholing aan om de signalering 
van discriminatie en racisme te verbeteren.  Doelgroep van deze scholing zijn 
de functies met publiekscontact bij gemeente en organisaties als Het Punt. 

Nota’s  en besluitvorming Lokaal  integratie actieplan  Roosendaal 

Betrokken partijen Gemeente, Radar 

Output indicatoren Aantal klachtmeldingen over discriminatie en racisme in Roosendaal in 2011 
Aantal afgehandelde klachten over discriminatie en racisme in Roosendaal in 
2011 

Bron output indicatoren Feitenkaart Discriminatie, jaarlijks rapport van Radar aan de gemeente 

Voortgangsbewaking Adviseur Maatschappij  

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Integratiebeleid 
Overlastincidenten 
Geweldsincidenten 

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Radar is proactief op lokale ontwikkelingen. Radar spreekt waar nodig de 
gemeente aan.  

Financiën gemeente € 29.685 op 6620016/442502 bijdrage Radar  

Personele inzet gemeente  

Veiligheidsveld Bestuurlijke Weerbaarheid 

Samenhang met: Jeugd en Veiligheid 

 

                                                             

 

2
 Het gaat hier uitsluitend over klachten over situaties in de gemeente Roosendaal zelf. Het rapport van Radar aan de 

gemeente (13 februari 2012) bevat een onjuiste conclusie. Radar constateert landelijk een daling van het totaal aantal 

klachten. Radar vindt het dan opmerkelijk dat het aantal in Roosendaal gelijk blijft. Vijf klachten gaan echter over een 

voorval in een andere gemeente, waardoor er ook in Roosendaal wel degelijk een dalende trend is van 17 naar 12.  
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C. Capaciteit inzet en financiën:  

De inzet van de Politie:  

 

Dit schema laat de hoofdlijnen zien van de inzet van de politie op de lokale veiligheid. Deze 
hoofdlijnen worden actueel bijgestuurd vanuit het driehoeksoverleg (lokaal en districtelijk) 
en met een afweging in breder regionaal verband in de integrale regionale stuurgroep, 
waarin burgemeester Van der Velde (Breda) het openbaar bestuur vertegenwoordigd, met 
burgemeester Niederer als plaatsvervanger. 
 
Activiteit Landelijke bestuurlijke en 

justitiële taak  

Lokale bestuurlijke taak via 

de driehoek met 

afstemming in district 

Informatieve 

functie Politie 

1.1.3. Handhaving OOV Waar nodig inzet bij incidenten   

1.1.4. Buurtbemiddeling De  Signaleren en 
doorverwijzen 

 

1.1.7. Huiselijk geweld,  Melding en opvolgen, centrale 
rol hulpofficier.  

  

1.1.8. Buurtpreventie  Bijdragen aan voorlichting 
aan bewoners bij opzetten 
buurtpreventieteams. 
Opvolgen signalen 

 

1.1.9. Burgernet Deelname aan samenwerking. 
Uitvoering van gemaakte 
afspraken 

  

1.3.1. Lokaal 
driehoeksoverleg 

Beleidsgestuurde inzet  Beleidsgestuurde inzet  

1.3.2. Districtelijk 
Driehoeksoverleg 

Beleidsgestuurde inzet Beleidsgestuurde inzet  

1.3.3. Opsporen 
verdachten en aanleveren 
aan OM 

Een belangrijk deel van de 
politie-inzet valt onder deze taak 

  

1.3.4. Toepassen wettelijke 
bevoegdheden 
burgemeester 

 Mede signaleren. 
Verzorgen onderbouwing. 
Deel van de uitvoering en 
handhaving 

 

1.3.5. Veiligheidsmonitor 
Roosendaal 

Politieregistratie van het eigen 
werk 

 De reguliere 
politie- 
rapportages 
vormen mede 
de basis van de 
veiligheids- 
monitor 
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De inzet van de Politie 

 

(vervolg)   

Activiteit Landelijke bestuurlijke en 

justitiële taak  

Lokale bestuurlijke taak via 

de driehoek met 

afstemming in district 

Informatieve 

functie Politie 

2.1.1. KVO binnenstad   Deelname aan 
samenwerking. Uitvoering 
van gemaakte afspraken 

 

2.2.1. Integrale veiligheid 
op bedrijventerreinen 

Netwerkrol met particuliere 
beveiligers 

  

2.3.1. Keurmerk Veilig 
Uitgaan 

 Deelname aan 
samenwerking. Uitvoering 
van gemaakte afspraken 

 

2.3.2. Handhaving Drank- 
en Horecawet 

Signaleren en doorverwijzen   

2.4.1. Veiligheid bij 
Evenementen 

Politie geeft advies over risico’s.  
Opleiding van en toezicht op 
verkeersregelaars.  Toezicht op 
beveiligingsorganisaties. 
Bijdrage aan uitvoeringsaanpak 
op basis van de risicoanalyse 

Bij de ±13 grote 
evenementen deelnemen 
aan de integrale 
risicoanalyse 

 

3.1.3. Gedrag en gezag  Signaleren en 
doorverwijzen 

 

3.2.1. Rising Stars Deelnemen aan overleggen in 
Veiligheidshuis en uitvoeren 
afspraken 

  

3.2.2. JCO  Deelnemen aan overleggen in 
Veiligheidshuis en uitvoeren 
afspraken 

  

3.2.3. Scenario overleg 
Veiligheidshuis  

Deelnemen aan overleggen in 
Veiligheidshuis en uitvoeren 
afspraken 

  

3.2.4. Tom en Tommie 
zittingen 

Aanleveren dossiers. Zie ook 
1.1.3. opsporen verdachten 

  

3.2.5. Aanpak Marokkaans-
Nederlandse 
risicojongeren 

Deelnemen aan overleggen in 
Veiligheidshuis en uitvoeren 
afspraken. 
Netwerkrol van politie met de 
straatcoaches 

 
 
 
Netwerkrol van politie met 
de straatcoaches 

 

3.2.6. Monitoring 
jeugdgroepen en 
Roosendaalse risicolijst 

Politieregistratie van het eigen 
werk 

 Periodiek vullen 
van shortlist 
methodiek 

3.2.7. Camera’s in het 
openbaar gebied 

Vanuit de reguliere taak bepaalt 
de politie welke rol het gebruik 
van camara’s heeft.  
1. Strafrechtelijk terugkijken 
beelden  
2. Ondersteuning politieacties 
evenementen, projectmatig en 
horeca 
 

Op basis evaluatie in 2011 
nadere afspraken maken 
over gebruik camera’s 
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De inzet van de Politie 

 

(vervolg)   

Activiteit Landelijke bestuurlijke en 

justitiële taak  

Lokale bestuurlijke taak 

via de driehoek met 

afstemming in district 

Informatieve 

functie Politie 

3.3.4. Casusoverleg 
Courage 

Deelnemen aan overleggen in 
Veiligheidshuis en uitvoeren 
afspraken 

  

3.4.2. Aanpak vandalisme 
scholen 

Signaleren en doorverwijzen   

3.4.3. Veilig Honk Bescheiden netwerkrol   

3.4.4. Veilige School Verkennen van de 
mogelijkheden 

  

4.1.1. Fysieke Verkeers 
maatregelen 

Advisering   

4.4.1. Regionaal Crisisplan Advisering 
Oefening en training (krijgt 
hoge prioriteit) 
Uitvoering bij incidenten 

  

4.4.2. 
Grensoverschrijdende 
samenwerking 

Advisering 
Oefening en training (krijgt 
hoge prioriteit) 
Uitvoering bij incidenten 

  

4.4.3. Rampenplan 
specifieke situaties 

Advisering 
Oefening en training (krijgt 
hoge prioriteit) 
Uitvoering bij incidenten 

  

5.1.1. Versterken 
bestuurlijke weerbaarheid 

Bijdrage expertise politie Deelname stuurgroep 
Courage en Courage 
handhavingsoverleg. 
Uitvoeren afspraken 

Bijdragen 
verbeteren 
bestuurlijke 
informatiepositie 

5.1.2. Handhaving 
drugsoverlast en integrale 
interventies 

 Deelname stuurgroep 
Courage en Courage 
handhavingsoverleg. 
Uitvoeren afspraken 

 

5.2.2. Veilige publieke taak Deelnemen netwerk en 
uitvoeren van afspraken 
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Overzicht van activiteiten en financiële inzet gemeente:  

 
Activiteit Bestuurlijke 

portefeuillehouder 

Actiehouder Financiële inzet 

gemeente 

1.0.1.Prioriteiten 
bewonersplatforms 

Bewonersplatforms Bewonersplatforms p.m. de budgetten van 
de platforms 

1.0.2. Aanpak problemen  
Veiligheid in wijk en dorp 

Wijkwethouders/ Burg. 
Niederer 

Teamleider T&H met 
wijkanagers 

 

1.1.1. Handhaving 
Kamerverhuur 

Burg. Niederer 
Weth. Jongmans 

Teaml. T&H met 
Handhavingregisseur 

 

1.1.2. Handhaving 
omgevingsvergunning 
(Wabo) 

Burg. Niederer Handhavingregisseur € 399.915 op 6723100, 
OMWB,  
1 fte  Brandweer  

1.1.3. Handhaving 
Openbare Orde en 
Veiligheid 

Burg. Niederer Teamleider T&H met 
Handhavingregisseur 

Deelbudget In GGD 
raamcontract.  

1.1.4. Buurtbemiddeling Weth. Jongmans Coördinator project € 21.000 op 6141002,  
(Naast Aramis €25.000)   

1.1.5. Sociaal 
Calamiteitenplan 

Burg. Niederer Bestuursondersteuner 
OOV/ 
Calamiteitenoördinator 

 

1.1.6. Nazorgcoördinatie 
vanuit VH 

Weth. Jongmans/ Burg. 
Niederer 

Nazorgcoördinator voor 
zes gemeenten in VH. 
Bestuursond. OOV/AVO 
voor ‘WIJ’ 

€ 28.944 op 6141005, 
Budget ex-
gedetineerden. Mede 
met post 6141004, 
bijdrage instandhouding 
Veiligheidshuis  

1.1.7. Huiselijk Geweld 
en Kindermishandeling 

Burg. Niederer/  
Weth. Jongmans 

Manager Veiligheidshuis  
Bestuursondersteuner 
OOV/AOV 

€7.135 onderdeel van 
6141005,  Mede met 
post 6141004, bijdrage 
instandhouding 
Veiligheidshuis 
 1.1.8. Buurtpreventie Burg. Niederer Teamleider T&H € 16.000 op 6141001 

1.1.9. Burgernet Burg. Niederer Teamchef Politie 
Roosendaal 

€ 6.000 op 6141002 

1.2.1. Handhaving 
‘schoon’ 

Burg. Niederer Teamleider T&H met 
Handhavingregisseur 

€ 21.539 op 6210705, 
Graffitiverwijdering,  
€ 40.543op 6723201, 
Bestrijding dierenoverl.  
P.M. post 6210705, 
bijdrage met Straat-
reiniging en Uitbeste-
dingbudget Saver 
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Activiteit Bestuurlijke 

portefeuillehouder 

Actiehouder Financiële inzet gemeente 

1.2.2. Advisering soc. 
fysieke veiligheid 

Weth. Adriaansen Teamleider Ruimte  

1.2.3. Credo project Weth. Verbraak Coord. Binnenstad, 
proj.leider Credo, 
straatmanag. Credo 

Budget Credo 

1.3.1. Lokaal 
Driehoeksoverleg 

Burg. Niederer Bestuursondersteuner 
OOV/AOV 
Handhavingregisseur 

 

1.3.2. Districtelijk 
Driehoeksoverleg 

Burg. Niederer Bestuursondersteuner 
OOV/AOV 

 

1.3.3. Opsporen 
verdachten en 
aanleveren aan OM 

Gebiedsofficier OM Teamchef Politie 
Roosendaal 

 

1.3.4. Wettelijke taken 
en  bevoegdheden 
burgemeester 

Burg. Niederer Teamleider T&H met 
bestuursond. OO/AOV en   
Handhavingregisseur 

 

1.3.5. Veiligheidsmonitor 
Roosendaal 

Burg. Niederer Onderzoekers team 
informatisering 

Ong. €7.000 jaarlijks, elke 
twee jaar ong. €3.000 extra 
voor bewonersenquête.  
Post  6141000  

1.3.6. Keurmerk Veilig 
Wonen 

Burg. Niederer/ Weth 
Adriaansen 

Bestuursond. OOV/AOV 
met Politie en Aramis 
Alleewonen 

 

2.1.1. Keurmerk Veilig 
Ondernemen binnenstad 

Weth. Verbraak  
(Burg. Niederer) 

Binnenstadsmanagement Met budgetten  binnenstads- 
management 
 

2.2.1. Collectieve 
beveiliging 
bedrijventerreinen 

Weth. Verbraak Bedrijvencontactfunctie  €  19.141  voor bev.  Openb. 
gebied als onderdeel van 
6320200 

2.2.2. Veilige Zorg Weth. Jongmans Actiehouders bij 
zorginstellingen 

 

2.3.1.Kwaliteitsmeter 
Veilig Uitgaan 

Weth. Verbraak Adviseur veiligheid met 
binnenstadsmanagement 

 

2.3.2. Handhaving 
Drank- en Horecawet 

Burg. Niederer Teamleider T&H met 
Handhavingregisseur 

 

2.4.1. Veiligheid bij 
Evenementen 

Burg. Niederer Coörd. team 
Vergunningen, 
Handhavingregisseur 

 

3.1.1. Hulpverlenings 
casusoverleg 

Weth. Jongmans HCO-coördinator voor 
zes gemeenten in VH en 
coörd. 
leerplichtambtenaar 

Mede met bijdrage 
instandhouding 
Veiligheidshuis post 6141004 
waarin HCO is opgenomen 
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Activiteit Bestuurlijke 

portefeuillehouder 

Actiehouder Financiële inzet 

gemeente 

3.1.2. Inzet Bureau HALT Weth. Jongmans Projectleider Jeugd en 
Sociale Veiligheid 

€ 23.654 op 6141100 

3.1.3. Gedrag en Gezag  Weth. Jongmans en 
Burg. Niederer 

Projectleider Jeugd en 
Sociale Veiligheid 

Uit JPP-werkzaamheden 
Juzt 

3.2.1. Rising Stars Weth. Jongmans en 
Burg. Niederer 

Projectleider Jeugd en 
Sociale Veiligheid 

€ 160.000 voor 
straathoekwerk Juzt  

€ 350.000  als JPP+ 
subsidie voor 
individueel 
jongerenwerk  (Juzt) 

3.2.2. Justitieel 
Casusoverleg (JCO) 

Gebiedsofficier OM Coörd. Leerplichtambt. 
Proj.leider Jeugd en SV 

Mede met bijdrage 
instandhouding 
Veiligheidshuis post 
6141004 

3.2.3. Scenario Overleg 
Jeugd in VH 

Burg. Niederer Manager Veiligheidshuis Mede met bijdrage 
instandhouding 
Veiligheidshuis post 
6141004 

3.2.4. TOM en Tommie 
zittingen in VH 

Gebiedsofficier OM OM met Manager 
Veiligheidshuis 

Mede met bijdrage 
instandhouding 
Veiligheidshuis post 
6141004 

3.2.5. Aanpak 
Marokkaans-
Nederlandse 
risicojongeren 

Weth. Jongmans en 
Burg. Niederer 

Projectleider Jeugd en 
Sociale Veiligheid 

 

3.2.6. Monitoring 
jeugdgroepen en 
Roosendaalse risicolijst 

Burg. Niederer Projectleider Jeugd en 
Sociale Veiligheid met 
politie en jongerenwerk 

 

3.2.7. Camera’s in het 
openbaar gebied 

Burg. Niederer Teamleider T&H. 
Teamchef politie 
Roosendaal 

€  8.857op 6141003  
voor onderhoud.     
€150.000 krediet tot 31-
12-2013 voor  
vervanging,  renov. en 
aanschaf verplaatsbare 
camera’s 

3.3.1. Jongeren 
preventieplan 

Weth. Jongmans Projectleider Jeugd en 
Sociale Veiligheid 

€ 77.857 op 6630106 
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Activiteit Bestuurlijke 

portefeuillehouder 

Actiehouder Financiële inzet 

gemeente 

3.3.2. Pro-actie GGZ-
risico’s  jongeren 

Weth. Jongmans Adviseur maatschappij  Onderdeel van €411.916    
(6620014) als bijdrage 
van Roosendaal aan 
regionale aanpak zes 
gemeenten 

3.3.3. Tegengaan alcohol 
misbruik jongeren 

Weth. Jongmans Adviseur maatschappij Onderdeel van budget 
bij 3.3.2.  

3.3.4. Casusoverleg 
Courage 

Burg. Niederer Projectmedewerker 
Courage 

Mede met bijdrage 
instandhouding 
Veiligheidshuis post 
6141004 

3.4.1. Leerplicht Weth. Verbraak Teamleider T&H € 151.771 op 6480002 

3.4.2. Aanpak 
vandalisme scholen 

Weth. Verbraak Teamleider T&H € 21.000 op 6480005, als 
preventiebudget. Per 
saldo positieve 
opbrengst. 

3.4.3. Veilig Honk Weth. Jongmans Teamleider T&H  

3.4.4. Veilige School Weth. Verbraak Schoolbesturen  

4.1.1. Fysieke verkeers- 
maatregelen 

Weth. Adriaansen Adviseur verkeer team 
Ruimte 

Pr. 8, GVVP 

4.1.2. Educatie en 
voorlichting verkeer 

Weth. Adriaansen Projectleider verkeer  

4.2.1. Inzet Brandweer Burg. Niederer Clustercommandant 
Brandweer 

€ 5.201.571 op 6120001, 
bijdrage veiligheidsregio 
incl. brandweer alg. 
Positief saldo € 153.092 
op 6120000, brandweer 

4.2.2. Opkomsttijden  
Hulpdiensten 

Burg. Niederer Projectleiders team 
ingenieursbureau en 
teamleider 
Vergunningen 

 

4.3.1. Externe Veiligheid 
info-huish. en toep. Bij 
nieuwe ontwikkelingen 

Weth. Adriaansen Teamleider Ruimte 
OMWB en Brandweer 
expertise 

P.M. Provinciale 
financiering 

4.3.2. Externe Veiligheid 
vergunningverlening 
(Wabo) 

Weth. Adriaansen Teamleider 
Vergunningen met 
actualiteit van 
Teamleider Ruimte  

€210.000 op 6723108; 
advies EV is onderdeel 
van uitbestedingbudget 
OMWB.   
1 fte Brandweer 

4.3.3. Routering vervoer 
gevaarlijke stoffen 

Weth. Adriaansen Calamiteitencoördinator 
met OMWB, Team 
vergunningen 
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Activiteit Bestuurlijke 

portefeuillehouder 

Actiehouder Financiële inzet 

gemeente 

4.3.4. Risico informatie 
systemen 

Weth. Adriaansen Calamiteitencoördinator 
is RIS-coörd. OMWB 
levert expertise 

Zie 4.3.1. EV 

4.4.1. Regionaal 
Crisisplan 

Burg. Niederer Bestuursondersteuner 
OOV/ 
Calamiteitencoördinator 

€ 21.597 op 6120100 

4.4.2. 
Grensoverschrijdende 
samenwerking 

Burg. Niederer Bestuursondersteuner 
OOV/ 
Calamiteitencoördinator 

Zie budget rampenplan 

4.4.3. 
Rampenbestrijdingsplan 
specifieke situaties 

Burg. Niederer Bestuursondersteuner 
OOV/ 
Calamiteitencoördinator 

Zie budget rampenplan 

4.4.4. 
Gezondheidsrisico’s 

Burg. Niederer, Weth. 
Jongmans 

Bestuursondersteuner 
OOV/ 
Calamiteitencoördinator 

Zie budget rampenplan 

5.1.1. Versterken 
bestuurlijke 
weerbaarheid 

Burg. Niederer Projectleider Courage € 121.330 op 6141003, 

Courage, aandeel 
Roosendaal. Daarnaast 
subsidies beschikbaar 
met geoormerkte 
bestemming 

5.1.2. Handhaving 
drugsoverlast en 
integrale interventies 

Burg. Niederer  
Weth. Verbraak 

Teamleider T&H en 
Handhavingregisseur 

Zie budget bij 5.1.1. 

5.1.3. Borgen aanpak in 
gem. regelgeving (APV) 
en beleidsregels 

Burg. Niederer Senior Juridisch 
bel.medew. team 
regelgeving 

 

5.2.1. Integriteit bestuur 
en gemeentelijke 
organisatie 

Burg. Niederer Algemeen directeur  

5.2.2. Veilige publieke 
taak 

Burg. Niederer Interne trekker bij team 
P&O 

 

5.3.1. Meldpunt 
discriminatie Radar 

Weth. Jongmans Adviseur maatschappij  € 29.685 op 6620016/ 
442502 bijdrage Radar  
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 Raadsvoorstel 
= =

 Datum raadsvergadering: 12 december 2012   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

 Portefeuillehouder: Toine Theunis   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

 Onderwerp: 2
e
  bestuursrapportage 2012 (peildatum 1 september 2012)  

 
 
 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal.  
 
 
 

Voorstel   
Samenvatting:  
Het college informeert de raad twee keer per jaar via een bestuursrapportage over de realisatie van de 
begroting. Tevens wordt in het kader van de begrotingsrechtmatigheid voorgesteld om bekende 
financiële ontwikkelingen in de begroting aan te passen. 
 
Wij stellen u voor: 
1. Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2012 (peildatum 1 september 2012); 
2. De begroting te wijzigen volgens bijgaande wijzigingsvoorstellen. 
 
 
Aanleiding   
Hierbij bieden wij u ter informatie de 2

e
 bestuursrapportage 2012 (peildatum 1 september 2012) aan. 

Op basis van deze rapportage is er aanleiding tot aanpassing van de begroting 2012. 
 
 

Kader    
Het kader voor de bestuursrapportage is vastgelegd in de financiële verordening ex artikel 212 
Gemeentewet. Artikel 7 van deze verordening bepaalt dat het college de raad informeert over de 
realisatie van de begroting door middel van minimaal 2 tussentijdse rapportages. Deze rapportages zijn 
in het vastgestelde spoorboekje gepland per peildata 1 mei en 1 september 2012. 
 

 
Motivering / toelichting   
In deze bestuursrapportage worden de afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2012 
weergegeven, alsmede de stand van zaken met betrekking tot de transities uit de Agenda van 
Roosendaal.  
Het niet vaststellen van de bijgevoegde begrotingswijziging kan leiden tot begrotingsonrechtmatigheid 
bij de accountantscontrole over de jaarrekening 2012. Voorgesteld wordt om de begrotingswijzigingen 
2012, nrs. 40a en 40b vast te stellen. 
 

 
Doel en evaluatie   
Doel van dit voorstel is om de gemeenteraad te informeren over de afwijkingen van de programma-
begroting 2012, zodat indien wenselijk bijsturing kan plaatsvinden. Ook in het kader van 
begrotingsrechtmatigheid is het wenselijk om de begroting gedurende het jaar aan te passen aan 
gewijzigde omstandigheden.  
 

 
Financiële aspecten en consequenties   
In de rapportage is een overzicht van de financiële ontwikkelingen per 1 september 2012, inclusief een 
forecast naar 31 december 2012 met een toelichting opgenomen. Deze financiële ontwikkelingen zijn 
vertaald in de begrotingswijzigingen 2012 nrs. 40a en 40b. 
 
 



Communicatie    
n.v.t. 
 

Bijlagen   
 
1. 2e bestuursrapportage 2012 (peildatum 1 september 2012); 
2. Begrotingswijzigingen 2012 nrs. 40a en 40b behorende bij de 2e bestuursrapportage 2012. 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris,                      De burgemeester, 
G. van Hofwegen a.i.        Mr. J.M.L. Niederer. 



 

=

= =

= =
 Raadsbesluit 
= =

Datum raadsvergadering: 12 december 2012   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Toine Theunis   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp:  2
e
 bestuursrapportage 2012 

 
 
 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie Bestuur d.d. 28 november 2012. 
 
Besluit: 
 
1. Kennis te nemen van de 2

e
 bestuursrapportage 2012 (peildatum 1 september 2012)  

 
2. De begroting te wijzigen volgens bijgaande wijzigingsvoorstellen. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2012. 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
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1. Inleiding 

 
 

 

Hierbij bieden wij u de 2
e
 bestuursrapportage 2012 aan. We rapporteren over de uitvoering van de programma’s 

uit de programmabegroting 2012 en de stand van zaken per peildatum 1 september 2012. 

  

De meest relevante wijzigingen op de programmabegroting 2012 worden toegelicht. Er is voor gekozen om de 

belangrijkste onderwerpen te benoemen, waarover substantiële afwijkingen te melden zijn.  

 

Deze rapportage bestaat uit: 

1.  Een inleiding; 

2.  Een toelichting op de belangrijkste afwijkingen op de programmabegroting 2012; 

3.  Een toelichting op de voortgang van ruimtelijke projecten; 

4.  De stand van zaken met betrekking tot de transities uit de Agenda van Roosendaal; 

5.  Een overzicht van de gewijzigde risico’s uit de risicoparagraaf in de programmabegroting 2012; 

6.  Een overzicht van baten en lasten per beleidsveld, zoals opgenomen in de primitieve programma- 

 begroting 2012 en na wijziging tot 1 september 2012, incl. de algemene dekkingsmiddelen; 

7.  Een paragraaf financiële ontwikkelingen met een voorstel tot wijziging van de begroting 2012; 

8.  Ontwikkeling van de bedrijfsvoering; 

9.  Verbonden partijen; 

10.  Een reactie van het college op nog openstaande moties; 
11.  Bijlage 1: specificatie budgettair-neutrale beslispunten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roosendaal, oktober 2012. 

Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 

De secretaris,        De burgemeester, 

 

G. van Hofwegen        Mr. J.M.L.Niederer 
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2. Toelichting belangrijkste afwijkingen programmabegroting 2012 
 
 
Agenda van Roosendaal 

Een van de voornemens uit het collegeprogramma 2010 – 2014 is de Agenda van Roosendaal met als doel 

invulling te geven aan de Rijksbezuinigingen en daaruit voortkomende noodzakelijke herbezinning op de 

gemeentelijke rollen en taken. De Agenda van Roosendaal is in november 2011 door de gemeenteraad 

vastgesteld. Op basis van de op 6 maart vastgestelde bestuursopdrachten, worden de transities uitgevoerd.  

 

Beleidsvisies/koepelvisie 

In het collegeprogramma 2010-2014 “Duurzaam Kiezen” is vastgelegd dat het aantal beleidsnota’s sterk wordt 

verminderd. Er zullen in deze bestuursperiode drie kaderstellende beleidsnota’s worden opgesteld, die hun 

perspectief richten op 2020, te weten: de ruimtelijke, de sociale en de economische visie. Begin 2012 is een 

koepelvisie ontwikkeld die aan de Raad is gepresenteerd. De drie deelvisies zijn als concept in juni door het 

college vastgesteld en vrijgegeven voor maatschappelijke consultatie. In november volgt definitieve vaststelling. 

 

Regio West-Brabant 

Het uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda West-Brabant is opgesteld. De financiële situatie van de 

regio baart zorgen. De regio is gestart met een kerntakendiscussie. 

 

Task Force Triple Roosendaal (TTR) 

De TTR functioneert als economisch klankbord voor het bestuur en heeft door zijn samenstelling ook verbinding 

met de Strategic Board Zuid-West Nederland. Op de speerpunten Zorg en Logistiek zijn focusgroepen actief. 

Er komt geen investeringsfonds.  

 

Klant Contact Centrum (KCC) 

In januari 2012 hebben wij de bestuursopdracht KCC vastgesteld. Daarin ligt de opdracht te komen tot een 

gezamenlijk KCC met de BER-gemeenten (internet en telefonie, scope 1) dat op 1-1- 2013 operationeel zal zijn.  

 

Koopzondagenbeleid 

In juni 2012 besloot uw raad (deels) tegemoet te komen aan de bezwaren van de Stichting Tegen Verruiming van 

de zondagopenstelling door terug de gaan naar het vorige koopzondagenregime met 52 koopzondagen voor 

Rosada en 15 voor de rest van de gemeente ingaande 1 oktober 2012. Inmiddels is beroep ingesteld door ener-

zijds de Stichting Tegen de Verruiming en anderzijds een aantal super- en bouwmarkten. 

 

Onderwijsachterstanden 

Onderzoek heeft uitgewezen dat het starten van een “kopklas” niet haalbaar is. De kopklas is een extra school-

jaar in het basisonderwijs, speciaal bedoeld voor kinderen die aan het einde van groep 8 teveel taalachterstand 

hebben om succesvol te kunnen doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Er waren helaas onvoldoende 

aanmeldingen (4 leerlingen) om een hele kopklas te starten. In plaats van de kopklas wordt na de herfstvakantie 

gestart met het project “mentormaatjes in het basisonderwijs”, met als doel de taalprestaties te verbeteren door 

middel van mentoring. 

 

Visie op onderwijshuisvesting (strategisch huisvestingsplan onderwijs incl. duurzame financiering) 

De kwantitatieve analyse van knelpunten en beleidskader zijn afgerond en via een raadsmededeling (55B/2012)  

gerapporteerd aan de raad. Eind september is een opiniërende themabijeenkomst georganiseerd met het oog op 

kaderstelling. Na themabijeenkomst zal worden bepaald hoe vervolgproces er uit ziet. 

  

Unilocatie Sponder 

Nu de in de begroting genoemde locatie voor de Sponder is ingezet voor de (ver)nieuwbouw van het VMBO Da 

Vinci College wordt eind 2012/begin 2013 de nieuwe voorkeurslocatie voor de Sponder ter besluitvorming 

voorgelegd. 

 
Actieplan Sport 

Het actieplan is uitgewerkt in een programma van eisen en zal in 2013 en 2014 uitgevoerd worden door Sport 

Service Noord Brabant. De volgende drie op sportstimulering gerichte doelstellingen staan hierbij centraal:   
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1. Sport en Bewegen in de Buurt: het leveren van een bijdrage aan de sociale cohesie in wijken en dorpen; 

2. Gezonde Leefstijl: het leveren van een bijdrage aan een actieve en gezonde leefstijl; 

3. Vitale Sportvereniging: het leveren van een bijdrage aan de vitalisering van sportverenigingen. 

Daarnaast zal Sport Service Noord-Brabant een taak hebben op de begeleiding van verenigingen in het 

zelfbeheer van  sportaccommodaties. 

 

Subsidie. 

Per 1 juli 2012 is de subsidierelatie met SIW beëindigd en is een nieuw welzijnscontract afgesloten met Traverse. 

Hierbij is uitvoering gegeven aan de motie “continuering welzijnswerk”.  De overeenkomst met Traverse is in de 

lijn van het “nieuw welzijnswerk” opgesteld. Een interactieve samenwerking tussen welzijnspartners en de 

gemeente zal het gevolg zijn. In de overeenkomst is tevens de relatie gelegd naar samenwerking in buurt-

ondernemingen en bijdrage aan wijkperspectieven.   

De door de gemeente gesubsidieerde organisaties hebben een brief ontvangen over het nieuwe subsidiesysteem 

dat het subsidiejaar 2014 in  werking treedt. In deze brief zijn de organisaties geïnformeerd dat met de invoering 

van dit nieuwe subsidiesysteem de hoogte van de huidige subsidiebedragen kan wijzingen. Organisaties zijn 

gevraagd in de bedrijfsvoering van hun organisaties, planning van uw activiteiten en bij het aangaan van 

verplichtingen rekening te houden met de invoering van een nieuwe subsidiesysteem en de veranderende 

opvattingen van de gemeente hierover. 

 

Actieprogramma cultuur 

De uitvoering van de evaluatie van de nota “Cultuur in beweging” is nog in volle gang en zal in het derde kwartaal 

worden voortgezet. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze evaluatie en onderliggend aan de sociale en 

economische visie wordt in het vierde kwartaal 2012 een nieuw actieprogramma cultuur opgesteld. 

 

Werk en Inkomen 

Iedere klant die een uitkering aanvraagt krijgt direct een aanbod voor post.nl of een werkervaringsplaats (WAP) 

bij Accessio BV. In totaal zijn er continu ongeveer 50 klanten aan de slag via de WAP. Bij post.nl zijn op dit 

moment 10 arbeidscontracten vergeven en er lopen 20 proefplaatsingen. Daarnaast participeert ook de gemeente 

Bergen op Zoom in dit project. Om de ‘poort’ bij aanmelding sluitend te maken zijn er nog eens 150 klanten 

aangemeld bij de werkmakelaren, waarvan 15 geplaatst. De poort houdt in dat iedereen die zich bij sociale zaken 

meldt voor een uitkering in eerste instantie voor 2 tot 4 weken de opdracht krijgt om werk te zoeken, door zich in 

te schrijven bij uitzendbureaus en te solliciteren. Voor het zittende bestand zijn contracten met twee nieuwe re-

integratiebureaus gesloten.  

 

Realiseren aangepaste arbeidsplaatsen SW 

Begin 2012 hebben de negen colleges besloten de wachtlijst SW ‘op te schonen’ wat betekent dat SW-

geïndiceerden die minimaal 26 weken arbeidsongeschikt zijn van de wachtlijst gehaald worden. Voor Roosendaal 

volgt hieruit een daling van 144 naar 96 personen. Deze daling houdt in dat de kans op een SW plaats voor SW-

geïndiceerden met arbeidsvermogen stijgen. Op peildatum 30 juni zijn er 23 nieuwe dienstverbanden bij de SW 

gerealiseerd. De personen die van de wachtlijst SW zijn afgehaald hebben zelf aangegeven niet te kunnen 

werken. Vervolgens is dit bevestigd door een arts. Deze personen zitten nu bijna allemaal in een andere regeling 

(bijstand, WIA, Wajong etc.) of zijn Nugger (niet uitkeringsgerechtigden). 

  

Openbare ruimte 

In de periode april-juni 2012 is onderhoud uitgevoerd aan de asfaltverhardingen, opgenomen in de M ajeure 

opgave verhardingen (MOV) 2012. De uitvoering van de MOV 2011, uitgesteld in 2011 in afwachting van de 

Agenda van Roosendaal, wordt in het najaar van 2012 afgerond.  In het kader van de subsidie Fysieke aanpak 

drugsoverlast zijn de werkzaamheden in de Hoogstraat en Kalsdonksestraat opgestart en eind 2012 afgerond. De 

herinrichting van de Burgemeester Prinsensingel en de werkzaamheden aan het fietspad en de parkeervakken in 

de Brugstraat (oneven zijde) zijn nog in voorbereiding en worden eind 2012 aanbesteed, evenals de herinrichting 

van het Tongerloplein. De geplande rioleringswerkzaamheden in de Dr. Schaepmanlaan zijn enige maanden 

uitgesteld i.v.m. de vertraging in de nieuwbouw op de hoek van de Ommegangstraat.  

 
Startersleningen 

Om de doorstroming op de woningmarkt te blijven bevorderen heeft de gemeenteraad een budget beschikbaar 

gesteld van € 2.000.000 voor startersleningen. Inmiddels zijn 23 aanvraagformulieren verstrekt aan starters, 

waarvan er 10 een definitieve toewijzing voor een starterslening hebben ontvangen. 
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3. Toelichting op de voortgang van ruimtelijke projecten 
 

Spoorhaven - Stadsoevers 
Bestemmingsplan 

In het tweede kwartaal hebben we voor eigen rekening en risico het perceel westelijke havendijk 5-7 aangekocht. 

Met deze aankoop heeft een belangrijke bezwaarmaker tegen het bestemmingsplan en exploitatieplan 

geëlimineerd zijn bezwaar ingetrokken waardoor  de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 27 

juni 2012 het bestemmingsplan en exploitatieplan als onherroepelijk heeft betiteld. 

Akkoord op Hoofdlijnen 

In het tweede kwartaal is samen met Proper Stok en Bouwfonds gewerkt aan de uitwerking van het Akkoord op 

Hoofdlijnen.  

Nieuwbouw ROC 

In deze verantwoordingsperiode is de omgevingsvergunning voor de realisatie van de nieuwbouw van het 

Kellebeek College verleend. In september 2012 wordt begonnen met de bouw.  

Smart Climat Grid 

De provincie heeft besloten om het bedrag dat bestemd was voor duurzaamheidstoepassingen van de 

nieuwbouw Stadskantoor en VMBO toe te voegen aan het Smart Climat Grid. Met ROC en Proper Stok en 

Bouwfonds is overeenstemming bereikt over de condities waaronder aansluiting van het ROC en de woningen 

binnen Stadsoevers op het Smart Climat Grid geschied. 

 
Spoorhaven - Spoorzone 

Het stadion Borchwerf is door de gemeente verworven. De mogelijkheden van (her)ontwikkeling van het stadion 

en directe omgeving worden onderzocht. In afwachting daarvan wordt getracht het beheer tijdelijk bij een partij 

onder te brengen. Uiterlijk in december a.s. wordt een besluit go or no go verwacht voor de ontwikkeling van het 

totale programma van de evenementenzone. 

 

Bloemschevaert 
Een voorlopige voorziening op het bestemmingsplan is van de hand gewezen, een beroep loopt nog. De eerste 

woningen zijn gesloopt. Op korte termijn is de omgevingsvergunning verleend en de planning voor de start van de 

bouw is november 2012. De beroepprocedure op dit besluit loopt.  

 

Bulkstraat Wouw 

Het voorontwerp bestemmingsplan is voor inspraak vrijgegeven en het stedenbouwkundig ontwerp is in augustus 

jl. vastgesteld.  

 

Van Dregtplein 

Thans wordt het van Dregtplein tijdelijk heringericht. De grondexploitatie  zal in verband met het verwachte uitstel 

van uitgifte van de gronden naar beneden worden bijgesteld. In november wordt bekeken of de betrokken partijen 

op één lijn kunnen komen. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2012 zal u een herziene exploitatie worden 

aangeboden. 

 

Project Plantagebaan 

Het bestemmingsplan is onherroepelijk. Het project is vertraagd door stagnatie van de woningmarkt; geen 

financiële gevolgen in verband met afspraken in realisatieovereenkomst. 

 

‘t Zand  

Kaderstelling in de raad dient nog plaats te vinden.  
 

Aanleg verbindingsweg Majoppeveld-Borchwerf 

In opdracht van Prorail zijn de bestekken voor de viaducten opgesteld. De gemeente is nog bezig met de 

verwerving van de gronden waarop de landhoofden van de viaducten zullen komen. Pas daarna zal Prorail de 

aanbestedingsprocedure voor de viaducten opstarten. Dit betekent dat de geplande treinloze periode (tijdens de 

aanleg van de viaducten) niet in 2013 maar naar verwachting in het eerste kwartaal 2014 zal plaatsvinden. Dit 

betekent dat we zo’n 3 tot 4 maanden achter gaan lopen op de oorspronkelijke eigen planning. Voor de subsidie 

heeft dit geen consequenties.  
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4. Stand van zaken m.b.t. transities Agenda van Roosendaal  -  1 september 2012  
Transities Inhoudelijk Financieel 
Wet Werken naar 

Vermogen 

Is controversieel verklaard. Zal vermoedelijk in gewijzigde vorm alsnog ingevoerd worden. 

Vooruitlopend daarop wordt de herstructurering Sociale Werkvoorziening  verder voorbereid. 

Taakstelling 2012 is gehaald, voor 2013 en verder afhankelijk 

van besluiten nieuwe kabinet. 

Jeugd en Onderwijs Transitie ligt op schema en zit nu in de fase van visievorming naar ontwerpfase van het 

stelsel.  

Invoeringsbudgetten zijn toereikend.  

AWBZ Is controversieel verklaard. De invoering is voorlopig uitgesteld maar is nog niet van de baan.  Invoering is uitgesteld, afhankelijk van besluiten nieuwe kabinet. 

Invoeringsbudget 2013 is voldoende. 

Anders subsidiëren Transitie richt zich met name op instrumentontwikkeling, i.c. nieuwe subsidieverordening.  

Daarnaast dient deze transitie inhoudelijk gevuld te worden op basis ‘het nieuwe welzijn’/ 

ontwikkeling ‘van welzijn naar zorg’  en vanuit wijkgericht werken met “publiek ondernemer-

schap” (op basis van beschikbare middelen en te bereiken effecten in overleg/onderhandeling 

met bewoners en partners bepalen van de inzet), wijkbudgetten en bewonersvouchers. De 

inhoudelijke afwegingen kunnen dan worden meegenomen bij de KN2014. 

In de lucht houden van de waarderingssubsidies, naar 

aanleiding van een motie van de raad, in 2013 kost € 368.500 

(meegenomen in aanbiedingsnota bij de programmabegroting 

2013). 

Wijkgericht werken  Transitie loopt op schema. De pilot- en transitieprojecten waartoe in september 2012 door 

college is besloten lopen gewoon door. Zie ook ‘Anders subsidiëren’. 

Financieel geen taakstelling 

Buurthuizen Transitie wordt voor eind 2012 afgerond.  Afbouw subsidies is nagenoeg gerealiseerd, discussie met 

buurthuizen over afbouw in 2013 en 2014 vindt nog plaats. 

Verder is er nog een aandachtspunt mbt  de bijdrage gemeente 

in kapitaallasten Bergspil en Dijksteeke.  

Centrum voor de 

Kunsten 

Voorgenomen verzelfstandiging. In 2012 wordt tekort ad € 47.000 verwacht op de taakstelling. In 

2013 e.v. onbekende kosten i.v.m. verdere verzelfstandiging. 

VVV Transitie wordt in oktober afgerond. Adviesnota en raadsmededeling volgen. Taakstelling is gehaald. 

Zelfbeheer 

sportaccommodaties 

Loopt op schema.  Taakstelling 2012 wordt gehaald, voor 2013 en verder onzeker-

heid doordat de overname van kleedaccommodaties en het 

afstoten van De Omganck twijfelachtig is. 

Zwembad De Stok Voorgenomen bezuiniging waarschijnlijk niet haalbaar. Zie verderop in deze 2
e
 bestuurs-

rapportage (punt 33) m.b.t. een gemeentelijke bijdrage aan De Stok Eigendom B.V. ad  

€ 141.000 in een investering in het wedstrijdbad. 

Businessplan van De Stok geeft geen vertrouwen dat de taak-

stelling vanaf 2013 gehaald gaat worden. Minimaal € 145.000 is 

onzeker. 

Schouwburg De 

Kring 

Loopt op schema. Taakstelling 2012 is ingevuld, voor 2013 en verder is het invullen 

van € 50.000 onzeker. 

Museum/archief Adviesnota is in voorbereiding.  Taakstelling in 2012 gaat voor € 45.000 niet gehaald worden, 

voor 2013 en verder wordt € 125.000 niet gehaald. 

Verbonden partijen Loopt op schema.  Taakstelling 2012 is gehaald. Voor 2013 en verder afhankelijk 

van besluitvorming bij de gemeenschappelijke regelingen. 

Belastingen en 

heffingen 

Loopt op schema m.u.v. financiële knelpunten zoals geschetst bij financieel.  

 

In 2012 € 250.000 aan inkomsten misgelopen doordat de 

verhoging van de tarieven omgevingsvergunning en leges APV 

per 5 april is ingegaan i.p.v. per 1 januari 2012. Verdere 

financiële taakstelling pas in 2014. 

Kleine overheid Loopt op schema.  Dagstand per 1 september 2012 is € 318.000 nog te realiseren. 
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5. Risico’s 
 
Enkele risico’s uit de risicoparagraaf van de programmabegroting 2012 zijn inmiddels gewijzigd in de 1

e
 bestuurs-

rapportage 2012. De belangrijkste nieuwe wijzigingen worden hieronder toegelicht. 

 

Risico op achterstallig onderhoud verhardingen  

In 2012 is gestart met de opzet van een Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). Hierbij wordt gewerkt 

volgens een door het CROW gestandaardiseerde aanduiding van de beheerniveaus: 

       A+( zeer goed); A (goed); B (basis); C (minimaal) en D (slecht). 

De kwaliteit van de verhardingen blijkt vaak op niveau C en voor een deel zelfs op niveau D te liggen. De thans 

beschikbare budgetten zijn ontoereikend om de elementverhardingen op het gewenste niveau te houden c.q. 

naar het minimaal qua veiligheid verantwoorde niveau (C) te brengen. Hierdoor ontstaat het risico van 

aansprakelijkheidclaims, extra capaciteit voor klachtenafhandeling en lapwerk. 

 

Risico is nieuw in de Top 10. 

 

Risico op een financieel tekort inzake de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand 

Door het controversieel verklaren van de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) zijn de bezuinigingen van het Rijk 

sterk gedaald. Daarnaast wordt binnen de gemeente een efficiencyslag gemaakt door het project leanmanage-

ment bij Sociale Zaken. 

 

Risico valt nu buiten de Top 10.  
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6. Totaal overzicht van lasten en baten begroting 2012 
Programma (bedragen * € 1.000) Primitieve begroting 2012 Begroting 2012 na wijzigingen tot 1-9 
 Beleidsvelden Lasten Baten Lasten Baten 

1 Bestuur en Dienstverlening 11.944 1.617 13.478 1.473 
 Bestuur  5.427 0 6.031 0 
 Dienstverlening 5.201 1.502 5.160 1.389 
 Wijkgericht werken 1.316 115 2.287 84 

2 Economische ontwikkeling 1.612 674 1.912 760 
 Bedrijventerreinen 291 190 453 276 
 Detailhandel 1.097 484 1.279 484 
 Citymarketing 179 0 105 0 
 Arbeidsmarkt 45 0 75 0 

3 Onderwijs 11.864 2.738 12.457 2.745 
 Onderwijsvoorzieningen 2.468 308 2.399 211 
 Onderwijsachterstanden 3.633 2.210 3.433 2.210 
 Onderwijshuisvesting 5.763 220 6.625 324 

4 Sport & Recreatie 6.536 1.268 6.512 1.202 
 Sport  3.136 556 3.104 490 
 Recreatie en Toerisme 3.400 712 3.408 712 

5 Sociaal Culturele voorzieningen & Cultuur  11.372 636 10.599 747 
 Sociaal Culturele voorzieningen  4.760 51 3.944 51 
 Kunst en Cultuur 6.612 585 6.655 696 

6 Werk & Inkomen 46.857 38.319 51.033 38.208 
 Werk 17.093 16.944 17.071 16.810 
 Inkomen 25.797 21.375 29.370 21.049 
 Voorzieningen 3.967 0 4.592 349 

7 Zorgvoorzieningen 21.182 3.015 22.749 2.607 
 Zorgvoorzieningen 16.727 1.183 18.093 2.414 
 Integratie en Inburgering 31 0 31 0 
 Volksgezondheid 1.723 117 1.625 148 
 Jeugd 2.701 1.715 3.000 45 

8 Beheer openbaar gebied 31.307 14.321 32.811 14.584 
 Openbare ruimte 20.940 11.494 19.461 11.456 
 Bereikbaarheid 10.367 2.827 13.350 3.128 

9 Reiniging & Milieu 11.670 10.181 11.624 10.156 
 Reiniging 10.171 10.129 10.171 10.129 
 Milieu 1.499 52 1.453 27 

10 Ruimte & Wonen 41.488 37.556 47.734 43.498 
 Grondexploitaties 35.797 35.351 42.151 41.200 
 Planologie 2.347 293 2.212 293 
 Bouwregulering 3.344 1.912 3.371 2.005 

11 Openbare orde & Veiligheid 10.669 926 10.433 602 
 Openbare orde & Veiligheid 3.674 128 3.718 128 
 Brandweer 6.034 532 5.755 208 
 Vergunningverlening 961 266 961 266 

Totaal programma's 206.501 111.251 221.343 116.581 

Algemene dekkingsmiddelen     
 Nutsbedrijven 1 13 1 13 
 Financiering 56 4.070 56 4.427 
 Algemene uitkering Gemeentefonds 0 74.591 0 76.339 
 Algemene baten en lasten 372 4.050 534 3.968 
 Belastingen 1.636 12.035 1.590 12.510 
 Resultaten 7.413 8.560 11.030 20.716 
     

Totaal alg. dekkingsmiddelen 9.478 103.319 13.211 117.973 

     
Totaal begroting 215.979 214.570 234.554 234.554 
     
     
     



 

bestuursrapportage per 1 september 2012 
 

 

10

7. Financiële ontwikkelingen  
 
In de eerste bestuursrapportage 2012 hebben wij een globale doorkijk gemaakt m.b.t. het te verwachten resultaat 

2012 teneinde vroegtijdig te kunnen bijsturen. In deze 2
e
 bestuursrapportage is een prognose gemaakt van de 

belangrijkste te verwachten mee- en tegenvallers voor het jaar 2012. De opbouw van deze paragraaf is grofweg 

onder te verdelen in:  

 a. Update t.a.v. bij de 1
e
 bestuursrapportage 2012 gemelde financiële ontwikkelingen;  

 b. Overige mee- en tegenvallers gemeld na 1
e
 bestuursrapportage 2012; 

 c. Dekkingsplan; 

 d. Financiële effecten opschoning/afwikkeling balansposten in 2012; 

 e. Kredieten. 

   

Uit de prognose blijkt dat voor 2012 een aantal tegenvallers verwacht mag worden van ongeveer 2 miljoen euro. 

De voornaamste daarvan zijn grofweg als volgt te analyseren : 

• Nadelige effecten  gemeentefonds 1,1 miljoen;  

• Lagere opbrengsten vergunningen  0,5 miljoen;  

• Hogere personeelskosten (algemene salarismaatregelen) € 0,4 miljoen. 

 

In de paragraaf dekkingsplan worden voorstellen gedaan deze te verwachten tegenvallers af te dekken. 

 

In onderstaande paragraaf worden de financiële ontwikkelingen gegroepeerd per onderdeel  nader  toegelicht. 

Voorgesteld wordt om door middel van een begrotingswijziging de begroting 2012 aan te passen. In het kader 

van de begrotingsrechtmatigheid zijn in de begrotingswijziging de programma’s aangegeven waarop de gewenste 

mutaties betrekking hebben.  

 

7.a. Bij de 1e bestuursrapportage gemelde ontwikkelingen 
 

Hieronder treft u aan een nadere concretisering van de financiële ontwikkelingen, die in de 1
e
 bestuursrapportage  

2012 zijn gemeld en nog niet waren meegenomen in de daarbij behorende begrotingswijziging, vanwege het 

ontbreken van voldoende informatie of benodigde dekkingsmiddelen op dat moment.  

 
1.Taakstelling personeel / bedrijfsvoering                    P.M 

De aan de herstructurering bedrijfsvoering gerelateerde taakstellingen ad € 1.200.000 zijn ingeboekt op de 

materiële budgetten. De realisatie van de taakstelling op het personeelsbudget ad € 1.300.000 wordt direct 

beïnvloed door o.a. in- en uitstroom en het moment van pensionering van medewerkers. Per 1 mei 2012 is 

gemeld dat er van bovengenoemde taakstelling nog € 482.000 gerealiseerd moest worden. De stand van zaken 

per 1 september toont aan dat er nog € 318.000 van deze stelpost gerealiseerd dient te worden. Momenteel is de 

transitie kleine overhead volop in uitvoering. (zie ook raadsmededeling nr. 60B-2012) . In de laatste 4 maanden 

van 2012 zullen deze veranderingen nog een verdere positieve financiële impact hebben op de realisatie van 

deze taakstelling.   

 
2. Opbrengsten WABO / APV    € 565.000 N    

Door de economische crisis loopt het aantal vergunningaanvragen drastisch terug. Naar huidig inzicht zal de 

opbrengst bouwvergunningen naar verwachting € 510.000 achterblijven bij de in de begroting opgenomen 

raming. Zoals reeds bij de 1
e
 bestuursrapportage gemeld, is dit voor ca € 245.000 te wijten aan de latere 

inwerkingtreding van het legesbesluit (per 1 april) en deels door het achterblijven van de verdere daadwerkelijke 

realisering van de geraamde opbrengst.  

De opbrengst leges APV openbare orde en veiligheid zal naar verwachting € 55.000 achterblijven bij de raming 

door minder aanvragen of juist het verstrekken van vergunningen voor een langere periode. Ook zijn sommige 

vergunningen nu gecombineerd, wat ook een drukkend effect teweeg brengt op de realisering van legesop-

brengsten. Voorgesteld wordt om deze beide tegenvallers incidenteel mee te nemen bij de begrotingswijziging 

voor 2012 en een nader onderzoek te starten of en in hoeverre  het achterblijven van de ramingen structureel van 

aard is. De dekking voor eventuele structurele nadelige effecten zal worden meegenomen bij de Kadernota 2014.  

 
3.  WVS   € 133.200 N                                                                                                   

Eind maart 2012 gaf het Dagelijks Bestuur van de WVS-groep aan dat de prognose voor 2012 bijgesteld dient te 

worden: enerzijds diende rekening gehouden te worden met een daling van de omzet van de deelnemende 
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gemeenten met € 500.000 en een stijging van de rijksbijdrage met € 95.000 anderzijds als gevolg van het feit dat 

in het oorspronkelijke budget was uitgegaan van een iets lagere taakstelling. De bijgestelde prognose leidde tot 

een verwacht verlies van € 3,1 miljoen in plaats van de begrote € 2,7 miljoen. Op basis van de cijfers t/m het 2e 

kwartaal - waarin vooral de gemeentelijke omzetten zich tegen de verwachting in goed ontwikkelen - verwacht het 

Dagelijks Bestuur thans dat het verlies over 2012 zal uitkomen op het oorspronkelijk geraamde tekort van € 2,7 

miljoen. Het weerstandsvermogen bedraagt (na aftrek van het verlies over 2011) nog € 4,6 miljoen. Als het tekort 

over 2012 inderdaad uitkomt op € 2,7 miljoen, dan leidt dit over 2012 derhalve niet tot aanvullende gemeentelijke 

bijdragen. De voor 2012 uitbetaalde gemeentelijke bijdrage ad € 342.000 is daarbij ingecalculeerd. Deze bijdrage 

ligt € 213.200 hoger dan begroot. Deze tegenvaller binnen dit product wordt deels gecompenseerd doordat het 

budget t.b.v. advieskosten voor herstructurering SW € 95.000 voor slechts € 15.000  is besteed.  

 
4 a. Ontwikkelingen in de realisatie WWB (I-deel)  € 850.000 N    

Onlangs (begin oktober) zijn de definitieve budgetten voor het begrotingjaar 2012 m.b.t. WWB en participatie-

budget bekend gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het definitief macro-

budget WWB I- deel voor 2012 is met € 458,4 miljoen opgehoogd. Dit betekent voor Roosendaal een verhoging 

van het budget met € 1.708.000. De verwachting is dat de komende maanden het bestand met bijstands-

ontvangers niet zal dalen. Het aantal bijstandsontvangers zal gemiddeld schommelen rond de 1.350 (per 1 mei  

was dit aantal 1.276). Het uitgavenniveau dient dientengevolge te worden opgehoogd met € 2.558.000. De 

voornaamste dekking van deze bijstelling komt uit de bijstelling van de rijksinkomsten voor het inkomendeel en 

een deel komt uit het werkdeel (zie 4b). Wij hebben eind juli de aanvraag voor een incidentele aanvullende 

uitkering (IAU) voor het tekort van 2011 ingediend bij het Rijk. Eind 2012 wordt duidelijk of onze gemeente deze 

uitkering daadwerkelijk krijgt. 

 

   b. Realisatie WWB (W-deel re-integratie)    €   850.000 V 

De uitgaven op het werkdeel blijven achter bij de verwachtingen. Het geraamde budget 2012 en het restant 

budget 2011 bedragen € 7,3 mln. De uitgaven en de aangegane verplichtingen per 1 september 2012 bedragen 

samen  € 2,3 mln. Zodoende is ruim € 5 miljoen beschikbaar voor de rest van het jaar. Hiervan mag maximaal      

€ 1 miljoen worden overgeheveld naar 2013, zodat voor 2012 € 4 miljoen resteert. Hieruit dienen o.a. de kosten 

m.b.t. PostNL-activiteiten en kosten voor intensivering fraudepreventie bekostigd te worden. Met betrekking tot de 

aanwending van deze middelen dient rekening gehouden te worden met bestedingsvoorwaarden. Voorts is in de 

1
e
 bestuursrapportage richting de raad melding gemaakt van een gereserveerd deel binnen het W-deel ter 

afdekking van eventuele tekorten in 2012 op het I-deel (zie bovenstaande tekst bij a. € 850.000). Een ander deel 

ad € 1.290.000 (zie pagina 16) wordt beschikbaar gesteld ten gunste van de algemene middelen. Er bestaat 

momenteel nog onzekerheid of het dan nog resterende bedrag ad € 1,6 miljoen alsnog geheel kan worden 

besteed in 2012. Is dat niet het geval dan vormt het restant ervan onderdeel van het jaarrekeningresultaat 2012.  
 
5. Bespaarde rente     €  447.700 V  

Zoals reeds aangegeven in de 1
e
 bestuursrapportage blijkt na vaststelling van de jaarrekening 2011 de bespaar-

de rente op de reserves en voorzieningen voor 2012 per saldo € 447.700 hoger uit te vallen dan geraamd. 

 

          Raming  Realisatie 

Bespaarde rente (opbrengst programma 12)    3.279.900  3.789.600 

waarvan bijgeschreven op BR (lasten) 

Grondexploitatie        -        300  -    52.200 

Gaswinstuitkering       - 143.900  -  143.700 

Onderwijshuisvesting       - 355.900  -  366.200 

        2.779.800  3.227.500 
 

7.b. Overige mee- en tegenvallers na 1e bestuursrapportage 2012 
 

6.  Algemene uitkering     € 1.083.000 N 

Op 19 juni 2012 is uw raad geïnformeerd over de afname van de algemene uitkering o.b.v. de juni-circulaire 2012 

(zie raadsmededeling nr. 49B). Het nadelige gevolg voor het lopende jaar 2012 is €  670.000 N. Voorts is nog van 

belang dat de rijksmiddelen voor de herstructurering SW in de vorm van de decentralisatie-uitkeringen via de al-

gemene uitkering beschikbaar zouden worden gesteld. Door het terugdraaien van de efficiencykorting op de SW 

vervalt het budget voor de herstructurering. Voor 2012 was rekening gehouden met een bedrag van € 71.900 N.   

Roosendaal ontvangt voor 2012 een suppletie-uitkering voor het opsporen en ruimen van conventionele 

explosieven uit WO II  € 355.200 N. Dit bedrag dient geoormerkt te worden. Vanwege een actualisatie van de 



 

bestuursrapportage per 1 september 2012 
 

 

12

verdeelmaatstaven WMO komt de uitkering 2012 iets lager uit. Het uitgavenkader dient daarop aangepast te 

worden € 14.100 V  (zie ook bij dekkingsplan nagekomen informatie over de septembercirculaire). 

 
7.  Onderhoud gemeentelijke gebouwen   €  51.700 N 

Aan de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen wordt begrotingstechnisch een tweetal bedragen 

onttrokken voor dekking van bepaalde uitgaven die geen relatie met onderhoud hebben. De voorziening die 

alleen in het leven geroepen is voor onderhoud, wordt hiermee ten onrechte gebruikt als algemeen 

dekkingsmiddel. Voorgesteld wordt in het kader van de begrotingsrechtmatigheid dit bedrag ad € 51.700 

incidenteel voor 2012 terug te draaien. De structurele wijziging vanaf 2013 is meegenomen in de aanbiedingsnota 

van de meerjarenbegroting 2013 t/m 2016. Voorts wordt voorgesteld de hogere huuropbrengst Kloosterstraat 19A 

te storten in deze voorziening betreft € 10.100 (budgettair-neutraal).   

 

8. Stadion Borchwerf      €  81.300 N    

Op 21 mei jl. heeft de afwikkeling met de curator plaatsgevonden en is de gemeente eigenaar van het voormalige 

RBC stadion geworden. Het verkregen onroerend goed dient als volgt in 2012 geactiveerd te worden: 

Grondwaarde    €  1.100.000 geen afschrijving / wel rente 

Gebouwen   €     650.000 30 jaar lineair / rente 

Inventaris   €       90.000   5 jaar lineair / rente 

In de 1
e
 bestuursrapportage  is al rekening gehouden met een stelpost  € 79.000 voor de kapitaallasten in 2012. 

De structurele kapitaallasten vanaf 2013 zijn verwerkt in de aanbiedingsnota van de begroting 2013 t/m 2016. 

Voorts kan i.h.k.v. deze afwikkeling de verliesvoorziening van € 2.300.000 vrijvallen t.g.v. programma 12 

dekkingsmiddelen en kan de opbrengst van de executie hypotheekrecht via de curator € 1.750.000 op dit 

programma verantwoord worden als bate. Tegenover deze dekkingsmiddelen zal afboeking plaatsvinden van alle 

in dit kader nog openstaande  privaat- en publiekrechtelijke vorderingen tot een omvang van ca  € 4.050.000. 

Verder zijn er nog meerkosten gemaakt voor advies t.b.v. de financiële afwikkeling van het faillissement en de 

verkrijging van het stadion inclusief verwerving drainage en nieuwe grond tot een bedrag van € 60.200 en overige 

exploitatiekosten € 21.100 (voornamelijk energiekosten).  

 
9. Dividend Saver     € 148.800 V 

De definitieve dividenduitkering van SAVER over 2011 bedraagt € 892.800. Dit resulteert in een incidentele 

meevaller voor 2012 van € 148.800.    
 

10.  Toerekening rendabele onderdelen   € 455.000 N 

De urentoerekening aan rendabele onderdelen, zoals kapitaalwerken, grondexploitatie, reserves, voorzieningen 

en de rendabele producten parkeren, reiniging en riolering blijft naar verwachting 4.400 uur achter bij de 

ramingen. De grootste daling betreft  de toerekening  aan de grondexploitatie vanwege minder ambtelijke inzet  

ten behoeve van projecten als gevolg van de crisis. In totaliteit is een tegenvaller te melden door hogere 

doorberekeningen aan de overige in- en externe producten binnen de gemeentelijke exploitatie van € 455.000.      

     
11.  Betaalplannen     € 161.000 N 

De opbrengsten voor betaalplannen t.g.v. product ruimtelijke ordening reguliere activiteiten blijven evenals 

voorgaande jaren achter bij de raming en zullen naar verwachting in 2012 € 125.000 bedragen. Voorgesteld 

wordt de huidige raming ad € 286.000 voor 2012 aan te passen aan de eerder genoemde te verwachten 

realisatie. Een onderzoek zal gestart worden naar  de oorzaken van deze achterblijvende inkomsten. De dekking 

voor het eventuele structurele nadelige effect zal worden meegenomen bij de Kadernota 2014. 

 
12. Opbrengst OZB     € 200.000 V 

De ramingen 2012 voor de opbrengsten OZB kunnen door de groei van het aantal objecten in positieve zin met   

€ 200.000 worden aangepast. Bij de aanbiedingsnota van de meerjarenbegroting 2013 t/m 2016 zijn de 

structurele effecten meegenomen.  

 

13.  Opbrengst precariobelasting    € 177.000 N 

Op 15 mei 2012 heeft uw raad een motie aangenomen om de precariobelasting op voorwerpen voor reclame-

doeleinden voor horeca en winkeliers met ingang van 2013 af te schaffen. De structurele gevolgen zijn 

meegenomen in de aanbiedingsnota van de meerjarenbegroting 2013 t/m 2016. Daarnaast blijkt de opbrengst 

raming ten opzichte van de werkelijke ontvangsten vooral door de gevolgen van de economische crisis te hoog. 

Voorgesteld wordt om voor 2012 de raming van € 222.000 aan te passen aan de realiteit € 45.000.  
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14. Ontwikkelingen reiniging    € 350.000 V 

Als gevolg van het altenerend inzamelen zijn er binnen de gesloten financiering van de reiniging uit de diverse 

afvalstromen (plastic / papier etc.) extra opbrengsten gegenereerd. De werkelijke inkomsten voor 2012 in dit 

kader worden ingeschat op € 850.000. Voorts wordt voorgesteld de volledige BTW toerekening te laten 

plaatsvinden m.b.t. de kosten SAVER. Het gevolg hiervan is enerzijds een extra last van € 350.000 voor deze 

gesloten financiering en anderzijds een incidentele meevaller voor eenzelfde bedrag in 2012 op het programma 

dekkingsmiddelen. Als gevolg van bovenstaande wijzigingen binnen deze gesloten financiering wordt € 500.000 

extra gestort in de voorziening exploitatie reiniging.  

 

15. Algemene salarismaatregelen € 432.000 N 

De CAO - onderhandelingen sector gemeenten 2011-2012 zijn onlangs afgerond. Per 1 januari 2012 worden de 

salarissen met 1% verhoogd. Met deze verhoging is rekening gehouden in de begroting 2012. Voorts zijn de 

volgende maatregelen in de CAO geregeld, waarmee in de begroting 2012 niet of slechts gedeeltelijk rekening is 

gehouden: de meerkosten van hogere pensioenpremies € 227.000, een eenmalige uitkering € 124.000 en 1% 

salarisverhoging vanaf 1 april 2012 € 81.000. Bij de jaarlijkse hercalculatie van de afdelingstarieven in het 4
e
 

kwartaal 2012 zullen de effecten van deze algemene salarismaatregelen worden meegenomen. 

 

16.  Energiedistributie     €  12.000 V 

De dividenduitkeringen energiedistributie leveren naar huidig inzicht voor 2012 een voordeel op van € 12.000. 

 

17.   College B&W     € 86.000 N 

Het begrote budget voor materiële kosten van het college is ontoereikend. De meerkosten worden veroorzaakt 

door met name hogere salariskosten, kosten begeleiding voormalig wethouder in het kader van APPA, kosten 

Roosendaalse huurwoning burgemeester, niet begrote kosten voor Raet (bestuurderspensioenen) en de kosten 

van de deelname aan de China missie 2012. 

  
18. Economische ontwikkelingen/city marketing  € 91.000 N  

Er is sprake van hogere kosten city marketing  2012 door uitvoering van de motie Masterplan Centrum 

Roosendaal ad € 26.000. De huuropbrengsten van het Paviljoen Nieuwe Markt vallen in zijn totaliteit € 65.000 

lager uit dan begroot o.a.  als gevolg van de leegstand van de 2
e
 verdieping. 

 

19. Subsidie afrekeningen / onderhandelingen   € 31.400 V 

De afrekening 2011 van de stichting OOR vertoont een meevaller van € 19.900, de afrekening van de Friss-

feesten 2011 een meevaller van € 2.200. Voorts is voor 2012 afgezien van het uitvoeren van een benchmark voor 

de WMO. Tezamen met de uitkomsten van extra onderhandelingen subsidiepartijen heeft dit gezorgd voor een  

voordeel van € 10.000. In de kosten van de open monumentendag  is een subsidie verstrekt van € 800.   

 
20. Opvang vreemdelingen    € 16.000 N   

Terugbetaling van de ontvangen vergoedingen COA voor 2011 en 2012 betreffende huisvestingskosten en 

toelage levensonderhoud van een persoon die niet aan de criteria voor een bijdrage van het COA voldoet. De 

verwachting is dat alle kosten ad € 16.000 voor rekening van de gemeente blijven. De hoogte kan afhankelijk zijn 

van het moment wanneer in de huidige situatie verandering komt.  

 

21. Gezondheid      € 75.000 V     

De kosten voor gemeenschappelijke regelingen zullen in 2012 € 75.000 lager zijn dan begroot; de kosten 

technische hygiëne zorg zijn uit andere budgetten betaald om dekking binnen dit product te regelen voor de 

uitvoering van de  lokale nota volksgezondheid, die in 2013 van kracht wordt (combinatiefunctionarissen).  

 

22.  Jeugd      €  22.400 V 

Het budget voor maatschappelijke stages is te hoog in de begroting opgenomen € 22.400 en kan incidenteel 

vrijvallen in 2012. De te ontvangen RAP subsidies (o.a. sociale veiligheidstrainingen, schoolmaatschappelijk 

werk, trainingen vraagverheldering ) t.b.v. de bestuursopdracht jeugdbeleid € 87.800 en de doorbetaling daarvan 

moeten budgettair neutraal aan de begroting worden toegevoegd. 

 
23.  Huisvesting openbaar voortgezet onderwijs  € 60.000 N 

Als gevolg van de ingebruikname van de nieuwbouw van het Jan Tinbergen College aan de Burgemeester 

Schneiderlaan vallen de kosten van OZB, verzekeringen en vandalisme op dit product € 53.000 hoger uit dan ge-
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raamd. Het oude gebouw van het JTC aan de Bovendonk is tijdelijk in beheer bij de gemeente. De energiekosten 

€ 22.000 van dit gebouw worden naar verwachting via onderverhuur tot een bedrag van € 15.000 terugverdiend.  

 
24.  Nagekomen baten/lasten vorige dienstjaren  € 62.000 V  

Deze meevaller betreft voornamelijk terugontvangsten m.b.t. FLO 2011 en verhaalde loonkosten van een 

voormalig personeelslid en diverse overige kleinere nagekomen zaken. 

  
25.  Huurderving Houtbank Roosendaal   € 124.500 N  

De Houtbank Nederland BV heeft de exploitatie van de wegrailterminal stopgezet en het huurcontract met de 

gemeente per 1 januari 2012 opgezegd. Er is tot 1 april 2012 door de Houtbank huur betaald. Er was niet direct 

een nieuwe exploitant beschikbaar voor deze voorziening dus heeft de gemeente, ook haar huurcontract richting 

NS per 1 januari 2012 opgezegd. Er is sprake van een opzegtermijn van 1 jaar, dus de gemeente zit nog tot 1 

januari 2013 aan het contract vast.  

 
26 Asbestsanering kinderboerderij   €  12.000 N   

In de kinderboerderij is asbest aangetroffen, uit veiligheidsoverwegingen is opdracht verstrekt deze te 

verwijderen. Deze sanering  zal ongeveer € 12.000 kosten. Hiervoor is geen ruimte binnen de huidige budgetten.  

 

27.  Volksfeesten     €  90.000 N 

Door het uitblijven van de nieuwe evenementennota blijven de geraamde opbrengsten achter. Hiervoor is bij het 

product volksfeesten een geraamde opbrengst aanwezig van € 90.000 die in 2012 niet gerealiseerd kan worden. 

Het structurele effect vanaf 2013 is reeds meegenomen bij de Kadernota 2013 en verwerkt in de nieuwe 

meerjarenbegroting 2013 t/m 2016.  

 

28.  Inkoopbeleid     €  25.000 V 

Op het beschikbare budget voor advieskosten professionalisering inkoop kan naar verwachting in 2012 

incidenteel € 25.000 worden afgeraamd. 

  

29.  Bossen en natuurterreinen    €  18.000 V 

Bij de post grondverkopen binnen dit product is op dit moment een hogere opbrengst dan geraamd te zien van     

€ 37.000. Deze meevaller wordt deels gecompenseerd door hogere lasten € 19.000, met name hogere 

waterschapsbelasting € 8.000 en hogere personeelslasten WVS € 11.000. 

 
30.  Leanmanagement     € 131.300 N 

Het project leanmanagement binnen de transitie Kleine Overheid is begin 2012 gestart met een pilot bij Sociale 

Zaken. In het najaar van 2012 volgt hierop een tweede pilot bij Publiekszaken. De totale kosten voor 2012 zijn 

berekend op € 168.800;  voor € 37.500 worden deze kosten afgedekt door een reeds toegekend werkbudget.   

 

31.  Gemeenschappelijke regeling SES     € 28.200 N 

De liquidatie van de gemeenschappelijke regeling SES (Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant), 

sinds 2011 ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant, is nog steeds gaande. Reden 

hiervoor is gelegen in de afwikkeling van ESF-gelden. De liquidatiecommissie heeft inmiddels besloten hoe 

hiermee om te gaan. Het liquidatiesaldo van het SES komt uit op € 250.000 nadelig waarvan € 28.200 voor 

rekening komt voor Roosendaal.  

 
32.  Vrijval kosten project You’re The Future  € 86.000 V   

Het project You’re The Future werd in het verleden door SIW uitgevoerd. Vanaf 1-1-2011 is hier geen uitvoering 

meer aangegeven. De begrotingswijziging is niet structureel doorgevoerd in de meerjarenramingen. Voorgesteld 

wordt om het budget voor 2012 in te leveren t.g.v. het rekeningresultaat en ook structureel uit de meerjaren-

ramingen te halen.  

 

33.  Bijdrage  investering  wedstrijdbad de Stok   € 141.000 N 

De zwemvereniging Hieronymus heeft verzocht om het wedstrijdbad in zwembad De Stok (meer) geschikt te 

maken voor de Nederlandse Kampioenschappen, met name door nieuwe startblokken en elektronische tijdwaar-

neming. Het college wil dit mogelijk maken door een eenmalige bijdrage in de investering aan zwembad De Stok 

Eigendom BV van € 141.000.  
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 34.  Milieubeheer     € 16.000 V 

Er is voor dit product een bijdrage van Brabant Veiliger 2012 ontvangen van € 80.000 en bijdragen van diverse 

gemeenten in de kosten Brabantse Wal voor € 35.000. Voorgesteld wordt om deze posten budgettair neutraal op 

te nemen in de begroting 2012. Voorts is er binnen dit product een incidenteel voordeel te melden van € 16.000 

i.v.m. een afrekening 2011 met de provincie over Brabant Veiliger 2011. 

  
35. Gebouw de Wieken     € 30.700 N    

De Stichting Kroeven-Langdonk  bestaat niet meer, hierdoor zijn de openstaande vorderingen over 2011 en 2012 

oninbaar tot een bedrag van € 22.700. Momenteel loopt er een onderzoek naar nieuwe huurders. Daarnaast zijn 

er kosten voor verbetering pand en vandalisme € 8.000.  

 
36. Overdracht van Norbartlaan 40 aan grondexploitatie € 16.500 V  

In het kader van de toekomstige ontwikkelingen op de locatie Zuidpoort-Noord dient de resterende boekwaarde 

ad € 211.800 van Norbartlaan 40 per 1-1-2012 geheel afgeschreven te worden en ten laste van de grondexploita-

tie gebracht te worden. Voorts zal een verrekening van een gedeelte van de boekwaarde van de inrichting 

Kameleon (i.v.m. verhuizing naar Bergen op Zoom) ad € 61.900 budgettair neutraal worden ingezet voor de extra 

afschrijving op de inrichting. De begrote kapitaallasten 2012 voor Norbartlaan 40 komen te vervallen. Hierdoor 

ontstaat een voordeel van € 16.500. 

 

37. Binnensportaccommodaties    € 25.000 N 

Er  zijn lagere huuropbrengsten te verwachten dan begroot bij resp. de Sporthal in Wouw € 20.000 en de sporthal 

in Heerle  € 5.000. Deze tegenvallers  worden veroorzaakt door een lagere bezetting dan de capaciteit. 

 

38. Participatievoorziening: Educatie   € 32.000 N 

Budgettair dient op basis van de laatste informatie (bijdrage voor inzet personeel) de volgende aanpassing van de 

begroting plaats te vinden.  

-Rijksinkomsten verlagen   € 17.500 N 

-Overige inkomsten  € 31.000 N 

Het uitgaven niveau m.b.t. het onderdeel educatie  op basis van de laatste informatie verlagen met € 16.500 V. 

 

39. Participatievoorziening:  Inburgering   € 53.000 N 

Voor 2012 is het rijksbudget naar beneden bijgesteld met € 319.500. Omdat de hieraan gerelateerde uitgaven 

(ten onrechte) lager geraamd zijn dan de opbrengsten, zal als gevolg van de bijstelling in 2012 een tekort 

ontstaan van € 53.000. Voorgesteld wordt daarom het niveau van de uitgaven te verlagen met € 266.500. 

 

40. Grondexploitatie 

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2011 en de opmaak van de begrotingscijfers 2013 zijn de jaarschijven voor 

de kosten en opbrengsten geactualiseerd voor 2012. Voor de jaarschijf 2012 wordt verwacht dat zowel de lasten 

als de baten achterblijven met circa € 2 miljoen als gevolg van vertraging in de uitgifte van gronden. Hierdoor 

schuiven de kosten van het bouwrijp maken van de gronden respectievelijk de te ontvangen bijdragen van derden 

en de verkoopopbrengsten naar volgende jaren. De begrote kosten en opbrengsten in de jaarschijf 2012 zijn 

inclusief de begrotingswijziging volgend uit de bij de jaarrekening 2011 herziene grondexploitaties. De afwijkingen 

hebben gevolgen binnen de grondexploitaties maar niet op het saldo van de exploitatie van de algemene dienst. 

 

41. Kosten verlenging contract interim-secretaris  €   14.000 N 

In de 1e bestuursrapportage zijn de meerkosten t.b.v. de interim-secretaris in de begroting opgenomen tot 1 okto-

ber 2012. Nu de nieuwe gemeentesecretaris per 1 december a.s. in dienst treedt is het contract met de interim-

secretaris tot die datum verlengd. Dit leidt op het product algemene bestuursondersteuning tot meerkosten ad     

€ 14.000. 

 

42. Waterschapslasten     €   66.000 N 
Uit onderzoek over de jaren 2010, 2011 en 2012 blijkt, dat de door de gemeente ten behoeve van haar eigen-

dommen verschuldigde waterschapsbelasting structureel te laag in de begroting wordt geraamd. 

 

43. Centrum voor Jeugd en Gezin   €  120.000 V 

De totale kosten op het product CJG vallen naar verwachting in 2012 € 120.000 lager uit dan begroot en kunnen 

tot dat bedrag incidenteel voor 2012 worden afgeraamd. 
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44. Openbare ruimte     €  184.000 V 

Naar huidig inzicht kan op de producten wegen, openbare verlichting en verkeersmaatregelen in 2012 incidenteel 

een meevaller worden verwacht van € 184.000. 

 

45. ICT-budgetten     €   50.000 V 

Het product automatisering geeft op de onderdelen ICT ondersteuning en ICT infrastructuur en datacommunicatie 

naar verwachting een voordelig saldo te zien van € 50.000. 

 

46. Belastingsamenwerking    € 250.000 V 

Uit de 2
e
 bestuursrapportage 2012 van de Belastingsamenwerking West-Brabant blijkt een aanzienlijk voordelig 

saldo voor 2012 ad ca € 1.500.000, exclusief de post onvoorzien van € 500.000. Dit voordelig saldo zal voor de 

gemeente Roosendaal een voordeel opleveren van ca € 250.000. 

 

47. Diverse kleinere meevallers    €   45.000 V 

Op enkele producten worden naar huidig inzicht in 2012 incidenteel voordelige saldi verwacht: product 

monumenten € 10.000, product milieubeheer € 15.000 en product ruimte € 20.000. 

 

48. Budgettair neutrale beslispunten 

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt een aantal budgettair neutrale aanpassingen voorgesteld. 

Voor details verwijzen wij naar het overzicht “geïnventariseerde financiële ontwikkelingen” en bijlage 1. budgettair 

neutrale beslispunten achteraan in deze rapportage. 

 

7.c. Dekkingsplan  
 
49. Vrijval middelen participatievoorzieningen   €         1.290.000 V 

Uit de in de begroting 2012 geraamde middelen uit de participatievoorzieningen kan een bedrag van € 1.289.800 

worden ingezet ter dekking van het dreigende tekort voor 2012. 

 

50. Onttrekkingen fondsen Agenda van Roosendaal €  272.300 V 

Betreft de kosten leanmanagement transitiefonds €131.300 (zie voorstel beslispunt 30) en bijdrage in investering 

wedstrijdbad De Stok innovatiefonds € 141.000 (zie voorstel beslispunt 33). 

 
51. Incidentele vrijval stelpost turnhal   €  141.000 V  

De in de begroting 2012 opgenomen stelpost binnensportaccommodatie turnhal zal niet worden benut en kan 

ingezet worden als dekkingsmiddel voor het verwachte tekort 2012. 

 

52. Opheffen voorziening kadastraal beheer  €                79.000 V 

Deze voorziening is destijds in het leven geroepen om de actualisering van luchtfoto ’s te kunnen bekostigen. De 

kosten worden t.l.v. de exploitatie van de BWB gebracht. Deze voorziening kan daarom worden opgeheven 

waarbij het genoemde saldo zal in 2012 vrijvallen t.g.v. de exploitatie. Vanaf 2013 kan tevens ook de storting 

vervallen. 

 

53. Septembercirculaire gemeentefonds   €  194.000 V 

De algemene uitkering neemt ten opzichte van de junicirculaire toe met € 256.000 waarvan een bedrag van         

€ 62.000 geoormerkt dient te worden voor de WMO i.v.m. een prijsmutatie van de huishoudelijke verzorging van 

2% naar 2,9%. De belangrijkste oorzaak van de toename betreft de gunstige accresontwikkeling in 2012 en 

ontwikkelingen in eenheden van de verdeelmaatstaven. 

 
Resumé 
 

Geactualiseerd tekort eerste bestuursrapportage  €     250.500 N 
Mee- en tegenvallers 2

e
 bestuursrapportage   € 1.720.600 N 

Inschatting tekort jaarrekening 2012   €  1.971.100 N 
In te zetten dekkingsmiddelen    €  1.971.100 V 
Resterende saldo 2012     €                0  
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   GEÏNVENTARISEERDE FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN 2012   

  Voorstel                   Omschrijving     Prog. Inc.  LASTEN    BATEN 

nr.             nr. 
of 

Struc.       

    
  

    
 

    

  ONTWIKKELING TEKORTEN 1e BERAP       
 

    

    
  

    
 

    

1. Taakstelling personeelskosten / bedrijfsvoeringskosten     
 

P.M   

    
  

        

2. WABO / APV 
 

        

  Opbrengst bouwvergunningen    10 s   -510.000 

  Opbrengst leges openbare orde en veiligheid   11 s   -55.000 

    
  

        

3. WVS 
  

        

  Hogere gemeentelijke bijdrage WVS   6 i 213.200   

  Verlaging budget voor herstructurering   6 i -80.000   

    
  

    
 

    

4. WWB ( inkomens- en werkdeel )     
 

    

  Toename rijksbijdrage i-deel   6 i   1.708.000 

  Hoger budget WWB i-deel   6 i 2.558.000   

  Gereserveerde bijdrage binnen uitgaven W-deel (re-integratie)  6 i -850.000   

    
  

        

5. Bespaarde rente 
 

    
 

    

  Hogere bespaarde rente reserves en voorzieningen   12 i   509.700 

  Hogere rentebijschrijvingen op bestemmingsreserves   12 i 62.000   

    
  

        

    
  

        

  Per saldo 
   

-250.500 N   1.903.200 
 
1.652.700 

    
  

        

  OVERIGE MEE- EN TEGENVALLERS NA 1e Berap         

    
  

        

6. Gemeentefondsuitkering / oormerking         

  Verlaging gemeentefondsuitkering o.b.v. info junicirculaire 2012 12 s   -741.900 

  Geoormerkt budget bommenregeling   11 i 355.200   

  Aanpassing WMO budget   7 i -14.100   

    
  

        

7. Onderhoud gemeentelijke gebouwen         

  Onttrekking voorziening onderhoud gebouwen   12 s   -50.000 

  Onttrekking voorziening onderhoud gebouwen   4 s   -1.700 

  Hogere huuropbrengst Kloosterstraat 19A   5 s   10.100 

  Storting onderhoud gemeentelijke gebouwen   5 s 10.100   
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Voorstel                    Omschrijving     Prog. Inc.  LASTEN    BATEN 

nr.             nr. 
of 

Struc.       

    
  

    
 

    

8. Stadion Borchwerf 
 

    
 

    

  Terugdraaien stelpost kapitaallasten RBC beleidsveld sport 4 i -79.000   

  Kapitaallasten activering Stadion Borchwerf   4 i 78.800   

  Vrijval verliesvoorziening RBC stadion   12 i   2.300.000 

  Opbrengst executie hypotheekrecht stadion   12 i   1.750.000 

  Afboeking privaat- en publiekrechtelijke vorderingen   4 / 12 i   -4.050.000 

  Kosten financiële afwikkeling en verwerving   12 i 60.200   

  Overige exploitatiekosten   4 i 21.100   

    
  

        

9. Dividend Saver 
 

    
 

    

  Hogere afrekening dividenduitkering 2011   12 i   148.800 

    
  

        

10. Lagere doorberekening rendabele onderdelen         

  Calculatie verschillen afd. leefomgeving/ontwikkeling   12 i 455.000   

    
  

        

11. Betaalplannen 
 

        

  Opbrengst betaalplannen   10 s   -161.000 

  
  

      

12. OZB opbrengsten 
 

    
 

    

  Verhoging ramingen OZB   12 i   200.000 

    
  

        

13. Precariorechten 
 

    
 

    

  Verlaging raming precariorechten   12 i   -177.000 

    
  

        

14. Ontwikkelingen reiniging     
 

    

  Opbrengst bijzondere afvalstromen   9 i   850.000 

  BTW toerekening 
 

  9 i 350.000   

  Storting in de voorziening exploitatie reiniging   9 i 500.000   

  Hogere BTW toerekening gesloten financiering reiniging   12 i   350.000 

    
  

        

15. Algemene salarismaatregelen         

  Calculatieverschillen afdelingskostenplaatsen   12 i/s 432.000   

    
  

        

16. Energiedistributie 
 

    
 

    

  Hogere dividendopbrengsten   12 i   12.000 

    
  

        

17. Kosten college B&W 
 

        

  Diverse kosten college B&W   1 i 86.000   

    
  

        

18. Economische ontwikkelingen/Citymarketing         

  Kosten uitvoeren motie m.b.t. Masterplan centrum Roosendaal 2 i 26.000   

  Lagere huuropbrengsten Paviljoen Nieuwe Markt   2 i   -65.000 

    
  

        

19. Subsidie afrekeningen / onderhandelingen         

  Afrekening subsidie 2011 OOR    5 i -19.900   

  Afrekening subsidie 2011 frisfeesten   7 i -2.200   

  Niet uitvoeren benchmark WMO / onderhandelingen subsidies 7 i -10.000   

  Open monumentendag   5 i 800   

    
  

        

20. Kosten opvang vreemdelingen         

  Kosten opvang vreemdelingen   7 i 16.000   
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Voorstel                    Omschrijving     Prog. Inc.  LASTEN    BATEN 

nr.             nr. 
of 

Struc.       

    
  

        

21. Gezondheid 
 

        

  Kosten gemeenschappelijke regelingen   7 i -75.000   

    
  

        

22. Jeugd 
  

        

  Bijzondere activiteiten lokaal jeugbeleid (maatsch.stages)   7 i -22.400   

  Ontvangen RAP subsidies   7 i   87.800 

  Doorbetalingen / kosten subsidies jeugd   7 i 87.800   

    
  

        

23. Huisvesting openbaar voortgezet onderwijs               

  Hogere exploitatiekosten/vergoedingen     7 i 74.000   14.000 

    
  

        

24. Nagekomen baten en lasten         

  Diverse afrekeningen  
 

  12 i -62.000   

    
  

        

25. Huurderving Houtbank         

  Aframen huuropbrengst   2 i   -124.500 

    
  

        

26 Asbestsanering Kinderboerderij         

  Kosten calamiteiten (asbest)   4 i 12.000   

    
  

        

27. Volksfeesten 
 

        

  Verlaging opbrengsten    4 i   -90.000 

    
  

        

28. Inkoop 
  

        

  advieskosten professionalisering inkoop    1 i -25.000   

    
  

        

29. Bossen en natuurterreinen         

  Verkoop gronden 
 

  8 i   37.000 

  Hogere lasten 
 

  8 i 19.000   

    
  

        

30 Leanmanagement 
 

        

  Diverse budgetten leanmanagement   div i 131.300   

    
  

        

31. Gemeenschappelijke regeling SES         

  Aandeel Roosendaal in Liquidatiesaldo van de SES   2 i 28.200   

    
  

        

32. Vrijval budget project You're the Future         

  Verlaging preventieproject allochtonen   7 s -86.000   

    
  

        

33. Bijdrage in wedstrijdbad de Stok         

  Bijdrage in investering wedstrijdbad de Stok beleidsveld Recreatie 4 i 141.000   

    
  

        

34. Milieubeheer 
 

        

  Provinciale en gemeentelijke bijdragen 2012 / Afrekening 2011 9 i   131.000 

  Budgetten i.h.k.v. Brabant Veiliger en Brabantse Wal   9 i 115.000   

            

35. Gebouw de Wieken         

  Huurderving gebouw de Wieken   7 i   -22.700 

  Kosten verbetering pand en vandalisme   7 i 8.000   
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Voorstel                    Omschrijving     Prog. Inc.  LASTEN    BATEN 

nr.             nr. 
of 

Struc.       

            

36. Norbertlaan 40 overdracht grondexploitatie         

  Extra afschrijving / kapitaallasten   3 i 257.200   

  Bijdrage grondexploitatie/vergoeding huisvestingskosten   3 i   273.700 

    
  

        

37. Binnensportaccommodaties             

  Lagere huuropbrengsten   4 i   -25.000 

    
  

        

38. Participatievoorziening: Educatie         

  Verlaging baten 
 

  6 i   -48.500 

  Verlaging budgetten 
 

  6 i -16.500   

    
  

        

39. Participatievoorziening: Inburgering         

  Verlaging baten 
 

  6 i   -319.500 

  Verlaging budgetten 
 

  6 i -266.500   

    
  

        

40. Grondexploitatie 
 

        

  Mutaties programma ruimte&wonen (E830 grondexpl.)   10 i -2.306.000 -2.171.800 

  Mutaties programma dekkingsmiddelen (bestemmingsres) 12 i -64.200 -198.400 

    
  

        

41. Algemene bestuursondersteuning         

  Meerkosten interim - secretaris   1 i 14.000   

            

42. Waterschapsbelasting             

  Hogere kosten waterschapslasten   div. i 66.000   

    
  

        

43. Centrum voor Jeugd en Gezin             

  Onderbesteding budgetten CJG   7 i -120.000   

    
  

        

44. Openbare ruimte 
 

        

  Onderhoud infrastructuur wegen   8 i -69.000   

  Openbare verlichting 
 

  8 i -45.000   

  Uitvoering verkeersmaatregelen   8 i -70.000   

    
  

        

45. Automatisering 
 

        

  ICT ondersteuning hardware   IP / 12 i -25.000   

  ICT infrastructuur 
 

  IP / 12 i  -25.000   

    
  

        

46. Belastingsamenwerking West-Brabant         

  Lagere bijdrage in de kosten 2012   12 i -250.000   

    
  

        

47 Diversen 
    

    
 

  
 
  

  Monumenten minder subsidie   5 i -10.000   

  Milieubeheer 
 

  9 i -15.000   

  Ruimte 
  

  10 i -20.000   
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Voorstel                    Omschrijving     Prog. Inc.  LASTEN    BATEN 

nr.             nr. 
of 

Struc.       

    
  

        

48. Budgettair neutrale beslispunten         

    
  

        

  Overheveling budget cie. Ruimtelijke kwaliteit i.h.k.v. samenv. 5 s -18.000   

  monumenten en welstands cie   10 s 18.000   

    
  

        

  Invulling taakstelling wijkgericht werken   1 i 31.500   

  Verlaging kosten bijzondere activiteiten   1 i -31.500   

    
  

        

  Provinciale bijdrage vastgoed management credo   1 i   22.900 

  Kosten vastgoed management credo   1 i 22.900   

    
  

        

  Provinciale bijdrage gevel- en leegstandsubsidie   10 i   574.200 

  Te verstrekken gevel- en leegstandsubsidies   10 i 574.200   

    
  

        

  Provinciale bijdrage haalbaarheidsstudie/website en kosten 1 i 40.000 40.000 

    
  

        

  Kosten en bijdrage sub-regio jeugd   7 i 14.800 14.800 

    
  

        

  Verschuiving ambtelijke inzet regio West Brabant   1 i 43.400   

  Verschuiving ambtelijke inzet bereikbaarheid   8 i -43.400   

    
  

        

  Correctie onttrekking uit BR Majeure opgaven KCC   12 i   -150.000 

  Onttrekking KCC uit fondsen Agenda van Roosendaal   12 i   150.000 

    
  

        

  Incidenteel aframen projectsubsidie overschotten    4/5/7 i -27.700   

  Eenmalige storting in de voorziening   4/5/7 i 27.700   

    
  

        

  Provinciale bijdrage RUD   11 i   65.200 

  Advieskosten RUD 
 

  11 i 61.300   

    
  

        

  Uitkering 2e tranche IZA gelden   1 i   86.300 

  Budget P&O 
 

  1 i 86.300   

    
  

        

  Budget afhandeling bezwaarschriften   8 s 50.000   

  Opbrengst parkeergelden   8 s   35.450 

  Calculatieverschillen verlaging budget afdeling dienstverl.   12 s -14.550   

    
  

        

  Werkzaamheden speelgelegenheden 2011   4 i 47.500   

  Onttrekking uit BR speelgelegenheden   12 i   47.500 

    
  

        

  Lagere opbrengsten kermis staangelden etc.   4 i   -65.000 

  Lagere out of pocketkosten kermis   4 i -65.000   

    
  

        

  Versterken informatiepositie/uitvoeren stads- en districtscan 11 i 275.000   

  Onttrekking uit BR pilot bestrijding overlast coffeeshops   12 i   275.000 

    
  

        

    
  

        

  Overige mee- en tegenvallers per saldo -1.725.600 N   739.350 
 

-986.250 
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Voorstel                    Omschrijving     Prog. Inc.  LASTEN    BATEN 

nr.             nr. 
of 

Struc.       

    
  

        

  DEKKINGSPLAN               

    
  

        

49. Vrijval participatiebudget         

  Inzet niet bestede middelen participatiebudget W-deel   6 i -1.289.800   

    
  

        

50. Onttrekkingen fondsen Agenda van Roosendaal         

  Onttrekking uit transitiefonds (t.b.v. leanmanagement)   12 i   131.300 

  Onttrekking uit innovatiefonds (t.b.v. zwembad De Stok)   12 i   141.000 

    
  

        

51. Incidentele vrijval stelpost turnhal         

  stelpost binnensportaccommodatie turnhal   4 i -141.000   

    
  

        

52. Opheffen voorziening kadastraal beheer 
 

    
 

  
 
  

  Vrijval saldo voorziening kadastraal beheer   IP i   79.000 

    
  

        

53. Gevolgen septembercirculaire 2012 
 

    
 

  
 
  

  Hogere gemeentefondsuitkering 2012   12 i   256.000 

  Prijsmutatie WMO huishoudelijke verzorging   7 i 62.000   

    
  

        

  Dekkingsmiddelen 
 

per saldo 1.976.100 V   -1.368.800 607.300 

    
  

        

    
  

        

  Resumerend  
 

      

  
  

      

  Geëvalueerd tekort 1e berap 250.500 N       

  Overige mee- en tegenvallers 1.725.600 N       

  Geprognosticeerd tekort  2012 2e Berap 1.976.100 N       

  
    

      

  Dekkingsplan 
 

1.976.100 V       

  
    

      

  Totaal 
  

per saldo 0 V       
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7.d. Financiële effecten opschoning/afwikkeling balansposten 2012 
 
Momenteel loopt een traject om het financieel systeem toekomstgereed te maken d.m.v. van een nieuwe 

database in Decade per 1-1-2013. Hierbij is het noodzakelijk om naast het opschonen van alle stamgegevens, 

het rekeningschema ook een opschoning van balansposten te laten plaatsvinden. Bij het afgelopen jaar-

rekeningtraject 2011 zijn enkele balansposten in beeld gekomen die bij de jaarrekening 2012 afgewikkeld dienen 

te worden. Deze posten kunnen tezamen een voordelige impact hebben op het hierboven geëxtrapoleerde 

resultaat 2012. Bij de jaarstukken 2012 komen wij hierop terug. Het gaat daarbij om de volgende posten. 

 
 Afwikkeling  balanspost nalatenschap vreemdelingen   voordelig effect 

 In de balans van de jaarrekening 2011 staat onder de post vooruitontvangen bedragen een bedrag gereserveerd 
van € 350.000  inzake nalatenschap vreemdelingen. Voorgesteld wordt om dit bedrag in 2012 te laten vrijvallen 

als hiertegenover geen verplichtingen staan. Uit ingewonnen informatie bij het ministerie blijkt dat de afrekening 

pas in februari 2013 komt. Veel later dus dan de eerdere toezegging vanuit het rijk (medio 2012).  
 
Afwikkeling balanspost participatie budget    voordelig effect 

In de balans van de jaarrekening 2011 staat onder de post vooruitontvangen bedragen een bedrag gereserveerd 

van € 3.218.000 inzake inburgering/deel participatiebudget. Voorgesteld wordt om een nader te bepalen gedeelte 

in 2012 vrij te laten vallen ten gunste van de exploitatie als de afrekenbeschikkingen binnen zijn. Van dit 

balansbedrag heeft € 2.116.000 betrekking op de jaren 2007 en 2008, waarvoor de einddeclaratie bij het rijk is 

ingediend. Uit ingewonnen informatie bij het ministerie blijkt dat de afrekening in februari 2013 komt. 
 
Overlopende activa ( nog te ontvangen bedragen )  nadelig effect 
In de gemeentebalans is op 31-12-2011 onder nog te ontvangen bedragen een post grootte van € 516.000  
opgenomen voor projectcoördinatie Molenstraat/Brugstraat (Credo). Voorts is een vordering ad € 42.000 op 

Aramis AlleeWonen uit 2009 in relatie tot Credo onlangs ingetrokken. Deze posten dienen in de jaarrekening 

2012 te worden afgewikkeld en hebben daardoor een nadelig effect op de exploitatie. In de voorbereidende fase 

zijn personeelkosten gemaakt welke bij toekenning van de subsidie ad € 3,5 miljoen niet subsidiabel zijn maar wel 

bijdragen in het aandeel van de gemeente in de kosten van het project “Credo”. Het aandeel van de gemeente is 

medebepalend voor de hoogte van de subsidie. Het project wordt afgesloten in 2013. 
 
Plan van aanpak binnenstad      nadelig effect 

Binnen onderhanden werken op de balans is een post aanwezig waarop de afgelopen jaren ambtelijke inzet is 

verantwoord tot een bedrag van € 211.000. Deze kosten dienen in 2012 t.l.v. de exploitatie gebracht te worden. 

De afgelopen jaren zijn met name ambtelijke kosten gemaakt in het kader van de verdere aanpak van de 

binnenstad. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de raadsopdracht “Masterplan Centrum Roosendaal” De 

resultaten hiervan worden op dit moment verder uitgewerkt in een plan van aanpak en een voorstel tot 

kredietvotatie. Om dit te voteren krediet te belasten met de reeds gemaakte voorbereidingskosten achten wij 

echter niet juist. 

 
Onderhanden werken                                                                   mogelijk nadelig effect 

Toekomstige grondexploitaties worden in het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) verwoord als niet in 

exploitatie genomen gronden. Voor deze gebieden zijn er nog geen vastgestelde grondexploitaties. De commissie 

BBV heeft de waarderingsvoorschriften vanaf 2012 aangescherpt in de zin dat voor niet in exploitatie genomen 

gronden er een reëel en stellig voornemen moet bestaan om in de nabije toekomst (5 jaar) deze gronden te 

ontwikkelen. Mogelijk passieve grondvoorraad, te weten de registratie van bezittingen in grond waar voorlopig 

geen werkzaamheden plaats vinden worden in de gewijzigde notitie grondexploitaties van de commissie BBV 

verwoord als “materieel vaste activa met een economisch nut”. De gevolgen van de aangescherpte notitie van de 

commissie BBV worden in de komende jaarrekening verwerkt. Dan pas zal duidelijk worden wat de gevolgen zijn 

voor de bestemmingsreserve grondexploitaties. 
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7.e. Kredieten 
 
Aanschaf tractiemiddelen 

In 2012 zijn machines c.q. tractiemiddelen aangeschaft. Het betreft een Spuitkar Rom 500 ad  € 27.160, een John 

Deere frontmaaier 1505 serie II ad € 19.000 en een Stiga Titan 540D ad € 17.600 Bovenstaande investeringen 

worden gedekt uit het krediet 7090521 (vervanging maaimachines, Investeringsplan 2012).  

 

Nieuw gebiedscontract Groenblauwe Diensten Brabantse Delta e.o. 

Het college is op 4 juni 2012 akkoord gegaan met het aangaan van het “Gebiedscontract Groenblauwe Diensten 

Brabantse Delta e.o. 2012-2016 als basis voor de deelname aan de Provinciale regeling Stimuleringskader Groen 

Blauwe Diensten. Binnen de kredieten van het Groen-, Water-, Ecologie- en Landschapsbeheer (College-

programma 2008-2012) is € 50.000 hiervoor beschikbaar. Als dekking wordt aangewend de budgettaire 

verschuiving van de projecten Landschappelijke versterking Visdonk € 26.000 V en Agrarisch landschapsbeheer/ 

laan- beplantingen € 24.000 V. 

 

7721051 Kruispunt Stepvelden-Borchwerf 

De uitvoering van het werk aan het kruispunt is gereed. Binnen het project is een bedrag van € 165.000 

opgenomen voor de afkoopsom van Rijkswaterstaat (€ 115.000) en Bewegwijzering Borchwerf (€ 50.000). Dit 

bedrag af te splitsen middels een separaat krediet €165.000. Het project 7721051 kent een positief saldo van 

€134.000, dat  terugvloeit in de bestemmingsreserve Grote Infrastructurele werken met de opmerking dat 50% 

van dit saldo als gevolg van aanbestedingsvoordeel moet worden terugbetaald aan de subsidieverstrekker. 

Daartoe dient ook de onttrekking uit de bestemmingsreserve te worden opgehoogd met € 67.000.  

 

7772285 Philipslaan aanleg HWA- riolering f.2 ( Edisonstraat ) 

Voorgesteld wordt de  bijdrage € 24.200 uit Realisatieovereenkomst voor de aanleg van parkeerplaatsen toe te 

voegen aan het krediet ten laste van Grondexploitatie Groot Kalsdonk. 

 

7772238 Aanleg bergbezinkbassin Moerstraten 

In verband met het faillissement van de oorspronkelijke aannemer heeft dit project vertraging opgelopen. Het 

project is inmiddels opnieuw in uitvoering na een nieuwe aanbesteding. Rest nog een claim van de curator ad      

€ 81.972,83 (risico). Daarnaast komt een aantal herstelwerkzaamheden (benodigd door werkzaamheden failliete 

aannemer) voor rekening van de gemeente. Raming voor deze extra kosten komt neer op € 130.000. Voorgesteld 

wordt deze investering af te dekken uit het rioleringsfonds. 

 

7210200 Vervangen / groot onderhoud civiel technische kunstwerken 

De college heeft op 21-8-2012 het uitvoeringsplan civieltechnische kunstwerken 2012 vastgesteld. De kosten 

komen uit het beschikbare krediet “Vervangen/groot onderhoud civieltechnische kunstwerken” (7210200). 

Voorgesteld wordt om de specifiek nodige budgetten af te splitsen, namelijk: 

Groot onderhoud houten bruggen    € 350.000; 

Groot onderhoud brug Schouwenbaan   € 100.000; 

Groot onderhoud brug Oude Turfvaartsestraat    €   55.000. 

 

7.772.608 Philipslaan tussen Voltastraat en Heilig Hartplein, gedeelte riolering. 

In dit project wordt de vervanging van de persleiding Philipslaan meegenomen. Middelen hiervoor zijn 

gereserveerd in de kredieten renovatie gemalen 2011 en 2012. De projecten 7772286 en 7772296 kunnen 

hiertoe worden afgesloten en de beschikbare middelen ad. € 92.000 en € 231.000 kunnen worden toegevoegd 

aan het krediet 7772608 Centrum Kalsdonk. 
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8. Ontwikkeling van de bedrijfsvoering 
 

Organisatieontwikkeling / Doorontwikkeling 
� Op basis van een visie op de organisatie in 2020, ontwikkeld in het traject van Strategische personeelsplanning 

(SPP), is stapsgewijs uitgewerkt welke veranderingen in de eerstkomende jaren vorm moeten krijgen. 

� Daarbij staat de veranderende rolopvatting voor de gemeente (wij bepalen niet wat goed is voor de burgers, de 

burger weet heel goed wat hij wil) centraal. Dit vraagt om een participatieve stijl van werken.  

� Om deze verandering mogelijk te maken is gekozen voor een organisatie met 2 managementlagen: een 

directieteam en resultaatverantwoordelijke teams; de laag afdelingsmanagers vervalt daarmee. 

� De inrichting van de organisatie onder het directieteam is vormgegeven in 25 teams en 2 stafeenheden (Control 

en Strategie & Communicatie). 

 
HRM 
De HR-agenda is min of meer achterhaald alhoewel de uitgangspunten terug te vinden zijn in: 

� Transitie De Kleine Overheid  en organisatieontwikkeling. Stand van zaken: 

-  Strategische personeelsplanning (SPP): fase 1 is afgerond en in september is het traject verder opgepakt en de 

afronding is voorzien in het 1
e
 kwartaal 2013. 

- Mobiliteit (duurzame inzetbaarheid/talentmanagement etc.): de interne mobiliteit wordt lokaal en centraal 

georganiseerd met bestaande middelen/capaciteit in samenwerking met het regionale mobiliteitscentrum. 

Implementatie: vanaf 4
e
 kwartaal 2012.  

- Lean: de pilot leanmanagement bij Sociale Zaken loopt. De ontwerpfase is inmiddels afgerond. 

� In BER-verband zijn de volgende projectplannen opgesteld: harmoniseren & moderniseren arbeidsvoorwaarden, 

opleiding & ontwikkeling, personeelsbeheer en HRM in organisatieontwikkelingen. 

 
ICT 

� Het 2
e
 kwartaal heeft vooral in het teken gestaan van voorbereidingen van grote projecten als het LEAN maken 

van de processen bij Sociale Zaken, de selectie van applicaties voor het regionaal Klant Contact Centrum (KCC), 

het koppelen van ons zaaksysteem aan de landelijke website Omgevingsloket Online (OLO) om het zaakgericht 

werken verder te kunnen doorvoeren. 

� Roosendaal heeft de regionale benchmark ICT gecoördineerd voor de BER gemeenten. De benchmark geeft 

inzicht in de uitgaven en volwassenheid onderling en vormt input voor het verrekenmodel van de toekomstige 

BER ICT-organisatie.  

� Om de uniformiteit en consistentie van gegevens in de verschillende applicaties beter te kunnen garanderen en 

om de NUP-doelstelling “eenmaal verstrekte gegevens meervoudig te (her)gebruiken” te realiseren, hebben wij 

een synchronisatie-applicatie vervangen. Deze applicatie zorgt voor het uitwisselen van NAW- en kadastrale 

gegevens tussen de basisregistraties en de belangrijkste applicaties.  

� Diverse reguliere ICT vervangingen zijn uitgevoerd. In BER(M)-verband wordt als resultante hiervan in september 

een nieuw opslagplatform geïmplementeerd en in oktober wordt in BER-verband een nieuw telefonieplatform 

opgeleverd.  

� Het I & A – realisatieplan 2012 – 2015 “Informatie is onze troef” is vastgesteld. 

 
Financiën/Planning en Control 

• De Kadernota is in de raad vastgesteld, waarbij technische aanpassingen en wijzigingen in het gemeentefonds 

verwerkt zijn. Daarnaast is de beheersbegroting geactualiseerd, zodat de basis beter op orde is.  

• De ‘actualisatie reserves en voorzieningen’ is verwerkt in de begroting 2013 en is bij de begroting als apart 

document naar de raad gestuurd. Verdere verbeteringen in het vereenvoudigen P&C zullen na de nieuwe 

organisatieopzet worden ontwikkeld. 

 
Communicatie 

• Het handboek Participatief Werken is geactualiseerd, Komende fase wordt gestart met pilots waarin het 

participatief werken wordt toegepast en verder ontwikkeld.  

• Een communicatieplan is opgesteld voor de Agenda van Roosendaal, bedoeld om de communicatie over het 

traject te verbeteren.  

 
Inkoop 

� Intensieve(re) samenwerking m.b.t. aanbestedingstrajecten met andere gemeenten waaronder Moerdijk, Etten-

Leur en Rucphen. 
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9. Verbonden partijen 
 
Algemeen 

Bij Raadsmededeling van 29 november 2011 (92B) inzake uitvoering motie “Vinger aan de pols” heeft het college 

de raad toegezegd vanaf 2012 in beide bestuursrapportages te zullen rapporteren over alle verbonden partijen in 

geval deze niet in lijn handelen met de in onze Programmabegroting opgenomen prestaties en/of budgetten. Voor 

afwijkingen bij de WVS-groep zie de tekst bij punt 3 WVS. 

 
Parkeer Beheer Roosendaal 

Het totale resultaat na belastingen over het 1
e
 halfjaar 2012 bedraagt € 169.000 -/- tegenover een begroot 

resultaat van € 91.000 -/- , waarmee de lijn van het 1
e
 kwartaal zich heeft voortgezet. Dit resultaat is het saldo van 

enerzijds tegenvallende opbrengsten in de parkeergarages (er valt een veranderend koopgedrag waar te nemen) 

en anderzijds gerealiseerde besparing op de bedrijfskosten. Inmiddels lopen diverse trajecten om zowel 

aanvullende opbrengsten te genereren (uitbreiding dienstverlening/andere activiteiten) als kosten te besparen 

(aanp. automatisering/LED – verlichting).  

 

Borchwerf II 

Aansluitend op het raadsbesluit van 4 juli 2012 heeft het college op 21 augustus 2012 o.a. besloten om 

overeenkomstig het verzoek van Borchwerf II B.V. namens Borchwerf II C.V. ten behoeve van de financiering van 

de ontwikkeling van veld B: 

• jegens de NV Bank Nederlandse Gemeenten een garantie af te geven voor de tijdige terugbetaling van 

een door Borchwerf II C.V. aan te trekken krediet in rekening-courant van  € 10,4 miljoen voor de periode 

van 18 maanden en 

• als commanditaire vennoot aan Borchwerf II C.V. een lening te verstrekken van € 0,65 miljoen met een 

looptijd van 18 maanden onder de voorwaarde dat ook de gemeente Halderberge en Heijmans Infra-

structuurontwikkeling B.V. naar rato van hun deelname in de CV/BV een soortgelijke lening verstrekken. 

In aansluiting daarop heeft de vennotenvergadering van Borchwerf II C.V. in zijn vergadering van 9 juli j.l. 

besloten om pas daadwerkelijk van deze financiering gebruik te maken als: 

• de gemeente Roosendaal alle betrokken percelen op veld B daadwerkelijk heeft verworven; 

• de cashflow inzake de velden A, C, D en F toereikend is om de verlaging van de kredietruimte van de 

renteswap per 1 januari 2013 op te vangen en 

• de intentieovereenkomsten met betrekking tot veld B in aanvullende documenten zodanig zijn verscherpt 

dat er zekerheid bestaat omtrent daadwerkelijke verkoop (transport) en de periode tussen aankoop van 

de percelen in veld B en de daadwerkelijke verkoop daarvan zo kort mogelijk is. 

Het financiële voordeel voor de gemeente, bestaande uit de bedongen opslag op de rentevergoeding ad 95 

basispunten van ongeveer € 75.000, zal naar verwachting pas vanaf 2013 aan de orde zijn. 

 

Regio West-Brabant 

De RWB heeft medio juli de 1
e
 bestuursrapportage 2012 aangeboden aan de deelnemende colleges. De 

ontwikkeling en beheersing van budgetten is zodanig dat de RWB in control is. Vanuit de raden van de 

deelnemende gemeenten is stevige kritiek geuit op de financiële huishouding van de RWB (naar aanleiding van 

het forse tekort over 2011) en de begroting 2013. Reden voor de RWB om de evaluatie op de GR RWB al in het 

najaar 2012 te houden in plaats van pas in 2014. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart. Het gaat 

dan met name om de werking van de gemeenschappelijke regeling, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Een 

kerntakendiscussie is onderdeel van de evaluatie om de taakstelling in de begroting 2013 in te vullen. Om grip te 

krijgen op de activiteiten van de RWB zal een Dienstverleningsovereenkomst worden opgesteld.  

 

RMD/RUD 

De Omgevingsdienst zal vanaf januari 2013 operationeel zijn; de inrichtingsfase is in volle gang. De nieuwe dienst 

zal in Tilburg gevestigd worden. De voorbereidingen voor de liquidatie van de RMD zijn opgestart. Belangrijk punt 

in dit traject is de verkoop van het pand Bovendonk, waar tot op heden de RMD gehuisvest is. Het liquidatieplan 

van de RMD zal aan de gemeenteraden worden aangeboden voor een zienswijze.  
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10.  Reactie van het college op nog openstaande moties 
 

Duurzaamheidmaatregelen De Sponder (2 november 2011)  

Reactie zal worden opgenomen in het raadsvoorstel inzake de unilocatie voor De Sponder, naar verwachting kan 

dit pas in de loop van 2013 het geval zijn. In het 4
e
 kwartaal van 2012 zal het college eerst een besluit nemen 

over de nieuwe locatie van De Sponder. Daarna volgt overleg met het schoolbestuur over de planvorming. Pas bij 

de uitwerking van het voorstel voor een krediet voor de nieuwbouw zal een paragraaf opgenomen worden over de 

te nemen duurzaamheidmaatregelen. 

 

Onderzoek inverdienmogelijkheden buurthuizen en sportclubs (10 november 2011) 

Deze motie wordt meegenomen bij de uitwerking van de transities van de Agenda van Roosendaal onder 

Wijkgericht Werken. Verwachting is dat het college uiterlijk 4
e
 kwartaal 2012 de raad hierover zal informeren via 

een raadsmededeling. 
 

Maatwerk buurthuizen en verantwoorde transitie (10 november 2011) 

Deze motie wordt meegenomen bij de uitwerking van de transities van de Agenda van Roosendaal onder 

Wijkgericht Werken. 

 

Onderhoud sportvelden Gemeente Roosendaal (10 november 2011) 

De motie is ondergebracht bij de transitie zelfbeheer sportaccommodaties. Op dit moment wordt samen met de 

sportverenigingen en de RVF, de zelfwerkzaamheid door de verenigingen m.b.t. het onderhoud aan de 

sportparken per sportpark/vereniging, nader uitgewerkt. Verenigingen starten dan per 2013 met de 

zelfwerkzaamheid, wat betekent dat ze het handmatige onderhoud zelf ter hand nemen. Voor het overige 

onderhoud zal er door de gemeente een aannemer ingezet worden. Zie de informatie d.m.v. LIS- brief E-6 d.d. 14 

juni 2012. De motie wordt hiermee als afgedaan beschouwd. 

 

Opstellen subsidieverordening (4 april 2012) 

Het college heeft op deze motie gereageerd via raadsmededeling 30B-2012 d.d. 9 mei 2012. College heeft op 26 

juni 2012 besloten dat 2013 een overgangsjaar wordt en dat het nieuwe subsidiebeleid in 2013 vorm zal worden 

gegeven en per 1 januari 2014 zal worden ingevoerd. 

 

Motie (1) en (5) resp. Masterplan Centrum Roosendaal / Bewegwijzering (beide 16 mei 2012) 

Het deskundigenonderzoek zal voor  1 oktober 2012 worden afgerond. In oktober zal het college besluiten nemen 

over de voortgang en de raad over beide moties informeren. 

 

Afschaffing Precariobelasting voor ondernemers, in horeca en winkeliers in de Binnenstad, wijken en 
dorpen (16 mei 2012) 

Aan deze motie wordt uitvoering gegeven per 1 januari 2013. In de begroting voor 2013 is hier al rekening mee 

gehouden. De raad zal in oktober 2012 hierover verder worden geïnformeerd. 

 
Onderzoek afschaffing precario recht (16 mei 2012) 

Uitvoering geven aan deze motie is niet mogelijk in 2012. Het onderzoek naar algehele afschaffing vereist meer 

tijd. In het najaar 2012 zal de raad via een raadsmededeling nader geïnformeerd worden. 

 

Eigenstandige motie nader onderzoek sluiting consultatiebureaus (14 juni 2012) 

De raad heeft terugkoppeling gekregen nog voor de zomer op de motie. Alleen het punt  “monitoren” staat nog 

open. Afgesproken is dat TWB dit een half jaar zal doen. De raad kan begin 2
e
 kwartaal 2013 daarom de 

uitkomsten hiervan verwachten. 

 

Onderzoek laag basistarief voor jeugd voor deelname aan sport en cultuur (21 juni 2012) 

Deze motie kan pas in 2013 worden opgepakt omdat dan het nieuwe subsidiebeleid vorm wordt gegeven en een 

nieuwe subsidieverordening wordt gemaakt. 

 
Motie eenheid van beleid (21 juni 2012) 

Aan deze motie wordt uitvoering gegeven door dit aspect als vast beleid door te voeren en er op toe te zien dat 

dit gebeurt. 

 

Motie Waardering voor vrijwilligers (4 juli 2012) 

De invulling van de motie wordt in de loop van het 4
e
 kwartaal teruggekoppeld aan de raad. 
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Bijlage 1.: Specificatie 48. budgettair neutrale beslispunten 
 

De monumentencommissie is samengevoegd met de welstandscommissie tot de commissie ruimtelijke kwaliteit. 

Het budget voor presentiegelden € 18.000 kan overgeheveld worden naar product E822.00. 

 

De stelpost taakstelling wijkgericht werken € 31.500 kan worden afgeraamd t.l.v. het budget bijzondere 

activiteiten binnen het product. 

 

De kosten voor vastgoedmanagement € 22.900 worden afgedekt door een provinciale bijdrage vastgoed-

management  (credo) voor eenzelfde bedrag. 

  

De kosten voor gevel- en leegstandsubsidies zullen voor 2012 resp. € 216.200 en € 358.000 bedragen. Voor 

deze kosten zal van de provincie een subsidie worden ontvangen. Voorgesteld wordt om deze bedragen 

budgettair neutraal in de begroting op te nemen. 

 

Vanuit de provincie en het bedrijfsleven worden subsidies ontvangen m.b.t. een haalbaarheidsstudie Care 

Innovation Center en de kosten voor het opzetten van een website Zorgstad Roosendaal resp. € 30.000 en 

 € 10.000. Voorgesteld wordt om de begroting 2012 budgettair neutraal aan te passen € 40.000.  

 

De gemeente Roosendaal vervult de kassiersfunctie voor de subregio Transformatie jeugd. Er dragen 9 

gemeenten bij in de kosten voor de uitvoering van deze subregionale bestuursopdracht € 53.000. De bijdragen 

van de nieuw aangesloten gemeentes dienen in de begroting te worden opgenomen € 14.800. 

 

Urenverschuiving 400 uur Strategie van beleidsveld bereikbaarheid naar product Regio West Brabant  € 43.400. 

 

De indieningsdatum voor de projectsubsidies 2012 was 1-11-2011. De projectsubsidies zijn aangevraagd en 

verleend en er zijn budgetten over. Het college wil de restantbudgetten € 27.700 behouden voor projectsubsidies. 

Voor het organiseren van een extra tranche, om deze budgetten te besteden in de tweede helft van 2012  is de 

tijd te kort en zijn de uitvoeringskosten te hoog. Het college stelt daarom voor om de diverse overschotten 

eenmalig in 2012 vanuit de diverse beleidsvelden te storten in de voorziening projectsubsidies 2013.  

  

De provinciale bijdrage voor de RUD  bedraagt € 65.000, de kosten 2012 bedragen afgerond € 61.000. 

Het kleine voordeel is ontstaan doordat in de vermelde provinciale bijdrage van de provincie kosten uit 2011 zijn 

meegenomen. Voorgesteld wordt de begroting 2012 bruto aan te passen. 

 

Het Algemeen Bestuur van het Instituut Zorgverzekering Ambtenaren Nederland heeft besloten om de uitkering 

voor de Gemeente Roosendaal in de tweede trance vast te stellen op € 86.300. Deze gelden dienen zoals 

gebruikelijk budgettair neutraal bruto aan de begroting te worden toegevoegd. 

 

Binnen programma 8 worden enkele budgettair neutrale verschuivingen voorgesteld tussen grijsonderhoud sloten 

en bermen  en groen- en wijkonderhoud  € 213.800. Betreft 1 bestek voor al het lang gras en de sloten. Voor een 

specificatie zie de bijgevoegde begrotingswijziging. 

 

Voor de overdracht van de afhandeling bezwaar parkeren is een structureel budget van  € 14.550 in de begroting 

aanwezig. Gemeente Roosendaal heeft met BWB afgesproken dat er € 35,- per afgehandeld bezwaarschrift in 

rekening wordt gebracht. Naar verwachting zullen er jaarlijks 1.440 (± 8% landelijke gemiddelde) 

bezwaarschriften worden ingediend. Rekeninghoudend met de toegepaste BWB korting ( 8 bezwaarschriften per 

week ) zullen de volgende budgetten nodig zijn voor het betalen van de afhandeling van de bezwaren parkeren: 

2012 € 50.000 (inclusief beginachterstand) en voor 2013 en verder een budget van € 37.500,-. De resterende 

hogere kosten afdekken uit de opbrengst betaald parkeren : naheffingen.  

 

In 2012 worden nog werkzaamheden van 2011 € 47.500 uitgevoerd t.l.v. de BR onderhoud speelgelegenheden. 

Voorgesteld wordt dit budget budgettair neutraal op te nemen in programma 4 met een onttrekking uit de 

bestemmingsreserve op programma 12.   

 

De opbrengsten  bij het product kermis blijven € 65.000 achter bij de verwachtingen. Hiertegenover staat dat er 

ook sprake is van lagere out of pocketkosten voor eenzelfde bedrag. Voorgesteld wordt om in het kader van de 

begrotingsrechtmatigheid de ramingen zowel aan baten- als lastenzijde aan te passen aan de realiteit.  
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De Stuurgroep Courage heeft besloten € 275.000 uit de bestemmingsreserve Courage pilot Bestrijding overlast 

coffeeshops beschikbaar te laten stellen voor het versterken van de informatiepositie en het uitvoeren van de 

stads- en districtscan.  

 

In de raadsvergadering van 7 maart j.l. is besloten de kosten ad € 150.000 voor het KCC tijdelijk ten laste van de 

reserve Majeure opgaven te brengen. Na vaststelling van de spelregels voor onttrekkingen aan de fondsen 

Agenda van Roosendaal wordt thans worden voorgesteld deze kosten voor het KCC ten laste te brengen van het 

transitie- fonds.   

 

Subsidie (van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) t.b.v. restauratie torentje Raadhuis Markt 1 ad € 15.700 te 

storten in VZ onderhoud Markt 1 (0911214). Restauratie heeft plaatsgevonden in 2001. Kosten zijn destijds uit 

deze VZ betaald. 

 
 

 
 
 
 

 
 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 B4 - Bijlage 2a Begrotingswijziging40A 2eberap.pdf 

BEGROTINGSWIJZIGING GEMEENTE ROOSENDAAL

Jaar: 2012

Begr. wijz.   40 A 2e Bestuursrapportage 2012

het college van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt:

Grootb. 2012 2013  2014  2015  2016  2017 

nr omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Hulpkostenplaats kapitaallasten

423.000        5.011.003           hkpl Afschrijvingskosten stadion / inventaris 39.666         

421.003        5.011.003           hkpl Rentekosten grond/stadion/inventaris 39.100         

861.000        5.011.002           hkpl Hogere doorberekening kapitaallasten 78.766         

423.001        5.011.003           hkpl HKP Kapitaallasten: afschrijvingen 211.789       

861.000        5.011.002           hkpl HKP Kapitaallasten: doorrekeningen 195.265       

423.000        5.011.003           hkpl HKP Kapitaallasten: afschrijvingen -16.524 

423.001        5.011.003           hkpl HKP Kapitaallasten: afschrijvingen 61.868         

861.000        5.011.002           hkpl HKP Kapitaallasten: doorrekeningen 61.868         

335.899       335.899       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Kostenplaats Huisv. / Afdelingskst / Tractie

460.000        5.031.000           hkpl Storting onderh. voorz Markt 1 15.723         

841.101        5.031.000           hkpl Subsidie torentje raadhuis 15.723         

15. Algemene salarismaatregelen

411.000        5.051.050           Kpl Directieteam 1.549           

411.000        5.051.055           Kpl Griffie 5.562           

411.000        5.051.081           Kpl Directie CVK 4.685           

411.000        5.051.082           Kpl Docenten CVK Muziek 12.900         

411.000        5.051.083           Kpl Docenten CVK  Beeldend 2.025           

411.000        5.051.084           Kpl Gemeentearchief Museum 7.357           

411.000        5.051.088           Kpl Team bedrijfsbureau binnen 7.355           

411.000        5.051.089           Kpl Team uitvoerende eenheid buiten 26.872         

411.000        5.051.091           Kpl Afdeling Strategie 22.313         

411.000        5.051.092           Kpl Afdeling Bedrijfsondersteuning 104.004       

411.000        5.051.093           Kpl Afdeling Ontwikkeling 61.782         

411.000        5.051.094           Kpl Afdeling Leefomgeving 62.460         

411.000        5.051.095           Kpl Afdeling Dienstverlening 83.033         

411.000        5.051.096           Kpl Afdeling Bestuur en Control 30.103         

862.250        5.051.050           Kpl Doorberekende pers.kst Directieteam 1.549           

862.255        5.051.055           Kpl Doorberekende pers.kst Griffie 5.562           

862.281        5.051.081           Kpl Doorberekende pers.kst.Directie CVK 4.685           

862.282        5.051.082           Kpl Doorberekende pers.kst Docenten CVK Muziek 12.900         

862.283        5.051.083           Kpl Doorberekende pers.kst.Docenten CVK  Beeldend 2.025           

862.284        5.051.084           Kpl Doorberekende pers.kst Gemeentearchief Museum 7.357           

862.288        5.051.088           Kpl Doorberekende pers.kst Team bedrijfsbureau binnen 7.355           

862.289        5.051.089           Kpl Doorberekende pers.kst Team uitvoerende eenheid buiten 26.872         

862.291        5.051.091           Kpl Doorberekende pers.kst Afdeling Strategie 22.313         

862.292        5.051.092           Kpl Doorberekende pers.kst Afdeling Bedrijfsondersteuning 104.004       

862.293        5.051.093           Kpl Doorberekende pers.kst Afdeling Ontwikkeling 61.782         

862.294        5.051.094           Kpl Doorberekende pers.kst Afdeling Leefomgeving 62.460         

862.295        5.051.095           Kpl Doorberekende pers.kst Afdeling Dienstverlening 83.033         

862.296        5.051.096           Kpl Doorberekende pers.kst Afdeling Bestuur en Control 30.103         

430.000        5.051.095           Kpl Verlaging budget i.v.m. bezwaar parkeren -14.550 

862.295        5.051.095           Kpl Verlaging doorbelasting afdeling Dienstverlening -14.550 

45. Automatisering

433.302        5.120.320           IntProd ICT / ondersteuning hardware -25.000 

434.343        5.120.324           IntProd ICT / infrastructuur -25.000 

862.290        5.199.999           IntProd Verlaging doorberekening intern product -50.000 

52. Wegvallen storting voorziening kadastraal beheer

460.000        5.120.500           IntProd Wegvallen storting voorziening kadastraal beheer -33.662 -33.662 -33.662 -33.662 -33.662 

862.290        5.199.999           IntProd Lagere doorberekening intern product -33.662 -33.662 -33.662 -33.662 -33.662 

 kostenplaats / 

machtiging Proj.nr.

Progr.

nr.



BEGROTINGSWIJZIGING GEMEENTE ROOSENDAAL

Grootb. 2012 2013  2014  2015  2016  2017 

nr omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

 kostenplaats / 

machtiging Proj.nr.

Progr.

nr.

367.450       367.450       33.662-         33.662-         33.662-         33.662-         33.662-         33.662-         33.662-         33.662-         33.662-         33.662-         

Exploitatie programma's

Ontwikkelingen gemeld bij eerste berap exploitatie

1. Taakstelling personeelslasten

Raming P.M

2. WABO / APV

834.008        6.823.000           10 Verlaging opbrengst bouwvergunningen -510.000 

834.006        6.004.100           11 Verlaging leges opbrengst openbare orde -1.000 

834.006        6.004.200           11 Verhoging leges opbrengst evenementen 6.600           

834.006        6.004.300           11 Verlaging leges openbare inrichtingen -5.100 

834.006        6.004.400           11 Verlaging leges kappen bomen -3.557 

834.006        6.004.500           11 Verlaging leges reclame -10.807 

834.006        6.004.600           11 Verlaging leges handel -29.886 

834.006        6.004.700           11 Verlaging leges kansspelen -11.000 

3. WVS

442.403        6.611.000           6 Hogere gemeentelijke bijdrage 213.200       

434.380        6.611.000           6 Verlaging herstructureringsbudget -80.000 

4. WWB ( inkomens-en werkdeel )

841.101        6.610.105           6 Verhoging rijksbijdrage I-deel 1.708.000

442.200        6.610.105           6 Verhoging budget I-deel 2.558.000    

434.380        6.623.003           6 Verlaging budget W-deel -850.000 

5. Bespaarde rente

822.000        6.914.001           12 Bespaarde rente 509.700

460.000        6.980.112           12 Hogere rente bijschrijving BR grondexploitatie 51.900

460.000        6.980.142           12 Lagere rente bijschrijving BR gaswinstuitkering -200 

460.000        6.980.033           12 Hogere rente bijschrijving BR onderwijs huisvesting 10.300         

Mee- en tegenvallers bij 2e berap exploitatie

6. Gemeentefonds

841.100        6.921.000           12 Verlaging uitkering gemeentefonds o.b.v. juni-circulaire -741.900 

442.310        6.622.001           7 Aanpassing WMO budget -14.148 

434.380        6.160.000           11 Geoormerkt budget bommenregeling 355.252       

7. Onderhoud gemeentelijke gebouwen

860.000        6.922.100           12 Corr. voorziening onderhoud gebouwen -50.000 

860.000        6.530.250           4 Corr. voorziening onderhoud gebouwen -1.703 

832.101        6.510.001           5 Verhuur gebouwen kloosterstraat 19a 10.123 10.123 10.123 10.123 10.123 10.124

460.000        6.510.001           5 Storting voorziening onderhoud gebouwen 10.123 10.123 10.123 10.123 10.123 10.124

8. Stadion Borchwerf

400.000        6.531.008           4 Stelpost kapitaallasten RBC stadion -79.000 

461.000        6.531.008           4 Kapitaallasten stadion Borchwerf 78.766

860.000        6.922.328           12 Vrijval verliesvoorziening RBC stadion 2.300.000

843.200        6.922.328           12 Opbrengst executie hypotheekrecht via curator 1.750.000

832.106        6.922.328           12 Afboeking alle privaat- en publiekrechtelijke vorderingen -4.050.000 

434.309        6.922.328           12 Kosten verwerving en drainage 26.000

434.331        6.922.328           12 Advieskosten financiele afwikkeling 34.200

431.100        6.531.008           4 Elektra 15.000

434.313        6.531.008           4 Onderhoud installaties 4.000

434.321        6.531.008           4 Aanschaf diverse materialen -6.000 

434.351        6.531.008           4 Brand- en stormschade verzekering 3.900

434.360        6.531.008           4 Waterverbruiken 3.000

434.361        6.531.008           4 Schoonmaakkosten 1.200

9. Dividend Saver

821.008        6.913.000           12 Hogere dividenduitkering Saver 2011 148.800

10. Hogere doorberekeningen afdelingskosten

400.000        6.960.000           12 Stelpost hogere doorberekende afd.kosten verschuiving 455.000



BEGROTINGSWIJZIGING GEMEENTE ROOSENDAAL

Grootb. 2012 2013  2014  2015  2016  2017 

nr omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

 kostenplaats / 

machtiging Proj.nr.

Progr.

nr.

rendabele onderdelen.

11. Betaalplannen

834.006        6.810.001           10 Aanpassing opbrengst leges betaalplannen -161.000 

12 .OZB opbrengsten

840.100        6.931.000           12 Verlaging opbrengst gebruik niet woningen -135.000 

840.100        6.932.000           12 Verhoging opbrengst eigendom niet woningen 335.000

13. Opbrengst precariobelasting

832.201        6.939.000           12 Verlaging opbrengsten precariorechten -176.891 

14. Ontwikkelingen reiniging

834.015        6.721.000           9 Opbrengsten bijzondere afvalstromen 850.000

462.999        6.721.000           9 Hogere BTW toerekening 350.000

460.000        6.721.000           9 Hogere storting in de egalisatie voorziening 500.000

862.999        6.922.321           12 Hogere toerekening BTW E721 350.000

15. Algemene salarismaatregelen

462.250        6.960.000           12 Doorberekende pers.kst Directieteam 1.549           

462.255        6.960.000           12 Doorberekende pers.kst Griffie 5.562           

462.281        6.960.000           12 Doorberekende pers.kst.Directie CVK 4.685           

462.282        6.960.000           12 Doorberekende pers.kst Docenten CVK Muziek 12.900         

462.283        6.960.000           12 Doorberekende pers.kst.Docenten CVK  Beeldend 2.025           

462.284        6.960.000           12 Doorberekende pers.kst Gemeentearchief Museum 7.357           

462.288        6.960.000           12 Doorberekende pers.kst Team bedrijfsbureau binnen 7.355           

462.289        6.960.000           12 Doorberekende pers.kst Team uitvoerende eenheid buiten 26.872         

462.291        6.960.000           12 Doorberekende pers.kst Afdeling Strategie 22.313         

462.292        6.960.000           12 Doorberekende pers.kst Afdeling Bedrijfsondersteuning 104.004       

462.293        6.960.000           12 Doorberekende pers.kst Afdeling Ontwikkeling 61.782         

462.294        6.960.000           12 Doorberekende pers.kst Afdeling Leefomgeving 62.460         

462.295        6.960.000           12 Doorberekende pers.kst Afdeling Dienstverlening 83.033         

462.296        6.960.000           12 Doorberekende pers.kst Afdeling Bestuur en Control 30.103         

16. Energie distributie

821.005        6.330.000           12 Hogere dividendopbrengsten 12.000

17. College B&W

411.000 6.001.100 1 Loonbetalingen 41.000

434.300 6.001.100 1 Reis- en verblijfskosten 4.000

434.307 6.001.100 1 Overige vergoedingen 33.000

434.331 6.001.100 1 Advieskosten 3.000

434.334 6.001.100 1 Promoting/representatie etc 2.000

434.353 6.001.100 1 Diverse verzekeringen etc 3.000

18. Economische ontwikkeling/city marketing

431.000 6.310.207 2 Gas -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

431.100 6.310.207 2 Electra -500 -500 -500 -500 -500 -500

434.100 6.310.207 2 OZB -274

434.309 6.310.207 2 Onderhoud gebouw -12.060 -12.060 -12.060 -12.060 -12.060 -12.060

434.313 6.310.207 2 Onderhoud installasties 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750

434.351 6.310.207 2 Brand-stormschadeverzekering 384 384 384 384 384 384

460.000 6.310.207 2 Storting in voorziening 0911244 9.700 9.426 9.426 9.426 9.426 9.426

832.101 6.310.207 2 Verhuur gebouw (aframen) -66.000

834.020 6.310.207 2 Vergoeding huisvestingskosten 1.000

434.334 6.310.500 2 Uitvoering motie 1 “Masterplan centrum Roosendaal”.  26.000

19.Subsidie afrekeningen/onderhandelingen

442.400 6.580.200 5 Budgetsubsidie -9.200

442.502 6.580.200 5 Overige subsidie -10.736

442.402 6.620.014 7 Overige subsidies -10.000

442.502 6.620.100 7 Overige subsidies (afrek.subs.2011) -2.152

442.501 6.541.406 5 Open monumentendag 700

20. Opvang vreemdelingen

434.380 6.621.001 7 Kosten opvang 16.000

21. Gezondheid

442.405 6.714.001 7 Gemeenschappelijke regelingen -75.000
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22. Jeugd

434.380 6.630.101 7 Bijzondere activiteiten lok.jeugdbeleid -22.442

434.380 6.630.101 7 Kosten bijzondere activiteiten 52.000

442.402 6.630.101 7 Overige subsidies (maatschappelijke stages) -52.000

434.380 6.630.191 7 Bijzondere activiteiten 87.848

842.201 6.630.191 7 Provinciale bijdrage 87.848

23. Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs

434.100 6.441.000 3 Onroerende zaakbelasting 32.000

434.317 6.441.000 3 Kosten vandalisme 10.000

434.351 6.441.000 3 Brand- en stormschadeverzekering 11.000

431.100 6.441.000 3 Elektra 7.000

24. Nagekomen baten/lasten vorige dienstjaren

434.307        6.922.320           12 Overige vergoedingen/kosten personeel -18.175

442.405        6.922.320           12 Bijdrage overige gemeenschappelijke regelingen -47.250

832.100        6.922.320           12 Verhuur 450

434.307        6.922.320           12 Pensioenpremie OP-NP en AAOP 3.810

25. Huurderving houtbank

832.100        6.320.001           2 Verhuur gronden -124.500

26. Asbestsanering Kinderboerderij

434.323        6.560.100           4 Kosten calamiteiten 12.000

27. Volksfeesten

834.009        6.560.304           4 Reclame/vergunningen overige opbrengsten -75.000

834.009        6.560.305           4 Reclame/vergunningen overige opbrengsten -14.843

28.  Aframing advieskosten inkoop

434.331        6.002.405           1 Advieskosten inkoop -25.000

29. Bossen en natuurterreinen

833.100        6.550.002           8 Verkoop gronden 37.000

434.350        6.550.002           8 Waterschapslasten 8.000

430.300        6.550.200           8 Personeel WVS 11.000

30. Leanmanagement

434.380        6.002.099           1 Budget leanmanagement 2012 131.300

31. Gemeenschappelijke regeling SES

434.331        6.310.201           2 Aandeel in liquidatie saldo SES 28.195

32. Budget project You 're The Future

434.380        6.630.107           7 Terugdraaien preventie project allochtonen -85.868 -85.868 -85.868 -85.868 -85.868 -85.868

33. Bijdrage in investering wedstrijdbad de Stok

443.000        6.530.000           4 Investeringsbijdrage wedstrijdbad de Stok 141.000

34. Milieubeheer

434.303 6.723.100 9 Presentiegelden (MAR) -2.500

434.321 6.723.100 9 Aanschaf materialen (werkbudget MAR) 2.500

842.200 6.723.101 9 Bijdragen diverse gemeenten 35.000

434.380 6.723.101 9 Kosten bijzondere actviteiten 35.000

842.201 6.723.104 9 Provinciale bijdragen 80.000

434.380 6.723.104 9 Kosten bijzondere actviteiten 80.000

842.201 6.723.104 9 Provinciale bijdragen : afrek 2011 16.000

35. Gebouw de Wieken

832.101        6.630.003           7 Aframing huuropbrengsten -22.690

434.361        6.630.003           7 Extra kosten schoonmaak 1.000

434.313        6.630.003           7 Onderhoud installaties 4.500

434.309        6.630.003           7 Onderhoud gebouw (asbest) 1.000

434.317        6.630.003           7 Kosten vandalisme 1.500

36. Overdracht van Norbartlaan 40 aan GREX

461.000        6.433.000           3 Extra afschrijving i.v.m. verkoop 195.265

842.301        6.433.000           3 Verrekening tussen sub-functies 211.789
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461.000        6.433.000           3 Kapitaallasten 61.868

834.020        6.433.000           3 Vergoeding huisvestingskosten 61.868

37. Binnensportaccommodaties

832.102        6.530.206           4 Lagere huuropbrengst sporthal Wouw -20.000

832.102        6.530.209           4 Lagere huuropbrengst sporthal Heerle -5.000

38. Participatievoorziening : Educatie

830.000        6.623.010           6 Vergoedingen personeel -31.130

841.101        6.623.010           6 Overige diverse doeluitkeringen rijk -17.447

442.405        6.623.011           6 Verlaging bijdrage overige -16.677

39. Participatievoorziening : Inburgering

841.101        6.623.020           6 Verlaging rijksbijdrage -319.544

434.380        6.623.021           6 Verlaging budget bijzondere activiteiten -266.544

40. Grondexploitaties

Zie afzonderlijke begrotingswijziging deel B

41. Algemene bestuursondersteuning 

434.331        6.002.004           1 Meerkosten interim secretaris 14.000

42. Waterschapslasten

434.350        6.320.000           2 Waterschapsbelasting Industriegebouwen 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

434.350        6.531.003           4 Waterschapsbelasting Vierhoeven 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300

434.350        6.550.002           8 Waterschapsbelasting Bossen en landerijen 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

434.350        6.560.003           8 Waterschapsbelasting Openbaar groen wijkonderhoud 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

434.350        6.922.328           12 Diverse nog nader te verdelen verschillen ram watersch l 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000

43. Centrum voor Jeugd en Gezin

442.502        6.716.100           7 Overige subsidies ( afroming overschot ) -120.000

44. Openbare ruimte

434.314        6.210.000           8 Onderhoud infrastructuur ( afroming overschot alg.dekking ) -50.000

434.314        6.210.009           8 Onderhoud infrastructuur ( afroming overschot alg.dekking ) -19.000

434.314        6.210.503           8 Onderhoud infrastructuur ( afroming overschot alg.dekking ) -45.000

434.314        6.211.109           8 Onderhoud infrastructuur ( afroming overschot alg.dekking ) -30.000

433.306        6.211.300           8 Straatmeubilair ( afroming overschot alg.dekking ) -40.000

45. Automatisering

462.290        6.960.000           12 Lagere doorberekening intern product -50.000

46. Belastingsamenwerking West Brabant

434.335        6.930.000           12 Lagere bijdrage BWB -250.000

47. Diversen

442.402        6.541.407           5 Lagere subsidie monumenten -10.000

434.380        6.723.100           9 Afroming overschot aangedragen ter alg.dekking -15.000

434.331        6.810.000           10 Afroming overschot aangedragen ter alg.dekking -20.000

Kruispunt Stepvelden-Borchwerf ( zie kredieten )

460.000        6.980.082           12 Storting in BR grote inftastructurele werken 134.000

843.100        6.210.099           8 Vrijval afsluiten krediet kruispunt Stepvelden-Borchwerf 134.000

860.000        6.980.082           12 Onttrekking uit BR grote infrastructurele werken 67.000

443.100        6.210.099           8 Terugbetaling aanbestedingsvoordeel aan subsidieverstr. 67.000

48. Budgettair neutrale beslispunten

434.303 6.541.406 5 Samenvoeging monumentencomm.met welstandscomm. -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000

434.331 6.822.002 10 Samenvoeging monumentencomm.met welstandscomm. 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

400.000 6.620.200 1 afwerking stelpost 31.537

434.380 6.620.213 1 afwerking stelpost -31.537

434.380 6.620.300 1 Kosten vastgeodmanagement Credo 22.905

842.201 6.620.300 1 Subsidie provincie Credo 22.905

442.502 6.822.404 10 Gevelsubsidie 216.200

442.503 6.822.404 10 Leegstandsubsidie 358.000
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842.201 6.822.404 10 Provinciale bijdrage div.subsidies 574.200

842.201 6.001.300 1 Provinciale bijdrage haalbaarheidsonderzoek 30.000

834.022 6.001.300 1 Bijdrage bedrijfsleven in kosten website 10.000

434.331 6.001.300 1 Budget kosten haalbaarheidsonderzoek/website 40.000

434.380 6.715.103 7 Kosten subregio jeugd 14.756

842.200 6.715.103 7 Bijdrage 2 gemeentes subregio jeugd 14.756

462.291 6.005.002 400 1 Ambtelijke inzet Regio West Brabant ( doorberek pers.kst ) 29.500

462.290 6.005.002 1 Ambtelijke inzet Regio West Brabant ( doorberek intern pr ) 13.860

462.291 6.211.200 -400 8 Corr ambtelijke inzet RWB ( doorberek pers.kst ) -29.500

462.290 6.211.200 8 Corr. ambtelijke inzet RWB ( doorberek intern pr ) -13.860

860.000 6.980.140 12 Corr.onttrekking BR majeure opgaven KCC -150.000

860.000 6.980.152 12 Onttrekking fondsen Agenda voor Roosendaal KCC 150.000

442.400 6.530.301 4 Restant subsidie naar voorziening -9.273

460.000 6.530.301 4 Restant subsidie naar voorziening 9.273

442.402 6.541.300 5 Restant subsidie naar voorziening -3.656

460.000 6.541.300 5 Restant subsidie naar voorziening 3.656

442.402 6.540.104 5 Restant subsidie naar voorziening -7.778

460.000 6.540.104 5 Restant subsidie naar voorziening 7.778

442.402 6.620.014 7 Restant subsidie naar voorziening -7.040

460.000 6.620.014 7 Restant subsidie naar voorziening 7.040

842.201 6.140.900 11 Provinciale bijdrage RUD 65.211

434.331 6.140.900 11 Advieskosten RUD 61.358

842.301 6.002.401 1 2e tranche IZA gelden 86.260

434.380 6.002.401 1 P&O budget IZA gelden 86.260

430.000 6.210.901 8 Sloten -71.656

434.311 6.210.901 8 Sloten 6.132

434.314 6.210.901 8 Sloten 6.637

434.322 6.210.901 8 Sloten 822

434.364 6.210.901 8 Sloten -60.810

430.000 6.210.902 8 Wegbermen -115.424

430.300 6.210.902 8 Wegbermen -1.508

434.314 6.210.902 8 Wegbermen 22.000

434.311 6.560.012 8 Langgras -193.221

434.330 6.560.013 8 Langgras 5.645

434.311 6.560.012 8 Langgras bestek 2012 275.000

434.311 6.560.010 8 Openbaar groen Wijkonderhoud 126.383

462.295 6.960.000 12 Verlaging doorbelasting afdeling Dienstverlening -14.550 -14.550 -14.550 -14.550 -14.550 -14.550 

434.331 6.214.000 8 Afhandeling bezwaar parkeren 50.000 37.500         37.500         37.500         37.500         37.500         

834.026 6.215.003 8 Opbrengst betaald parkeren: naheffingen 35.450 22.950         22.950         22.950         22.950         22.950         

434.314 6.580.099 4 Onderhoud speelgelegenheden 47.437

860.000 6.980.046 12 Onttrekking uit BR Speelgelegenheden 47.437

834029 6.560.201 4 najaarskermis: opbrengst standplaats -93.152,00

834029 6.560.202 4 kleine kernen: opbrengst standplaats 28.155,00

431100 6.560.202 4 kleine kernen: electra 9.677,00

430000 6.560.201 4 najaarskermis: personeel derden -1.000,00

431100 6.560.201 4 najaarskermis: elektra -28.100,00

431200 6.560.201 4 najaarskermis: motorbrandstoffen -5.500,00

434318 6.560.201 4 najaarskermis: beveiliging en bedrijfszelfbescherming -10.833,00

434321 6.560.201 4 najaarskermis: aanschaf diverse materialen -3.265,00

434322 6.560.201 4 najaarskermis: uitvoeringsbudget SAVER -14.661,00

434331 6.560.201 4 najaarskermis: advieskosten -8.677,00

434333 6.560.201 4 najaarskermis: invorderingskosten -1.600,00

434334 6.560.201 4 najaarskermis: promoting 908,00

434370 6.560.201 4 najaarskermis: huur -1.946,00

834015 6.560.201 4 najaarskermis: verlaging opbrengsten activiteiten -3.179,00

834009 6.560.201 4 najaarskermis: verhoging opbrengsten reclame 3.179,00
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434.380 6.141.003 11 Versterken informatie positie en uitvoeren stads-en distr scan 275.000

860.000 6.980.146 12 Onttrekking uit BR bestrijding overlast coffeeshops 275.000

Wijzigingen binnen producten  ( administratief )

430.000 6.211.002 8 Personeel derden 23.400

431.000 6.211.002 8 Gas -1.600

431.100 6.211.002 8 Electra 6.600

434.346 6.211.002 8 Kantine 1.100

434.370 6.211.002 8 Huur 10.000

434.321 6.211.002 8 Aanschaf materialen 3.400

434.380 6.211.002 8 Bijzondere activiteiten -62.400

433.310 6.211.002 8 Infrastructurele werken 29.000

842.201 6.211.002 8 Prov.bijdrage plaatsen nietjes 9.500

834.022 6.320.200 2 Opbrengst werken voor derden 3.000

434.334 6.320.200 2 Promoting 3.000

843.100 6.320.200 2 Invest.bijdr./kap.overdr. Van overheid 12.500

434.380 6.320.200 2 Kosten bijzondere actviteiten 12.500

400.000 6.480.002 3 Niet in te delen lasten -17.245

434.380 6.480.002 3 Bijzondere activiteiten 17.245

434.351 6.630.002 5 Brand-stormschade verzek. (m/z vrijwilligersverzek) -18.180 -18.180 -18.180 -18.180 -18.180 -18.180

434.353 6.630.002 5 Wa/fraude verzek. (vrijwilligersverzek) 18.180 18.180 18.180 18.180 18.180 18.180

442.402 6.620.014 7 Overige subsidie (tbv coll.prev.GGZ) -19.053

442.502 6.620.014 7 Overige subsidie (coll.prev.GGZ) 19.053

434.341 6.541.407 5 Licentie carillonmuziek 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

434.351 6.541.407 5 Corr brand-stormverzekering -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

431.100 6.541.407 5 aanvul.electra 1.082 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035

434.103 6.541.407 5 corr.overige heffingen -574 -574 -574 -574 -574 -574

434.307 6.541.407 5 aanv.draaigeld 310 310 310 310 310 310

434.322 6.541.407 5 corr. Uitbestedingsbudget SAVER -1.418 -1.371 -1.371 -1.371 -1.371 -1.371

434.380 6.541.407 5 kst beiaardier 600 600 600 600 600 600

434.331        6.002.004           1 Advieskosten/honoraria 78.000

830.000        6.002.004           1 Vergoeding voor personeel 78.000

434.322        6.210.700           8 Groot veegwerk 144.720

434.364        6.210.700           8 Groot veegwerk 17.366

434.322        6.210.701           8 Winkelcentra -144.720

434.364        6.210.701           8 Winkelcentra -17.366

434.364        6.722.302           8 Stortkosten reiniging kolken -100.000

434.314        6.722.302           8 Reparatie kolken 100.000

434.322        6.531.100           4 Hulsdonk 1.130

434.322        6.531.103           4 Vierhoeven -1.130

434.334        6.310.002           2 Extra bijdrage promotie 6.081

834.029        6.311.000           2 Opbrengst standplaatsen ( door promotie ) 6.081

434.380        6.141.406           11 Toezicht handhaving jeugd -37.000 -37.000

434.380        6.141.001           11 Buurtbemiddeling en buurtpreventiedag 37.000 37.000

434.380        6.141.406           11 Toezicht handhaving jeugd -21.000 -21.000 -21.000

434.380        6.141.002           11 Burgernet en gevonden voorwerpen 21.000 21.000 21.000

842.301        6.714.002           7 Correctie categ baten afrek RAV -30.172

434.331        6.714.002           7 Correctie categ baten afrek RAV -30.172

434.331        6.723.100           9 Correctie app kst RWB 37.266 37.266 37.266 37.266 37.266 37.266

434.331        6.723.107           9 Correctie app kst RWB -37.236 -37.236 -37.236 -37.236 -37.236 -37.236

Dekkingsplan
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434.380        6.623.003           6 Verlaging budget W-deel -1.289.800 

860.000        6.980.015           12 Onttrekking uit BR A voor R leanmanagement 131.300

860.000        6.980.015           12 Onttrekking uit BR A voor R invest. Zwembad de Stok 141.000

400.000        6.530.210           4 Incidentele inzet  stelpost 2012 sport ter dekking tekort -141.000

860.000        6.003.302           1 Vrijval opheffing voorziening kadestraal beheer 79.650

460.000        6.003.302           1 Structureel effect wegvallen storting i.v.m. opheffing voorz -14.229 -14.229 -14.229 -14.229 -14.229

462.290        6.960.000           12 Structureel effect wegvallen storting / lagere doorberek. i.pr -33.662 -33.662 -33.662 -33.662 -33.662

841.100        6.921.000           12 Verlaging uitkering gemeentefonds o.b.v. juni-circulaire 256.000

442.310        6.622.001           7 Aanpassing WMO budget 62.000

400.000        6.922.000           12 Onvoorzien toevoeging afrondingsverschillen 1.318

Totaal exploitatie 3.911.261    3.911.261    34.656-         33.073         34.656-         33.073         34.656-         33.073         34.656-         33.073         34.655-         33.074         

SALDO 2012 -                  67.729-         67.729-         67.729-         67.729-         67.729-         

Kredieten/reserves en voorzieningen

860.000 9.980.242 Hogere rente bijschrijving BR grondexploitatie 51.900

860.000 9.980.245 Lagere rente bijschrijving BR gaswinstuitkering -200

860.000 9.980.235 Hogere rente bijschrijving BR onderwijs huisvesting 10.300

460.000 0.911.244 Verlaging onttrekking vz.onderhoud gebouwen -51.703

860.000 0.911.224 Hogere storting vz onderhoud gebouwen kloosterstraat 19a 10.123 10.123 10.123 10.123 10.123 10.124

460.000 0.911.436 Vrijval t.g.v. exploitatie verliesvoorziening RBC stadion 2.300.000

433.200        490000 7.531.005 Activering ondergrond Borchwerf Stadion 1.100.000

433.309        490000 7.531.006 Activering waarde gebouwen Borchwerf Stadion 650.000

433.303        490000 7.531.007 Activering waarde inventaris Borchwerf Stadion 90.000

433.310        490000 7.772.285 OPR2010 Philipslaan HWA-rioF2 Edisonstraat 24.200

842.301        401503 342530 Grondexploitatie Kalsdonk -24.200

860.000 0.911.313 Hogere storting in voorziening exploitatie reinging 500.000

860.000 0.911.420 Storting in voorziening projectsubsidies 27.747

860.000 0.911.244 Storting in voorziening 9.700 9.426           9.426           9.426           9.426           9.426           

460.000 9.980.246 Corr.onttrekking BR majeure opgaven KCC -150.000

460.000 9.980.258 Onttrekking fondsen Agenda voor Roosendaal KCC 150.000

433.304 490000 7.090.523 Aanschaf Spuitkar Rom 500 150/50 27.160

433.304 490000 7.090.524 Aanschaf John Deere frontmaaier 1505 serie2 19.000

433.304 490000 7.090.525 Aanschaf Stiga Titan 540D 17.600

433.304 490000 7.090.521 Verlaging krediet -63.760

433.310 490000 7.772.238 Verhoging krediet bergbezinkbassin Moerstraten 130.000

433.310 490000 7.772.299 Extra bijdrage uit voorziening rioleringsinvesteringen 130.000

433.310 0.911.314 Onttrekking uit voorziening rioleringsinvesteringen 130.000

434.314 490000 7.210.201 Groot onderhoud houten bruggen 350.000

434.314 490000 7.210.202 Groot onderhoud brug Schouwenbaan 100.000

434.314 490000 7.210.203 Groot onderhoud brug Oude Turfvaartsestraat 55.000

433.310 490000 7.210.200 Verlaging krediet i.v.m. splitsing -505.000

433.310 490000 7.772.286 Afsluiten krediet renovatie rioolgemalen 2011 -92.000

433.310 490000 7.772.296 Afsluiten krediet renovatie rioolgemalen 2012 -231.000

433.310 490000 7.772.608 Verhogen krediet Centrum Kalsdonk 323.000

433.310 490000 7.721.051 Vrijval saldo naar exploitatie -134.000



BEGROTINGSWIJZIGING GEMEENTE ROOSENDAAL

Grootb. 2012 2013  2014  2015  2016  2017 

nr omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

 kostenplaats / 

machtiging Proj.nr.

Progr.

nr.

433.310 490000 7.721.051 Overheveling t.b.v. seperate kredieten -165.000

433.310 490000 7.721.090 Afkoopsom rijkswaterstraat 115.000

433.310 490000 7.721.091 Bewegwijzering Borchwerf-herstructurering 50.000

860.000 9.980.203 Storting in BR grote infrastructurele werken 134.000

460.000 9.980.203 Onttrekking uit BR grote infrastructurele weken 67.000

460.000       9.980.258           Onttrekking uit BR Avan R ( leanmanagement ) 131.300       

460.000       9.980.258           Verlaging dotatie BR Agenda van Roosendaal 141.000       

460.000        9.980.263           Onttrekking uit BR speelgelegenheden werkz.2011 47.437

860.000        0.911.214 Sorting in de voorziening raadhuis Markt 1 15.723         

460.000        0.911.116 Vrijval i.v.m opheffing voorziening kadastraal beheer 79.650

860.000        0.911.116 Vrijval i.v.m opheffing voorziening kadastraal beheer -47.891 -47.891 -47.891 -47.891 -47.891

B&W-besluit 4 juni 2012

433.308 490.000 7.722.502 Landschappelijke versterking Visdonk (aanp.budget) -25.946

433.308 490.000 7.722.506 Agrarisch landschapsbeheer (aanp.budget) 1.000

433.308 490.000 7.722.509 Laanbeplantingen (aanp.budget) -25.054

433.308 490.000 7.722.517 Agrarisch landschapsbeheer 2012-2016 50.000

460.000        9.980.254           Onttrekking uit BR i.v.m. verst.inform.positie / stads-disstric 275.000

743.300.501 Extra afschr : Verbouwing Kameleon -55.557

743.300.502 Extra afschr : Div.voorz.Kameleon -5.247

743.300.505 Extra afschr :Ingrijp.onderh.Kameleon -127.807

743.300.506 Extra afschr : Ond.hwa Kameleon -363

743.300.507 Extra afschr : Buitenberging Kameleon -4.511

743.300.508 Extra afschr : Zinken goten Kameleon -4.129

743.300.509 Extra afschr : Hekwerk/rekken Kameleon -1.080

743.300.510 Extra afschr : Ketelhuis Kameleon -13.050

743.300.511 Extra afschr : Luik koekoek Kameleon -45

743.300.618 Extra afschrijving ivm verkoop -10.712

743.300.617 Extra afschrijving ivm verkoop -7.866

743.300.616 Extra afschrijving ivm verkoop -13.264

743.300.615 Extra afschrijving ivm verkoop -14.284

743.300.614 Extra afschrijving ivm verkoop -3.259

743.300.605 Extra afschrijving ivm verkoop -6.536

743.300.603 Extra afschrijving ivm verkoop -536

743.300.602 Extra afschrijving ivm verkoop -5.411
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De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt:

Grootboeknr. omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Gemeentelijk Ontwikkelingsbedrijf

422000 6830003 10 Rente eigen fin. Middelen 163.408-        

433200 6830003 10 Gronden 12.245.790   

433311 6830003 10 Aanneemsommen grondexploitatie 2.039.421-     

434103 6830003 10 Overige heffingen en belastingen 1.500-            

434321 6830003 10 Aanschaf diverse materialen 1.936.616-        

434331 6830003 10 Advieskosten, honoraria en notariskosten 47.501-          

443201 6830003 10 Bijdrage derden 88.052          

443100 6830003 10 Mutatie boekwaardes grex 9.771.206-     

443100 6830003 10 Bijdrage aan algemene dienst 813.614-        

443100 6830003 10 Mutatie BR GIW 53.753-          

443100 6830003 10 Mutatie BR Grondexploitatie 187.137        

834015 6830003 10 Opbrengst activiteiten 24.257          

833100 6830003 10 Opbrengst grondverkopen 1.849.351     

842301 6830003 10 Bijdrage van derden 11.403.153-   

842301 6830003 10 Bijdrage van algemene dienst 1.198.949-     

842301 6830003 10 Mutatie BR Strategische Verwervingen 800-               

842301 6830003 10 Mutatie boekwaardes grex 10.589.964   

843100 6830003 10 Invest.bijdr./kap.overdr.van overheid 2.032.526-     

Mutaties bestemmingsreserves.

460000 6980114 Afdracht best res. grondexploitatie 10.486-          

860000 6980114 Afdracht best res. grondexploitatie 197.623-        

460000 6980103 Afdracht best.reserve g.i.w. 53.753-          

860000 6980111 Afdracht best.res. Strategische Verwervingen 800-               

2.370.279-     2.370.279-     -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Financiering

860000 9980242 Afdracht best res. grondexploitatie 10.486-          

460000 9980242 Afdracht best res. grondexploitatie 197.623-        

860000 9980203 Afdracht best.reserve g.i.w. 53.753-          

460000 9980243 Afdracht best.res. Strategische Verwervingen 800-               

198.423-        64.239-          -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Investeringen rubriek 3

463999 490000 307000 Mutatie boekwaardes grex 11.491.526-   

463999 490000 314000 Mutatie boekwaardes grex 202.888-        

463999 490000 315000 Mutatie boekwaardes grex 49.999          

2de BERAP 2012/Aanpassing begroting 2012 na herberekening grondexploitaties voor meerjarenbegroting 2013-2016

kostenplaat

s / 

machtiging Project.nr. Progr.nr.

2012 2013 2014 2015



463999 490000 316000 Mutatie boekwaardes grex 8.467            

463999 490000 317000 Mutatie boekwaardes grex 15.749          

463999 490000 322000 Mutatie boekwaardes grex 188.503-        

463999 490000 324000 Mutatie boekwaardes grex 913               

463999 490000 326000 Mutatie boekwaardes grex 55.758          

463999 490000 327000 Mutatie boekwaardes grex 219.759-        

463999 490000 328000 Mutatie boekwaardes grex 758.068-        

463999 490000 330000 Mutatie boekwaardes grex 369.742        

463999 490000 334000 Mutatie boekwaardes grex 39.629          

463999 490000 338000 Mutatie boekwaardes grex 8.323.778-     

463999 490000 339000 Mutatie boekwaardes grex 183.483-        

463999 490000 340000 Mutatie boekwaardes grex 148.176        

463999 490000 343000 Mutatie boekwaardes grex 374.603-        

463999 490000 345000 Mutatie boekwaardes grex 38.430-          

463999 490000 355000 Mutatie boekwaardes grex 1.112            

463999 490000 356000 Mutatie boekwaardes grex 53.281-          

463999 490000 358000 Mutatie boekwaardes grex 2.992-            

463999 490000 357000 Mutatie boekwaardes grex 35.805          

463999 490000 399401 Mutatie boekwaardes grex 26.988          

463999 490000 399402 Mutatie boekwaardes grex 27.268-          

843100 490000 307000 Mutatie boekwaardes grex 2.032.526-     

433200 490000 307050 Gronden 6.164.975     

433200 490000 328050 Gronden 600.000        

433200 490000 338050 Gronden 5.269.629     

433200 490000 339050 Gronden 211.188        

433311 490000 308430 Aanneemsommen grondexploitatie 54.145          

433311 490000 314149 Aanneemsommen grondexploitatie 7.500            

433311 490000 314199 Aanneemsommen grondexploitatie 7.500            

433311 490000 322100 Aanneemsommen grondexploitatie 145.000        

433311 490000 322400 Aanneemsommen grondexploitatie 50.000          

433311 490000 326419 Aanneemsommen grondexploitatie 45.000          

433311 490000 327149 Aanneemsommen grondexploitatie 164.000-        

433311 490000 328400 Aanneemsommen grondexploitatie 10.000          

433311 490000 330299 Aanneemsommen grondexploitatie 4.529.686-     

433311 490000 338149 Aanneemsommen grondexploitatie 684.864-        

433311 490000 338419 Aanneemsommen grondexploitatie 1.366.906     

433311 490000 339419 Aanneemsommen grondexploitatie 30.000          



433311 490000 339430 Aanneemsommen grondexploitatie 45.000          

433311 490000 340419 Aanneemsommen grondexploitatie 15.000-          

433311 490000 342430 Aanneemsommen grondexploitatie 54.145-          

433311 490000 343299 Aanneemsommen grondexploitatie 5.000-            

433311 490000 348000 Aanneemsommen grondexploitatie 911-               

433311 490000 355419 Aanneemsommen grondexploitatie 1.000            

433311 490000 355430 Aanneemsommen grondexploitatie 3.350            

433311 490000 356419 Aanneemsommen grondexploitatie 1.000            

433311 490000 358400 Aanneemsommen grondexploitatie 2.500            

433311 490000 357100 Aanneemsommen grondexploitatie 48.000          

433311 490000 357199 Aanneemsommen grondexploitatie 10.000-          

433311 490000 399401 Aanneemsommen grondexploitatie 25.000          

433311 490000 399402 Aanneemsommen grondexploitatie 50.000          

434321 490000 316419 Aanschaf diverse materialen 8.824            

434321 490000 330419 Aanschaf diverse materialen 461.897-        

434321 490000 343419 Aanschaf diverse materialen 4.000-            

434321 490000 345419 Aanschaf diverse materialen 55.000          

434321 490000 357419 Aanschaf diverse materialen 10.000-          

422000 490000 307430 Rente eigen fin. Middelen 191.526        

422000 490000 314430 Rente eigen fin. Middelen 2.496            

422000 490000 322430 Rente eigen fin. Middelen 6.497-            

422000 490000 324430 Rente eigen fin. Middelen 913-               

422000 490000 326430 Rente eigen fin. Middelen 758-               

422000 490000 327430 Rente eigen fin. Middelen 3.758            

422000 490000 328430 Rente eigen fin. Middelen 148.068        

422000 490000 330430 Rente eigen fin. Middelen 122.529-        

422000 490000 331430 Rente eigen fin. Middelen 43                 

422000 490000 334430 Rente eigen fin. Middelen 1.001            

422000 490000 338430 Rente eigen fin. Middelen 212.956-        

422000 490000 339430 Rente eigen fin. Middelen 8.820            

422000 490000 340430 Rente eigen fin. Middelen 156.976-        

422000 490000 343430 Rente eigen fin. Middelen 6.136-            

422000 490000 345430 Rente eigen fin. Middelen 16.570-          

422000 490000 355430 Rente eigen fin. Middelen 68                 

422000 490000 356430 Rente eigen fin. Middelen 2.243-            

422000 490000 357430 Rente eigen fin. Middelen 2.116            

422000 490000 358430 Rente eigen fin. Middelen 492               



422000 490000 399401 Rente eigen fin. Middelen 1.512            

422000 490000 399402 Rente eigen fin. Middelen 2.268            

434103 490000 343430 Overige heffingen en belastingen 1.500-            

434331 490000 307050 Advieskosten, honoraria en notariskosten 47.501-          

834015 490000 338430 Opbrengst activiteiten 47.257          

834015 490000 340430 Opbrengst activiteiten 23.000-          

443100 490000 316420 Afdracht best.reserve g.i.w. 79.380-          

443100 490000 317420 Afdracht best.reserve g.i.w. 15.749-          

443100 490000 338420 Afdracht best.reserve g.i.w. 41.376          

443100 490000 340960 Afdracht best res. Strategische Verwervingen 800               

833100 490000 314500 Opbrengst grondverkopen 100.250        

833100 490000 316500 Opbrengst grondverkopen 17.291          

833100 490000 327500 Opbrengst grondverkopen 200.000-        

833100 490000 338500 Opbrengst grondverkopen 1.931.810     

443201 490000 316599 Bijdrage derden 79.380          

443201 490000 338499 Bijdrage derden 345.003-        

443201 490000 343499 Bijdrage derden 433.055        

842301 490000 307599 Bijdrage van derden 3.150.000-     

842301 490000 315599 Bijdrage van derden 50.000          

842301 490000 326599 Bijdrage van derden 100.000        

842301 490000 327599 Bijdrage van derden 180.000-        

842301 490000 330599 Bijdrage van derden 4.744.370-     

842301 490000 338599 Bijdrage van derden 4.867.759-     

842301 490000 339599 Bijdrage van derden 111.525        

842301 490000 399401 Bijdrage van derden 53.500          

842301 490000 399402 Bijdrage van derden 25.000          

443100 490000 314960 Afdracht best res. grondexploitatie 285.642        

443100 490000 331960 Afdracht best res. grondexploitatie 42-                 

443100 490000 334960 Afdracht best res. grondexploitatie 40.630-          

443100 490000 343960 Afdracht best res. grondexploitatie 45.167-          



443100 490000 348960 Afdracht best res. grondexploitatie 911               

443100 490000 355960 Afdracht best res. grondexploitatie 2.180-            

443100 490000 356960 Afdracht best res. grondexploitatie 54.524          

443100 490000 357960 Afdracht best res. grondexploitatie 65.921-          

12.761.022-   12.761.022-   -                  -                  -                  -                  -                  -                  
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 Raadsvoorstel 
  

Datum 
raadsvergadering: 

12 december 2012   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Wethouder Theunis   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Belastingverordeningen en tariefvaststelling 2013 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 
 

Voorstel   
Samenvatting:  
Jaarlijks dienen de belastingverordeningen door de gemeenteraad te worden vastgesteld om een juiste 
heffing en invordering mogelijk te maken. Met de vaststelling van de Programmabegroting 2013 heeft 
de raad besloten om voor het komende jaar de tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen 
te verhogen met het toegepaste inflatiepercentage van 2,3%. 
Een uitzondering hierop vormen de rioolheffing (4,2%) en de leges APV (18,6%). De afvalstoffenheffing 
wordt niet verhoogd en de marktgelden worden verlaagd. 
 
Wij stellen u voor: 
1. vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2013; 
2. vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2013; 
3. vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2013, inclusief 

de bijbehorende Tarieventabel afvalstoffenheffing; 
4. vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2013, inclusief 

de bijbehorende Tarieventabel parkeerbelastingen en de kaart; 
5. vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2013; 
6. vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2013; 
7. vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2013, inclusief de 

bijbehorende Tarieventabel precariobelasting en de kaart; 
8. vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2013, inclusief de 

bijbehorende Tarieventabel marktgelden; 
9. vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van leges 2013, inclusief de 

bijbehorende Tarieventabel leges; 
10. vast te stellen de wijziging van de Parkeerverordening; 
11. vast te stellen de wijziging van de Verordening ontheffingen autoluwe gebied Roosendaal. 
 

Aanleiding   

Jaarlijkse aanpassing van de belastingverordeningen conform Programmabegroting. 
 

Kader    
Programmabegroting 2013. 
 

Motivering / toelichting   

De verordeningen worden (technisch) aangepast aan het geldend wettelijk kader. Er hebben tevens 
enkele redactionele wijzigingen plaatsgevonden. Hierna worden per verordening kort de belangrijkste 
wijzigingen toegelicht. 
 
Belastingverordeningen: 
a. Onroerende zaakbelastingen 
Voor de bepaling van de tarieven voor de onroerende zaakbelastingen zijn 2 stappen noodzakelijk voor 
de tariefbepaling, namelijk: 
1. de toegepaste inflatiecorrectie van 2,3%, zoals in de Programmabegroting 2013 is opgenomen; 
2. de herwaardering, van waardepeildatum 1 januari 2011 naar 1 januari 2012, die wordt toegepast 
voor de OZB tarieven 2013. Uit de herwaardering blijkt dat de gemiddelde waardedaling voor woningen 
3% en voor niet-woningen 2% bedraagt. Deze herwaardering wordt budgettair neutraal toegepast om 
gelijke OZB opbrengsten te waarborgen voor de Programmabegroting 2013 (waardedaling wordt 
gevolgd door tariefstijging). 



 
De geraamde opbrengsten OZB in de begroting 2013 (incl. aanbiedingsnota) bedragen: 
- eigendom woningen € 7.158.600; 
- gebruik niet-woningen € 1.851.385; 
- eigendom niet-woningen € 3.087.426. 
 
Om deze geraamde bedragen te realiseren worden de volgende tarieven voorgesteld: 
Onroerende zaakbelastingen woning eigenaar:   0,10119% (2012: 0,09603%); 
Onroerende zaakbelastingen niet-woning eigenaar:   0,14337% (2012: 0,13740%); 
Onroerende zaakbelastingen niet-woningen gebruiker:   0,10125% (2012: 0,09703%). 
 
b. Rioolheffing 
In het door uw Raad vastgestelde nieuwe "Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2013" is 
bepaald dat de rioolheffing jaarlijks wordt verhoogd met 4,2% (inclusief het toegepaste 
inflatiepercentage van 2,3%). 
Het voorgestelde basistarief voor huishoudens met een waterverbruik tot en met 500 m3 bedraagt  
€ 272,--. 
 
c. Afvalstoffenheffing 
Voor de 100% kostendekkendheid van de reiniging is in 2013 geen verhoging van de tarieven 
noodzakelijk. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door inkomsten uit de diverse afvalstromen. Hier staat 
wel een verhoging van de lasten als gevolg van de BTW verhoging van 19% naar 21% tegenover. 
Voorgesteld wordt om voor 2013 de tarieven niet te verhogen. 
In de verordening is een aantal tekstuele wijzigingen aangebracht. 
 
d. Parkeerbelastingen 
De eerstvolgende verhoging van de tarieven vindt plaats in 2014. Het tarief voor het parkeren bij 
parkeerapparatuur gedurende een periode van aaneengesloten 24 uur wordt verhoogd van € 7 naar  
€ 8 per 1 januari 2013, in verband met de gelijkstelling aan het tarief van Parkeerbeheer voor de 
parkeergarages. 
Het tarief van de belasting voor de naheffingsaanslag wordt verhoogd naar het voor 2013 geldende 
maximum van € 56.  
 
e. Hondenbelasting en toeristenbelasting 
De tarieven voor de hondenbelasting en de toeristenbelasting worden verhoogd met de toegepaste 
inflatiecorrectie van 2,3%. 
 
f. Precariobelasting 
Op grond van een door de gemeenteraad aangenomen motie op 16 mei 2012 zijn de tarieven voor 
“voorwerpen voor reclamedoeleinden” en “zonneschermen” uit de verordening geschrapt. Naar 
aanleiding van een andere aangenomen motie op 16 mei 2012 heeft een onderzoek plaatsgehad naar 
de mogelijkheden om de precariobelasting af te schaffen per 1 januari 2013.  
Over de resultaten van dit onderzoek is uw raad inmiddels geïnformeerd middels een 
raadsmededeling. 
De tarieven voor 2013 worden verhoogd met de toegepaste inflatiecorrectie van 2,3%.  
 
g. Marktgelden 
Mede naar aanleiding van overleg met de marktadviescommissie is in het afgelopen jaar een nadere 
analyse gemaakt van de toegestane toe te rekenen kosten voor de berekening van de marktgelden. 
Een en ander heeft geleid tot wijzigingen in de begroting 2013.  
Als gevolg hiervan wordt voorgesteld om de tarieven van de marktgelden te verlagen tot het niveau van 
de lasten. 
De tarieven van de marktgelden worden verlaagd van € 0,82 naar € 0,70 per m2 ingenomen 
oppervlakte voor de maandag- en zaterdagmarkt en voor de woensdag- en donderdagmarkt van € 0,41 
naar € 0,35 per m2 ingenomen oppervlakte. 
 
h. Leges 
De leges van de omgevingsvergunningen worden niet verhoogd. Deze zijn in april 2012 opgetrokken 
naar het kostendekkend niveau. 
De leges op grond van de APV worden verhoogd naar het kostendekkend niveau van 18,6%, zoals op 
4 april 2012 door de raad besloten.  
De overige leges worden met 2,3% verhoogd, met uitzondering van de leges waarvoor op rijksniveau 
maximumbedrag gelden. 



Daarnaast is de Legesverordening technisch aangepast als gevolg van de nieuwe APV. Het betreft het 
vermelden van het legestarief voor venten en straatartiesten en een tarief voor het verlenen van 
vrijstelling van de horeca exploitatievergunningplicht. Voor het aanleggen van een uitweg geldt 
voortaan een meldingsplicht waardoor het heffen van leges is komen te vervallen. 
 In verband met de inwerkingtreding van de Drank en horecawet per 1 januari 2013 wordt het wijzigen 
van leidinggevenden meldingplichtig in plaats van dat er een nieuwe vergunning moet worden 
aangevraagd. Vanwege de werkzaamheden die benodigd zijn voor de afhandeling van de melding, is 
het aparte tarief voor het wijzigen van een leidinggevende gehandhaafd. 
 
Parkeerverordening 
De Parkeerverordening is zo veel mogelijk afgestemd op de Modelverordening van de VNG. Daarnaast 
zijn enkele technische wijzigingen en correcties aangebracht in de verordening en in de nadere 
regelgeving. Zo wordt nu geregeld dat belparkeren is toegestaan. Voorts is het volgende geregeld: 

• In de Verordening ontheffingen autoluwe binnenstad is geregeld dat gemeentelijke voertuigen 
een langlopende ontheffing kunnen krijgen voor het rijden in het autoluwe gebied buiten de 
venstertijden. In de Legesverordening is een vrijstelling opgenomen voor leges van deze 
ontheffingen. 

• Gemeentelijke voertuigen met een RVV ontheffing worden niet vrijgesteld voor het betalen van 
parkeerbelasting. Het bestaande beleid om geen uitzondering te maken voor eigen personeel 
blijft gehandhaafd. Voor ambtenaren die voor hun werk gebruik maken van een auto met een 
RVV ontheffing is een gedragscode opgesteld waarin staat wat wel en niet mag. Zij kunnen 
betaald parkeren met gebruikmaking van belparkeren of gebruik maken van de parkeerplaats 
achter het Stadskantoor of elders op gemeentelijk grondgebied. In de Legesverordening is een 
vrijstelling opgenomen voor  het betalen van leges gemeentelijke voertuigen met een RVV 
ontheffing. 

• De “Voorwaarden bij een parkeervergunning” worden ingetrokken; deze voorwaarden worden 
opgenomen in een instructie voor de vergunningverlener en daarnaast meegestuurd bij de 
vergunningverlening naar vergunninghouders. 

• In het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren zondagen en feestdagen is geregeld op welke 
koopzondagen en feestdagen het betaald parkeerregime van toepassing is. Koninginnedag is 
geen officiële feestdag, de winkels zijn geopend, tenzij er iets anders is geregeld en er dient 
zoals op een “normale” dag betaald worden. In de praktijk bestaat hierover onduidelijkheid bij 
het publiek. De lijn om geen bijzondere uitzondering voor Koninginnedag te maken wordt 
gecontinueerd. Wel zal beter en duidelijker worden gecommuniceerd via de Roosendaalse 
Bode en de website gecommuniceerd over het betaald parkeren op deze dag. Daarnaast wordt 
een duidelijke stikker met de informatie op de betaalautomaten geplakt.  

 
 
Doel en evaluatie   

Het doel van het vaststellen van de verordeningen is het op juiste wijze heffen en innen van de 
belastingen en heffingen conform besluitvorming van de gemeenteraad. 
 
 

Financiële aspecten en consequenties   

De middelen zijn opgenomen in de Programmabegroting 2013. 
De aanpassingen bij de markten zullen bij de eerste Bestuursrapportage 2013 worden verwerkt in de 
begroting 2013. 
 
 

Communicatie    

Na vaststelling van de voorstellen door de gemeenteraad worden de regelingen en verordeningen 
afgekondigd in het Gemeenteblad en gepubliceerd in de Roosendaalse Bode en op de website. 
 

 



Bijlagen   

1.  Concept Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2013; 
2. Concept Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2013; 
3. Concept Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing, inclusief de bijbehorende 

Tarieventabel afvalstoffenheffing 2013; 
4. Concept Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2013, inclusief de 

bijbehorende Tarieventabel parkeerbelastingen en de kaart; 
5. Concept de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2013; 
6. Concept Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2013; 
7. Concept Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2013, inclusief de 

bijbehorende Tarieventabel precariobelasting en de kaart; 
8. Concept Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2013, inclusief de bijbehorende 

Tarieventabel marktgelden; 
9. Concept Verordening op de heffing en invordering van leges 2013, inclusief de bijbehorende 

Tarieventabel leges; 
10. Concept Parkeerverordening 2013; 
11. Concept Verordening ontheffingen autoluwe gebied Roosendaal. 
 

 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
G. van Hofwegen mr. J.M.L. Niederer 



 

 

  

  

 Raadsbesluit 
  

Datum 
raadsvergadering: 

12 december 2012   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Wethouder Theunis   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Belastingverordeningen en tariefvaststelling 2013 

 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie Bestuur d.d. 28 november 2012. 
 
Besluit: 
 
1. vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 

2013; 
2. vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2013; 
3. vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing, inclusief de 

bijbehorende Tarieventabel afvalstoffenheffing 2013; 
4. vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2013, 

inclusief de bijbehorende Tarieventabel parkeerbelastingen en de kaart; 
5. vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2013; 
6. vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2013; 
7. vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2013, inclusief 

de bijbehorende Tarieventabel precariobelasting en de kaart; 
8. vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2013, inclusief de 

bijbehorende Tarieventabel marktgelden; 
9. vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van leges 2013, inclusief de 

bijbehorende Tarieventabel leges; 
10. vast te stellen de wijziging van de Parkeerverordening; 
11. vast te stellen de wijziging van de Verordening ontheffingen autoluwe gebied Roosendaal. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2012. 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
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De raad van de gemeente  Roosendaal;   

 

gelezen het voorstel van het college van  burgemeester en wethouders dd. 30 oktober  2012; 

 

gelet op artikel  220 tot en met 220h van de Gemeentewet; 

mede gelet op het advies van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant; 

 

 

  BESLUIT:  

 

vast te stellen de: 

 

     VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING 

VAN  ONROERENDE- ZAAKBELASTINGEN 

 

 

Artikel 1  Belastingplicht  

 

1. Onder de naam ‘onroerende-zaakbelastingen’ worden ter zake van binnen de gemeente gelegen 

onroerende zaken twee directe belastingen geheven:  

a. een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak 

die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of 

persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen: gebruikersbelasting; 

b. een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende 

zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te  noemen: 

eigenarenbelasting. 

 

2. Bij de gebruikersbelasting wordt: 

a. gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is gegeven (verder: de 

gebruiker), aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven (verder: de 

gebruikgever); de gebruikgever  is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op de gebruiker; 

b. het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik 

door degene die die onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld; degene die de onroerende 

zaak ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan 

wie die zaak ter beschikking is gesteld. 

 

3. Met betrekking tot de eigenarenbelasting wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of 

beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de kadastrale 

registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit 

of beperkt recht is. 

 

 
  



Artikel 2  Belastingobject 

 

1. Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet 

waardering onroerende zaken. 

 

2. Een onroerende zaak dient in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond van hoofdstuk IV 

van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die onroerende zaak in hoofdzaak kan 

worden toegerekend aan delen van die onroerende zaak die dienen tot woning dan wel volledig 

dienstbaar zijn aan woondoeleinden. 

 

 

Artikel 3  Maatstaf van heffing 

 

1. De heffingsmaatstaf is de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor 

de onroerende zaak vastgestelde waarde voor het kalenderjaar, bedoeld in artikel 1. 

 

2.   Als voor een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld op de voet van hoofdstuk IV van de Wet 

waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van die onroerende zaak bepaald met 

overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, 

van de Wet waardering onroerende zaken 

 

 

Artikel 4  Vrijstellingen 

 

1. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten aanmerking 

gelaten, voor zover dit niet reeds is geschied bij de bepaling van de in dat artikel bedoelde waarde, de 

waarde van: 

a. ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, daaronder mede 

begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig 

aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als 

voedingsbodem te gebruiken; 

b. glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen, voor 

zover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde grond;   

c. onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden 

van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en ander met 

uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;  

d. één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de Natuurschoonwet 

1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 8 van het 

Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928, met uitzondering van de delen van zodanige 

werken die dienen als woning; 

e. natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, zandverstuivingen, 

moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid welke zich 

uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van natuurschoon ten doel stellen beheerd worden; 

f. openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander met 

inbegrip van kunstwerken; 



g. waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, instellingen of 

diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen van zodanige 

werken die dienen als woning; 

h. werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden beheerd 

door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van 

de delen van zodanige werken die dienen als woning; 

i. werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging 

van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf als gebouwde 

eigendommen zijn aan te merken; 

j. onroerende zaken voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke dienst van de 

gemeente, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die bestemd zijn te worden 

gebruikt voor het geven van onderwijs;  

k. straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen – niet zijnde 

gebouwen – welke zijn geplaatst ten gerieve of in het belang van het publiek, ten dienste van het 

verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten, verkeersinstallaties, standbeelden, 

monumenten, fonteinen, banken, abri’s, hekken en palen;  

l. plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de gemeente in beheer zijn of waarvan de gemeente 

het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht met uitzondering van delen van 

zodanige onroerende zaken, die dienen als woning; 

m. begraafplaatsen en urnentuinen, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die 

dienen als woning. 

 

2. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de 

gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van de onroerende zaak die 

in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden. 

 

3. De vrijstelling met betrekking tot de in onderdeel j van het eerste lid bedoelde onroerende zaken voor 

de eigenarenbelasting geldt niet voor zover de gemeente van die zaken niet het genot heeft krachtens 

eigendom, bezit of beperkt recht. 

 

 

Artikel 5  Belastingtarieven 

 

1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage 

bedraagt voor: 

a. de gebruikersbelasting        0,10125 % 

b. de eigenarenbelasting  

- voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen   0,10119 %  

- voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen  0,14337 % 

 

2. Belastingbedragen tot € 10,00 wordt niet geheven. Voor de toepassing van de vorige volzin  wordt het 

totaal van op een aanslagbiljet verenigde aanslagen bedragen of andere heffingen aangemerkt als 

één belastingbedrag. 

 

 
  



Artikel 6  Wijze van heffing 

 

De belastingen worden bij wege van aanslag geheven. 

 

 

Artikel 7  Termijnen van betaling 

 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald 

in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de 

maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later. 

 

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid geldt, ingeval het totaalbedrag van alle op één 

aanslagbiljet verenigde aanslagen gemeentelijke fiscale heffingen meer bedraagt dan  

     € 10.000,00, dat dit bedrag moet worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op die in de 

dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. 

 

3. Betaling via automatische incasso is voor alle aanslagen mogelijk. In afwijking van het bepaalde in het 

eerste en tweede lid geldt, ingeval machtiging is verleend tot automatische incasso en het totaal 

bedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen gemeentelijke fiscale heffingen € 100,00 of 

meer doch niet meer dan € 10.000,00 bedraagt, dat de aanslagen moeten worden betaald in 10 

gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de 28
e
 dag van de maand volgend op de maand 

die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elke van de volgende termijnen telkens een 

maand later. 

 

4. De in het derde lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht niet te zijn verleend 

indien twee van de tien termijnen niet zijn betaald doordat automatische incasso van de 

betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt dan wel binnen 56 dagen na afschrijving 

zijn gestorneerd. Alsdan gelden de betaaltermijnen als bedoeld in het eerste lid. 

 

5. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen. 

 

 

Artikel 8  Nadere regels door het Dagelijks Bestuur  

 

Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant kan nadere regels geven met 

betrekking tot de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 

 

 

Artikel 9  Kwijtschelding 

 

Bij de invordering van de onroerende-zaakbelastingen wordt geen kwijtschelding verleend. 

 

 
  



Artikel 10  Inwerkingtreding 

 

1. De ‘Verordening onroerende-zaakbelastingen 2012’,vastgesteld bij raadsbesluit van 21 december 

2011, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de 

heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum 

hebben voorgedaan.  

 

2. Deze verordening treedt inwerking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 

  

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.  

 

 

Artikel 11  Citeertitel 

 

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening onroerende-zaakbelastingen Roosendaal 2013’  

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2012. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 
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De raad van de gemeente  Roosendaal;   

 

gelezen het voorstel van het college van  burgemeester en wethouders dd. 30 oktober 2012; 

 

gelet op artikel  228a van de  Gemeentewet, 

mede gelet op het advies van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant; 

 

 

     BESLUIT:  

 

 

vast te stellen de: 

 

 

       VERORDENING OP DE HEFFING EN 

       INVORDERING VAN  RIOOLHEFFING 

 

 

Artikel 1  Begripsomschrijving 

 

Deze verordening verstaat onder: 

a. perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan; 

b. gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, 

verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in 

beheer of in onderhoud bij de gemeente; 

c. verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking heeft;  

d. water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater; 

 

 

Artikel 2  Aard van de belasting. 

 

Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de 

gemeente verbonden zijn aan: 

a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de 

zuivering van huishoudelijk afvalwater, en; 

b. de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, 

alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de 

grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te 

beperken. 

 

 
  



Artikel 3  Belastbaar feit en belastingplicht 

 

1. De belasting wordt geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op 

de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. 

 

2. Met betrekking tot de rioolheffing  wordt: 

a. als gebruiker aangemerkt degene die naar de omstandigheden beoordeeld het perceel al dan 

niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt; 

b. gebruikmaken van een perceel door de leden van een huishouden aangemerkt als 

gebruikmaken door het door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet 

bedoelde gemeenteambtenaar aangewezen lid van dat huishouden; 

c. gebruikmaken door degene aan wie een deel van een perceel – niet een gedeelte als bedoeld 

in artikel 4 – in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruikmaken door degene die dat deel in 

gebruik heeft gegeven; 

d. het ter beschikking stellen van een perceel voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruikmaken 

door degene die dat perceel ter beschikking heeft gesteld. 

 

 

Artikel 4  Zelfstandige gedeelten 

 

Indien gedeelten van een in artikel 3, eerste lid, bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als 

afzonderlijk geheel te worden gebruikt, worden de belastingen geheven ter zake van elk als zodanig 

bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één geheel 

worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.  

 

 

Artikel 5  Maatstaf van heffing 

 

1. Per perceel wordt een vast bedrag aan belasting geheven.  

 

2. Onverminderd het bedrag genoemd in het eerste lid wordt een bedrag aan belasting geheven voor het 

aantal kubieke meter water dat vanaf 501 kubieke meter water vanuit het perceel wordt afgevoerd.  

 

3. Het aantal kubieke meters afgevoerd water wordt gesteld op het aantal kubieke meters water dat in de 

laatste aan het einde van het belastingjaar voorafgaande verbruiksperiode naar het perceel is 

toegevoerd of opgepompt. Ingeval de periode waarop de nota van het waterleverend bedrijf betrekking 

heeft niet gelijk is aan het kalenderjaar, wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang 

bepaald. Bij die herleiding wordt een gedeelte van een kalendermaand voor een volle maand 

gerekend.  

 

4. Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn voorzien van 

een: 

a. watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of; 

b. bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in bedrijf is 

geweest kan worden afgelezen.  



De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water 

geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling. 

 

5. De op voet van het derde lid berekende hoeveelheid water wordt, voor zover de hoeveelheid geloosd 

water ten minste 1.000 m
3
 danwel ten minste 20% lager is dan de som van de hoeveelheden 

toegevoerd of opgepompt water, verminderd met de door de belastingplichtige aan te tonen 

hoeveelheid water die niet via de gemeentelijke riolering is afgevoerd.  

 

 

Artikel 6  Belastingtarieven 

 

1. Het vast recht als bedoeld in artikel 5, eerste lid, bedraagt per perceel per belastingjaar € 272,00 

. 

2. Het tarief als bedoeld in artikel 5, tweede lid, bedraagt bij een vanuit het perceel hoeveelheid 

afgevoerd water van:  

 

a. 501 tot en met  600 m
3
 € 522,00 

b. 601 tot en met  700 m
3
 € 634,00 

c. 701 tot en met  800 m
3
 € 725,00 

d. 801 tot en met  900 m
3
 € 806,00 

e. 901 tot en met  1.000 m
3
 € 894,00 

f. 1.001 tot en met  1.250 m
3
 € 1.050,00 

g. 1.251 tot en met  1.500 m
3
 € 1.294,00 

h. 1.501 tot en met  1.750 m
3
 € 1.513,00 

i. 1.751 tot en met  2.000 m
3
 € 1.738,00 

j. 2.001 tot en met  2.500 m
3
 € 2.104,00 

k. 2.501 tot en met  3.000 m
3
 € 2.569,00 

l. 3.001 tot en met  4.000 m
3
 € 3.467,00 

m. 4.001 tot en met  5.000 m
3
 € 4.126,00 

n. 5.001 tot en met  7.500 m
3
 € 5.736,00 

o. 7.501 tot en met  10.000 m
3
 € 8.030,00 

p. 10.001 tot en met  15.000 m
3
 € 11.904,00 

q. 15.001 tot en met  20.000 m
3
 €  16.061,00 

r. 20.001 tot en met  100.000 m
3
 € 49.913,00 

s. 100.001 tot en met  300.000 m
3
 € 100.398,00 

t. 300.001 tot en met  600.000 m
3
 €  151.317,00 

 alsmede  voor de afvoer boven 300.000 m
3
 per m

3
 € 0,16 

u. 600.001 tot en met 1.000.000 m
3
 € 207.250,00 

 alsmede  voor de afvoer boven 600.000 m
3
 per m

3
 € 0,15 

v. 1.000.001 tot en met 2.000.000 m
3
 € 276.098,00 

 alsmede  voor de afvoer boven 1.000.000 m
3
 per m

3
 € 0,14 

w. 2.000.001 tot en met 3.000.000 m
3
 € 433.864,00 

 alsmede  voor de afvoer boven 2.000.000 m
3
 per m

3
 € 0,10 

x. 3.000.000 en meer  € 577.300,00 

 alsmede  voor de afvoer boven 3.000.000 m
3
 per m

3
 € 0,10 



Artikel 7  Belastingjaar 

 

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

 

Artikel 8  Wijze van heffing 

 

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. 

 

 

Artikel 9 Voorlopige aanslag 

 

Na de aanvang van het belastingjaar kan aan de belastingplichtige een voorlopige aanslag worden 

opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de aanslag over dat jaar vermoedelijk zal worden 

vastgesteld. 

 

 

Artikel 10  Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 

 

1. De belasting bedoeld in artikel 5, eerste lid, is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit 

later is, bij de aanvang van de belastingplicht. 

 

2. Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de 

belasting bedoeld in artikel 5, eerste lid, verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat 

jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle 

kalendermaanden overblijven. 

 

3. Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat 

aanspraak op ontheffing van de belasting bedoeld in artikel 5, eerste lid voor zoveel twaalfde 

gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de 

belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder 

bedraagt dan €10,00. 

 

4. Het tweede en derde lid is niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente 

verhuist en aldaar een ander perceel in gebruik neemt. 

 

5. Belastingbedragen tot € 10,00 worden niet geheven. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt 

het totaal van op een aanslagbiljet verenigde aanslagen aangemerkt als één belastingbedrag. 

 

6. De belasting bedoeld in artikel 5, tweede lid, is verschuldigd bij het einde van de verbruiksperiode die 

in het belastingjaar eindigt.  

 

7. Ten aanzien van de belasting bedoeld in artikel 5, tweede lid, zijn de belastingtarieven van het 

belastingjaar waarin de verbruiksperiode eindigt van toepassing.  

 

 



Artikel 11  Termijnen van betaling 

 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden 

betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van maand volgend op 

de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later. 

 

2.  Het bedrag inzake een bestuurlijke boete is invorderbaar in twee gelijke termijnen waarvan de eerste 

vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het 

aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later 

 

3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid geldt, ingeval het totaalbedrag van alle op één 

aanslagbiljet verenigde aanslagen meer bedraagt dan € 10.000,00, dat dit bedrag moet worden 

betaald op de laatste dag van de maand volgend op die in de dagtekening van het aanslagbiljet is 

vermeld. 

 

4. Betaling via automatische incasso is voor alle aanslagen mogelijk. In afwijking van het bepaalde in het 

eerste en tweede lid geldt, ingeval machtiging is verleend tot automatische incasso en het totaal 

bedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen € 100,00 of meer doch niet meer dan € 

10.000,00 bedraagt, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen waarvan de 

eerste termijn vervalt op de 28
e
 dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van 

het aanslagbiljet is vermeld en elke van de volgende termijnen telkens een maand later. 

 

5. De in het vierde lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht niet te zijn verleend 

indien twee van de tien termijnen niet zijn betaald doordat automatische incasso van de 

betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt dan wel binnen 56 dagen na afschrijving 

zijn gestorneerd. Alsdan gelden de betaaltermijnen als bedoeld in het eerste lid. 

 

6.  In afwijking van de voorgaande leden moet een voorlopige aanslag waarvan het aanslagbiljet een 

dagtekening heeft die ligt in het jaar waarover deze is vastgesteld worden betaald in zoveel gelijke 

termijnen als er na de maand van de dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden van het 

belastingjaar overblijven, met dien verstande dat het aantal betalingstermijnen steeds minimaal twee 

telt. De eerste termijn vervalt een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de 

volgende termijnen telkens een maand later. 

 

7. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen. 

 

 

Artikel 11  Nadere regels door het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant 

 

Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant kan nadere regels geven met 

betrekking tot de heffing en de invordering van de rioolheffing. 

 

 
  



Artikel 12  Kwijtschelding  

 

Bij de invordering van de rioolheffing wordt geen kwijtschelding verleend voor heffingen ten aanzien van 

een waterverbruik van 501 m3 of meer. 

 

 

Artikel 13  Inwerkingtreding 

 

1. De ‘Verordening rioolheffing 2012’, vastgesteld bij raadsbesluit van 21 december 2011, wordt 

ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien 

verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben 

voorgedaan.  

 

2. Deze verordening treedt inwerking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.  

 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.  

 

 

Artikel 15  Citeertitel 

 

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening rioolheffing Roosendaal 2013’. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2012. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 
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De raad van de gemeente Roosendaal ;   

 

gelezen het voorstel van het college van  burgemeester en wethouders 30 oktober  2012; 

 

gelet op artikel  15.33 van de  Wet milieubeheer: 

mede gelet op het advies van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant; 

 

 

  BESLUIT:  

 

vast te stellen de: 

 

        VERORDENING OP DE HEFFING EN 

        INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING   

 

 

 

Artikel 1  Begripsomschrijving 

 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan  onder: 

a. maand: een kalendermaand; 

b. gebruik maken: gebruik in de zin van artikel 15.33 van de Wet milieubeheer. 

 

 

Artikel 2  Aard van de belasting en belastbaar feit. 

 

1. Onder de naam “afvalstoffenheffing” wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 

van de Wet milieubeheer. 

 

2. De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt 

naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien 

waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het 

inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. 

 

 

Artikel 3  Belastingplicht 

 

De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al dan 

niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel ten 

aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het 

inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. 

 

 

Artikel 4  Belastingjaar 

 

Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar  gelijk aan het 

kalenderjaar. 



 

Artikel 5  Maatstaf van heffing en belastingtarief 

 

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening 

behorende tarieventabel. 

 

 

Artikel 6  Wijze van heffing 

 

1. De belasting als bedoeld in de leden 1 tot en met 2 van de tarieventabel wordt geheven bij wege van 

aanslag. 

 

2. De belasting als bedoeld in de leden 3 tot en met 5 van de tarieventabel wordt geheven door middel 

van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving. Het gevorderde bedrag 

wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de 

belastingschuldige bekendgemaakt. 

 

 

Artikel 7  Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 

 

1. De belasting als bedoeld in de leden 1 tot en met 2 van de tarieventabel is verschuldigd bij het begin 

van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht. 

 

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting als bedoeld in de 

leden 1 tot en met 2 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat 

jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle 

kalendermaanden overblijven. 

 

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat voor de belasting als bedoeld 

in de leden 1 tot en met 2 van de tarieventabel aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde 

gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de 

belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven. 

 

4. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente 

verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt. 

 

5. De belasting als bedoeld in de leden 3 tot en met 5 van de tarieventabel is verschuldigd bij de 

aanvang van de dienstverlening. 

 

6. Belastingbedragen van minder dan  € 10,00  worden niet geheven. 

Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde aanslagen 

aangemerkt als één belastingbedrag. 

 

 
  



Artikel 8  Termijnen van betaling 

 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de op grond van artikel 6, 

eerste lid, bedoelde belasting worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op 

de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is 

vermeld en de tweede twee maanden later. 

 

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid geldt, ingeval het totaalbedrag van alle op één   

     aanslagbiljet verenigde aanslagen meer bedraagt dan € 10.000,00, dat dit bedrag en een bestuurlijke 

boete op het aanslagbiljet moeten worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op die in 

de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.  

 

3. Betaling via automatische incasso is voor alle aanslagen mogelijk. In afwijking van het bepaalde in het 

eerste en tweede lid geldt, ingeval machtiging is verleend tot automatische incasso en het totaal 

bedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen € 100,00 of meer doch niet meer dan  

€ 10.000,00 bedraagt, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen waarvan de 

eerste termijn vervalt op de 28e dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van 

het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 

 

4. De belasting moet worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6, tweede lid: 

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving; 

b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval 

van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving. 

 

5. De in het derde lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht niet te zijn verleend 

indien twee van de tien termijnen niet zijn betaald doordat automatische incasso van de 

betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt dan wel binnen 56 dagen na afschrijving 

zijn gestorneerd. Alsdan gelden de betaaltermijnen als bedoeld in het eerste lid. 

 

6. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen. 

 

 

Artikel 9  Nadere regels door het Dagelijks Bestuur 

 

Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant kan nadere regels geven met 

betrekking tot de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing. 

 

 

Artikel 10  Kwijtschelding 

 

Bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt geen kwijtschelding verleend voor de in de leden 2 tot 

en met 5 van de tarieventabel genoemde heffingen. 

 

 
  



Artikel 11  Inwerkingtreding 

 

1. De “ Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2012‟, vastgesteld bij 

raadsbesluit van 21 december 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde 

datum van ingang van de heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare 

feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.  

 

2. Deze verordening treedt inwerking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 

 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013. 

 

Artikel 12  Citeertitel 

 

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening op de heffing en invordering van 

afvalstoffenheffing 2013”. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2012. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 
  



Tarieventabel afvalstoffenheffing 2013 
behorend bij de „Verordening afvalstoffenheffing Roosendaal 2013‟ 

 

 

1. De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar, indien het perceel op 1 

januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht aanvangt in de loop 

van het belastingjaar bij de aanvang wordt gebruikt door: 

 

 a. één persoon €   265,20 

 b. meer dan één persoon €   331,20 

2. De belasting, als bedoeld in lid 1 wordt vermeerderd voor het op 1 januari van 

het belastingjaar of indien de belastingplicht aanvangt in de loop van het 

belastingjaar, bij de aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben van 

een extra (= boven hetgeen volgens de gemeentelijke afvalstoffenverordening 

aan het perceel is verstrekt) 

 

 a. container van 240 liter, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval per 

extra container met 

 

€   132,00 

 b. container van 140 liter, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval per 

extra container met 

 

€   103,80 

 c. container van 240 liter, bestemd voor de overige huishoudelijke 

afvalstoffen per extra container met 

 

€   165,60 

 d. container van 140 liter, bestemd voor de overige huishoudelijke 

afvalstoffen per extra container met 

 

€   127,20 

3.  Onverminderd het bepaalde in de vorige onderdelen bedraagt de belasting 

voor het op aanvraag omwisselen van een container, per keer 

 

€     47,50 

4.  Onverminderd het bepaalde in de vorige onderdelen bedraagt de belasting 

voor het op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke afvalstoffen tot 

maximaal 2m
3
, per aanvraag 

 

 

€     38,85 

5.  Onverminderd het bepaalde in de vorige onderdelen bedraagt de belasting 

voor het achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen op een daartoe van 

gemeentewege ter beschikking gestelde plaats (= boven hetgeen volgens het 

Reglement Saver Milieustraten is verstrekt) per keer 

 

 

 

€      25,00 

 

 

Behoort bij raadsbesluit van 12 december 2012, 

 

 

De griffier,         
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De raad van de Gemeente Roosendaal; 

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd. 30 oktober 2012; 

 

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening Roosendaal, 

mede gelet op het advies van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant; 

 

B E S L U I T: 

 

vast te stellen de: 

 

 VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 

a. parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een 

motorvoertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het 

onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van 

goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen 

of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is 

verboden; 

b. motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van 

brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1, onder ia van het RVV 1990;  

c. houder: degene die naar de omstandigheden als houder van een motorvoertuig moet worden 

beschouwd, met dien verstande dat voor een motorvoertuig dat is ingeschreven in het 

krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens als 

houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven 

kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven; 

d. parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, centrale computer, en hetgeen naar 

maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan; 

e. centrale computer: computer van het bedrijf waarmee de Gemeente Roosendaal een 

overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader 

van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een 

telefoon. 

 

 

Artikel 2 Belastbaar feit 

 

Onder de naam “parkeerbelastingen” worden de volgende belastingen geheven: 

a. een belasting ter zake van het parkeren van een motorvoertuig op een bij, dan wel krachtens 

deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en 

wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze; 

b. een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren 

van een motorvoertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze. 

 



Artikel 3 Belastingplicht 

 

1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven van degene die het motorvoertuig 

heeft geparkeerd. 

 

2. Als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt: 

a. degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te 

willen voldoen; 

b. zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a, heeft 

plaatsgevonden: de houder van het motorvoertuig met dien verstande dat: 

 als  een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd 

waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het 

motorvoertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het 

voertuig heeft geparkeerd; 

 als  blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander 

wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd. 

 

3. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet van 

het tweede lid, onderdeel b, als diegene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, 

als deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het 

motorvoertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen 

voorkomen. 

 

4. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft 

aangevraagd. 

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak 

 

De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze 

verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel en gebiedsaanduiding. 

 

Artikel 5  Wijze van heffing 

 

1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, voor het parkeren met gebruikmaking van 

parkeerapparatuur, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte 

wordt aangemerkt het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de 

parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college 

van burgemeester en wethouders gestelde voorschriften. 

 

2. De belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op 

aangifte. 

 

Artikel 6  Ontstaan van de belastingschuld 

 

1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren, 

tenzij het bij aanvang van het parkeren in werking stellen van parkeerapparatuur geschiedt door 

het met een (mobiele) telefoon of ander toegelaten communicatiemiddel inloggen op de centrale 

computer. 

 



2. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning 

wordt verleend. 

 

Artikel 7  Termijnen van betaling 

 

1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald bij 

de aanvang van het parkeren. 

 

2. In afwijking  van het bepaalde in het eerste lid moet de belasting overeenkomstig de aangifte 

worden betaald binnen een maand na het einde van het parkeren, indien het bij de aanvang van 

het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door met een (mobiele) 

telefoon of ander toegelaten communicatiemiddel inloggen op de centrale computer. 

 

3. De belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, moet overeenkomstig de aangifte worden 

betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verstrekt. 

 

4. Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald. 

 

Artikel 8  Ontheffing van parkeerbelasting 

 

1. Ontheffing van parkeerbelasting wordt uitsluitend op aanvraag verleend. 

 

2. Indien een vergunning wordt ingetrokken of vervalt, wordt op aanvraag ontheffing verleend over de 

nog niet ingetreden volle maanden, waarop de vergunning betrekking heeft. 

 

3. Indien als gevolg van maatregelen getroffen door of met instemming van het college van 

burgemeester en wethouders de vergunninghouder over een gedeelte van het tijdvak waarvoor de 

vergunning geldt geen gebruik kan maken van de vergunning, wordt ontheffing verleend over het 

aantal volle maanden gedurende welke dat gebruik niet mogelijk is geweest. 

 

Artikel 9  Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen 

 

De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting 

bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college 

van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit. 

 

Artikel 10  Bevoegdheid tot gebruik wielklem en wegsleepregeling 

 

1. Tot zekerheid van de betaling van een naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in 

artikel 2, onderdeel a, kan aan het motorvoertuig ook een wielklem worden aangebracht. 

 

2. Het college van burgemeester en wethouders wijst bij openbaar te maken besluit in alle gevallen 

de terreinen en weggedeelten aan waar de wielklem wordt toegepast. 

 

3. Als na het aanbrengen van de wielklem 24 uren zijn verstreken kan het motorvoertuig naar een 

door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde 

gemeenteambtenaar aangewezen plaats worden overgebracht en in bewaring worden gesteld. 

 



Artikel 11  Kosten 

 

1. De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, 

bedragen € 56,00; 

 

2. De kosten voor het aanbrengen en die van het verwijderen van de wielklem bedragen  

€ 107,00. Indien de wielklem verwijdert dient te worden tussen 18.30 en 9.00 uur wordt het bedrag 

verhoogd met € 72,00; 

3. De kosten voor de overbrenging bedragen € 135,00. Indien het overbrengen geschiedt tussen 

18.30 en 9.00 uur wordt het bedrag verhoogd met € 10,00. De kosten voor het bewaren bedragen 

€ 8,00 per dag, waarbij een gedeelte van een dag voor een hele dag wordt aangemerkt; 

 

4. Het bedrag van de ingevolge het tweede en derde lid in rekening te brengen kosten wordt bij voor 

bezwaar vatbare beschikking vastgesteld.  

 

Artikel 12  Kwijtschelding 

 

Bij de invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend. 

 

Artikel 13  Vrijstelling invaliden 

 

Houders van een geldige Europese Gehandicapten Parkeerkaart, landelijke invalidenparkeerkaart 

(zowel voor bestuurders als passagiers), gewestelijke invalidenparkeerkaart of buitenlandse 

invalidenparkeerkaart  zijn vrijgesteld mits deze parkeerkaart met de daartoe bestemde zijde op een 

van buitenaf duidelijk leesbare plaats direct achter de voorruit van het motorvoertuig is geplaatst.  

  

Artikel 14  Nadere regels door college  

 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing 

en de invordering van de parkeerbelasting. 

 

Artikel 15  Inwerkingtreding 

 

1. De „Verordening parkeerbelastingen 2012‟ vastgesteld bij raadsbesluit van 21 december 2011 en 

laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 4 april 2012, wordt ingetrokken met ingang van de het 

derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing 

blijft op de belastbare feiten die zich voordien hebben voorgedaan. 

 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 

 

3. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2013. 

 

4. De intrekking van de verordening, bedoeld in lid 1, heeft geen gevolgen voor de geldigheid van op 

basis van die en van voorgaande verordening genomen andere regels en aanwijzingsbesluiten, indien 

en voor zover de rechtsgrond waarop de aanwijzingsbesluiten zijn gebaseerd ook vervat is in deze 

verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken. 

 



Artikel 16  Citeertitel 

 

Deze verordening kan worden aangehaald als: „Verordening parkeerbelastingen Roosendaal 2013‟.  

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2012, 

 

De griffier,         De voorzitter, 

 



 

Tarieventabel parkeren 2013 

behorende bij de Verordening parkeerbelastingen Roosendaal 2013 

 

 

1. Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, 

onderdeel a, bedraagt: 

 

 a. in het gebied A, per 60 minuten €     1,80 

 b. in het gebied B, per 60 minuten €     1,20 

 c. dagkaart in het hele gebied betaald parkeren, uitgezonderd bij losse 

parkeermeters, per 24 uur aaneengesloten €     8,00  

   

2.  Gebied A (hoog tarief) omvat de navolgende straten en terreinen:  

 - het parkeervak in de Laan van Limburg  

 - de Dominéstraat  

 - de Molenstraat (ten westen van het kruispunt met de Burgemeester 

Prinsensingel)  

 - de Burgemeester Prinsensingel met uitzondering van het gedeelte 

gelegen tussen de Klooster- en de Brugstraat  

 - de Nieuwstraat met uitzondering van het gedeelte tussen de 

Sophiastraat en de Wilhelminastraat  

 - de Nispensestraat ten noorden van het kruispunt met de Laan van 

België  

 - de Vughtstraat  

 - de Kloosterstraat  

 - het Emile van Loonpark  

   

3.  Gebied B (normaal tarief) omvat alle straten en terreinen die zijn gelegen binnen 

de grenzen van de bij deze tarieventabel als bijlage gevoegde plattegrond, met 

uitzondering van de straten en terreinen die onder gebied A vallen.  

   

4.  Het tarief voor een vergunning, als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedraagt:  

 a. voor een eerste bewonersvergunning, als bedoeld in artikel 3, lid 3, 

onder a, van de Parkeerverordening Roosendaal geldend voor 

maximaal twee kentekens, per kalendermaand, per vergunning €     4,00 

 b. voor een tweede bewonersvergunning, als bedoeld in artikel 3, lid 3, 

onder a, van de Parkeerverordening Roosendaal, geldend voor 

maximaal twee kentekens, per kalendermaand, per vergunning €     6,10 

 c. voor een bedrijfsvergunning (kantoorvergunning), als bedoeld in artikel 

3, lid 3, onder b, van de Parkeerverordening Roosendaal, geldig van 

maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 19.30 uur, per kalendermaand €   28,00 

 d. voor een bedrijfsvergunning (winkelvergunning), als bedoeld in artikel 3, 

lid 3, onder b, van de Parkeerverordening Roosendaal, per 

kalendermaand €   33,50 

 e. voor een incidentele vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder c,  

van de Parkeerverordening Roosendaal, per kalendermaand €   63,65 

 f. voor een martkoopliedenvergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder 

d, van de Parkeerverordening Roosendaal, per kalendermaand €    5,60 



   

5. Het tarief voor het verstrekken van een duplicaat-vergunning/ontheffing bij 

verlies, diefstal of bij wijziging op verzoek van de vergunninghouder, bedraagt €    4,00 

 

 

 

 

 

Behoort bij besluit van 12 december 2012 

 

De griffier,           
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De raad van de gemeente Roosendaal;   

 

gelezen het voorstel van het college van  burgemeester en wethouders dd. 30 oktober 2012; 

 

gelet op artikel  226 van de  Gemeentewet; 

mede gelet op het advies van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant; 

 

 

     BESLUIT:  

 

vast te stellen de: 

 

       VERORDENING OP DE HEFFING EN 

       INVORDERING VAN  HONDENBELASTING 

 

Artikel 1  Belastbaar feit 

 

Onder de naam ‘hondenbelasting’ wordt een directe belasting geheven ter zake van het houden van een 

hond binnen de gemeente. 

 

 

Artikel 2  Belastingplicht 

 

1. Belastingplichtig is de houder van een hond. 

 

2. Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een hond onder zich heeft, tenzij 

blijkt dat een ander de houder is. 

 

3. Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als het houden van een 

hond door een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde 

gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden. 

 

 

Artikel 3  Vrijstellingen 

 

De belasting wordt niet geheven voor honden: 

a. die zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond en in hoofdzaak als zodanig door een blind 

persoon worden gehouden;  

b. die zijn opgeleid tot en dienen als gehandicaptenhond en in hoofdzaak als zodanig door een 

gehandicapt persoon worden gehouden;  

c. die verblijven in een hondenasiel als bedoeld in artikel 1, onder c, van het Honden- en kattenbesluit 

1999, welk asiel is opgenomen in het centraal register bedoeld in artikel 5, tweede lid, van 

genoemd besluit;  



d. die uitsluitend ten verkoop in voorraad worden gehouden in een bedrijfsinrichting als bedoeld in 

artikel 1, onder b, van het Honden- en kattenbesluit 1999, welke inrichting is opgenomen in het 

centraal register bedoeld in artikel 5, tweede lid, van genoemd besluit;  

e. die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond worden gehouden;   

f. die in opleiding zijn tot de onder a of b genoemde hond en in opdracht van een opleidingsinstituut 

daartoe zijn geplaatst bij een gastgezin. 

g. waarvan de houder geen ingezetene van de gemeente is en de honden niet langer dan 90 dagen 

van het belastingjaar in de gemeente verblijven;f 

h. uitsluitend gehouden voor overheidsdienst of ter africhting daarvoor en waarvoor de houder van 

de overheid deswege een vergoeding ontvangt. 

 

 

Artikel 4  Maatstaf van heffing 

 

De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden. 

 

 

Artikel 5  Belastingtarief 

 

1. De belasting bedraagt per belastingjaar: 

a. voor een eerste hond     €     57,10    

b. voor een tweede hond     €     77,30    

c. voor iedere hond boven het aantal van twee  €   106,20  

 

2. In afwijking in zoverre van het voorgaande lid bedraagt de belasting voor honden, gehouden in 

kennels die zijn geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland,  

per kennel        €    243,10  

 

3. Het tweede lid blijft buiten toepassing als belastingplichtige schriftelijk verzoekt de verschuldigde 

belasting vast te stellen naar het werkelijk aantal honden, als blijkt dat dit bedrag lager is dan het op 

voet van het tweede lid bepaalde bedrag.  

 

 

Artikel 6  Belastingjaar 

 

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

 

 

Artikel 7  Wijze van heffing 

 

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. 

 

 



Artikel 8  Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 

 

1. De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, als dit later is, bij de aanvang van 

de belastingplicht. 

 

2. Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, dan wel het aantal honden in de loop van 

het belastingjaar toeneemt, is de belasting, respectievelijk de hogere belasting voor het toegenomen 

aantal honden, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde 

belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, respectievelijk de toename van het 

aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven. 

 

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel het aantal honden in de loop 

van het belastingjaar vermindert, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van 

de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht 

respectievelijk de vermindering van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven. 

 

4. Belastingbedragen tot € 10,00 worden niet geheven. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt 

het totaal van op een aanslagbiljet verenigde aanslagen aangemerkt als één belastingbedrag. 

 

 

Artikel 9  Termijnen van betaling 

 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moet de belasting worden betaald in 

twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de 

maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later. 

 

2. Het bedrag inzake een bestuurlijke boete is invorderbaar in twee gelijke termijnen waarvan de eerste 

vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het 

aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.  

 

3. In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid geldt, ingeval het totaalbedrag van alle op 

één aanslagbiljet verenigde aanslagen meer bedraagt dan € 10.000,00, dat dit bedrag en een 

bestuurlijke boete op dit aanslagbiljet moet worden betaald op de laatste dag van de maand volgend 

op die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. 

 

4. In afwijking van het bepaalde in het eerste, tweede en derde lid geldt, ingeval machtiging is verleend 

tot automatische incasso en het totaal bedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen  

€ 100,00 of meer doch niet meer van € 10.000,00 bedraagt, dat de aanslagen moeten worden betaald 

in tien gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de 28e dag van de maand volgend op de 

maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elke van de volgende termijnen 

telkens een maand later. 

 

5. De in het vierde lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht niet te zijn verleend 

indien twee van de tien termijnen niet zijn betaald doordat automatische incasso van de 

betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt dan wel binnen 56 dagen na afschrijving 

zijn gestorneerd. Alsdan gelden de betaaltermijnen als bedoeld in het eerste lid. 



 

6. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen. 

 

 

Artikel 10  Kwijtschelding 

 

Bij de invordering van de hondenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend. 

 

 

Artikel 11  Nadere regels door het Dagelijks Bestuur 

 

Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant kan nadere regels geven met 

betrekking tot de heffing en invordering van de hondenbelasting. 

 

 

Artikel 12  Inwerkingtreding 

 

1. De ‘Verordening hondenbelasting 2012’, vastgesteld bij raadsbesluit van 21 december 2011, wordt 

ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien 

verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben 

voorgedaan.  

 

2. Deze verordening treedt inwerking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.  

 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.  

 

Artikel 14  Citeertitel 

 

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening hondenbelasting Roosendaal 2013’. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2012. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 
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De raad van de gemeente Roosendaal;   

 

gelezen het voorstel van het college van  burgemeester en wethouders dd. 30 oktober  2012; 

 

gelet op artikel  224 van de Gemeentewet, 

mede gelet op het advies van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant; 

 

 

     BESLUIT:  

 

 

vast te stellen de: 

 

       VERORDENING OP DE HEFFING EN 

       INVORDERING VAN TOERISTENBELASTING 

 

Artikel 1  belastbaar feit 

 

Onder de naam 'toeristenbelasting' wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met 

overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet 

als ingezetene zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de 

gemeente. 

 

 

Artikel 2  Belastingplicht 

 

1. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 1. 

 

2. De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die verblijf houdt als 

bedoeld in artikel 1. 

 

3. Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is degene belastingplichtig die 

verblijf houdt als bedoeld in artikel 1. 

 

 

Artikel 3  Vrijstellingen 

 

De belasting wordt niet geheven voor het verblijf: 

a. van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet 

Toelating Zorginstellingen; 

b. van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die 

rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, onder c, d, f, g, h van voornoemde wet, en 

voor zover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 1 van de Verordening, onder 

verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 



Artikel 4  Maatstaf van heffing 

 

De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar. Het aantal 

overnachtingen wordt gesteld op het aantal overnachtende personen vermenigvuldigd met het aantal 

nachten. 

 

 

Artikel 5  Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing 

 

1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:  

a. kampeermiddel: tent, tentwagen, kampeerauto, caravan dan wel enig ander onderkomen of ander 

voertuig of gewezen voertuig of een gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde waarvoor 

een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist; een en ander voor zover deze onderkomens 

of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen 

worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf; 

b. kampeerterrein: terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en volgens die inrichting 

bestemd, om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van 

kampeermiddelen merendeels ten behoeve van recreatief nachtverblijf; 

c. vaste standplaats: een terrein of terreingedeelte dat deel uitmaakt van een kampeerterrein en dat 

ter beschikking wordt gesteld voor de plaatsing van eenzelfde kampeermiddel gedurende een 

seizoen of een jaar; 

d. volgtijdige standplaats: een terrein of terreingedeelte dat deel uitmaakt van een kampeerterrein 

en dat ter beschikking wordt gesteld voor de volgtijdige plaatsing van verschillende 

kampeermiddelen; 

e. woning: een huis, een naar aard en inrichting vergelijkbare ander onderkomen of een deel van 

een huis of een vergelijkbaar onderkomen; 

f. particulier: een natuurlijk persoon die buiten de uitoefening van een bedrijf of beroep gelegenheid 

biedt tot verblijf; 

g. particulier verhuurde woning: een woning die door een particulier ter beschikking wordt gesteld 

voor het houden van verblijf met overnachting tegen een vergoeding in welke vorm dan ook; 

h. bedrijfsmatige exploitatie: het via een bedrijf, stichting of andere rechtspersoon voeren van een 

zodanig beheer/exploitatie, dat in de woningen daadwerkelijk verblijf plaatsvindt; 

i. bedrijfsmatig geëxploiteerde woning: een woning die door een bedrijf, stichting of andere 

rechtspersoon ter beschikking wordt gesteld voor het houden van verblijf met overnachting tegen 

een vergoeding in welke vorm dan ook. 

  

2. Voor bedrijfsmatig geëxploiteerde woningen, particulier verhuurde woningen en voor  

kampeermiddelen op vaste of volgtijdige standplaatsen kan het aantal overnachtingen op een bij de 

aangifte gedaan verzoek van de belastingplichtige forfaitair worden vastgesteld. 

 

3. Het aantal personen dat heeft overnacht, wordt met betrekking tot: 

a. particulier verhuurde woningen en bedrijfsmatig geëxploiteerde woningen bepaald op: 

- 2 personen, indien het aantal slaapplaatsen 3 of minder bedraagt; 

- 3 personen, indien het aantal slaapplaatsen 4 of 5 bedraagt; 

- 5 personen, indien het aantal slaapplaatsen 6 bedraagt; 



- 7 personen, indien het aantal slaapplaatsen 7 of 8 bedraagt; 

- 9 personen, indien het aantal slaapplaatsen 9 of 10 bedraagt; 

- 11 personen, indien het aantal slaapplaatsen meer dan 10 bedraagt. 

b. kampeermiddelen op vaste en volgtijdige standplaatsen bepaald op:  

- 2 personen, indien het aantal slaapplaatsen drie of minder bedraagt; 

- 3 personen, indien het aantal slaapplaatsen meer dan drie bedraagt. 

 

4. Het aantal malen dat door de in het derde lid bedoelde personen is overnacht, wordt: 

a. ingeval verblijf wordt gehouden in bedrijfsmatig geëxploiteerde woningen bepaald op 330; 

b. ingeval verblijf wordt gehouden in particulier verhuurde woningen bepaald op 90; 

c. ingeval verblijf wordt gehouden in kampeermiddelen op vaste standplaatsen en op volgtijdige 

standplaatsen, welke geschikt zijn voor gebruik of slechts gebruikt mogen worden gedurende een 

periode van: 

- ten hoogste drie maanden bepaald op 55; 

- meer dan drie doch ten hoogste zes maanden bepaald op  60; 

- meer dan zes doch ten hoogste negen maanden bepaald op 65; 

- meer dan negen doch ten hoogste twaalf maanden bepaald op 70. 

 

 

Artikel 6  Belastingtarief 

 

Per overnachting bedraagt het tarief € 1,07. 

 

 

Artikel 7  Belastingjaar 

 

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

 

 

Artikel 8  Wijze van heffing 

 

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. 

 

 

Artikel 9  Voorlopige aanslag 

 

Na aanvang van het belastingjaar kan aan de belastingplichtige een voorlopige aanslag worden opgelegd 

tot ten hoogste het bedrag waarop de aanslag over dat jaar vermoedelijk zal worden vastgesteld. 

 

 

Artikel 10  Aanslaggrens 

 

Belastingaanslagen van minder dan € 10,00 worden niet opgelegd. 

 

 
  



Artikel 11  Voorlopige aanslag 

 

Na de aanvang van het belastingjaar kan aan de belastingplichtige een voorlopige aanslag worden 

opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de aanslag over dat jaar vermoedelijk zal worden 

vastgesteld. 

 

 

Artikel 12  Termijnen van betaling 

 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden 

betaald in twee gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op 

de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld, en de tweede termijn twee maanden 

later.  

 

2. Het bedrag inzake een bestuurlijke boete is invorderbaar in twee gelijke termijnen waarvan de eerste 

vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het 

aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later. 

 

3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en tweede lid gestelde termijnen. 

 

 

Artikel 12  Nadere regels door het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking West- 

Brabant 

 

Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant kan nadere regels geven met 

betrekking tot de heffing en de invordering van de toeristenbelasting. 

 

 

Artikel 13  Kwijtschelding 

 

Bij de invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend 

 

 

Artikel 14  Inwerkingtreding 

 

1. De ‘Verordening  toeristenbelasting 2012’,  vastgesteld bij raadsbesluit van 21 december 2011, wordt 

ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien 

verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben 

voorgedaan. 

 

2. Deze verordening treedt inwerking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 

 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.  

 

 



Artikel 15  Citeertitel 

 

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening  toeristenbelasting Roosendaal 2013’. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2012. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 
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De raad van de gemeente Roosendaal;   

 

gelezen het voorstel van het college van  burgemeester en wethouders dd. 30 oktober 2012; 

 

gelet op artikel  228 van de Gemeentewet, 

mede gelet op het advies van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant; 

 

 

     BESLUIT:  

 

 

vast te stellen de: 

 

 

       VERORDENING OP DE HEFFING EN 

       INVORDERING VAN  PRECARIOBELASTING 

 

 

Artikel 1  Begripsomschrijving 

 

Deze verordening verstaat onder: 

a. dag: een etmaal; 

b. week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen; 

c. maand: een tijdvak dat aanvangt op een datum van een kalendermaand en eindigt op de dag 

voorafgaande aan diezelfde datum van de daaropvolgende kalendermaand; 

d. kwartaal: een kalenderkwartaal; 

e. jaar: een kalenderjaar; 

f. seizoen: het tijdvak van 1 april tot 1 oktober; 

g. vergunning: een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie 

opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon een of meer voorwerpen onder, op of 

boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben. 

 

 

Artikel 2  Belastbaar feit 

 

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van 

voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd 

in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel. 

 

 

Artikel 3  Belastingplicht 

 

1. De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of 

boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve 

van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde 

gemeentegrond aanwezig zijn. 



2. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft verleend 

voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst 

bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens rechtsopvolger 

aangemerkt als degene bedoeld in eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het voorwerp of de voorwerpen 

onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft. 

 

 

Artikel 4  Vrijstellingen 

 

De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van:  

a. voorwerpen, indien de gemeente ter zake van het gebruik van de voor de openbare dienst 

bestemde gemeentegrond waarop het voorwerp of de voorwerpen zich bevinden een recht heft op 

grond van artikel 229, eerste lid, onderdeel a, van de Gemeentewet, dan wel een privaatrechtelijke 

vergoeding is overeengekomen; 

b. voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is, 

met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde; 

c. voorwerpen of werken welke noodzakelijk voor de uitoefening van hun publiekrechtelijke taak door 

of vanwege het rijk, de provincie, de gemeente of een waterschap zijn aangebracht of geplaatst; 

d. wegwijzers en verkeersaanwijzingen van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond, A.N.W.B of 

van andere overeenkomstige instellingen dan wel die van gemeentewege zijn geplaatst of 

aangebracht; 

e. door of vanwege de TNT Post B.V., KPN Telecom en daarmee vergelijkbare post- en 

telefoonbedrijven aangebrachte brievenbussen, postzegelautomaten, telefooncellen, 

telefoonkabels en niet tot reclame dienende aanwijzingen voor het publiek; 

f. aan particulieren in eigendom toebehorende buitenbrievenbussen; 

g. voorwerpen gebruikt voor activiteiten met een politiek, godsdienstig, geestelijk, 

wereldbeschouwelijk, sociaal, weldadig doel dan wel, voor zover geen sprake is van een directe of 

indirecte commerciële (neven)activiteit, voor activiteiten met een sportief, cultureel, recreatief of 

mediadoel;  

h. voorwerpen op de openbare weg bij kleinschalige niet-commerciële wijk- of buurtactiviteiten; 

i. voorzieningen aangebracht ten behoeve van mindervaliden, tot het toegankelijk maken van een 

eigendom; 

j. zonneschermen, markiezen of luifels zonder reclame of handelsnaam; 

k. buizen in de grond tot lozing van fecaliën, van huishoud- of van hemelwater; 

l. voorwerpen ter zake waarvan een reclamebelasting als bedoeld in artikel 277 van de 

Gemeentewet wordt geheven het uitsluitend tijdens de door het college van burgemeester en 

wethouders als zodanig aangewezen evenementen in een door het college aangewezen deel van 

de gemeente innemen van voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond met tot reclame 

dienende voorwerpen, verkoopstands, kramen, luifels, afdaken, schuttingen, als terras en 

dergelijke; 

m. uitsluitend op de viering van het carnaval betrekking hebbende voorwerpen boven voor de 

openbare dienst bestemde gemeentegrond tijdens het tijdvak van vijf weken, onmiddellijk 

voorafgaande aan Aswoensdag; 

n. voor het hebben van voorwerpen of werken aangebracht bij gelegenheid van de viering van 

erkende nationale feestdagen; 

o. voorwerpen, welke ingevolge een wettelijk voorschrift moeten worden gedoogd. 



 

Artikel 5  Maatstaf van heffing en belastingtarief 

 

De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze 

verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde. 

 

 

Artikel 6  Berekening van de precariobelasting 

 

1. Voor de berekening van de precariobelasting wordt met betrekking tot een in de tarieventabel 

genoemde lengte- of oppervlaktemaat een gedeelte daarvan als een volle eenheid aangemerkt. 

 

2. Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend naar de 

oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen tenzij anders is bepaald. 

 

3. De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt gesteld op het product van de twee 

aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige rechthoek. 

 

4. Indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de 

voorwerpen onder, op of boven voor de openbare eredienst bestemde gemeentegrond, wordt voor de 

berekening van de precariobelasting aangesloten bij de geldigheidsduur van die vergunning, tenzij 

blijkt dat het belastbaar feit zich gedurende een kortere periode heeft voorgedaan. In dat geval bestaat 

aanspraak op ontheffing, waarbij het vijfde lid van overeenkomstige toepassing is. 

 

5. Indien in de tarieventabel voor een voorwerp tarieven voor verschillende tijdseenheden zijn 

opgenomen, wordt de precariobelasting berekend op de voor de belastingplichtige meest voordelige 

wijze. 

 

6. In afwijking van het bepaalde in artikel 1 wordt voor de berekening van de precariobelasting: 

a. indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een weektarief, maar geen dagtarief is 

opgenomen, een gedeelte van een week gelijkgesteld met een week; 

b. indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een maandtarief, maar geen dag- of weektarief is 

opgenomen, een gedeelte van een maand gelijkgesteld met een maand. 

 

7.  Indien in de tarieventabel voor een voorwerp een dagtarief, weektarief of maandtarief is opgenomen 

en het belastingtijdvak een langere periode dan een dag, onderscheidenlijk een week of een maand 

omvat, gelden deze tarieven per dag, onderscheidenlijk week of maand van het belastingtijdvak 

 

 

Artikel 7  Belastingtijdvak 

 

1. In de gevallen waarin de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het  voorwerp 

of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond is het 

belastingtijdvak de periode waarvoor de vergunning is verleend, met dien verstande dat bij een 

kalenderoverschrijdende geldigheidsduur van de vergunning het belastingtijdvak gelijk is aan het 

kalenderjaar. 



 

2. In andere dan de in het eerste lid bedoelde gevallen, is het belastingtijdvak de aaneengesloten 

periode gedurende welke het belastbaar feit zich voordoet of heeft voorgedaan. 

 

 

Artikel 8  Wijze van heffing 

 

1. De precariobelasting wordt bij wege van aanslag geheven. 

 

2. In afwijking van het eerste lid wordt de voor een dag verschuldigde precariobelasting geheven door 

middel van een mondelinge kennisgeving, dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop 

het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending 

of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. 

 

 

Artikel 9  Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 

 

1. In de gevallen bedoeld in artikel 7, eerste lid, is de precariobelasting verschuldigd bij de aanvang van 

het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht. 

 

2. In de gevallen bedoeld in artikel 7, tweede lid, is de precariobelasting verschuldigd bij het einde van 

het belastingtijdvak. 

 

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt is de naar jaartarieven geheven 

precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde 

belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden 

overblijven. 

 

4. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing 

voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat 

tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog 

volle kalendermaanden overblijven, tenzij blijkt dat het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan 

€ 10,00. 

 

5. Belastingbedragen van minder dan € 10,00 worden niet geheven. Voor de toepassing van de vorige 

volzin wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verenigde belastingaanslagen aangemerkt als één 

belastingaanslag. 

 

 

Artikel 10  Termijnen van betaling 

 

De aanslag moet worden betaald binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet. 

 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald 

in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de 

maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later. 



 

2. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de precariobelasting worden 

betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 8, tweede lid: 

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving; 

b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval 

van toezending ervan, binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving.  

 

 

Artikel 11  Kwijtschelding 

 

Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend. 

 

 

Artikel 12  Nadere regels door het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant 

 

Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant kan nadere regels geven met 

betrekking tot de heffing en de invordering van de precariobelasting. 

 

 

Artikel 13  Inwerkingtreding 

 

1. De ‘Verordening precariobelasting 2012’, vastgesteld bij raadsbesluit van 21 december 2011, wordt 

ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien 

verstande, dat: 

a. zij toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan; 

b. de bij de ingetrokken verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart, wordt geacht te 

behoren bij deze ‘Verordening precariobelasting Roosendaal 2013’. 

 

2. Deze verordening treedt inwerking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.  

 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013. 

 

  

Artikel 14  Citeertitel 

 

Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening  precariobelasting Roosendaal 2013’.  

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2012. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

  



Tarieventabel precariobelasting 2013 

behorende bij de Verordening precariobelasting Roosendaal 2013 

 

 

Voor de toepassing van deze tarieventabel wordt, voor zover niet anders is bepaald, verstaan onder: 

 

1. Tarief B: het gearceerde gebied gelegen in zone B (binnenstad), zoals aangegeven in de bij deze 

tabel behorende gewaarmerkte kaart; 

2. Tarief A: zone A, zijnde de overige gebieden binnen de gemeente Roosendaal. 

 

Hoofd

-stuk 

Omschrijving  Tarief 

A 

 Tarief 

B 

      

1.  Bouwwerken     

 Terzake van de uitvoering van enig bouw of sloopwerk 

bedraagt de belasting: 

  

 

 

 a. voor het hebben van een schutting, of afrastering, per 

m² van de door deze schutting of afrastering van de 

openbare dienst onttrokken gemeentegrond, per week 

of korter € 1,19 € 1,19 

 b. voor het hebben van steigers, containers, loodsen, 

keten of andere tijdelijke bouwobjecten, steen of 

andere materialen, hetzij opgeslagen op de openbare 

gemeentegrond of op daarop staande voertuigen, per 

m², per week € 1,19 € 1,19 

 een en ander met dien verstande, dat de belasting, bedoeld 

onder a of b tenminste € 9,70 bedraagt. 

 

 

 

 

      

2.  Palen, masten, schoren en dergelijke     

 De belasting bedraagt voor een paal, mast of schoor of een 

ander verbindingsmiddel, geen deel uitmakende van een 

steiger, schutting omheining of hek, per paal, mast of schoor 

of ander verbindingsmiddel: 

 

   

 a. per dag € 0,80 €  0,80 

 b. per week € 2,86 € 2,86 

 c. per maand € 7,37 € 7,37 

 met dien verstande, dat door dezelfde belastingplichtige 

minimaal per week verschuldigd is een bedrag van € 10,45.  

    

      

3. Rails     

 De belasting bedraagt voor het hebben van rails, met 

uitzondering van die voor openbare middelen van vervoer, 

per strekkende meter dubbelspoor: €  1,49 € 1,49 

 a. per maand  € 8,77 € 8,77 

 met een minimum van € 10,45      



en een maximum van € 157,00; 

 b. per jaar     

 met een minimum van € 61,00  

en een maximum van € 941,00. 

 

 

 

 

      

4.  Laad- en losinrichtingen     

 De belasting bedraagt voor het hebben van een laad- of 

losinstallatie, per stuk € 222,10 € 222,10 

      

5.  Transportbanen     

 De belasting bedraagt voor het hebben van een 

transportbaan of een dergelijke inrichting, per stuk, per jaar € 222,10 € 222,10 

      

6.  Elektrische leidingen, kabels enz.      

 De belasting bedraagt voor het hebben van een particuliere 

elektrische of andere leiding, kabel of telefoondraad, per 

strekkende meter, per jaar; € 1,49 € 1,49 

 met een maximum van € 593,00 voor het gehele object.     

      

7. Buizen en kokers     

 De belasting bedraagt voor het hebben van een buis of 

koker, met uitzondering van die, welke bestemd zijn voor de 

afvoer van huis- of hemelwater of fecaliën en met 

uitzondering van die, behorende bij de installaties, bedoeld in 

hoofdstuk 15,  per strekkende meter, per jaar;  € 8,77 € 8,77 

 met een minimum van € 19,50  

en een maximum van € 1.730,00.   

 

 

      

8. Reclame op schuttingen en dergelijke     

 De belasting bedraagt voor het aanbrengen van 

aanplakbiljetten op de gemeentelijke 

aanplakaangelegenheden en op schuttingen, muren en 

andere afscheidingen per m² of gedeelte daarvan: 

 

   

 a. per maand € 7,35 € 14,75 

 b. per kwartaal € 29,45 € 58,90 

 c. per jaar € 58,90 € 117,80 

      

9. Rijwielrekken     

 De belasting bedraagt voor het hebben van:     

 a. Een rijwielrek zonder reclame ten behoeve van 

maximaal tien fietsen, per jaar € 44,35 € 44,35 

 b. Een rijlwielrek met reclame ten behoeve van maximaal 

tien fietsen, per jaar € 44,35 € 88,70 

 c. Een rijwielhek zonder reclame ten behoeve van meer 

dan tien fietsen, per jaar € 59,05 € 59,05 



 d. een rijwielrek met reclame ten behoeve van meer dan 

tien 10 fietsen, per jaar € 59,05 € 118,10 

10. Tochtschermen     

 De belasting bedraagt voor het hebben van een tochtscherm:     

 a. per maand € 7,05 € 14,10 

 b. per jaar € 22,00 € 44,00 

      

11. Licht- en luchtopening en dergelijke     

 De belasting bedraagt voor het hebben van een licht- en 

luchtopening (koekoek) of kelderingang per m² ingenomen 

plaatsruimte, per jaar € 36,90 € 36,90 

      

12. Standplaats verkoopinrichtingen     

 De belasting bedraagt voor het hebben van een vaste 

standplaats met een wagen of een kraam of een dergelijke 

inrichting voor de verkoop van patates-frites, oliebollen of 

andere eetwaren of voor de verkoop van dranken, behalve in 

de gevallen, waarin marktgeld verschuldigd is: 

 

   

 a. voor een week € 36,90 € 73,80 

 b. voor een maand € 92,75 € 185,50 

 c. voor een jaar € 554,10 € 1.108,20 

      

13. Uitstalling goederen     

 De belasting bedraagt voor het uitstallen van goederen op 

voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, per m² 

ingenomen plaatsruimte, per jaar € 36,95 € 73,90 

      

14. Installaties voor de levering van motorbrandstoffen en 

dergelijke  

    

 De belasting bedraagt voor het hebben van:      

 a.      

 1. een installatie met één aftappunt voor de levering van 

benzine, olie of een andere motorbrandstof, met 

inbegrip van de bijbehorende leidingen, per stuk, per 

jaar € 367,55 € 367,55 

 en voor ieder in dezelfde installatie extra aangebracht 

aftappunt € 174,60 per jaar meer   

 

 

 

 2. een water- en luchtpomp, met inbegrip van de 

bijbehorende leidingen, per stuk, per jaar € 146,30 € 146,30 

 3. een bovensmeringsapparaat zonder ondergrondse 

leidingen, per stuk, per jaar € 146,30 € 146,30 

 b.      

 1. een ondergrondse benzine of oliereservoir, met 

inbegrip van de bijbehorende leidingen per stuk, per 

jaar € 124,50 € 124,50 



 2. een ondergrondse wateren/of luchtreservoir, met 

inbegrip van de bijbehorende leidingen, per stuk,  per 

jaar € 62,25 € 62,25 

       

15. Verkoopautomaten     

 De belasting bedraagt voor het hebben van:     

 a. een verkoopautomaat met een grootste zijde van 

maximaal 0,60 meter, per stuk, per jaar € 14,70 € 29,40 

 b. een verkoopautomaat met een grootste zijde van meer 

dan 0,60 meter, per stuk, per jaar € 23,30 € 46,60 

      

16. Tentoonstellingsauto’s     

 De belasting bedraagt voor het innemen van de openbare 

weg met een tentoonstellingsauto, per m², ingenomen 

plaatsingsruimte 

 

   

 a. per dag € 1,49 € 2,98 

 b. per week € 5,12 € 10,24 

      

17. Loodsen, keten en dergelijke     

 De belasting bedraagt voor het plaatsen van loodsen, keten 

en andere soortgelijke tijdelijke gebouwen, met uitzondering 

van die, bedoeld in hoofdstuk 1, per m² in te nemen ruimte: 

  

 

 

 a. per dag € 7,30 € 7,30 

 b. per week € 44,35 € 44,35 

      

18. Overige gevallen      

 De belasting bedraagt, voor zover daaromtrent in 

voorgaande hoofdstukken of andere gemeentelijke 

verordeningen niet uitdrukkelijk tarieven zijn vastgesteld, voor 

het gebruik of genot van voor de openbare dienst bestemde 

gemeentegrond, per m
2
 ingenomen plaatsruimte: 

 

   

 a. voor een dag € 1,19 € 2,38 

 b. voor een week €  2,37 € 4,74 

 c. voor een maand €  5,42 €  10,84 

 d. voor een jaar € 33,15 € 66,30 

 een en ander met dien verstande, dat de belasting, bedoeld 

onder a., b. of c., tenminste € 9,70 bedraagt.  

  

 

 

 

 

Behoort bij besluit van de raad van de gemeente Roosendaal d.d. 12 december 2012. 

 

De griffier,         
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De griffier,           De voorzitter,
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De raad van de gemeente Roosendaal;   

 

gelezen het voorstel van het college van  burgemeester en wethouders dd. 30 oktober  2012; 

 

gelet op artikel  229 eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet; 

mede gelet op het advies van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant; 

 

 

     BESLUIT:  

 

 

vast te stellen de: 

 

       VERORDENING OP DE HEFFING EN 

       INVORDERING VAN  MARKTGELDEN 

 

 

Artikel 1  Begripsomschrijving 

 

Deze verordening verstaat onder: 

a. markt: de door het college van burgemeester en wethouders ingestelde warenmarkt; 

b. standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van 

de markthandel, bestaande uit één of meerdere op grond van artikel 3 van de Marktverordening 

te bepalen eenheden; 

c. vaste standplaats: de standplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een 

vergunninghouder; 

d. dagplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een 

vergunninghouder, omdat deze niet als vaste standplaats is toegewezen dan wel ingenomen; 

e. standwerkerplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te 

standwerken; 

f. seizoensplaats: de standplaats waarop tijdens een gedeelte van het jaar seizoensgebonden 

producten worden verkocht; 

g. vergunninghouder: degene aan wie door het college van burgemeester en wethouders          

vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats. 

 

 

Artikel 2  Aard van de rechten/belastbaar feit  

 

Onder de naam van ‘marktgeld’ wordt een recht geheven voor: 

a. het innemen van een standplaats op de markt; 

b. het gebruik maken van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten ten behoeve 

van reclame- en promotieactiviteiten. 

 

 



Artikel 3  Maatstaf van heffing en belastingtarief  

 

Het recht wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening 

behorende tarieventabel 

 

 

Artikel 4  Belastingplicht 

1. Het marktgeld wordt geheven van degene die van een standplaats als bedoeld in artikel 2, eerste 

lid, gebruik maakt. 

 

2. Het reclame-/promotiegeld wordt geheven van de vergunninghouder van een vaste standplaats.  

 

Artikel 5  Wijze van heffing 

1. Het marktgeld voor een vaste standplaats wordt per kwartaal in rekening gebracht en wordt bij 

wege van aanslag geheven. 

 

2. Het marktgeld voor een dagplaats, een seizoensplaats en een standwerkerplaats wordt geheven 

door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. 

 

 

Artikel 6  Termijnen van betaling 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 is het marktgeld verschuldigd en 

moet worden betaald: 

a. binnen 14 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet; 

b. ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5, tweede lid: 

- mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving; 

- schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel 

ingeval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving. 

 

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen. 

 

Artikel 7  Kwijtschelding 

 

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend. 

 

 

Artikel 8  Teruggaaf 

 

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van marktgeld wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 

242 van de Gemeentewet en overeenkomstig in de bij deze verordening behorende tarieventabel 

opgenomen bepaling. 

 



 

Artikel 9  Nadere regels door het Dagelijks Bestuur 

 

Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant kan nadere regels geven met 

betrekking tot de heffing en de invordering van het marktgeld.  

 

 

Artikel 10  Inwerkingtreding 

 

1. De ‘Marktgeldverordening 2012’, vastgesteld bij raadsbesluit van 21 december 2011, wordt 

ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met 

dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben 

voorgedaan. 

 

2. Deze verordening treedt inwerking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.  

 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013. 

 

 

Artikel 11  Citeertitel 

 

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Marktgeldverordening Roosendaal 2013’. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2012 . 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 
  



Tarieventabel marktgeld 2013 
Behorend bij marktgeldverordening Roosendaal 2013 

 

 

 

1. Het marktgeld bedraagt voor elke dag of gedeelte daarvan, dat een 

standplaats wordt 

ingenomen: 

 

  Maandagmarkt: per m
2
 ingenomen oppervlakte €   0,70 

  Woensdagmarkt: per m
2
 ingenomen oppervlakte €   0,35 

  Donderdagmarkt: per m
2
 ingenomen oppervlakte €   0,35 

  Zaterdagmarkt: per m
2
 ingenomen oppervlakte €   0,70 

2. Voor de berekening van het marktgeld wordt de ingenomen oppervlakte naar 

boven afgerond op een ½ m
2
. 

 

 

 

3.  Teruggaaf van marktgeld vindt uitsluitend plaats indien een   

vergunninghouder op grond van de Marktverordening Roosendaal 2009, 

gedurende het kalenderkwartaal of een gedeelte daarvan, het recht op het 

innemen van een standplaats wordt ontnomen. 

De teruggaaf geschiedt naar evenredigheid van het aantal marktdagen, 

waarvoor de uitsluiting geldt, ten opzichte van het totaal aantal marktdagen. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Het marktgeld voor gebruikmaking van diensten ten behoeve van  reclame- 

en promotieactiviteiten bedraagt bij een vaste standplaats op   de 

maandagmarkt per kwartaal 

 

 

€ 30,00 

 

 

 

Behoort bij besluit van de raad van de Gemeente Roosendaal d.d.12 december 2012. 

 

De griffier,              
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De raad van de gemeente Roosendaal;   

 

gelezen het voorstel van het college van  burgemeester en wethouders dd. 30 oktober  2012; 

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en 

onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van 

een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440); 

mede gelet op het advies van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant; 

 

     BESLUIT:  

 

vast te stellen de: 

 

  VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 

 

 

Artikel 1  Begripsomschrijving 

 

Deze verordening verstaat onder: 

a. dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag 

wordt aangemerkt; 

b. week: een aaneengesloten periode van zeven dagen; 

c. maand: het tijdvak dat loopt van n
e
 dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)

e
 dag in de 

volgende kalendermaand; 

d. jaar: het tijdvak dat loopt van de n
e
 dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)

e
 dag in het 

volgende kalenderjaar; 

e. kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december. 

 

 

Artikel 2  Belastbaar feit. 

 

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor: 

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur versterkte diensten;  

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse 

identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet; 

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel. 

 

Artikel 3  Belastingplicht 

 

Belastingplichtige is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene 

ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht. 

 

 
  



Artikel 4  Vrijstellingen 

 

Leges worden niet geheven voor: 

a. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening 

(grondexploitatie) zijn of worden verhaald;  

b. diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een 

omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die 

aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 

2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

c. het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als 

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 

voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2 a van het Besluit omgevingsrecht 

(omgevingsvergunning beperkte milieutoets) 

d. bewijzen van in leven zijn strekkende tot betaling van pensioenen, lijfrenten en andere periodieke 

uitkeringen, ten laste van de staat, een provincie, een waterschap of een ander overheidslichaam; 

e. de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan, houdende 

beslissing op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas; 

f. de stukken en legalisaties van handtekening op stukken, welke nodig zijn voor de militaire dienst, 

uitgezonderd die, welke moeten dienen voor de toelating tot enige inrichting van onderwijs, waar 

wordt opgeleid tot officier of voor de geneeskundige of farmaceutische dienst bij land-, zee- of 

luchtmacht; 

g. verklaringen omtrent inkomen en vermogen; 

h. kwitanties voor geldsommen en andere stukken, waarbij de ontvangst of overneming van gelden of 

goederen worden erkend of vermeld; 

i. beschikkingen op aanvragen en bezwaarschriften ter zake van plaatselijke belastingen;  

j. stukken, werkzaamheden of inlichtingen, waarvan de kosteloze afgifte, verrichting of verstrekking 

bij enig wettelijk voorschrift aan de gemeente is opgelegd; 

k. de vergunningen of beschikkingen ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening met betrekking 

tot het storten of vervoeren van puin, as, vuilnis, afval en dergelijke stoffen, voor zover die stukken 

een geldigheidsduur hebben van niet langer dan een week; 

l. het raadplegen van de dubbelen van de leggers en plans van het kadaster ten behoeve van de 

rijks- of provinciale dienst of van waterschappen; 

m. het verstrekken van inlichtingen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, 

gevraagd door in deze gemeente aangewezen bedrijven of andere takken van dienst; 

n. ontheffing voor hulpdiensten voor het met een motorvoertuig rijden in het autoluwe gebied buiten 

de venstertijden; 

o. het verstrekken van een ontheffing op grond van artikel 87 van het Reglement verkeersregels en 

verkeerstekens 1990 voor voertuigen die voor gemeentelijke doeleinden worden gebruikt; 

p. vergunningen ten behoeve van instandhoudingwerkzaamheden van monumenten, die in 

hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare 

bezinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard. 

 

 
  



Artikel 5  Maatstaven van heffing en tarieven 

 

1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening 

behorende tarieventabel. 

 

2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid 

als een volle eenheid aangemerkt. 

 

Artikel 6  Wijze van heffing 

 

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke 

kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het 

gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke 

kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. 

 

Artikel 7  Termijnen van betaling 

 

1. In afwijking van artikel 9 , eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald 

ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6: 

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving; 

b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van 

toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving. 

 

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen 

 

Artikel 8  Kwijtschelding 

 

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend. 

 

Artikel 9  Vermindering of teruggaaf 

 

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening 

behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die 

dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling. 

 

 
  



Artikel 10  Overdracht van bevoegdheden 

 

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de 

wijzigingen: 

a. van zuiver redactionele aard zijn; 

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie 

maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de 

Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel 

betreft: 

- onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand); 

- hoofdstuk 2 (reisdocumenten); 

- hoofdstuk 3 (rijbewijzen); 

- onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens); 

- hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens); 

- onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag); 

- hoofdstuk 16 (kansspelen); 

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze 

verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden. 

 

Artikel 11  Nadere regels door college 

 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en 

de invordering van de leges. 

 

Artikel 12  Inwerkingtreding 

 

1. De ‘Legesverordening 2012’, vastgesteld bij raadsbesluit van 21 december 2011, sedertdien 

gewijzigd, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de 

heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum 

hebben voorgedaan.  

 

2. Deze verordening treedt inwerking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.  

 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.  

 

Artikel 13  Citeertitel 

 

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Legesverordening Roosendaal 2013’. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2012. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 
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Tarieventabel leges 2013 

Behorend bij de ‘Legesverordening Roosendaal 2013 

 

 

Indeling tarieventabel 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 

Hoofdstuk 5 Gereserveerd 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens 

Hoofdstuk 7 Gereserveerd 

Hoofdstuk 8  Vastgoedinformatie  

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken 

Hoofdstuk 10  Gemeentearchief 

Hoofdstuk 11 Gereserveerd 

Hoofdstuk 12  Leegstandwet 

Hoofdstuk 13 Gereserveerd 

Hoofdstuk 14  Marktstandplaatsen 

Hoofdstuk 15  Winkeltijdenwet 

Hoofdstuk 16  Kansspelen 

Hoofdstuk 17  Telecommunicatie / AVOI 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer 

Hoofdstuk 19  Diversen 

Hoofdstuk 20 Verminderingen 

Hoofdstuk 21 Teruggaaf 

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 

Hoofdstuk 2 Beoordelen conceptaanvraag 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 

Hoofdstuk 4 Vermindering 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project 

Hoofdstuk 8 Bestemmingsplannen 

Hoofdstuk 9 vervallen 

Hoofdstuk 10 Gereserveerd 

Hoofdstuk  11  Niet benoemde beschikking / wijziging tenaamstelling 

 

 



Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 

 

Hoofdstuk 1 Horeca 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen/snuffelmarkten 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven 

Hoofdstuk 4 Straatartiesten 

Hoofdstuk 5 Venten 

Hoofdstuk 6  Brandbeveiligingsverordening 

Hoofdstuk 7  Speelgelegenheden 

Hoofdstuk 8  Speelautomatenhandel 

Hoofdstuk 9  In deze titel niet benoemde vergunningen, ontheffingen of andere beschikkingen 

Hoofdstuk 10 Vermindering 

Hoofdstuk 11 Teruggaaf 



Titel 1  Algemene dienstverlening 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 

 

1.1.1  Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of de 

registratie van een partnerschap of de omzetting daarvan op: 

 

 

1.1.1.1  maandag tot en met vrijdag, 

aanvangstijden van 10.00 tot en met 11.30 uur 

en van 13.00 tot en met 16.00 uur: 

 

 

 1. in de burgerzaal € 511,00 

 2. in “in den Wouwdfluit” € 245,00 

 3. in “Markant” € 245,00 

1.1.1.2 zaterdag en op door het college van burgemeester en 

wethouders vastgestelde vrije dagen, welke voorafgaand aan 

de aanvraag tot een huwelijksvoltrekking aan de aanvrager 

zijn medegedeeld,   

aanvangstijden van 10.30 tot en met 12.00 uur, 

  

 

 

 

 

 1. in de burgerzaal € 655,00 

 2. in “in den Wouwdfluit” € 511,00 

 3. in “Markant” € 511,00 

    

1.1.2 

 

Voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een 

partnerschap op dinsdag om 9.00 uur en 9.15 uur in het 

Stadskantoor zijn geen leges verschuldigd 

 

 

    

1.1.3 Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk of 

voor het registreren van een partnerschap of de omzetting 

daarvan buiten het gemeentehuis en in een aangewezen 

locatie € 118,00 

    

1.1.4 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

verzoek tot: 

 

 

1.1.4.1 het aanwijzen van een incidentele trouwlocatie € 256,00 

1.1.4.2 

 

eenmalige benoeming van een buitengewoon ambtenaar van 

de burgerlijke stand € 256,00 

    

1.1.5   Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:   

1.1.5.1 een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale 

uitvoering € 12,50 

1.1.5.2 een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering € 27,10 

    

1.1.6 Gereserveerd   

1.1.7 gereserveerd   

    

1.1.8  

  

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen 

in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan 

besteed kwartier 

 

 

€ 

 

 

10,10 

    

1.1.9 

  

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

verstrekken van een stuk, als bedoeld in artikel 2 van de Wet 

rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is 

 

 



opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand  

    

1.1.10 Het tarief voor het inzetten van een gastvrouw of gastheer bij 

het sluiten van huwelijken en het registreren of omzetten van 

partnerschappen op niet gemeentelijke trouwlocaties 

bedraagt: € 153,00 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 

 

1.2.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag: 

  

1.2.1.1  tot het verstrekken van een nationaal paspoort,  een 

reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor 

vreemdelingen € 50,35 

1.2.1.2 

  

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter 

aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als 

bedoeld in subonderdeel 1.2.1.1  (zakenpaspoort) € 

 

 

50,35 

1.2.1.3 

 

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van 

een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie 

van Molukkers als Nederlander wordt behandeld 

(faciliteitenpaspoort) € 

 

 50,35 

    

1.2.2 

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten 

behoeve van een aanvraag van een Nederlandse 

identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de 

Paspoortwet   

1.2.2.1 

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de 

leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt € 

 

31,85 

1.2.2.2 in andere gevallen dan bedoeld in subonderdeel 1.2.2.1 € 41,90 

    

1.2.3 De tarieven genoemd in subonderdelen 1.2.1.1 tot en met 

1.2.1.3 en in onderdeel 1.2.2 worden bij spoedlevering 

vermeerderd met een bedrag van  € 46,60 

    

1.2.4 tot het afgeven van een reisdocument indien aan de 

aanvrager reeds een reisdocument werd verstrekt, 

welk document bij de aanvraag niet kan worden 

overgelegd; de ter zake verschuldigde leges, verhoogd met €  21,40 

 

 



Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 

 

1.3.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van 

een rijbewijs: € 37,70 

    

1.3.2 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt:   

1.3.2.1 bij een spoedlevering vermeerderd met  € 34,25 

1.3.2.2 bij een aanvraag in verband met beschadiging of vermissing 

van een eerder afgegeven rijbewijs vermeerderd met  € 21,40 

    

1.3.3 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verstrekken  van gegevens uit het  

Centraal Register Rijbewijzen  € 3,60 

    

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 

 

1.4.1  Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van 

onderdeel 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of 

meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de 

gemeentelijke basisadministratie moet worden geraadpleegd. 

  

    

1.4.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 

een aanvraag: 

 

 

1.4.2.1  tot het verstrekken van gegevens per verstrekking € 8,25 

1.4.2.2  tot het verstrekken van een abonnement op het verstrekken 

van gegevens gedurende de periode van één jaar:  

 

 

1.4.2.2.1   voor      50 verstrekkingen € 358,40 

1.4.2.2.2   voor    100 verstrekkingen € 606,95 

1.4.2.2.3   voor    500 verstrekkingen €  2.721,00 

1.4.2.2.4   voor 1.000 verstrekkingen € 3.662,85 

1.4.2.2.5   voor 2.500 verstrekkingen € 6.802,45 

    

1.4.3  Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één 

verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één 

persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke 

basisadministratie persoonsgegevens. 

 

 

 

  

    

1.4.4  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 

een aanvraag: 

 

 

1.4.4.1  tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking € 8,25 

1.4.4.2  tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van 

gegevens gedurende de periode van één jaar: 

 

 

1.4.4.2.1   voor     50 verstrekkingen € 358,40 

1.4.4.2.2   voor    100 verstrekkingen € 606,95 

1.4.4.2.3   voor    500 verstrekkingen € 2.721,00 

1.4.4.2.4   voor 1.000 verstrekkingen € 3.662,85 

1.4.4.2.5   voor 2.500 verstrekkingen € 6.802,45 

    



1.4.5  Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de  

gemeentelijke basisadministratie: 

  

 

1.4.5.1 per verzoek een vast bedrag van  € 40,65 

1.4.5.2 per verzoek voor ieder daaraan besteed kwartier een variabel 

bedrag van  € 5,00 

    

1.4.6  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van    

een aanvraag voor het verstrekken van een door of namens 

het gemeentebestuur ondertekend uittreksel uit de 

gemeentelijke basisadministratie  € 8,25 

    

1.4.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 

een aanvraag voor het verstrekken van een persoonslijst uit 

de gemeentelijke basisadministratie, behoudens de bij wet 

verplichte gevallen  €  8,25 

    

1.4.8 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 

een aanvraag tot het verstrekken van gegevens op papier, als 

bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke 

basisadministratie persoonsgegevens € 

 

 

 

2,27  

 

 

Hoofdstuk 5  Gereserveerd  

 

 

Hoofdstuk 6  Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens 

 

1.6.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verstrekken van een bericht als bedoeld in 

artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:   

1.6.1.1 bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit   

1.6.1.1.1  ten hoogste 100 pagina’s, per pagina € 0,23 

 met een maximum per bericht van € 5,00 

1.6.1.1.2  meer dan 100 pagina’s € 22,50 

1.6.1.2 bij verstrekking anders dan op papier € 5,00 

1.6.1.3 dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de 

verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking € 22,50 

    

1.6.2 Indien voor hetzelfde bericht op grond van de subonderdelen 

1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen 

worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.   

 

Hoofdstuk 7  Gereserveerd  

 

 



Hoofdstuk 8  Vastgoedinformatie   

 

1.8.1 

  

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verstrekken  van een uittreksel uit de 

kadastrale legger, per artikel € 10,40 

1.8.2. 

  

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verstrekken  van een uittreksel uit het 

kadastrale plan € 10,40 

1.8.3. 

  

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verstrekken  van een huisnummerkaart € 2,85 

1.8.4. 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verstrekken van een afschrift  van of 

uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de 

gemeentelijke beperkingenregistratie dan wel tot het 

verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, 

als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid 

publiekrechtelijke beperkingen € 10,40 

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken 

 

1.9. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag: 

  

    

1.9.1 tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag: € 30,05 

    

1.9.2 tot het verstrekken van een internationaal bewijs van in leven 

zijn geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit 

akten burgerlijke stand   

    

1.9.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag: 

 

  

1.9.3.1  tot het legaliseren van een handtekeningen  € 7,70 

1.9.3.2  voor het ter legalisatie verzenden van een akte of een ander 

stuk naar een autoriteit in Nederland € 7,70 

    

1.9.4 tot het verstrekken van een duplicaatvaccinatiebewijs € 1,70 

    

1.9.5 tot het bemiddelen bij het verkrijgen, het verlengen of het 

wijzigen van door andere organen af te geven stukken, per 

stuk  € 3,90 

    

1.9.6 tot het verstrekken van een duplicaat milieu-pas € 15,35 

    

1.9.7 tot het aan derden schriftelijk verstrekken van 

bodeminformatie/milieu-hygiënische bodemgesteldheid per 

kadastraal object € 54,75 

 

 



Hoofdstuk 10  Gemeentearchief 

 

1.10.1 

  

Het tarief bedraagt voor het doen van onderzoek ongeacht het 

resultaat dan wel het leveren van afschriften, scans op 

verzoek, uittreksels of transscripties uit archiefbescheiden, en 

na voorafgaande prijsopgave, voor ieder kwartier of gedeelte 

daarvan € 12,30 

    

1.10.2 

  

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een 

gewaarmerkte kopie  € 8,20 

    

1.10.3 

 

Het tarief bedraagt voor het leveren van fotokopieën, 

readerprints, afdrukken uit digitale bestanden op normaal 

papier en het leveren van bestaande documentenscans: 

 

 

1.10.3.1   fotokopie, readerprint, afdruk uit digitaal bestand, A4 

zwart/wit per afdruk €  0,65 

1.10.3.2  fotokopie, readerprint, of afdruk uit digitaal bestand, A3 

zwart/wit per afdruk € 1,20 

1.10.3.3  fotokopie of afdruk uit digitaal bestand, A4 kleur per afdruk € 1,20 

1.10.3.4  fotokopie of afdruk uit digitaal bestand, A3 kleur per afdruk € 2,30 

1.10.3.5.1  bestaande documentscans, levering per e-mail of CD-

ROM.  € 5,65 

1.10.3.5.2 Voor levering per CD-rom wordt het op grond van 1.10.3.5.1 

berekende tarief verhoogd met € 2,50 

    

1.10.4 

 

Voor het leveren van afdrukken op fotopapier, scans groter 

dan A3, duplicaten van beeld- of geluidsmaterialen en 

educatief materiaal (leskisten, lespakketten, speurtochten) 

worden de werkelijke kosten in rekening gebracht, zoals deze 

voorafgaand aan de aanvrager zijn medegedeeld. 

  

    

1.10.5 

 

Het tarief bedraagt voor het afhandelen van aanvragen en 

bestellingen via internet, e-mail, telefoon of brief per aanvraag € 8,20  

    

1.10.6 

 

Voor spoedbestellingen (levering binnen 24 uur) wordt een 

toeslag berekend van 100% extra. 

  

 

    

1.10.7 Het tarief bedraagt voor het verlenen van medewerking van 

door derden verzochte medewerking aan tentoonstellingen,  

cursussen, lezingen, rondleidingen of andere publieks-

activiteiten per half uur of gedeelte daarvan, na voorafgaande 

prijsopgave € 28,10 

    

1.10.8 De gebruiksvergoeding voor de levering van afbeeldingen ten 

behoeve van publicaties met een commercieel doel bedraagt 

per afbeelding  € 27,10 

    

1.10.9 

 

Het tarief voor het toesturen van een boek per post naar het 

buitenland wordt met de daadwerkelijke verzendkosten 

verhoogd, zoals deze voorafgaand aan de aanvrager zijn 

medegedeeld.  

  

 

 



 

 

Hoofdstuk 11 Gereserveerd 

 

 

Hoofdstuk 12  Leegstandwet 

 

1.12. 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag: 

  

1.12.1 

 

tot het verlenen  van een vergunning tijdelijke verhuur ex 

artikel 15 van de Leegstandswet:  

  

 

1.12.1.1  voor één woning € 184,00 

1.12.1.2  voor  een woning die deel uitmaakt van een complex 

woningen € 98,00  

1.12.2 

 

tot het verlengen  van de vergunning ex artikel 15 van de 

Leegstandswet, per woning  € 98,00  

 

 

Hoofdstuk 13  Gereserveerd 

 

 

Hoofdstuk 14  Marktstandplaatsen 

 

1.14 

  

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag om een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 

6 van de Verordening op de Warenmarkt: € 

 

 

93,00 

 

Hoofdstuk 15  Winkeltijdenwet 

 

1.15 

  

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verlenen van toestemming of een ontheffing 

als bedoeld in de artikelen 3, 6, 7, 9 of 10 van de verordening 

winkeltijden: € 98,00 

 

Hoofdstuk 16   Kansspelen 

 

1.16.1 

  

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning 

als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen: 

  

1.16.1.1  voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat € 56,50  

1.16.1.2  voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer 

speelautomaten, voor de eerste speelautomaat € 22,50  

 vermeerderd met het product van het aantal speelautomaten 

met een bedrag van: € 34,00 

    

1.16.1.3 Indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan  twaalf 

maanden maar ten hoogste vier jaar worden de tarieven 

genoemd in 1.16.1.1, 1.16.1.2 naar evenredigheid van het 

verschil in looptijd van de vergunning verlaagd 

onderscheidenlijk verhoogd.   

    



1.16.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verlenen  van een aanwezigheidsvergunning 

als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen: 

 

 

1.16.2.1 voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor een 

tijdvak van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd: € 90,50 

1.16.2.2  voor twee of meer speelautomaten, welke vergunning geldt 

voor een tijdvak van meer dan vier jaar of voor onbepaalde 

tijd, voor de eerste speelautomaat  € 90,50  

 vermeerderd met het product van het aantal speelautomaten 

met een bedrag van: € 136,00 

1.16.3 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verlenen  van een vergunning als bedoeld in 

artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning) € 

 

 

49,00 

 

 

Hoofdstuk 17  Telecommunicatie /  Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 

(AVOI) 

 

1.17.1 

  

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag: 

  

1.17.1.1  tot het verlenen  van een instemmingsbesluit als bedoeld in 

artikel 6 van de Algemene Verordening Ondergrondse 

Infrastructuren € 575,00 

1.17.1.2  tot het verlenen  van een toestemming als bedoeld in artikel 7 

van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren € 146,00 

1.17.1.3  Het in 1.17.1.1 genoemde tarief wordt:    

1.17.1.3.1 

  

indien over een verzoek tot instemming overleg moet 

plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van 

openbare grond en de aanbieder van het netwerk,verhoogd 

met  € 90,00 

1.17.1.3.2 

 

indien de aanbieder verzoekt om een inhoudelijke afstemming 

bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van 

de Telecommunicatiewet verhoogd met € 90,00 

1.17.1.3.3 

 

indien met betrekking tot een verzoek tot instemming 

onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt,verhoogd 

met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling 

nemen van het verzoek aan de aanbieder meegedeelde 

kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege 

het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. 

  

 

 

 

 

 

1.17.1.4 Indien een begroting als bedoeld in 1.17.1.3.3 is uitgebracht, 

wordt een verzoek tot instemming in behandeling genomen op 

de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de 

aanbieder ter kennis is gebracht, tenzij de het verzoek voor 

deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

 

 

    

1.17.2  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag: 

 

 

1.17.2.1  tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 9 

van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren € 575,00 

1.17.2.2  tot het verlenen van een toestemming als bedoeld in artikel 10 

van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren € 146,00 



1.17.2.3  Het in 1.17.2.1 genoemde tarief wordt:    

1.17.2.3.1  indien over een vergunning overleg moet plaatsvinden tussen 

gemeente, andere beheerders van openbare grond en de 

aanbieder van het netwerk, verhoogd met  € 90,00 

1.17.2.3.2 indien de aanbieder verzoekt om een inhoudelijke afstemming 

bij de beoordeling van aanvragen verhoogd met € 90,00 

1.17.2.3.3 indien met betrekking tot een vergunning onderzoek naar de 

status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van 

de voorafgaand aan het in behandeling nemen van het 

verzoek aan de aanbieder meegedeelde kosten, blijkend uit 

een begroting die ter zake door of vanwege het college van 

burgemeester en wethouders is opgesteld. 

 

 

1.17.2.4 Indien een begroting als bedoeld in 1.17.2.3.3 is uitgebracht, 

wordt een verzoek tot instemming in behandeling genomen op 

de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de 

aanbieder ter kennis is gebracht, tenzij de het verzoek voor 

deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

 

 

 

 

Hoofdstuk 18  Verkeer en vervoer 

 

1.18.1 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag: 

  

1.18.1.1 

 

tot het verlenen van een jaarontheffing als bedoeld in artikel 

87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 € 49,00 

1.18.1.2 

 

tot het verlenen van een dagontheffing als bedoeld in artikel 

87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 € 29,65 

1.18.1.3 

 

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 

van de Regeling voertuigen € 98,00 

1.18.1.4 

 

tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart als 

bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve 

bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) € 49,00 

1.18.1.5 

 

tot het verlenen van een gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats als bedoeld in het Besluit 

administratieve bepalingen inzake het wegverkeer € 245,00 

1.18.1.6 

 

Indien een medische keuring noodzakelijk is, dan worden de 

tarieven genoemde in de artikelen 1.18.1.3 en 1.18.1.4 

verhoogd met:  € 100,00 

    

1.18.2 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag: 

 

 

1.18.2.1 tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9, lid 

3, van de Parkeerverordening Roosendaal 

 

 

1.18.2.1.1  voor één dag € 21,40 

1.18.2.1.2  voor één week € 42,85 

1.18.2.1.3  voor één maand € 64,35 

1.18.2.1.4  voor één kwartaal € 141,30 

1.18.2.1.5  voor één jaar € 446,30 

    

1.18.2.2 tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7, lid 

3, van de Parkeerverordening Roosendaal 

 

 



1.18.2.2.1  voor één dag € 21,40 

1.18.2.2.2  voor één week € 42,85 

1.18.2.2.3  voor één maand € 64,35 

1.18.2.2.4  voor één kwartaal € 141,30 

1.18.2.2.5  voor één jaar € 446,30 

    

1.18.3 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag: 

 

 

1.18.3.1 tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in de artikelen 

15 en 16 van de Verordening ontheffingen autoluwe gebied 

Roosendaal: 

 

 

1.18.3.1.1  voor één dag € 10,85 

1.18.3.1.2  voor één week €  27,15 

1.18.3.1.3  voor één maand € 54,75 

1.18.3.1.4  voor één kwartaal € 82,10 

1.18.3.1.5  ten behoeve van een evenement € 40,90 

1.18.3.2 

 

tot het verlenen  van een ontheffing als bedoeld in de artikelen 

10, 11, 12 , 13 en 14 van de Verordening ontheffingen 

autoluwe gebied Roosendaal: €  41,60 

1.18.3.3 

 

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 8 van 

de Verordening ontheffingen autoluwe gebied Roosendaal: 

 

 

1.18.3.3.1  voor één dag € 29,65 

1.18.3.3.2  voor één week € 44,50 

1.18.3.3.3  voor één maand € 148,35 

1.18.3.3.4  voor één kwartaal € 222,50 

    

1.18.4 

 

Het tarief voor het verlenen van een duplicaat-ontheffing bij 

verlies of diefstal bedraagt € 

 

4,10 

 

 



Hoofdstuk 19  Diversen 

 

 APV vergunningen en ontheffingen   

1.19.1 

  

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag: 

 

 

1.19.1.1  tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 

van de Algemene plaatselijke verordening (objectvergunning) € 98,00 

1.19.1.2 tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 

2:40c van de Algemene plaatselijke verordening (vergunning 

smart- en growshops, belshop of internetcafé) € 343,00 

1.19.1.3 tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 

van de Algemene plaatselijke verordening (Geluidhinder): € 98,00 

1.19.1.4 tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:13 

van de Algemene plaatselijke verordening (vergunning 

inzameling van geld of goederen) € 

 

 

20,50 

1.19.1.5 tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 

van de Algemene plaatselijke verordening 

(standplaatsvergunning) € 98,00 

1.19.1.6 tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:36 

lid 4 van de Algemene plaatselijke verordening (ontheffing 

asverstrooiing) € 98,00 

 

 

 Verstrekken van stukken   

1.19.2.1 

  

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag voor de afgifte van een kopie van een gemeentelijk 

stuk of van een bedrukt of op andere wijze vermenigvuldigd 

stuk, voor zover  daarvoor niet elders in deze tabel of in een 

andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:  

 

1.19.2.1.1   voor de eerste 25 pagina’s, per bladzijde € 0,12 

1.19.2.1.2   voor de volgende 25 pagina’s, per bladzijde € 0,10 

1.19.2.1.3   voor de daaropvolgende 25 pagina’s, per bladzijde € 0,08 

1.19.2.1.4  voor de overige daaropvolgende pagina’s, per bladzijde € 0,06 

1.19.2.2 

  

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag voor de afgifte van minuten, afschriften, fotokopieën 

en uittreksels van stukken, per geheel of gedeeltelijk 

geschreven of getypte bladzijde, voor zover niet verstrekt op 

grond van de Wet openbaarheid van bestuur  en voor zover 

daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke 

regeling een tarief is opgenomen, per geheel of gedeeltelijk 

geschreven of getypte bladzijde: € 

 

 

 

 

 

 

3,95 

1.19.2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag voor de afgifte van:  

 

 

1.19.2.3.1.   kopieën, lichtdrukken of afdrukken van tekeningen of 

kaarten op A3 of kleiner formaat, per kaart of tekening € 

 

9,90 

1.19.2.3.2   kopieën, lichtdrukken of afdrukken van tekeningen of 

kaarten met een groter formaat dan A3, per kaart of 

tekening  € 

 

17,25 

1.19.2.3.3  Indien meerdere kaarten of tekeningen aan elkaar worden 

gemonteerd, wordt het tarief per kaart of tekening verhoogd 

met € 

 

6,35 



1.19.2.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag voor de afgifte van stukken of uittreksels, welke op 

aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor 

zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere 

wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per stuk € 

 

 

 

3,95 

1.19.2.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag voor de afgifte van een geheel of gedeeltelijke 

beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders 

in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is 

opgenomen € 

 

 

 

21,45 

 Zondagswet   

1.19.3 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag:   

1.19.3.1 

 

tot het verlenen  van een ontheffing als bedoeld in artikel 3 van 

de Zondagswet € 98,00 

1.19.3.2 

 

tot het verlenen  van een ontheffing als bedoeld in artikel 4 van 

de Zondagswet € 98,00 

1.19.3.3 

 

tot het verlenen  van een ontheffing als bedoeld in artikel 5 van 

de Zondagswet € 98,00 

    

 Overig   

1.19.4 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verlenen van een vergunning, een vrijstelling, 

ontheffing, verklaring of een andere  beschikking dan wel 

mededeling, voor zover  daarvoor niet elders in deze titel een 

tarief is opgenomen: € 98,00 

    

1.19.5 

 

Het tarief bedraagt voor het doen van een schriftelijke 

verklaring dat voor de activiteit geen beslissing van de 

burgemeester dan wel burgemeester en wethouders verplicht 

is: € 98,00 

    

1.19.6 

 

Indien een aanvraag om een vergunning of ontheffing wordt 

ingediend minder dan drie weken voor het tijdstip waarop de 

aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft, dan 

worden de verschuldigde leges  vermeerderd met  50 % met 

een maximum van: € 1.000,00 

 

Hoofdstuk 20    Vermindering 

 

1.20.1 Indien een aanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2 van titel 1,  

artikel 1.18.3.1.5 en/of 1.19.1.3, indien en voor zover deze 

direct samenhangt met een evenement,  wordt ingediend door 

een non-profitinstelling die zich blijkens haar statuten de 

uitoefening ten doel stelt van activiteiten van 

maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij die 

activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers, 

zoals een organisatie die een Cbf-keurmerk heeft of op de 

ANBI-lijst staat, wordt het bedrag aan leges verminderd met 

25%   

 



Hoofdstuk 21   Teruggaaf 

 

1.21.1 Indien de aanvraag om vergunning als bedoeld in de artikelen 

1.19.1.2 en 1.19.1.3  en alle daarbij behorende stukken ineens 

volledig en ontvankelijk zijn ingediend bestaat, zolang dit niet 

wettelijk verplicht is, aanspraak op vermindering van leges. 

De vermindering bedraagt: 2%  van de voor de betreffende 

activiteiten verschuldigde leges.   



Titel 2  Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ 
omgevingsvergunning 

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 

 

2.1.1  Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:  

2.1.1.1 bouwkosten:  

 de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 

1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de 

uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 

(UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze 

ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief 

omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, 

of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien 

het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid 

geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs 

die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden 

betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de 

aanvraag betrekking heeft; 

 

2.1.1.2 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  

2.1.2 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn 

omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de 

Wabo bedoeld. 

 

2.1.3 In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn 

omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het 

toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, 

hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Beoordelen conceptaanvraag 

 

2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag: 

  

2.2.1 om beoordeling van een conceptaanvraag om een 

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 

onder a, van de Wabo, indien de bouwkosten, zoals deze bij 

een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning 

voor het project zouden worden vastgesteld: 

  

 a. minder dan € 50.000,00 bedragen: € 164,00 

 b. € 50.000,00 of meer bedragen, doch minder dan   

c. € 200.000,00 bedragen:  

 

329,00 

 d. € 200.000,00 of meer bedragen:  657,00 

 om beoordeling van een conceptaanvraag om een 

omgevingsvergunning voor andere activiteiten, niet zijnde 

artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo: 

 

164,00 

 



Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 

 

2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de 

som van de verschuldigde leges voor de verschillende 

activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of 

gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft 

en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in 

verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, 

berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in 

dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de 

vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere 

grondslag een legesbedrag worden gevorderd. 

 

    

2.3.1 Bouwactiviteiten   

2.3.1.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 

onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

  

2.3.1.1.1  indien de bouwkosten minder dan € 50.000,00 bedragen, 

1,79 % van de bouwkosten met een minimum van: € 179,00       

 en een maximum van: € 895,00 

2.3.1.1.2  indien de bouwkosten € 50.000,00 of meer bedragen, doch 

minder dan  € 200.000,00:  € 895,00     

 vermeerderd met 1,99 % van het bedrag waarmee die 

bouwkosten € 50.000,00 te boven gaan 

 

 

 met een maximum van:   € 3.880,00 

2.3.1.1.3  indien de bouwkosten € 200.000,00 of meer bedragen, 

doch minder dan  € 1.000.000,00: € 3.880,00  

 vermeerderd met 2,19 % van het bedrag waarmee die 

bouwkosten € 200.000,00 te boven gaan 

 

 

 met een maximum van: € 21.400,00 

2.3.1.1.4  Indien de bouwkosten € 1.000.000,00 of meer bedragen, 

doch minder dan € 10.000.000,00:  € 21.400,00  

 vermeerderd met 2,39 % van het bedrag waarmee de 

bouwkosten  € 1.000.000,00 te boven gaan 

 

 

 met een maximum van:                              € 236.500,00 

2.3.1.1.5  Indien de bouwkosten € 10.000.000 of meer bedragen:  € 236.500,00 

 vermeerderd met 2,49 % van het bedrag waarmee die 

bouwkosten € 10.000.000 te boven gaan  

 

 

 met een maximum van: € 400.000,00 

    

 Achteraf ingediende aanvraag   

2.3.1.4 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het 

tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt 

ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit 

50 % van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges 

met een maximum van:  € 1.000,00 

    

 Beoordeling aanvullende gegevens   

2.3.1.5 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het 

tarief voor het in behandeling nemen van nadere aanvullende € 1.000,00 



gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel 

bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen 25 % van de 

op grond van de in dat onderdeel verschuldigde leges met een 

maximum van:  

    

2.3.2 Aanlegactiviteiten   

2.3.2.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste 

lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 544,00 

2.3.2.2 Indien voor de aanvraag een goede ruimtelijke 

onderbouwing/toelichting dient te worden vervaardigd wordt 

het onder 2.3.2.1 verschuldigde bedrag verhoogd met de 

kosten van de externe adviezen, zoals deze voorafgaand aan 

het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager 

zijn medegedeeld en blijken uit een begroting die ter zake door 

of vanwege het college van burgemeester en wethouders is 

opgesteld.  

Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als dag van in 

behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de 

begroting van deze kosten aan de aanvrager ter kennis is 

gebracht. 

 

 

 

 

 

 

    

2.3.3 Planologisch strijdig gebruik    

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 

onder c, van de Wabo bedraagt het tarief: 

 

 

2.3.3.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo 

(binnenplanse afwijking) van toepassing is: € 253,00 

2.3.3.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo 

(buitenplanse kleine afwijking) van toepassing is: € 421,00 

2.3.3.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo 

(buitenplanse afwijking) van toepassing is: € 1.263,00 

2.3.3.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo (tijdelijke 

afwijking) van toepassing is: € 421,00 

2.3.3.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo (afwijking 

van exploitatieplan) van toepassing is: € 421,00 

2.3.3.6 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo (afwijking 

van voorbereidingsbesluit) van toepassing is: € 421,00  

2.3.3.7 Indien voor de aanvraag een goede ruimtelijke 

onderbouwing/toelichting dient te worden vervaardigd, worden 

de onder 2.3.3.1 t/m 2.3.3.6 genoemde tarieven, verhoogd met 

de kosten van de externe adviezen, zoals deze voorafgaand 

aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de 

aanvrager zijn medegedeeld en blijken uit een begroting die 

ter zake door of vanwege het college van burgemeester en 

wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van de vorige 

volzin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde 

werkdag na de dag waarop de begroting van deze kosten aan 

de aanvrager ter kennis is gebracht. 

 

 

 

    



2.3.4 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot 

brandveiligheid 

 

 

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld 

in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder d van de Wabo, 

bedraagt het tarief: 

 

 

2.3.4.1 indien het een vergunning betreft voor het in gebruik houden 

of wijzigen van een bouwwerk:  

 

 

2.3.4.1.1 Brandveilig gebruiken, Klasse A als bedoeld in het 

controleplan dat als bijlage 4 bij de Handreiking Implementatie 

Gebruiksbesluit van de NVBR is gevoegd: € 2.986,00 

2.3.4.1.2 Brandveilig gebruiken, Klasse B als bedoeld in het 

controleplan dat als bijlage 4 bij de Handreiking Implementatie 

Gebruiksbesluit van de NVBR is gevoegd:   € 2.121,00  

2.3.4.1.3 Brandveilig gebruiken, Klasse C als bedoeld in het 

controleplan dat als bijlage 4 bij de Handreiking Implementatie 

Gebruiksbesluit van de NVBR is gevoegd:   € 1.255,00 

2.3.4.1.4 Brandveilig gebruiken, Klasse D als bedoeld in het 

controleplan dat als bijlage 4 bij de Handreiking Implementatie 

Gebruiksbesluit van de NVBR is gevoegd   € 390,00  

    

2.3.5 Sloopactiviteiten     

2.3.5.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat 

in een bestemmingsplan, beheersverordening of 

voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste 

lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

  

 

 

 

246,00 

    

2.3.6 Aanleggen of veranderen weg   

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen 

in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van 

een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van 

de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of 

ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en 

eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 318,00 

    

2.3.7 Vervalt   

    

2.3.8 Kappen   

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor 

op grond van een bepaling in een provinciale verordening of 

artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een 

vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, 

eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het 

tarief: € 318,00 

    

2.3.9 Projecten of handelingen in het kader van de 

Natuurbeschermingswet 1998 

 

 

2.3.9.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking € 329,00 



heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die 

schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de 

natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of 

planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de 

Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief: 

2.3.9.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen 

met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister 

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen 

gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de 

Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief: € 329,00 

    

2.3.10 Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet   

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, 

derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, 

bedraagt het tarief: € 413,00 

    

2.3.11 Andere activiteiten   

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling 

dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld 

en die activiteit of handeling: 

 

 

2.3.11.1 behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur 

aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn 

op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste 

lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 331,00 

2.3.11.2 behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke 

verordening of waterschapsverordening aangewezen 

categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke 

leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de 

Wabo, bedraagt het tarief: € 331,00 

2.3.11.2.1 als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat 

op grond van deze tarieventabel voor de betreffende 

vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou 

worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. 

 

 

2.3.11.2.2 als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het 

bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen 

van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de 

aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die 

door het college van burgemeester en wethouders is 

opgesteld. 

Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is 

uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op 

de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de 

aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze 

vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.  

   

2.3.12 Monumenten    

2.3.12.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op het geheel of gedeeltelijk slopen, verstoren, € 413,00 



verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd 

monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van 

een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt 

ontsierd of in gevaar gebracht waarvoor een vergunning is 

vereist, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f van de Wabo, 

bedraagt het tarief: 

2.3.12.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning of 

ontheffing betrekking heeft op het slopen, verstoren, 

verplaatsen of in enig opzicht wijzigen of herstellen,  gebruiken 

of laten gebruiken van een monument als bedoeld in een 

zodanige verordening op een wijze waardoor het wordt 

ontsierd of in gevaar gebracht, waarvoor een vergunning of 

ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder 

b van de Wabo, bedraagt het tarief:  € 413,00 

    

2.3.13 Omgevingsvergunning in twee fasen   

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek 

in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, 

van de Wabo, bedraagt het tarief: 

 

 

2.3.13.1 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een 

beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat 

voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor 

de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase 

betrekking heeft; 

 

 

2.3.13.2 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een 

beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat 

voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor 

de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase 

betrekking heeft. 

 

 

    

2.3.14 Advies   

2.3.14.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van 

dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij 

wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere 

instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het 

ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een 

omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan 

het in behandeling nemen van de aanvraag om een 

omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, 

blijkend uit een begroting die door het college van 

burgemeester en wethouders is opgesteld. 

  

2.3.14.2 Indien een begroting als bedoeld in 2.3.14.1 is uitgebracht, 

wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde 

werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter 

kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde 

werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

  

    

2.3.15 Verklaring van geen bedenkingen   

2.3.15.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van 

dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of 

algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan 

een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat 

  



de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in 

artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:  

2.3.15.1.1 indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen 

moet afgeven: € 331,00 

2.3.15.1.2 indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen 

bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand 

aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een 

omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, 

blijkend uit een begroting die door het college van 

burgemeester en wethouders is opgesteld. 

  

2.3.15.2 Indien een begroting als bedoeld in 2.3.15.1.2 is uitgebracht, 

wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde 

werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter 

kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde 

werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

  

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering 

 

2.4.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is 

voorafgegaan door een conceptaanvraag als bedoeld in 

hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking 

heeft, worden de ter zake van de conceptaanvraag geheven 

leges in mindering gebracht op de leges voor het in 

behandeling nemen van de aanvraag om de 

omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. 

  

2.4.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op 

vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in 

verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen 

als bedoeld in de onderdelen 2.3.14 en 2.3.15. De 

vermindering bedraagt: 

  

2.4.2.1  bij 5 tot 10 activiteiten: 2%   

 van de voor die activiteiten verschuldigde leges;   

2.4.2.2  bij 10 tot 15 activiteiten: 3%   

 van de voor die activiteiten verschuldigde leges;   

2.4.2.3  bij 15 of meer activiteiten: 5%   

 van de voor die activiteiten verschuldigde leges.   

2.4.2.4 Indien de aanvraag om omgevingsvergunning en alle daarbij 

behorende stukken volledig digitaal zijn ingediend, bestaat, 

zolang dit niet wettelijk verplicht is, aanspraak op vermindering 

van leges, met uitzondering van leges in verband met 

adviezen en verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld 

in de onderdelen 2.3.14 en 2.3.15. De vermindering bedraagt 

2% van de voor de betreffende activiteiten verschuldigde 

leges. 

  

 

 

 

 

2.4.2.5 Indien de aanvraag om omgevingsvergunning en alle daarbij 

behorende stukken ineens volledig en ontvankelijk zijn 

ingediend bestaat, zolang dit niet wettelijk verplicht is, 

aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van 

  

 

 

 



leges in verband met adviezen en verklaringen van geen 

bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.14 en 2.3.15. 

De vermindering bedraagt 2%  

van de voor de betreffende activiteiten verschuldigde leges. 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf 

2.5.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag    

 Als een aanvrager zijn aanvraag om een 

omgevingsvergunning voor een project dat geheel of 

gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als 

bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5, intrekt 

terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de 

gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van 

de leges. De teruggaaf bedraagt: 

  

2.5.1.1   indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn 

van 2 weken na het in behandeling nemen ervan 35%: 

  

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende 

activiteit verschuldigde leges; 

  

2.5.1.2   indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken en 

binnen 4 weken na het in behandeling nemen ervan 20% 

  

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende 

activiteit verschuldigde leges; 

  

2.5.1.3   indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en 

binnen 6 weken na het in behandeling nemen ervan 10% 

  

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende 

activiteit verschuldigde leges. 

  

    

 Teruggaaf niet- ontvankelijk verklaring   

2.5.2 Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot 

beoordeling van een (concept)aanvraag omgevingsvergunning 

een verzoek voor aanvullende gegevens wordt gedaan, 

waarop door de aanvrager niet wordt gereageerd, dan wel de 

ingediende aanvullende gegevens onvoldoende informatie 

bevatten tot beoordeling van de aanvraag, waardoor besloten 

wordt de aanvraag buiten behandeling te stellen, dan is de 

aanvrager 20 % van de leges verschuldigd  

  

 met een minimum van: € 246,00 

    

2.5.3 Minimumbedrag voor teruggaaf   

 Een bedrag minder dan € 50,00 wordt niet teruggegeven.   

    

2.5.4 Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen 

bedenkingen  

 

 Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.14 

en 2.3.15 wordt geen teruggaaf verleend. 

  



 

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning 

 

2.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

verzoek tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een 

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, 

onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing 

is: € 246,00 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project  

 

2.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als 

gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe 

wijziging in het project: € 246,00 

 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingsplannen 

 

2.8.1 Het starttarief voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als 

bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke 

ordening bedraagt: € 2.382,00 

 De aanvullende verschuldigde bedragen worden bepaald aan 

de hand van de kosten van de interne en externe adviezen, 

zoals deze voorafgaand aan het in behandeling nemen van de 

aanvraag aan de aanvrager zijn medegedeeld en blijken uit 

een begroting die ter zake door of vanwege het college van 

burgemeester en wethouders is opgesteld.  

Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als dag van in 

behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de 

begroting van deze kosten aan de aanvrager ter kennis is 

gebracht. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

2.8.2 Het starttarief voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als 

bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet 

ruimtelijke ordening bedraagt: € 2.382,00 

 De aanvullende verschuldigde bedragen worden bepaald aan 

de hand van de kosten van de interne en externe adviezen, 

zoals deze voorafgaand aan het in behandeling nemen van de 

aanvraag aan de aanvrager zijn medegedeeld en blijken uit 

een begroting die ter zake door of vanwege het college van 

burgemeester en wethouders is opgesteld.  

Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als dag van in 

behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de 

begroting van deze kosten aan de aanvrager ter kennis is 

gebracht. 

  

 

 

 



 

 

 

Hoofdstuk 9  Vervallen 

 

 

Hoofdstuk 10  gereserveerd 

 

 

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking / wijziging tenaamstelling 

 

2.11.1 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde 

beschikking:  € 246,00 

2.11.2 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

verzoek voor de overdracht van de tenaamstelling van een 

omgevingsvergunning: € 246,00 

2.11.3 

 

tot afgifte van een verklaring dat een activiteit vergunningvrij 

is: € 164,00 

 



 

Titel 3   Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn en 
niet vallend onder titel 2 

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca 

 

3.1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag:   

3.1.1 tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van 

de Drank- en Horecawet: € 245,00 

3.1.2 

 

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 

van de Algemene plaatselijke verordening (Horeca-

exploitatievergunning): € 245,00 

3.1.3 

 

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:29 

van de Algemene plaatselijke verordening (sluitingstijden): € 98,00 

3.1.4 

  

tot het verlenen  van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 

van de Drank- en Horecawet:  € 98,00 

3.1.5 

  

tot het verlenen  van een vrijstelling van de horeca 

exploitatievergunning plicht: € 98,00 

3.1.6 

 

Het tarief voor het bijschrijven/afvoeren van een 

leidinggevende ten behoeve van een vergunning als bedoeld 

in artikel 3.1.2 en 3.1.4, zonder dat er iets anders veranderd is: € 98,00 

    

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of  markten  

 

3.2.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het 

organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, 

eerste lid en in artikel 5.23, van de Algemene plaatselijke 

verordening (evenementenvergunning): 

 

 

3.2.1.1  bij een geraamd aantal van meer dan 250 bezoekers, doch 

minder dan 1.000 bezoekers per dag: € 147,00 

3.2.1.2  bij een geraamd aantal van meer dan 1.000 bezoekers, 

doch  minder dan 10.000 bezoekers per dag: € 294,00 

3.2.1.3  bij een geraamd aantal van meer dan 10.000 bezoekers 

per dag: € 588,00 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven 

 

3.3. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag  

 

 

3.3.1 tot het verlenen van  een exploitatievergunning of wijziging van 

een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, 

en artikel 3:15, tweede lid van de Algemene plaatselijke 

verordening (seksinrichtingen): € 2.983,00 

3.3.2 tot het bijschrijven/afvoeren van een leidinggevende ten 

behoeve van een vergunning als bedoeld in artikel 3.3.1., 

zonder dat er iets anders veranderd is (en niet meer dan 3 jaar 

is verstreken sinds de laatste vergunning is verleend): € 98,00 



 

Hoofdstuk 4 Straatartiesten 

 

3.4.1 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2:9 van de 

Algemene Plaatselijke Verordening  

 

 

€ 98,00 

 

Hoofdstuk 5 Venten 

 

3.5.1 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 5:15 van 

de Algemene Plaatselijke Verordening  

 

 

€ 98,00 

 

Hoofdstuk 6  Brandbeveiligingsverordening  

 

3.6.1 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verlenen  van een vergunning met betrekking 

tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in 

artikel 2, eerste lid van de Brandbeveiligingsverordening:  

 

 

3.6.1.1. 

 

indien het betreft een vergunning voor het tijdelijk in gebruik 

houden van een inrichting niet zijnde een bouwwerk ten 

behoeve van een evenement, dan wel indien het een tent of 

ander tijdelijk bouwsel betreft: € 98,00 

3.6.1.2. 

 

indien het betreft een vergunning voor het in gebruik houden 

of wijzigen van een inrichting niet zijnde een bouwwerk: 

 

 

3.6.1.2.1 

 

 Brandveilig gebruiken, Klasse A als bedoeld in het 

controleplan dat als bijlage 4 bij de Handreiking 

Implementatie Gebruiksbesluit van de NVBR is gevoegd: € 2.986,00 

3.6.1.2.2 

 

 Brandveilig gebruiken, Klasse B als bedoeld in het 

controleplan dat als bijlage 4 bij de Handreiking 

Implementatie Gebruiksbesluit van de NVBR is gevoegd €  2.121,00  

3.6.1.2.3 

 

 Brandveilig gebruiken, Klasse C als bedoeld in het 

controleplan dat als bijlage 4 bij de Handreiking 

Implementatie Gebruiksbesluit van de NVBR is gevoegd: € 1.255,00 

3.6.1.2.4 

 

 Brandveilig gebruiken, Klasse D als bedoeld in het 

controleplan dat als bijlage 4 bij de Handreiking 

Implementatie Gebruiksbesluit van de NVBR is gevoegd: € 390,00  

    

3.6.2 Indien voordat een aanvraag als bedoeld in artikel 3.6.1.2 

verder in behandeling is genomen deze wordt ingetrokken, 

wordt op aanvraag teruggaaf van 65% van de verschuldigde 

leges verleend met dien verstande dat tenminste een bedrag 

verschuldigd is van: € 246,00 

    

3.6.3 Indien nadat een aanvraag als bedoeld in artikel 3.6.1.2 verder 

in behandeling is genomen deze wordt ingetrokken, wordt op 

aanvraag teruggaaf van 35% van de verschuldigde leges 

verleend met dien verstande dat tenminste een bedrag 

verschuldigd is van: € 246,00 

3.6.4 Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag als 

bedoeld in artikel 3.6.1.2. een verzoek voor aanvullende € 246,00 



gegevens wordt toegezonden, waarop door aanvrager niet 

wordt gereageerd, dan wel de ingediende aanvullende 

gegevens onvoldoende informatie bevatten tot beoordeling 

van deze aanvraag, waardoor deze aanvraag buiten verdere 

behandeling blijft, dan wel de vergunning wordt geweigerd is 

aanvrager 45% van de onder 3.6.1 van dit hoofdstuk 

genoemde leges verschuldigd, met dien verstande dat 

tenminste een bedrag verschuldigd is van:   

    

3.6.5 Indien op een aanvraag om een vergunning eenmaal is beslist 

wordt geen teruggaaf van de geheven leges verleend.   

 

Hoofdstuk 7  Speelgelegenheden 

 

3.7 

  

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2:39 

tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening: € 245,00 

 

Hoofdstuk 8  Speelautomatenhallen 

 

3.8 

  

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2 tweede 

lid van de Verordening speelautomatenhallen gemeente: € 245,00 

 

Hoofdstuk 9  In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 

 

3.9 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde 

vergunning, ontheffing of andere beschikking: € 98,00 

 

Hoofdstuk 10  Vermindering 

 

3.10 

 

Indien een aanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2 van deze titel en 

artikel 3.6.1.1, indien en voor zover deze aanvraag direct 

samenhangt met een evenement, wordt ingediend door een non-

profitinstelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel 

stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard 

en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door 

vrijwilligers, zoals een organisatie die een Cbf-keurmerk heeft of op 

de ANBI-lijst staat, wordt het bedrag aan leges verminderd met  

25%  

 

Hoofdstuk 11  Teruggaaf 

 

3.11 

 

Indien de aanvraag om vergunning als bedoeld in de 

hoofdstukken 1 t/m 8 en alle daarbij behorende stukken 

ineens volledig en ontvankelijk zijn ingediend bestaat, zolang 

dit niet wettelijk verplicht is, aanspraak op vermindering van 

leges. De vermindering bedraagt 2% van de voor de 

betreffende activiteiten verschuldigde leges. 
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De raad van de gemeente Roosendaal, 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd. 30 oktober 2012; 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994; 

 

gezien het advies van de Commissie Bestuur van 28 november 2012; 

 

B E S L U I T: 

 

vast te stellen de Parkeerverordening Roosendaal 2013. 

 

Afdeling I. Definities en begripsomschrijvingen 

 

Artikel 1 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;  

b. motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van 

brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990; 

c. parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een motorvoertuig, 

anders dan gedurende de tijd nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van 

personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen 

voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan 

niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden; 

d. houder: degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden 

beschouwd, met dien verstande dat voor een motorvoertuig dat is ingeschreven in het krachtens de 

Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt 

aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het 

parkeren in het register was ingeschreven;e. parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, 

centrale computer en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur 

wordt verstaan; 

f. parkeerapparatuurplaats: een parkeerplaats waarvoor parkeerbelasting wordt geheven door middel 

van parkeerapparatuur; 

g. belanghebbendenplaats: een parkeerplaats die: 

1. is aangeduid met bord E9 uit bijlage I van het RVV 1990;  

2. gelegen is binnen een zone aangeduid met bord E9 uit bijlage I van het RVV 1990 met het 

opschrift zone, voor zover deze plaats niet is uitgezonderd; 

h. vergunning: een door het college verleende vergunning, krachtens welke het is toegestaan een 

motorvoertuig te parkeren op daartoe aangewezen parkeerapparatuur- en/of 

belanghebbendenplaatsen; 

i. vergunninghouder: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een vergunning is verleend; 

 



Afdeling II. Plaatsen voor vergunninghouders, vergunningen en vergunningbewijzen 

 

Artikel 2. 

1. Het college kan, bij openbaar te maken besluit, weggedeelten aanwijzen die bestemd zijn voor 

het parkeren door vergunninghouders. Het college kan hierbij onderscheid maken in de 

categorieën als bedoeld in artikel 3, derde lid. 

2.  Het college kan, bij openbaar te maken besluit, de tijdstippen vaststellen waarop het parkeren 

aan vergunninghouders is toegestaan. 

3. Indien het verkeersbelang of andere dringende omstandigheden zulks noodzakelijk maken is 

het college bevoegd tijdelijke, van in het eerste en tweede lid genoemde besluiten, afwijkende 

maatregelen te treffen. 

 

Artikel 3. 

1. Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een vergunning verlenen voor het 

parkeren op belanghebbendenplaatsen en/of parkeerapparatuurplaatsen. 

2. Het college kan regels stellen voor het aanvragen en verlenen van een vergunning. 

3. Een vergunning kan worden verleend aan:  

a.  een eigenaar of houder van een motorvoertuig die woont in een gebied waar 

belanghebbendenplaatsen en/of mede door vergunninghouders te gebruiken 

parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn (bewonersvergunning); 

b. diegene die een beroep of bedrijf uitoefent en is gevestigd in een gebied waar 

belanghebbendenplaatsen en/of parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn 

(bedrijfsvergunning). Het college maakt hierbij onderscheid tussen kantoor- en 

winkelvergunningen; 

c. aan diegene die een beroep of bedrijf uitoefent en die een motorvoertuig bezigt bij het 

verrichten van herstel- onderhouds- of daarmee gelijk te stellen werkzaamheden in een 

gebied met belanghebbendenplaatsen en/of parkeerapparatuurplaatsen en die niet in dat 

gebied is gevestigd indien hij of zij aantoont dat het noodzakelijk is dit motorvoertuig voor het 

uitoefenen van die werkzaamheden in de onmiddellijke omgeving van de betreffende locatie 

op belanghebbendenplaatsen en/of parkeerapparatuurplaatsen te parkeren (incidentele 

vergunning); 

d. aan diegene die een vaste standplaats heeft op grond van de geldende Marktverordening 

op de maandag- of zaterdagmarkt (marktkoopliedenvergunning). 

4. Het college kan in bijzondere gevallen een vergunning ook verlenen aan een eigenaar of 

houder van een motorvoertuig die niet voldoet aan één van de in het derde lid genoemde 

vereisten. 

5. Het college kan, bij openbaar te maken besluit, een maximum aantal uit te geven 

vergunningen per aaneengesloten gebied en per categorie vaststellen. 

6. Het college kan aan een vergunning voorschriften en beperkingen verbinden die strekken tot 

bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte.  

 

Artikel 4. 

1. Het college beslist binnen vier weken na ontvangst van een aanvraag voor een vergunning. 

2. Het college kan de in het eerste lid genoemde termijn met ten hoogste vier weken verlengen. 

Van een verlenging van deze termijn wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld. 

 



Artikel 5. 

1. Een vergunning wordt voor onbepaalde tijd of voor ten hoogste 5 jaar verleend. 

2. De vergunning bevat in ieder geval de volgende gegevens:  

a. de periode waarvoor de vergunning geldt; 

b. het gebied waarvoor de vergunning geldt; 

c. de naam van de vergunninghouder of het kenteken van het motorvoertuig waarvoor de 

vergunning is verleend. 

 

Artikel 6 

Het college kan een vergunning intrekken of wijzigen: 

a. op verzoek van de vergunninghouder; 

b. wanneer de vergunninghouder: 

-  niet meer woonachtig is in het gebied, waarvoor de vergunning is verleend; 

- geen beroep of bedrijf meer uitoefent in het gebied, waarvoor de vergunning is 

verleend; 

- niet langer een vaste standplaats heeft op grond van de geldende Marktverordening 

op de maandag- of zaterdagmarkt; 

c. wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren 

voor het verlenen van de vergunning; 

d. wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van vergunningen komt te vervallen; 

e. wanneer de vergunninghouder niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voor zijn 

vergunning heeft voldaan; 

f. wanneer de vergunninghouder handelt in strijd met de aan de vergunning verbonden 

voorschriften; 

g. wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de vergunning onjuiste gegevens zijn verstrekt; 

h. om redenen van openbaar belang. 

 

Afdeling III. Verbodsbepalingen 

 

Artikel 7 

1. Het is verboden gedurende de tijden waarop het parkeren op een belanghebbendenplaats 

slechts aan vergunninghouders is toegestaan aldaar een motorvoertuig te parkeren of 

geparkeerd te houden:  

a. zonder vergunning; 

b. zonder dat het motorvoertuig duidelijk zichtbaar is voorzien van de voor dat motorvoertuig 

afgegeven vergunning; 

c. in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften. 

2. Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel. 

 

Artikel 8. 

Het is verboden parkeerapparatuur op andere wijze of met andere middelen, dan wel met andere 

munten dan die welke in de kennisgeving op de parkeerapparatuur staan aangegeven in werking te 

stellen. 

 



Artikel 9. 

1. Het is verboden om enig voorwerp, niet zijnde een motorvoertuig, te plaatsen of te laten staan; 

a. op een parkeerapparatuurplaats; 

b. op een belanghebbendenplaats; 

2. Het is verboden een fiets, een bromfiets of enig ander voorwerp op zodanige wijze tegen of bij 

parkeerapparatuur te plaatsen of te laten staan, dat daardoor een normaal gebruik daarvan 

wordt belemmerd of verhinderd. 

3. Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste van dit artikel. 

 

Afdeling IV. Strafbepaling 

 

Artikel 10. 

Overtreding van het bepaalde in afdeling III van deze verordening wordt gestraft met hechtenis van 

ten hoogste een maand of geldboete van de eerste categorie. 

 

 

Afdeling V. Overgangs- en slotbepalingen 

 

Artikel 11. 

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door 

het college aangewezen personen. 

 

Artikel 12. 

Deze verordening wordt aangehaald als: Parkeerverordening Roosendaal 2013. 

 

Artikel 13. 

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013. 

2. Bij inwerkingtreding van deze verordening vervalt de Parkeerverordening Roosendaal, 

vastgesteld op 30 september 1999 en laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 21 december 

2011. 

3. Vergunningen die zijn verleend krachtens de Parkeerverordening Roosendaal worden geacht 

te zijn verleend krachtens deze verordening. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2012. 
 
 
De griffier,      De voorzitter, 
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De raad van de gemeente Roosendaal; 

 

Gelezen  het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2012; 

 

Gezien het advies van de commissie Bestuur van                     

 

Gelet op artikel 147 van de Gemeentewet; 

 

B E S L U I T: 

 

vast te stellen de wijziging van de Verordening ontheffingen autoluwe gebied Roosendaal 

 

artikel I 

de Verordening ontheffingen autoluwe gebied Roosendaal wordt als volgt gewijzigd: 

 
A. Artikel 1 komt te luiden: 

 

Artikel 1: Begripsomschrijvingen 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:  

a. aanvrager: degene die een ontheffing aanvraagt voor het rijden in het autoluwe gebied buiten de 

venstertijden.  

b. autoluwe gebied: het gebied, zoals omlijnd aangegeven op de bijgevoegde  

plattegrond van Roosendaal, zie bijlage 1 van deze verordening, dat wordt begrensd door de borden 

G7 en G8 uit het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), en dat buiten de 

venstertijden door middel van fysieke afsluitingen, behoudens fietsers, en invalidenvoertuigen, niet 

toegankelijk is voor motorvoertuigen. 

c. bewoner: natuurlijk persoon, die in het autoluwe gebied: 

- woonachtig is blijkens inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie en; 

- beschikt over eigen parkeergelegenheid en; 

- als eigenaar of houder van een motorvoertuig staat geregistreerd.  

d. CROW-lijsten: groene, grijze en rode lijsten opgesteld door het Centrum voor Regelgeving en 

Onderzoek in Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek, zie bijlage 2. 

e. eigen parkeergelegenheid: parkeergelegenheid, gelegen in het autoluwe gebied, welke ter 

beschikking staat aan de houder van een motorvoertuig krachtens eigendom, huur, beperkt recht of 

persoonlijk recht.  

f. gehandicaptenvoertuig/invalidenvoertuig: voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een 

gehandicapte, niet breder is dan 1,10 meter en niet is uitgerust met een motor, dan wel is uitgerust 

met een motor waarvan de door de constructie bepaalde maximumsnelheid niet meer dan 45 km per 

uur bedraagt, en geen bromfiets is.  

g. minder valide: natuurlijk persoon, die in het autoluwe gebied: 

- beschikt over een invalidenparkeergelegenheid op kenteken en; 

- als eigenaar of houder van een invalidenvoertuig of motorvoertuig staat geregistreerd. 

h. motorvoertuigen: gemotoriseerde voertuigen, behalve bromfietsen, fietsen met trapondersteuning 

en invalidenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen.  

i. onderneming: bedrijf / instelling die in het autoluwe gebied: 

- is gevestigd, blijkens inschrijving bij de Kamer van Koophandel, en; 

- beschikt over eigen parkeergelegenheid. 

j. ontheffing: door het college van burgemeester en wethouders verleende ontheffing, als bedoeld in 

artikel 87 van het RVV, van het verbod om met een nader aangeduid motorvoertuig in het autoluwe 

gebied te rijden buiten de venstertijden.  



k. RVV 1990: Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990  

l. storings-, schade-, bouw-, verhuis-, evenementen-, rouw- of trouwbedrijf: bedrijf dat of klant die in 

het autoluwe gebied in het kader van storingen, schade, bouw, verhuizingen, evenementen, rouwen of 

trouwen werkzaamheden verricht: 

- welke niet of niet alleen kunnen plaatsvinden gedurende de venstertijden en; 

-waarvoor een motorvoertuig noodzakelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden, of; 

- waarvoor de goederen, gereedschappen of materialen niet op andere wijze dan met een 

motorvoertuig kunnen worden afgeleverd of opgehaald. 

m. taxibedrijf: bedrijf dat in het bezit is van een vergunning als bedoeld in de Wet Personenvervoer, 

met als doelstelling het na afspraak en tegen betaling vervoeren van (minder valide) personen. 

n. uitgaansavonden: vrijdagavond en zaterdagavond van 20.00 tot 05.00 uur. 

o. utiliteitsbedrijven: nuts-, telecom-, kabel-, straatreinigingsbedrijven en  

vuilophaaldiensten.  

p. venstertijden: in een verkeersbesluit vastgelegde tijdsperioden, 

waarbinnen het rijden met een motorvoertuig in het  

autoluwe gebied is toegestaan.  

q. waardetransporteur: transportbedrijf dat bedrijven / instellingen voorziet van geld en dit geld 

vervoert in hiertoe speciaal beveiligde motorvoertuigen. 

 

B. In het eerste lid van artikel 2 wordt een volzin toegevoegd, luidende: 

Het formulier is te downloaden van de website van het Parkeer-Servicebureau. 

 

C. In artikel 2, vervalt het vijfde lid. 

 

D. De aanhef van artikel 5 komt te luiden: 
 

 

Artikel 5: Verlenen ontheffing 

 

E. Artikel 11 komt te luiden: 

 

Artikel 11: Langlopende ontheffingen voor hulpdiensten, waardetransporteurs en 

gemeentelijke diensten 

1. Het college kan aan waardetransporteurs een langlopende ontheffing verlenen voor het met een 

motorvoertuig rijden in het autoluwe gebied buiten de venstertijden. 

2. Het college kan aan hulpdiensten een langlopende ontheffing verlenen voor het met een 

motorvoertuig rijden in het autoluwe gebied buiten de venstertijden.  

3. Het college kan aan gemeentelijke diensten een langlopende ontheffing verlenen voor het met een 

motorvoertuig rijden in het autoluwe gebied buiten de venstertijden. 

 

Artikel II 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013. 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Roosendaal in de openbare vergadering van  

12 december 2012, 

De griffier,                        De voorzitter, 
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 Raadsvoorstel 
  

Datum 
raadsvergadering: 

12 december 2012   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Wethouder Verbraak   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Wijziging Verordening winkeltijden 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
Samenvatting:  
Met de beslissing op bezwaar naar aanleiding van de Verordening winkeltijden wordt terug gegaan 
naar het regime zoals dat tot vorig jaar gold. Dit zijn 52 koopzondagen voor Rosada en 15 
koopzondagen voor de rest van de gemeente. Na overleg en op voorstel van de belangenorganisaties 
zijn de voorkeuren bepaald. Als algemene regel geldt het voorstel van het Collectief Roosendaal. Voor 
de verschillende branches en gebieden kunnen bijzondere regelingen worden vastgesteld. De 
koopzondagen worden voor 2013 wettelijk verankerd in de wijziging van de Verordening winkeltijden. 
Op de koopzondagen in de binnenstad geldt de regeling voor het betaald parkeren.  
 
Wij stellen u voor: 
1. De Verordening tot wijziging van de Verordening winkeltijden vast te stellen. 
 

Aanleiding   
Met de beslissing op bezwaar naar aanleiding van de Verordening winkeltijden wordt terug gegaan 
naar het regime zoals dat tot vorig jaar gold. Dit is 52 koopzondagen voor Rosada (gelet op bijzondere 
positie die het outletcenter inneemt) en 15 dagen voor de rest van de gemeente. Na overleg en op 
voorstel van de belangenorganisaties zijn de voorkeuren bepaald. Als algemene regel voor de stad 
geldt het voorstel van de Collectief Roosendaal. Voor de verschillende branches en gebieden kunnen 
bijzondere regelingen worden vastgesteld. De bouwmarkten branche zijn dit jaar een aparte categorie. 
Voor de supermarkten geldt dat er voor het eerst 15 koopzondagen worden vastgesteld, maar of zij 
open willen zijn is aan de supermarkten zelf. Dit geldt overigens voor alle winkels. Voor de winkels op 
Woonboulevard Oostpoort wordt aangesloten bij Go-Stores. 
 

Kader    
Winkeltijdenwet en het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet 
 

Motivering / toelichting   
De gemeenteraad kan 15 koopzondagen vaststellen waarop de winkels geopend mogen zijn. In een 
overleg met de vertegenwoordigers van de diverse belangenorganisaties is aangegeven dat zij zelf hun 
wensen kunnen aangeven. De volgende voorkeuren voor de 15 koopzondagen in 2013 zijn door de 
hieronder genoemde sectoren kenbaar gemaakt: 
 
Binnenstad Roosendaal: 
Alle laatste zondagen van de maand, met uitzondering van 31 maart (1

e
 Paasdag) die 24 maart wordt; 

en 1, 15 en 22 december. 
 
Wouw:  
De laatste zondagen van februari, april, augustus, september, oktober en november; en 2

e
 Paasdag, 

Hemelvaartsdag, 2
e
 Pinksterdag; en 1, 15 en 22 december; en de zondagen van de geraniummarkt 

Wouw, kermis Wouw en braderie Wouw. 
 
Nispen: 
Alle laatste zondagen van de maand, met uitzondering van 31 maart (1

e
 Paasdag) die 24 maart wordt; 

en 1, 15 en 22 december. 
 
Heerle:  
Alle laatste zondagen van de maand, met uitzondering van 31 maart (1

e
 Paasdag) die 24 maart wordt; 

en 1, 15 en 22 december. 



 
 
Supermarkten: 
Alle laatste zondagen van de maand, met uitzondering van de maanden april, juli, augustus, september 
en oktober; en 2e Paasdag, 5 mei, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 2e Kerstdag en 1, 15, en 22 
december. 
 
Go-Stores / Woonboulevard Oostpoort (exclusief bouwmarkt): 
Alle laatste zondagen van de maand, met uitzondering van 31 maart (1

e
 Paasdag) die 24 maart wordt 

met uitzondering van de maanden juni en juli; en 2
e
 Paasdag, Hemelvaartsdag, 2

e
 Pinksterdag, 2

e
 

Kerstdag en  22 december. 
 
Bouwmarkten: 
Alle laatste zondagen van de maand, met uitzondering van de maanden juni en juli; en 2

e
 Paasdag, 2

e 
 

Hemelvaartsdag, 2
e
 Pinksterdag, 2

e
 Kerstdag en 22 december. 

 
Tuincentra en automobielbedrijven:  
1 en 24 maart, 1, 7, 14, 21 en 28 april, 5, 12, 20 en 26 mei, 1, 8, 15 en 22 december. 
 
De voorstellen passen binnen de door u gestelde kaders. Met de voorgestelde wijziging van de 
Verordening winkeltijden worden de koopzondagen wettelijk geregeld.  
 
Op de bovengenoemde koopzondagen in de binnenstad geldt het betaald parkeerregime. Dit wordt 
geregeld in het door ons college vastgesteld Aanwijzingsbesluit betaald parkeren zondagen en 
feestdagen. 
 
Op 30 oktober jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de 
Winkeltijdenwet dat gemeenten de vrijheid geeft om zelf te bepalen hoe vaak winkels op zondag open 
mogen zijn. Zodra dit wetsvoorstel in werking is getreden, zal ons college u een voorstel tot invulling 
van deze wijziging doen.  
 

Doel en evaluatie   
Het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening winkeltijden waarmee voor de 
verschillende sectoren in 2013 voor maximaal 15 dagen vrijstelling wordt verleend van het verbod om 
winkels op zon- en feestdagen geopend te hebben. 
 

Financiële aspecten en consequenties   
Geen. 
 

Communicatie    
Na vaststelling wordt de verordening afgekondigd in het Gemeenteblad en gepubliceerd in de 
Roosendaalse Bode en op de website. 
De collectieve koopzondagen voor de binnenstad worden steeds afzonderlijk kenbaar gemaakt in de 
Roosendaalse Bode. 
 

Bijlagen   
1. Verordening tot wijziging van de Verordening winkeltijden 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
G. van Hofwegen mr. J.M.L. Niederer 



 

 

  

  

 Raadsbesluit 
  

Datum 
raadsvergadering: 

12 december 2012   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Wethouder Verbraak   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Wijziging Verordening winkeltijden 

 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie Bestuur d.d. 28 november 2012. 
 
Besluit: 
 

1. De Verordening tot wijziging van de Verordening winkeltijden vast te stellen. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2012. 
 
 
De griffier,    De voorzitter, 
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De raad van de gemeente Roosendaal; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal van  

30 oktober 2012; 

 

gelet op de Winkeltijdenwet en het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet; 

 

besluit vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Verordening Winkeltijden: 

 

Artikel I Wijziging verordening 

De Verordening Winkeltijden en de Toelichting worden als volgt gewijzigd. 

 

In artikel 10 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

a. Het tweede lid komt te luiden: 

 

2 Een vrijstelling van de verboden vervat in artikel 2 , eerste lid van de wet, geldt in het jaar 2013 

voor de navolgende aangegeven gebieden en branches voor de daarbij genoemde dagen: 

a.     Roosendaal, exclusief het gebied Rosada/recreatiecentrum De Stok, zoals dat gebied is 

aangegeven op de bij deze verordening en als zodanig gewaarmerkte tekening: 27 januari, 24 

februari, 24 maart, 28 april, 26 mei, 30 juni, 28 juli, 25 augustus, 29 september, 27 oktober, 24 

november 1 december, 15 december, 22 december en 29 december 2013; 

b.     Wouw: 24 februari, 1 april, 28 april, 9 mei, 20 mei, 25 augustus, 29 september, 27 

oktober, 24 november, 1 december, 15 december en 22 december 2013; en de zondagen van 

de geraniummarkt Wouw, kermis Wouw en braderie Wouw 2013; 

c.     Nispen: 27 januari, 24 februari, 24 maart, 28 april, 26 mei, 30 juni, 28 juli, 25 augustus, 29 

september, 27 oktober, 24 november 1 december, 15 december, 22 december en 29 

december 2013; 

d.     Heerle: 27 januari, 24 februari, 24 maart, 28 april, 26 mei, 30 juni, 28 juli, 25 augustus, 29 

september, 27 oktober, 24 november 1 december, 15 december, 22 december en 29 

december 2013; 

e.     Supermarkten: 27 januari, 24 februari, 31 maart, 1 april, 5 mei, 9 mei, 20 mei, 26 mei, 30 

juni, 24 november 1 december, 15 december, 22 december, 26 december en 29 december 

2013; 

f.    Go-Stores / Woonboulevard Oostpoort, zoals dit gebied is aangeven op de bij deze 

verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening: 27 januari, 24 februari, 24 

maart, 1 april, 28 april, 9 mei, 20 mei, 26 mei,  25 augustus, 29 september, 27 oktober, 24 

november, 22 december, 26 december en 29 december 2013; 

g.   Bouwmarkten: 27 januari, 24 februari, 24 maart, 1 april, 28 april, 9 mei, 20 mei, 26 mei, 25 

augustus, 29 september, 27 oktober, 24 november, 22 december, 26 december en 29 

december 2013; 

h.      Tuincentra en automobielbedrijven: 17 maart, 24 maart, 1 april, 7 april, 14 april, 21 april, 

28 april, 5 mei, 12 mei, 20 mei, 26 mei, 1 december, 8 december, 15 december en 22 

december. 

 

b. Onder vernummering van het derde lid tot vierde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende: 

 

3 De gebiedsvrijstelling opgenomen onder lid 2, sub a, b, c, en d, van dit artikel geldt niet voor 

de winkels die vallen onder branches aangeduid in lid 2 sub e, f, g en h van dit artikel. De 

vrijstelling opgenomen onder lid 2 sub f van dit artikel geldt niet voor de winkels die vallen 

onder het gebied aangeduid in lid 2 sub g en h van dit artikel.  

 

Artikel II Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013.  

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 december 2012. 

 

De griffier,                               De voorzitter, 
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3.7 Raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling van Raad van Toezicht Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO WBR) en statuten OBO WBR
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 Raadsvoorstel 
  

Datum 
raadsvergadering: 

12 december 2012   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Verbraak   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling van Raad van Toezicht Openbaar 
Basisonderwijs West-Brabant (OBO WBR) en statuten OBO WBR 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
 
Wij stellen u voor: 

1. In te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling raad van toezicht 
Openbaar Basisonderwijs West-Brabant 2004 die in 2010 is aangevuld met de toetreding van 
de gemeente Drimmelen; 

2. In stemmen met benodigde statutenwijziging van de Stichting OBO WBR; 
 

 
Aanleiding  
In 2004 hebben de openbare scholen in de gemeenten Rucphen, Halderberge, Moerdijk en 
Roosendaal zich verzelfstandigd in de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO WBR). 
Eind 2010 zijn ook de scholen in de gemeente Drimmelen onderdeel geworden van de stichting. 
Gemeentebesturen zijn volgens de wet op de primair onderwijs (WPO) verantwoordelijk voor de 
instandhouding van openbaar basisonderwijs binnen hun gemeente en voeren derhalve het extern 
toezicht uit op het beheer van de stichting. Deze taak wordt uitgevoerd door de raad van toezicht, 
waarin de portefeuillehouders ‘onderwijs’ van de betrokken gemeenten zitting hebben. 
 
 

Motivering / toelichting  
Per 1 augustus 2010 is de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ in werking getreden. De wet verplicht 
scholen tot een scheiding van de functies bestuur en intern toezicht, maar laat scholen vrij in de 
invulling van deze scheiding. Als gevolg van de bovengenoemde wet zijn de statuten van de stichting 
en de Gemeenschappelijke regeling aangepast. Hiervoor is instemming van de gemeenteraden nodig. 
 
Artikel 48 van de WPO schrijft voor dat ook wanneer een openbare school door een stichting in stand 
gehouden wordt er geregeld moet zijn op welke manier de gemeente toezicht houdt op het openbaar 
onderwijs. Het gaat overigens om een beperkt aantal taken, die in de nieuwe statuten omschreven zijn. 
Om dit toezicht uit te oefenen hebben de deelnemende gemeenten in 2004 een ‘gemeenschappelijke 
regeling’ in het leven geroepen, waarmee de gemeenteraden een aantal toezichthoudende taken en 
bevoegdheden hebben overgedragen aan de wethouders onderwijs. Zij vormen samen de Raad van 
Toezicht en zij voeren het externe toezicht uit, zoals dit in de WPO bedoeld is. De statuten van de 
gemeenschappelijke regeling zijn ook opnieuw vormgegeven waardoor voor alle partijen duidelijk is 
welke bevoegdheden door de gemeenteraden worden overgedragen en welke door de wethouder, als 
lid van de RvT uitgeoefend dienen te worden. Van de in artikel 48 omschreven bevoegdheden, zal 
alleen de bevoegdheid tot het wijzigen van de statuten van de stichting, het besluit tot opheffing van de 
stichting en het besluit tot sluiting van een school door de gemeenteraad uitgevoerd worden. De 
overige bevoegdheden worden overgedragen aan de RvT. Het bestuur van OBO legt niet rechtstreeks 
verantwoording af aan de gemeenteraden, maar doet dit voor de in artikel 48 omschreven 
verplichtingen via de RvT. 
 

Doel en evaluatie   
Het doel is OBO WBR in staat te stellen te voldoen aan de eisen in de Wet Goed onderwijs, Goed 
bestuur. 
 
 

Financiële aspecten en consequenties   
Voor de gemeente Roosendaal heeft dit geen financiële consequenties.  



 
Communicatie    
Als uw raad heeft ingestemd met de statutenwijziging en de wijziging van de gemeenschappelijk 
regeling Raad van Toezicht, wordt de Stichting Openbaar Basisonderwijs hiervan schriftelijk in kennis 
gesteld. Het ontwerp statutenwijziging moet daartoe ook ondertekend worden door uw raad en 
verzonden worden aan de stichting. 
 

Bijlagen 
   

1. Concept statuten Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant 
2. Gemeenschappelijke Regeling Raad van toezicht OBO WBR  

 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
G. van Hofwegen mr. J.M.L. Niederer 



 

 

  

  

 Raadsbesluit 
  

Datum 
raadsvergadering: 

12 december 
2012 

  Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Verbraak   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling van Raad van Toezicht Openbaar 
Basisonderwijs West-Brabant (OBO WBR) en statuten OBO WBR 

 
 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie Bestuur d.d. 28 november 2012. 
 
Besluit:  
 

1. In te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling raad van toezicht 
Openbaar Basisonderwijs West-Brabant 2004 die in 2010 is aangevuld met de toetreding van 
de gemeente Drimmelen; 

2. In stemmen met benodigde statutenwijziging van de Stichting OBO WBR; 

 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2012. 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
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Stoktstraat 2, Horst 
Postbus 6069 
5960 AB Horst 
 
info@novitasnotariaat.nl 
www.novitasnotariaat.nl 

Tel. 077 – 3971515 
Fax 077 – 3971376 
 
 
KvK nummer   14104974 

 
 
 

 

 
 
 
 
  
 

STATUTENWIJZIGING  
(Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant) 

Vandaag, +, verschijnt voor mij, mr. Martijn Jarig Tolsma, notaris te Horst aan de 
Maas: 
+. Zij handelt als schriftelijk gevolmachtigde van het bestuur van de stichting: 
Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant, statutair gevestigd te 
Roosendaal, feitelijk gevestigd te 4708 AJ Roosendaal, Vijfhuizenberg 157, 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder 
nummer 20116029. 
Deze stichting wordt hierna ook genoemd: de stichting. 
Van de volmacht blijkt uit notulen die aan deze akte zijn gehecht. 
De verschenen persoon verklaart vooraf het volgende. 
INLEIDING 
1. De stichting werd opgericht bij akte verleden op achtentwintig juli tweeduizend 

vier voor een waarnemer van mr. G.H.H.J. Janssen, notaris te Rotterdam. 
2. De statuten zijn gewijzigd bij akte verleden op tien december tweeduizend tien 

voor mij, notaris, en vond plaats vanwege de overname van het bestuur van de 
scholen in de gemeente Drimmelen. 

3. In de vergadering van het bestuur van de stichting, heeft het bestuur op + 
besloten tot wijziging van de statuten. De notulen van dit besluit zijn aan deze 
akte gehecht. 

 Deze statutenwijziging vindt mede plaats vanwege de op een augustus 
tweeduizend tien gewijzigde Wet op het Primair Onderwijs en de code "goed 
onderwijs, goed bestuur". 

4. Volgens de wet en de statuten is voor het besluit tot statutenwijziging van 
verschillende instanties goedkeuring nodig. De goedkeuringen zijn verleend 
door: 
-  de raad van toezicht, zoals vastgelegd in de Gemeenschappelijke regeling 

Raad van Toezicht Openbaar Basisonderwijs West-Brabant, op +; 
-  de gemeenteraad van Roosendaal op +; 
-  de gemeenteraad van Halderberge op +; 
-  de gemeenteraad van Rucphen op +; 
-  de gemeenteraad van Moerdijk op +; 
-  de gemeenteraad van Drimmelen op +. 

 Van de goedkeuringen blijkt uit zes aan deze akte gehechte bijlagen. 
5. Het besluit tot statutenwijziging werd volgens de statutaire voorschriften 

genomen. 
STATUTENWIJZIGING 
Ter uitvoering van het besluit worden de statuten geheel gewijzigd en luiden zij 
voortaan als volgt: 
NAAM 
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Artikel 1 
De stichting draagt de naam:  
Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant. 
BEGRIPSBEPALINGEN 
Artikel 2 
In deze statuten wordt verstaan onder: 
a.  de uitvoerende bestuurder: de bestuurder die belast is met het uitvoeren van 

de bestuursbesluiten; 
b. de directeur-bestuurder: de uitvoerende bestuurder die zorgt voor de 

voorbereiding en uitvoering van in principe alle bestuursbesluiten en stukken 
zoals begroting (dit laat de bevoegdheid van andere uitvoerende bestuursleden 
onverlet); 

c. de niet-uitvoerende bestuurder: de intern-toezichthouder op de uitvoerende 
bestuursleden; 

d. bestuur: de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuursleden gezamenlijk; 
e. raad van toezicht: de raad van toezicht zoals bedoeld in de 

Gemeenschappelijke Regeling zoals vastgesteld door de gemeenteraden en 
gedateerd +. Indien de Gemeenschappelijke Regeling wordt beëindigd, wordt 
onder de raad van toezicht de gemeenteraden van de gemeenten verstaan; 

f. gemeente: de gemeenten Roosendaal, Halderberge, Rucphen, Moerdijk en 
Drimmelen; 

g. college van B&W: de colleges van burgemeester en wethouders van de onder f 
vermelde gemeenten; 

h. gemeenteraad: de gemeenteraden van de vermelde gemeenten; 
i. scholen: de openbare scholen voor primair onderwijs die onder het bestuur van 

de stichting vallen; 
j. stichting: de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant; 
k. WPO: de Wet op het primair onderwijs; 
l. GMR: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; 
m. schriftelijk: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander 

gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden 
ontvangen. 

ZETEL EN TIJDSDUUR  
Artikel 3 
1. De stichting is gevestigd in de gemeente Roosendaal. 
2. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. 
DOEL 
Artikel 4 
De stichting heeft ten doel het geven van openbaar onderwijs aan de scholen die 
onder haar gezag vallen, met inachtneming van artikel 46 WPO. Om het doel te 
verwezenlijken kan de stichting gebruik maken van alle daaraan dienstbare 
middelen. 
VERMOGEN 
Artikel 5 
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: 
a. rijksbekostiging; 



 
 

pagina - 3 - 
 
 
 

12653 - MT - (akte: 32043) 

b. vergoedingen voor de door de stichting verleende diensten; 
c. subsidies, giften en donaties; 
d. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten, met dien verstande dat 

erfstellingen alleen kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van 
boedelbeschrijving; 

e. hetgeen op andere wijze verkregen wordt. 
ORGANISATIE 
Artikel 6 
De stichting heeft een bestuur en een raad van toezicht. 
De uitvoerende en de niet-uitvoerende bestuurders vormen samen het bestuur. 
BESTUUR; TAAK 
Artikel 7 
 Taak 
1.  Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar het belang van de 

stichting, het belang van de scholen die door de stichting in stand worden 
gehouden en het belang van de samenleving. 

2. Het bestuur bepaalt of een bestuurslid een uitvoerende of een niet-uitvoerende 
taak heeft. Een eenmaal gedane keuze is gedurende de termijn waarvoor de 
bestuurder is benoemd niet te herzien. 

3. Het bestuur heeft al die taken en bevoegdheden die niet bij of volgens deze 
statuten of een door het bestuur opgesteld reglement aan anderen zijn 
toegekend. 

 Doelstellingen stichting 
4. Het bestuur formuleert concrete doelstellingen van de scholen die door de 

stichting in stand worden gehouden. Daarbij houdt het bestuur rekening met de 
belangen van hen die bij die scholen zijn betrokken en met de eisen die de 
samenleving aan onderwijs stelt. Het bestuur legt in het jaarverslag 
verantwoording af over de mate waarin de vastgestelde missie en 
doelstellingen worden gehaald. 

 Volgens de wet te noemen taken 
5. Conform de code voor goed bestuur als bedoeld in artikel 171 WPO hebben de 

niet-uitvoerende bestuursleden een klankbordfunctie naar de uitvoerende 
bestuursleden. 

6. Het bestuur is bevoegd tot: 
- het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 

vervreemding en bezwaring van registergoederen, met inachtneming van 
het bepaalde in artikel 106 WPO; 

- het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of 
hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt; 

met inachtneming van artikel 10 van deze statuten. 
 De niet-uitvoerende bestuurders zijn mede belast met de taken als omschreven 

in artikel 17c van de WPO. Thans staat in dat artikel: 
a. het goedkeuren van de begroting en het jaarverslag en, indien van 

toepassing, het strategisch meerjarenplan van de stichting. Dit 
onverminderd de taak die de raad van toezicht heeft; 
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b. het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen, 
de code voor goed bestuur, bedoeld in artikel 171 lid 1 sub a WPO, en de 
afwijkingen van die code; 

c. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige 
bestemming en aanwending van de middelen van de stichting die zijn 
verkregen op grond van de WPO; 

d. het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van 
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan het bestuur, en 

e. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken 
en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder a tot en met d, in 
het jaarverslag. 

7. Het bestuur draagt met inachtneming van de Archiefwet 1995 zorg voor de 
archiefbescheiden.  

 Vergoeding 
8. Het bestuur is belast met het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden, 

bezoldiging en kostenvergoedingen van de uitvoerende bestuurders voorzover 
zij een arbeidsovereenkomst met de stichting hebben. 

 Het bestuur kan aan zichzelf een beloning en onkostenvergoeding toekennen 
voorzover dit binnen een door de raad van toezicht goedgekeurde begroting 
valt. Jaarlijks wordt door het bestuur uitdrukkelijk in de jaarrekening 
verantwoord welke bedragen op grond van deze regeling zijn uitgegeven. 

BESTUUR; SAMENSTELLING EN BENOEMING 
Artikel 8 
 Benoeming 
1. Het bestuur bestaat uit ten minste zeven natuurlijke personen. 
 De raad van toezicht benoemt de bestuursleden. 
 Competenties 
2. Bij de samenstelling van het bestuur wordt gelet op diverse facetten die de 

aandacht van het bestuur vragen. Het bestuur wordt in ieder geval 
samengesteld op basis van: 
- algemene bestuurlijke kwaliteiten; en 
-  affiniteit met de doelstelling van de stichting. 

 Het bestuur stelt in een profielschets vast wat, in algemene zin, de gevraagde 
deskundigheid en achtergrond van een lid van het bestuur zijn. 

 Als een vacature vervult moet worden kan de raad van toezicht besluiten tot 
een aanvulling dan wel een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en 
eigenschappen voor het bestuur. 

 Een lid van het bestuur mag geen lid zijn van de (gemeenschappelijke) 
medezeggenschapsraad van de onder deze stichting vallende scholen. 

 Functioneren 
3. Tegen de achtergrond van de benodigde deskundigheid draagt ieder 

bestuurslid zorg voor voortdurende persoonlijke ontwikkeling. 
 Het bestuur beoordeelt periodiek haar eigen functioneren en het functioneren 

van de uitvoerende bestuursleden. 
 De raad van toezicht is bevoegd om het functioneren van het bestuur te 

beoordelen. 
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4. Benoeming en bindende voordrachten 
 Benoeming geschiedt met inachtneming van een profielschets waarin de 

noodzakelijke competenties van het bestuur en de afzonderlijke leden van het 
bestuur worden beschreven. 

5. Ten minste een derde gedeelte, maar geen meerderheid, van de bestuursleden 
van het bestuur wordt benoemd op bindende voordracht van de oudergeleding 
van de GMR. Dit houdt het volgende in. Als het bestuur uit vijf of zes leden 
bestaat, kan de oudergeleding van de GMR een bindende voordracht doen 
voor twee zetels in het bestuur. Bestaat het bestuur uit zeven leden dan doet 
de oudergeleding van de GMR een bindende voordracht voor drie leden. 

 Voorts stelt de raad van toezicht de GMR in de gelegenheid een bindende 
voordracht te doen voor één lid van het bestuur. 

 Het bestuur draagt de directeur-bestuurder voor. 
6. Benoemingsadviescommissie 
 De in lid 5 van dit artikel genoemde voordrachten worden voorbereid door een 

benoemingsadviescommissie. In de benoemingsadviescommissie hebben in 
elk geval twee leden van het bestuur en twee leden van de GMR zitting, onder 
wie een lid van de oudergeleding van de GMR. De oudergeleding van de GMR 
benoemt de voorzitter van de benoemingsadviescommissie. De werkwijze van 
deze benoemingsadviescommissie wordt in een door het bestuur vast te stellen 
reglement nader uitgewerkt. 

 De voordracht wordt opgemaakt met inachtneming van het profiel bedoeld in lid 
4 van dit artikel. 

7. Termijn, herbenoeming en rooster van aftreden 
 De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar. 

Aftreden geschiedt volgens een door het bestuur in een bestuursreglement op 
te stellen rooster van aftreden. Een volgens rooster aftredend lid van het 
bestuur is onmiddellijk herbenoembaar. Herbenoeming is slechts tweemaal 
mogelijk. Herbenoeming vindt plaats door de raad van toezicht. 

 Degene die in een tussentijdse vacature benoemd is, neemt op het rooster de 
plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. 

 Echter, een lid van het bestuur dat een arbeidsovereenkomst met de stichting 
heeft wordt benoemd voor de periode gelijk aan de duur van de 
arbeidsovereenkomst. 

8. Informatieverstrekking 
 De uitvoerende bestuursleden verschaffen de niet-uitvoerende bestuursleden 

tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke 
gegevens en voorts aan ieder lid van het bestuur alle inlichtingen over de 
aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. Het bestuur is 
bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden, 
overige gegevensdragers en correspondentie van de stichting; het/de door het 
bestuur aangewezen persoon/personen heeft/hebben te allen tijde toegang tot 
alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen. 

 De niet-uitvoerende bestuurders kunnen onafhankelijk van de overige 
bestuurders om de in de vorige alinea gemelde informatie verzoeken. 

9. Bijstand door deskundigen 
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 Het bestuur kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn 
taak doen bijstaan door één of meer deskundigen. Het bestuur legt in een 
bestuursreglement aan welke criteria een situatie moet voldoen voordat een 
deskundige wordt ingeschakeld. 

BESTUUR; FUNCTIES 
Artikel 9 
 Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, penningmeester en secretaris 

aan. De functies van penningmeester en secretaris kunnen door één persoon 
worden vervuld. 

BESTUUR; BIJZONDERE BESLUITEN 
Artikel 10 
 Grotere meerderheid 
1. Het bestuur kan alleen met drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, in een 

vergadering waarbij bij de oproeping is aangekondigd dat het onderwerp is 
geagendeerd, besluiten nemen over: 

 a. het verrichten van handelingen waarbij een direct of indirect tegenstrijdig 
belang bestaat of kan bestaan tussen een lid van het bestuur en de 
stichting. Voor het begrip "tegenstrijdig belang" wordt aansluiting gezocht 
bij artikel 2:256 Burgerlijk Wetboek; 

 b. een aanvraag tot faillissement of van surséance van betaling; 
 c. het doen van een voorstel tot opheffing of afsplitsing van (een deel van) 

door de stichting in stand gehouden scholen, met inachtneming van artikel 
48 lid 5 WPO; 

 d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere 
rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende 
betekenis is voor de stichting of de in stand te houden scholen; 

 e. het vaststellen of wijzigen van het strategisch meerjarenplan; 
 f. de besluiten die zijn genoemd in: 

-  artikel 7 lid 6 (onroerend goed, borgstelling etcetera); 
-  artikel 28 (statutenwijziging); 
-  artikel 29 (ontbinding); 
-  artikel 30 (fusie en splitsing). 

Bevoegdheid 
2. Het ontbreken van de goedkeuring zoals hiervoor in lid 1 bedoeld tast de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur niet aan, met uitzondering 
van de handelingen zoals genoemd in artikel 7 lid 6 (onroerend goed, 
borgstelling etcetera). 

UITVOERENDE BESTUURDERS 
Artikel 11 
 De uitvoerende bestuursleden regelen de onderlinge taakverdeling. 
BELET OF ONTSTENTENIS 
Artikel 12 
 Bij ontstentenis of belet van alle uitvoerende bestuursleden wordt de dagelijks 

gang van zaken binnen de stichting waargenomen door één persoon die 
daartoe door het bestuur is of wordt aangewezen. Gaat het bestuur niet binnen 
twee weken tot een zodanige aanwijzing over, dan kan de raad van toezicht 
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een persoon benoemen. Gaat ook de raad van toezicht niet binnen vier weken 
na de gemelde termijn van twee weken over tot een zodanige aanwijzing, dan 
kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda, op verzoek van één of 
meer belanghebbende(n), een persoon aanwijzen. De GMR en de gemeente 
worden uitdrukkelijk als belanghebbenden aangemerkt. 

SCHORSING EN ONTSLAG 
Artikel 13 
 Ontslag 
1. De raad van toezicht kan een bestuurslid ontslaan. 
 Schorsing 
2. Het bestuur kan een bestuurslid voor maximaal vier maanden schorsen, mits 

daartoe wordt besloten met een tweederde meerderheid van stemmen. 
 Oordeel raad van toezicht over schorsing 
3. Het bestuur onderwerpt het in lid 2 gemelde besluit onmiddellijk aan het 

oordeel van de raad van toezicht, die zo spoedig mogelijk daarop beslist of hij 
de schorsing al dan niet bevestigt. De schorsing geldt dan als door de raad van 
toezicht besloten. 

 Het lid wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering waarin 
schorsing of verlenging daarvan, of het ontslag aan de orde is te 
verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. 

4. Wanneer de raad van toezicht de schorsing als bedoeld in het voorgaande lid 
bevestigt, wordt de schorsingstermijn geacht ingegaan te zijn op het moment 
van het bestuursbesluit daartoe. 

 CAO 
5. Bij een bestuurder die een arbeidsovereenkomst met de stichting heeft dient 

het bepaalde in de Collectieve arbeidsovereenkomst voor het primair onderwijs 
(CAO-PO) in acht te worden genomen. 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP 
Artikel 14 
1. Het bestuurslidmaatschap eindigt door: 

a. het eindigen van de periode waarvoor een lid is benoemd;  
b. wanneer een lid failliet gaat of de schuldsanering natuurlijke personen op 

hem van toepassing wordt verklaard; 
c. verlening van surseance van betaling; 
d. ondercuratelestelling; 
e. onder bewindstelling van het vermogen van het lid wegens geestelijke 

toestand of (de verwachting van) verkwisting of het hebben van 
problematische schulden; 

f. ontslag door de raad van toezicht; 
g. ontslag door de rechtbank; 
h. opzegging; 
i. overlijden. 

2.  Het lidmaatschap van een bestuurslid dat een arbeidsovereenkomst met de 
stichting heeft eindigt zodra de arbeidsovereenkomst is geëindigd of is 
opgezegd. 

BESTUURSREGLEMENT 
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Artikel 15 
1. Het bestuur stelt een bestuursreglement vast, waarin het bepaalt welke 

bevoegdheden, die bij of krachtens wet aan het bevoegd gezag van de scholen 
zijn toegekend, het overdraagt aan de directeur-bestuurder. 

2. Het bestuursreglement bevat richtlijnen voor de uitoefening van de aan de 
directeur-bestuurder overgedragen taken en bevoegdheden en het toezicht 
daarop. 

3. Het bestuursreglement bevat in ieder geval: 
-  regels voor het verstrekken van informatie door de uitvoerende 

bestuursleden aan de niet-uitvoerende bestuursleden; 
-  regels voor het inhuren van deskundigen; 
-  het rooster van aftreden. 

TAAK EN BEVOEGDHEDEN 
Artikel 16 
1. De directeur-bestuurder is belast met de dagelijkse gang van zaken met 

betrekking tot de door de stichting instandgehouden scholen, met uitzondering 
van de taken en bevoegdheden die krachtens deze statuten en het 
bestuursreglement aan de uitvoerende bestuursleden dan wel het gehele 
bestuur zijn voorbehouden. 

2. De directeur-bestuurder bereidt de besluiten van het bestuur voor, en voert 
genomen besluiten uit. 

VOLMACHT 
Artikel 17 
 Het bestuur kan een derde of een bestuurslid een volmacht geven, om de 

stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 
VERTEGENWOORDIGING 
Artikel 18 
 Twee gezamenlijk handelende uitvoerende bestuurders kunnen de stichting 

vertegenwoordigen. 
 Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan het gehele 

bestuur. 
VERGADERFREQUENTIE EN OPROEPING 
Artikel 19 
 Frequentie en bevoegdheid tot oproepen 
1. Het bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als de 

voorzitter van het bestuur, dan wel ten minste twee bestuursleden, nodig 
acht(en). 

2. Naast het bestuur is de raad van toezicht bevoegd een vergadering van het 
bestuur bijeen te roepen. 

 Termijn voor oproepen voor vergadering 
3. De voorzitter van het bestuur zorgt ervoor dat de oproepingen, spoedeisende 

gevallen uitgezonderd, ten minste zeven dagen voor de dag van de 
vergadering aan de bestuursleden worden toegezonden. 

 Agenda 
4. Tegelijkertijd met de oproeping maakt de voorzitter openbaar dat een 

vergadering plaatsvindt. Daarbij geeft hij aan op welke plaats de agenda en de 
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bijbehorende stukken ter inzage liggen.  
5. Ieder bestuurslid kan ter vergadering voorstellen een onderwerp aan de 

agenda toe te voegen. Het bestuur beslist of, en zo ja in hoeverre, aan dit 
voorstel gevolg wordt gegeven.  

QUORUM 
Artikel 20 
 Minimum aantal bestuursleden aanwezig 
1. De vergadering van het bestuur vindt geen doorgang indien niet ten minste de 

helft van het aantal zittende leden aanwezig is.  
 Nieuwe vergadering 
2. In geval een vergadering op grond van het eerste lid geen doorgang kan 

vinden, belegt de voorzitter binnen veertien (14) dagen een nieuwe 
vergadering, welke niet eerder dan veertien (14) dagen en niet later dan 
achtentwintig (28) dagen na de eerste vergadering wordt gehouden.  

3. Indien onvoldoende quorum aanwezig is en op grond van het bepaalde in het 
tweede lid een nieuwe vergadering is belegd, beraadslagen en besluiten de 
aanwezige leden over de onderwerpen die voor de eerste vergadering aan de 
orde waren gesteld, mits ten minste drie bestuursleden aanwezig zijn. 

STEMMEN 
Artikel 21 
1. Zonder last of ruggespraak 
 Ieder bestuurslid vervult zijn taak zonder last of ruggespraak, en onafhankelijk 

van bij de stichting dan wel haar instellingen betrokken deelbelangen. 
 Meerderheid van stemmen 
2. Tenzij de statuten anders bepalen, zoals in artikel 10, worden alle besluiten 

genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Een blanco uitgebrachte 
stem geldt als een niet uitgebrachte stem.  

 Wijze van stemmen 
3. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling.  
4. Indien de stemmen staken bij een stemming, niet een benoeming betreffende, 

wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld, 
waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend. Indien bij herstemming 
de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.  

5. Wordt bij stemming over personen, een benoeming betreffende, de vereiste 
meerderheid niet verkregen, dan vindt op een door de voorzitter te bepalen 
tijdstip herstemming plaats tussen de personen die de meeste stemmen op 
zich verenigd hebben. Indien bij deze stemming de stemmen opnieuw staken, 
dan beslist terstond het lot.  

 Besluiten buiten vergadering 
6. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen. 

Volgens de wettelijke regeling moeten dan alle bestuursleden in de 
gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich 
tegen deze wijze van besluitvorming verzetten. Een besluit is dan genomen als 
alle bestuursleden vóór het voorstel hebben gestemd. 

 Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de 
eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die 
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vergadering wordt vermeld. 
 Notulen 
7. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen 

gehouden. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende 
vergadering en door de voorzitter van de vergadering ondertekend. 

OPENBAARHEID VAN VERGADERINGEN 
Artikel 22 
 Openbaar 
1. De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar volgens artikel 48 lid 9 WPO.  
 Besloten 
2. De vergaderingen worden besloten gehouden, wanneer het bestuur dit beslist 

op verzoek van ten minste twee aanwezige bestuursleden of de voorzitter. Het 
betreffende bestuur beslist op grond van de aard van de aan de orde zijnde 
aangelegenheid of met gesloten deuren zal worden vergaderd. Het vergaderen 
achter gesloten deuren kan uitsluitend geschieden indien het belang van de 
openbaarheid niet opweegt tegen:  
a. het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
b. de economische of financiële belangen van de stichting; 
c. het belang van voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling 

van bij de aangelegenheden betrokken natuurlijke personen dan wel 
derden. 

3. Van een besloten vergadering wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat 
niet openbaar wordt gemaakt, tenzij het bestuur anders beslist. 

GEHEIMHOUDING VAN STUKKEN 
Artikel 23 
1. Het bestuur kan omtrent het in de vergadering behandelde en omtrent de 

inhoud van de stukken die aan hem zijn of worden voorgelegd, geheimhouding 
opleggen.  

2. De ingevolge het voorgaande lid opgelegde geheimhouding wordt zowel door 
degenen die bij de behandeling tegenwoordig waren, alsmede door degenen 
die op andere wijze van het behandelde en van de stukken kennis nemen, in 
acht genomen, totdat het bestuur de geheimhouding opheft.  

BEVOEGDHEID GEMEENTE 
Artikel 24 
De gemeenteraad is in geval van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur of 
functioneren in strijd met de WPO bevoegd zelf te voorzien in het bestuur van de 
scholen. Zonodig kunnen de gemeenteraden in dat geval de stichting te ontbinden 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 48 lid 11 WPO. 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Artikel 25 
Alle zaken betreffende de interne aangelegenheden van de stichting worden 
geregeld bij huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement mag geen 
bepalingen bevatten in strijd met deze statuten en het bestuursreglement als 
bedoeld in artikel 15. 
WERKGROEPEN 
Artikel 26 
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1. Het bestuur kan al dan niet uit zijn midden werkgroepen instellen, die onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur belast kunnen worden met 
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het bestuur behoren. Een 
werkgroep is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.  

2. Het huishoudelijk reglement bevat regels voor de werkwijze en samenstelling 
van de werkgroepen. 

FINANCIËN EN VERSLAGLEGGING 
Artikel 27 
 Boekjaar 
1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. 
 Begroting 
2. De directeur-bestuurder maakt jaarlijks, in overleg met de overige leden van 

het bestuur, een begroting met toelichting en een meerjarenraming met 
toelichting op voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren. 

 De directeur-bestuurder zendt de ontwerpbegroting en de meerjarenraming 
vóór vijftien oktober aan de raad van toezicht. De raad van toezicht kan zijn 
zienswijze over de ontwerpbegroting uiterlijk dertig november aan het bestuur 
toezenden. Het bestuur stelt vervolgens de begroting vast, en zendt binnen 
twee weken na vaststelling van de begroting een afschrift daarvan – waaronder 
begrepen een reactie op de ontvangen zienswijze – aan de raad van toezicht. 
De begroting moet worden goedgekeurd door de raad van toezicht. 

3. Indien vóór een februari van het jaar waarvoor de begroting geldt de begroting 
niet is goedgekeurd, neemt het bestuur de maatregelen die hij nodig acht om 
de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen. Ook de raad van 
toezicht is bevoegd om die maatregelen te nemen. 

 Jaarrekening en jaarverslag 
4. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de stichting 

maakt het bestuur een jaarrekening en een jaarverslag op over dat boekjaar. 
De raad van toezicht kan deze termijn met ten hoogste vijf maanden verlengen 
op grond van bijzondere omstandigheden. 

 Bij het opmaken van het jaarverslag houdt het bestuur in ieder geval rekening 
met bepaalde in artikel 7 lid 4 (doelstellingen). 

 Bij het opmaken van de jaarrekening houdt het bestuur rekening met het 
bepaalde in artikel 7 lid 7 en 8, en artikel 25 lid 10 (bezoldiging en 
onkostenvergoeding bestuur en raad van toezicht). 

 De jaarrekening moet worden goedgekeurd door de raad van toezicht. Het 
bestuur stelt de jaarrekening vast. 

 Het bestuur maakt het jaarverslag openbaar en stuurt deze samen met het 
jaarverslag naar de raad van toezicht. 

5. De jaarrekening wordt ondertekend door twee bestuursleden. 
 Accountant 
6. Het bestuur laat jaarlijks de jaarrekening onderzoeken door een door het 

bestuur aangewezen gecertificeerd accountant. 
STATUTENWIJZIGING 
Artikel 28 
 Besluitvorming 
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1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit tot statutenwijziging 
is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraden. 

2. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot (goedkeuring van 
de) statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. 
Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst 
van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn 
van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken. 

3. Een statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is 
opgemaakt. 

4. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een 
volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen op het 
kantoor van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. 

ONTBINDING EN VEREFFENING 
Artikel 29 
 Besluitvorming 
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding is 

onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraden. 
 Vereffening 
2. De directeur-bestuurder is met de vereffening belast. 
3. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding inschrijving 

geschiedt in het op het kantoor van het door de Kamer van Koophandel 
gehouden handelsregister. 

4. Het bestuur stelt de bestemming van het batig liquidatiesaldo vast. De 
bestemming zal een algemeen nut beogende instelling of publiekrechtelijke 
rechtspersoon zijn. 

5. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de 
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de 
bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en 
aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting 
worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 

6. Bewaren documenten 
 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige 

gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de door de wet 
bepaalde termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen 
persoon. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven 
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

JURIDISCHE FUSIE EN JURIDISCHE SPLITSING 
Artikel 30 
1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot juridische fusie en juridische splitsing 

van de stichting. Een dergelijk besluit is onderworpen aan de voorafgaande 
goedkeuring van de gemeenteraden. 

2. Het bepaalde in artikel 28 leden 1 en 2 is van overeenkomstige toepassing op 
besluiten van het bestuur tot fusie en splitsing. 

VRIJTEKENING EN VRIJWARING 
Artikel 31 
1. Definitie 
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 Waar in dit artikel wordt gesproken over lid, wordt daaronder begrepen een lid 
van het bestuur of een lid van de raad van toezicht. 

2. Vrijtekening 
 De stichting zal een lid niet aansprakelijk stellen voor schade die de stichting 

lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van een lid in diens hoedanigheid 
van lid van het bestuur respectievelijk lid van de raad van toezicht. 

3. Vrijwaring 
 De stichting zal een lid schadeloos stellen voor het bedrag dat dit lid aan een 

derde dient te vergoeden voor de schade die derden lijden als gevolg van enig 
handelen en/of nalaten van een lid in diens hoedanigheid van lid van het 
bestuur of lid van de raad van toezicht van de stichting. De stichting zal tot 
vergoeding overgaan van het bedrag dat een lid gehouden is op grond van een 
in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk of arbitraal vonnis of van een met die 
derde(n) overeengekomen vaststellingsovereenkomst, mits de verdediging in 
de desbetreffende procedure door of namens de stichting is gevoerd 
respectievelijk de desbetreffende vaststellingsovereenkomst is gesloten met de 
uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de stichting en het lid volledige 
medewerking aan de stichting heeft gegeven bij het voeren van de verdediging 
respectievelijk de desbetreffende schikkingsonderhandelingen. 

4. Geen vrijtekening en vrijwaring in bepaalde gevallen 
 Aan de in lid 2 van dit artikel omschreven vrijtekening en de in lid 3 van dit 

artikel opgenomen vrijwaring kan een lid geen rechten ontlenen indien de 
desbetreffende schade het gevolg is van diens opzettelijk handelen of nalaten. 
Van een zodanig handelen en/of nalaten is in ieder geval sprake: 
-  wanneer dat handelen en/of nalaten het gevolg heeft of met dat handelen 

of nalaten werd beoogd het desbetreffende lid en/of anderen verbonden 
aan de stichting en/of derden, in welk opzicht dan ook onrechtmatig te 
bevoordelen; 

-  wanneer een bestuurslid namens de stichting heeft gehandeld zonder dat 
een bestuursbesluit aan de handeling ten grondslag lag. 

5. Aan de in lid 2 omschreven vrijtekening en de in lid 3 omschreven vrijwaring 
kan een lid geen rechten ontlenen voor zover de schade als bedoeld in dit 
artikel is verzekerd en wordt vergoed door een verzekeraar. 

6. Definitie schade 
 Onder schade in de zin van dit artikel wordt mede verstaan de over enig te 

vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente, de proceskosten welke een 
lid gehouden is te voldoen en/of de ten behoeve van de verdediging van het lid 
gemaakte rechtsbijstandkosten, mits deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt 
en in redelijke verhouding staan tot de omvang van de schade.  

7. Kosten 
 Kosten door een lid gemaakt voor het voeren van verweer zullen door de 

stichting worden voorgeschoten tijdens een actie of procedure, mits het 
betreffende lid zich schriftelijk en onherroepelijk jegens de stichting heeft 
verbonden tot terugbetaling daarvan indien uit een in kracht van gewijsde 
gegaan vonnis volgt dat hij geen aanspraak kan maken op de vrijwaring door 
de stichting. De stichting kan nadere voorwaarden aan de uitbetaling 
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verbinden, zoals het stellen van zekerheid.  
8. Geldigheidsduur 
 De vrijtekening en vrijwaring als bedoeld in dit artikel blijven gelden voor een 

persoon die geen lid meer is en komen ook ten goede aan de erfgenamen of 
legatarissen van het lid.  

9. Wijziging artikel 
 Dit artikel kan zonder toestemming van de personen die aanspraak maken op 

vrijtekening en vrijwaring gewijzigd worden. Deze personen kunnen echter 
aanspraak blijven maken op de bescherming als geboden door dit artikel voor 
schade als gevolg van handelen of nalaten tijdens de periode dat dit artikel van 
kracht is. 

SLOTBEPALING 
Artikel 34 
1. In alle gevallen waarin de bepalingen van deze statuten in strijd blijken te zijn 

met de wet, prevaleert de wet.  
2. In alle gevallen de stichting betreffende waarin deze statuten niet voorzien, 

beslist het bestuur. 
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 
1. In afwijking van artikel 8 lid 1 zijn de leden van het bestuur de volgende 

personen met de titel "uitvoerende bestuurder": 
+, met de titel "directeur-bestuurder"; 
+ 
+ 
2. In afwijking van artikel 8 lid 1 zijn de leden van het bestuur de volgende 

personen met de titel "niet-uitvoerende bestuurder": 
+ 
 
SLOT 
Deze akte is opgemaakt te HORST AAN DE MAAS op de datum als in het begin 
van deze akte is vermeld. 
De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend. Haar identiteit is door mij, 
notaris, vastgesteld. 
De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. Zij 
heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en met de 
inhoud van de akte in te stemmen. Zij heeft tijdig voor het ondertekenen van de 
akte een ontwerp van deze akte ontvangen. Zij is gewezen op de gevolgen die uit 
de akte voortvloeien. 
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de 
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. 
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GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING 
 

Raad van toezicht voor Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant. 
 
De raden, colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten 
Roosendaal, Halderberge, Rucphen, Moerdijk en Drimmelen, ieder voor zover zij 
voor de eigen gemeente bevoegd zijn; 
 
verklaren: 
1.  dat coördinatie gewenst is van de bevoegdheden van de gemeenteraad zoals 

bedoeld in artikel 48 Wet op het Primair Onderwijs, mede gelet op de statutaire 
regelingen van de stichting; 

2.  dat zij de huidige "Gemeenschappelijke regeling raad van toezicht Openbaar 
Basisonderwijs West-Brabant" uit 2004, in 2010 aangevuld vanwege de 
toetreding van de gemeente Drimmelen, willen wijzigen in de volgende 
gemeenschappelijke regeling. 

 
DEFINITIE 
Artikel 1 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a.  deze regeling: deze gemeenschappelijke regeling; 
b. de wet: de wet gemeenschappelijke regelingen; 
c. de stichting: Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant, statutair 

gevestigd te Roosendaal, feitelijk gevestigd te 4708 AJ Roosendaal, 
Vijfhuizenberg 157, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van 
Koophandel onder nummer 20116029; 

d. de raad van toezicht: de raad van toezicht van de stichting, zoals in de statuten 
vermeld; 

e. de raad: de gemeenteraad van de hiervoor vermelde gemeenten; 
f. de school: de door de stichting in stand gehouden openbare school van welke 

de raden het bevoegd gezag aan de stichting hebben overgedragen; 
g. WPO: Wet op het Primair Onderwijs. 
 
INSTELLEN ORGAAN 
Artikel 2 
1.  Voor de uitvoering van deze regeling wordt een gemeenschappelijk orgaan 

ingesteld, te weten de raad van toezicht.  
2. Het gemeenschappelijk orgaan is gevestigd in Roosendaal. 
 
DOEL 
Artikel 3 
1. De raad van toezicht coördineert en oefent de bevoegdheden van de raad uit 

als bedoeld in artikel 48 WPO en de statuten van de stichting. 
2. Waar in de statuten wordt vermeld dat een gemeenteraad goedkeuring dient te 
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verlenen, is die bevoegdheid uitdrukkelijk voorbehouden aan de gemeenteraad 
en wordt deze niet aan de raad van toezicht overgedragen. 

 
TAKEN 
Artikel 4 
 Samenstelling raad van toezicht 
1. De raad van toezicht bestaat uit de aangewezen wethouders (leden van het 

college van burgemeesters en wethouders met de portefeuille "onderwijs" of 
plaatsvervanger) van alle deelnemende gemeenten. Iedere gemeente kan 
slechts door één wethouder worden vertegenwoordigd. 

 Taken raad van toezicht 
2. De raad van toezicht heeft de volgende taken: 

a.  het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van het bestuur van de 
stichting; 

b.  het goedkeuren van de begroting met toelichting en een meerjarenraming 
met toelichting voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren; 

c.  het goedkeuren van de jaarrekening; 
d. het houden van toezicht op het bestuur van de stichting; 
e. het nemen van maatregelen die de raad van toezicht nodig acht om de 

continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen, indien vóór 1 februari 
van het jaar waarvoor de begroting geldt de begroting niet is goedgekeurd. 

 Hoedanigheid en belang 
3. De personen die deel uitmaken van de raad van toezicht zitten in hun 

hoedanigheid van wethouder in de raad van toezicht. Bij de vervulling van zijn 
taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting, het belang 
van de scholen die door de stichting in stand worden gehouden, en het belang 
van de samenleving. 

 Termijn 
4. De leden van de raad van toezicht zijn benoemd voor de termijn waarin zij 

fungeren als (plaatsvervangend) wethouder met in hun portefeuille "onderwijs" 
van de gemeenten. 

 Geen vergoeding 
5. De leden van de raad van toezicht krijgen geen beloning of 

onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden. 
 Informatieverstrekking 
6. Het bestuur van de stichting verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de 

uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens. 
 Vacatures 
7. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallige raad van 

toezicht houdt zijn bevoegdheden. 
 
WERKWIJZE 
Artikel 5 
 Vergadering 
1. De raad van toezicht vergadert ten minste twee maal per kalenderjaar. 
2. De raad van toezicht kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten 
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nemen, mits alle leden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te 
brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een 
besluit is alsdan genomen, indien de volstrekte meerderheid van het aantal 
leden zich vóór het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering 
genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, 
welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld. 

 Volmacht 
3. Een lid van de raad van toezicht kan zich door een ander lid van de raad van 

toezicht ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen. Eén lid van de 
raad van toezicht kan slechts één medelid ter vergadering vertegenwoordigen. 

 Wijze van vergaderen 
4. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht; bij zijn 

afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 
 Openbare vergaderingen, tenzij 
5  De vergaderingen van de raad van toezicht zijn openbaar.  
6.  De deuren worden gesloten wanneer een vijfde gedeelte van de aanwezige 

leden daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt.  
7.  De raad van toezicht beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden 

vergaderd.  
 Schakelbepaling 
8.  De artikelen 16 (reglement), 17 (vergaderfrequentie), 19 (schriftelijke 

oproeping), 20 (quorum), 22 (immuniteit), 26 (handhaving orde) en 28 tot en 
met 33 (onder andere stem- en beslissingquotum en wijze van stemming) van 
de Gemeentewet zijn op het houden en de orde van de vergaderingen van de 
raad van toezicht van overeenkomstige toepassing.  

 Notulen 
9. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden 

notulen gehouden door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon. De 
notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en 
door de voorzitter van de vergadering ondertekend. 

 Reglement 
10. De raad van toezicht kan zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn functioneren 

betreft bij reglement regelen. 
 
GEHEIMHOUDING 
Artikel 6 
De raad van toezicht kan in een besloten vergadering, op grond van de belangen 
genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in die 
vergadering met gesloten deuren behandelde en omtrent de inhoud van de 
stukken welke aan het algemeen bestuur worden overgelegd, geheimhouding 
opleggen. Deze wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen 
die van het behandelde of de stukken kennisdragen, in acht genomen, totdat de 
raad van toezicht haar opheft.  
 
 
VOORZITTER EN "BESTUUR" 
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Artikel 7 
1. De raad van toezicht benoemt uit haar leden een voorzitter. Als de stemmen 

staken, is de wethouder van de gemeente met de meeste openbare 
basisscholen voorzitter. 

2. Gelet op de taken die de raad van toezicht heeft, achten de gemeenteraden het 
niet noodzakelijk om binnen de raad van toezicht een "dagelijks bestuur" en 
een "algemeen bestuur" in te stellen. Voorzover wettelijk noodzakelijk fungeert 
de voorzitter van de raad van toezicht als "dagelijks bestuur", in die zin dat hij 
het eerste aanspreekpunt voor de stichting is en hij richting de stichting het 
woord voert. 

 
VERSTREKKEN INLICHTINGEN 
Artikel 8 
Als een gemeenteraad besluit dat de raad van toezicht nadere inlichtingen aan die 
gemeenteraad dient te verstrekken, zal de wethouder van die gemeente de 
gevraagde inlichtingen verstrekken en namens de raad van toezicht het woord 
voeren. 
+dit kan worden uitgebreid, met name over de wijze waarop de inlichtingen worden 
verstrekt. 
 
AFTREDEN 
Artikel 9 
Een lid van de raad van toezicht treedt af: 
a. als hij niet meer "onderwijs" in zijn portefeuille heeft; 
b. als hij aftreedt als wethouder; 
c. als de gemeenteraad het vertrouwen in hem opzegt; 
d. als hij failliet gaat of de schuldsanering natuurlijke personen op hem van 

toepassing wordt verklaard; 
e. aan hem van surseance van betaling wordt verleend; 
f. bij ondercuratelestelling; 
g. bij onder bewindstelling van het vermogen van het lid wegens geestelijke 

toestand of (de verwachting van) verkwisting of het hebben van problematische 
schulden; 

h. ontslag door de rechtbank; 
i. opzegging; 
j. overlijden. 
 
DUUR EN TOETREDING/WIJZIGING 
Artikel 10 
1.  Deze gemeenschappelijke regeling is voor onbepaalde tijd getroffen. 
2. Wijziging van de regeling is mogelijk als twee/derde van de gemeenteraden 

hiermee instemmen. Wijziging van de regeling houdt niet wijziging van de 
statuten van de stichting in. Zowel de raad van toezicht als de gemeenteraden 
kunnen een voorstel doen om de regeling te wijzigen; als de gemeenteraad dit 
voorstel doet, stelt zij de raad van toezicht vooraf hiervan in kennis. 

3. Gemeenten die het bestuur van scholen hebben overgedragen aan de stichting 
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kunnen toetreden. Toetreding is alleen mogelijk als alle gemeenteraden 
hiermee instemmen. 

4. Als de stichting niet meer een school binnen een bepaalde gemeente in stand 
houdt, zal de betreffende gemeente uit deze regeling treden. De (financiële) 
gevolgen van de uittreding zullen dan in onderling overleg worden vastgesteld, 
onder goedkeuring van gedeputeerde staten.  

 
OPHEFFING 
Artikel 11 
1.  De regeling wordt opgeheven: 

-  als de stichting ophoudt te bestaan; 
-  als twee/derde van de raden hiermee instemmen, zowel op voorstel van de 

raad van toezicht als op voorstel van de gemeenteraden. 
Als de gemeenteraad het voorstel tot opheffing doet, stelt zij de raad van 
toezicht vooraf hiervan in kennis. 

2. Bij opheffing besluit de raad van toezicht wat de bestemming van de financiële 
middelen van de raad van toezicht is, en stelt een liquidatieplan op. 

 

SLOT 
Het college van burgemeester en wethouders zal deze regeling zenden aan 
gedeputeerde staten van Noord-Brabant, en zorgt voor bekendmaking van deze 
regeling. 
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Datum raadsvergadering: 12 december 2012   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Verbraak   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Huisvesting Programma Onderwijs 2013 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
Samenvatting:  
De gemeente stelt jaarlijks het Huisvesting Programma Onderwijs (HPO) vast. Thans ligt voor het HPO 
2013. Op grond van het budgetrecht dient de raad de begroting te wijzigen. 
Wij stellen u voor: 

- De begroting 2013 e.v. te wijzigen. 
 

Aanleiding   
Op grond van de Verordening Voorzieningen Onderwijshuisvesting hebben wij het Huisvesting 
Programma Onderwijs 2013 (HPO) vastgesteld. Uw raad dient voor de bekostiging van de 
goedgekeurde, ingediende aanvragen een krediet te voteren en een begrotingswijziging vast te stellen. 
 

Kader    
De schoolbesturen hebben aanvragen om voorzieningen in het kader van de onderwijshuisvesting 
ingediend. De toetsing heeft plaatsgevonden aan de diverse onderwijswetten en de Verordening 
Voorzieningen Onderwijshuisvesting van de gemeente Roosendaal. 
 

Motivering / toelichting   
De schoolbesturen worden jaarlijks in de gelegenheid gesteld aanvragen in te dienen voor 
voorzieningen in het kader van de onderwijshuisvesting. Over de aanvragen is overleg gevoerd met de 
schoolbesturen. De gehonoreerde aanvragen zijn  opgenomen in het “Programma voorzieningen 
huisvesting onderwijs 2013.” De niet gehonoreerde aanvragen staan in een apart overzicht, het 
“Overzicht niet gehonoreerde aanvragen voorzieningen huisvesting onderwijs.” Tezamen vormen deze 
het HPO 2013. Aanvankelijk is in samenwerking met de schoolbesturen primair en speciaal onderwijs 
een traject gestart om voor alle onderhoudsaanvragen te komen tot een meerjaren 
onderhoudprogramma voor de periode van 3 jaar. Echter, gezien de verwachte landelijke 
ontwikkelingen (wetswijziging met betrekking tot de overheveling  van het onderhoud van gemeente 
naar schoolbesturen per januari 2014) is in overleg met de schoolbesturen besloten niet over te gaan 
tot een meerjaren onderhoudprogramma. De aanvragen voor onderhoud en aanpassing voor 2012 en 
2013 zijn daarom in dit HPO opgenomen.  
 
Wij hebben het Programma (bijlage 1) en het Overzicht (bijlage 2) vastgesteld. Voor de uit het HPO 
2013 voortvloeiende kosten dient een krediet te worden gevoteerd en dient de begroting te worden 
gewijzigd.  

 
Doel en evaluatie   
De gemeente is belast met de zorg voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting. De ingediende 
aanvragen worden getoetst aan de wet en de Verordening Voorzieningen Onderwijshuisvesting, maar 
ook op nut en noodzaak, soberheid en doelmatigheid. Regelmatig wordt de stand van zaken van de 
onderwijshuisvesting met de schoolbesturen besproken. 
 

Financiële aspecten en consequenties   
Het door ons college vastgestelde HPO 2013 vergt een totaalbedrag van € 939.357 . Een bedrag van  
€ 39.319 (huurvergoeding Tongerlo) wordt rechtstreeks ten laste gebracht van de productbegroting 
2013. Het resterend bedrag van € 900.038 wordt ten laste gebracht van de bestemmingsreserve 
onderwijshuisvesting (9980235). De reserve biedt hiervoor voldoende ruimte. Omdat zowel het 
programma 3 (onderwijs) als programma 12 (algemene dekkingsmiddelen) worden aangepast, dient 
uw raad de begroting 2013 te wijzigen. 
 



Communicatie    
Over de besluiten, die betrekking hebben op de aanvragen, heeft overleg plaatsgevonden met de 
schoolbesturen. Met het Huisvesting Programma Onderwijs 2013 hebben de schoolbesturen 
ingestemd. 
 

Bijlagen   
1. Het “Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2013”;  
2. Het “Overzicht niet gehonoreerde aanvragen voorzieningen huisvesting onderwijs 2013”; 
3. Begrotingswijziging; 
4. Overzicht kostenraming en lastenverdeling. 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
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Datum raadsvergadering: 12 december 2012   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Verbraak)   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Huisvesting Programma Onderwijs 2013  

 
 
 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie Bestuur d.d. 28 november 2012. 
 
Besluit: 
 
1. De begroting 2013 e.v. te wijzigen. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2012. 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
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2013

Schoolbestuur: SOBWB

Nr. Soort BRIN School Adres Voorziening Omschrijving Raming Schouw

12.01 po 22KU ZieZo 't Zand 2 onderhoud vervanging bestrating schoolplein € 25.410 Ja

12.02 po 22KU ZieZo 't Zand 2 onderhoud vervanging buitenkozijnen € 53.297 Ja

12.03 po 22KU ZieZo 't Zand 2 constructiefout ophangen binnenriolering € 5.142 Ja

12.04 po 22KU ZieZo 't Zand 2 onderhoud vervanging dakbedekking en HWA € 9.447 Ja

12.05 po 09FX Klimroos Platinadijk 25 onderhoud vervanging boeiboorden € 34.710 Ja

12.06 po 06CZ Baayaert Braak 1 onderhoud vervangen daklichten € 963 Ja

12.07 po 06CZ Baayaert Braak 1 constructiefout vervangen voegwerk € 19.905 ja

12.08 po 10BV Gezellehoek Rodenbachlaan 31constructiefout herstel betonrot buitengevels € 1.452 Ja

12.09 po 10BV Gezellehoek Rodenbachlaan 31onderhoud vervangen dakbedekking € 9.978 Ja

Programma Voorzieningen Huisvesting Onderwijs

Toelichting: Op diverse plaatsen laat beton los in de plinten van de buitengevels. Dit wordt veroorzaakt door corrosie van de wapening. Er 

moet betonreparatie uitgevoerd worden aan de aangetaste delen.

Toelichting: een hellend dakvlak, bekleed met bitumineuze dakbedekking, komt uit op een plat dak met kunststof dakbedekking. Het 

aflopend hemelwater tast de kunststof dakbedekking aan en veroorzaakt lekkages. De kunststof dakbedekking op het platte dak moet 

worden vervangen.

Toelichting: Een deel van het straatwerk is nog redelijk, maar een gedeelte vertoont veel zonken en veel tegels zijn gebroken of beschadigd. 

Door hoogteverschillen is een onveilige situatie ontstaan. Het gedeelte van het schoolplein met betonstraatklinkers dient te worden 

vervangen.

Toelichting: Kozijnen zijn in slechte conditie, ze zijn plaatselijk ingerot en moeten worden vervangen. 

Toelichting: De binnenriolering ligt op blokken en deze blokken zijn plaatselijk verzakt. Middels stalen beugels dient de binnenriolering te 

worden opgehangen aan de vloer en fundering.   

Toelichting: De conditie van de bitumeuze dakbedekking is slecht. Aan de binnenzijde zijn lekkages waarneembaar. De dakbedekking moet 

worden vervangen.

Toelichting: Boeiboorden zijn asbesthoudend, door erosie is het schilderwerk en de beplating aangetast, zodat niet kan worden volstaan met 

een schilderbeurt. De boeiboorden dienen derhalve te worden vervangen.

Toelichting: Bij twee dakkoepels is aan de binnenzijde lekkage waarneembaar. De twee dakkoepels moeten derhalve worden vervangen.

Toelichting: Het voegwerk is in een slechte conditie. Het gaat hier om een constructiefout aangezien de levensduur korter is dan mag worden 

verwacht, de voegdiepte onvoldoende is en er sprake is van poreus voegwerk.
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Programma Voorzieningen Huisvesting Onderwijs
2013

Schoolbestuur: KPO

Nr. Srt BRIN School Adres Voorziening Omschrijving Raming Schouw

12.10 po 05KD St.Theresia Moerstraatsebaan 89

constructiefout/on

derhoud

Herstel dakconstructie, 

vervangen dakpannen, HWA, 

goten, isolatie € 7.350 ja

12.11 po 05KD St.Theresia Moerstraatseweg 89 onderhoud vervangen riolering (aanvullend) € 6.654 ja

12.12 po 17FJ Klaverweide Lavadijk 183 onderhoud vervangen hemelwaterafvoeren € 2.790 ja

12.13 po 17EP De Linde Dorpsstraat 71 onderhoud vervangen bestrating € 28.350 ja

12.14 po 17EP De Linde Dorpsstraat 71 aanpassing aanpassing terrein fase 2 € 9.956 ja

12.15 po 17BH De Blokwei Boulevard Antverpia9a onderhoud vervangen buitenriolering € 4.200 ja

12.16 po 16ZZ Joseph Meidoornlaan 1 onderhoud vervanging dakbedekking € 16.135 ja

12.17 po 17AM Cortendijck Beryldijk 113 onderhoud vervangen c.v.-leidingen € 6.416 ja

12.18 po 17AM Cortendijck Beryldijk 113 onderhoud vervangen bestrating € 31.500 ja

12.19 po 21OX Heiberg Enclaveberg 172 onderhoud vervangen gevelafwerking € 15.862 ja

12.20 po 21OX Heiberg Enclaveberg 172 onderhoud vervangen dakbedekking € 19.057 ja

Toelichting: De dakconstructie vertoont gebreken. Uit onderzoek is gebleken dat de constructieve veiligheid niet in het geding is, er is 

géén sprake van een gevaarlijke situatie. Er is nader onderzoek noodzakelijk voor het opstellen van een goed renovatieplan en het in 

beeld brengen van de benodigde kosten. De kosten voor dit nader onderzoek worden vergoed. Op basis van de resultaten van het 

aanvullend onderzoek, zullen met het schoolbestuur nadere afspraken worden gemaakt over kosten en uitvoering. De totale kosten voor 

renovatie van het dak zijn nog niet inzichtelijk, toekenning kan nog niet plaatsvinden.

Toelichting: in hpo 2011 is hiervoor al een bedrag beschikbaar gesteld. Bij uitvoering van de werkzaamheden is gebleken dat bij de 

vervanging van de riolering, meer herstelwerkzaamheden noodzakelijk waren. De aanvullende herstelwerkzaamheden worden 

goedgekeurd.

Toelichting: Op diverse plaatsen is lekkage geconstateerd. De hemelwaterafvoeren zijn in slechte conditie en moeten worden 

vervangen.

Toelichting: Op het schoolplein (achterzijde) is herstrating noodzakelijk voor ca.600 m2 en dient het plantvak van de boom te worden 

verruimd. Vervangen van bestrating is niet nodig. Tevens  dienen in verband met wijzigingen van de verkeerssituatie in de Dorpsstraat 

enkele aanpassingen aan het terrein te worden uitgevoerd.

Toelichting: in verband met de gewijzigde verkeerssituatie bij de school dienen er diverse aanpassingen plaats te vinden aan de deuren, 

zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde van het schoolgebouw.

Toelichting: omdat de school regelmatig problemen had met de buitenriolering, is deze al vervangen. Het schoolbestuur heeft dit 

voorgefinancierd. De gemaakte kosten worden vergoed.

Toelichting: platte dak vertoont verwering, lekkage en is aan vervanging toe. De dakbedekking dient te worden vervangen.

Toelichting: Uit onderzoek is gebleken dat volstaan kan worden met vervanging van de slechte delen van de ondergrondse c.v.-

leidingen, maar dat tegelijkertijd de riolering vervangen moet worden. Dit dient om een veilige installatie te waarborgen. De kosten voor 

het vervangen van de binnenriolering zijn niet in deze raming opgenomen. Binnenriolering is geen voorziening onderhoud en voor 

rekening van het schoolbestuur.

Toelichting: er is sprake van wortelschade aan bestrating rondom bomen, de paden rondom de school dienen te worden herstraat 

(incl.zijbanden). Het schoolplein aan de rechterzijde (ca.200m2) moet worden herstraat. Rond de straatkolken is plaatselijk herstel 

straatwerk nodig. Vervangen van bestrating is niet nodig. Aangezien een groot deel van de bestrating nauwelijks wordt gebruikt, wordt in 

samenspraak met gemeente een plan gemaakt, waarin aangegeven is welke werkzaamheden voor het budget worden uitgevoerd.

Toelichting: de houten wanddelen buiten zijn slecht met slechte afdichting (loszittend, onsamenhangend) met openstaande 

verbindingen. De houten wanddelen moeten worden vervangen.

Toelichting: platte dak vertoont enige vorm van verwering. Het hellend dak is sterk verouderd, vertoont erosie en verwering en is aan 

vervanging toe. Het hellend dak dient te worden vervangen. Het platte dak hoeft nog niet te worden vervangen.
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12.21 po 17DW J.Bosch GZ Kloosterstraat 13 onderhoud vervangen boeiboorden € 10.508 ja

12.22 po 23CM Lavoor HG Hoveniersberg 37 onderhoud vervangen dakbedekking € 86.980 ja

12.23 po 23CM Lavoor HG Hoveniersberg 37 onderhoud vervangen hemelwaterafvoeren € 1.883 ja

12.24 po 17CT Watermolen GZ Pootlaan 84 onderhoud vervangen dakbedekking en HWA€ 34.938 ja

12.25 po 17BY Talent Luciadonk 65 onderhoud vervangen riolering € 10.795 ja

12.26 po 16ZJ Fatima Dr.Schaepmanlaan101 onderhoud herstraten bestrating € 21.000 ja

Toelichting: boeiboorden zijn van staal, de onderconstructie is aan het rotten. De boeiboorden inclusief onderconstructie moet worden 

vervangen.

Toelichting: dak is sterk verouderd en aan vervanging toe. Er is sprake van lekkage en verwering. De dakbedekking moet worden 

vervangen.

Toelichting: gelijktijdig met vervanging dakbedekking dienen ook de HWA's te worden vervangen.

Toelichting: kunststof dakafwerking gymzaal verkeert in slechte conditie.  De dakbedekking en HWA moeten worden vervangen.

Toelichting: omdat er sprake was van een urgent probleem aan de buitenriolering, zijn de herstelwerkzaamheden inmiddels uitgevoerd. 

De kosten worden vergoed.

Toelichting: het schoolplein heeft veel oneffenheden en verzakkingen en moet worden herstraat (ca.500m2).
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Programma Voorzieningen Huisvesting Onderwijs
2013

Schoolbestuur: VPCO

Nr. Soort BRIN School Adres Voorziening Omschrijving Raming Schouw

12.27 po 09UL Kroevendonk Langdonk 39 onderhoud

vervangen 

dakbedekking,HWA, 

dakrand, daklichten € 18.150 ja

Toelichting: de bitumineuze dakbedekking verkeert in een redelijke conditie. Wel is er enige vorm van verwering te zien, er ontbreken 

noodafvoeren en dakdetails zijn in matige conditie. De dakbedekking behoeft niet te worden vervangen. Wél: aanbrengen 

noodoverstorten d.m.v. aanbrengen vergaarbakken aan uitlopen in gevel bij platte daken, overstorten plaatsen in goten bij hellende 

daken en aanpassen van enkele details.
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Programma Voorzieningen Huisvesting Onderwijs
2013

Schoolbestuur: PALLAS

Nr. Soort BRIN School Adres Voorziening Omschrijving Raming Schouw

12.28 po 00CU Rudolf Steiner Melis Stokelaan 42 onderhoud vervangen dakbedekking € 6.352 ja

12.29 po 00CU Rudolf Steiner Melis Stokelaan 42 onderhoud vervangen boeiboorden € 11.477 ja

12.30 po 00CU Rudolf Steiner Melis Stokelaan 42 onderhoud vervangen c.v.-leidingen € 4.114 ja

Toelichting: Dakbedekking is in orde. Dakrand details zijn in slechte staat, dakopstand is minimaal. Op enkele plaatsen is lood 

weggesneden en er ontbreken noodoverstorten. Dakbedekking behoeft niet te worden vervangen. Wél: onderhoudsbeurt uitvoeren aan 

dakranddetails in combinatie met aanbrengen nieuwe boeiboorden. Ook de nodige overstortvoorzieningen en nieuwe slabben 

aanbrengen met loodvervangend materiaal.

Toelichting: naast vuil, aanslag en verkleuring, is er op diverse plaatsen houtrot zichtbaar in de boeiboorden. De boeiboorden dienen te 

worden vervangen, bij voorkeur door onderhoudsarm materiaal.

Toelichting: in verband met lekkages zijn de afgelopen tijd diverse reparaties uitgevoerd aan de c.v.-leidingen onder de vloer. De c.v.-

leidingen onder de vloer dienen te worden vervangen door kunststofleidingen.
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Programma Voorzieningen Huisvesting Onderwijs
2013

Schoolbestuur: stichting R.K.Mytylschool

Nr. Soort BRIN School Adres Voorziening Omschrijving Raming Schouw

12.31 so 02SZ mytylschool Gezellelaan 13 onderhoud vervangen buitenkozijnen (2) € 28.628 ja

12.32 so 02SZ mytylschool Gezellelaan 13 onderhoud

vervangen buitenkozijnen en 

entreedeur € 18.863 ja

12.33 so 02SZ mytylschool Gezellelaan 13 onderhoud vervangen gasleiding € 3.661 ja

Toelichting: Kozijnen zijn ernstig verouderd en hebben onvoldoende stabiliteit. Er is sprake van slechte afdichting, kieren en koudeval. 

Borstweringen hebben asbestbeplating. De kozijnen incl.de  asbesthoudende beplating moeten worden vervangen.

Toelichting: De hoofd entreepui is voorzien van een schuifdeurautomaat en is onmisbaar bij het gebruik door de vele 

rolstoelgebruikers. De deurautomaat incl. kozijn waren aan vervanging toe. De werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd.

 Toelichting: de gasleiding is aan het einde van zijn levensduur. Deze bevindt zich in de kruipruimte en dient te worden vervangen.
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Programma Voorzieningen Huisvesting Onderwijs
2013

Schoolbestuur: OMO

Nr. Soort BRIN School Adres Voorziening Omschrijving Raming Schouw

12.34 VO 20ZK Tongerlo 

Norbertus

Lyceumlaan 10 huurvergoeding vergoeding stichtingskosten € 45.138 nee

Aan de stichting Steun OMO Tongerlo (voorheen stichting Roosendaalse Lycea) wordt een huurbedrag betaald voor de gebouwen 

Lyceumlaan 10 (€ 35.228) en Vincentiusstraat 51 (€ 9.910), totaal € 45.138. Hiervoor is in de exploitatiebegroting 2013 al een bedrag
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Programma Voorzieningen Huisvesting Onderwijs
2013

Nr. Soort BRIN School Adres Voorziening Omschrijving Raming Schouw

12.35 diverse sanering kosten verwijderen noodlokalen € 300.000 ja

12.36 diverse onderhoud risicobudget onderhoudskosten 5% € 28.296 n.v.t.

Op diverse plaatsen in Roosendaal zullen de komende jaren agv de demografische krimp diverse tijdelijke lokalen niet meer 

benodigd zijn voor onderwijs. Deze lokalen dienen te worden gesloopt, het terrein moet worden hersteld en de eventuele boekwaarde 

dient te worden afgeboekt. Dit is een eerste budgetpost voor sanering van de eerstkomende gevallen.

totaal risicobudget tbv onvoorziene zaken in toegewezen voorzieningen
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3 B8 - bijlage 2 overzicht niet-gehonoreerde aanvragen HPO.pdf 

Overzicht niet-gehonoreerde aanvragen
2013

Nr. Srt BRIN School Adres Voorziening Omschrijving Raming Schouw

12.37 po 09FX Klimroos Platinadijk 25 onderhoud vervangen bestrating schoolplein € 6.708 ja

12.38 po 22KU Ziezo t Zand 2 n.v.t. vervangen electrische screen € 2.170 nee

12.39 po 05KD Theresia Moerstraatsebaan89 onderhoud vervangen voegwerk € 26.985 nee

12.40 po 17BY Het Talent Luciadonk 65 onderhoud vervangen voegwerk € 30.390 nee

12.41 po 17BY Het Talent Luciadonk 65 onderhoud vervangen fietsenstalling € 9.700 ja

12.42 po 17EP09De Linde Dorpsstraat 71 onderhoud vervangen kozijnen € 82.678 ja

12.43 po 17EP  De Linde Dorpsstraat 71 onderhoud vervangen boeiboorden en HWA € 23.089 ja

12.44 po 17EP De Linde Dorpsstraat 71 onderhoud vervangen goot + gootbekleding € 11.473 ja

12.45 po 03UM Berkenveld Herelsestraat 110 onderhoud vervangen dakramen € 1.179 ja

12.46 po 21OX Heiberg Enclaveberg 172 onderhoud vervangen HWA € 4.437 ja

12.47 po 06WJ H.Hart Plantagebaan 228 onderhoud vervangen fietsenstalling € 2.328 ja

12.48 po 23cm Lavoor DL Heulberg 71 onderhoud vervangen dakranden € 6.626 ja

12.49 po 17CI Vondel Vondellaan 44 onderhoud vervangen voegwerk € 32.723 ja

bestuur SOBWB

bestuur KPO

Toelichting: onder de speeltoestellen zijn rubber tegels aangebracht, die niet voldoen aan wet- en regelgeving. Dit is géén voorziening 

onderhoud volgens de verordening. Kosten voor rekening schoolbestuur. 

Toelichting: dit is géén voorziening onderhoud volgens de verordening. Kosten zijn voor rekening schoolbestuur

Toelichting: vervangen voegwerk is géén voorziening onderhoud. Kosten voor herstel zijn voor rekening schoolbestuur. Wel kan in 

sommige gevallen sprake zijn van een constructiefout, als de levensduur aanzienlijk korter is dan mag worden verwacht. Dit is in deze 

situatie niet van toepassing.

Toelichting: vervangen voegwerk is géén voorziening onderhoud. Kosten voor herstel zijn voor rekening schoolbestuur. Wel kan in 

sommige gevallen sprake zijn van een constructiefout, als de levensduur aanzienlijk korter is dan mag worden verwacht. Dit is in deze 

situatie niet van toepassing.

Toelichting: fietsenstalling verkeert in redelijke conditie, maar er zit veel vuil op het stalen dak en de houten deur schuift moeizaam. Het 

dak kan worden schoongemaakt en schuifdeur opnieuw afgesteld. Dit betreft regulier onderhoud en is voor rekening schoolbestuur.

Toelichting: Kozijnen verkeren in goede/redelijke conditie en behoeven niet te worden vervangen.

Toelichting: boeiboorden en hemelwaterafvoeren verkeren in goede conditie en hoeven niet te worden vervangen.

Toelichting: Vervanging van de goten is niet noodzakelijk. Er kan volstaan worden met een plaatselijke reparatie. Dit betreft regulier 

onderhoud en is voor rekening schoolbestuur.

Toelichting: de dakramen zijn reeds vervangen en verkeren in een goede conditie.

Toelichting: de hemelwaterafvoeren zijn ingebouwd en geen gebreken geconstateerd. Vervangen van HWA's dient gelijktijdig met het 

vervangen van de dakbedekking van het platte dak uitgevoerd te worden. Het platte dak is nog niet aan vervanging toe.

Toelichting: er is geen noodzaak tot het vervangen van de fietsenstalling. Volstaan kan worden met het verwijderen van de goot.

Toelichting: dakranden verkeren in redelijke conditie en hoeven niet vervangen te worden.

Toelichting: vervangen voegwerk is géén voorziening onderhoud. Kosten voor herstel zijn voor rekening schoolbestuur. Wel kan in 

sommige gevallen sprake zijn van een constructiefout, als de levensduur aanzienlijk korter is dan mag worden verwacht. Dit is in deze 

situatie niet van toepassing.
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12.50 po 17CT Watermolen DL Pootlaan 80 onderhoud vervangen voegwerk € 15.573 nee

12.51 po 17CT Watermolen DL Pootlaan 80 onderhoud vervangen dakbedekking € 69.598 ja

12.52 (v)so16LO Kameleon G.ter Borchstraat 51 onderhoud herstel hekwerk € 2.420 ja

12.53 (v)so16LO Kameleon G.ter Borchstraat 51 onderhoud vervangen dakranden € 6.028 ja

12.54 po 00CU R.Steiner Melis Stokelaan 42 onderhoud vervangen buitenkozijnen € 162.490 ja

12.55 so 02SZ Mytyl Gezellelaan 13 onderhoud herstel metselwerk en keimen € 28.954 ja

12.56 so 02SZ Mytyl Gezellelaan 13 onderhoud vervangen dakbedekking € 28.725 ja

12.57 so 02SZ Mytyl Gezellelaan 13 onderhoud vervangen betonlateien € 6.500 ja

bestuur Mytylschool

bestuur Pallas

Toelichting: dakranden verkeren in redelijke/goede conditie en hoeven niet vervangen te worden.

Toelichting: metselwerk en schilderwerk gevels verkeren in een redelijke conditie. Er is enkel sprake van lichte beschadiging en 

afbladdering. Herstel keimlaag is voor rekening schoolbestuur.

Toelichting: de dakvlakken verkeren in een redelijke/goede conditie. Bij het ongeballaste dak is sprake van lichte erosie en het geballaste 

dak heeft een matige dakrandafwerking. Er is geen noodzaak tot het vervangen van de dakbedekking. 

Er bestaat geen noodzaak tot het vervangen van de betonlateien 

Toelichting: vervangen voegwerk is géén voorziening onderhoud. Kosten voor herstel zijn voor rekening schoolbestuur. Wel kan in 

sommige gevallen sprake zijn van een constructiefout, als de levensduur aanzienlijk korter is dan mag worden verwacht. Dit is in deze 

situatie niet van toepassing.

Toelichting: Houtrot wordt geschat op minder dan 1% van de houten kozijnen. Het schilderwerk is in zeer slechte staat. De kwaliteit van de 

kozijnen is nog dermate goed, dat kan worden volstaan met een goede schilderbeurt. Het betreft hier regulier onderhoud dat voor rekening 

is van het schoolbestuur.

Toelichting: stalen hekwerk staat deels schuin.  Volstaan kan worden met het hekwerk opnieuw uitrichten en opnieuw in grond fixeren. 

Kosten van regulier onderhoud zijn voor rekening schoolbestuur.

Toelichting: Het kunststof dak verkeert in een redelijke conditie. Het vertoont slechts enige vorm van verwering. Er is geen noodzaak de 

dakbedekking te vervangen.
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4 B8 - bijlage 3 begrotingswijziging hpo 2013.pdf 

BEGROTINGSWIJZIGING GEMEENTE ROOSENDAAL

Jaar: 2013

Begr. wijz. 4 HPO 2013

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt:

Grootboeknr. omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Huisvesting openbaar basisonderwijs

443100 6421099 3 Ziezo, vervanging bestrating schoolplein 25.410

443100 6421099 3 Ziezo, vervanging buitenkozijnen 53.297

443100 6421099 3 Ziezo, ophangen binnenriolering 5.142

443100 6421099 3 Ziezo, vervangen dakbedekking en HWA 9.447

443100 6421099 3 Klimroos, vervanging boeiboorden 34.710

443100 6421099 3 Baayaert, vervangen daklichten 963

443100 6421099 3 Baayaert, vervangen voegwerk 19.905

443100 6421099 3 Gezellehoek, herstel betonrot buitengevels 1.452

443100 6421099 3 Gezellehoek, vervangen dakbedekking 9.978

Huisvesting bijzonder basisonderwijs

443100 6423099 3 Theresia, herstel dakconstr.,vervang.dakpannen, HWA, goten 7.350

443100 6423099 3 Theresia, vervangen riolering (aanvullend) 6.654

443100 6423099 3 Klaverweide, vervangen hemelwaterafvoeren 2.790

443100 6423099 3 De Linde, vervangen bestrating 28.350

443100 6423099 3 De Linde, aanpassing terrein fase 2 9.956

443100 6423099 3 De Blokwei, vervangen buitenriolering 4.200

443100 6423099 3 Joseph, vervangen dakbedekking 16.135

443100 6423099 3 Cortendijck, vervangen c.v.-leidingen 6.416

443100 6423099 3 Cortendijck, vervangen bestrating 31.500

443100 6423099 3 Heiberg, vervangen gevelafwerking 15.862

443100 6423099 3 Heiberg, vervangen dakbedekking 19.057

443100 6423099 3 Jeroen Bosch, vervangen boeiboorden 10.508

443100 6423099 3 Lavoor, vervangen dakbedekking 86.980

443100 6423099 3 Lavoor, vervangen hemelwaterafvoeren 1.883

443100 6423099 3 Watermolen, vervangen dakbedekking en hemelwaterafvoeren 34.938

443100 6423099 3 Talent, vervangen riolering 10.795

443100 6423099 3 Fatima, herstraten bestrating 21.000

443100 6423099 3 Kroevendonk, vervangen dakbedekking,HWA, dakrand,daklichten 18.150

443100 6423099 3 Rudolf Steiner, vervangen dakbedekking 6.352

443100 6423099 3 Rudolf Steiner, vervangen boeiboorden 11.477

443100 6423099 3 Rudolf Steiner, vervangen c.v.-leidingen 4.114

443100 6423099 3 Verwijderen noodlokalen 300.000

443100 6423099 3 Risicobudget onderhoud 5% 28.296

Huisvesting Bijzonder Speciaal Onderwijs

443100 6433099 3 Mytylschool, vervangen buitenkozijnen (2) 28.628

443100 6433099 3 Mytylschool, vervangen buitenkozijnen en entreedeur 18.863

443100 6433099 3 Mytylschool, vervangen gasleiding 3.661

kostenplaats / 

machtiging

Project.nr

.

Progr.

nr.

2013 20172014 2015 2016



BEGROTINGSWIJZIGING GEMEENTE ROOSENDAAL

Grootboeknr. omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

kostenplaats / 

machtiging

Project.nr

.

Progr.

nr.

2013 20172014 2015 2016

Bijzonder voortgezet onderwijs

434370 6442000 3 Huur Lyceumlaan10 / Vincentiusstraat 51 5.819

Mutaties reserves

860000 6980032 12 Bijdrage BR huisvesting onderwijs 900.038

Totaal exploitatie 900.038 900.038 0 0 0 0 0 0 0 0

Investeringen / financiering

460000 9980235 Onttrekking BR huisvesting onderwijs 800.038

t.l.v. BR huisvesting onderwijs

443100 490000 7742162 Ziezo, vervanging bestrating schoolplein 25.410

443100 490000 7742163 Ziezo, vervanging buitenkozijnen 53.297

443100 490000 7742164 Ziezo, ophangen binnenriolering 5.142

443100 490000 7742165 Ziezo, vervangen dakbedekking en HWA 9.447

443100 490000 7742166 Klimroos, vervanging boeiboorden 34.710

443100 490000 7742167 Baayaert, vervangen daklichten 963

443100 490000 7742168 Baayaert, vervangen voegwerk 19.905

443100 490000 7742169 Gezellehoek, herstel betonrot buitengevels 1.452

443100 490000 7742170 Gezellehoek, vervangen dakbedekking 9.978

443100 490000 7742199 Afwerking kredieten functie 421 -160.304

443100 490000 7742357 Theresia, herstel dakconstr.,vervang.dakpannen, HWA, goten 7.350

443100 490000 7742358 Theresia, vervangen riolering (aanvullend) 6.654

443100 490000 7742359 Klaverweide, vervangen hemelwaterafvoeren 2.790

443100 490000 7742360 De Linde, vervangen bestrating 28.350

443100 490000 7742361 De Linde, aanpassing terrein fase 2 9.956

443100 490000 7742362 De Blokwei, vervangen buitenriolering 4.200

443100 490000 7742363 Joseph, vervangen dakbedekking 16.135

443100 490000 7742364 Cortendijck, vervangen c.v.-leidingen 6.416

443100 490000 7742365 Cortendijck, vervangen bestrating 31.500

443100 490000 7742366 Heiberg, vervangen gevelafwerking 15.862

443100 490000 7742367 Heiberg, vervangen dakbedekking 19.057

443100 490000 7742368 Jeroen Bosch, vervangen boeiboorden 10.508

443100 490000 7742369 Lavoor, vervangen dakbedekking 86.980

443100 490000 7742370 Lavoor, vervangen hemelwaterafvoeren 1.883

443100 490000 7742371 Watermolen, vervangen dakbedekking en hemelwaterafvoeren 34.938

443100 490000 7742372 Talent, vervangen riolering 10.795

443100 490000 7742373 Fatima, herstraten bestrating 21.000

443100 490000 7742374 Kroevendonk, vervangen dakbedekking,HWA, dakrand,daklichten 18.150

443100 490000 7742375 Rudolf Steiner, vervangen dakbedekking 6.352

443100 490000 7742376 Rudolf Steiner, vervangen boeiboorden 11.477

443100 490000 7742377 Rudolf Steiner, vervangen c.v.-leidingen 4.114

443100 490000 7742378 Verwijderen noodlokalen 300.000

443100 490000 7742379 Risicobudget onderhoud 5% 28.296

443100 490000 7742399 Afwerking kredieten functie 423 -682.763



BEGROTINGSWIJZIGING GEMEENTE ROOSENDAAL

Grootboeknr. omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

kostenplaats / 

machtiging

Project.nr

.

Progr.

nr.

2013 20172014 2015 2016

443100 490000 7743314 Mytylschool, vervangen buitenkozijnen (2) 28.628

443100 490000 7743315 Mytylschool, vervangen buitenkozijnen en entreedeur 18.863

443100 490000 7743316 Mytylschool, vervangen gasleiding 3.661

434370 490000 7743399 Afwerking kredieten functie 433 -51.152
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PROGRAMMA ONDERWIJSVOORZIENINGEN 2013 MET KOSTENRAMING / LASTENVERDELING 2013

Aanvr. PO/SO/ prod.nr. Brinnr. Naam School Adres Voorziening Omschrijving toekenning Kostenplaats- Project- kosten- expiratie tlv BR onderwijs- last 2013

Nr. VO nummer nummer raming datum huisvesting 2013 t.l.v. 9980235

12.01 PO 421.000 22KU Ziezo t Zand 2 onderhoud vervanging bestrating schoolplein 6421099 25.410€            31-12-2013 25.410€            25.410€         

12.02 PO 421.000 22KU Ziezo t Zand 2 onderhoud vervanging buitenkozijnen 6421099 53.297€            31-12-2013 53.297€            53.297€         

12.03 PO 421.000 22KU Ziezo t Zand 2 constructiefout ophangen binnenriolering 6421099 5.142€              31-12-2013 5.142€              5.142€           

12.04 PO 421.000 22KU Ziezo t Zand 2 onderhoud vervangen dakbedekking en HWA 6421099 9.447€              31-12-2013 9.447€              9.447€           
12.05 PO 421.000 09FX Klimroos Platinadijk 25 onderhoud vervanging boeiboorden 6421099 34.710€            31-12-2013 34.710€            34.710€         31-12-2012

12.06 PO 421.000 06CZ Baayaert Braak 1 onderhoud vervangen daklichten 6421099 963€                 31-12-2013 963€                 963€              

12.07 PO 421.000 06CZ Baayaert Braak 1  constructiefout vervangen voegwerk 6421099 19.905€            31-12-2013 19.905€            19.905€         

12.08 PO 421.000 10BV Gezellehoek Rodenbachlaan 3 constructiefout herstel betonrot buitengevels 6421099 1.452€              31-12-2013 1.452€              1.452€           

12.09 PO 421.000 10BV Gezellehoek Rodenbachlaan 3 onderhoud vervangen dakbedekking 6421099 9.978€              31-12-2013 9.978€              9.978€           

12.10 PO 423.000 05KD Theresia Moerstraatseweg 89 constr.ft/onderhoud herstel dakconstr.,vervang.dakpannen, HWA, goten 6423099 7.350€              31-12-2013 7.350€              7.350€           

12.11 PO 423.000 05KD Theresia Moerstraatseweg 89 onderhoud vervangen riolering (aanvullend) 6423099 6.654€              31-12-2013 6.654€              6.654€           

12.12 PO 423.000 17FJ Klaverweide Lavadijk 183 onderhoud vervangen hemelwaterafvoeren 6423099 2.790€              31-12-2013 2.790€              2.790€           

12.13 PO 423.000 17EP De Linde Dorpsstraat 71 onderhoud vervangen bestrating 6423099 28.350€            31-12-2013 28.350€            28.350€         

12.14 PO 423.000 17EP De Linde Dorpsstraat 71 aanpassing aanpassing terrein fase 2 6423099 9.956€              31-12-2013 9.956€              9.956€           

12.15 PO 423.000 17BH De Blokwei Boulevard Antverpia 9a onderhoud vervangen buitenriolering 6423099 4.200€              31-12-2013 4.200€              4.200€           

12.16 PO 423.000 16ZZ Joseph Meidoornlaan 1 onderhoud vervangen dakbedekking 6423099 16.135€            31-12-2013 16.135€            16.135€         

12.17 PO 423.000 17AM Cortendijck Beryldijk 113 onderhoud vervangen c.v.-leidingen 6423099 6.416€              31-12-2013 6.416€              6.416€           

12.18 PO 423.000 17AM Cortendijck Beryldijk 113 onderhoud vervangen bestrating 6423099 31.500€            31-12-2013 31.500€            31.500€         

12.19 PO 423.000 21OX Heiberg Enclaveberg 172 onderhoud vervangen gevelafwerking 6423099 15.862€            31-12-2013 15.862€            15.862€         

12.20 PO 423.000 21OX Heiberg Enclaveberg 172 onderhoud vervangen dakbedekking 6423099 19.057€            31-12-2013 19.057€            19.057€         

12.21 PO 423.000 16DW Jeroen Bosch GZ Kloosterstraat 13 onderhoud vervangen boeiboorden 6423099 10.508€            31-12-2013 10.508€            10.508€         

12.22 PO 423.000 23CM Lavoor HG Hoveniersberg 37 onderhoud vervangen dakbedekking 6423099 86.980€            31-12-2013 86.980€            86.980€         

12.23 PO 423.000 23CM Lavoor HG Hoveniersberg 37 onderhoud vervangen hemelwaterafvoeren 6423099 1.883€              31-12-2013 1.883€              1.883€           

12.24 PO 423.000 17CT Watermolen GZ Pootlaan 84 onderhoud vervangen dakbedekking en hemelwaterafvoeren 6423099 34.938€            31-12-2013 34.938€            34.938€         

12.25 PO 423.000 17BY Talent Luciadonk 65 onderhoud vervangen riolering 6423099 10.795€            31-12-2013 10.795€            10.795€         

12.26 PO 423.000 16ZJ Fatima Dr.Schaepmanlaan 101 onderhoud herstraten bestrating 6423099 21.000€            31-12-2013 21.000€            21.000€         

12.27 PO 423.000 09UL Kroevendonk Langdonk 39 onderhoud vervangen dakbedekking,HWA, dakrand,daklichten 6423099 18.150€            31-12-2013 18.150€            18.150€         

12.28 PO 423.000 00CU Rudolf Steiner Melis Stokelaan 42 onderhoud vervangen dakbedekking 6423099 6.352€              31-12-2013 6.352€              6.352€           

12.29 PO 423.000 00CU Rudolf Steiner Melis Stokelaan 42 onderhoud vervangen boeiboorden 6423099 11.477€            31-12-2013 11.477€            11.477€         

12.30 PO 423.000 00CU Rudolf Steiner Melis Stokelaan 42 onderhoud vervangen c.v.-leidingen 6423099 4.114€              31-12-2013 4.114€              4.114€           

12.31 PO 433.000 02SZ Mytylschool Gezellelaan 13 onderhoud vervangen buitenkozijnen (2) 6433099 28.628€            31-12-2013 28.628€            28.628€         

12.32 PO 433.000 02SZ Mytylschool Gezellelaan 13 onderhoud vervangen buitenkozijnen en entreedeur 6433099 18.863€            31-12-2013 18.863€            18.863€         

12.33 PO 433.000 02SZ Mytylschool Gezellelaan 13 onderhoud vervangen gasleiding 6433099 3.661€              31-12-2013 3.661€              3.661€           

12.34 PO 442.000 20ZK Tongerlo Lyceumln/Vincentiusstr huurvergoeding vergoeding in de stichtingskosten* 6442099 45.138€            31-12-2013 5.819€              5.819€           

12.35 PO 423.000 diverse diverse diverse sanering verwijderen noodlokalen 6423099 300.000€          31-12-2013 300.000€          300.000€       

12.36 PO 423.000 diverse diverse diverse onderhoud risicobudget onderhoud 5% 6423099 28.296€            31-12-2013 28.296€            28.296€         

939.357€          900.038€          900.038€       

 

  

** € 39.319 in begr. 2013 opgenomen (6.442.000)

C:\Users\jbuscop\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\AZ9EE63B\Lastenberekening HPO 2013.xls
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 Raadsvoorstel 
  

Datum 
raadsvergadering: 

12 december 2012   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Adriaansen, Jongmans, 
Verbraak 

  Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Roosendaal verandert, Roosendaal beweegt; Structuurvisie Roosendaal 2025, 
nota Grondbeleid. 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
 
Wij stellen u voor: 
1. De visie Roosendaal verandert..Roosendaal beweegt vast te stellen 
2. De ruimtelijke structuurvisie Roosendaal 2025 vast te stellen 
3. De nota Grondbeleid vast te stellen 

 
Aanleiding  
In het collegeprogramma "Duurzaam Kiezen" is ervoor gekozen het aantal beleidsnota's sterk te 
verminderen. Om hier invulling aan te geven is in de eerste helft van 2012 een  
(kaderstellende)ontwerpvisie opgesteld met een perspectief gericht op 2020. Deze visie Roosendaal 
verandert, Roosendaal beweegt voegt de sociale, ruimtelijke en economische visie op hoofdlijnen 
samen in 1 compact document. Daarnaast is als uitwerking en als wettelijk verplichte planfiguur de 
Ruimtelijke Structuurvisie Roosendaal 2025 opgesteld. De nota Grondbeleid is een uitwerking van het 
ruimtelijk beleid. 
 
In mei 2012 is Roosendaal verandert, Roosendaal beweegt als concept vastgesteld door het college. 
Daarna zijn de maatschappelijke partners geconsulteerd en heeft de ruimtelijke structuurvisie een 
formeel inspraaktraject doorlopen. De resultaten hiervan zijn verwerkt in de definitieve versies. 

 
Motivering / toelichting   
Roosendaal verandert, Roosendaal beweegt heeft als doel Roosendaal een stad van mensen, van 
wonen, van (net)werken te laten zijn. Een complete en vitale stad. Om dit te bereiken moet Roosendaal 
de komende jaren inspelen op trends als ontgroening, vergrijzing, glocalisering, individualisering, 
informatisering, veranderingen in mobiliteit en bereikbaarheid en decentralisatie van overheidstaken én 
hier duurzame antwoorden op dichten. 
 
Tegelijkertijd verandert de rol van de lokale overheid fundamenteel: van 'oplosser van alle problemen' 
naar een meer faciliterende rol die meer overlaat aan partners en inwoners. 
Roosendaal kiest bij deze veranderingen voor 'behoud en versterken van de kwaliteit van stad en 
dorpen' door vernieuwing en transformatie. De identiteit van Roosendaal en de ontwikkeling naar een 
netwerksamenleving zijn hierbij leidende principes. 
 
Het college kiest voor focus en uitvoering. Als uitwerking van de koepelvisie heeft het college daarom 
besloten om zich naast de transities in het kader van de Agenda van Roosendaal (waaronder de 
decentralisatie van de jeugdzorg, wijkgericht werken en anders subsidiëren) deze bestuursperiode 
vooral te richten op twee speerpunten: Zorgeconomie & Binnenstad. Beide speerpunten dragen bij aan 
het versterken van het Roosendaalse profiel. 
 
Zorgeconomie functioneert als vliegwiel voor noodzakelijke economische groei en kwalitatief 
hoogwaardige werkgelegenheid. Tegelijkertijd bieden investeringen in innovatieve zorg op lokale 
schaal een antwoord op het vraagstuk van de groeiende vergrijzing. 
 
Roosendaal is en blijft een winkelstad. Om de economische kracht van de Roosendaalse Binnenstad  
en haar functie als drager van de lokale identiteit te versterken, kiest het college voor investeren in de 
functionele inrichting van het stadshart als impuls voor het totale functioneren ervan. Door de juiste 
prioriteiten te stellen willen wij de functie als bindend stadshart te versterken. Het Tongerloplein geldt 
daarin als eerste prioriteit.  



 
 
 
 
De ruimtelijke structuurvisie Roosendaal 2025 is faciliterend aan deze speerpunten. De nota 
grondbeleid ondersteunt het ruimtelijk beleid met een breed scala  aan uitvoeringsinstrumenten. De 
keuze voor een bepaalde aanpak is situationeel: het gaat er om de juiste afweging te maken tussen 
ruimtelijke doelen, financiële doelen en risico's. 
 

Doel en evaluatie   
Roosendaal verandert, Roosendaal beweegt vormt het inhoudelijk kader voor de koers van de 
gemeente Roosendaal voor de komende tien jaar. 
 
De Structuurvisie Roosendaal 2025 is het kader voor het ruimtelijk beleid en geeft aan hoe zij dit beleid 
wil verwezenlijken. 
 
De nota Grondbeleid geeft de kaders voor de wijze waarop ruimtelijke projecten op de meest efficiënte 
wijze kunnen worden uitgevoerd en hoe dit in de grondexploitaties en planning & control cyclus wordt 
verantwoord. 
 

Financiële aspecten en consequenties   
Roosendaal verandert, Roosendaal beweegt is een startpunt voor verdere uitwerking in samenspraak 
en afstemming met onze maatschappelijke partners. Zoals gesteld zijn nog dit jaar de actieplannen 
voor de twee speerpunten Zorgeconomie en Binnenstad afgerond.  

 
Communicatie    
Op basis van de in mei 2012 door het college vastgestelde conceptvisie  zijn de maatschappelijke 
partners geconsulteerd. Dit traject heeft geleid tot aanpassingen die zijn verwerkt in de definitieve 
versie. In bijlage 1 van de visie Roosendaal verandert, Roosendaal beweegt vindt u een overzicht van 
alle aanpassingen alsmede een verslag van de maatschappelijke consultatie. 
 
Daarnaast heeft de Structuurvisie 2025 een formeel inspraaktraject doorlopen. De bevindingen 
daarvan zijn opgenomen in een zienswijzen rapport (zie bijlage). Op basis hiervan zijn enkele 
wijzigingen in structuurvisie aangebracht. 
 
Maatschappelijke partners en inwoners worden over Roosendaal verandert, Roosendaal beweegt 
geïnformeerd middels toezending, publicatie op de website, twitter en Stadserf 1. Daarnaast dient 
Roosendaal verandert, Roosendaal beweegt als input voor toekomstige stadsgesprekken. 
 

Bijlagen 
   

1. Roosendaal verandert, Roosendaal beweegt 
2. Structuurvisie Roosendaal 2025 
3. Nota Grondbeleid 

 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
G. van Hofwegen mr. J.M.L. Niederer 



 

 

  

  

 Raadsbesluit 
  

Datum 
raadsvergadering: 

7 november 2012   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Adriaansen, Verbraak, 
Jongmans 

  Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Roosendaal verandert, Roosendaal beweegt, Structuurvisie Roosendaal 2025, 
nota Grondbeleid 

 
 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie (in te vullen door de griffie) d.d. (in te vullen door de 

griffie). 
 
Besluit:  
 
1. De visie Roosendaal verandert..Roosendaal beweegt vast te stellen 
2. De ruimtelijke structuurvisie Roosendaal 2025 vast te stellen 
3. De nota Grondbeleid vast te stellen 

 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2012. 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 



2 Structuurvisie Roosendaal 2025.pdf 
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 SAMENVATTING 

 
In 2025 is Roosendaal een stad van mensen, van wonen, van (net)werken. Een complete en vitale stad. Om dit te bereiken, zal Roosendaal de komende jaren  moeten 
inspelen op trends als ontgroening, vergrijzing, glocalisering, individualisering, informatisering, veranderingen in mobiliteit en bereikbaarheid  en decentralisatie  van 
overheidstaken én hier duurzame antwoorden op moeten dichten.   
Roosendaal kiest bij deze veranderingen voor ‘behoud  en versterken van de kwaliteit van stad en dorpen’ door vernieuwing en transformatie.  De identiteit van Roosendaal 
en de ontwikkeling naar een netwerksamenleving zijn hierbij leidende principes. 
 
De Structuurvisie 2025 van de gemeente Roosendaal is in meerdere opzichten een trendbreuk met het verleden. In de eerste plaats is de structuurvisie sinds de Wet 
ruimtelijke ordening 2008 een wettelijke verplichting. Roosendaal moet een  structuurvisie hebben die aangeeft wat het ruimtelijk beleid is en op welke wijze het ruimtelijk 
beleid zal worden uitgevoerd. 
Ten tweede is deze structuurvisie opgesteld in een tijd van economische crisis. Die  heeft ertoe geleid dat de haalbaarheid en de betaalbaarheid van de ruimtelijke ordening 
centrale begrippen in het ruimtelijk beleid zijn geworden.  De vanzelfsprekendheid dat er vraag is naar gronden voor  woningen, winkels en kantoren, is er niet meer. In 
2012 heeft Roosendaal te maken met een overschot aan bijvoorbeeld kantoor- en winkelruimte. 
Strategische keuzes voor het toekomstig ruimtegebruik worden onder andere  beïnvloed door demografische ontwikkelingen van ontgroening en vergrijzing. Ook die 
ontwikkelingen leiden ertoe dat Roosendaal niet in de eerste plaats aan meer woningen en meer bedrijventerreinen moet denken,  maar aan omvormingen, 
herstructurering en transformatie.  
Tot slot is er maatschappelijk een fundamenteel ander idee ontstaan over het functioneren van de gemeente. De gemeente is niet langer de dominante partij in 
maatschappelijke ontwikkelingen, maar onderdeel van een netwerkmaatschappij waarin de gemeente een rol op zich neemt. Op het gebied van ruimtelijke ordening wil de 
gemeente een uitnodigende partij voor maatschappelijke partners zijn. 
 
Het antwoord van Roosendaal op al deze ontwikkelingen formuleren we in deze structuurvisie op twee beleidsuitgangspunten:  

- Een duurzame ontwikkeling van een compact, compleet en verbonden Roosendaal; 
- Een haalbare en betaalbare locale ruimtelijke ontwikkeling. 

 
De duurzame ontwikkeling van een compacte, complete en verbonden stad leidt tot fundamentele keuzes: 

- Bouwen binnen de stedelijke contouren van de stad om zo bestaande infrastructuren optimaal te benutten;  
- Buitengebied ontzien van verstedelijking; ruimte voor agrarische dynamiek in het noordelijk deel van het buitengebied en toerisme en recreatie in gebieden 

als Visdonk en Brabantse Wal; 
- Zuinig/duurzaam ruimtegebruik, waarbij efficiënt gebruik en hergebruik van bestaande ruimte en bebouwing het uitgangspunt is; 
- Gebruik maken van de kwaliteit van de locatie; 
- Leefbaarheid van wijken en dorpen waarborgen door behoud en versterking van collectieve openbare ruimte,  het behouden van de groen-blauwe structuren 

en het wegnemen van infrastructurele barrières i.c. het uitplaatsen van de A58 en het goederenvervoer per spoor naar buiten het stedelijk gebied; 
- De kwaliteit van de locatie is mede bepalend voor de ontwikkelingsmogelijkheden of initiatieven; 
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- De identiteit van stad en dorpen  versterken door het handhaven en versterken van de landschappelijke en cultuurhistorische basisstructuren in het 
buitengebied en de bebouwde omgeving; 

- Groen/blauwe hoofdstructuren in het stedelijk gebied behouden als verbinding met het buitengebied; 
- Het sturen van nieuwbouw op basis van strategisch voorraadbeheer; 
- (regionaal) Ruimte creëren voor speerpunten/topsectoren van economisch beleid; 
- Het aanbod van sociaal-maatschappelijke en detailhandelsvoorzieningen in wijken en dorpen behouden, waar mogelijk door concentratie en bundeling van 

voorzieningen; 
- Het optimaliseren van infrastructurele verbindingen en het beter benutten van de multimodale ontsluitingsmogelijkheden (weg, water, spoor, buis) van 

Roosendaal; 
- Benutten van de strategische ligging van Roosendaal en West-Brabant in de Vlaams Nederlandse Delta; 
- Bij ruimtelijke ingrepen de mogelijkheden voor energietransitie en bodemenergie optimaliseren;  
- Bijdragen aan sociale veiligheid door integratie van dit beleidsveld in het ruimtelijk ontwerp van gebouwen en openbare ruimte. 

 
De haalbare en betaalbare locale ruimtelijke ontwikkeling wordt ondersteund door de volgende keuzes: 

- Niet meer programma in ontwikkeling nemen dan dat de markt kan opnemen; 
- Economische druk op de markt genereren door voorzichtig te programmeren; 
- Eerst bestaande programma’s benutten en pas daarna aan nieuwe beginnen. Nieuwe ontwikkelingen van kantoren en winkels voorlopig bevriezen; 
- Flexibel en kleinschalig programmeren en faseren; 
- Intensiveren en beter benutten van de bestaande voorraad van stedelijke functies (woningen, bedrijventerreinen, kantoren, winkels, horeca, maatschappelijk 

vastgoed); Toepassen van de SER/ duurzaamheidsladder bij ruimtelijke ontwikkelingen. 
- Uitnodigen, samenwerken en regisseren in plaats van voorschrijven.  Verruim de mogelijkheden van bestemmingsplannen (plan vooruit). 

 
De ruimtelijke keuzes en uitgangspunten zijn in deze structuurvisie vertaald naar de verschillende onderdelen van  de ruimtelijke ordening en ondersteund door kaarten 
met de hoofdstructuren.  
 
In de uitvoeringsparagraaf geven we aan op welke manier we het beleid en de voorgenomen ruimtelijke programma’s kunnen realiseren. Daarbij zijn de  bovengenoemde 
uitgangspunten meegenomen.   
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1. EEN STRUCTUURVISIE VOOR ROOSENDAAL 

 

1.1 INLEIDING  

 
 
De Structuurvisie 2025 van de gemeente Roosendaal is in meerdere opzichten een trendbreuk met het verleden. In de eerste plaats is de structuurvisie sinds de Wet 
ruimtelijke ordening 2008 een wettelijke verplichting. Roosendaal moet een  structuurvisie hebben die aangeeft wat het ruimtelijk beleid is en op welke wijze het ruimtelijk 
beleid zal worden uitgevoerd. 
Ten tweede is deze structuurvisie opgesteld in een tijd van economische crisis. Die  heeft ertoe geleid dat de haalbaarheid en de betaalbaarheid van de ruimtelijke ordening 
centrale begrippen in het ruimtelijk beleid zijn geworden.  De vanzelfsprekendheid dat er vraag is naar gronden voor  woningen, winkels en kantoren, is er niet meer. In 
2012 heeft Roosendaal te maken met een overschot aan bijvoorbeeld kantoor- en winkelruimte. 
Strategische keuzes voor het toekomstig ruimtegebruik worden onder andere  beïnvloed door demografische ontwikkelingen van ontgroening en vergrijzing. Ook die 
ontwikkelingen leiden ertoe dat Roosendaal niet in de eerste plaats aan meer woningen en meer bedrijventerreinen moet denken,  maar aan omvormingen, 
herstructurering en transformatie.  
Tot slot is er maatschappelijk een fundamenteel ander idee ontstaan over het functioneren van de gemeente. De gemeente is niet langer de dominante partij in 
maatschappelijke ontwikkelingen, maar onderdeel van een netwerkmaatschappij waarin de gemeente een rol op zich neemt. Op het gebied van ruimtelijke ordening wil de 
gemeente een uitnodigende partij voor maatschappelijke partners zijn. 
 
 

1.2 AGENDA VAN ROOSENDAAL, ROL EN INZET GEMEENTE 

 
 
Het antwoord van de gemeente Roosendaal op de veranderingen in de maatschappij is onder andere te vinden in de Agenda van Roosendaal.  De Agenda van Roosendaal 
stelt vast op welke wijze de gemeente gaat ombuigen, vernieuwen en investeren.  De gemeente ziet zichzelf daarbij als partner in een netwerk van maatschappelijke 
organisaties, niet als middelpunt.  
Op basis van De Agenda van Roosendaal kiezen we met  de Structuurvisie Roosendaal voor een ruimtelijk beleid dat ruimte laat voor maatschappelijk initiatief, ruimte laat 
aan burgers, regelgeving minimaliseert en voorwaarden creëert waarbij publieke, private en particuliere partijen elkaar kunnen ontmoeten.  
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1.3 POSITIE, JURIDISCHE STATUS EN PLANPERIODE GEMEENTELIJKE STRUCTUURVISIE 

 
Binnen het Roosendaals beleid wordt de ruimtelijke structuurvisie opgesteld in samenhang met de Sociale Visie en de Economische Visie. Allen hebben een 
planningshorizon tot 2025. De drie beleidsvisies vormen samen een dekkend kaderbeleid voor heel Roosendaal. De gemeenschappelijke koers voor de drie visies wordt 
bepaald door de Toekomstvisie Roosendaal Route 2025, de Agenda van Roosendaal 2011 en de Koepelvisie 2012.   
 

R

S€

Voorzieningen

Maatschappelijk Vastgoed, 
Schoon Heel Veilig

Arbeid (opgeleide beroepsbevolking)

Inkomen, koopkracht

Strategisch voorraadbeheer voor 
kantoren, winkels en bedrijven

Infra/Bereikbaarheid, 
Zuinig ruimtegebruik

Behoud van de complete 
stad, door transformaties

Behoud basis, stimuleer 
kansen (vraaggericht)

- Innovatief
- Duurzaam 

 
 
 
Binnen dit beleidstelsel is de structuurvisie als eerste  verantwoordelijk voor een aantal beleidsvelden, zoals openbare ruimte, wonen, landschap en mobiliteit. Op andere 
onderdelen,  zoals kantoren, bedrijventerreinen, onderwijs en zorg ondersteunt de structuurvisie de ruimtelijke wensen en behoeften van de andere visies.  
 
Daarnaast heeft de structuurvisie een andere belangrijk doel: de structuurvisie verbindt de ruimtelijke weerslag van verschillende functies in één integrale visie.  
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Juridisch 
 
Alhoewel de Wet ruimtelijke ordening de structuurvisie verplicht stelt worden er geen eisen gesteld aan de vorm ervan en de wijze van maatschappelijke consultatie. De 
gemeente heeft ervoor gekozen om, conform de gemeentelijke inspraakverordening, het document 6 weken ter inzage te leggen, een inloopavond te houden en 
maatschappelijke partners schriftelijk uit te nodigen om te reageren.  
 
Dit heeft geleid tot verschillende zienswijzen, waarvan er verschillende tot aanpassing van de structuurvisie hebben geleid. 
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2. ROOSENDAAL 2012, BASIS VOOR DE TOEKOMST 

 
De huidige vorm van de gemeente Roosendaal met compacte kernen en open landschappen is  tot stand gekomen in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Dit was een 
periode van grote bevolkingsgroei en economische groei. De behoefte aan ruimte voor wonen, werken, voorzieningen en recreëren groeide sterk. In de loop der jaren 
groeide ook het besef dat de natuur, het landschap en de agrarische sector in het relatief kleine Nederland tegen de oprukkende  steden in bescherming moest worden 
genomen.  
 
Het vormen van stad, dorp, wijk en buitengebied ging gepaard met opgelegde regels en verstedelijkingsconcepten vanuit het Rijk. Deze werden vastgelegd in wetten en/of 
Planologische Kernbeslissingen. Gemeenten konden daar voor een deel hun eigen invulling aan geven, maar waren erg gebonden aan het Rijksbeleid. 
 
Roosendaal 
 
Roosendaal is opgebouwd uit een multifunctioneel stadscentrum dat is omringd met relatief monofunctionele wijken in het zuiden en bedrijventerreinen in het noorden. 
Een hiërarchisch en fijnmazig verkeerssysteem dat langzaam verkeer en snelverkeer scheidt, verbindt de verschillende stadsdelen. In dit verkeersysteem vallen het spoor en 
de A58 op, ook vanwege hun toenemende barrièrewerking.  
 

                          
Bron: WURCK 
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Eerst  bestonden enkel de gehuchten Hulsdonk, Kalsdonk en Langdonk. Deze gemeenschappen zochten samen een plek voor een kerk en een logische plek daarvoor werd 
gevonden op de huidige Markt. In eerste instantie ontwikkelt Roosendaal zich vanuit de Markt en de drie historische linten (Hulsdonksestraat, Kalsdonksestraat en 
Raadhuisstraat). Vanaf het begin van de 20

e
 eeuw neemt de bevolkingsgroei toe. Dan worden de eerste planmatige wijken ontwikkeld waarbij de wijk Burgerhout het meest 

aansprekend is. Door  de toenemende groei besluit de gemeenteraad met het plan Schaap (1934)  tot een meer gestructureerde begeleiding van de groei. Zo wordt een 
Ceintuurbaan  aangelegd, een ringweg om de toenmalige bebouwde kom die later tot rijksweg A58 omgevormd zal worden.  
Na de Tweede Wereldoorlog zijn de wijken van Roosendaal als aparte eenheden gebouwd volgens de typische heersende opvattingen over stedenbouw van de tijd waarin 
ze ontwikkeld zijn. Zo zijn Kroeven, Westrand, Langdonk, Kortendijk en Tolberg-Weihoek ontstaan. Alle wijken hebben een verschillende verschijningsvorm en een andere 
uitvoering van het verkeersysteem.  De gebouwde wijken kregen elk een eigen voorzieningencentrum. 
Vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw en voortgezet in de Structuurvisie plus 2001, wordt Roosendaal opgebouwd vanuit de principes van de compacte stad. De compacte 
stad is het antwoord op de “ongebreidelde” groei van de 20

e
 eeuw. Dit gaat uit van een compact stedelijk gebied en een open landschap waarin geïnvesteerd kan worden in 

de kwaliteit van het laagdynamisch casco (ondergrond, bijvoorbeeld bodem, beken). Het compacte stedelijk gebied wordt ruimtelijk strak begrensd. Nieuwe woonruimte en 
ruimte voor  bedrijventerreinen worden primair in het bestaand stedelijk gebied gezocht. Indien dit niet mogelijk is, wordt gezocht naar uitbreidingen die goed aansluiten 
op het laagdynamisch casco en de bestaande stedelijke infrastructuur. Zuinig ruimtegebruik dient zowel een ruimtelijk als een economisch belang. De gedachte is om met 
een compacte stad ruimte (buitengebied) te sparen, om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande onder- en bovengrondse infrastructuur, om minder beheerkosten 
voor de toekomst te maken, en om bestaande voorzieningen te stimuleren. 
 

 
Dorpen 
 
De dorpen van Roosendaal hebben van oorsprong een heel eigen ontwikkelingsgeschiedenis. Elk dorp heeft een eigen verhaal, een eigen karakteristiek en een eigen 
identiteit.  
 
Wouw is het grootste dorp, met het grootste voorzieningenaanbod en de meeste bedrijvigheid. Het dorp is al rond 1200 ontstaan en heeft met de Sint Lambertuskerk, het  
voormalig kasteel van Wouw en de Markt enkele indrukwekkende cultuurhistorische dragers. De opbouw van het dorp met de markt en de kerk als dorpshart en de oude 
wegen naar Roosendaal en Bergen op Zoom is duidelijk aanwezig. Daaromheen is een aantal rustige woonwijken gebouwd. In Wouw is de langzame overgang van zand naar 
het noordelijk gelegen kleigebied al merkbaar, naar het noorden toe opent het landschap  zich en wordt het robuuster. 
 
Het dorp Nispen is de oudste plaats in de omgeving. Het zou al van vóór 1146 dateren. Het dorp is tot in de late middeleeuwen een grote parochie geweest, waar ook 
Roosendaal deel van uitmaakte. De lange geschiedenis heeft niet tot grootse gebouwen geleid, wel tot een intiem en vriendelijk dorp met kenmerkende linten en een 
lommerrijk buitengebied. 
 
Heerle is een oude gemeenschap (vanaf de 13

e
 eeuw).  Het is van oorsprong een dorp dat zich langs de Herelsestraat heeft ontwikkeld. Ook in dit dorp zijn enkele 

woonwijken aangebouwd waardoor het dorp iets forser van omvang is geworden.  Heerle is een echt woondorp met sterk agrarische binding. 
Wouwse Plantage heeft een minder rijk verleden, maar daarom geen minder interessante ontstaansgeschiedenis. Het dorp is ontwikkeld vanuit het Landgoed Wouwse 
Plantage, mede in relatie tot de bosbouwactiviteiten. Het dorp bestaat hoofdzakelijk uit één lint, waaraan later nog wel enkele woongebieden zijn aangebouwd.  
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Moerstraten is het kleinste dorp van Roosendaal. Het oude buurtschap is in een lint gebouwd en ligt – zoals de naam al doet vermoeden – dichtbij laaggelegen 
moergebieden. Daarmee heeft Moerstraten een heel ander karakter dan de meer zuidelijk gelegen zanddorpen zoals Nispen. Wonen en landbouw domineren het aanzicht 
van het dorp.  
 
In de dorpen is meestal sprake van één centrum dat is verbonden aan belangrijke infrastructuur.  De kleinschaligheid en de sociale structuren van de dorpen leiden ertoe  
dat de economische principes van concentratie hier minder gelden dan in de stad Roosendaal. Er is meer sprake van spreiding van voorzieningen. De dorpen zijn ook 
compact van opzet, maar hebben meer relatie met hun buitengebied dan de stad. Dit is vanuit de ontstaansgeschiedenis en een meer ruraal karakter van de dorpen goed 
te verklaren.  
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3. VERANDERENDE OMGEVING 

 
Roosendaal is in de laatste decennia gegroeid in een tijd van welvaart en voorspoed. Er is veel groen,  een ruim aanbod van werklocaties en voorzieningen en een goed 
onderhouden woningvoorraad met veel grondgebonden eengezinswoningen. Roosendaal wordt nu echter geconfronteerd met een aantal opgaven die de verworven 
kwaliteit van stad en dorpen onder druk zet. 
 
De structuurvisie wordt opgesteld in een tijd van economische crisis die ertoe heeft geleid dat de haalbaarheid en de betaalbaarheid van de ruimtelijke ordening centrale 
begrippen in het ruimtelijk beleid zijn geworden. De vanzelfsprekendheid dat er vraag is naar woningen, winkels en kantoren is er niet meer. In 2012 heeft Roosendaal te 
maken met een overschot aan bijvoorbeeld kantoor-en winkelruimte. Op dit moment is er leegstand in de kantorensector en het winkelaanbod in m2 is met 10% gedaald. 
Roosendaal heeft in 2012 nog circa 50 ha. bedrijventerrein beschikbaar,  maar het uitgiftetempo is onzeker. De woningmarkt zit op slot, ook al duiden de provinciale 
prognoses  op een lichte groei van de woningvoorraad van circa 3.450 woningen, mede gebaseerd op een toename van het aantal kleine huishoudens en een langere 
levensverwachting. 
Strategische keuzes voor het toekomstig ruimtegebruik worden tevens beïnvloed door demografische ontwikkelingen van ontgroening en vergrijzing, terwijl de bevolking in 
Roosendaal licht groeit van 77.540 in 2012 naar 79.540 in 2025. Deze ontwikkeling is van grote invloed op de vraag naar voorzieningen en het ruimtegebruik. Het is duidelijk 
dat er minder vraag naar onderwijs komt en meer vraag naar zorg. Ook de vraag op andere gebieden zoals welzijn, sport en detailhandel zal gaan veranderen.   
De effecten van de economische ontwikkelingen in relatie tot demografische veranderingen is nog onduidelijk. We weten niet wanneer markten aantrekken en op welk 
niveau de vraag zich zal herstellen.  
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4. ROOSENDAALSE AMBITIES NAAR DE TOEKOMST 

 

4.1 TOEKOMSTVISIE ROOSENDAAL ROUTE 2025, ROOSENDAALSE AMBITIE 

 
In 2008 heeft de raad de Toekomstvisie Roosendaal Route 2025 vastgesteld. Dit stuk is belangrijk voor de structuurvisie. De Toekomstvisie is in de eerste plaats een 
ambitiedocument en  bevat nog geen afgewogen beleidsvoornemens, wel enkele duidelijke accenten. 
In Toekomstvisie Route 2025 is duidelijk waar Roosendaal voor staat: een compleet woon- en leefklimaat voor haar burgers in de wijken en dorpen.  

 
De speerpunten van de  ambities uit de toekomstvisie op ruimtelijk gebied zijn de volgende: 

- Door de Omlegging van de A58 creëren we  een meer samenhangende en leefbare stad met betere verbindingen. De afwaardering van het huidige tracé van 
de A58 geeft aanleiding om in samenhang met het ziekenhuis een zorgboulevard te ontwikkelen; 

- Het stadscentrum blijft met de winkelfunctie regionale trekkracht behouden; 
- De gemeente onderhoudt een uitstekend netwerk van langzaam verkeer; 
- Roosendaal breidt in en bouwt voort op haar compacte traditie; daarbij wordt in principe gekozen voor zuinig ruimtegebruik; 
- Wijken en dorpen zijn gedifferentieerd, levensloopgeschikt,  vitaal en leefbaar met een optimaal mogelijk voorzieningenpakket; 
- Het wonen in de wijken is divers en verbonden aan de woonwensen van de inwoners; er is voldoende sociale woningbouw; 
- In wijken en dorpen  is de ambitie om tot Brede Scholen te komen; tevens worden de woonservicezones en ontmoetingsplekken sterker ontwikkeld; 
- Een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte, met kwalitatief hoogwaardig groen en nieuwe ontmoetingsplekken; 
- Ruimte voor kleinschalige en gespecialiseerde nieuwe woon-werklocaties; 
- Het gebied tussen de sporen Breda – Dordrecht kan ontwikkeld worden naar een agro- industrieel complex;  
- Kwaliteitsverbetering, revitalisering en intensivering van bedrijventerreinen; 
- Kwaliteitsverbetering in het buitengebied in samenwerking met partners. 

 
 
 

4.2 AGENDA VAN ROOSENDAAL, KOEPELVISIE 2012 EN DRIELUIK VISIES 2012 

 
In 2020 is Roosendaal een stad van mensen, van wonen, van (net)werken. Een complete en vitale stad. Om dit te bereiken, zal Roosendaal de komende jaren   moeten 
inspelen op trends als ontgroening, vergrijzing, glocalisering (het proces van zowel globalisering als regionalisering)  individualisering, informatisering,  veranderingen in 
mobiliteit en bereikbaarheid  en decentralisatie  van overheidstaken én hier duurzame antwoorden op moeten dichten.   
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Tegelijkertijd verandert de rol van de lokale overheid  fundamenteel: van ‘oplosser van alle problemen’ naar een meer faciliterende rol die meer over laat aan partners en 
inwoners.  
Roosendaal kiest bij deze veranderingen voor ‘behoud  en versterken van de kwaliteit van stad en dorpen’ door vernieuwing en transformatie.  De identiteit van Roosendaal 
en de ontwikkeling naar een netwerksamenleving zijn hierbij leidende principes. 
 
De Koepelvisie 2012 geeft in de vorm van een korte film (zie: www.roosendaal.nl) een integrale visie op de toekomst voor Roosendaal.  Deze visie is vertaald naar het 
Drieluik van de Sociale Visie, de Economische Visie en de Ruimtelijke Visie. Deze visies geven  de Structuurvisie de volgende richting: 
- Een duurzame ontwikkeling van een compact, compleet en verbonden Roosendaal; 
- Een haalbare en betaalbare ruimtelijke ontwikkeling 
- Een respectmaatschappij waarin arbeidsparticipatie, maatschappelijke participatie op eigen kracht en wederkerigheid in het sociaal-maatschappelijk verkeer 

centraal staan; 
- Economische speerpunten in de logistiek, zorg en een aantrekkelijke binnenstad. 
 
 

4.3 HET BELEIDSPROGRAMMA VAN ANDERE OVERHEDEN 

 
Het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de Regio West-Brabant hebben relevante beleidsprogramma’s voor Roosendaal. In de bijlage is de weergave van dit beleid 
opgenomen. 
 
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu geeft met de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) de koers  aan voor het ruimtelijk beleid.  De inhoudelijke keuzes van 
het Rijk benadrukken een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland 
Deze doelstellingen leiden tot het toewijzen van belangrijke economische centra en vitale infrastructurele netwerken en verschillende centra van economische activiteit:  
Mainports, Brainports en Greenports. 
De Rijksoverheid is vooral gefocust op het rijksbelang en daardoor is er weinig aandacht voor regionale en lokale ontwikkelingen. West-Brabant en Roosendaal komen dan 
ook niet veel voor in de plannen van het Rijk. Enkele relevante constateringen zijn: 

- De noordzijde van Roosendaal is “kansrijk gebied voor windenergie” 
- Roosendaal is  onderdeel  van een stedelijke regio met een concentratie van topsectoren; 
- De A17 verliest haar functie als internationale transportverbinding aan de nieuwe A4; de A58 staat wel genoteerd voor verbreding (2x 3 baans in 2028) 
- De Brabantse Wal staat op de kaart als nationaal park; 
- Door Roosendaals grondgebied is een nieuwe hoogspanningsverbinding gepland. 

 
Roosendaal ligt op rijksniveau binnen de invloedssfeer van de Mainport Rotterdam. Rotterdam heeft haar ambities vastgelegd in de Havenvisie Rotterdam 2030. West-
Brabant en Roosendaal worden geconfronteerd met een grote toename van verkeersstromen (vooral goederenvervoer). Dit biedt economische groeipotentie, maar vraagt 
(op regionaal en lokaal niveau) om een adequate aanpassing/investering in de infrastructuur en zorg voor leefbaarheid en veiligheid. 
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Het Rijk is haar beleid aan het aanpassen, als gevolg van de problemen die de crisis heeft blootgelegd. Zo is er een voornemen om alle ruimtelijke functies aan een 
zogenaamd duurzaamheidsladder te onderwerpen om ongewenste uitbreidingen te voorkomen. Bovendien is er een nieuwe Omgevingswet in ontwikkeling met als doel 
ruimtelijke processen sneller, efficiënter te laten verlopen.  
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De provincie Noord-Brabant heeft  haar beleid in hoofdzaak vastgelegd in de Structuurvisie Noord-Brabant (2010) en de Verordening Ruimte (2012). De Structuurvisie is het 
provinciaals beleidskader, de Verordening is het toetsingskader. Er wordt gebruik gemaakt van provinciaal beleid om het laagdynamisch casco van Roosendaal als 
onderleggen van deze structuurvisie in te vullen. De provincie positioneert de stad Roosendaal als een regionaal verzorgende kern met economisch ontwikkelingspotentieel 
op het gebied van multimodaal transport en distributie. De provincie gaat uit van zuinig ruimtegebruik en bescherming van het buitengebied, water en milieu.  

 
De provincie koerst aan op een regionaal beleid, waarbij er samen met de regiogemeenten beleid en programma’s voor wonen, werken, voorzieningen, groen en landschap 
worden ingericht. Het project Landschap van Allure voor de Brabantse Wal is één van de regionale projecten van de provincie.  

 
De regio West-Brabant heeft in 2010 een eigen ruimtelijke visie opgesteld voor de periode 2010 – 2030.  De regio stelt zichzelf open voor de economische potenties, maar 
doet dit met behoud van identiteit en ruimtelijke kwaliteit. Hierin wordt Roosendaal op eenzelfde wijze gepositioneerd als in het landelijke en provinciale beleid .  De regio 
heeft ook een Goederenvisie opgesteld waarbij de regio zich uitspreekt over het goederenvervoer in relatie tot leefbaarheid en economische ontwikkeling. Voor 
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Roosendaal wordt de omlegging van de A58 bepleit. Een vrijliggend goederenspoor wordt regionaal onderschreven en Roosendaal wordt aangewezen als één van de vier 
mulitmodaal ontsloten economische centra binnen West-Brabant. 
 
In regionaal verband worden in samenspraak met de Provincie Noord-Brabant afspraken gemaakt over de planning van nieuwe woningen en bedrijventerreinen. Ook op 
andere terreinen zoals water, landschap, detailhandel, voorzieningen, windenergie en mobiliteit wordt gestreefd naar regionale afstemming. Dit leidt in sommige gevallen 
tot ruimtelijke consequenties zoals het concentreren van glastuinbouw in Steenbergen,  het concentreren van bovenregionale bedrijvigheid op bedrijventerrein Moerdijk 
en het concentreren van boomteelt in Zundert. 

 
Beleid bij de buurgemeenten 
De buurgemeenten hebben eveneens Structuurvisies, of zijn die aan het voorbereiden.  De gemeente Bergen op Zoom heeft een vastgestelde structuurvisie, die van 
Steenbergen is in ontwerp gereed en de gemeenten Rucphen en Halderberge starten in 2012 het traject voor hun structuurvisies op. De Belgische gemeente Essen heeft 
een wettelijk verplicht structuurplan (2006).  
Roosendaal, Steenbergen, Bergen op Zoom en Essen delen met elkaar het buitengebied met beleidsterreinen als water, natuur en landschap. Maar de gemeenten hebben 
ook belangrijke verbindingen op het gebied van de woningmarkt, de arbeidsmarkt, onderwijs, zorgvoorzieningen en werkgelegenheid.   Afstemming van beleid en 
programmering vindt plaats op regionaal niveau. 
 
Rucphen heeft op dit moment nog geen structuurvisie. De gemeente heeft wel een bestemmingsplan Buitengebied in voorbereiding. Hierin wordt conform het provinciaal 
beleid het laagdynamisch casco beschermd en ruimte gegeven voor agrarische ontwikkeling. 
De gemeenten Halderberge en Roosendaal zijn met elkaar verbonden in de ontwikkeling van Borchwerf 2. Ook voor Halderberge geldt dat het bestemmingsplan 
buitengebied zich richt op het laagdynamisch casco en agrarische ontwikkeling. Eén uitzondering moet worden genoemd: Halderberge heeft een plan voor een rondweg ten 
zuiden van Oudenbosch in voorbereiding. 
 
Beleid van het Waterschap Brabantse Delta 
Het Waterschap heeft haar Keur als belangrijkste beleidsdocument. Het beschermt Roosendaal en de regio tegen het water en zorgt voor een goede waterkwaliteit, terwijl 
daarbij meteen aan de ontwikkeling van natuur- en landschap wordt gedaan.  
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5. RUIMTELIJKE VISIE 

 

5.1 DE UITNODIGENDE GEMEENTE 

 
Uit de Agenda van Roosendaal, de Koepelvisie en het Drieluik van Visies  vloeit een nieuw inzicht voort in de rol van de gemeente Roosendaal in ruimtelijke processen . 
Roosendaal voert een beleid waarin haar burgers, bedrijven en maatschappelijke partners ruimte krijgen om te investeren in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de 
gemeente. Roosendaal voert een ruimtelijk beleid op hoofdlijnen en nodigt partijen uit om binnen de kaders hierin te participeren. Daarbij past een gemeente die actief 
samenwerking zoekt met maatschappelijke partners, bij voorkeur al in een vroeg stadium en op strategisch niveau.  
 
Dit beleid komt tot uitdrukking op alle beleidsniveaus en op alle beleidsterreinen, rekening houdend met het bestaande beleid.  De structuurvisie geeft hoofdlijnen van 
beleid, prioriteert ruimtelijke en functionele ontwikkelingen en benoemt de gewenste kwaliteit.  
 

5.2 RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 

 
De structuurvisie begint met grondbeginselen van het ruimtelijk beleid.  De stad Roosendaal is qua opbouw compact, compleet en verbonden. Dit compacte karakter komt 
voort uit het geconcentreerd bouwen van wijken en dorpen in een hiërarchie van wegen en met een geconcentreerde voorzieningenstructuur. De kwaliteit van het 
buitengebied, open en weids in het noorden en een parklandschap in het zuiden, komt daardoor goed tot zijn recht.  De compleetheid bestaat uit het aanbod van 
voorzieningen, ruimtelijke kwaliteiten en de complementariteit van stad en buitengebied. 
Verbondenheid is de mate waarin Roosendaal via netwerken fysiek is verbonden met haar omgeving en sociaal is verbonden met haar samenleving. 
 
De fundamentele uitgangspunten voor de gemeente zijn: 
 

- Bouwen binnen de stedelijke contouren van de stad om zo bestaande infrastructuren optimaal te benutten;  
- Buitengebied ontzien van verstedelijking; ruimte voor agrarische dynamiek in het noordelijk deel van het buitengebied en toerisme en recreatie in gebieden 

als Visdonk en Brabantse Wal; 
- Zuinig/duurzaam ruimtegebruik, waarbij efficiënt gebruik en hergebruik van bestaande ruimte en bebouwing uitgangspunten zijn; 
- Gebruik maken van de kwaliteit van de locatie; 
- Leefbaarheid van wijken en dorpen waarborgen door behoud en versterking van collectieve openbare ruimte,  het behouden van de groen-blauwe structuren 

en het wegnemen van infrastructurele barrières i.c. het uitplaatsen van de A58 en het goederenvervoer per spoor naar buiten het stedelijk gebied; 



18 

 

- De kwaliteit van de locatie is mede bepalend voor de ontwikkelingsmogelijkheden of initiatieven; 
- De identiteit van stad en dorpen  versterken door het handhaven en versterken van de landschappelijke en cultuurhistorische basisstructuren in het 

buitengebied en de bebouwde omgeving; 
- Groen/blauwe hoofdstructuren in het stedelijk gebied behouden als verbinding met het buitengebied; 
- Het sturen van nieuwbouw van verschillende stedelijke functies op basis van strategisch voorraadbeheer; 
- (regionaal) Ruimte creëren voor speerpunten/topsectoren van economisch beleid; 
- Het aanbod van sociaal-maatschappelijke en detailhandelsvoorzieningen in wijken en dorpen behouden, waar mogelijk door concentratie en bundeling van 

voorzieningen; 
- Het optimaliseren van infrastructurele verbindingen en het beter benutten van de multimodale ontsluitingsmogelijkheden (weg, water, spoor, buis) van 

Roosendaal; 
- Benutten van de strategische ligging van Roosendaal en West-Brabant in de Vlaams Nederlandse Delta; 
- Bij ruimtelijke ingrepen de mogelijkheden voor energietransitie en bodemenergie optimaliseren;  
- Bijdragen aan sociale veiligheid door integratie van dit beleidsveld in het ruimtelijk ontwerp van gebouwen en openbare ruimte. 

 
 
Het aspect duurzaamheid is integraal onderdeel van de structuurvisie. Ruimtelijke keuzes zoals die hierboven staan beschreven zijn het optimale resultaat van een afweging 
tussen de zogenaamde people-planet-profit driehoek. Dit uit zich vooral in het benutten van bestaande voorzieningen en infrastructuren in de bestaande gebouwde stad en 
dorpen,  het strategisch voorraadbeheer en het zuinig ruimtegebruik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

kernbegrippen: 
 
Strategisch voorraadbeheer is het uitvoeren van beleid en activiteiten om de voorraad (woningen, 
kantoren, bedrijventerreinen, maatschappelijk vastgoed) op zowel korte als lange termijn in 
overeenstemming te brengen met de marktvraag en de doelstellingen van de gebruikers. Het toevoegen 
van nieuw aanbod dient in deze benadering plaats te vinden in overeenstemming met  de beoogde 
ontwikkeling van de bestaande voorraad. 

 
Herstructurering is het grondig vernieuwen  van een gebouw of een complex voor een bestaande functie. 
 
Transformatie is het omvormen van een gebouw of complex naar een nieuwe/andere functie. 
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5.3 WONEN 

 
Op basis van de provinciale prognoses wordt tot 2025 een lichte groei van het aantal huishoudens en de vraag naar woningen verwacht. Op grond van de provinciale 
prognoses 2011 kan Roosendaal circa 3.450  woningen realiseren tot 2025. 
 

Opbouw woningbouwprogramma 2011 – 2025  

Beoogd programma 2011 - 2025 3.450 (*) 

Restplancapaciteit (in bestemmingsplan vastgelegd) 1.850 

Plancapaciteit bestaande bestemmingsplannen    300 (**) 

Bouwopgave 2011 – 2025  1.300 

Zachte plancapaciteit 1.500 
(*) bewerking gemeente Roosendaal op provinciale prognose 2012 
(**) Ervaring leert dat er binnen bestemmingsplannen in de gebouwde omgeving jaarlijks circa 20 woningen worden ontwikkeld.  

 
De gemeente blijft zich inzetten om haar burgers een passende woning en woonomgeving te bieden en om burgers binnen de wijken en dorpen mogelijkheden voor een 
wooncarrière te bieden.  Ook zal er aandacht moeten zijn voor nieuwe opgaven, zoals de huisvesting van arbeidsmigranten.  
Voor het wonen zetten we in op  strategisch voorraadbeheer: het op langere termijn in overeenstemming brengen van de wensen van de woonconsument met de 
woningvoorraad.  De bestaande voorraad is de basis. De mate waarin de bestaande woningvoorraad aangepast kan worden  aan veranderende woonwensen is een 
belangrijke factor. Toevoegingen aan de voorraad zijn strategisch en moeten noodzakelijke veranderingen in de voorraad niet in de weg staan. 
 
In de bestaande voorraad zal een speciale focus liggen op het aanpassen van de bestaande woningvoorraad op  de toekomstige woningbehoefte. Het grootste deel daarvan 
is particulier woningbezit.  Bestaande wijken en dorpen dienen een gevarieerd woningaanbod en gevarieerde woonmilieus te bieden. Gegeven de demografische 
ontwikkeling is er een toenemende vraag van de doelgroep ouderen naar levensloop- en zorggeschikte woningen die mogelijk zowel in het nieuwbouwprogramma als in de 
bestaande voorraad te vinden is.  
 
Maar er wordt tevens ruimte geboden voor mensen  vanuit de regio en voor arbeidsmigranten die zich in Roosendaal willen vestigen. Uitgaande van de economische kracht 
van Roosendaal is er speciale aandacht voor het aantrekken van nieuwe inwoners die in Roosendaal werken of gaan werken om daarmee de trend van de dalende 
beroepsbevolking te kunnen keren.  
 
Vanuit het oogpunt om  de woonlasten te beperken en duurzaamheid te vergroten, is het gewenst het energiegebruik in de woningen terug te dringen. De eerste 
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de eigenaren en bewoners. De gemeente zal voorlichten en projecten stimuleren in samenwerking met andere maatschappelijke 
partners. 
 



20 

 

In relatie tot de complete ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente wordt het nieuwbouwprogramma van woningen ook ingezet  om de herstructurering van andere 
functies mogelijk te maken. Woningen kunnen een belangrijke invulling betekenen van commercieel, sociaal maatschappelijk en cultuurhistorisch vastgoed dat leeg staat of 
leeg dreigt te komen. 

- In de gemeentelijke woningbouwprogrammering wordt niet meer gepland dan is afgesproken in de Regionale Planningafspraken van het Regionaal Ruimtelijk 
Overleg (RRO); 

- Er wordt meer flexibel geprogrammeerd, met een gering risico voor de gemeente; 
- Vastgestelde (bestemmings)plannen worden waar mogelijk uitgevoerd, ook in de dorpen waar elk dorp over een locatie beschikt waarin verschillende 

segmenten kunnen worden gerealiseerd 
- Voor de dorpen geldt migratiesaldo = 0; 
- Toevoegingen aan de woningvoorraad staan in het teken van de versterking van de bestaande woningvoorraad en sluiten aan bij de wijkperspectieven (zie: 

www.roosendaal.nl); 
- Bij een teruglopend woningbouwprogramma wordt in eerste instantie geïnvesteerd in een bijdrage aan de kwaliteit van de stad, waarbij we  streven  naar 

100% binnenstedelijke ontwikkeling 
- Genereer in wijken en dorpen een generieke basiskwaliteit in de woningvoorraad en creëer specifieke woonmilieus, sluit ook hierbij aan bij de 

wijkperspectieven; 
- Verleid in samenwerking met de partners de particuliere woningvoorraad tot woningaanpassingen om deze levensloopgeschikt te maken en energiegebruik te 

verlagen; 
- Faciliteer waar mogelijk combinaties van zorg, voorzieningen en wonen en sluit daarbij aan op de bestaande voorzieningenstructuur; 
- Vrijkomende locaties van commercieel, sociaal-maatschappelijk en cultuur-historisch vastgoed vragen om extra aandacht. Het is belangrijk verloedering te 

voorkomen en een invulling van dergelijke locaties met woningen is een serieuze optie. Het transformeren van andere functies naar woningen vindt in principe 
plaats buiten de hoofdstructuren van bijvoorbeeld detailhandel en kantoren, maar kan ook een optie zijn om belangrijke plekken in de stad (zoals 
stadsentrees) tot (her)ontwikkeling te brengen; 

- Omwille van een duurzame woningvoorraad worden er in nieuwbouwprojecten in principe alleen nog levensloopgeschikte woningen en woningen met een 
energielabel A gebouwd; 

- Om  de samenleving de ruimte te geven om in  de eigen woonomgeving te investeren maken we bestemmingsplannen flexibeler en ruimer, de gemeente zal 
op het gebied van regelgeving en gebiedsontwikkeling op hoofdlijnen gaan acteren. 
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5.4 DETAILHANDEL EN BINNENSTAD 

 
Op grond van de Economische Visie in het Drieluik is de opgave voor de detailhandel tweeledig: het handhaven van het voorzieningenniveau op wijk- en dorpsniveau en het 
behouden van de regionale aantrekkingskracht van de drie thematische clusters: Binnenstad, Gostores en Rosada. 
 
Op wijk- en dorpsniveau ligt de focus op het behoud van de dagelijkse voorzieningen.  Daar waar het verzorgingsniveau terugloopt en in wijkperspectieven als een serieus 
probleem wordt ervaren,  onderzoeken  de dorpen en maatschappelijke partijen met elkaar elke mogelijke oplossing.  
De detailhandelsstructuur handhaaft de  drie thematische clusters: Binnenstad, Gostores en Rosada, waarbij de binnenstad het belangrijkst is.  
 
De binnenstad dient snel te anticiperen op de eerder genoemde trends. De binnenstad is sterk door de omvang van aanbod, het aankoopgemak en de bereikbaarheid. De 
concurrentie van internet, waar het aanbod en het aankoopgemak ook groot zijn, neemt echter steeds meer toe. Er is sprake van een teruglopend aanbod van winkels. 
Concentratie van aanbod is op dit moment een proces dat de gemeente in overleg met winkeliers, eigenaren en beleggers wil begeleiden.  Vooralsnog gaat de gemeente uit 
van het handhaven van de bestaande structuren, maar ziet in  dat de huidige ontwikkelingen in de markt  tot een compactere binnenstad kunnen leiden.  Ook wil de 
gemeente de dynamiek die de detailhandel/de consumenteneconomie zo kenmerkt  faciliteren en ontwikkelingen uit de markt mogelijk maken. Overleg met betrokken 
partijen is noodzakelijk. 
 
Om dit proces te begeleiden  zijn aanvullende maatregelen gewenst. Het uitnutten van de cultuurhistorische identiteit van de binnenstad (ondersteund door een passende 
openbare ruimte), het versterken van de vermaakfuncties in de binnenstad en het verruimen van mogelijkheden voor innovatie in de detailhandel kunnen de 
aantrekkingskracht van de binnenstad stimuleren. In de Economische Visie wordt in dit verband gesproken van de consumenteneconomie.  
De cultuurhistorische as in de binnenstad is de ruggegraat voor de beleving van de stad en daarin gaan we  zoveel mogelijk functies concentreren.  De cultuurhistorische as 
bestaat uit de Kade/Kadeplein, de Markt, het Tongerloplein, de Molenstraat en de Raadhuisstraat. Het Tongerloplein blijft het cultuurplein, maar nieuwe vormen van 
vermaak in relatie tot detailhandel zijn welkom. 
De bestaande concentraties van horeca worden behouden en een verder ruimtelijke spreiding is niet gewenst. Binnen de horecaconcentraties is een verbreding van 
functies mogelijk en komen er meer mogelijkheden om winkelondersteunende horeca  te vergroten.  
Aanvullend  aan de intensiteit van het commercieel centrum gaan we met name de parkenstructuur benutten als ontspannings- en rustplekken in (en om) de binnenstad. In 
dat verband is er de ambitie om nieuw groen voor de binnenstad toegankelijk te maken in Mariadal en achter de Paterskerk in overleg met de betrokken partners. 
 



23 

 

 



24 

 

- Gelet op de ontwikkelingen in de detailhandel zal de gemeente in principe geen solitaire en/of nieuwe vestigingen buiten de bestaande concentraties meer 
toevoegen. Detailhandel die ondergeschikt en ondersteunend  is aan een andere hoofdfunctie is mogelijk, zolang dat geen afbreuk doet aan de 
detailhandelsstructuur.    

- De gemeente staat in de binnenstad geen nieuw verkoopvloeroppervlak toe zolang het aanbod in de binnenstad afneemt; een uitzondering hierop is mogelijk 
wanneer het een substantiële herstructuering van winkelruimte betreft; het is binnen het winkelhart voor bestaande bestemde ruimte mogelijk om deze te 
versterken, intensiveren en concentreren, zodat ingespeeld kan worden op de actuele ontwikkelingen in de winkelmarkt;  

- Nader overleg over een mogelijk compacter winkelhart in de binnenstad met de betrokken partijen is noodzakelijk om een gezamenlijke oplossingsrichting 
voor de binnenstad te ontwikkelen. Hierbij betrekken we ook de entrees van de binnenstad  (Molenstraat, Mill-Hill plein en de westzijde van de nieuwe Markt)  

- Waar mogelijk verdere verruiming van bestemmingsplannen om functiemenging mogelijk te maken in de binnenstad; 
- Transformatie van de detailhandelsfunctie is in eerste instantie slechts mogelijk buiten de aangewezen hoofdstructuur en dan bij voorkeur naar een andere 

economische functiemits deze past in de omgeving). Omvorming naar woningbouw is mogelijk wanneer dit past in de criteria die de 
woningbouwprogrammering daarvoor biedt; 

- Om de binnenstad te ondersteunen, gaan we beter gebruik maken van identiteitsdragers van de stad (cultuurhistorische as) en de mogelijkheden voor 
vermaak en ontspanning vergroten (pleinen, parken en relatie met spoorzone); 

- Als specifieke kernhorecagebieden (horecaconcentratiegebieden) zijn aangemerkt: het gebied Markt (vanaf bibliotheek) – Bloemenmarkt – Tongerloplein, de 
Raadhuisstraat tussen Nieuwe Markt en Nispensestraat; 

- Binnen het feitelijke winkelhart (Roselaar, Nieuwe Markt, Roselaarplein, Tussen de Markten, Passage, Biggelaar en westelijke deel Raadhuisstraat) streven we 
een evenwichtige spreiding van enkel en alleen winkelgerelateerde daghoreca na; 

- Voor de uitgaansgerichte horeca is concentratie in kernhorecagebieden het uitgangspunt.  
 
 

5.5 BEDRIJVENTERREIN 

 
Voor Roosendaal is het handhaven en uitbouwen van een diverse en flexibele economie de belangrijkste opgave. De Economische Visie zet in op behoud van de bestaande 
kracht en het verzilveren van nieuwe kansen. De werkeconomie op de bedrijventerreinen is grotendeels afhankelijk van de wereldeconomie.  De verantwoordelijkheid van 
de gemeente is om de kwaliteit en de effectiviteit van het gebruik van de bestaande bedrijventerreinen te optimaliseren en de lokale bedrijven te faciliteren in hun 
ontwikkeling. Daarnaast heeft Roosendaal een regionale taak in het accommoderen van nieuwe bedrijvigheid en het benutten van de strategische ligging met multimodale 
ontsluiting. Gezien haar strategische ligging in de Vlaams Nederlandse Delta en de aanwezigheid van multimodale netwerken, heeft Roosendaal de ambitie om haar 
bedrijvigheid optimaal te ontsluiten op deze internationale netwerken per spoor, water, weg en buisleiding. 
Ten behoeve van een optimaal gebruik van bestaande bedrijventerreinen is het Regionaal Uitgifteprotocol vastgesteld. Om hier effectief op stedelijk niveau invulling aan te 
geven is nauwe samenwerking met het lokale bedrijfsleven gewenst. Hier spreken wij ook van strategisch voorraadbeheer. Dit is eerder een kwestie van organisatie, dan 
van ruimtelijke ordening, omdat het hier om volledig particulier eigendom gaat. Doel is in ieder geval een intensiever gebruik van de bestaande bedrijventerreinen, waarbij 
er in principe geen toevoegingen aan de voorraad worden gedaan die herstructurering in de weg staan. 
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De gemeente wil met name voor haar topprioriteiten (Logistiek, Maintenance en Biobased) courant aanbod kunnen aanbieden. De terreinvoorraad voor nieuwe vestigingen 
is op dit moment voldoende voor 2020. Voor biobased economie gelden mogelijk specifieke vestigingsvoorwaarden, omdat die zich in veel gevallen ontwikkelen vanuit 
bestaande bedrijven. Hier wil de gemeente voorwaarden scheppen om doorontwikkeling van biobased economie mogelijk te maken. 
Tot 2020 lijkt Roosendaal over voldoende bedrijventerreinen te beschikken. Om voor de periode na 2020  opties open te houden om de economie te stimuleren, biedt 
Roosendaal op regionaal niveau verschillende zoeklocaties aan: Roosendaal Tussen de Sporen en  de A17-Zone (zie kaart. Roosendaal tussen de Sporen is het gebied tussen 
de spoorlijnen naar Breda en Dordrecht, en de A17-Zone is het gebied tussen de A17 en de buisleidingenstraat  vanaf de golfbaan tot aan de Vliet) In deze gevallen gaat het 
om infrastructuurgerelateerde gebieden. Tussen het Spooremplacement en de A17-Zone  is een optie voor de uitbouw van de biobased economie in relatie tot bestaande 
bedrijvigheid. 
 
Roosendaal is sterk op het gebied van transport en distributie en de multimodale ontsluiting. Deze kwaliteit kan verder worden uitgebouwd. Roosendaal zet in op het 
optimaliseren van de koppeling tussen economie en infrastructuur (zie Infrastructuur en Mobiliteit). 
 

- Strategisch voorraadbeheer: Eerst bestaande voorraad uitgeven, dan beter gebruik maken van bestaand bedrijventerrein en daarna pas aan uitbreiding 
denken; De gemeente wil courant bedrijventerrein op voorraad houden voor de economische topprioriteiten; 

- De gemeente past het regionaal uitgifte protocol toe; daarbij past de invoering van het strategische voorraadbeheer in samenwerking met het bedrijfsleven; 
daar past tevens bij een realistische regie over de allocatie van bedrijven; 

- Het volgen van een stapsgewijze aanpak om risico’s van overprogrammering te minimaliseren; 
- Het gedeelte Bedrijventerrein op Borchwerf dat gepland was voor de ontwikkeling van SpoorHaven, maar niet in aanmerking komt voor de ontwikkeling van 

Stadsoevers en het Stadspodium, blijft een bestemming van bedrijventerrein houden (zie ook Stadspodium bij Vermaak); 
- Optimaliseren multimodale infrastructurele verbindingen; 
- Het mogelijk maken van flexibele woon-werk vormen in bestemmingsplannen; 
- Biobased economie verbinden aan stedelijk gebied, bestaande bedrijvigheid en bestaande (en nieuwe) infrastructuur. 
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5.6 KANTOREN 

 
De situatie op de Roosendaalse kantorenmarkt vraagt om een behoedzaam beleid. Er is veel minder vraag naar kantoorruimte en de beschikbare ruimte is kwalitatief 
veranderd  onder invloed van het ‘nieuwe werken’. Veel panden zijn in handen van beleggers of eigenaar-gebruikers en de invloed van de gemeente is beperkt. Er dreigt 
een langdurige situatie van leegstand en onbenutte bestemmingsplancapaciteit. 
 
De gemeente wil deze situatie ombuigen naar een gezonde kantorenmarkt met een courant aanbod en een goede relatie naar de ruimtelijke omgeving. Er hoeft geen 
twijfel over bestaan dat dit een lange weg wordt. De volgende activiteiten zetten we in,  in nauwe samenwerking met de kantorenvastgoedmarkt. 
 

- Accommoderen van toekomstige vraag  
- Optimaliseren gebruik van bestaande voorraad en het terugdringen van de leegstand. 

 
In de eerste plaats zoeken we bij de bestaande (bekende) plancapaciteit naar een goede match met de gebruikers.  Nieuwe uitbreiding is in principe ongewenst. De 
gemeente zet met het strategisch voorraadbeheer van de kantorenmarkt in op behoud en versterking van de bestaande voorraad en het aanbieden van courante 
kantoorruimtes. We maken geen nieuwe plannen, voordat is aangetoond dat we deze niet  in de bestaande voorraad kunnen opvangen. De ruimtelijke focus voor kantoren 
blijft liggen op de binnenstad, het stationsgebied en bij gebieden rond hoofdinfrastructuur. Herstructurering is vooral op deze gebieden gericht en heeft als doel de 
kantoren om te vormen tot courant aanbod. Buiten de aangewezen kantoorgebieden kan sprake zijn van transformatie van leegstaande kantoren en  het omvormen van 
kantoren naar andere functies. De eerste voorkeur gaat uit naar een verruiming van het economisch gebruik, waarbij het beleid met betrekking tot de binnenstad in acht 
wordt genomen. Eventueel kunnen kantoren onder voorwaarden naar woningen worden omgezet, indien de woningbouwprogrammering daar ruimte toe biedt. 
 

-  Bij het strategisch voorraadbeheer voor kantoren gaat het ook om het met elkaar in balans brengen van de toekomstige vraag en het huidige aanbod. Dat 
betekent een goede analyse van de bestaande voorraad en de leegstand in nauwe samenwerking met de marktpartijen op de kantorenmarkt; 

- Geen kantorenaanbod in de planning opnemen; 
- Herstructurering van incourante kantoren is een proces dat primair aan de kantorenmarkt zelf is. Herstructurering is mogelijk binnen de hoofdstructuur (zie 

kaart); 
- Transformatie van kantoorgebouwen is mogelijk buiten de hoofdstructuur van kantoren door verruiming van de economische gebruiksmogelijkheden, 

woningbouw is mogelijk indien de woningbouwprogrammering en de wijkperspectieven dat toelaten. 
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5.7 VERMAAK: LEISURE, TOERISME EN RECREATIE 

 
  
Vermaakfuncties vormen waardevolle toevoegingen aan het economische profiel van Roosendaal en zijn van belang voor de identiteit en leefbaarheid van stad en dorpen. 
Vermaak mag in de dorpen, voor zover dit de leefbaarheid niet aantast en het een aanvulling van de wijkperspectieven is. Ontwikkelingen in de vermaaksector laten zich 
moeilijk “programmeren” 
 
De meeste potentie wordt in Roosendaal toegedicht aan het buitengebied en deze wil de gemeente via het project  provinciaal Landschap van Allure in regionaal verband 
verzilveren.  De structuurvisie wil in het buitengebied vooral kansrijke gebieden met elkaar verbinden: 
 

- Het verbinden van recreatie aan natuurbeleving en agrarische functies;  
- Het verbinden van recreatie aan de infrastructuur en voorzieningen van de dorpen; 
- Het verbinden van onderlinge natuur- en recreatiegebieden Brabantse Wal – Visdonk – Rucphense Heide. 

 
De ontwikkeling van stedelijke recreatie hangt samen met de bestaande infrastructuur en moet de gemeentelijke identiteit en de binnenstad ondersteunen.  
 

- Behoud en versterking van bestaande concentraties van leisure, toerisme en recreatie op de Stok, Visdonk en Brabantse Wal; 
- De mogelijkheden van vermaak in de binnenstad verruimen; vermaakfuncties worden primair gekoppeld aan de cultuurhistorische as in de binnenstad, danwel 

als ondersteunende functie aan de detailhandelsfunctie; 
- In het zuidelijk deel van het buitengebied wordt meer recreatief medegebruik mogelijk gemaakt. De relatie tussen de Brabantse Wal, Visdonk en de Rucphense 

bossen worden versterkt; 
- Een eventuele grootschalige voorziening van leisure en sportvoorzieningen ter ondersteuning van het gemeentelijk profiel wordt verbonden aan het stedelijk 

gebied en is afhankelijk van een  goede ontsluiting op het OV-netwerk. Op dit moment is het Stadspodium daarvoor de aangewezen plek. Het Stadspodium is 
de omgeving rondom het voormalig RBC-stadion, ook een wielerstadion behoort hier tot de mogelijkheden; 

- In het buitengebied worden 2 golfbanen mogelijk gemaakt. Eén ten oosten van woongebied de Landerije en één bij de recreatieve Poort Wouwse Plantage; 
- Doorontwikkeling van de hippische sport wordt mogelijk gemaakt ten oosten van Majoppeveld, rond de Oude Ettensebaan. 
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5.8 INFRASTRUCTUUR EN BEREIKBAARHEID 

 
Infrastructuur is een randvoorwaarde voor leefbaarheid in wijken en dorpen en het economisch functioneren van de gemeente. Veiligheid speelt daarbij een grote rol.  
Doelstelling is een probleemloze afwikkeling en parkeer-/stallingsmogelijkheden van alle verkeersmodaliteiten.  
Infrastructuur en bereikbaarheid zijn in deze structuurvisie op diverse plekken terug te vinden als randvoorwaarden voor de ontwikkeling of vestiging van bestaande en 
nieuwe functies.  
 
Door toenemend autoverkeer en goederenvervoer staan de bereikbaarheid en leefbaarheid van Roosendaal onder druk. De structuurvisie spant zich in voor het wegnemen 
van infastructurele barrières door bijvoorbeeld van het omleggen van de A58 en het aanleggen van een vrijliggend goederenspoor ten westen van de stad Roosendaal. 
Tevens zetten we in op het optimaliseren van multimodale vervoersmogelijkheden van Roosendaal. 

De Omlegging A58 is gewenst vanuit oogpunt van verkeerscapaciteit, de doorsnijding van de stad, milieuproblematiek en regionale economie. De omlegging van de A58 

leidt tot een hernieuwde binnenstedelijke wegenstructuur waarbij het huidige tracé van de A58 wordt omgevormd tot stadsweg die het binnenstedelijk verkeer verdeelt . 

De verschillende wijken en de binnenstad worden dan direct vanaf de nieuwe stadsweg ontsloten. In principe leidt de afbouw van de huidige A58 niet tot veel nieuwe 

ruimte c.q. ontwikkelingsmogelijkheden. Het nieuwe tracé daarentegen brengt nieuwe mogelijkheden die we kunnen koppelen aan de economische 

ontwikkelingsmogelijkheden van de gemeente. Financiering van dit project is slechts  mogelijk door Rijks- en provinciale bijdragen of andere vormen van financiering uit de 

particuliere sector.  In de rijksbegroting en het Mirt is de Omlegging A58 niet op korte termijn voorzien. Roosendaals beleid is er op gericht om samen met het (regionale) 

bedrijfsleven en Rijk en provincie de Omlegging A58 actief te agenderen om realisatie ervan zo veel mogelijk te versnellen. 

Het vrijliggend goederenspoor ten westen van de stad Roosendaal is niet alleen van belang voor Roosendaal. Inzet van de gemeente en regio is om de knelpunten in West-
Brabant vóór 2020 op de Mirt-agenda te krijgen. Alle West-Brabantse gemeentes hebben zich uitgesproken voor een zogenaamde “Dedicated Lijn”. Ook vanuit de 
Rotterdamse Haven wordt deze kwalitatief hoogwaardige achterlandverbinding voor goederenvervoer onderschreven.  
Het goederenvervoer is een belangrijke aanvulling op het multimodale profiel van Roosendaal en Roosendaal wil zich als multimodale vestigingsplaats voor regionale 
bedrijvigheid blijven ontwikkelen en positioneren binnen de (eur)regio. De aanwezige multimodale infrastructuur kunnen we  beter  uitnutten om op duurzame wijze een 
schakel te vormen in de internationale transportketen.  De realisatie van het vrijliggende goederenspoor is afhankelijk van Rijksfinanciering. Mede daarom is het 
vrijliggende goederenspoor niet op korte termijn voorzien. 
Buisleidingen kenmerken zich als bovenregionale transportmiddelen, die voor de toekomst verschillende gebruiksmogelijkheden bieden voor alternatieve en duurzame 
vervoersstromen. Buisleidingen worden eveneens meegenomen bij de bepaling van externe veiligheid. 
 
 

- Versterken multimodaal profiel door: 
 * een betere aansluiting op het spoorwegennet door het beter benutten van de laad-losmogelijkheden op het spooremplacement, danwel door een 
aantakking op een eventuele dedicated spoorlijn agenderen 
*  het wegnemen van knelpunten op het hoofdwegennet door te blijven inzetten op de Omlegging A58; 



32 

 

* de optie openen om combinatie water – weg – buis - spoor te verbeteren door in de A17-Zone en Borchwerf II nieuwe mogelijkheden voor 
goederenoverslag  mogelijk te maken; 

- We staan in het beoogde tracé van de nieuwe A58 geen functies die een toekomstige aanleg in de weg staan; 
- Huidige tracé wordt afgewaardeerd tot stadsweg en verdeelt het verkeer naar het centrum en de wijken, er wordt vooralsnog geen ander stedelijk programma 

aan toegekend; 
- Voor de voorbereiding van dit project is samenwerking met Rijk en provincie noodzakelijk; daartoe zal de gemeente actief participeren in de voorbereiding van 

relevante investeringsprogramma’s; Roosendaal zal actief de besluitvorming trachten te beïnvloeden; noodzakelijke investeringen voor de aanleg van een 
nieuw tracé worden pas gedaan wanneer er planologisch (BO-Mirt) en financieel zicht is op realisatie; 

- Het vrijliggende goederenspoor wordt op de structuurvisiekaart opgenomen. 
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5.9 HET GROENE BUITENGEBIED 

 
Roosendaal zet primair in op behoud van bestaande kwaliteiten voor natuur, water, landschap en het buitengebied en het ondersteunen van agrarische ontwikkelingen. Er 
wordt onderscheid gemaakt tussen het weidse open landschap in het noordelijk deel en het parklandschap in het zuidelijk deel van Roosendaal.  
 
In het buitengebied is de gemeente één  van de stakeholders, naast de agrarische sector en andere landeigenaren, de provincie Noord-Brabant en het Waterschap  
Brabantse Delta. Met name de provincie heeft een sterke positie in het beleid in het buitengebied.   
Het project “Landschap van Allure” voor de Brabantse Wal is als samenhangend beleidsprogramma leidend voor de ontwikkeling van natuur, landschap en recreatie. Aan de 
zuidzijde van Roosendaal ligt, mede gelet op de ontwikkelingen in de Brabantse Wal, meer de kracht bij de benutting van de natuurlijke kwaliteiten van het buitengebied. 
 
Op het gebied van agrarische dynamiek volgt Roosendaal de regionale focus op glastuinbouw en het Agrarisch Food Cluster in Steenbergen en boomteelt in Zundert. Verder 
heeft de landschappelijke structuur in de noordzijde meer mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van agrarische functies, mogelijk in relatie tot bio-based  
economie.  Wanneer ontwikkelingen de maat en schaal van het buitengebied overstijgen en functies hun grondgebonden relatie kwijt raken is daarvoor geen plek meer in 
het buitengebied. 
 
Beschermen en opwaarderen van waterlopen en beken zijn dragers van het buitengebied en van vitaal belang voor de natuur, landschap en beleving van het buitengebied. 
Ook  het tijdig opvangen en bergen van water uit oogpunt van veiligheid en klimaatverandering worden in samenspraak met de gemeentelijke partners opgepakt. 
De agrarische sector is rentmeester en belangrijkste gebruiker in het buitengebied. We ondersteunen de dynamiek van de agrarische sector in het buitengebied, daarbij 
houden we wel rekening met andere belangen.  

- De gemeente  ontziet het buitengebied van stedelijke ontwikkelingen; Landgoederen, buitenplaatsen en ruimte-voor-ruimte regelingen worden beperkt in 
aantal en omvang mogelijk gemaakt; 

- Belangrijke blauw-groene structuren zoals de ecologische verbindingszones worden beschermd; 
- De gemeente participeert actief in het project “Landschap van Allure” in het zuidelijk gedeelte van het buitengebied; 
- Het groene buitengebied en het groene stedelijk gebied blijven met elkaar verbonden; 
- In het zuidelijk gedeelte van het buitengebied ligt de nadruk op het behouden en verbinden van natuur en landschap (zie ook de paragraaf “vermaak”) en 

worden de mogelijkheden voor recreatief medegebruik en plattelandsontwikkeling verruimd; het noordelijk gebied wordt benut voor verdergaande agrarische 
ontwikkeling; 

- Het recreatief gebruik van het buitengebied wordt gezoneerd vanuit de dorpen en twee recreatieve poorten  (Wouwse Plantage en Visdonk), aansluitend aan 
de wijkperspectieven (www.roosendaal.nl); 

- Landschappelijke inpassing van eventuele nieuwe functies is onderdeel van het gemeentelijk afwegingskader. 
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5.10 ZORG, WELZIJN EN SPORT 

 
De inzet van de gemeente in de Sociale Visie in het Drieluik  is om voorzieningen van zorg, welzijn en sport te spreiden naar wijk- en dorpsniveau en zo een basisniveau van 
voorzieningen aan te kunnen bieden. De gemeente stimuleert de combinatie en concentratie van zoveel mogelijk functies in de wijk, bij voorkeur aanvullend aan andere 
voorzieningen zoals winkels en onderwijs. Het  is niet altijd mogelijk om functies in een wijk te vestigen en te concentreren in wijkcentra. Hiervoor kunnen ruimtelijke en 
financiële overwegingen aan ten grondslag liggen.  
 
De relatie tussen wonen en zorg is eerder al gelegd. Inzet is levensloopgeschikte woningen waar bewoners zorg op maat kunnen inkopen en waar zij  lang zelfstandig 
kunnen blijven wonen.  In samenwerking met zorgpartijen en/of ontwikkelende partijen bouwen we nieuwe collectieve woonvormen. Vanuit deze nieuwe complexen 
wordt zorg (ook naar de wijk/dorp toe) geleverd.  
 
Veranderingen in het welzijnsbeleid van overheden kan leiden tot leegstand in maatschappelijk vastgoed. Hergebruik of herstructurering is de eerste optie. Transformatie 
naar een werkfunctie of een woonfunctie is daarna een mogelijkheid, mits de wijkperspectieven en de woningbouwprogrammering dit toelaten.  
 

- Voorzieningen voor zorg, welzijn, sport en ontmoeting blijven primair op wijkniveau verspreid; deze functies kunnen in mengvormen en combinaties optreden; 
- Inwoners van Roosendaal blijven zo lang mogelijk thuis wonen waar zij zorg kunnen inkopen in een levensloopgeschikte woning; 
- De gemeente biedt de zorgsector ruimte in het up-to-date brengen van het aanbod van zorgvoorzieningen in wijken en dorpen; 
- Bij nieuw te bouwen aanbod van voorzieningen,  kijken we eerst  naar de mogelijkheden om in/bij een bestaand voorzieningencluster aan te sluiten en heeft 

het de voorkeur om bestaand incourant vastgoed (zoals scholen) te hergebruiken. 
 
In paragraaf 5.7 over vermaak zijn beleidsuitgangspunten opgenomen die ook op sport betrekking hebben.  
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5.11 ONDERWIJS 

 
Het onderwijs, zowel het basis- als voorgezet onderwijs,  krijgt de komende periode te maken met teruglopende leerlingaantallen. Er moet rekening worden gehouden met 
herstructurering en transformatie van scholen, zoals de onderwijscarrousel die in uitvoering is.  
Net als bij zorgvoorzieningen is voor het basisonderwijs een spreiding op wijkniveau gewenst en is een koppeling met andere maatschappelijke voorzieningen een pre. 
Maar aangezien de gemeente verantwoordelijk is voor de huisvesting van onderwijs is betaalbaarheid een randvoorwaarde.  
 
Voortgezet onderwijs heeft een grotere schaal dan het basisonderwijs en is op verschillende plekken in de stad geconcentreerd. Belangrijke redenen hiervoor  zijn  een 
goede bereikbaarheid,  een veilige aanrijroute en de nabijheid van openbaar vervoer. De aanbodstructuur van voortgezet onderwijs is op duurzame wijze verankerd in het 
bestaande beleid. 
 
Het basisonderwijs zal de komende jaren worden geconfronteerd met de demografische veranderingen. Daarvoor gelden de volgende uitgangspunten. 
 

- De gemeente initieert vanuit haar rol als  financierder en beheerder van onderwijsgebouwen het overleg ten aanzien van de ontwikkeling van de huisvesting 
van het basisonderwijs; 

- Een combinatie van maatschappelijke functies in samenhang met een onderwijsfunctie is gewenst, maar ook andere functies kunnen goed samengaan met het 
onderwijs; 

- Bij eventuele herontwikkeling van onderwijslocaties kijken we in eerste instantie naar herstructurering en andere maatschappelijke functies (zoals zorg); 
Transformatie naar woningbouw is mogelijk indien de woningbouwprogrammering en de wijkperspectieven dat toelaten. 
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5.12 OPENBARE RUIMTE  

 
De openbare ruimte is dienstbaar en randvoorwaardelijk voor het maatschappelijke en economisch verkeer in Roosendaal. Schoon, heel en veilig is het eerste credo, ook in 
de Sociale Visie. Daarnaast wil Roosendaal haar burgers een openbare ruimte bieden waar vermaak, ontmoeting en beleving mogelijk is.  
Daarom zal de behoefte aan kwalitatief goede openbare ruimte in Roosendaal blijven bestaan. Het verdisconteren van het belang van water in de openbare ruimte, in 
termen van waterkwaliteit, berging, veiligheid en de relatie met natuur en milieu, is uitgangspunt van beleid. 
 
Daarom zet Roosendaal zich in voor: 

- Een verbetering van de gebruikswaarde, openbare ruimte als onderdeel van de leefomgeving; 
- Een verbetering van de ontmoetings- en belevingswaarde; 
- Het borgen van de groene en blauwe hoofdstructuur en het verbeteren van natuur- en waterkwaliteit. 

 
De gemeente gaat dit voor en samen met de burgers doen.  De rol van de gemeentelijke overheid wordt uitgewerkt voor het beheer van de openbare ruimte als geheel. 
Bewoners en belanghebbenden staan centraal en inrichting, beheer, onderhoud en handhaving zijn niet  langer als technisch losstaande onderdelen (groen, wegen, water) 
benaderd, maar als een samenhangend geheel. Dit is een complexe en omvangrijke ambitie die  niet meer alleen een gemeentelijke verantwoordelijkheid kan zijn.  Daarom 
worden de mogelijkheden voor participatie van bewoners en belanghebbenden in het beheer van het openbaar gebied in overleg met de samenleving uitgewerkt.  
 
 Het gebruik van de ruimte is hierbij van belang, evenals de samenhang tussen bebouwd en onbebouwd gebied. In de binnenstad gaat het om de economische functie, in de 
wijken en dorpen om de dagelijkse gebruikswaarde en de beleving van inwoners en in het buitengebied om de balans tussen natuur, recreatie en agrarische functies. 
Anderzijds worden de lasten van beheer en onderhoud herverdeeld in het licht van de Agenda van Roosendaal. Het bundelen van budgetten en het samenwerken met 
derden zal leiden tot een situatie waarin de gemeente niet alleen de doelen en de aanpak bepaalt. Daarom worden ook de behoeften en mogelijkheden bij onze partners 
gepeild o.a. via de wijkperspectieven. 
 
In de binnenstad wordt nieuw groen toegankelijk gemaakt in overleg met de betrokken partners. Het gaat om de historische tuinen van Mariadal en de Paterskerk die 
mogelijk een openbaar karakter krijgen. 
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5.13 ENERGIE 

Vanuit oogpunt van energietransitie, duurzaamheid en milieu, maar ook vanuit oogpunt van woon- en productielasten, wil Roosendaal het mogelijk maken om meer 

gebruik te maken van bodemenergie, zonne-energie en windenergie.  

 De bodem van Roosendaal is daarvoor geschikt. Met een aantal zaken moet echter rekening worden gehouden, zoals het grondwater, drinkwater, waterkeringen, 

nutsleidingen e.d. Open en gesloten systemen voor bodemenergie worden in principe onder bouwblokken toegestaan, behalve in waterwingebieden. Wanneer sprake zal 

zijn van gezamenlijke winning (op buurt- of blokniveau) is een vrijstaande installatie ook mogelijk. 
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De gemeente staat Zonne-energie in principe op alle daken toe en stimuleert collectieve winning van zonne-energie. 

De mogelijkheid voor grootschalige winning van windenergie is  geconcentreerd in een zone langs de A17. Kleine windmolens bij particulieren zijn mogelijk, mits niet 

ontsierend voor het landschap of tot hinder/gevaar van omliggende bewoning. 
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5.14 INTEGRATIEKAART 

 



44 

 

 

6. UITVOERINGSPARAGRAAF 

6.1 UITVOERINGSSTRATEGIE 

De gemeentelijke structuurvisie is een strategisch document over de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen en bevat de hoofdlijnen van ruimtelijk beleid. De 
structuurvisie biedt de beleidsmatige basis voor de bestemmingsplannen en andere planologische instrumenten. In de Wet ruimtelijke ordening is aangegeven dat de 
structuurvisie ook moet ingaan op de wijze waarop de raad zich voorstelt de voorgenomen ontwikkeling te realiseren.  

De structuurvisie heeft duidelijk aangegeven dat de grote stedelijke groei die de afgelopen decennia vanzelfsprekend was, voorbij is. Voor de structuurvisie 2025 breekt een 
tijd aan waarin er sprake is van afnemend woningbouwprogramma en een voorlopig zeer behoudend beleid ten opzichte van werkfuncties en maatschappelijke 
voorzieningen.  De enige grote projecten die deze structuurvisie opvoert zijn de Omlegging A58 en de uitplaatsing van het goederenspoor. Voor beide projecten is 
Roosendaal grotendeels afhankelijk van externe participatie en is realisatie niet vóór 2020 voorzien.  
De focus van de structuurvisie 2025 ligt daarom op het behoud van bestaande kwaliteiten, het omvormen en vernieuwen van de stad, de wijken en de dorpen. Er is een 
keuze gemaakt om vooral binnen de stedelijke contouren te blijven, maar dit impliceert dat er bijna geen “gemakkelijke” en goedkope locaties zijn. De uitvoering van het 
ruimtelijk beleid is daarom extra gefocust op haalbaarheid en betaalbaarheid van de ruimtelijke ordening. 
 
De algemene ruimtelijke uitvoeringsstrategie is in eerste instantie gericht op het creëren van economische druk op de locale vastgoedmarkten. Het doel hiervan is om de 
eerste plaats haalbare bestemmingsplannen te maken, zodat regulier kostenverhaal mogelijk is.  
Het is deels een ruimtelijke strategie, omdat er in principe niet aan uitbreidingen wordt meegewerkt voordat het bestaand stedelijk gebied optimaal gebruikt wordt.  
Ten tweede is het een programmatische strategie. In deze structuurvisie is al aangegeven dat programma’s van detailhandel en kantoren in principe voorzichtig worden 
geprogrammeerd vanuit het oogpunt van strategisch voorraadbeheer. Ook voor bedrijventerreinen is er tot circa 2020 geen verdere uitbreiding in beeld, anders dan dat er 
zoeklocaties voor de verdere toekomst worden aangegeven. Met betrekking tot het onderdeel wonen wordt niet meer geprogrammeerd dan dat er geprognosticeerd is, 
dat er flexibel en in relatief kleine volumes wordt geprogrammeerd.   

Het aantal uitvoeringsprojecten is beperkt.  Deels is de structuurvisie een toetsingsdocument en vormt het beleid de leidraad voor sectoraal beleid, gebiedplannen en 
bestemmingsplannen. Concrete ruimtelijke ontwikkelingen zijn grotendeels afhankelijk van maatschappelijk initiatief. De gemeente Roosendaal kiest ervoor om bij de 
uitvoering van het ruimtelijk beleid vanuit haar positie in de netwerksamenleving op te treden. Dit betekent dat de gemeente graag een bijdrage wil leveren aan 
maatschappelijke ruimtelijke processen. In de meeste gevallen zal de gemeente samenwerken en faciliterend optreden naar maatschappelijke initiatieven. Het is evengoed 
mogelijk dat de gemeente beleidsvorming deelt met maatschappelijke partners om zodoende de (maatschappelijke) haalbaarheid te vergroten. En dat uitgangspunt leidt 
ertoe dat het gemeentelijk beleid ruimte wil laten en uitnodigend wil zijn voor maatschappelijk initiatief. Waar het een zwaarwegend algemeen gemeentelijk belang betreft 
neemt de gemeente zelf het initiatief. 
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De gemeente zal de actuele discussie tussen het Rijk, IPO en VNG over de toekomst en betaalbaarheid van stedelijke vernieuwing met meer dan belangstelling volgen. Wij 
zullen steeds bekijken welke nieuwe verdienmodellen voor Roosendaal toepasbaar zijn. 

 

6.2 UITVOERING VAN RUIMTELIJK BELEID 

 

In de eerste plaats geven we hier  aan welk beleid en welke projecten de structuurvisie heeft benoemd.  De uitvoeringsparagraaf is flexibel omdat het onmogelijk is om 
exact alle ontwikkelingen en projecten van de komende 15 jaar te voorzien. In een aantal gevallen gaat het om het begeleiden van de gemeente naar haar nieuwe rol in 
ruimtelijke processen en het zoeken naar succesvolle samenwerkingsvormen met maatschappelijke partners.  

De uitvoeringsparagraaf maakt onderscheid naar rol en naar tijd. De rol van de gemeente verschilt per opgave: 

 In de rol van ontwikkelaar neemt de gemeente zelf de verantwoordelijkheid om gebieden te transformeren. Dit gaat gepaard met een hoog kwalitatief 
ambitieniveau, maar gaat ook gepaard met risico’s; 

 In de rol van ontwerper maakt de gemeente beleid, gebiedsvisies en bestemmingsplannen om daarmee de door haar beoogde kwaliteit te realiseren. 

 In de rol van regisseur vervlecht de gemeente haar doelen met maatschappelijke partners die invloed hebben op de ruimtelijke planvorming; 

 In de rol van hoeder beschermt de gemeente belangrijke collectieve waarden, zoals monumenten, kwaliteiten in openbare ruimte en de leefbaarheid in dorpen en 
wijken. 

 
 

Project/opgave Rol Tijd Uitvoering 

    

Algemeen    

Toetsen aan de structuurvisie 2025 hoeder Hele periode In de praktijk zal het geformuleerde beleid in de structuurvisie toetssteen zijn voor 
initiatieven, gebiedsplannen en bestemmingsplannen. 

    

Wonen    

Toevoegen circa 3.450 woningen Regisseur, 
ontwerper 
en 
ontwikkelaar 

Hele periode Van de totale opgave worden er circa 2.150 woningen vanuit de bestaande 
bestemmingsplancapaciteit gebouwd. De opgave voor nieuwe woningen is circa 1.300 
woningen. Deze woningen krijgen jaarlijks in de woningbouwprogrammering hun plek. 
De beleidsregels die in deze structuurvisie zijn opgenomen. zijn hierop van toepassing. 
Daar waar de gemeente locaties zelf in eigendom heeft (o.a. ’t Zand en schoollocaties), 
treedt zij  als ontwikkelaar op. 

Combinaties wonen en zorg Regisseur en Hele periode In nauwe samenwerking met de zorgaanbieders wordt een ontwikkelingsprogramma 
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ontwerper van zorg en zorgwoningen ontwikkeld en wordt het gewenste programma anterieur 
vastgelegd. Waar mogelijk biedt de gemeente eigen locaties aan.  

Levensloopgeschikt en energiezuinig bouwen Regisseur Hele periode Er is geen wettelijke basis om deze ontwikkeling af te dwingen. In overleg met 
zorgaanbieders en ontwikkelende partijen wordt getracht hier anterieur afspraken over 
te maken. 

    

Detailhandel en Binnenstad    

Actieplan Binnenstad Regisseur en 
ontwerper 

2013 De gemeente neemt het initiatief om samen met ondernemers en vastgoedeigenaren 
het voorgenomen beleid in deze structuurvisie en de economische visie uit te werken.  

    

Bedrijventerreinen    

Strategisch voorraadbeheer bedrijventerrein Regisseur en 
ontwerper 

2012 - 2015 De gemeente neemt het initiatief om samen met ondernemers en vastgoedeigenaren 
het strategisch voorraadbeheer uit te werken. 

Agenderen zoeklocaties bedrijventerreinen Regisseur 2015 - 2025 Wanneer de huidige voorraad en strategisch voorraadbeheer ontoereikend blijken te 
zijn om de vraag na 2020 op te vangen worden de zoeklocaties bedrijventerreinen 
geagendeerd. 

Flexibele woon-werkcombinaties mogelijk 
maken 

Ontwerper Hele periode De gemeente neemt het initiatief om het werken in woningen te vergroten door dit 
mogelijk te maken in bestemmingsplannen en bij nieuwe projecten in de 
woningbouwprogrammering.  De gemeente faciliteert ontwikkelingen op 
bedrijventerreinen waar woon-werkfuncties. 

    

Kantoren    

Herstructureringsprogramma  Regisseur en 
ontwerper 

2012 - 2015 De gemeente neemt het initiatief om samen met vastgoedeigenaren een actieplan op 
te stellen om incourant kantorenaanbod in de aangegeven hoofdstructuur beter in de 
markt te zetten. 

Transformatieprogramma Regisseur en 
ontwerper 

2012 - 2015 De gemeente neemt het initiatief om samen met vastgoedeigenaren een actieplan op 
te stellen om incourant kantorenaanbod buiten de aangegeven hoofdstructuur te 
transformeren naar een andere functie. 

    

Vermaak    

Zuidelijk gedeelte buitengebied recreatief 
uitbouwen 

Regisseur en 
ontwerper 

2015 - 2020 Aangezien het bestemmingplan Buitengebied is vastgesteld is een herziening op korte 
termijn niet aan de orde. De gemeente faciliteert maatschappelijk initiatief dat het 
gemeentebeleid aanvult. 

Stadspodium Ontwikkelaar 
en regisseur 

2012 - 2015 De gemeente zoekt partners om het stadspodium tot ontwikkeling te brengen om daar 
samen uitwerkingsplannen mee op te stellen 
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Versterken recreatief profiel dorpen en 
recreatieve poorten 

Regisseur en 
ontwikkelaar 

Hele periode De gemeente neemt het initiatief om samen met ondernemers en dorpsplatforms, de 
regio West-Brabant en de provincie Noord-Brabant  het toeristisch-recreatief profiel 
verder te versterken door meer functies en recreatief medegebruik mogelijk te maken. 
Daarna faciliteert zij maatschappelijk initiatief dat het gemeentebeleid aanvult. 

    

Infrastructuur    

Blijven agenderen Omlegging A58 Ontwikkelaar 
en regisseur 

2012 - 2020 Samen met buurgemeenten Rucphen en Halderberge, de regio West-Brabant en de 
provincie Noord-Brabant wordt de Omlegging A58 op het MIRT geagendeerd. Indien 
noodzakelijk is de gemeente bereid om specifiek vooronderzoek te doen en de 
noodzakelijke planologische processen uit te voeren. 

Blijven agenderen Vrijliggend Goederen 
Spoor 

Ontwikkelaar 
en regisseur 

2012 - 2020 Samen met de regio West-Brabant en de provincie Noord-Brabant wordt het vrijliggend 
goederenspoor  op het MIRT geagendeerd. Indien noodzakelijk is de gemeente bereid 
om specifiek vooronderzoek te doen en de noodzakelijke planologische processen uit te 
voeren. 

Versterken multimodaal profiel Ontwikkelaar 
en regisseur 

Hele periode De mogelijkheden van het verbinden en versterken van de vervoersmodaliteiten in 
samenwerking met marktpartijen mogelijk maken. 

    

Zorg    

Faciliteren uitbreiding zorgfuncties Ontwikkelaar 
en regisseur 

Hele periode In nauwe samenwerking met de zorgaanbieders wordt een ontwikkelingsprogramma 
van zorg en zorgwoningen ontwikkeld en wordt het gewenste programma anterieur 
vastgelegd. Waar mogelijk biedt de gemeente eigen locaties aan. 
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BIJLAGEN: BASISKAARTMATERIAAL 
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Voorwoord  

 
Onzekerheid op de financiële markten, de woningmarkt en de waardeontwikkeling van het 
commercieel vastgoed staan in 2012 hoog op de bestuurlijke agenda van Roosendaal. In de Agenda 
van Roosendaal en de Structuurvisie Roosendaal 2025 sorteert Roosendaal voor op de toekomst en 
wordt een antwoord op de hierboven geschetste situatie gegeven. De gemeente wil haar burgers, 
bedrijven en partners ruimte geven en uitnodigen om te investeren in een bestendig en duurzaam 
Roosendaal. Tegelijkertijd wil de gemeente een degelijk risicomanagement op ruimtelijke projecten 
uitoefenen teneinde een gezonde financiële positie te behouden. 
 
Het grondbeleid helpt daarbij. Het grondbeleid biedt de gemeente instrumenten om het ruimtelijk 
beleid enerzijds uitnodigend te maken, en anderzijds financieel te verankeren. Met de invoering van 
de Wet ruimtelijke ordening is de positie van de gemeente verstevigd, onder andere door het 
formaliseren van kostenverhaal bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het grondbeleid is echter op zich niet 
wezenlijk veranderd, de instrumenten zijn nog steeds dezelfde als een aantal jaar geleden. Het gaat in 
het nieuwe grondbeleid veel meer om de wijze waarop en de situaties waarvoor instrumenten van 
grondbeleid worden ingezet.  
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Bestuurlijke samenvatting  

 
Gelijk met de Structuurvisie Roosendaal 2025 wordt de nota Grondbeleid vastgesteld. Hiermee wordt 
direct duidelijk gemaakt dat het ruimtelijk beleid en het grondbeleid met elkaar verweven.  
Dat vastgesteld hebbende moet worden opgemerkt dat er anno 2012 een vastgoedcrisis is in 
Nederland. De woningmarkt hapert al enige jaren, er in een overproductie van kantoren, 
maatschappelijk ontwikkelingen leiden tot een overaanbod van winkels en de toekomstige vraag naar 
bedrijventerrein is ongewis.  
De ontwikkelingen hebben in Nederland ertoe geleid dat de verwachte opbrengsten in 
grondexploitaties niet werden gerealiseerd en dat gemeentes en projectontwikkelaars verliezen 
moesten incasseren. 
 
De gemeente doet wat zij kan om de vastgoedmarkten te stimuleren, maar de middelen en 
instrumenten zijn beperkt. In het ruimtelijk beleid wordt getracht om de dynamiek te verhogen door 
meer ruimte aan particulier initiatief te laten. Waar het ruimtelijke beleid onder invloed van de Agenda 
van Roosendaal kiest voor meer flexibel en uitnodigend beleid en daarbij ruimte laat aan particulier 
initiatief, is het grondbeleid het regulerend fundament onder deze ontwikkelingen. Het grondbeleid 
borgt en verzekerd de positie van de gemeente in ruimtelijke ontwikkelingen. Grondbeleid is daarmee 
vooral intern gericht gemeentelijk beleid. 
 
Het grondbeleid van Roosendaal kan de huidige (vastgoed)crisis niet oplossen. Samen met het 
ruimtelijk beleid geeft het grondbeleid aan op welke wijze ruimtelijke doelen met zo min mogelijk risico, 
financieel geborgd op bestuurlijk transparant niveau kunnen worden behaald. 
 
In deze nota Grondbeleid wordt vervolgens aangegeven welke verschillende vormen en instrumenten 
van grondbeleid de gemeente ter beschikking staan. Er wordt vastgesteld dat de inzet van bepaalde 
instrumenten afhankelijk is van de specifieke opgave. De keuze voor een bepaalde strategie is 
situationeel. Alvorens een keuze te maken is eerst een gedegen analyse van de opgave noodzakelijk, 
waaronder een goede risico-analyse. 
 
Gelet op de praktijk van nu en de beoogde rolopvatting van de gemeente in ruimtelijke processen ligt 
het voor de hand dat faciliterend grondbeleid en samenwerking met private partijen veelvuldig voor zal 
komen. In het ruimtelijk beleid is aangegeven dat private partijen meer ruime kunnen krijgen, hetgeen 
binnen het stelsel van instrumenten van het grondbeleid goed mogelijk is.  
 
Voor Roosendaal blijft het echter te allen tijde belangrijk dat risico‟s en financiële posities beheersbaar 
blijven. De gemeente is voorzichtig en behoedzaam met de programmering van ruimtelijke 
programma‟s en wil dit ook borgen in het grondbeleid. Risicomanagement is daarom integraal 
onderdeel van her grondbeleid. 
Het grondbeleid gaat in op de reserve grondexploitaties en de relatie met de algemene risicoreserve 
en het weerstandvermogen van de gemeente. 
 
Mede daarom geeft deze nota Grondbeleid heldere en transparante spelregels over de wijze waarop 
aspecten van grondbeleid terugkomen in de planning en controlcyclus en de werkverdeling tussen 
raad en college. De raad heeft daarbij als eindverantwoordelijke van de programmabegroting (en 
daarmee de grondexploitaties)  en het bestemmingsplan een centrale positie. De raad wordt in stelling 
gebracht om aan de voorzijde van de ontwikkelingsproces van ruimtelijke projecten kaders te stellen 
aan ruimtelijke doelen en het grondprijsbeleid. Gedurende de loop van projecten wordt de raad 
geïnformeerd via de planning- en controlcyclus en kan jaarlijks zijn kaders herzien bij het vaststellen 
van de grondexploitaties.  
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1. Doel en inhoud Nota Grondbeleid  

1.1   Introductie grondbeleid 

Grondbeleid vormt een werkkader waarbinnen het ruimtelijke beleid van de gemeente Roosendaal 
wordt uitgevoerd. Grondbeleid is daarmee vooral uitvoerend en ondersteunend van karakter. De 
ruimtelijke ordening grijpt in in het gebruik van gronden en grond is een belangrijke factor  bij een 
succesvol ruimtelijk ordeningsbeleid. Grond vertegenwoordigt in zekere zin zeggenschap ten aanzien 
van het uitoefenen van processen in de ruimtelijke ordening. Maar grond vertegenwoordigd ook 
(financiële) waarde, vooral wanneer het ruimtelijk beleid een verandering van grondgebruik beoogt en 
er een waardeverandering optreedt.  

Het grondbeleid gaat over de wijze waarop er met grond wordt omgegaan in ruimtelijke projecten. Het 
is een gemeentelijk taakveld dat al meer dan 100 jaar bestaat. Het taakveld heeft in de voorbije jaren 
een aantal nieuwe speerpunten gekregen. Met het invoeren van de Wet ruimtelijke ordening in 2008 
zijn ruimtelijk beleid en grondbeleid dichter bij elkaar komen te staan: rekenen en tekenen gaan hand 
in hand. De economische en vastgoedcrisis hebben duidelijk gemaakt welke financiële risico‟s er 
verbonden zijn aan actieve vormen van gemeentelijk grondbeleid, hetgeen heeft geleid tot 
risicobeheersing en een meer transparant grondbeleid.   

 

1.2 Visie op het grondbeleid 

Grondbeleid is uitvoerend beleid, dienstbaar aan het ruimtelijk beleid. Het gemeentelijk grondbeleid wil 
zo goed mogelijk het ruimtelijk beleid van de structuurvisie, bestemmingsplannen en 
exploitatieplannen faciliteren met de beschikbare instrumenten teneinde een goed kwalitatief en 
financieel resultaat te verkrijgen binnen acceptabel vastgestelde risico‟s. 

 

1.3  Doelstelling grondbeleid 

 
Maatschappelijk gewenst en kwaliteit van ruimtegebruik 
Grondbeleid is dienstbaar aan de ruimtelijke ordening. De doelen van het ruimtelijk beleid die een 
gemeente wil bereiken, kunnen niet gerealiseerd worden wanneer de gemeente niet in enige zin 
zeggenschap heeft over de grond. Daarnaast zijn er zogenaamde facetdoelstellingen: er is ruimte 
nodig voor verschillende belangen, zoals wonen, bedrijven, infrastructuur en recreatie. Het 
grondbeleid dient de ruimtebehoefte van deze verschillende functies te faciliteren. 

 
Economische afweging 
Bij het opstellen van een bestemmingsplan zal vanuit het grondbeleid een economische afweging 
worden gemaakt over de wijze waarop het plan qua opzet en uitvoering tot een optimaal economisch 
resultaat kan leiden. 

 
Kostenverhaal 
De Wet ruimtelijke ordening en de Grondexploitatiewet maken het voor de gemeente mogelijk om 
kosten te verhalen op initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingsplannen. Het betreft bijvoorbeeld 
plankosten en kosten aan de openbare ruimte. Er zijn verschillende mogelijkheden om kosten te 
verhalen en het grondbeleid geeft aan op welke wijze dit het beste kan plaatsvinden 
 
Transparant overheidshandelen 
Het ruimtelijk beleid en het grondbeleid grijpen in in de belangen van Roosendaalse burgers en 
bedrijven. Daarnaast gaat het bij de gemeente zelf ook om aanzienlijke (financiële) belangen.  
Daarom moet de gemeente helder en transparant zijn in haar handelen en de inzet van instrumenten 
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ten behoeve van haar grondbeleid. Het betreft hier zowel de relatie tussen college en raad als de 
relatie tussen gemeente en maatschappij.  

 
Risicobeheersing 
Ruimtelijke projecten gaan gepaard met risico‟s voor de gemeente. Hoe actiever het gemeentelijk 
grondbeleid is, hoe groter zijn in de regel de risico‟s. Bij het grondbeleid ligt de verantwoordelijkheid 
om aan te geven hoe risico‟s worden afgewogen, hoe zij worden bewaakt en hoe zij in de 
gemeentelijke cyclus van beleidsverantwoording worden opgenomen. 
 

1.4 Wet- en regelgeving 
 

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten is opgenomen dat per 1 januari 
2004 een paragraaf grondbeleid verplicht moet worden opgenomen in de begroting. Een en ander 
houdt verband met de gewenste transparantie in het grondbeleid. In de programmabegroting 2012 is 
ook een dergelijke paragraaf opgenomen. 

In artikel 22 van de financiële verordening van de gemeente Roosendaal is opgenomen dat het 
college ten minste eens in de vier jaar een (bijgestelde) nota grondbeleid ter behandeling en 
vaststelling door de raad aanbiedt. Aangezien de vorige nota uit 2005 stamt is er de noodzaak om 
deze te actualiseren. De geactualiseerde nota zal in principe voor een periode van 4 jaar gelden. In 
2016 zal een aangepaste en geactualiseerde nota dienen te worden vastgesteld. 
Daarnaast is per 1 juli 2008 de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Diverse 
argumenten uit de vorige nota grondbeleid om bijvoorbeeld een actieve grondpolitiek te voeren lijken 
niet meer geheel valide te zijn door de komst van de Wro. Het is daarom verstandig voor de gemeente 
om de grondpolitiek  - de wijze waarop de instrumenten uit het grondbeleid gedoseerd en 
gecombineerd worden ingezet - opnieuw te bezien. 
 
Vanuit Europa is regelgeving en jurisprudentie op twee gebieden van invloed op uitvoering van het 
grondbeleid: de aanbestedingsplicht voor werken, leveringen en diensten en staatssteun bij 
vastgoedtransacties. 



7 

 

 

2. Ruimtelijke visie en beleid 

2.1. Ruimtelijke kaders en doelstellingen 
 
De Nota Grondbeleid is gelijktijdig opgesteld met de Structuurvisie en de visie Roosendaal Verandert, 
Roosendaal beweegt. De Structuurvisie en de daarbij behorende uitvoeringsparagraaf geven het 
algemene ruimtelijke beleid weer en op welke wijze dat uitgevoerd gaat worden.  
 
In de structuurvisie is duidelijk aangegeven dat de grote stedelijke groei die de afgelopen decennia 
vanzelfsprekend was, voorbij is. Er breekt een tijd aan waarin er sprake is van een in de tijd afnemend 
woningbouwprogramma en een vooralsnog zeer behoudend beleid ten opzichte van werkfuncties en 
maatschappelijke voorzieningen. De structuurvisie heeft drie hoofddoelstellingen: 
 

 een duurzame ontwikkeling van een compact, compleet en verbonden Roosendaal; 

 een haalbare en betaalbare lokale ruimtelijke ontwikkeling en 

 uitnodigen, samenwerken en regisseren in plaats van voorschrijven. 
 
De focus in de Structuurvisie Roosendaal 2025 ligt daarom op het behoud van bestaande kwaliteiten, 
het omvormen en vernieuwen van de stad, de wijken en de dorpen. Er is een keuze gemaakt om 
vooral binnen de stedelijke contouren te blijven, maar dit impliceert dat er bijna geen “gemakkelijke” en 
goedkope locaties zijn. De uitvoering van het ruimtelijk beleid is daarom extra gefocust op 
haalbaarheid en betaalbaarheid van de ruimtelijke ordening. 
 
De algemene ruimtelijke realisatiestrategie is gericht op het creëren van economische druk op de 
lokale vastgoedmarkten. Het doel hiervan is om in de eerste plaats haalbare  bestemmingsplannen te 
maken, zodat regulier kostenverhaal mogelijk is.  
Het is deels een ruimtelijke strategie, omdat er in principe niet aan uitbreidingen wordt meegewerkt 
voordat het bestaand stedelijk gebied optimaal gebruikt wordt.  
Ten tweede is het een programmatische strategie. In de structuurvisie is al aangegeven dat 
programma‟s van detailhandel en kantoren aan banden worden gelegd. Ook voor bedrijventerreinen is 
er tot circa 2020 geen verdere uitbreiding in beeld, anders dan dat er zoeklocaties voor de verdere 
toekomst worden aangegeven. Met betrekking tot het onderdeel wonen wordt niet meer 
geprogrammeerd dan dat er geprognotiseerd is, dat er flexibel en in relatief kleine volumes wordt 
geprogrammeerd.   
 
Beleidsregel 
Het grondbeleid is dienstbaar aan het ruimtelijk beleid, waarvan de hoofdrichting in de Structuurvisie 
Roosendaal 2025 is aangegeven. 

 
 
Beleidsregel 
De gemeente zal pas starten met het opstellen van een bestemmingsplan wanneer er sprake is van 
een economisch haalbaar bestemmingsplan op basis waarvan kostenverhaal mogelijk is. 

 
 
 

2.2. Uitnodigingsplanologie en grondbeleid 
 

Uit de Agenda van Roosendaal, de Koepelvisie en de visie Roosendaal Verandert, Roosendaal 
beweegt vloeit een nieuw inzicht in de rol van de gemeente Roosendaal in ruimtelijke processen voort. 
Roosendaal voert een beleid waarin haar burgers, bedrijven en maatschappelijke partners ruimte 
krijgen om te investeren in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Deze gedachte 
wordt mede gevoed doordat verschillende vastgoedmarkten van uitbreidings- naar 
vervangingsmarkten gaan. Er zal daartoe een ruimtelijk beleid op hoofdlijnen worden gevoerd, waarbij 
andere partijen worden uitgenodigd om te participeren. Daarbij past een gemeente die actief 
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samenwerking zoekt met maatschappelijke partners, bij voorkeur al in een vroeg stadium en op 
strategisch niveau. 
 
In grondexploitaties is het traditie om toe te werken naar duidelijke bestemmingen met eenduidige 
grondprijzen. Dit kan gaan veranderen. In relatie tot het grondbeleid zal rekening moeten worden 
gehouden met flexibeler gemeentebeleid en flexibeler bestemmingen. Bovendien mag van de 
gemeente een pro-actievere houding worden verwacht worden in de marketing van projecten en de 
wijze waarop projecten in de markt worden gezet.  De volgende beleidsrelevante ontwikkelingen 
worden genoemd: 
 

 het ruimtelijk beleid en bestemmingsplannen zal voor sommige gebieden ruimhartiger zijn ten 
aanzien van functies en bebouwingsmogelijkheden; 

 in de anterieure fase van ontwikkelingsprojecten is daarom meer ruimte om tot afspraken te 
komen; 

 de kwaliteit van locaties gaat in steeds sterkere mate de ontwikkelingsmogelijkheden bepalen; 

 de grondwaarde c.q. inbrengwaarde van gronden is medebepalend voor het ruimtelijk beleid 
en 

 de gemeente zal (zelfstandig of in samenwerking met derden) actiever en klantgerichter 
projecten in de markt zetten. 

 
Het grondbeleid zal de nieuwe rolopvatting van Roosendaal ondersteunen. Voor het grondbeleid 
betekent deze ontwikkeling dat de gemeente bereid zal zijn om steeds meer verantwoordelijkheden en 
uitvoering aan marktpartijen over de laten. Ook in procesmatige zin zal de gemeente meer aan de 
markt willen overlaten. Dientengevolge zal de gemeente scherper haar beleidsmatige en financiële 
doelen formuleren. De gemeente is bereid om minder eisen te stellen, maar zal die eisen die ze nog 
wel stelt goed willen volgen en borgen. Het volgen wijst in dit geval op een zwaardere rol voor het 
risicomanagement; het borgen verwijst naar de wijze waarop de gemeentelijke belangen in contracten 
en exploitatieplannen worden opgenomen.  
 
 
Beleidsregel 
Het grondbeleid borgt de essentiële ruimtelijke belangen van de gemeente en draagt zorg voor de 
uitoefening van een adequaat risicomanagement. 

 

2.3. Risicomanagement 

In deze nota Grondbeleid vormt risicomanagement een integraal onderdeel dat op verschillende 
plaatsen in de nota terugkomt. Haalbaarheid, betaalbaarheid en risicomanagement zijn kernbegrippen 
voor het ruimtelijk beleid en het grondbeleid. Het wordt feitelijk toegepast over de gehele linie van 
ruimtelijke planvorming: 

Bij de programmering van stedelijke functies gebeurd voorzichtig en behoedzaam. Roosendaal wil 
overprogrammering voorkomen en daarmee het risico in nieuwe projecten terugdringen.  

In projectmanagement  van projecten waar bij aanvang van projecten een integrale risicoafweging 
wordt gemaakt, en waar gedurende de doorlooptijd van het project risico‟s worden ingeschat en 
afgewogen op basis waarvan projecten kunnen worden bijgesteld. 

In de financiële verantwoording in de planning- & controlcyclus wordt integraal rekening gehouden met 
risicomanagement op concernniveau.  
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3.   Vormen van grondbeleid 

De gemeente heeft de mogelijkheid om op verschillende manieren grondbeleid uit te oefenen: actief 
grondbeleid, passief grondbeleid en faciliterend grondbeleid.  

Actief grondbeleid 
Actief grondbeleid gaat uit van een financieel verantwoordelijke  rol voor de overheid, die grond 
verwerft, bouwrijp maakt of uitgeeft. Met actief grondbeleid verkrijgt de gemeente een sturende rol in 
de productie en exploitatie van ontwikkelingslocaties. Deze vorm van grondbeleid is geschikt voor 
situaties, waarin de gemeente een heel zwaar belang hecht aan een ruimtelijke ontwikkeling. 

Voordelen van een actief grondbeleid zijn: 

 Het verwezenlijken van ruimtelijk en ander gemeentelijk beleid wordt volledig veilig gesteld; 
Alle productiekosten kunnen in de uitgifteprijs worden doorberekend evenals kosten van 
(boven)wijkse voorzieningen. 

 De marktsituatie kan ertoe leiden dat de uitgifteprijs hoger is dan de kostprijs, waardoor een 
positief resultaat ontstaat dat ten gunste komt van de gemeente. 

Nadelen van een actief grondbeleid zijn: 

 Het verwerving- en uitgiftebeleid kennen aanzienlijke financiële risico‟s. 

 De waarde van onroerende zaken fluctueert en is afhankelijk van de economische 
ontwikkelingen. 

 
Passief grondbeleid 
Bij een volledig passief grondbeleid laat de gemeente de aankoop en exploitatie van de grond geheel 
over aan de marktpartijen. De gemeente beperkt zich als overheid tot de regiefunctie en stelt 
randvoorwaarden. De grondexploitatie wordt door een derde uitgevoerd, de gemeente voert de 
publiekrechtelijke procedures en neemt doorgaans de openbare ruimte na oplevering in eigendom en 
beheer.  
 
Voordelen van een passief grondbeleid zijn: 

 geen financiële risico‟s; 

 beperkte conjunctuurgevoeligheid ten opzichte van actief grondbeleid. 
 
Nadeel van een passief grondbeleid is: 

 er bestaat geen zekerheid dat de gewenste ruimtelijke ontwikkeling wordt gerealiseerd, omdat 
er geen bouwplicht bestaat. 

Faciliterend grondbeleid 
Faciliterend grondbeleid wordt veelvuldig toegepast in Roosendaal. Bij faciliterend grondbeleid is over 
het algemeen sprake van een meer gelijkwaardiger rolverdeling tussen de ontwikkelende marktpartij 
en de gemeente, waarbij de gemeente faciliterend optreedt door middel van: 

 het vaststellen van ruimtelijke, kwalitatieve, financiële en programmatische kaders voor de 
betreffende locatieontwikkeling; 

 het hanteren van het grondbeleidsinstrumentarium; 

 het aankopen van gronden als daarmee de onderhandelingspositie van de gemeente kan 
worden versterkt of gewenste ontwikkelingen op gang worden gebracht dan wel ongewenste 
ontwikkelingen kunnen worden tegengegaan. 
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De praktijk van de laatste jaren heeft verschillende manieren van faciliterend grondbeleid opgeleverd. 
In de toekomst waarbij steeds meer ruimte komt voor particuliere ontwikkelaars moet rekening worden 
gehouden met alweer nieuwere uitwerkingen van het faciliterend grondbeleid. 
 
 
Beleidsregel 
De keuze voor een bepaalde vorm van grondbeleid is situationeel en wordt gemaakt op basis van 
verkenning van de opgave, de beleidsdoelen en het risicoprofiel van de voorliggende ruimtelijke 
ontwikkeling. 
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4.   Instrumenten van grondbeleid 
 

4.1 Algemeen 
 
Bij het voeren van grondbeleid staat de gemeente een aantal instrumenten ter beschikking. De inzet 
van die instrumenten hangt nauw samen met het soort grondbeleid dat wordt gevoerd. 
 
In hoofdstuk 3 is ingegaan op de strategie die de gemeente op het gebied van het grondbeleid wil 
voeren. Sommige instrumenten van grondbeleid zijn daarbij al kort aangestipt. Er is echter een veel 
groter scala aan instrumenten voorhanden. Dit hoofdstuk geeft een totaaloverzicht van het 
grondbeleidsinstrumentarium en de wijze waarop de gemeente hiermee wil omgaan. 
 
Overigens staat de inzet van grondbeleidsinstrumenten niet op zichzelf. Dit blijkt niet alleen uit de 
voorgaande hoofdstukken. Met name de ontwikkeling van de Europese regelgeving speelt een 
belangrijke rol bij de inzet van een aantal grondbeleidsinstrumenten. Dit betreft dan de onderdelen 
aanbesteding en staatssteun. 
 
 
Aanbestedingsplicht 
Door de Europese Unie zijn Richtlijnen vastgesteld, waarin voorschriften zijn opgenomen voor het 
door aanbestedende diensten verstrekken van overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en 
werken. De gemeente geldt als een aanbestedende dienst. De lidstaten zijn verplicht de in deze 
Richtlijnen neergelegde regels op te nemen in nationale wet- en regelgeving. In Nederland heeft deze 
implementatie voornamelijk plaatsgevonden in het Besluit aanbestedingsregels voor 
overheidsopdrachten (Bao). Dit besluit kent een tijdelijke werking en zal te zijner tijd worden 
vervangen door de Aanbestedingswet. 
    
Drempelwaarden 
Zowel de Europese Richtlijnen als het Bao kennen drempelwaarden. Ligt de waarde van een levering, 
dienst of werk boven die drempelwaarde dan zijn de daarin opgenomen (procedurele) regels voor 
aanbesteding van toepassing. Ligt de waarde van de overheidsopdracht onder de drempelwaarde, 
dan geldt de vraag of ondernemingen uit andere lidstaten mogelijk geïnteresseerd zijn in de verkrijging 
van de opdracht (grensoverschrijdend belang). Is dit laatste het geval dan dient een zodanige 
procedure te worden gevolgd dat sprake is van een passende mate van openbaarheid en van non-
discriminatie. 
 
 
Overheidsopdracht 
In het verleden werd vooral gedacht dat grondbeleid in relatie tot aanbestedingsrechtelijke aspecten 
vooral betrekking had op de aanleg van openbare voorzieningen en de verstrekking van 
adviesdiensten. Op basis van jurisprudentie is inmiddels wel gebleken dat het begrip 
overheidsopdracht toch ruimer moet worden uitgelegd. Dit betekent voor deze nota grondbeleid en 
met name de contractering inzake gebiedsontwikkelingen (gronduitgifte, 
samenwerkingsovereenkomsten en andere anterieure overeenkomsten) het volgende: 

 de reikwijdte van het begrip overheidsopdracht kan ook betrekking hebben op een 
relatie tussen de gemeente met een particuliere grondeigenaar, indien de gemeente 
vergaande eisen stelt aan de ontwikkeling; 

 een overheidsopdracht kan ook betrekking hebben op een verkoop van grond door de 
gemeente, gekoppeld aan een ontwikkelopdracht onder nader vastgestelde eisen en 

 de waarde van het werk ziet niet alleen op de grondwaarde, maar betreft ook de te 
ontwikkelen opstallen, zonder dat daarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 
commerciële en niet-commerciële functies. 

 
Deze jurisprudentie leidt ertoe dat de gemeente moet kiezen bij een gebiedsontwikkeling. Of de 
gemeente besteedt aan conform alle wet- en regelgeving die daarbij geldt, of de gemeente stelt 
minder of geen eisen aan private partijen en trekt zich terug op de oorspronkelijke publieke taken. In 
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contracten met private partijen kan dan nog alleen worden verwezen naar publiekrechtelijke 
randvoorwaarden, zoals bestemmingsplannen, exploitatieplannen etc. 
 
Staatssteun 
 
Het verbod tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun ligt vast in het EG-verdrag. Van 
ongeoorloofde staatssteun is sprake indien de overheid steun verleent aan een onderneming, 
waardoor voor die onderneming een economisch voordeel ontstaat dat niet langs normale 
commerciële weg zou zijn verkregen. Daarbij gelden de volgende criteria: 

 het voordeel komt slechts toe aan bepaalde ondernemingen (selectief) of 

 het voordeel leidt tot (dreigende) vervalsing van de mededinging en heeft mogelijk een 
invloed op  de handel tussen lidstaten. 

 
Staatssteun is van invloed bij grondbeleid bij verwerving van gronden, opdrachtverlening voor bouw- 
en woonrijp maken en bij verkoop van bouwrijpe grond. Staatsteun is ook relevant bij de verstrekking 
van financiële bijdragen aan zogenaamde derde realisatoren, als er sprake is van een tekortlocatie. In 
al die gevallen is de gemeente verplicht marktconform te werken. 
In dit verband wordt ook nog gewezen op de aparte Europese mededeling inzake staatssteun bij 
grondtransacties. Zo moet in- en verkoop van grond altijd worden getaxeerd tegen marktconforme 
condities, om de schijn van staatssteun te vermijden. Marktconforme prijzen kunnen ook tot stand 
komen door openbare biedprocedure. 

4.2 Verwerven 
 

Met name bij het voeren van een actief grondbeleid ligt de nadruk op het verwerven van gronden.  Tot 
de verwervingsinstrumenten behoren: 

 Minnelijke verwerving; 

 Wet voorkeursrecht gemeenten; 

 Onteigening. 
 
Verwerven vergt een doordachte strategische aanpak. Niet alleen wat betreft de afweging of de 
gemeente opteert voor actieve verwerving maar ook wat betreft het daadwerkelijk overgaan tot 
verwerving. Het is daarom belangrijk om een verwervingstrategie op te stellen per te ontwikkelen 
(deel)gebied. Daarbij wordt de te volgen strategie beïnvloed door de verwachte resultaten van de in 
ontwikkeling te brengen locatie. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen locaties waar de 
exploitatie naar verwachting een gunstig financieel perspectief biedt (locaties waar opbrengsten te zijn 
genereren) en locaties waar de exploitatie naar verwachting een nadelig perspectief biedt (locaties die 
verliesgevend zijn). Indien het gaat om een locatie met een te verwachte positieve exploitatie en 
marktpartijen hebben geen grondpositie, dan wordt gekozen voor een actieve verwerving. Als 
marktpartijen reeds een grondpositie hebben, dan kan de gemeente opteren voor samenwerking om 
bijvoorbeeld een tijdige ontwikkeling te kunnen bewerkstelligen. Dit wordt verder uitgewerkt in 
paragraaf 4.3.  
 
Bij locaties met een te verwachte negatieve exploitatie zal de gemeente alleen dan tot actieve 
verwerving overgaan als dit noodzakelijk mocht uit oogpunt van een zwaarwegend belang.  
 
Overigens kan naast het actief verwerven ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen ruim 
voorafgaande aan ruimtelijke ordeningsprocessen grond proactief worden verworven. Het gaat dan 
om gebieden waar zicht is op eventuele toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden of om 
compensatiegrond in het bezit te verkrijgen. Gaat het om aankoop van grond die op termijn leidt tot 
financieel voordeel en waarvan de verwachting is dat de aankoop binnen vijf jaar opgenomen kan 
worden in een operationeel plan, dan kan actief  worden verworven.  
 
Voor het met succes kunnen inzetten van het instrument verwerving is het van groot belang dat de 
gemeente snel en flexibel kan handelen. Het is dan ook van groot belang dat het college, dat bevoegd 
is tot de aankoop van gronden, kaders mee krijgt waarbinnen de onderhandelingen gevoerd kunnen 
worden. Bij projecten zal dat kader zijn vastgelegd in het door de gemeenteraad vast te stellen 
programma van eisen. Bij andere ontwikkelingen zal de gemeenteraad hetzij middels de begroting 
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hetzij door middel van het afzonderlijk vaststellen van een krediet de kaders tot aankopen aan het 
college meegeven. 
 
Beleidsregel 
 
Bij elke in ontwikkeling te brengen locatie wordt een verwervingstrategie opgesteld waarbij de 
volgende uitgangspunten gelden: 
 
Wanneer de gemeente een actief grondbeleid voert omdat de in ontwikkeling te brengen locatie 
naar verwachting een positief resultaat heeft en marktpartijen geen grondpositie hebben verwerft de 
gemeente actief; 
 
Wanneer de gemeente een faciliterend grondbeleid voert omdat de in ontwikkeling te brengen 
locatie naar verwachting een positief resultaat geeft en waar marktpartijen strategische grondposities 
hebben, gaat  de gemeente alleen tot verwerving over als daarmee de onderhandelingspositie van de 
gemeente wordt verbeterd; 
 
Wanneer de gemeente een passief grondbeleid voert omdat het een ontwikkeling is met naar 
verwachting een negatieve exploitatie  dan gaat de gemeente alleen tot actieve verwerving over als 
dit noodzakelijk is ter stimulering van bepaalde ontwikkelingen en/of het tegengaan van bepaalde 
ongewenste ontwikkelingen en passend binnen de financiële mogelijkheden; 
 
Wanneer door de gemeente gronden kunnen worden aangekocht die als compensatiegronden 
kunnen worden gebruikt of die zijn gelegen in een toekomstig ontwikkelingsgebied en welke aankoop 
binnen vijf jaar kan worden ogenomen in een operationeel plan dan zal proactief worden verworven. 

  

4.2.1 Minnelijk verwerven 

 

Bij minnelijke verwerving tracht de gemeente de benodigde gronden te verwerven via het 
marktmechanisme van vraag en aanbod.  
 
Om een gestructureerde start mogelijk te maken met minnelijke verwerving van gronden is het 
noodzakelijk dat de locatie duidelijk wordt afgebakend. Vervolgens moet per deelgebied een 
verwervingsstrategie worden opgesteld, op basis waarvan daadwerkelijk kan worden gestart met de 
onderhandelingen. Onderdeel van de verwervingsstrategie is het bepalen van de prijs die de 
gemeente Roosendaal bereid is te betalen en het uitvoeren van een quick scan van de totale 
verwervingskosten. Verder is het van belang een goed verwervingsdossier op te stellen om in een 
later stadium eventueel een onteigeningsprocedure te kunnen voeren.  
 
Beleidsregel 
Indien de gemeente heeft besloten tot het actief verwerven van grond dan zal zij dat zoveel als 
mogelijk op minnelijke wijze doen 

 
 

4.2.2 Wet voorkeursrecht gemeenten 

 
Naast het instrument van onteigening heeft de gemeente de mogelijkheid een voorkeursrecht te 
vestigen op grond.  De gemeente heeft van dit instrument meerdere malen gebruik gemaakt, zoals bij 
Stadsoevers, Borchwerf II, Kalsdonk en laatst nog bij de Bulkstraat (voorjaar 2011). Het is een 
effectief instrument, omdat het bescherming biedt tegen ongewenste verkopen aan derden. In 
tegenstelling tot minnelijke verwerving en onteigening is dit een passief instrument om grond te 
verwerven. Dat wil zeggen dat door het vestigen van een voorkeursrecht een eigenaar niet verplicht 
wordt zijn grond te verkopen maar dat als de eigenaar zijn grond wil verkopen hij die eerst aan de 
gemeente moet aanbieden. Met dit instrument bewerkstelligt de gemeente dat de druk van 
marktpartijen op de grondmarkt zal verminderen en de prijzen kunnen worden beheerst. 
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Per 1 juli 2008 is de procedure tot vestiging van voorkeursrecht vereenvoudigd. De verlenging van 
een voorkeursrecht geschiedt vanaf 1 juli 2008 van rechtswege op het moment dat een structuurvisie 
en daarna een bestemmingsplan wordt vastgesteld. Hierbij is van belang dat het vestigen van een 
voorkeursrecht direct gekoppeld is aan het opstellen van ruimtelijke plannen. Daarbij is de gemeente 
gedwongen binnen bepaalde termijnen een ruimtelijk plan op te stellen en in procedure te brengen, 
anders vervalt het voorkeursrecht. 
 

Ook de afweging of toepassing wordt gegeven aan de Wet voorkeursrecht gemeenten, moet in een 
vroeg stadium plaatsvinden en zal meegenomen worden bij de op te stellen verwervingstrategie. 
Omdat het voorkeursrecht een passief instrument is, lijkt het voor de hand te liggen om bij elke 
locatieontwikkeling dit instrument in te zetten. Vanuit de gemeente moet echter wel daadwerkelijk de 
bereidheid bestaan tot het aankopen van gronden. Dit betekent dat alleen wanneer de gemeente 
besloten heeft tot actieve verwerving, zij een voorkeursrecht vestigt. 
  
Beleidsregel: 
 
Als besloten is tot actieve verwerving dan geeft de gemeente toepassing aan de Wet voorkeursrecht 
gemeenten als onderdeel van de totale verwervingstrategie. 

 

4.2.3 Onteigenen 
 
Het uiterste middel dat de gemeente kan inzetten om het eigendom van de grond te verkrijgen is de 
onteigening. De onteigening is geregeld in de Onteigeningwet. In die wet staan de voorwaarden, 
procedures en regels voor schadeloosstelling beschreven. Over het algemeen is onteigening slechts 
toegestaan tegen volledige schadeloosstelling van de oorspronkelijke eigenaar en wanneer er geen 
andere mogelijkheden bestaan om de publieke doelen te bereiken. 
 
De wet noemt een aantal mogelijke redenen voor onteigening. Eén daarvan is onteigening ten 
behoeve van een geldend bestemmingsplan. Voor het gemeentelijk grondbeleid is dat de meest 
relevante. Een voorwaarde is wel dat de oorspronkelijke eigenaar niet zelf in staat en bereid is om de 
door de gemeente gewenste bestemming op zijn grond te realiseren. Dit is het zogenoemde 
zelfrealisatiebeginsel.  
 
Volgens vaste overweging van de Kroon mag pas van onteigening gebruik worden gemaakt indien 
langs minnelijke weg redelijkerwijs of niet in gewenste vorm tot overeenstemming is te komen. Dit 
betekent dat sowieso getracht moet worden via minnelijke weg te verwerven.  
Hierdoor is het noodzakelijk om reeds in een zeer vroeg stadium de afweging te maken of het 
onteigeningsinstrument zal worden ingezet. Wordt die afweging pas in een later stadium gemaakt  dan 
heeft dat als gevolg dat er stagnatie optreedt doordat eerst (zeer) langdurig wordt geprobeerd vrijwillig 
te verwerven, waarna pas, wanneer dat niet lukt, besloten wordt tot onteigenen. Dit geeft 
grondeigenaren en hun adviseurs de gelegenheid hun onderhandelingspositie te versterken door 
enkel het traineren van de voortgang, met alle gevolgen van dien. De onderhandelingspositie die dan 
is ontstaan, kan leiden tot een hogere schadeloosstelling dan waarop een eigenaar op basis van de 
Onteigeningswet recht zou hebben. Iets wat in de Nederlandse praktijk regelmatig voorkomt. Daarom 
zal de gemeente het “twee sporen beleid” inzetten. Met dit twee sporen beleid wordt bedoeld dat al in 
de fase van minnelijk overleg op basis van een raadsbesluit de procedure tot het aanvragen van een 
Koninklijk Besluit tot onteigening in gang wordt gezet. 
                  
Beleidsregel: 
 

 Tijdens de  onderhandelingen om te komen tot minnelijke verwerving, zal een start  worden 
gemaakt met de onteigeningsprocedure als drukmiddel in de onderhandelingen;  

 Als de grondeigenaar niet bereid is tot zelfrealisatie zal de gemeente tot onteigening 
overgaan, mits kan worden voldaan aan de eisen gesteld in de Onteigeningswet. 
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4.3 Kostenverhaal 

Er zijn vier methoden voor het verhalen van kosten van de grondexploitatie.  

1. Via de gronduitgifte. Hierbij is het van belang dat de gemeente over de eigendom van de 
gronden in het plangebied beschikt. Bij de uitgifte van de gronden worden de gemaakte 
kosten verdisconteerd in de uitgifteprijs. Deze wijze van kostenverhaal vindt plaats bij actief 
grondbeleid. 

2. Via een anterieure overeenkomst (artikel 6.24 eerste lid Wet ruimtelijke ordening). Indien de 
gemeente niet over de eigendom van (alle) gronden in het plangebied beschikt kan ze met 
particulieren/ontwikkelaars of bouwers die al dan niet in samenwerking met particulieren een 
grondpositie in het gebied hebben ingenomen met het oog op zelfrealisatie een anterieure 
(samenwerkings- of ontwikkelovereenkomst) sluiten. Onderdeel is de exploitatiebijdrage 
waarmee de kosten van de gemeente kunnen worden gedekt. De hoogte van de 
exploitatiebijdrage is het resultaat van onderhandelingen. Deze wijze van kostenverhaal vindt 
plaats bij vooral faciliterend en passief grondbeleid. 

3. Via een exploitatieplan. Indien de gemeente niet over (alle) gronden beschikt en geen 
anterieure overeenkomst weet te sluiten met alle grondeigenaren, kan ze het kostenverhaal 
afdwingen door het vaststellen van een exploitatieplan. Deze wijze van kostenverhaal vindt 
plaats bij vooral passief grondbeleid. 

4. Via een posterieure overeenkomst (artikel 6.24 tweede lid Wet ruimtelijke ordening). Dit is een 
overeenkomst die kan worden gesloten na vaststelling van het exploitatieplan. Het 
exploitatieplan moet dan in acht worden genomen. Ook deze wijze van kostenverhaal vindt 
voornamelijk plaats bij passief grondbeleid.   

4.3.1 Anterieure overeenkomst; het privaatrechtelijke spoor 

 
Particuliere partijen verwerven geregeld grondposities of hebben dat in het verleden gedaan. Hierdoor 
is het voor de gemeente moeilijker geworden een actief grondbeleid te voeren. Daardoor is de 
gemeente meer en meer een faciliterend of passief grondbeleid gaan voeren. Totdat de Wet 
ruimtelijke ordening in werking was getreden (1 juli 2008) was het voor de gemeente minder makkelijk 
om kosten te verhalen die de gemeente maakte bij het beoordelen van een bepaald initiatief op 
gronden die niet in eigendom van de gemeente waren en het planologisch medewerking verlenen aan 
een dergelijk initiatief. Met de invoering van de Wet ruimtelijke ordening is het mogelijk geworden de 
daarmee samenhangende gemeentelijke kosten (vroegtijdig) te verhalen. 
 
Vroegtijdig kostenverhaal  
Indien er initiatieven worden ingediend voor nieuwe projecten dan worden die initiatieven onderzocht 
op wenselijkheid en haalbaarheid. Niet alle initiatieven zijn wenselijk en/of haalbaar en ontwikkelaars 
haken soms na enige gesprekken al weer af. De gemeente heeft dan echter al wel geïnvesteerd in het 
project door ambtelijke inzet zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Met de huidige Wet 
ruimtelijke ordening is het mogelijk om voor een plan dat uiteindelijk niet in de fase van 
bestemmingsplan of omgevingsvergunning komt, toch (een deel van) de kosten te verhalen. Dit 
gebeurt door middel van het sluiten van een intentieovereenkomst. Indien het initiatief haalbaar wordt 
geacht dan volgt een tweede en soms ook nog een derde anterieure overeenkomst (de 
samenwerkingsovereenkomst en/of de ontwikkelovereenkomst). 
 

Beleidsregel 
De gemeente zal  een intentieovereenkomst sluiten om de kosten te verhalen die samenhangen met 
de beoordeling van de haalbaarheid van het initiatief. 

 
 
Anterieure overeenkomst 
Elke grondexploitatieovereenkomst die wordt gesloten vóór de vaststelling van het bestemmingsplan 
en eventueel het exploitatieplan is een anterieure overeenkomst. Het sluiten van een anterieure 
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overeenkomst heeft zowel voor de gemeente als de ontwikkelaar een aantal voordelen. De gemeente 
en de ontwikkelaar krijgen door het sluiten van een overeenkomst namelijk vroeg in het proces 
helderheid en zekerheid over: 

 de ontwikkeling op de betreffende locatie; 

 de te ontvangen respectievelijk de te betalen exploitatiebijdrage; 

 het te realiseren programma en; 

 de bijzondere locatie-eisen. 
 
De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de Kadernotitie Wet ruimtelijke ordening bepaald dat 
kostenverhaal bij voorkeur wordt geregeld door het sluiten van  een anterieure overeenkomst in plaats 
van het vaststellen van een exploitatieplan. 
 
Om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van het instrument van de anterieure 
overeenkomst zal de gemeente zich vroegtijdig bezinnen en strategische keuzes maken door na te 
gaan op welke wijze ze gebruik wil maken van haar sturingsmogelijkheden en hoe ze de 
onderhandelingen wil ingaan. Dit betekent dat de gemeente een onderhandelingsstrategie voert. De 
strategie kan verschillen per gebied, maar de afweging vindt plaats aan de hand van steeds 
terugkerende uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn neergelegd in de door het college 
vastgestelde onderhandelingsstrategie, waarop geheimhouding is opgelegd.  
 
De gemeenteraad heeft besloten dat hij voorafgaande aan de door het college te voeren 
onderhandelingen alsook een eventueel op te stellen exploitatieplan een programma van eisen 
vaststelt. Dit heeft de gemeenteraad nogmaals bevestigd naar aanleiding van het 
Rekenkameronderzoek “Sturing grote projecten”.  Hiermee is voor het college duidelijk welke 
uitgangspunten gelden in het privaatrechtelijk en publiekrechtelijk traject. Verder is in de Gemeentewet 
nog bepaald (artikel 169) dat indien overeenkomsten naar verwachting ingrijpende gevolgen voor de 
gemeente kunnen hebben het college hierover het gevoelen van de gemeenteraad inwint.    
  

Beleidsregel 
 
Indien de gemeente ingevolge de Wet ruimtelijke ordening kosten moet verhalen en locatie-eisen 
wil stellen dan zal dit bij voorkeur geschieden door middel van een anterieure overeenkomst. 
 
Wanneer de gebiedontwikkeling een groot project betreft zal de gemeenteraad een programma van 
eisen vaststellen voordat een anterieure overeenkomst wordt gesloten, waarin de privaatrechtelijke 
en publiekrechtelijke uitgangspunten zijn vastgelegd ten behoeve van de betreffende 
gebiedsontwikkeling. 
 
Voordat het college start met de onderhandelingen om te komen tot een anterieure overeenkomst 
zal een onderhandelingsstrategie worden vastgesteld. 

 

 

4.3.2. Exploitatieplan; het publiekrechtelijke spoor 

Indien er geen overeenkomst is gesloten met alle betrokken private partijen voorafgaand aan de 
vaststelling van het bestemmingsplan, de wijziging als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid van de Wet 
ruimtelijke ordening of de omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12 eerste lid 
onder a onder 3˚ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de 
beheersverordening wordt afgeweken, dient de gemeente afdwingbaar de kosten te verhalen en kan 
zij locatie-eisen stellen via het exploitatieplan. De plicht tot kostenverhaal geldt niet alleen voor een 
professionele marktpartij maar ook voor een individuele eigenaar die zelf realiseert. 

Het exploitatieplan ligt gelijktijdig met het bestemmingsplan, de wijziging van het bestemmingsplan als 
bedoeld in artikel 3.6, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening of de omgevingsvergunning waarbij 
wordt afgeweken van het bestemmingsplan of de beheersverordening ter inzage en is eveneens 
vatbaar voor zienswijze en beroep. Om voldoende flexibel te kunnen opereren bestaat de verplichting 
het exploitatieplan jaarlijks te herzien totdat alle werken zijn gerealiseerd. 
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Het exploitatieplan speelt echter niet alleen een rol op het moment dat er geen anterieure 
overeenkomst wordt gesloten. De onderhandelingen om te komen tot een anterieure overeenkomst 
zullen steeds gevoerd worden tegen de achtergrond van het verplichte publiekrechtelijke 
kostenverhaal, in het bijzonder de kostensoortenlijst. Het Besluit op de ruimtelijke ordening bevat een 
kostensoortenlijst. Daarop staan alle kostensoorten die de gemeente in de exploitatieopzet van het 
exploitatieplan mag opnemen en publiekrechtelijk mag verhalen. Kostensoorten die niet op de lijst 
staan mogen niet publiekrechtelijk verhaald worden. Zowel vanuit haar verplichting tot kostenverhaal 
alsook vanuit het kennen van haar ondergrens voor de onderhandelingen, is het van belang dat de 
gemeente inzicht heeft in de mogelijkheden van kostenverhaal op basis van het exploitatieplan. De 
manier om inzicht te krijgen is het ten behoeve van de onderhandelingen opstellen van een intern 
concept exploitatieplan op basis van de methodiek van de Wet ruimtelijke ordening (fictie dat de 
gemeente de gehele grondexploitatie zelf doet) Dat geeft een eerste inzicht in de kosten, opbrengsten 
en de verdeling van kosten over de verschillende binnen het exploitatiegebied te realiseren 
onderdelen van het bouwprogramma. Het interne concept exploitatieplan zal daarbij logischerwijs de 
ondergrens vormen voor de te voeren onderhandelingen. 

 

Beleidsregel: 
Wanneer de gemeente een faciliterend of passief grondbeleid voert en onderhandelingen voert om te 
komen tot een anterieure overeenkomst, wordt een intern concept exploitatieplan opgesteld 
ondermeer ter bepaling van de ondergrens van de onderhandelingen. 
 
Wanneer de gemeente een faciliterend of passief grondbeleid voert en niet met alle grondeigenaren in 
het betreffende exploitatiegebied een anterieure overeenkomst sluit, wordt een exploitatieplan 
opgesteld en vastgesteld. 

 

 

4.3.3. Posterieure overeenkomst  

Wanneer ontwikkelende partijen, nadat een exploitatieplan is vastgesteld alsnog een overeenkomst 
willen sluiten met de gemeente (een posterieure overeenkomst) dan is dat mogelijk. Deze posterieure 
overeenkomst mag niet afwijken van het exploitatieplan. Wel mag het aanvullingen bevatten. 

 

Beleidsregel 

De gemeente sluit alleen dan een posterieure overeenkomst als: 

 er nog gronden zijn die overgedragen moeten worden, omdat die gronden de openbare ruimte 
in het plan gaan vormen; 

 er nog zaken uitgewerkt moeten worden die in het exploitatieplan globaal van aard zijn en/of 

 om zekerheid te verkrijgen over de betaling van de exploitatiebijdrage. 

 

4.4 Bestemmingsplan 
 
Tot het gemeentelijk grondbeleidsinstrumentarium behoort ook het bestemmingsplan. 
 
Uitgangspunt voor de planmethodiek dient te zijn: wat wil de gemeente eigenlijk vastleggen en welke 
grip wil de gemeente op een bepaalde situatie houden? Bij deze afweging speelt de 
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uitnodigingsplanologie een grote rol. Roosendaal heeft in de structuurvisie aangegeven ruimer te 
willen bestemmen en meer ruimte voor particulier initiatief te laten. 
 
Er zijn drie hoofdvormen van bestemmingsplannen te onderscheiden: globaal, gedetailleerd en 
globaal met uitwerkingsbevoegdheid. Het globaal bestemmen lijkt het meeste aan te sluiten bij de 
hoofdgedachte achter het ruimtelijk beleid, maar het hoeft niet altijd de juiste oplossing te bieden. 
 
De voordelen voor globaler bestemmen zijn:.  

 de uitvoering gaat sneller en goedkoper; 

 minder procedures zijn nodig, zeker bij het globale eindplan (er hoeven minder 
afwijkingsprocedures te worden doorlopen) en 

 toetsing van bouwaanvragen kan gemakkelijk zijn, maar is soms ook moeilijker. Globale 
bestemmingsplannen kunnen namelijk door globalere regels leiden tot ingewikkelder toetsing. 

 
Toch hebben globale bestemmingsplannen ook hun nadelen. 

 in de communicatie naar de burger of bedrijven is niet altijd eenduidig aan te geven wat er 
kan: soms zijn meerdere functies of bouwmogelijkheden toegestaan; 

 het is niet altijd mogelijk om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan en 

 het is bij globale plannen niet altijd goed mogelijk om alle relevante milieuaspecten in het plan 
op te nemen. Voor bepaalde milieuaspecten is het van belang precies in beeld te hebben 
waar bebouwing wordt opgericht. 

 
In ieder geval is een globaal bestemmingsplan voldoende basis voor: 

 het opstellen van een exploitatieplan; 

 onteigening op voorwaarde dat het bestemmingsplan voor de onteigeningslocatie duidelijk 
aangeeft welke ruimtelijke en functionele mogelijkheden beoogd worden en 

 de vestiging van het voorkeursrecht. 
 
 
 
Beleidsregel 
De planvorm wordt afgestemd  uit de bestuurlijke doelstelling en de wijze waarop grip gehouden wordt 
op een situatie. 

 

4.5. Gronduitgifte en grondprijsbeleid 
 

De uitgifte van gronden vindt in Roosendaal hoofdzakelijk plaats door middel van verkoop. Naast 
verkoop is het ook mogelijk gronden uit te geven in erfpacht. Het gebruik van erfpacht bij gemeenten 
laat een divers beeld zien. Er zijn gemeenten waar deze uitgiftevorm op grote schaal wordt afgeschaft. 
Elders wordt er juist meer gebruik van deze uitgiftevorm gemaakt, bijvoorbeeld om de omvang van de 
sociale woningvoorraad te kunnen borgen. Ook kunnen economische omstandigheden zich zo 
ontwikkelen dat er vanuit de markt meer belangstelling voor deze vorm van uitgifte gaat ontstaan.  
 
Erfpacht bij maatschappelijke bestemmingen 
 
Voor nieuwe ontwikkelingen waarbij de gemeente de grond uitgeeft, zijn er mogelijkheden met 
erfpacht. De gemeente Roosendaal hanteert voor maatschappelijke bestemmingen een lagere prijs 
voor grond. Bij sociale woningbouw is het motief om de “onrendabele top” te beperken en de 
betaalbaarheid van woningen te bevorderen. Voor de berekening van deze “onrendabele top” wordt 
uitgegaan door corporaties van een exploitatie in de sociale huursector van 50 jaar. Indien de 
woningen binnen die termijn worden verkocht, vloeit het voordeel van de verlaagde grondprijs aan de 
woningbouwcorporatie toe. Het oorspronkelijke doel van de gemeente bij te dragen aan betaalbare 
huurwoningen valt dan weg. Voor veel gemeenten neemt hierdoor de bereidheid om een lagere 
grondprijs te hanteren voor sociale woningbouw af. Indien een gemeente desondanks toch bereid is 
een lagere grondprijs te hanteren voor sociale woningbouw maar  het onwenselijk vindt als de 
revenuen van het voortijdig verkopen van huurwoningen met verlaagde grondprijs bij de corporatie 
terecht komen, kan zij de lagere grondprijs vergezeld doen gaan van een erfpachtcontract. Wordt de 
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woning dan eerder in overleg met de gemeente aan de sociale voorraad onttrokken, dan kan de grond 
alsnog door de gemeente verkocht worden tegen marktprijzen.  
 
Stedelijk erfpachtrecht 
  
Hierbij gaat het om het uitgeven van bouwgrond in erfpacht in stedelijke gebieden te onderscheiden 
van groene erfpacht  waarbij gronden in erfpacht worden uitgegeven in agrarisch gebied. Slechts 
enkele gemeenten geven nog gronden uit door middel van erfpacht, maar de regeling staat wel weer 
in de belangstelling om de door de economische crisis veroorzaakte dalende woningverkoop te 
stimuleren. Met name voor starters op de koopmarkt kan de uitgifte in erfpacht in tijden van crisis een 
uitkomst bieden. In de eerste jaren betaalt de erfpachter dan een lage canon, welke canon na verloop 
van een aantal jaar aangroeit tot een marktconforme canon. Op deze wijze heeft de erfpachter in de 
beginfase lage lasten. Hierbij valt wel de aantekening te maken dat banken als gevolg van de 
kredietcrisis hun risicoprofiel zijn gaan bijstellen bij het beoordelen welke zekerheid feitelijk wordt 
gesteld bij hypotheekverstrekking. Daardoor zijn banken terughoudend geworden met hypothecaire 
financiering  bij particuliere erfpacht. Inmiddels is op initiatief van de Nederlandse Vereniging van 
Banken gekeken naar de financierbaarheid van erfpachtrechten. Dit heeft geresulteerd in het 
formuleren van criteria, waaraan overeenkomsten (waar de erfpachtrechten in zijn vastgelegd) moeten 
voldoen om voor verantwoorde financiering in aanmerking te komen. Het gaat hierbij om 
erfpachtrechten uitgegeven vóór 1 april 2012. Banken beraden zich nog op de basisvoorwaarden voor 
de financierbaarheid van overeenkomsten uitgegeven ná 1 april 2012. Bij de beoordeling van nieuwe 
erfpachtovereenkomsten zullen banken een individuele beoordeling maken.  
   

Beleidsregel 
 
Grond wordt uitgegeven door middel van verkoop, maar uitgifte in erfpacht blijft mogelijk. 
  
Is de grondwaarde te hoog waardoor het project mogelijk financieel niet haalbaar is, dan zal per 
ontwikkeling gekeken worden of de gronden ook in erfpacht kunnen worden uitgegeven, mits het gaat 
om het realiseren van een maatschappelijke bestemming. 
 

 

4.6. Grondprijsbeleid 

4.6.1 Nota grondprijsbeleid 

VROM adviseert gemeenten om periodiek een actuele grondprijzennota vast te stellen. De nota 
Grondprijsbeleid gaat in op de beleidskaders, de marktontwikkeling, de te hanteren 
grondprijsmethoden en de ontwikkeling van kosten en opbrengsten ten aanzien van woningbouw 
(sociaal, markt, kavels), kantoren, bedrijventerreinen en andere sectoren. Periodieke vaststelling van 
de nota Grondprijsbeleid is nodig om aansluiting te blijven houden met de huidige economische 
omstandigheden van de grondmarkt.  Factoren die van invloed zijn op de grondprijs zijn onder meer: 
functie grond, aantal en type woningen, kwaliteit, omgeving, groen, water, infrastructurele, 
maatschappelijke voorzieningen, openbaar vervoer, vraag en aanbod, rendement, rente, etc. 

 

Een nota Grondprijsbeleid biedt niet alleen de gemeenteraad de mogelijkheid om periodiek de kaders 

bij te stellen maar ook krijgen het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke 

organisatie de mogelijkheid om binnen deze kaders marktconform te handelen. De vaststelling van de 

nota Grondprijsbeleid komt voor het eerst bij de begroting 2013 aan de orde.  
 
 

Beleidsregel:  
De raad stelt de nota grondprijsbeleid periodiek vast bij de programmabegroting 
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4.6.2. Uitgangspunten grondprijsbeleid 

 
Bij grondprijsbeleid gaat het erom dat er een optimale afweging wordt gemaakt tussen het bevorderen 
van de goede werking van de lokale woningmarkt, het realiseren van een marktconforme grondprijs en 
het leveren van maximale woonkwaliteit naar wens van de burger. 

Om vermeende staatssteun te voorkomen en ten behoeve van juridische onderbouwing zal de 
grondprijs marktconform moeten worden vastgesteld. De marktconforme grondprijs wordt vastgesteld 
op grond van algemeen aanvaardbare marktindicaties en taxatiecriteria (zoals locatie dorp / stad en 
omgevingsfactoren) alsmede aan de hand van een comparatieve vergelijking van VON-prijzen op de 
regionale woningmarktsituatie. 

De grondprijzen, zoals aangegeven in de nota Grondprijsbeleid, zijn richtprijzen. De definitieve 
prijsbepaling van bouwgrond vindt plaats op projectniveau, waarbij de grondprijzen zoals aangegeven 
in de nota Grondprijsbeleid zijn aangeven een handvat bieden. Afwijkingen van de vastgestelde 
grondprijs mag alleen marktconform, dit betekent op basis van een taxatie of een openbare bieding.  
Niet uitgesloten wordt dat de gemeente experimenteert met de wijze waarop een marktconforme prijs 
uit de markt wordt gehaald. Immers, in tijden van moeilijke grondverkopen moet de gemeente flexibel 
en creatief te werk gaan. 

 

Beleidsregel:  
Ten aanzien van de grondprijsvaststelling worden de volgende principes gehanteerd: 
- Realisatie van minimaal een marktconforme grondprijs;  
- De markconforme grondprijs wordt vastgesteld op grond van algemeen aanvaardbare 

marktindicaties en taxatiecriteria (zoals locatie dorp / stad en omgevingsfactoren) alsmede aan de 
hand van een comparatieve vergelijking van VON-prijzen op de regionale woningmarktsituatie. 

- Experimenten om marktconforme prijzen uit de markt te halen worden bevorderd in tijden van 
moeizame grondverkopen. 
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5.  Publiek Private Samenwerking 
 

5.1 Gemeentelijke, gezamenlijke en private grondexploitatie 

Naast het zelf verwerven van gronden kan de gemeente haar ambities ook realiseren in 
samenwerking met marktpartijen. De gemeente voert daarbij een faciliterend grondbeleid. Het gaat 
hierbij om, door middel van een samenwerkingsverband, te komen tot een voor alle partijen gewenste 
locatieontwikkeling. Samenwerking kan in vele vormen en in vele gradaties en kan in verschillende 
fases van het planproces van een ruimtelijke ontwikkeling plaatsvinden. Het is bij uitstek een 
instrument dat past van de nieuwe rol van de gemeente. 

 
De gemeente zal in beginsel altijd haar risico‟s uit de grondexploitatie willen minimaliseren maar wel 
veel sturing willen behouden. Uiteraard zal er sprake zijn van een afruil of uitruil tussen beide punten: 
men kan niet alle risico‟s overdragen maar wel alle zeggenschap willen behouden. Steeds zal 
gekozen moeten worden. Daarbij geldt dat deze keuze ook gemaakt wordt door de marktpartij. Zowel 
voor de gemeente als de marktpartijen geldt dat gebiedsontwikkelingen in zwaar weer terecht zijn 
komen door zowel de economische als de vastgoedcrisis. Dit betekent dat marktpartijen steeds 
minder vaak bereid zijn (grote) risico‟s te dragen ook al krijgen ze daarbij veel zeggenschap. De 
verhoudingen tussen overheid en markt zijn dan ook structureel aan het veranderen. Tot 2008 is een 
trend te signaleren geweest in gebiedsontwikkeling van een terugtredende overheid. Overheden 
beperkten zich steeds vaker tot faciliterend en passief grondbeleid. Nu neemt de rol van de overheid 
weer in belang toe. 
 
De gemeente zal, vanwege financiële en organisatorische spankracht, zowel per project als op het 
niveau van het gehele ontwikkelingsprogramma ambitie, aanpak en risico zorgvuldig en in samenhang 
moeten afwegen. Samenwerking, faseerbaarheid en flexibiliteit in gebiedsontwikkelingsprocessen zijn 
nadrukkelijk voorwaarden om ontwikkelingen mogelijk te maken. 

 
Er bestaan verschillende vormen van samenwerking. Deze vormen van samenwerking hangen samen 
met het beleid dat de gemeente voert. Daartussen kunnen verschillende vormen van samenwerking 
worden onderscheiden. Van samenwerking is sprake als er afspraken zijn gemaakt over: 

 het opstellen en uitwerken van een ruimtelijk plan; 

 de wijze van inbreng van gronden; 

 het voorbereiden, financieren en realiseren van plannen; 

 de wijze van besluitvorming; 

 het tijdspad van besluitvorming en realisatie en/of 

 het afzetrisico. 
  
De belangrijkste determinanten ten aanzien van de uiteindelijke samenwerkingsvorm zijn risico en 
zeggenschap. 

Via het samenwerkingsverband komt men tot een redelijke verdeling van kosten, opbrengsten en 
risico‟s uit de grondexploitatie tussen de gemeente en de betreffende marktpartijen. Het gaat hier dus 
nadrukkelijk om te komen tot een gezamenlijke grondexploitatie.  

Zowel de motieven die aan samenwerking ten grondslag liggen als de mogelijkheden om 
samenwerking vorm te geven zijn zeer divers. In het kader van samenwerking met marktpartijen wordt 
vaak over publiek-private samenwerking (PPS) gesproken. Het kan gaan om woningbouw, een 
bedrijvencomplex, maatschappelijke functies etc.  De motieven voor een samenwerking met een 
marktpartij kunnen divers zijn, maar zijn hier teruggebracht tot twee: noodzaak en meerwaarde.  
 
Als de gemeente en marktpartijen er voor kiezen een samenwerking aan te gaan, zullen daartoe 
samenwerkingsovereenkomsten worden gesloten. De gemeente zal  het voortouw nemen in het tot 
stand komen van een samenwerkingsovereenkomst op basis van vooraf benoemde doelstellingen, 
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randvoorwaarden en uitgangspunten. Hiermee wordt de regie op de realisatie van de ruimtelijke 
ontwikkeling het best gewaarborgd.  
 
Gemeentelijke grondexploitatie 

 
Traditioneel model 
In het traditionele model verwerft de gemeente zelf alle grond en maakt deze grond vervolgens 
bouwrijp. Nadat de grond bouwrijp is gemaakt, worden de bouwkavels uitgegeven aan partijen die 
binnen de grenzen van het bestemmingsplan kunnen overgaan tot realisatie. Na realisatie van de 
bouw kan de gemeente vervolgens het woonrijp maken op zich nemen. Bij het traditionele model is 
sprake van een actief grondbeleid.  
 
Bouwclaimmodel 
Binnen de te ontwikkelen locatie heeft de gemeente niet een volledige grondpositie. De marktpartijen 
hebben ook gronden in hun bezit. De marktpartijen dragen hun grond over aan de gemeente, die 
vervolgens traditioneel te werk gaat (bouw- en woonrijp maken en uitgeven) Marktpartijen stellen als 
voorwaarde aan de grondoverdracht dat zij te zijner tijd in aanmerking komen voor een aantal 
bouwkavels om daar bouwproductie te realiseren. Bij het bouwclaimmodel heeft de gemeente veel 
zeggenschap maar ook het grondexploitatierisico ligt bij de gemeente. Deze vorm van samenwerking 
ligt dicht tegen actief beleid aan. 
 
Overigens geeft dit model de gemeente geen volledige zekerheid wat betreft de afname van de 
bouwkavels en het bebouwen van die kavels. Gelet op de huidige markt wordt als voorwaarde 
opgenomen een bepaald voorverkoopresultaat, dat in deze markt niet makkelijk en snel te halen is. 
 
Het bouwclaimmodel is ook te gebruiken als inkoopinstrument. Een bouwclaim kan bijvoorbeeld ook 
worden verleend voor grond op een andere locatie dan de grond die wordt aangekocht. 
 
Gezamenlijke grondexploitatie 

 
Joint-Venturemodel 
Bij dit model is sprake van een gezamenlijke ontwikkeling en grondexploitatie. De gemeente heeft een 
grote mate van zeggenschap. Het project wordt voor gezamenlijk risico uitgevoerd. Een veel 
voorkomende constructie binnen dit model is de zogenaamde BV/CV-constructie, waarbij intensief 
wordt samengewerkt. Deze juridische vorm wordt vaak gekozen in verband met de fiscale voordelen. 
Echter een joint-venture kan in vele juridische vormen worden vervat, zoals een NV,BV,VOF en een 
CV. Ook een joint-venture bij overeenkomst is mogelijk. Toepasing van dit model is zinvol bij een 
beperkt aantal ontwikkelaars, als er kans is op winst en als risico‟s vanuit de gemeente gezien beter 
gedeeld kunnen worden. Dit model past bij uitstek bij het voeren van faciliterend grondbeleid. 
 
Private grondexploitatie 

 
Concessiemodel 
Bij de ontwikkeling van een plangebied kan de gemeente er ook voor kiezen zich te beperken tot het 
vooraf stellen van een aantal randvoorwaarden. Binnen deze randvoorwaarden wordt vervolgens de 
gehele planontwikkeling, zowel wat betreft de grondexploitatie als de opstalexploitatie overgelaten aan 
een private partij. Dit model is bijvoorbeeld interessant voor uitbreidingslocaties, kleinschalige 
ontwikkelingen of ontwikkelingen op deelplanniveau, omdat in dat geval de kans op onvoorziene 
ontwikkelingen die mogelijk om gemeentelijke bijsturing vragen, verhoudingsgewijs klein is. 
 
De keuze voor een samenwerkingsmodel laat zich terug zien in onderstaand schema.         
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Beleidsregel 
 
Afhankelijk van de grondpositie, de mate van zeggenschap die de gemeente wenst en de mate van 
risico die de gemeente wil lopen en de marktontwikkelingen wordt per gebied maatwerk betracht 
teneinde de gebiedsontwikkeling te realiseren.  
 
Per geval en locatie maakt de gemeente een strategische keuze of zij actief, faciliterend of passief 
grondbeleid voert, op welke wijze zij de grondexploitatie wil (laten)voeren en welke 
samenwerkingsvorm het meest geëigend is. 

 

6. Financieel economische kaders  
 
In deze paragraaf worden de financieel economische kaders toegelicht. De huidige economische 
omstandigheden en de rolopvatting van de gemeente in ruimtelijke processen hebben invloed op de 
beleidsuitgangspunten. In deze nota is eerder al aangegeven dat risicomanagement in het 
grondbeleid belangrijk is om de gemeentelijke financiële en ruimtelijke belangen te borgen. In deze 
paragraaf is er in tegenstelling tot de voorafgaande paragrafen niet zo zeer sprake van situationele 
keuzes in beleid, het gaat om het vastleggen van Roosendaalse spelregels. 
 
Beleidsuitgangspunten zijn op een aantal niveaus relevant: concernniveau, het  niveau van de 
individuele grondexploitatie (=projectmatig). Ook de bijdrage op de planning & control cyclus wordt 
toegelicht. 
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6.1. Grondexploitaties op concernniveau 

6.1.1 De bestemmingsreserve grondexploitatie als bedrijfsbuffer 

Het ontwikkelen en realiseren van ruimtelijke plannen brengt risico‟s met zich mee, die zich uiten in 
financiële consequenties. Volgens het BBV moet de gemeente van een plan waar zij bij betrokken is 
de risico‟s inventariseren.  

Van plannen die in exploitatie zijn worden de gecalculeerde verliezen bij de herziening van de 
grondexploitatie ten laste van de reserve gebracht. Van plannen die worden afgesloten met een 
positief resultaat, wordt het batig saldo toegevoegd aan de bestemmingsreserve grondexploitaties. 

Om het risico op overall niveau van alle grondexploitaties goed te kunnen bewaken ten opzichte van 
het aanwezige weerstandsvermogen ligt het voor de hand om de bestemmingsreserve 
grondexploitatie te laten fungeren als „bedrijfsbuffer‟ voor de risico‟s bij planontwikkeling. Bovendien 
wordt op deze wijze ook de transparantie van planontwikkeling op overall niveau bevorderd. 
Transparantie van grondbeleid voor de raad is om twee redenen van belang. In de eerste plaats 
vanwege het financiële belang en de risico‟s en in de tweede plaats vanwege 
de relatie met de ruimtelijke doelstellingen. 

Door de economische crisis is het risicoprofiel van de grondexploitaties sterk toegenomen. Deze 
risico‟s worden -  conform de nota risicomanagement vastgesteld in november 2008 - meegewogen in 
het totale weerstandsvermogen van de gehele gemeente. Om te voorkomen dat de risico‟s 
voorkomende uit de grondexploitaties een (te) grote claim gaan leggen op de aanwending van andere 
(bestemmings-) reserves wordt er nog wel gespaard binnen de bestemmingsreserve grondexploitaties 
voor toekomstige verliezen. 

Soorten risico‟s:  
- projectrisico‟s (opvangen binnen post onvoorzien en mogelijke winsten) 
- marktrisico‟s (risico‟s boven het project afdekken – weerstandsvermogen) 

 
De projectrisico‟s worden gedefinieerd op basis van per plan/project relevante scenario‟s. Marktrisico 
wordt vastgesteld als de negatieve gevolgen door een opbrengstendaling van 10% en een uitstel van 
het project van 2 jaar (conform VNG onderzoek Effecten van de economische crisis). De risico‟s 
worden in ieder geval bij de jaarrekening vastgesteld en doorgerekend. 

Voorts fungeert de bestemmingsreserve grondexploitaties als egalisatiereserve: de nadelige saldi 
worden gecompenseerd door de batige saldi van grondexploitaties (winst). Winst is het voordelig 
verschil tussen de baten en lasten. Winst wordt genomen, op basis van de notitie grondexploitatie van 
de Commissie BBV van februari 2012, met in achtneming van het realisatiebeginsel. In situaties 
waarbij voldoende zekerheid is voor winst nemen dient de winst genomen te worden. In verband met 
de huidige economische omstandigheden, wordt voorzichtig omgegaan met winst nemen. 

  

Beleidsregel: 
De bestemmingsreserve fungeert als egalisatiereserve. Eventuele winst wordt met inachtneming van 
het realisatiebeginsel bij het afsluiten van de grondexploitatie toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve grondexploitaties.  

 

6.1.2. Zuivere grondexploitatie 

In geval van ruimtelijke ontwikkelingen wordt veelal een grondexploitatie gevoerd c.q. opgesteld.  
Grondexploitaties hebben overall de volgende functies: 
• financieel-economische sturing van (de uitvoering van) de plannen; 
• financieel-economische beleidsinformatie en 
• toetsingskader voor planaanpassingen. 
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In een grondexploitatie is sprake van een duidelijke planbegrenzing. Binnen deze plangrenzen wordt 
het ruimtegebruik vastgelegd. Het ruimtegebruik is de grondslag voor de berekening van de 
opbrengsten en kosten. Het streven is de uitvoeringskosten zo reëel mogelijk te ramen. In de 
grondexploitatie worden alleen zuivere elementen van grondexploitatie (transformatie van grond) 
opgenomen. Onzuivere elementen, zoals de bouw van maatschappelijke voorzieningen (buurthuizen, 
scholen, etc.), onderhoudsperiode kapitaalwerken (wegen, groen, riolering, water, etc) worden niet 
opgenomen in de grondexploitatie. Bij een positief saldo van de grondexploitatie kan waar mogelijk 
een bijdrage worden opgenomen ten gunste van kapitaalwerken en/of een krediet voor de bouw van 
bijvoorbeeld een buurthuis.  
 
 

Beleidsregel: 
De grondexploitaties bevatten ‘alleen’ zuivere elementen. Waar mogelijk wordt een bijdrage vanuit de 
grondexploitatie meegegeven voor de toekomstige beheerskosten, of stichtingskosten voor 
buurthuizen, scholen, kapitaalwerken e.d.  

6.2. Grondexploitaties projectmatig  
 

6.2.1. Financiële kaderstelling 

 De financiële kaderstelling vindt jaarlijks plaats via het budgetrecht van de raad. Met betrekking tot de 
grondexploitaties stelt de raad de investeringsbudgetten en de kapitaallasten, in casu de rente over de 
boekwaarde van de gronden, vast. Het rentepercentage wordt jaarlijks herzien en vastgesteld op de 
omslagrente. Slechts in zeer bijzondere gevallen van grote omvang kan sprake zijn van 
projectfinanciering, waarbij dan de daarvoor gecontracteerde rente wordt toegepast.  

De rente en parameters worden in de gebruikelijk planning & control cyclus middels het spoorboekje 
door het college en in de begroting door de raad vastgesteld. 
 

Beleidsregel: 

Ten behoeve van de actualisatie van de grondexploitaties wordt jaarlijks de parameters voor inflatie 
vastgesteld. Voor het toerekenen van rente wordt jaarlijks de omslagrente gehanteerd. Voor 
bijzondere gevallen van grote omvang wordt een hardheidsclausule ingevoerd, en wordt de daarvoor 
gecontracteerde rente toegepast. 

6.2.2. Initiële grondexploitatie 

De financiële en economische haalbaarheid van een plan/project word  t berekend en aangetoond via 
een grondexploitatie (GREX), en vastgesteld door de raad. Hiermee worden naast de prijzen, het 
programma en de planning (fasering), ook de parameters van het plan / project, denk aan indexering 
kosten, indexering opbrengsten en rentepercentage vastgesteld. 
 
 

Beleidsregel:  
De initiële grondexploitatie wordt per plan / project vastgesteld door de raad.  

Een grondexploitaties heeft een aantal functies. De functie is afhankelijk van de rol die de gemeente 
speelt. Een functie van de grondexploitatie is, indien de gemeente actief grondbeleid voert en partij is 
bij een planontwikkeling, om de baten en lasten, uitgezet in de tijd, inzichtelijk te maken. Belangrijk 
moment is de aanwezigheid van een voornemen tot gemeentelijke bebouwingsuitbreiding door de 
raad (ontwikkelingsperspectief), met een „hard‟ bewijs dat de Provincie de beoogde ontwikkeling 
toelaat. Wanneer een dergelijke besluit er ligt is er sprake van in exploitatie genomen gronden (IEGG). 
In de periode van planvorming die daaraan vooraf gaat is er sprake van niet in exploitatie genomen 
gronden (NIEGG). 



26 

 

Beleidsregel: 
Het ontwikkelingsperspectief moet zijn gebaseerd op een raadsbesluit, voorzien van de budgettaire 
gevolgen (op middellange termijn). In dit besluit dient de raad inhoud te hebben gegeven aan ambitie 
en planperiode. Voor deze grond moet een reëel en stellig voornemen bestaan dat deze in de nabije 
toekomst zal worden bebouwd. Voor de nabije toekomst wordt een termijn gehanteerd van 10 jaar, 
gelijk aan de looptijd van een bestemmingsplan. 

Ten tweede wordt via een grondexploitatie inzicht verkregen in de onderhandelingspositie.  

Bij faciliterend grondbeleid wordt een anterieure overeenkomst of een posterieure overeenkomst of 
een exploitatieovereenkomst gesloten met een ontwikkelende partij en krijgt de gemeente via een 
grondexploitatie inzicht in haar onderhandelingspositie. Een exploitatieovereenkomst wordt gesloten 
om  het kostenverhaalsinstrumentarium optimaal in te zetten. Bij het opstellen van een 
exploitatieopzet is het uitgangspunt een minimaal kostendekkende opzet binnen de geraamde 
planperiode. De kosten worden vastgesteld aan de hand van de voorschriften opgenomen in de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro). Ingeval een exploitatietekort wordt verwacht en geaccepteerd, vindt 
besluitvorming door de raad plaats over de dekking van dit tekort. Mogelijke subsidies worden daarbij 
ook in ogenschouw genomen. 
 

Beleidsregel: 
Het exploitatieplan wordt per plan / project vastgesteld door de raad. 

 

6.2.3. Status van gebiedsontwikkeling 

 
In de gemeente Roosendaal wordt volgens een vaste systematiek projectmatig gewerkt. Daarmee is 
geregeld dat de ontwikkeling en uitvoering van projecten in fasen is verdeeld, waarbij elke fase een 
door besluitvorming gemarkeerd begin- en eindpunt heeft. 
Voor de financiële beheersing van de projecten is deze fasering eveneens van belang. Hiervan kan de 
status van gebiedsontwikkeling worden afgeleid. Deze status heeft invloed op het risicoprofiel en op 
wijze van verantwoorden. In grote lijnen is een viertal projectfasen te onderscheiden: 
 

 
 
Fase 1: in de initiatieffase worden initiatieven getoetst op wenselijkheid en mogelijkheid. Dit betrof 
voorheen een relatief korte fase met een beperkte ambtelijke inspanning. Het is zeer goed mogelijk 
dat deze fase in het licht van de nieuwe gemeentelijke rolopvatting een andere invulling krijgt  doordat 
gemeente en private partijen indringend met elkaar de mogelijkheden van een eventueel project 
verkennen. 
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In deze fase blijkt ook of actief grondbeleid mogelijk zou kunnen zijn voor de uitvoering van het project 
of dat de gemeente een facilitaire rol zou moeten spelen. Bij voorgenomen actief grondbeleid is hier 
nog geen sprake van een exploitatieopzet, maar van een (financiële) haalbaarheidsstudie. Indien de 
wenselijkheid en mogelijkheid wordt vastgesteld, kan het bestuur een besluit nemen om de 
voorbereiding van het project ter hand te nemen. Daarmee gaat het project fase 2 in. Met dit 
bestuurlijke besluit dient ook een voorbereidingskrediet te worden verstrekt. 
Indien wordt besloten het initiatief niet verder te ontwikkelen, dienen de gemaakte kosten te worden 
afgeboekt . 
 
Fase 2: Op grond van het besluit het project intensief te ontwerpen wordt het project administratief 
geactiveerd. In deze fase wordt de exploitatieopzet voorbereid. Historische kosten worden ingebracht. 
In deze fase worden met name plankosten gemaakt. Het aangaan van verplichtingen kan alleen 
binnen door de gemeenteraad gevoteerde voorbereidingskredieten. 
De gemeenteraad heeft nog niet tot de daadwerkelijke uitvoering van het project besloten. Op grond 
van een definitief ontwerp kan de gemeenteraad worden gevraagd het plan en de daarbij behorende 
grondexploitatie vast te stellen. Dit kan worden gezien als een uitvoeringsbesluit, fase 2 is daarmee 
afgerond. 
 
Fase 3: In deze fase wordt het project fysiek uitgevoerd. Het aangaan van verplichtingen kan alleen 
binnen door de gemeenteraad gevoteerde grondexploitatie. De exploitatie kan aan het einde van deze 
fase worden gesloten als het project is afgerond. Het openbare gebied wordt vervolgens in beheer 
genomen. Om het project af te sluiten is ten gevolge van het budgetrecht van de gemeenteraad een 
raadsbesluit noodzakelijk. 
 
Fase 4: Het project is afgesloten en het openbare gebied is in beheer genomen. 
 
 

Beleidsregel:  
Projecten in de initiatief- en haalbaarheidsfase vallen buiten de grondexploitaties. Faseovergangen 
dienen door expliciete bestuurlijke besluitvorming met bijbehorende voorbereidingskredieten te 
worden gemarkeerd. 

 

6.3. Planning & Control cyclus 
 
De verslaggevingregels voor de grondexploitaties liggen vast in de verordening ex artikel 212 
Gemeentewet. In deze verordening liggen de kaders vast voor het financiële beleid, het financiële 
beheer en de financiële organisatie. Deze verordening ex artikel 212 Gemeentewet”, aangeduid als 
“Financiële verordening gemeente Roosendaal” is vastgesteld door de raad op 25 september 2008. 
In artikel 7 van deze verordening is opgenomen dat het college de raad minimaal twee maal per jaar 
informeert door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de programmabegroting 
van de gemeente. Zoals afgesproken met de raad in januari 2012 (notitie uitwerking thema‟s 
kaderstelling van 25 januari 2012) wordt in de rapportages gebruik gemaakt van het stoplichtenmodel. 
Met behulp van het stoplicht wordt inzicht verkregen in de veranderingen van Plansaldo, Programma 
en Planning  ten opzichte van de laatst vastgestelde grondexploitatie. Daarmee wordt beoogd 
ontwikkelingen in projecten te monitoren en in de tijd gevolgen en risico‟s in beeld te brengen, zodat 
daarop beter kan  worden gestuurd.  
 

De jaarrekening biedt inzicht in de gerealiseerde kosten en opbrengsten van de door de raad 
vastgestelde grondexploitaties. De jaarrekening biedt eveneens inzicht in de eventuele afwijkingen in 
het inhoudelijke programma en in de tijdsplanning ten opzichte van de door de raad vastgestelde 
uitgangspunten. Het College brengt in de paragraaf grondbeleid bij de jaarrekening verslag uit over 
het gevoerde grondbeleid en legt daarover verantwoording af. Onderwerpen die aan bod komen zijn 
de winstnemingen/verliesnemingen, risico‟s en weerstandsvermogen. Voor het bepalen van de hoogte 
van de bestemmingsreserves worden per project relevante scenario‟s doorgerekend. Tegelijkertijd met 
de jaarrekening wordt het meerjaren prognose grondexploitaties (MPG) aangeboden aan de raad. De 
MPG is een verzameling van alle herziene grondexploitaties en een doorrekening op het totaalniveau 
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van alle grondexploitaties. Grondexploitaties worden tussentijds herzien wanneer daar vanuit actieve 
informatieplicht aanleiding toe  is (zoals van passief naar actief grondbeleid).  

 

Beleidsregel: 
Minimaal jaarlijks worden de grondexploitaties herzien bij de jaarrekening en tussentijds wanneer daar 
vanuit actief informatieplicht aanleiding toe is (zoals van passief naar actief grondbeleid). 

In lopende projecten wordt de raad actief geïnformeerd in de planning- en controlcyclus. De raad stelt 
daarbij elk jaar de grondexploitaties voor projecten vast. In aanvulling op de nota grondbeleid wordt bij 
de jaarrekening een meerjarenprogramma gebiedsontwikkeling (MPG) aangeboden. Voor het eerst bij 
de jaarrekening 2012. Doelstelling van een MPG is inzicht en overzicht. Daarbij worden de exploitaties 
toegelicht en wordt het totaal overzicht van alle exploitaties in beeld gebracht. Het MPG wordt 
opgesteld op basis van de geactualiseerde exploitaties op de stand van de jaarrekening. Waar 
mogelijk kan bij de begroting besluitvorming plaatsvinden voor het vinden van de noodzakelijke 
dekking. Het MPG biedt inzicht in financiën, tijd en kwaliteit. De raad krijgt door het MPG inzicht op 
programmaniveau in de relatie tussen de beleidsuitgangspunten (bijvoorbeeld zoveel woningen per 
categorie per zoveel per jaar) en de planning in het lopende en komende programma. Inzicht in  het 
totale programma is belangrijk omdat het niet gaat om per plan naar optimalisatie , maar naar 
optimaliseren van het totaalprogramma, bijvoorbeeld in een project wordt voorgesteld om geen bouw 
van woningen meer te realiseren zoals afgesproken maar over te gaan tot uitgifte van vrije kavels, 
zonder te kijken of in het totaal van de plannen de voorziene opnamecapaciteit van vrije kavels al niet 
is bereikt. Daarnaast wordt een meerjarenverloop van de reserve geschetst. Op basis van de 
geïnventariseerde risico‟s kan worden aangegeven wat het gewenste weerstandvermogen is.  Risico‟s 
worden geïnventariseerd en doorberekend aan de hand van scenario‟s (zie paragraaf 6.1.1.). 
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7.   Verantwoordelijkheden en bevoegdheden grondbeleid 

7.1 Verantwoordelijkheden van raad en college 

Tot slot wordt hier inzicht gegeven in de verschillende stappen in het proces van de ontwikkeling van 
ruimtelijke plannen, projecten en grondexploitaties en de verantwoordelijkheden die raad en college 
daarbij hebben. Het is belangrijk dat hierin een helder inzicht wordt gegeven. De stelregel is dat de 
raad kaders stelt, die het college uitvoert. Het college dient de raad goed over de voorgang van 
projecten te informeren. 

De raad stelt met de structuurvisie, de nota Grondbeleid, sectoraal beleid (zoals de 
woningbouwprogrammering) en eventuele gebiedsvisies ruimtelijke kaders vast. Tevens kan de raad 
jaarlijks bij de programmabegroting de kaders voor de grondprijzen vaststellen. Wanneer dat tot 
ruimtelijke projecten leidt wordt de raad allereerst per project een nota van uitgangspunten 
aangeboden. 
Het college kan binnen deze kaders projecten uitwerken en grondbeleid en bijpassende instrumenten 
gaan inzetten. Dit leidt tot samenwerkingsovereenkomsten en andere anterieure overeenkomsten. In 
de regel wordt de raad daar met een raadsmededeling over geïnformeerd.  
De raad heeft te allen tijde de beslissingsbevoegdheid over het bestemmingsplan en het 
exploitatieplan, maar kan anterieure overeenkomsten niet ontkrachten. 

7.2 De Gemeentewet 
 
Het dualisme in de gemeentepolitiek heeft geleid tot een duidelijke verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden tussen gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Over 
bevoegdheden is in de Gemeentewet het volgende bepaald. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit vertaalt zich ook naar het grondbeleid; de raad stelt de kaders en het college voert uit binnen die 
kaders. Vervolgens controleert de gemeenteraad  in hoeverre het college het grondbeleid heeft 
uitgevoerd binnen de gestelde kaders. 

Artikel 108 eerste lid Gemeentewet staat aangegeven dat de bevoegdheid tot regeling en bestuur 
van de huishouding van de gemeente aan het gemeentebestuur wordt overgelaten. 
 
Artikel 147 eerste lid van de Gemeentewet zegt dat gemeentelijke verordeningen door de raad 
worden vastgesteld voor zover de bevoegdheid daartoe niet bij de wet of door de raad krachtens de 
wet aan het college of de burgemeester is toegekend. 
 
Artikel 147 tweede lid Gemeentewet zegt dat de overige bevoegdheden bedoeld in artikel 108 eerste 
lid  berusten bij de  raad, voor zover deze niet bij of krachtens de wet aan het college van 
burgemeester en wethouders zijn toegekend.  
 
Artikel 160 eerste lid onder a Gemeentewet geeft aan dat het college bevoegd is het dagelijks 
bestuur van de gemeente te voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de 
burgemeester hiermee is belast. 
 
Artikel 160 eerste lid onder e Gemeentewet geeft aan het college bevoegd is tot privaatrechtelijke 
rechtshandelingen te besluiten. 
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Taak Orgaan Instrument 

Kaders stellen Gemeenteraad Nota Grondbeleid 

Uitvoeren College Vaststellen grondprijzen 

  Grondexploitatieprojecten 

Controleren Gemeenteraad Paragraaf Grondbeleid 

 
 

7.3 Onderzoek Sturing grote projecten 
 
In het rapport “Onderzoek sturing grote projecten gemeente Roosendaal” van de rekenkamer West 
Brabant zijn  vijf aanbevelingen gedaan voor grote (grondexploitatie) projecten. Deze aanbevelingen 
zijn: 
1. formuleer bij de start van grote projecten expliciet en in meetbare termen de te realiseren 

maatschappelijke doelstellingen; 
2. versterk de kaderstellende en controlerende rol van de raad door als raad expliciet aan te 

geven op welke onderwerpen er informatie gewenst wordt over grote projecten; 
3. maak projecten meer onderdeel van de reguliere planning- en controlcyclus, door ieder groot 

project op te nemen in de programmabegroting bij de beleidsdoelstellingen waar het project 
op is gericht; 

4. versterk de rol van risicomanagement bij grote projecten en 
5. ontwikkel het projectmatig werken verder binnen de gemeente Roosendaal. 
 
Deze aanbevelingen zijn overgenomen door de gemeenteraad en de uitvoering daarvan heeft zich, 
voor zover van belang in het kader van de nota Grondbeleid als volgt vertaald.  
 
Ad 1  
Bij de start van een groot project en inmiddels bij alle grote projecten wordt gewerkt met het 
aanbieden van een programma van eisen door het college aan de gemeenteraad. In dit programma 
van eisen wordt uitvoering gegeven aan het gemeentebeleid dat door de gemeenteraad is 
vastgesteld. In het programma van eisen wordt het gemeentebeleid als kader opgenomen 
(bijvoorbeeld de structuurvisie, de economische visie of daarvan afgeleid beleid zoals het 
horecabeleid, detailhandelbeleid, volkshuisvestingsbeleid etc. maar ook deze nota grondbeleid). 
Daarmee wordt aangegeven hoe met het betreffende project uitvoering wordt gegeven aan het 
gemeentelijk beleid waarbij het programma van eisen dit gemeentelijk beleid concretiseert naar 
meetbare resultaten. De gemeenteraad beschikt dan over een aantal knoppen om te kunnen sturen 
en te controleren. Deze zijn: 

 ruimtelijke kwaliteit met ruimtegebruik en programma; 

 tijd met fasering van het plan en 

 financiën met verwervingskosten, grondprijzen, parameters 
kosten/opbrengstenstijgingen en rente, cash flow en plankostennorm. 

 
Het programma van eisen geeft niet alleen de gemeentelijke beleidskaders aan waaraan uitvoering 
wordt gegeven met het betreffende project maar ook de condities waaronder zoals geld, organisatie, 
kwaliteit, tijd en informatie. Verder zullen expliciet de risico‟s worden benoemd, de kans of deze 
risico‟s zich kunnen voordoen en de eventueel benodigde beheersmaatregelen. 
 
Ad 2 
Binnen de Planning & Controlcyclus wordt door het college onder meer gerapporteerd over 
afwijkingen ten opzichte van het door de gemeenteraad vastgestelde programma van eisen. Buiten de 
Planning & Controlcyclus is er nog een aantal beslismomenten waar de gemeenteraad eveneens 
uitvoering kan geven aan de kaderstellende en controlerende rol, zoals het vaststellen van het 
bestemmingsplan en de besluitvorming over het exploitatieplan en het vaststellen van de 
grondexploitaties en de jaarlijkse herziening daarvan. 
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Ad 3 
Naast de doelstellingen, prestaties en budgetten biedt het Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling 
(MPG) bij de jaarrekening inzicht in de aansluiting tussen grondbeleid en ruimtelijk beleid voor alle in 
exploitatie genomen gronden. 
 
Ad 4 
Risicomanagement is het proces van identificeren, kwantificeren en beheersen van risico‟s. Hierbij 
moet altijd rekening worden gehouden met een afweging van kosten en baten. Daarnaast moet een 
relatie gelegd worden tussen de risico‟s en het gewenste weerstandsvermogen, alsmede de 
optimalisatiemogelijkheden in de plannen. Risico‟s is dus meer dan alleen inventariseren van risico‟s, 
maar zal ook doorvertaald worden naar het werkproces, acties, afspraken, besluitvorming en 
rapportages.  

 
Ad 5 
De uitvoering van deze aanbeveling wordt meegenomen bij de strategische personeelsplanning 
waarbij uitgangspunt is dat medewerkers waar nodig projectmatig werken. 

 
7.4 Instrumenten nota grondbeleid 
Binnen het grondbeleid zijn in hoofdstuk 4 een aantal instrumenten benoemd. Vraag is welk orgaan 
bevoegd is bij de inzet van die instrumenten. Het gaat daarbij om: 

- verwerven 
- kostenverhaal 
- bestemmingsplan 
- uitgifte 
- grondprijzen 
- samenwerking 

 
 

Concreet betekent dit voor de inzet van de instrumenten van het grondbeleid het volgende. 
 

 Gemeenteraad College van burgemeester en 
wethouders 

Verwerven Beschikbaar stellen kredieten 
(strategische) aankopen 

Sluiten koopovereenkomst 

 Vestigen voorkeursrecht Vestigen voorkeursrecht 

 Onteigenen  

   

Kostenverhaal Exploitatieplan Sluiten anterieure en 
posterieure overeenkomst 

Bestemmingsplan Vaststellen bestemmingsplan  

   

Uitgifte  Vaststellen algemene 
verkoopvoorwaarden 

   

Grondprijzen Grondprijsmethodiek Vaststellen grondprijzen 

   

Samenwerking Besluit tot oprichting of 
deelneming aan privaatrechtelijk 
rechtspersoon 

Sluiten overeenkomst in het 
kader van samenwerking 

   

Bij de toepassing van een aantal instrumenten ontstaat door het dualisme de situatie dat de 
gemeenteraad en het college beide bevoegd zijn besluiten te nemen die tegenstrijdig met elkaar 
kunnen zijn. Het risico dat daarbij ontstaat is formeel juridisch op te lossen maar vraagt toch om 
afstemming tussen gemeenteraad en college. Het gaat daarbij om het instrument van het 
exploitatieplan en de anterieure overeenkomst. Het exploitatieplan wordt vastgesteld door de 
gemeenteraad tegelijkertijd met het bestemmingsplan en de anterieure overeenkomst die dezelfde 
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zaken regelt als het exploitatieplan wordt gesloten vóórdat het bestemmingsplan wordt vastgesteld. 
Deze situatie doet zich voor op het moment dat een locatieontwikkeling plaatsvindt waar 
kostenverhaal moet plaatsvinden en er meerdere eigenaren zijn. Met de ene eigenaar sluit het college 
een anterieure overeenkomst maar ten behoeve van de andere percelen moet de gemeenteraad een 
exploitatieplan vaststellen. De gemeenteraad kan dan andere beslissingen nemen bij de vaststelling 
van het exploitatieplan de afwijken van de afspraken in de anterieure overeenkomst. Wettelijk is 
bepaald dat het exploitatieplan voor de overeenkomst gaat met uitzondering van de afgesproken 
bijdrage in de anterieure overeenkomst. De gemeenteraad en het college hebben echter bepaald dat 
bij het vaststellen van het programma van eisen door de gemeenteraad kaders worden meegegeven, 
waarbinnen de onderhandelingen om te komen tot een anterieure overeenkomst worden vastgelegd. 
Dezelfde kaders zal de gemeenteraad hanteren bij het vaststellen van een exploitatieplan. 

 

Beleidsregel 

Bij elk groot (grondexploitatie)project stelt de gemeenteraad vooraf een programma van eisen vast. 

Binnen de Planning & Control cyclus wordt gerapporteerd over de afwijkingen van het programma van 
eisen. 

Bij de vaststelling van het programma van eisen geeft de gemeenteraad de kaders aan, waarbinnen 
het college het project uitvoert 

Verder is in de Gemeentewet voor zover hier van belang nog bepaald dat het college van 
burgemeester en wethouders de raad vooraf inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheden, 
bedoeld in artikel 160, eerste lid onder e indien de raad daarom verzoekt of indien uitoefening 
ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. In dat laatste geval neemt het college geen 
besluit dan nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis te 
brengen van het college.   
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Inleiding 
 

De gemeente Roosendaal heeft haar structuurvisie opgesteld. De structuurvisie is een door de Wet 
ruimtelijke ordening verplichte planfiguur.  

 
De structuurvisie geeft het gemeentelijk ruimtelijk beleid op hoofdlijnen weer. Het plan geldt voor de 
gehele gemeente en de planhorizon loopt tot 2025. Deze structuurvisie  vertaalt de sociale en 
economische wensen en ambities naar ruimtelijke mogelijkheden. Het plan nodigt uit en maakt 
ontwikkelingen mogelijk, het is daarmee geen blauwdruk. Het voorgenomen beleid geeft ruimte aan 
initiatiefnemers om daar invulling aan te geven, waarbij er nog plaats is voor een goede ruimtelijke en 
maatschappelijke belangenafweging.  

 
Met ingang van 16 juli 2012 is de ontwerp-structuurvisie op grond van de Inspraakverordening 6 
weken ter inzage gelegd. Het plan  is tevens toegezonden aan diverse overheidsinstanties en andere 
overlegpartners. Op 21 augustus 2012 vond een inloop inspraakbijeenkomst plaats in het 
stadskantoor van Roosendaal. Daarbij werd gelegenheid geboden om de structuurvisie in te zien en 
desgewenst mondeling van gedachte te wisselen en een inspraakreactie in te dienen. 

 
Er zijn diverse reacties ingekomen, die hieronder worden besproken.  

 
 

Reacties 
 

Provincie Noord-Brabant 
 
Reactie 
De Provincie Noord-Brabant reageert op basis van haar Structuurvisie en Verordening Ruimte. Zij 
vraagt uitleg over de wijze waarop de gemeentelijke structuurvisie omgaat met de begrippen 
“zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit” en “kwaliteitsverbetering landschap”. Verder wijst zij 
volledigheidshalve op het feit dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen voor bijvoorbeeld 
bedrijventerreinen in regionaal verband moeten worden afgestemd. 
Daarnaast vraagt de provincie om meer aandacht voor het aspect “water” in de structuurvisie. 
Tot slot geeft de provincie enkele tekstsuggesties en wordt er gevraagd om een bedrijf ten zuiden van 
Wouw te verplaatsen in verband met de landschappelijke kwaliteit. 
 
Beantwoording 
Er kan worden vastgesteld dat de gemeente en de provincie de uitgangspunten van ruimtelijke 
kwaliteit delen. De blijvende inzet op het bouwen binnen de stedelijke contour, het respecteren en 
toepassen van de SER-ladder en het inzetten van strategisch voorraadbeheer zijn daar goede 
voorbeelden van. Met betrekking tot de kwaliteitsverbetering van het landschap respecteert 
Roosendaal het provinciaal beleid en ligt in de structuurvisie de nadruk vooral op het optimaliseren 
van ruimtegebruik binnen de bestaande stedelijk contour. 
Het regionaal afstemmen van o.a. bedrijventerrein wordt expliciet onderkent in de structuurvisie.  
 
De oproep van de provincie om het aspect “water” meer aandacht te geven wordt onderschreven (zie 
daarvoor ook de reactie van Waterschap de Brabantse Delta) hetgeen tot tekstaanpassingen in de 
structuurvisie leidt. 
 
De gesuggereerde verplaatsing van het kraanbedrijf is door de gemeente en het bedrijf in kwestie 
enkele jaren geleden zeer serieus bestudeerd. Dit heeft tot de conclusie geleid dat dit om financiële en 
bedrijfsmatige redenen niet haalbaar is. Daarom is ervoor gekozen om de situatie op de bestaande 
kavel te optimaliseren, mede uit oogpunt van landschappelijke kwaliteit. In het 
voorontwerpbestemmingsplan “Bulkstraat” is het bedrijf dan ook positief bestemd. 
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Gemeente Halderberge 
 
Reactie 
De gemeente Halderberge deelt de Roosendaalse opvattingen over de omlegging A58 en het 
vrijliggend goederenspoor. Zij vraagt aandacht voor de landschappelijke inpassing met name in het 
zuidwestelijk gedeelte van haar grondgebied. In dat verband vraagt de gemeente Halderberge om een 
precieze en juiste aanduiding van de windmolens.  
Verder vraagt de gemeente om een blijvende regionale afstemming van de voorgenomen 
infrastructurele  veranderingen en worden er enkele relevante tekstsuggesties gedaan. 

 
Beantwoording 
De gemeente Roosendaal zal de tekst- en kaartsuggesties verwerken in de structuurvisie. Daarnaast 
zien en waarderen wij de gemeente Halderberge als een belangrijke bestuurlijke partner in het 
uitoefenen van bovenlokaal ruimtelijk beleid, waarbij de goede samenwerking zal worden voorgezet. 

 
Gemeente Bergen op Zoom 

 
Reactie 
De gemeente Bergen op Zoom geeft aan dat de structuurvisie van Roosendaal bevestigd dat het 
beleid van beide gemeenten op elkaar aanluit. Bergen op Zoom nodigt Roosendaal uit om nader 
overleg te hebben  over de ontwikkeling van biobased economie en de ontwikkeling van de 
recreatieve poort Wouwse Plantage  

 
Beantwoording 
Roosendaal zal in de over de bovengenoemde onderwerpen in gesprek gaan met Bergen op Zoom.  
 
 
Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) 

 
Reactie 
De  BZW ziet geen aanleiding om, naast haar reactie op het Drieluik van Visies, een extra reactie te 
geven. 

 
 

Beantwoording 
De reactie die de BZW in de maatschappelijke consultatie van het Drieluik van Visies heeft gegevens 
is verwerkt in de Structuurvisie Roosendaal 2025. 

 
 

Waterschap Brabantse Delta 
 

Reactie 
Het waterschap vraagt om betrokken te blijven bij verdere uitwerkingen en ruimtelijke ontwikkelingen 
van de gemeente Roosendaal. 
 
Verder vraagt het waterschap om het vrijliggende goederenspoor niet op te nemen in de 
structuurvisie, om meer expliciet aandacht te schenken aan het aspect water (en doet daar concrete 
voorstellen voor) en vraagt tenslotte om elke ontwikkeling buitendijks niet op in de structuurvisie op te 
nemen. 
 
Beantwoording 
In de eerste plaats is de gemeente Roosendaal voornemens om het constructieve overleg dat zij met 
het waterschap de Brabantse Delta voort te zetten, ook waar het uitwerkingen van deze structuurvisie 
betreft. 
 
Het is niet de bedoeling van de gemeente Roosendaal om het aspect water onder te belichten in de 
structuurvisie. Daarom is het laagdynamisch casco, waar water, natuur- en landschappelijke 
elementen onderdeel van uitmaken de basis van het ruimtelijk beleid. In de tekst van de structuurvisie 
zullen wij echter nadrukkelijker een relatie met het waterbeleid van het waterschap opnemen en het 
kaartmateriaal waar mogelijk corrigeren. 
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Het vrijliggend goederenspoor is van  bovenlokaal en regionaal belang en is als zodanig onderdeel va 
het regionaal beleid. Uiteraard zal een dergelijke infrastructurele ingreep bestaande situaties 
verstoren. Het is daarom een opgave om bij de agendering en inplanning van een dergelijke ingreep 
de mogelijke consequenties  goed in beeld te brengen, eventueel negatieve effecten te minimaliseren 
en rekening te houden met eventuele schade aan natuur en landschap. 
Het buitendijks bouwen betreft een relatief klein gebied, aangrenzend aan bestaande (economische) 
functies. Er zal bij verdere exploratie van een eventuele invulling van het gebied een afweging moeten 
worden gemaakt over een verdere aanpak en de technische vertaling daar van. 
 
 
Wereldhave Management Nederland B.V. 

 
Reactie 
Wereldhave constateert dat haar opvattingen en die van de gemeente Roosendaal hetzelfde zijn. Zij 
vraagt bij verschillende tekstonderdelen echter om enige nuancering die in haar ogen beter recht door 
aan de doelstellingen van de structuurvisie. Er worden daartoe enkele tekstsuggesties gedaan. 

 
Beantwoording 
De gemeente Roosendaal onderschrijft de nuanceringen van Wereldhave en zal de teksten daar op 
aanpassen. Het gaat de gemeente daarbij in de eerste plaats om het behouden en waar mogelijk 
versterken van de bestaande aanbodstructuren. 
 
 
Dorpsraad Kruisland 

 
Reactie 
De  Dorpsraad Kruisland vraagt om opheldering over de teksten ten aanzien van “zoeklocaties” voor 
bedrijventerrein ten westen van de A17.  
Ook wordt er gevraagd naar een nadere onderbouwing van de agrarische ontwikkelingsmogelijkheden 
in noordelijke groene buitengebied. Tot slot wordt aandacht gevraagd voor de watergebonden 
recreatieve potentie van Stadsoevers in relatie tot de Roosendaalse Vliet en wordt er gevraagd naar 
een zorgvuldige afweging van landschappelijk kwaliteiten in het noord-westelijk deel van het 
Roosendaals buitengebied. 
 

 
Beantwoording 
Met betrekking tot de bedrijventerreinen schrijft de structuurvisie niet voor wat er precies moet komen, 
maar zij schept wel ruimtelijke mogelijkheden. De mogelijkheden voor Roosendaal worden in sterke 
mate bepaald door het multimodale profiel van de gemeente, hetgeen een reden is om aan een 
ontwikkeling ten westen van de A17 te denken. De invulling van die mogelijkheden zijn 
geconditioneerd, zoals onder andere in het strategisch voorraadbeheer wordt bedoeld, maar waar ook 
een goede afweging zal moeten worden gemaakt over de juiste impact van een dergelijke 
ontwikkeling.  Met strategische voorraadbeheer wordt overigens ook bedoeld dat de gemeente over 
voldoende courant aanbod wil beschikken, dat nieuw terrein niet wordt uitgesloten, maar het aanbod 
eerst in de bestaande voorraad wordt gezocht. 
 
De structuurvisie is niet zo specifiek als een bestemmingsplan over de invulling van het groene 
buitengebied. Uitgangspunt zijn de intrinsieke kwaliteiten van het buitengebied zoals het 
laagdynamisch casco en het provinciaal beleid dat aangeven. Daarnaast erkent de gemeente 
Roosendaal de dynamiek in de agrarische sector en wordt er een koersverschil aangegeven voor het 
noordelijk deel waar de agrarische sector ruimte krijgt en het zuidelijk deel, waar vermaak en 
natuur/landschap meer ruimte kunnen krijgen. 
 
De relatie tussen Stadsoevers en de Roosendaalse Vliet staat inderdaad niet op deze 
structuurvisiekaart, maar staat wél in het bestemmingsplan stadsoevers en wordt daarmee al bekend 
beleid beschouwd. 
 
De landschappelijk inpassing en aanhechting aan het bestaande landschap is een beleidsvoornemen 
dat ontbreekt bij het gemeentelijk voornemen om eventuele stedelijke uitbreidingen mogelijk te maken. 
Dit wordt aangepast in de tekst. 
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Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) 

 
Reactie 
De ZLTO herkent zich voor een groot deel in de beleidsvoornemens uit de structuurvisie, maar vraagt 
op onderdelen nader uitleg en/of nuancering.  

 
Beantwoording 
De vraag hoe het beoogde “agro-industrieel complex” tussen de sporen Breda-Dordrecht, zoals 
aangegeven in de Toekomstvisie Roosendaal Route 2025, een plek in de structuurvisie krijgt is 
terecht. In deze structuurvisie kiest Roosendaal voor een uiterst behoedzaam beleid met betrekking 
tot stedelijke uitbreiding en bedrijventerreinen. Nog voorzichtiger is het beleid met betrekking tot een 
eventuele functionele invulling. Dit wordt ingegeven door de onzekere economische situatie en de 
bescheiden ambities die het Mirt heeft. Wanneer de omlegging van de A58 in beeld komt en/of 
wanneer er sprake is van voldoende programmatisch perspectief voor een ruimtelijk-functionele 
invulling van het gebied tussen de spoorlijn behoort een agro-industriële invulling tot de 
mogelijkheden. Het is echter te vroeg en het economisch perspectief is te onzeker om nu al een 
definitieve bestemming te benoemen. 
 
De ZLTO onderschrijft de mogelijkheden voor een betere benutting van de recreatieve mogelijkheden 
van het buitengebied door die o.a. te koppelen aan de streekgebonden identiteit. Dit past precies in de 
structuurvisie, die daar met in het zuidelijk gedeelte van het groene buitengebied ruimte aan wil 
geven. In het noordelijk gebied vreest de ZLTO op basis van dit beleidsvoornemen een restrictiever 
beleid. Dat hoeft niet zo te worden gelezen.  
 
Een opmerking met betrekking tot windmolens staat ons inziens goed verwoord in de tekst van de 
structuurvisie. De gemeente biedt ruimte aan alternatieve vormen van energie, zoals windmolen, maar 
er moet wel sprake zijn van een goede landschappelijke inpassing. 
 
 
De kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland 
 
Reactie  
De kamer van koophandel constateert dat voor haar belangrijke issues in de structuurvisie zijn 
opgenomen. Er zijn geen aanvullende opmerkingen. 
 
  
 
De heer J. Rens 

 
Reactie 
De heer Rens vraagt om een nadere financiële onderbouwing van grote infrastructurele ambities zoals 
het vrijliggend goederenspoor en de omlegging A58. De heer Rens is van mening dat de gemeente 
niet in een vroegtijdig stadium met maatschappelijke partners moet overleggen, is van mening dat er 
in het verleden een foutieve beslissing is genomen over Rosada en Gostores en vraagt zich af of 
Roosendaal voldoende sociale woningen heeft. Ook vraag de heer Rens om een genuanceerd beleid 
ten aanzien van arbeidsmigranten. 
 
Beantwoording 
In deze structuurvisie wil de gemeente Roosendaal ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken en 
particuliere partijen in de gelegenheid brengen, uit te nodigen, om daar  invulling aan te geven. 
Daartoe is een vroegtijdig overleg met andere partijen noodzakelijk om (financiële) inspanningen te 
bundelen en te kanaliseren. Het is een proces met veel maatschappelijke meerwaarde. Haalbaarheid 
staat daarbij hoog op de agenda en dit geldt ook voor de grote infastructurele ambities, maar op dit 
moment is financiële onderbouwing daarvan niet opportuun, mede gelet op het feit dat juist andere 
partijen zoveel voor Roosendaal kunnen betekenen bij de realisering ervan. 
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Rosada en Gostores zijn als beleid ingezet en gerealiseerd. Deze structuurvisie bevestigd deze 
situatie.  
Het aantal benodigde betaalbare woningen, waaronder sociale huurwoningen wordt gekoppeld aan 
een doelgroep die per inkomensgrens wordt bepaald. Hieruit volgt een “match” die uitwijst hoeveel 
woningen er geschikt zijn voor de doelgroep. Het betreft hier gegevens die dynamisch zijn er dus 
jaarlijks kunnen verschillen, maar de grote lijn is dat er een redelijke balans is. E.e.a. is opgenomen in 
de Woonvisie 2011. 
 
Met betrekking tot de arbeidsmigranten wil de structuurvisie slechts de mogelijkheid openen om hen 
tijdelijk, danwel blijvend passende en humane huisvesting te bieden voor diegenen die blijkbaar 
benodigd zijn in het regionale arbeidsproces. De exacte vraag in de toekomst is niet bekend en het is 
aan marktpartijen om hier nader invulling aan te geven. 
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Bijlagen 
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Provincie Noord-Brabant 

De gemeenteraad van Roosendaal 
Postbus 5000 
4700 KA ROOSENDAAL 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5 2 0 0 M C 's-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 6 1 4 11 15 

info@brabant.nl 

www.brabant.nl 

Bank I N G 67 .45 .60 .043 

Postbank 1070176 

VERZONDEN 25SEi.2012 

Onderwerp 

Zienswijze ontwerp "Structuurvisie gemeente Roosendaal" 

Geachte raad, 

U heeft ons het ontwerp van de "Structuurvisie gemeente Roosendaal" 
toegezonden. De structuurvisie geeft een integraal beeld van het voorgestane 
beleid en de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen. 

Alhoewel wij beseffen dat de structuurvisie een zelfbindend karakter kent, 
reageren wij graag op deze structuurvisie om daarmee aan te geven welke 
provinciale belangen bij de nadere uitwerking van de visie om aandacht vragen. 

Visie 
In de structuurvisie wordt in hoofdlijnen de voorgenomen ontwikkeling van het 
grondgebied Roosendaal beschreven. Ook wordt voor dit gebied het te voeren 
ruimtelijk beleid en globaal de wijze van uitvoering aangegeven. 
De volgende ruimtelijke ontwikkelingen zijn daarin opgenomen: 
Woningbouw, bedrijventerreinen en ontwikkelingen met betrekking tot zorg en 
recreatie gedurende de gehele periode (tot 2025). 
Daarnaast bevat de Structuurvisie doelstellingen, onder andere met betrekking 
tot strategisch voorraadbeheer van bedrijventerreinen en herstructurering van 
(incourante) kantoren. 

Datum 

20 september 2012 

Ons kenmerk 

C 2 0 8 4 7 8 2 / 3 2 7 6 2 3 5 

Uw kenmerk 

Contactpersoon 

A.J.J.M. Danen 

Directie 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

en Handfiaving 

Telefoon 

(073) 681 26 32 

Fax 

(073) 680 76 45 

Bijlage(n) 

E-mail 
adanen@brabant,nl 

P r o v i n c i a l e b e l a n g e n 

De hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 zijn vastgelegd 
in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening. De Structuurvisie Ruimtelijke 
Ordening is op I januari 2011 in werking getreden. 
Voor de volgende thema's raakt uw visie of de toekomstige uitwerking daarvan 
provinciale belangen en zien wij aanleiding om op uw visie te reageren. 

T h e m a Zorgp l ich t v o o r ruimteii j ice k w a l i t e i t 

Voor uitbreiding buiten het bestaand stedelijk gebied is altijd een 
kwaliteitsverbetering van het landschap nodig. 

Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik
baar met stadsbus, lijn 61 
en 64, halte Provinciehuis 
of met de treintaxi. 



Provincie Noord-Brabant 

Wij adviseren om in de structuurvisie op te nemen op welke manier zal worden 
omgegaan met artikel 2.1 en 2.2 uit de Vr. 

Thema Stedel i jke on tw i kke l i ng 

Zoals op pagina 26 is aangegeven wordt het zoekgebied voor stedelijke 
ontwikkeling na 2020, gelegen ten oosten van Roosendaal, op regionaal niveau 
bezien. Dit is een potentiële industriële locatie die concurreert en/of afgewogen 
moet worden met andere locaties in de regio, zoals bijvoorbeeld de 
Auvergnepolder in Bergen op Zoom. 
Verder constateren wij dat de ruimtelijke kwaliteit ten zuiden van Wouw, onder 
andere vanwege het bedrijfsterrein met omvangrijke, hoge kraanopslag, te 
wensen overlaat, vooral omdat daardoor het zicht op de kern en de kerktoren 
van Wouw vanaf het spoor en de weg wordt verstoord. Wij adviseren om de 
mogelijkheid van verplaatsing als doel in de Structuurvisie op te nemen. 

Thema Water 
Wij zijn van mening dat het aspect water erg onderbelicht is. Hoofdstuk 5.12 
bevat een erg summiere beschrijving daarvan. 
Als onderwerpen bij water zijn van belang: 
- water bij de ontwikkeling/ herinrichting van bedrijventerreinen met de focus 

op duurzaamheid en innovatie: spaarzaam omgaan met water. Wij verwijzen in 
dit kader naar de "Menukaart bedrijventerreinen provincie Noord-Brabant". 
- Toekomstige klimaatverandering: 

- hoe anticiperen op wateroverlast middels stedelijk waterbeheer; 
- warmte in de stad; principe cool city door middel van meer water en 

groen. 
- In dit kader ook waterveiligheid: afstemming met waterschap met betrekking 
tot regionale waterkeringen in het gebied. 

Datum 

20 september 2012 

Ons kenmerk 

C2084782/3276235 

Thema Niet-agrarische ru imtel i jke on tw ikke l i ngen buiten bestaand stedeli jk 
geb ied 

In deze Structuurvisie worden een aantal ontwikkelingen in het buitengebied 
genoemd die over het algemeen bij ons bekend zijn. Over een enkele 
ontwikkeling hebben waj al eerder een vooroverlegreactie gegeven, zoals het 
bestemmingsplan landgoed Heideburgh. De overige ontwikkelingen zoals 
landgoed Het Laag en Spreeuwenburg, doorontwikkeling hippisch centrum, 
landgoed Wouwse Plantage bevinden zich nog in de beginfase. 

Wij kunnen deze ontwikkelingen pas beoordelen aan de hand van de 
Verordening ruimte in de bestemmingsplan-fase, wanneer deze is voorzien 
van een adequate onderbouwing. De Structuurvisie is daarvoor te globaal. 

Verbee ld ing 

De windmolens staan niet in de legenda van de Integradekaart op pagina 3 
aangegeven. De omlegging A58 staat in de legenda rood aangegeven maar is 
op de kaart grijs/zwart. Het zoekgebied na 2010 zal waarschijnlijk 2020 zijn. 

2/3 



Provincie Noord-Brabant 

Het doel is om het zuidelijk deel van het buitengebied meer recreatief uit te 
bouwen, maar op de Integratiekaart ontbreekt de betreffende aanduiding. 
De aanduiding "landgoed" ter plaatse is waarschijnlijk abusievelijk daar 
opgenomen. Overigens is niet duidelijk wat met deze doelstelling (recreatief 
uitbouwen) wordt bedoeld. 

Datum 

20 september 2012 

Ons kenmerk 

C2084782/327Ó235 

Tot slot 

Met het ontwerp van de "Structuurvisie gemeente Roosendaal" wordt een 
belangrijke stap gezet voor een verdere ontwikkeling van Roosendaal op 
langere termijn. Wij verzoeken u bij het opstellen van de definitieve versie 
van de Structuurvisie en de latere uitwerking daarvan in bestemmingsplannen 
rekening te houden met bovengenoemde provinciale belangen. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze. 

I.A. van Beek, 
bureauhoofd Toezicht Ruimtelijke Ontwikkeling 

3/3 
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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 

Parklaan 15 - Postbus 5 - 4730 AA Oudenbosch - Tel.: 0165-390500 
E-mail: gemeente@halderberge.nl - www,halderberge.nl - Fax: 0165-318858 

Bankrekeningnummer B.N.G : 28.50.74.547 



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 

pagina 2 van 2 
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Aan het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Roosendaal 
Postbus 5000 
4700 KA  Roosendaal 

4700 KA5000X 

 
*U12-014667* 

 
 
 
Uw kenmerk  Ons kenmerk U12-014667  Datum  
Uw brief  Beh. door J.J.J. van Beek Doorkiesnr. 0164-277519 
Onderwerp: reactie op Ontwerp-Structuurvisie 

Roosendaal 2025 
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Beleidsatelier Bijlage(n)  

 
Geacht college, 
 
Hartelijk dank voor het toezenden van de ontwerp-structuurvisie van uw gemeente met het verzoek hierop te reageren. 
 
In hoofdlijnen kunnen wij ons vinden in de opgestelde visie. Veel zaken zijn in lijn met ons eigen gemeentelijke beleid en 
met het overkoepelende provinciale en regionale beleid, met name ten aanzien van de woningbouwprogrammering, de 
visie op de Brabantse Wal en de weginfrastructuur. Bij al deze zaken is er sprake van een gezamenlijk belang, wat ook 
terug te vinden is in de door u opgestelde ontwerp-stuctuurvisie.  
 
Graag verzoeken wij op twee aspecten nog tot een betere onderlinge afstemming te komen.  
 
Biobased Economy 
Net zoals Bergen op Zoom profileert Roosendaal zich als een stad met ruimte voor ontwikkelingen op het gebied van 
Biobased Economy. Dit sluit aan op het regionaal profiel zoals neergelegd in de Strategische Agenda West-Brabant, 
waarin Biobased Economy, Maintenance en Logistiek als topsegmenten zijn benoemd. 
Graag gaan we met u in gesprek om nader te onderzoeken hoe deze ontwikkelingen in Roosendaal en Bergen op Zoom 
complementair aan elkaar kunnen zijn, elkaar kunnen steunen en de regio als geheel kunnen versterken. Ook de 
zogenaamde Biobased Delta vormt een samenwerkingsverband op het gebied van Biobased Economy tussen 
ondernemers, overheden en onderwijs-/kennisinstellingen in Zuidwest Nederland, waar activiteiten op elkaar kunnen 
worden afgestemd.  
 
Recreatieve poort Wouwse Plantage 
Ook stellen wij voor om tot een goed onderlinge afstemming te komen betreffende de diverse golfbaanontwikkelingen. 
Rondom de recreatieve poort Wouwse Plantage geeft de ontwerp-structuurvisie ruimte voor de ontwikkeling van een 
nieuwe golfbaan. In de nabijheid heeft de Golfclub Wouwse Plantage ook plannen voor uitbreiding. Aan de 
Moerstraatsebaan verwachten we op korte termijn de start van de aanleg van golfbaan Bergse Heide. Graag stemmen 
wij hierover nader met u af, zodat er een levensvatbaar perspectief kan ontstaan voor deze golfbanen. 
 
 
 
 
 
 



Voor nadere informatie over onze reactie kunt u contact opnemen met de heer J.J.J. van Beek (stedenbouwkundige) van 
onze gemeente. Hij telefonisch te bereiken op 0164-277519 of per email: j.vanbeek@bergenopzoom.nl. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, 
 
 
 
secretaris,                                                                                       burgemeester, 
 
 
 
 
Mevr. mr. A.C. Spindler                                                                  Drs. J.M.M. Polman 



 
 
 
 

*U12-014667*  
U12-014667  

 
Paraaf leidinggevende 
 
 
 
 
 
 

Voorlegger Brief 
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roosendaal 
BKABANTS ZEEUWSE 

WERKGEVERSVERENIGING 

Reitseplein 5 
Postbus 90154 
5000 LG Tilburg 
Telefoon 013 594 4422 
Telefax 013 463 5693 
E-mail schilstra@bzw.nl 
Internet www.bzw.nl 

College van B & W 
Gemeente Roosendaal 
Postbus 5000 
4700 KA ROOSENDAAL 

Ref.: 84001-rm/js 
Ond.: structuurvisie 2025 
Bijl.: Tilburg, 23 augustus 2012 

Geacht college, 

Onlangs ontvingen wij van u een ontwerp van de Structuurvisie Roosendaal 2025. 
U biedt hiermee de mogelijkheid tot inspraak. 

BZW Roosendaal heeft met belangstelling kennis genomen van het document. 
Wij zien duidelijke relaties met het Drieluik van Visies dat u aan de raad hebt aangeboden en 
waarover wij eveneens onze mening hebben kunnen geven. 

Mede daarom zien wij thans geen aanleiding om gebruik te maken van de mogelijkheid om 
schriftelijk te reageren. 

Uiteraard blijven we graag op de hoogte van de vervolgstappen. 

ing/M.A.C. Mens, 
regiomanager BZW Roosendaal 

De Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW vertegenwoordigt de Vereniging VNO-NCW in de provincies 
Noord-Brabant en Zeeland. De BZW is ingeschreven onder 40258492 bij de Kamer van Koophandel Brabant. 
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W a t e r s c h a p 

^'Brabantse Delta Water kleurt het leven 

Gemeente Roosendaal 
De heer Wille 
Postbus 5000 
4700 KA ROOSENDAAL 
,.|l.|.|..||..||l„l,l,l„ll..||..||..|| 

Uw schrijven van 
Uw kenmerk 
Zaaknummer 
Ons kenmerk 
Barcode 
Behandeld door 
Doorkiesnummer 
Datum 
Verzenddatum 

12.ZK07921 
12UT010381 

mevrouw N. Rijsdijk 
076 564 15 97 
13 augustus 2012 

1 3 AUG. 2012 

Onderwerp: inspraakreactie Ontwerp Structuurvisie Roosendaal 2025 

Geachte heer Wille, 

Op 11 jul i 2012 hebben wij uw ontwerp Structuurvisie Roosendaal 2025 ontvangen. Naar aanleiding hiervan is 
de visie beoordeeld en hebben wij de volgende op- en aanmerkingen. 

Beleidsprogramma andere overheden (paragraaf 4.3) 
In deze paragraaf ook het beleid van het waterschap toevoegen. 

Stedelijke ontwikkelingen en bedrijventerreinen (paragraaf 5.3 en 5.4) 
De structuurvisie beoogt de ontwikkeling van in- en uitbreidingslocaties voor woningbouw en 
bedrijventerreinen. Deze ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op de waterhuishouding en onze 
zuiveringstechnische werken, o.a. dooreen toename van verhard oppervlak en/of afvalwater. Bij invulling van 
de ontwikkelingen wordt het waterschap graag bij de nadere uitwerking betrokken zodat eventuele 
(compenserende) maatregelen tijdig kunnen worden ingepast. 

Infrastructuur en bereikbaarheid (paragraaf 5.8) 
Het tracé van het nieuwe goederenspoor loopt langs en/of over een tweetal afvalwaterpersleidingen, door 
buitendijks gebied en kruist twee regionale keringen. Gelet hierop onderschrijft het waterschap dit tracé niet 
en verzoekt deze van de kaart in de deze paragraaf en de integratiekaart te verwijderen. 

Conform de aanduiding op de kaart van de buisleiding en hoogspanningsleiding ook de 
afvalwaterpersleidingen aangeven op de kaart in deze paragraaf en de integratiekaart. 

Openbare ruimte (paragraaf 5.12) 
In de paragraaf wordt niet ingegaan op belangrijke wateraspecten. De volgende onderwerpen verder 
uitwerken en aangeven op de kaart in deze paragraaf en de integratiekaart. 

Regionale kering. 
Ecologische verbindingszones. 
De watergangen kern Roosendaal: Omloop Bakkersberg en Krampenloop. 
De watergangen kern Wouw: het Beekje en 't Loopje. 
De watergang Heerie Runningswaterloop. 
Reserveringsgebieden waterberging. 
Waterberging Molenbeek. 
De omloop Tolberg als groen-blauwe hoofdstructuur. 
Scheepsvaartfunctie Roosendaalse Vliet en Haven. 

Waterschap Brabantse Delta 
Postbus 5520, ifSOl DZ Breda T 076 564 10 00 F 076 56k 10 11 
E info(S)brabantsedelta.nl I www.brabantsedelta.nl Bankrel<ening 63.67.59.202 



Buitendijkse ontwikkelingen 
In de visie zijn een aantal buitendijkse ontwikkelingen opgenomen o.a. bedrijventerreinen, biobased 
economie, windenergie, overslag weg-spoor(-water) en nieuw goederenspoor. 
Het gebied van West-Brabant wordt door waterkeringen beschermd tegen hoogwater en wateroverlast. Als 
het peil van de rivieren stijgt, houden deze keringen het water tegen. Hierdoor ondervinden de bewoners 
achter de kering geen wateroverlast. Het buitendijks gebied -het stuk land tussen de keringen- heeft primair 
een functie als buffer voor situaties met een hoge waterafvoer. Het waterschap wil voorkomen dat er in deze 
buitendijkse gebieden wordt gebouwd. 

Wij verzoeken u de bovenstaande opmerkingen en de gedetailleerde opmerkingen zoals opgenomen in de 
bijlage inhoudelijk en tekstueel in de structuurvisie te verwerken. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met mevrouw N. Rijsdijk van het waterschap, bereikbaar op telefoonnummer 076 564 1597. 

Hoogachtend, 
Namens het dagelijks bestuur, 
Hoofd afdel ino^a^toetsing & vergunningen 

Bijlage: - detail opmerkingen Ontwerp Structuurvisie Roosendaal 2025 

-2-



Bijlage 1 

Detail opmerkingen Ontwerp-Structuurvisie Roosendaal 2025 d.d. I S j u l i 2012 

Paragraaf Bladzijde Opmerking 
Samenvatting/5.14 3 en 42 O Kaart is onduidelijk. 

O Legenda correspondeert niet met kaart: 
- Omlegging A58 is rood op kaart zwart 
- Symbool kantoren komt niet terug op de kaart 
- Verklaring groen (m.n. in buitengebied) ontbreekt 
- Verklaring symbool windenergie ontbreekt 
- Verklaring donkerblauwe lijnen ontbreekt (ook op kaart blz. 

30) 
O Kaart komt niet overeen met de kaarten die in de ander 

paragrafen zijn opgenomen: 
- Ligging locaties overslag waterspoor; weg-spoor en weg

spoor-water 
- Aan noord kant van Wouw is een bedrijventerrein 

aangegeven in paragraaf 5.3 is dit gebied gereserveerd 
voor wonen 

O Groen-blauw structuur tussen Molenbeek en Elderse turfvaart 
is niet bekend bij het waterschap 

5.5 26 Mis bedrijventerrein ten zuiden van de Buikstraat te Wouw 
5.8 32 Laatste aandachtstreepje toevoegen waterschap Brabantse Delta 

33 Aangeven in hoeverre de gemeenten Rucphen en Halderberge 
betrokken zijn bij de in de structuurvisie aangegeven 
infrastructurele ontwikkelingen (overslagstation en verlegde A58 
tracé). 

5.9 34 Tekst verduidelijken met kaart waarop de volgende elementen zijn 
aangegeven: 
0 Landschap van allure 
O Behoud en versterking ecologie/natte natuur 
O Behoud en versterken agrarisch gebied 
O Zoek locatie glastuinbouw 

5.12 38 De watergangen de Staaltjes en de Rucphense vaart is naar 
verhouding erg breed aangegeven. Komt niet overeen met de 
werkelijkheid 
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ODD 
lUERELDHAVE 

Wereldhave IVlanagement Nederland B.V. 

gemeente RoosR'̂ risci! 

24 AUG 2012 AANTEKENEN 
College van B&W 
Stadserf 1 
4701 NK ROOSENDAAL 

Uwref. : v. 1.1 WBK 17082012 Onze ref.: WMN-480/VLL/KTL Datum: 23 augustus 2012 

Onderwerp: Zienswijze op Ontwerp-Structuurvisie Roosendaal 2025 

Geacht College, 

Wereldhave Nederland B.V. gevestigd te Den Haag aan de (2514 JT) Nassaulaan 21-23 (hierna 
"Wereldhave"), voor wie als gemachtigde optreedt Wereldhave Management Nederland B.V., 
eveneens gevestigd te Den Haag, is eigenaar van winkelcentrum De Roselaar te Roosendaal C'de 
Roselaar"). Wij hebben kennis genomen van de Ontwerp-Structuurvisie Roosendaal 2025 ("het 
Ontwerp") dat van 16 juli 2012 tot 27 augustus 2012 ter inzage ligt. 

Als eigenaresse van (het grootste gedeelte van) de Roselaar heeft Wereldhave een belangrijke en 
prominente rol in het versterking en verbeteren van de binnenstad van Roosendaal. Wereldhave 
heeft het Ontwerp bestudeerd en was op 21 augustus 2012 aanwezig bij de inloopbijeenkomst over 
het Ontwerp. Zoals tijdens de inloopbijeenkomst reeds aangegeven, kan Wereldhave zich goed 
vinden in het Ontwerp. Wij achten het wel van belang dat het Ontwerp op de hierna te noemen 
onderdelen wordt genuanceerd en/of verduidelijkt en maken daarom hierbij graag gebruik van de 
mogelijkheid om een reactie te geven op het Ontwerp. 

1. In het Ontwerp wordt op pagina 2, 2e alinea, 3̂  bullet het volgende beschreven: "Eerst 
bestaande programma's benutten en pas daarna aan nieuwe beginnen. Nieuwe 
ontwikkelingen van kantoren en winkels voorlopig bevriezen;" 

Wereldhave acht het van belang dat de binnenstad van Roosendaal wordt versterkt en is 
volop bezig met de vernieuwing van de Roselaar als onderdeel van het kernwinkelgebied 
van de stad Roosendaal. Op de inloopavond gaf de Gemeente Roosendaal (hierna: 
"Gemeente") aan dat zij de versterking van de binnenstad ook hoog op de agenda heeft 
staan. In dat kader gaf de Gemeente aan dat zij juist graag meewerkt aan het verbeteren 
van het bestaande hoofdwinkelgebied waarvan het gehele winkelcentrum de Roselaar deel 
uitmaakt. Initiatieven om dit te bewerkstelligen moedigt zij aan. De te ontplooien 
initiatieven kunnen en moeten dan ook kunnen bestaan uit het versterken, intensiveren dan 
wel concentreren van de bestaande en reeds bestemde ruimte. 

Teneinde hierover misverstanden te voorkomen verzoekt Wereldhave de Gemeente de 
tekst van deze bullet aan te passen en te nuanceren, door daaraan toe te voegen: Het is 

Nassaulaan 23, 2514 JT Den Haag | Telefoon+31(0)70 3469325 Fax+31(0)70 3656267 
Postbus 85660, 2508 CJ Den Haag 

www.wereldhave.com | Inschrijvingsnr. K.v.K. 27087277, Den Haag 
Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 
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binnen fiet tioofdwinlcelgebied voor bestaande bestemde ruimte mogelijlc om deze te 
versterl<en, intensiveren en concentreren. "Zodanig dat ingespeeld lean worden op actuele 
ontwildcelingen in de winl<eimal<t en de wensen van de consument 

2. In het Ontwerp wordt op pagina 2, 2̂  alinea, 5̂  bullet gesproken over het "intensiveren en 
beter benutten van de bestaande voorraad van stedelijke functies". 

Het intensiveren van bestaande voorraad is een juiste en goede insteek waar Wereldhave 
zich in kan vinden. Wij missen in de opsomming van de stedelijke functies echter enkele 
andere belangrijke stedelijke functies die reeds aanwezig zijn in de binnenstad: winkels, 
horeca en commercieel aanvullende en ondersteunende functies. 

Teneinde volledig te zijn en ook hier geen misverstanden te laten bestaan, verzoeken wij 
de Gemeente de tekst aan te passen door tussen de haakjes toe te voegen: 'winiceis', 
'tioreca'en 'commercieelaanvullende en ondersteunende functies'. 

3. In het Ontwerp wordt op pagina 18 in het kader gesproken over het strategisch 
voorraadbeheer. Zoals onder punt 2 opgenomen mist ook hier een aantal stedelijke 
functies. 

Wij verzoeken de tekst aan te passen door tussen haakjes toe te voegen : 'winlceis', 
'horeca'en 'commercieelaanvullende en ondersteunende functies'. 

4. In het Ontwerp wordt op pagina 24, 1^ alinea, 1^ bullet aangegeven dat de Gemeente op 
het gebied van detailhandel geen solitaire en/of nieuwe vestigingen buiten de bestaande 
concentraties meer zal toevoegen. 

Wereldhave onderschrijft deze stelling en is van mening dat de bestaande concentraties 
extra aandacht verdienen en binnen de huidige contouren versterkt moeten en kunnen 
worden. Grote nieuwe 'green field' en perifere winkelontwikkelingen zijn in dat verband 
naast de bestaande concentraties ook niet gewenst. 

Wij verzoeken de Gemeente de tekst hierop te nuanceren en na en/of nieuwe 
vestigingen' toe te voegen \..en grote nieuwe 'green field', en/of perifere 
winkeluitbreidingen.' 

5. In het Ontwerp wordt op pagina 24, 1^ alinea, 2̂  bullet aangegeven dat de Gemeente 
geen nieuw verkoopvloeroppervlak toestaat zolang het aanbod in de binnenstad afneemt. 

Tijdens de inloopavond gaf de Gemeente aan dat het niet haar bedoeling is het onmogelijk 
te maken om binnen het bestaande winkelhart het winkelaanbod te intensiveren, te 
verbeteren en dus nieuw verkoopvloeroppervlak tegen te willen houden. Juist het 
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versterken van het winkelhart wordt aangemoedigd en initiatieven van marktpartijen zijn 
erg welkom, ook als dit leidt tot een vergroting van het verkoopvloeroppervlak. 

Wij verzoeken de Gemeente in dat kader aan de tekst van deze bullet toe te voegen: "//ef 
voorgaande geldt niet indien spraice is van tierstructurering van bestaande gebouwen 
binnen het huidige winl<elhart. . " 

6. In het Ontwerp wordt op pagina 27, 3^ alinea, 6^ zin gesproken over het herstructureren 
van kantoren om deze om te vormen tot courant aanbod. 

Indien hieruit zou volgen dat onder courant aanbod ook verstaan kan worden dat de 
bestemming verruimd mag worden, dan dringt Wereldhave erop aan een verruiming naar 
detailhandel en leisure niet mogelijk te maken. Immers, het verruimen van de bestemming 
tot detailhandel en leisure maakt de markt alleen nog maar groter, tenwijl juist gezocht zou 
moeten worden naar het terugbrengen van leegstand en het versterken van het huidige 
aanbod. 

We verzoeken de Gemeente de 6^ zin als volgt aan te passen: ̂ ^Herstructurering is vooral 
op deze gebieden gericht en heeft als doel van de kantoren courant aanbod te maken." 
Wij verzoeken u aan het slot van de T zin toe te voegen: ". , . naar andere functies, met 
uitzondering van detailhandel en/of leisure". 

Hierbij verzoeken wij u om bovenstaande opmerkingen mee te nemen bij het vaststellen van de 
(uiteindelijke) structuurvisie. Graag ontvangen wij uw reactie op bovenstaande punten. Mocht u 
prijs stellen op een nadere toelichting, dan zijn wij daartoe uiteraard graag bereid. In de tussentijd 
zal Wereldhave onverminderd doorgaan met haar ambitie om de Roselaar te verbeteren. Wij 
vertrouwen op de goede samenwerking met de Gemeente in deze. 

Hoogachtend, 
Wereldhave Management Nederland B.V. 

W. v.d. Braak 
Development Manager 
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II 
Secretariaat: 
Molenweg 6 C 

^ 4756 TE Kruisland 
DORPSRAAD 0167-536133 
K R U I S L A N D J J W X J J reactie@dorpsraadkruisland.nl 

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

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 
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Secretariaat: 
M. Maas - van Wezel 
Laagweg 3 
4727 SH Moerstraten 

Telefoon 0165 301 485 
Telefax 0165 301 485 

E-mail: 
maasvwzl@gmail.com 

Rabobank Roosendaal: 

14.43.00.206 

K.V.K.: 
40281112 

Z L T O ^ Afdeling Roosendaal 

Zuidelijke Land- en 
Tuinbouworganisatie 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Roosendaal 
Postbus 5000 
4700 KA ROOSENDAAL 

9 

gemeente Roosendaai 

24 AUG 2012 Datum: 22 augustus 2012 

Betreft: Inspraak Structuurvisie 

Geachte heer/mevrouw 

De ZLTO afdeling Roosendaal behartigt de belangen van boeren en tuinders, 
ondememers in de groene ruimte in de gemeente Roosendaal. Vanuit die positie hebben 
wij het ontwerp Structuurvisie Roosendaal 2025 met belangstelling bestudeerd. 

De visie is in grote lijnen t>egrijpelijk qua uitgangspunten en uitvoeringsvoomemens. Op 
enkele zaken hebben wij opmerkingen. Ons verzoek is om bij de vaststellingen hiermede 
rekening te houden. 

Zuinig ruimtegebruik 
Wij onderschrijven dit uitgangspunt, rekening houdend met t}ehoud van de groene ruimte, 
het behoud van het areaal schaarse cultuurgrond. 
Dat geldt door heen de gehele visie bij de ondenwerpen, bedrijventerrein, woningbouw en 
infrastructuur. 

Agro-industrieel complex 
Wij zijn benieuwd naar de invulling van een agro-industrieel complex , tussen de sporen 
Breda-Dordrecht, zoals in de Toekomstvisie Roosendaal Route 2025 is verwoord. Wij 
zien die niet terug op de integratiekaart in de structuurvisie. 

Ruimtelijke visie 5. 

Wonen 5.3. 
Wij onderschrijven van harte de voomemens om ruimte te bieden voor huisvesting van 
arbeidsmigranten in onze gemeente, in het woningbouwprogramma. Dat is in de 
komende jaren zeker nog actueel. 
Het is overigens de vraag of deze visie strak moet houden aan een migratiesaldo van O 
voor de dorpen. 

Detailhandel en binnenstad 5.4. 



ZLTO^ 

Bij dit thema vragen wij aandacht voor de mogelijkheid tot vitalisering van het 
buitengebied door de verkoop van streekproducten op de agrarische bedrijven. Dit levert 
overigens ook een bijdrage aan recreatieve doelen. 

Vermaak, leisure, toerisme en recreatie 5.7. 
Wij onderschrijven de mogelijkheden recreatieve en agrarische functies te verbinden. 
Daarbij hoort het bieden van kansen aan agrarische ondememers in de recreatieve 
verbreding. Hiervoor hebben wij de streekproducten genoemd. 
Zoals hiema is weergegeven, moet van de positieve insteek van recreatieve 
ontwikkelingen worden uitgegaan van het zuidelijke deel. Dat is beter dan het beperi^en 
van de agrarische ontwikkelingen. 

Het groene buitengebied. 5.9. 
Wij lezen dat in het noordelijk deel van het buitengebied ruimte is voor agrarische 
dynamiek ten opzichte van het zuidelijke deel en kan worxlen t)enut voor verdergaande 
ontwikkelingen. 

Wij zien hierin een tendens van beperking van kansen. Voor ons lijkt het belangrijk om 
deze paragraaf net andersom te benaderen. Namelijk, het t)evorderen van agrarische 
ontwikkelingen in het gehele buitengebied (dus zowel het noordelijke en het zuidelijke 
deel). Daamaast kan vanwege de extra mogelijkheden in het zuidelijke deel extra ruimte 
voor recreatief medegebruik en plattelandsontwikkeling worden getwden. 
Dus een positieve insteek, die past beter in het uitgangspunt van een vitaal buitengebied, 
bij het uitgangspunt van initiatief zoveel mogelijk bij de ondememers neerteggen. 

Zorg . welzijn en sport. 5.10. 
Ook hier refereren wij aan de kansen en mogelijkheden in het buitengebied. 
Wij vragen aandacht om voor zover er sprake is van buitengebied getx)nden initiatieven 
ook die hier te vernoemen. Het bekendste voort)eeld is een zorgboerderij. 

Energie 5.13. 
In de visie staat dat kleine windmolens bij particulieren mogelijk zijn. Wij missen de 
mogelijkheid voor ondememers in het buitengebied, die ook voor eigen bedrijf of locale 
behoefte kunnen produceren. Om misverstanden te voorkomen, graag hieraan 
toevoegen. 

Met vriendelijke groet, 

ZLTO afdeling Roosendaal A. SiemonS;_yggratter, 
P/a secr. Mw. C. Maas- van Wezel 
Laagweg 3 
4727 SH Moerstraten 

oo 

O 
O 
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Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland 
Mozartlaan 7 
Postbus 3182 4800 DD Breda 
T 076 564 6800 F 076 564 6976 
www.kvk.nl 

College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Roosendaal 
Postbus 5000 
4700 KA Roosendaal 

uw kenmerk 

bijlagen 

ons kenmerk 
2012-90/PAU/adi 

onderwerp 
ontwerp-structuurvisie 
Roosendaal 2025 

datum 
28 september 2012 

e-mail 
pieterpaul.ausems@kvk.nl 

Geacht College, 

Met belangstelling hebben wij de ontwerp-structuurvisie Roosendaal 2025 gelezen. 

Wij constateren dat de visie helder en bondig is geformuleerd en dat voor ons belangrijke 
aandachtspunten een plaats hebben gevonden zoals: 
• anticipatie op de nieuwe (internet)ontwikkelingen in de detailhandel 
• opnemen van zoeklocaties voor mogelijke toekomstige uitbreidingen van bedrijventerreinen 
• rekening gehouden met de omlegging van de A58 
• inzetten op zuinig en duurzaam ruimtegebruik 
• ruimte voor de biobased economy 
• aandacht voor leisure, toerisme en recreatie. 

Wij hébben dan otoJs^eeH-ifthxuidelijke op- of aanmerkingen bij de ontwerp-structuurvisie. 

Hoogachtend 

dr. ir. R.J. van 
algemeen 

terghem, 

Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland heeft kantoren ln Breda. Middelburg en Temeuzen 
Informatie uit het handelsregister T 0900 123 4567 (€ 0,70 per minuut) otwww.kvk.nl 
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Zienswijze. 

Aan Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Roosendaal. 

Onderwerp: RM 56 O Ontwerp-Structuurvisie. 
Datum: 7 augustus 2012. 

ff' Gemeente 

• 1 Roosendaal 
datum ontvangst: 7 ^|jg 2012 

paraaf ontvangst: ^^f^^ 

Geacht College, 

gemeente Roosendaal 

g6 AUG 2012 

Dit ontwerp heeft veel woorden maar weinig vaste inhoud. 
Ik mis duidelijk de periode en de financiën over de omleiding van de A 58 en van het 
vrijliggend goederenspoor. Dit lijkt mij dat dit niet voor 2025 te realiseren is en ik 
verzoek U daar duidelijker over te worden. 

In punt 5.1 nodigt de gemeente maatschappelijke partners uit om in een vroeg stadium 
en op strategisch niveau de zaak te regelen en dan pas de inspraak te houden. 
Dit is een foutieve handelswijze wat in een democratie land niet thuis hoort. 

Maar het punt 5.3 wonen geeft aan dat er meer kapot wordt gemaakt dan opgebouwd. 
Voor huisvesting van arbeidsmigranten dient men een beter beleid te realiseren. 
Ik maak onderscheid tussen: 
1. Arbeidsmigranten die hier met hun gezin zijn en in Roosendaal werken. 
2. Arbeidsmigranten die hier met hun gezin zijn en in de omgeving werken. 
3. Arbeidsmigranten die hier alleen zijn en in Roosendaal werken. 
4. Arbeidsmigranten die hier alleen zijn en in de omgeving werken. 
Deze arbeidsmigranten had men volgens de wet door middel van een nachtregister 
allang eerder moeten registreren. 
Deze laatste groep levert de problemen op doordat ze worden uitgebuit door 
huisjesmelkers en door malafide uitzendbureaus. 
Van vele panden in het centrum maakt men per pand een aantal flatjes om hierin de 
laatste groep te huisvesten en tevens worden de woonhuizen in de wijken hiervoor 
ook gebruikt. 
Wij worden nu volgestopt met arbeidsmigranten uit de omgeving als bv. Zeeland, 
Moerdijk, Zundert,enz., daar de gemeente geen maatregelen tegen deze praktijken neemt. 
De bestaande woningvoorraad wordt dus op een verkeerde manier aangepast en 
de toekomstige woningbehoefte wordt in de toekomst op een verkeerde manier gebruikt. 
De bestemmingsplannen dienen beter de burger te beschermen tegen deze groep 4. 

In punt 5.4 zie ik drie clusters wat een foutief beleid van de gemeente is geweest. 
Rosada en Gostores had men tegen de Binnenstad moeten aan bouwen en niet 
1,5 en 2,5 km van het centrum moeten gaan bouwen en zo het centrum leegzuigen. 
Om de Binnenstad te redden dient men het parkeren op de drie clusters even duur 
te maken. 
Om nu met een actie plan Binnenstad om de structuurvisie en economische visie 
uit te werken komt men zeker tien jaar te laat. 
Dit had men voor de ontwikkeling van Rosada en Gostores moeten doen. 



Gaat de gemeente haar doelen met maatschappelijke partners, die invloed hebben 
op de ruimtelijke planvorming, weer vervlechten voordat ze de burger inlichten dan 
gaat alles zeker mis. 

Het verbaast mij dat Roosendaal voldoende sociale woningen heeft en ik geloof daar 
niets van. 
Naar mijn mening heeft de gemeente te weinig sociale woningen in de laagste prijsklasse. 
Men zou meer leegstaande kantoren moeten ombouwen voor deze klasse. 
Ook zou men dan hierin de eerste drie genoemde arbeidsmigranten groepen kunnen 
onder brengen. 

Er zijn meer opmerkingen op deze structuurvisie te maken ,maar misschien schrijft U 
volgend jaar weer een geheel nieuwe versie. 

Met vriendelijke groet, 

J.Rens 
Brugstraat 17 
4701LA Roosendaal. 
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= =
 Raadsvoorstel 
= =

Datum raadsvergadering: 12 december 2012   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Adriaansen   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp:  Liquidatieplan Regionale Milieudienst 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
Samenvatting:  
 
Wij stellen u voor: 
1. Geen bemerkingen te maken over het liquidatieplan van de Regionale Milieudienst. 
2. De opgelegde geheimhouding te bekrachtigen. 
 

Aanleiding   
In 2009 zijn landelijke afspraken gemaakt over de vorming van ca. 30 RUD’s (Regionale 
Uitvoeringsdiensten) voor de uitvoering van de VTH (vergunning, toezicht en handhaving) –taken. 
Reden is de bestaande versnippering in de uitvoering tegen te gaan en meer grip te krijgen op slecht 
naleefgedrag. De RUD’s moeten 1 januari 2013 operationeel zijn. De Omgevingsdienst Midden- en 
West-Brabant wordt gevormd door de provincie en 26 gemeenten in de regio. De term 
Omgevingsdienst dekt de lading beter dan RUD. Op 3 juli heeft het college besloten over te gaan tot 
het aangaan van de GR Omgevingsdienst Midden- en West Brabant per 1/1/2013. De gemeenteraad 
heeft op 26 september hiertoe toestemming verleend. 
 
Wanneer vanaf 1 januari 2013 de oprichting van de GR Omgevingsdienst een feit is kan de GR RMD 
ophouden te bestaan. Aan de GR RMD nemen 8 gemeenten deel: Aalburg, Bergen op Zoom, 
Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Woensdrecht. 
 
Wanneer tenminste drie/vierde van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de GR 
Regionale Milieudienst besluiten tot opheffing van de GR RMD, zal het Algemeen Bestuur van de RMD 
hiertoe besluiten. 
 
In de GR RMD is bepaald dat ingeval van opheffing de RMD een liquidatieplan opstelt dat voor een 
zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd. 

 
Kader    
Het liquidatieplan voorziet volgens de gemeenschappelijke regeling RMD (art. 13) in de verplichting 
van de deelnemende gemeenten alle rechten en verplichtingen van de deelnemers te verdelen op een 
in het plan te bepalen wijze. Het plan omvat tevens een sociaal statuut. Tot het moment van feitelijke 
afwikkeling blijven de organen van het openbaar lichaam in functie. Het liquidatieplan wordt ter 
kennisneming toegestuurd aan Gedeputeerde Staten. 
Over het liquidatieplan, alsmede de -begroting, -balans en -rekening heeft het panel regionale planning 
&control (p&c) advies uitgebracht.  
 

Motivering / toelichting   
Het liquidatieplan voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld zijn volgens art. 13 van de GR 
RMD) (samengevat): 
- het plan moet voorzien in de verplichting van de deelnemende gemeenten om alle rechten en 
verplichtingen van de RMD te verdelen over de deelnemende gemeenten. Als verdeelsleutel wordt 
voorgesteld het inwoneraantal per 1/1/2013 te nemen.  
- het liquidatieplan moet een sociaal statuut bevatten, gericht op herplaatsing van het personeel dat in 
dienst is van de RMD. Omdat alle medewerkers overgaan naar de Omgevingsdienst is er geen sociaal 
statuut nodig. Wel komt er een sociaal plan dat gericht is op alle medewerkers van de toekomstige 
deelnemers die overgaan naar de Omgevingsdienst (niet alleen RMD). 
- Totdat de liquidatie is afgerond dienen de organen in stand te blijven. In het liquidatieplan is hierover 
bepaald dat voor de dagelijkse gang van zaken het dagelijks bestuur de vertegenwoordiger in het DB 



 

 

vanuit Roosendaal (wethouder Adriaansen) heeft aangewezen (gemandateerd) om de vereiste 
directiebesluiten te nemen. 
 
Conclusie ten aanzien van het liquidatieplan is dat het voldoet aan de uitgangspunten zoals bepaald in 
de GR RMD en een volledig overzicht geeft van de activiteiten die moeten plaatsvinden om tot 
liquidatie te komen. Het advies is dan ook geen zienswijze kenbaar te maken. Dit is overeenkomstig 
het advies van het panel planning en control. 
 
Daarnaast, hoewel niet noodzakelijk voortvloeiend uit de GR, geeft de RMD een overzicht van de 
verwachte uitgaven en inkomsten die gemoeid zijn met de liquidatie, de zgn. liquidatiebegroting. Dit is 
gedaan op advies van de accountant bij de jaarrekening 2011. De bedoeling hiervan is om het 
financieringsoverschot danwel -tekort te kunnen bepalen. De term liquidatiebegroting is hierbij 
enigszins misleidend omdat het feitelijk een kasstroomoverzicht betreft (in de zin van uitgaven en 
inkomsten) en geen begroting (baten en lasten). In totaal komt de RMD op een financieringsbehoefte 
van € 300.000, waarbij de vraag aan de deelnemers wordt gesteld om dit bedrag te financieren.   
 
Tevens is een prognose gemaakt van het liquidatiesaldo. Het geprognosticeerd saldo bedraagt € 
233.286. Hier staat een af te lossen banklening tegenover. Rekening is  gehouden met de overname 
van activa door de Omgevingsdienst voor € 457.041 en een jaarlijkse compensatie van € 80.000 die 
maximaal drie jaar lang wordt ontvangen vanuit de Omgevingsdienst bij leegstand van het pand 
Bovendonk. Met klem wordt benadrukt dat het gaat om een voorlopige inschatting, immers de 
verkoopprijs van het pand Bovendonk is een belangrijke bepalende factor. Onderdeel van het 
liquidatiesaldo is het verwacht negatief exploitatiesaldo van € 380.000, zijnde de uitbetaling van het 
vakantiegeld in mei 2013 over de periode juni- december 2012. Hiervoor is in de begroting 2012 van de 
RMD geen dekking aanwezig (volgens Besluit Begroten en Verantwoorden is het niet toegestaan 
hiervoor een reservering aan te maken). In feite loopt dit over in de begroting 2013 van de 
Omgevingsdienst en wordt dan ook met de Omgevingsdienst verrekend.  
De RMD gaat uit van uitbetaling van een bedrag van € 180.000 aan de medewerkers, zijnde het 
maximum aantal verlofdagen dat naar volgend jaar mag worden overgeheveld. Het management van 
de RMD stuurt sterk aan op het beperken van verlofsaldi om dit bedrag tot een minimum te beperken.  
 

Doel en evaluatie   
De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld zienswijzen op 
het liquidatieplan kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de Regionale Milieudienst. 
Wanneer de raden hun zienswijzen hebben ingediend neemt het Algemeen bestuur van de RMD het 
besluit de GR RMD te ontbinden, daarbij in acht nemend de ingediende zienswijzen van de 
gemeenteraden. 
 

Financiële aspecten en consequenties   
Wat het uiteindelijk liquidatiesaldo zal zijn hangt voor een groot deel af van de verkoopwaarde van het 
pand Bovendonk. Het geprognosticeerd liquidatiesaldo wordt ingeschat op € 233.286. Dit zal, na 
aflossing van de bankschuld, met de deelnemers worden verrekend naar rato van inwoneraantal. 
 
Met toepassing van artikel 25 van de Gemeentewet leggen wij u geheimhouding op met betrekking tot 
de liquidatie-begroting alsmede in de –balans en de –rekening. 

 
Communicatie    
Het raadsbesluit wordt aan de Regionale Milieudienst medegedeeld. 
 

Bijlagen   
Liquidatieplan RMD 
Advies panel planning en control 
 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
G. van Hofwegen mr. J.M.L. Niederer 



 

 

 

=
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 Raadsbesluit 
= =

Datum raadsvergadering: 12 december 2012   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder:  Adriaansen   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Liquidatieplan RMD  

 
 
 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie Omgeving d.d. 21 november 2012. 
 
Besluit: 
 
1. Geen bemerkingen te maken over het liquidatieplan van de RMD. 
2. De opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.  
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2012. 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
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5.2 Raadsvoorstel verklaring van geen bedenkingen tbv de omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing van Gansewinkel te Heerle

1 O2 - rvs vvgb van Gansewinkel.pdf 

Datum raadsvergadering:  12 december 2012   Agenda nr.:  

Portefeuillehouder: Wethouder Adriaansen   Registratiecode:  

Onderwerp: verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de omgevingsvergunning 
met ruimtelijke onderbouwing van Gansewinkel te Heerle 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
 
Samenvatting: 
Teneinde te kunnen starten met de bouw van een windshifter en 2 silo’s op het terrein van van 
Gansewinkel aan de Boerenweg te Heerle is op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° en 3.10 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de procedure omgevingsvergunning met 
ruimtelijke onderbouwing opgestart. In dit kader is de Provincie Noord-Brabant het bevoegd gezag. 
  
Wij stellen u voor: 
 
 

1. Op grond van artikel 6.5, lid 1, van het Besluit omgevingsrecht de verklaring van geen 
bedenkingen af te geven voor de omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing, 
oprichten windshifter en silo’s aan de Boerenweg 8A te Heerle (artikel 2.12, lid 1, onder a, 
onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); 
 

1. geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening, vast te stellen; 
 

2. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te adviseren de ingediende zienswijze ongegrond te 
verklaren en de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. 

 

Aanleiding   
 
Het bedrijf van Gansewinkel is voornemens op het perceel aan de Boerenweg 8A te Heerle een 
windshifter en silo op te richten. De ontwikkeling, die is voorzien, is in strijd met de planregels van het 
vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied Wouw’. Op het perceel rust de bestemming 
“Bedrijventerrein-6”, met een aanduiding “specifieke vorm van bedrijventerrein-afvalverwerkings-bedrijf 
(sbt-afb)”. De geplande silo's zijn in strijd met het bestemmingsplan, daar deze niet zijn benoemd, noch 
er een maximale hoogtemaat in de planregels voor is opgenomen. Er  kan in beginsel medewerking 
worden gegeven aan het verlenen van een omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.12, lid 1 onder a 
sub 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voorheen werd dat geregeld via een 
projectbesluit, op grond van de Wabo nu via een omgevingsvergunning. Het besluit (de 
omgevingsvergunning) moet dan worden gemotiveerd met een ruimtelijke onderbouwing, waarin is 
aangetoond dat het initiatief niet in strijd is met de goede ruimtelijke ordening. Tevens is op grond van 
de Wabo vereist dat een verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven door de Raad.  
 
Op grond van de Wabo is de Provincie Noord-Brabant bevoegd gezag en rust bij haar de 
verantwoordelijkheid om te beschikken op de gevraagde omgevingsvergunning. In een eerder stadium 
is door de Provincie advies gevraagd aan het College van Burgemeester en wethouders en is dit 
aangezien als zijnde een verklaring van geen bedenkingen van de Raad. Vervolgens heeft de 
Provincie op grond van dit advies een ontwerpbeschikking ter inzage gelegd, waarbij eenieder in de 
gelegenheid is gesteld een zienswijze kenbaar te maken. Hiervan is door de heer Brans, wonende aan 
de Bergsebaan 77 te Heerle gebruik gemaakt. Op grond van deze zienswijze is door de Provincie de 
procedurele omissie geconstateerd van het ontbreken van een formele verklaring van geen 
bedenkingen.  
 

=

= =

= =
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= =



Kader    
 
De Wabo biedt de mogelijkheid om een omgevingsvergunningsprocedure met ruimtelijke 
onderbouwing te doorlopen. Gedeputeerde Staten is bevoegd gezag voor wat betreft het doorlopen 
van de procedure, de afstemming van de voorschriften, etc., maar uw raad dient een zogenaamde 
verklaring van geen bedenkingen af te geven. De wettelijke grondslag voor de afgifte van een 
verklaring van geen bedenkingen door uw raad is geregeld in artikel 6.5, lid 1, van het Besluit 
omgevingsrecht. Na afgifte van de verklaring kan GS overgaan tot het verlenen van de gevraagde 
omgevingsvergunning. 
 

Motivering / toelichting   
 
De ontwikkeling, die is voorzien, is in strijd met de planregels van het vigerende bestemmingsplan 
‘Buitengebied Wouw’. Op het perceel rust de bestemming “Bedrijventerrein-6”, met een aanduiding 
“specifieke vorm van bedrijventerrein-afvalverwerkings-bedrijf (sbt-afb)”. De geplande silo's zijn in strijd 
met het bestemmingsplan, daar deze niet zijn benoemd, noch er een maximale hoogtemaat in de 
planregels voor is opgenomen. 
 
De Wabo biedt de mogelijkheid om een zogenaamde omgevingsvergunning met ruimtelijke 
onderbouwing te verlenen, waarbij afgeweken wordt van het geldende bestemmingsplan. Bij de 
stukken is een ruimtelijke onderbouwing gevoegd. Voor deze procedure is Gedeputeerde Staten het 
bevoegde gezag voor wat betreft het doorlopen van de procedure, de afstemming van de voorschriften, 
etc., echter de raad dient een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen af te geven. De verklaring 
van geen bedenkingen kan alleen worden geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening.  
 
Op grond van de planregels is het mogelijk om gebouwen te realiseren met een bouwhoogte van 24m, 
echter voor bouwwerken, geen gebouw zijnde, is geen specifiek regeling opgenomen. Het Besluit 
omgevingsrecht biedt als “kruimelgeval” de mogelijkheid om medewerking te verlenen tot een 
maximale hoogte van 10m. Nu ook niet aan deze voorwaarde wordt voldaan is bovenomschreven 
procedure noodzakelijk. Gelet op de grootte van het perceel, de relatie met de bestaande bebouwing 
en de geruime afstand van omliggende woningen heeft het project een geringe impact op de omgeving. 
De silo’s hebben een bouwhoogte van circa 15m en blijven daarmee ruimschoots onder de potentiële 
bouwmogelijkheden, die het perceel biedt. De silo’s worden derhalve niet geacht in strijd te zijn met 
een goede ruimtelijke ordening.  
 

Onderdeel van de procedure in de Wabo is normaliter dat eerst een voorlopige verklaring van geen 
bedenkingen dient te worden afgegeven, welke tezamen met het ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
gedurende 6 weken ter visie zal worden gelegd, alvorens de vergunning kan worden verleend. Vanuit 
het bevoegd gezag heeft reeds een terinzagelegging plaatsgevonden, waardoor de procedurele 
meerwaarde van een voorlopige verklaring niet aanwezig is. Hoewel het primair de 
verantwoordelijkheid is van het bevoegd gezag om de ingediende zienswijze te betrekken bij de 
besluitvorming is de raad gevraagd tevens een reactie te geven omtrent de ingediende zienswijze van 
de heer Brans. 
 
De zienswijze heeft betrekking op meerdere aspecten, waaronder die een relatie hebben met de 
bedrijfsvoering van van Gansewinkel. De raad dient zich echter te beperken tot hetgeen behoort bij de 
verklaring van geen bedenkingen. Gesteld wordt dat de silo’s beter kunnen worden gesitueerd aan de 
andere zijde van het gebouw, waardoor er geen zicht op is vanuit de woning. De woning van de heer 
Brans is gelegen op ruim 350m afstand, waartussen de woning aan de Bergsebaan 76 bevind. Het is in 
die zin dermate ver gelegen dat het zicht- en nabijheidscriterium de vraag oproept of de Brans als 
belanghebbende in het vervolg kan worden aangemerkt. Nu verder geen inhoudelijke argumenten 
worden aangedragen wordt gedeputeerde Staten voorgestelde de ingediende zienswijze, voor wat 
betreft het aspect Ruimtelijke Ordening, ongegrond te verklaren en over te gaan tot verlening van de 
gevraagde omgevingsvergunning.  

 
Doel en evaluatie  
 
Wij verzoeken u dit voorstel in uw vergadering van 12 december 2012 te behandelen en de verklaring 
van geen bedenkingen af te geven. 

 



Financiële aspecten en consequenties   
 
Als gevolg van de onderhavige omgevingsvergunning is het voor belanghebbenden altijd mogelijk een 
verzoek om planschade in te dienen. Echter gelet op de geringe impact in combinatie met de potentiële 
bebouwingsmogelijkheden wordt de kans op een reële claim niet reëel geacht. Dit betekent dus dat er 
in dit verband geen financiële risico’s te verwachten zijn.  
 

Communicatie    
 
De procedure wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen doorlopen. 
 

Bijlagen   
 
 

- Aanvraag omgevingsvergunning, inclusief ruimtelijke onderbouwing en tekeningen; 
- Ingediende zienswijze Dhr. Brans; 
- Het advies van de commissie Omgeving d.d. 21 november 2012; 

 
 
 
Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
G. van Hofwegen. mr J.M.L. Niederer. 
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Datum raadsvergadering: 12 december 2012   Agenda nr.:  

Portefeuillehouder: Wethouder Adriaansen   Registratiecode: AO/2012- 

Onderwerp: Afgifte definitieve verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de 
omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing van Gansewinkel te Heerle 

 
 
 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
 

- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 30 oktober 2012; 
- Gezien het advies van de commissie omgeving d.d. 21 november 2012; 
- Gelet op het feit dat het kostenverhaal van de grondexploitatie over de in het plan of besluit 

begrepen gronden anderszins is verzekerd. 
 
 
 
 
 
Besluit: 
 
 

1. Op grond van artikel 6.5, lid 1, van het Besluit omgevingsrecht de verklaring van geen 
bedenkingen af te geven voor de omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing, 
oprichten windshifter en silo’s aan de Boerenweg 8A te Heerle (artikel 2.12, lid 1, onder a, 
onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); 
 

1. geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening, vast te stellen; 
 

2. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te adviseren de ingediende zienswijze ongegrond te 
verklaren en de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. 

 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2012. 
 
 
De griffier,                                   De voorzitter, 
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Ontwerpbeschikking behorende bij project onder OlO-nummer 160001

Geachte heer, mewouw,

Op 30 juni 201 I hebben wij een aanvraag voor een vergunning voor een

project ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (lMabo)

ontvangen. Dit project, uitgevoerd aan de Boerenweg Ba te Heerle, betreft
het veranderen van de asi-installatie door het slopen van een deel van deze

installatie en het installeren van een windshifter, het plaatsen van een weegbrug

en het vervallen van een vergunningvoorschrift.

Hierbij doen wij u de ontr,verpbeschikking en de bijbehorende kennisgeving

toekomen.

Tot het einde van de in de kennisgeving genoemde termijn bestaat gelegenheid

om zienswijzen in te brengen.

Wij verzoeken u bij correspondentie ons kenmerk te vermelden. Voor
informatie kunt u zich wenden tot de in deze brief vermelde contactpersoon.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhooÍd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.

In verbond mel geoutomotiseerd verwerken is dif document digitool ondertekend.
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Uw kcnmerk

Contoclperioon
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E.moil

MGerrekens@brobont. n I
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het cenhool stotion bereik-
boor met stodsbus, liin ól
en ó4, holte Provinciehuis,

met de treintoxi en met de
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Ontwerpbeschikkinq Yqn
Gedepuïeerde Slote-n Yon
Noorël-Brabont

op de op 3Ojuni 201I biihen ingekomen aanvraagvan Van
Gansewinkel Regio Zuid-West Nederland, vestiging Heerle, om
vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

(lNabo)voor het project gelegen aan de Boerenweg Ba te Heerle.
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BESIUIT OMGEVINGSVERGUNNING

I Onderwerp

Wij hebben op 30 juni 201 I een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Van
Gansewinkel Nederland BV, Regio Zuid-West Nederland. Het betreft een aanvraag voor het

veranderen van de afvalscheidingsinstallatie (ASl)-installatie door het venrangen van een deel van

deze installatie en het installeren van een combi-afscheider, het plaatsen van een weegbrug en het

rrervallen van een \/ergunrlingvoorschrift. De aanvraag gaat over de locatie aan de Boerenweg Ba

te Hee rle . De aanvraag is geregistreerd onder OlO-nummer 160001 en ons nummer C2038136.
Concreet wordt rrerzocht om:

l. een vergunning ex artikel 2.1, lid l, onder a (bourv);

2. een vergunning ex artikel 2.1, lid l, onder c (afwijken rran bestemmingsplan);

3. een vergunning ex artikel 2.1, lid l, onder e (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de over'"r'egingrn die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel

2.1 en 2.2 van de \A/et algemene bepalingen omgevingsrecht:

. de omgevingsvergunning te verlenen voor de rrolgende activiteiten:
- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid I onder a Wabo);

- het gebruiken van bouu'rarerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1 lid I onder c

Wabo);

- het veranderen van een inrichting (artikel 2.1 lid I onder e Wabo).

. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:

- tekening gevels en plattegrond installatie (ontvangen 30 juni 201 l);
- fundatie silo (ontvangen 30 juni 201l);
- foto windshifter (ontvangen 30 juni 201l);
- installatietekening sorteerlijn (ontvangen 30 juni 201 l);
- plattegrondtekening gevraagde situatie (ontvangen 22 juli 201l);
- niet technische samenvatting (ontvangen 29 augustus 201l);
- plattegrondtekening bestaande situatie (ontvangen 29 augustus 201l);
- belasting installatie (ontvangen 29 augustus 201 l);
- constructie doorsnede hal (ontvangen 29 augustus 201l);
- constructie weegbrug (ontrangen 29 augustus 201 l);
- tekening grondnerk (ontvangen 29 augustus 201l);
- aanvraagformulier omgevingsloket (ontvangen 29 augustus 201l);
- transponeringsoverzicht aanvulling 20109 (ontvangen 20 september 201l);
- ruimtelijke onderbouwing (ontvangen 20 september 201 l);
- aanr,ullende gegevens (ontvangen 20 oktober 201l);
- productinformatie stoÍfilter (ontvangen 20 oktober 201l);
- akoestisch onderzoek met kenmerk FE 3045-2-RA (ontrrangen 3l oktober 201l).

. r,oorschrift 4.2.8 van de vergunning d.d. B januari 2010 in te trekken.

. de vergunning voor onbepaalde tijd te verlenen.

. aan deze vergunning rroorschriften te rrerbinden.

Von Gonsewinkel Nederlond

X
BV, Regio Zuid-West Nederlond, Heerle 3/22



PROCEDURETE ASPECTEN

I Gegevens sonvrcger

Op 30 juni 201 I heliben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de \A/et

algemene bepalingen omgevingsrecht (lVabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Van
Gansewinkel Nederland BV, Regio Zuid-West Nederland, r,oor de inrichting gelegen aan de

Boerenrveg Ba te Heerle. De inrichting is bestemd voor het op- en overslaan en bewerken van

bouw- en sloopafval, bedrijfsafval en grof huishoudelijk afval, het shreclden van houtafval en de op-

en overslag rran dirrerse monostromen.

2 Proiectbeschriiving

Het project waara/oor vergunning u'ordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

- Het veranderen van de afvalsorteerinstallatie (ASI). Dit houdt in dat de NASI (na-

afvalscheidingsinstallatie) vervalt. De windshifters ten zuidwesten van hal 2 en in hal 2
worden niet gewijzigcl. In hal 2 wordt de dieselshredder vervangen door een elektrische

shredder, r,en allen de kleine sterrenzeef en de nabijgelegen pers, wordt apparatuur
verplaatst en worden enkele ventilatoren/afzuigingen en enkele transportbanden

toegevoegd. In de zuid- en westgevel van hal 2 en de uitleeshal worden enkele

doorvoeropeningen gerealiseerd voor transportbanden. De filter-unit ten zuiden rran hal 2
wordt vervangell door tu,ee combi-afscheiders met een stoÍfilter. Voorts u,ordt de

compressor verplaatst.

- Het plaatsen van een'n'eegbrug ter vervanging van de gesloopte weegbrug.

- Het betreft een verzoek tot intrekking van voorschrift 4.2.8 van de vergunning d.d. B

januari 2010.
Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op

bovenstaande omschrijving wordt vergunning gewaagd voor de volgende in de \A/abo omschreven

activiteiten:
- het bouwen \/an een bouunn,erk (artikel 2.I lid I onder a Wabo);
- het gebruiken van llournr,verken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.I lid I onder c

Wabo);

- het veranderen van een inrichting (artikel 2.1 lid I onder e Wabo).

3 Huidige vergunningsituctie

\/oor de inrichting is op B februari 2008 een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer

verleend. Een wijziging rran de voorschriften heeft op rrerzoek van aanvrager plaatsgevonden d.d.

I augustus 2008 (met betrekking tot de olie/slibafsclreider en windsnelheidmeter) en op B januari
2010 (r,oorschrift 4.2.8 waarin is opgenomen dat de na-afvalscheidingsinstallatie omkast dient te
worden). Daarnaast is een verander"ingsvergunning verleencl d.d. l2 september 2008
(grondwaterpomp).

De vergunning is ambtshah,e geu'ijzigd d.d. 3 juli 2009 in verband met de inwerkingtreding van

het Besluit bodemkwaliteit.

Op 3 juli 2009 is een veranderingsvergunning verleend voor het shredden: perseD, verbalen en de

tijctelijke opslag van verl:aald brandbaar bedrijfsafi,al (BBA) en aanpassing van de Euralcodelijst

voor de acceptatie van afvalstoÍIen.
Op l0 december 2010 is een ve randeringsvergunning verleend voor de aanleg van een

r'loeistofdichte voorziening, het plaatsen van een afscheiding van legioblokken, r,erruiming van de

bedrijfsduur van de houtshredder en verruiming van de Euralcodelijst voor de acceptatie van

afvalstoÍIen.
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Tevens is een melding op grond van artikel B. l9 r,an de \AIm geaccepteerd d.d. l0 november

2008.
Gelet op artikel 2.1 lid 5 r,an de Invoeringswet Wabo geldt een voor inwerkingtreding van de

Wabo verleende, onherroepelijke vergunning voor categorieën van inrichtingen waar afvalstoÍIen

nuttig worden toegepast of vern'ijderd, van rechtsrn'ege voor onltepaalde tijd.

Op 20 oktober 201 I is een \/ergunning op grond van de \Alabo verleend rroor het milieune utraal

veranderen van de inrichting (afstoten van een deel van het terrein, rrerplaatsen aarden u'al,

aan bren gen ve rh ardin g en u,ij zi gin g afwaterin g).

4 Bevoegd gezqg

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofclstuk 3 van het Besluit

omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale

omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en

inhoudelljk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met

betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot
boulen, monumenten en brandrreiligheid. Verder dienen vvij ervoor zorg te dragen dat de aan de

om gevi n gsvergunnin g verbon den voorschriften op elkaar zij n afgestem d.

5 Volledigheid van de qonvroqg en opschorting procedure

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 2l september

201 I in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 2 november 201 I de aanvraag aan te vullen. \{rj
hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 20 oktober 201 I en 3l oktober 201 l. Voorts
hebben *ij op 22 juli, 29 augustus en 20 september 201 I aanvullende gegevens ontvangen op

initiatief van aanwager. De gemeente heeft op 4 november 201I medegedeeld dat de aanr,ullende

gegevens voldoende zijn om een beoordeling te kunnen uitvoeren. Na ontvangst van de

aanvullende gegevens hebben wij eveneens de aanvraag getoetst op .i'olledigheid. Wij zijn van

oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen

van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanwaag is dan ook in behandeling genomen. De

termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

In dit geval is de termljn voor het nemen van het besluit opgeschort met 27 dagen.

6 Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in
paragraaf 3.3 r,an de Wabo. Gelet hierop zijn rvij niet verplicht om van de aanvraag kennis te
gerren in een of meer dag-, nieun's- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij
de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueÍIectrapport (MER) moet rvorden

gemaakt. Nu deze uitzonderir-rgsgrond zich niet \/oordoet hebben uij geen kennis gege\/en van de

aanvraag.

7 Verkloring Yon geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor lvorden bestuursorganen \/anwege hun specifieke deskundigheid of
betrokkenheid aanger,r,ezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de

artikelen 6.I tot en met 6.5 rran het Bor, hebben vvij de aanvraag ter advies aan de rrolgende

instanties/bestuursorganen gezonden :

Burgemeester en r,r,ethouders t,an Roosendaal.
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Op grond van artikel 2.27 lNaho wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan

waarvoor geldt dat een omgevingsvergurrning niet wordt verleend dan nadat een daarbij
aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. Omdat het

hier een geval betreft als vermeld in artikel 2.12, eerste lid, sub a3 van de Wabo wordt de

omgevingsvergunning niet verleend dan nadat de gemeenteraad van Roosendaal heeft verklaard
dat daartegen geen bedenkingen zijn. In dit kader hebben wij onverwijld na ontvangst van de

aanvraag een exemplaar daarvan toegezonderr aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Roosendaal met het verzoek om binnen l0 weken te reageren.

Op 2 januari 2012 hebben wij een verklaring, kenmerk 201 1\,V80578, van Burgemeester en

Wethouders van de gemeente Roosendaal ontvangen waaruit blijkt dat er, gelet op het belang van

de ruimtelijke ordening geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Deze verklaring bestaat uit een considera:rs. \/oor de inhoud van het advies wordt verder verwezen

naar het hoofdstuk "overu'egrngen gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een

bestemmingsplan ".
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VOORSCHRIFTEN BOUWEN

I Algemeen

l.l.l

1.1.2

1.1.3

l.l.4

Ben exemplaar van de vergunning en de delen van de aanvraag die onderdeel uitmaken
van de vergunning moeten op het werk aanwezigzijn en op verzoek van daartoe
bevoegde ambtenaren getoond kunnen rvorden.

Tenminste trvee dagen voor aanvang van de r,r'erkzaamheden moet rrergunninghouder de

Afdeling l-eefomgeving Team Handhaving van de gemeente Roosendaal schriftelijk op
de hoogte stellen (artikel 4.5 Bouwverordening).

Uiterlijk op de dag van beêindiging van de werkzaamheden moet vergunninghouder het
einde van die r,verkzaamheden schriftelijk melden bij de Afdeling kefomgeving Team
Handha'r,ing van de gemeente Roosendaal (artikel 4.12 Bouwverordening). Het is niet
toegestaan het bouwr,r,erk in gebruik te geven of te nemen \,vanneer het bouwwerk niet is
gereed gemeld of rvanneer niet is gebouwd overeenkomstig de vergunning.

In verband met gevaar of hinder moet het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt
ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht, door een doeltreÍfende
afscheiding vau cle weg en rran het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden
(artikel 4.9 Bouwverordening). Met de Afcleling Leefomgeving Team Handhaving van
de gemeente Roosendaal moet overlegd worden welke voorzieningen getroÍIen moeten
worden.
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VOORSCHRIFTEN MITIEU

2 Geluid

2.r

2.l.r

3.1

3.1.1

2.r.2

3 Lucht

Meten en conlrole

Binnen 6 maanden na het verlenen van de vergunning moet door middel van een

akoestisch onderzoek aan Gecleputeerde Staten r,r,orden aangetoond dat aan

geluidsvoorschrift 4.1.1 van de revisievergunning d.d. B februari 2008 met kenmerk
137 2135 wordt voldaar.r. De resultaten van dit akoestisch onderzoek moeten binnen die
termijn schriftelijk aan Gedeputeerde Staten worden gerapporteerd. Het
onderzoek dient gebaseerd te zijn op de volgende uitgangsl)untelt:

a) bepaling middels metingen gevolgd door berekeningen van de immissierelevante

bronsterkte van de combi-afscheiders inclusief stoÍfilter evenals van de ten \^/esten van
hal 2 gelegen windzifter;

b) bepaling rniddels metingen van het geluidniveau in hal 2.

Ah,orens tot uitrroering van het in voorschrift 2.1.1 bedoelde onderzoek wordt
overgegaan, dienen Gedeputeerde Staten op de hoogte gesteld te r,r,orden over de opzet
van het onderzoek. Gedeputeerde Staten moet geïnformeerd worden over datum en

tijdstip \{aarop de geluidmetingen voor ltovengenoemde rapportage plaatwinden.
Uitsluitend na uitdrukkelijke toestemming van Gedeputeerde Staten kan worden

overgegaan tot het uitvoeren van het onderzoek. Aan de opzet van het onderzoek
kunnen Gedeputeerde Staten nadere eisen stellen in verband met mogelijke specifieke

omstandigheden, voorzover deze eisen noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van
representatieve meeresultaten.

Emissies vqn stoffen uii puntbronnen

De emissie van stof (S) vanuit lTet stoÍfilter van de combi-afscheiders mag de waarde uit
onderstaanderstaa tabel nret overschrriden
Stof .Jitworphoogte

m)
lmissieconcentratie *
mslmoe)

Emissie

kelh)
)ebiet
n3/h

Duur van de emissie
uur/ir)

itof ;,0 ),494 i2.320 l6 uur/dag

* betreft halfuurgemiddelde concentratie err betrokken op droog afgas.

Meten en regisireren

Binnen 6 maanden na het verlenen rran de rrergunning moet in de uitgaande gasstroom

van het emissiepunt van het stoÍl'ilter van de combi-afscheiders de concentratie rran stof
(S) rvorden bepaald. Door middel van deze bepaling moet aan Gedeputeerde Staten

rvorden aangetoond dat aan de in voorschrift 3.1.1 rrermelde emissieconcentratie n'ordt
voldaan. De resultaten moeten binnen I maand na uitvoering van de bepaling schriftelljk
aan Gedeputeerde Staten n'orden gerapporteerd.
Emissiemetingen moeten rvorden uitgevoerd met genormaliseerde meetmethoden zoals

vermeld in paragraaf 4.7 van de Nederlandse emissie Richtlijn.

3.2

3.2.r
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3.2.2

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

De conceutratie rran de stof zoals genoemd in rroorschrift 3.2.1 moet door of in opdracht
van de vergunninghouder worden bepaald op een door Gedeputeerde Staten
goedgekeurde wijze. Hiertoe overlegtr vergunninghouder binnen 3 maanden na het in
werking treden van deze vergunning een meetplan ter beoordeling aan het Gedeputeerde
Staten waarin moet zijn beschreven: meetfrequenties en meetmethoden (meetplaatsen,

monstername, aantal monsters, analysemethode en kalibratie). De uitvoering van de
monsterpunten voldoen aan NEN-EN 15259. De metingen lroeten t,'orden uitgevoerd
onder reltresentatieve omstandigheden. Gedeputeerde Staten moet geinformeerd u'orden
over datum en tijdstip \^/aarop de metingen voor bovengenoemde rapportage
plaatsrrinden.

Controle en onderhoud

Het goed functioneren van het stoífilter gedurende het in bedrijf zijn van de combi-
afscheiders rn'ordt aangetoond door middel van het continu registreren en bewaken van
de volgende emissierelevante parameter(s):

o debiet van de te behandelen afgasstrooml

o drukrral over membraan;

o controle op de goede werking van het klopmechanisme;

o kwalitatieve/indicatieve stofmeting.

Voor de lvaarden rran in voorschrift 3.3.1 genoemde emissierelevante parameters wordt
door vergunninghouder de bandbreedte vastgelegd waarbinnen de emissie-eis niet zal
worden overschreden. De bandbreedte wordt vastgelegd in een logboek.

Bij geconstateerde afwijkingen van de in voorschrift 3.3.2 bedoelde bandbreedte u,orden
corrigerende maatregelen uitgevoerd en geregistreerd in een logboek. Het logboek en de
registraties van de emissierelerrante parameters worden tenminste 5 jaar bewaard.

Vergunninghouder dient binnen 3 maanden na het in werking treden van deze

vergunning te beschikken o\/er een onderhouds- en inspectieplan voor het stoÍfilter rran

de combi-afscheiders. In het onderhouds- en inspectieplan moet zijn vastgelegd:

o r,velke mederverker of organisatie zorgdraagt voor het onderhoud en inspectie van het
stoífilter en welke medeu,erker hien,oor verantvr,oordelijk is;

o beschrijving van de aard en frequentie van de nerkzaamheden;

o de maatregelen die r,,'orden getroífen aíhankelijk van de bevindingen;

o rvelke gege\:ens op rvelke wiize worden geregistreerd.

Von Gonsewinkel Nederlond

X
BV, Regio Zuid.West Nederlond, Heerle 9/22



SAfrIENHANG 
'YIET 

OVERIGE WET- EN REGETGEVING

I Besluit olgemene regels voor inrichtingen milieubeheer

In Algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) kunnen voor bepaalde activiteiten direct

werkende eisen worden gesteld. Deze eisen mogen niet in de omgevingsvergunning worden

opgenomen. In de omgevingsvergunning kan alleen van de AI\4vB worden afgeweken voor zover

dat in de AMvB is aangegeven.

Uit artikel 1.2 r,an het Activiteitenbesluit volgt dat op inrichtingen waar een installatie aanwezig is

als bedoelcl in bijlage I van de EG-richtlijn geintegreerde preventie en bestrijding van

verontreiniging (gpbv-installatie), het Activiteitenbesluit niet van toepassing is. Bij Van
Gansewinkel Nederland BV, Regio Zuid-West Nederland is een dergelijke installatie aanwezig

(opslag C-hout en asbest), zodat het Activiteitenbesluit niet van toepassing is.

Nederlond
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OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

T OVERWEGINGEN BOUWEN

l.l lnleiding

De omgevingsvergunning moet worden ger,r,eigerd indien de activiteit als bedoeld in atikel 2.1,

ee rste lid, onder a \{alto niet voldoet aan de in artikel 2. l0 \{abo gestelde toetsingsaspecten. Een

toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgerronden.

Aangezien de activiteit betrekking heeít op meerdere bouw- of verbourvr,r,erkzaamheden heeft voor

iedere werkzaamheid een toetsing plaatsgevonden. De aanvraag betreft het verbouwen t an de

afvalsorteerinstallatie (ASI) en het plaatsen van een weegbrug.

1.2 ïoetsing

Op 2 januari 2012 hebben vvij een advies, kenmerk 201 l\^/80578, r'an de gemeente Roosendaal

ontvangen r,'oor de orrenryegrngen en rroorschriften rran de vergunning. De gemeente overweegt in

haar briefdat:
- het bouwen van l-ret bounryverk \ /aarop de aanvraag betrekking heeft voldoet aan het gestelde

in het Bouwbesluit 20031

- het bouwen rran het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de

voorschriften van de Bouranrerordening van de gemeente Roosendaal;

- het project in het kader van de beoordeling aan redelijke eisen van welstand ter advies is

voorgelegd aan de vr'elstandcommissie en uit het advies van de welstandcommissie d.d. l5
september 201 I bhjkt dat het uiterlijk en de plaatsing van het bouwwerk zowel op zichzelf als

in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, voldoet aan de

redelijke eisen van welstand;

- het advies rran de welstandcommissie door het College van burgemeester en wethouders van

Roosendaal u,ordt onderschreven.

Wij onderschriiven het adrries en maken het tot onderdeel van onze over"r'egingen.

1.3 Gonclusie

Vanuit het toetsingskader clat betrekking heeft op liet (ver)bou\^/en van een bournverk zijn er ten

aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsrrergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relerrante voorschriften opgenomen.

2 OVERWEGINGEN GEBRUIKEN VAN BOUWWERKEN IN SÏRIJD 
'NET 

EEN

BESTE'I['TIINGSPTAN

2,1 lnleiding

De omgevingsvergunning moet worden ger,r,eigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1,

eerste lid, onder c Walto niet voldoet aan de in artikel 2.12 \A/abo gestelde toetsingsaspecten. Een

toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Aangezien de activiteit betr",ekking heeft op meerdere werkzaamheden heeft voor iedere

werkzaamheid een toetsing plaatsgevonden.
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2,2 Toetsing

Op 2 januari20l2l-rebben wij een advies, kenmerk 201l\,VB0578, r'an de gemeente Roosendaal

ontvangen voor de oventegingen rran de vergunning. De gemeente oven^/eegt in haar brief dat:

- ter plaatse het besternmingsplan "Buitengebied Wouw" van kracht is;

- aan het perceel\Vourv (kadastraal perceelnummer \{ourv P703, P705, P706, Pl l5)de
bestemming "Bedrijventerrein 6" is toegekerrd \vaarop de aanvraag betrekking heeft;

- ingevolge de bij het bestemmingsplan horende regels de grond bestemd is voor een

afvalverwerkingsbedrijf en bijbehorende voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van

algemeen nut zoals rrerkeers-, groen-. \^/ater, nuts- en daarmee vergelijkbare u'aaronder voet-

en fi etspaden, ontsluitingswegen, parkeen,oorzieningen, straatmeubilair, abri's,

transformatorhuisjes, rroorzieningen ten behoerre rran afvalinzameling, bergbezinkbassins en

retentierzoorzienin gen ;

- de aanvraag om omgevingsvergunning voorziet in het verbouwen van de ASI installatie met
silo's; de silo's zijn niet benoemd en er is geen maximale hoogtemaat aangege\/en;

- de aanvraag derhalve niet voldoet aan genoemd bestemmingsplan;

- ingeval de activiteit bourven strijdig is met het bestemmingsplan ingevolge artikel 2. 10, lid I
aanhef en onder c Wabo, de aanvraag ingevolge artikel 2.10, lid 2 Wabo mede aangemerkt

moet rvorden als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1,
lid I onder c \{abo (planologisch strijdig gebruik);

- op basis van de gegevens en hetgeen gevraagd wordt (windshifter en silo) een specifieke

watertoets voor de aanvraag cq ruimtelijke onderbouwing niet noodzakelijk geacht;

- de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en er daarom medeu'erking

wordt verleend aan het afrvijken van het bestemmingsplan op basis van artikel 2.12, lid I
onder a, sub 3, van de Wabo.

\{ij onderschrijven het advies en maken het tot onderdeel van onze overr,r,egingen.

2.3 Gonclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekkirrg heeft op het gebruik van bounnverken in strijd met een

bestemmingsplan zijn er ten aanzien vau deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning

te rveigeren.

3 OVERWEGINGEN MITIEU

3.1 Toeisingskoder

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen ofveranderen van de rverking \/an een inrichting
als bedoeld in artikel 2.1 , lid I aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2. l4 het

milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan de.ze aspecten heeft

plaatsgerronden.

B{j onze beslissing op de aanvraag hebber-r rvij:

- de aspecten genoemd in artikel 2. l4 lid I ouder a van de \{abo betrokken;

- met de aspecten genoemd in artikel 2. l4 lid I onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2. l4 lid I onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe , waarbij wij ons beperken tot die

onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen)

zijn.
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4 BESTE BESCHTKBARE TECHNTEKEN (BBT)

4.1 Algemeen

In het belang rran het bereiken \:an een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan

de vergunning voorschriften rt'orden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de

inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel

mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken.

Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking
komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij de bepaling van BBT moeten u,ij in zijn algemeenheid de in artikel 5.4 lid I van het Besluit

omgerringsrecht (Bor) r'ermelde aspecten betrekken, rekening houdend met de voorzienl:are kosten

en baten \:an maatregelen en met het voorzorg- en het preventiebeginsel.

In het bijzonder moeten rvij brj de bepaling van BBT rekening houden met artikel 9.2 r,an de

Regeling omgevingsrecht (Mor) en bijbehorende bijlage I uit deze regeling.

Voor gpbv-installaties moet in ieder geval rekening worden gehouden met de in tabel I van bijlage

I van de in de Regeling omgevingsrecht (Mor) opgenomen informatiebronnen. N4et de in tabel 2
van de bij deze regrling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worcien

gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van ofactiviteiten binnen de

inrichting.

Blijkensjurisprudentie moeten rvij ook de eindconcept-BREFs (Final Draft), en definitieve BREF's

die nog niet zijn opgenomen in tabel I betrekken bij de besluitvorming. Deze moeten immers

worden beschouwd als documenterr die een beschrijving bevatten van vergelijkbare processen,

apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd.

4.2 Goncrete bepcling beste beschikbore technieken

De aangevraagde activiteiten r,r,orden niet genoemd in bijlage I van de EG-richtlijn inzake

gerntegreerde preventie en bestrijding rzan verontreiniging (richtlijn nr.2008/ | /EG).

Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken hebl:en wij rekening gehouden met de

volgende van toepassing zijnde Nederlandse informatiedocumenten:
- NeR (Nederlandse emissierichtlijn lucht).

Met betrekking tot de aspecten voor de bepaling van de BBT als genoemd in artikel 5.4 lid I van

het Besluit omgevingsrecht (Bor), merken wij het volgende op:

Toepassing uan lcchnfuken die ruehig afaaktffin unoorqakcn.

De van buiten de inrichting afliomstige afvalstoÍIen rn'orden met de aangepaste ASI eÍficiënter
ben'erkt. De aanvraag heeft geen gevolgen voor de aard of samenstelling van de in te nemen

afi'alstoíIen of de capaciteiten van de opslag, cloorzet of bewerking. De aanrn"aag heeft dan ook

geen gevolgen voor de hoeveell-reden afi,alstoíIen die binnen de inrichting rn'ijkomen.

Toepassing aon mindcr geuaorlfike stffin ak ook de onftuikh,eling aon technizkm uoor de laugwinning en heí oltnieuw

gebruiken aan de lt{ de processen in de inrichting uitgestnten en gebruikte stffin en uan aftalsnfen.

De aangerrraagde veranderingen hebben ten aanzien van deze punten geen wijziging(en) tot
gevolg.
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Aard, fficten en lmaang uan de beh'okken emissits.

De aard, eÍIecten en omvang van de emissies zijn ovenvogen in de hoofdstukken over lucht en

geluid.

Dal.a waarop de insttllatirs in de iniclttittg in gebtuik <fn of worden genlmen.

De inrichting is reeds jaren in geltruik. De aanvraag betreft het rrenrangen van installaties.

De tfrd die nodig is om een belcre kchnfuk loe te gaan passen.

De voorliggende aanvraag heeft (onder andere) betrekking op het toepassen van een betere

techniek voor het sorteren van afvalstromen,

Het uerbtuik en de aard uan de g'ondstofen, met inbegip lan water, en de eneryiz-fficiintiz

In de aanvraag is verrneld dat liet op een eÍficiëntere r,r,ijze bewerken van afvalstoíÏen betekent dat

het energierrerbruik zal afnemen. De aanrrraag heeft geen consequenties r,'oor het verbruik vatt de

overige grond- en hulpstoÍIen.

Noodzaak om het algernene ffict. uan de emissies op en tle risico's uoor heí tnilitu lt uoorkomen of w een minitnum le

lt4taken.

In de hoofdstukken over lucht en geluid komen we hierop terug.

Noodzaak ongnallm le uoorkornen en dc geuolgat daantan aoor het milieu le bepa'kcn.

De aangevraagde veranderingen hebben ten aanzien van deze punten geen wijziging(en) tot

gevolg.

4.3 Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de

beste beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht en geluidemissies.

Voor de ovenvegingen per milieurthema rvordt venvezen naar l-ret desbetreífende hoofdstuk.

5 GETUID

5.1 Algemeen

De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid rvordt

geproduceerd. De door deze inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart

gebracht in een akoestisch rapporl van l9 oktober 201 I , kenmerk FE 3045-2-RA.

Het geluid r,r'ordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrrjfssituatie (de geluidsemissie die

de inrichting onder nornale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de

geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus err de indirecte l'rinder als gevolg vau het in rverking

zijn van de inrichting.
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5.2 Longtiidgemiddeld beoordelingsniveou

Ten tijde van het verlenen van de revisievergunning van B feltruari 2008 is ten aanzien van het

langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (hierna La,.r..r.te noemen) tengevolge van de inrichting ter
plaatse \/an woningen van derden in de omgeving in eerste instantie conform de 'Handreiking
industrielawaai en vergunningr erle ning' r,an oktober l99B (hierna Handreiking te noemen)
uitgegaan van de richhvaarden 40, 35 en 30 dB(A) voor respectievehjk de dag-, avond- en

nachtperiode. Deze richtu'aarden gelden voor woningen in landelijke gebieden. Geluidniveaus
l:oven de richtwaarden kunnen tot aan het referentienirreau van het omgevingsgeluid zondermeer
rn'orden toegelaten. Gelet op de situering van deze landelijke gebieden aan de rijksrveg A5B is
destijds een akoestisch onderzoek naar het relerentieniveau van het omgevingsgeluid ter plaatse

van de rvoningen uitgevoerd. Op grond van het rroorgaande zijn grenswaarden voor het La,,r.'r.ter

plaatse vatr 6 rvoningen gesteld in voorschrift 4.1.I van de revisierrergunning d.d. B februari 2008.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat ter plaatse van alle vergunningspunten met betrekking tot
de aangevraagde La,,r.r''s u'ordt voldaan aan de rrergunde L1,.r.'r''s errenals aan de hoogste rvaarde

tussen het referentieniveau en de richtwaarde.

5.3 Moximoal geluidsnivequ (Lr..,)

De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk

de dag-, avond- en nachtperiode. Aan deze grenswaarden wordt voldaan.

5.4 lndirecte Hinder

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens

de circulaire "Geluidhinder vel'oorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting;
beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29
februari 1996.

De voorkeursgrensrvaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) etmaalwaarde. Aangezien het
verkeer \/an en naar Van Gansewinkel niet is gerviizigd en de optredende equivalente
geluidniveaus tengevolge \/an het verkeer van en naar de inrichting onveranderd blijven, wordt
voldaan aan de grensu,aarden uit de vigerende vergunning.

5.5 Intrekken voorschrift 4.2.8 von de vergunning d.d. 8 ionuori 20lO

Voorschrift 4.2.8 van de vergunrring d.d. B januari 20 I0 stelt:

In lzgenslelling lot uootschiJi, I . I . I run de rnisinagunning rnet kenrna'h I 3 3 47 99 4{n de waktlden aan de na-

ttfiakcheirlingsinslnllatfu (NASI) geltgen noasí hal 2 aan maandag íol at mel utijdag uan 0 6. 3 0 uur lot en ntel

20.00 uur en op stcrdngunn 07.00 uur tat 13.00 uur. (odra de in het akoestisch onda<oek (kennrerk FB
3 045-2 d.d. 9 nouembu 2 006) aongegnen omL,nsting uan de N4SI is gerealiseerd, <{n dc wu'ktijden olt maandag

tol en metatijdaguan 6.00 uur tol en tnet 23.00 uur en olt 4ía'daguon 07.00 u.ur tot 13.00 uur.

In onderhavige aanvraag is vermeld dat de na-afvalscheidingsinstallatie (I\ASI) komt te vervallen.
Daardoor vervalt ook de noodzaak tot het treíIen van geluidbeperkende maatregelen aan de NASI
en het beperken van de bedrijfsduur van de installatie. Derhalve kan voorschrift 4.2.8 van de

\/ergunning d.d. B januari 20I0 komen te velallen.

Nederlond
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Uit de aan\/raag blijkt dat de ten $/esten van hal 2 gelegen rn,indshifter, die voorheen was

aangesloten op de NASI, rvordt gehandhaafd. In het akoestisch rapport van l9 oktober 201 l,
kenmerk FE 3045-2-RA, is voor deze windshifter een bronsterkte aangehouden van 105,4 dB(A).

In de akoestische onderzoeken behorende bij de vergunningaanvragen, die de afgelopen jaren zijn

ingediend voor deze inrichting, r'arieert de bronsterkte van deze windshifter. I\4iddels een

controlemeting dient de bronsterkte van deze rvindshifter te rvorden geverifieerd en te n'orden

aangetoond dat aan de geluidrroorschriften u,orclt rroldaar-r (zie verder onder "controle").

5.ó Controle

In het akoestisch rapport is voor de combi-afscheider inclusief stoífilter (bron nr. I 3 5) uitgegaan

\/an een bronsterkte van 94,2 dB(A). [n de aanr.ullende gegevens is vermeld dat deze waarde is

gebaseerd op eruaringscijfers. Echter in het akoestisch rapport n ordt voor de westelijk van hal 2
gelegen windshifter (bron 129)een bronsterkte van 105,4 dB(A)aangehouden. Deze bronsterkten

wijken dermate van elkaar af, dat de bronsterkte \/an de combi-afscheider inclusief stoÍfilter door
middel van een controlemeting dient te norden geverifieerd. Daarnaast dient het geluidniveau in

hal 2 door metingen te worden gecontroleerd. \A/lj verbinden op grond van artikel 5.5, vierde lid
onder a rzan het Besluit omgerringsrecht (BOR) een voorschrift aan de vergunning op grond

\^/aarvan vergunninghouder de bronsterkte van de combi-afscheiders en het bijbehorende stoífilter

ftron nr. 135) en van de windshifter (bron nr. 129) door metingen en berekeningen dient te

bepalen. Voorts dient het geluidniveau in hal 2 door metingen te worden bepaald en dient middels

een akoestisch onderzoek te worden berekend of aan de geluidemissiegrenswaarden rvordt

voldaan.

5.7 Gonclusies

Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie

milieuhygiënisch aanvaardbaar, mits in de vergunningvoorschriften een controlemeting wordt
opgenomen. In de gerrraagde situatie kan worden voldaan aan de geluidrroorschriften die zijn
opgenomerl in de revisievergunning d.d. B februari 2008. Voorschrift 4.2.8 van de vergunning

d.d. 8 januari 20 I 0 rvordt ingetrokken.

6 TUCHT

ó.1 BBT Afwegingen luchtemissies

Op grond van de Regeling omgevingsrecl,t, bijlage l, Aanwijzing BBT documenten is voor de

installaties en processen binnen de inrichting in ieder geval de Nederlandse emissierichtlijn lucht
(NeR)relevant.

Binnen de inrichting vindt op grond van de htridige, vergunde bedrijfsvoering reeds op- en over-

slag van stuifgevoelige stoÍIen plaats. Op grond van paragraaf 3.8 van de NeR, Diíïuse stofemissie

bij op- en overslag en beu'erking van stuifgevoelige goederen, zijn in de rerrisievergunning reeds

voorschriften opgenomen om stofi'erspreiding als gevolg rrarr deze op- en overslag, laden en lossen

en het gebruik van transportbanden en o\/erstortpllnten te voorkomen dan wel zorreel mogelijk te

beperken.
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De nu aangevraagde verandering rran de ber.t e rking van cle afvalstoÍIen, te \^,eten het optimaliseren

van de bewerkingsinstallatie, binnen de reeds vergunde opslag- en jaarlijkse overslag- en

berverkingscapaciteit zal niet leiden tot meer of andere diífuse stofverspreiding dan al is toegestaan.

De installatie is grotendeels inpandig geplaatst. Stofvorming r,r,ordt inpandig voorkomen door een

sproei-installatie en afzuiging. Installatie-onderdelen en transportbanden die buiten staan

opgesteld, zijn afgesloten enlof afgedekt u,aardoor stofvorming r,r,ordt voorkomen. De combi-

afscheiders zijn voorzien van een stoífilter, \ /aarmee de emissie van stof wordt beperkt. Daarbij

zijn r,r'ij van mening dat de aangevraagde uitbreiding dient te voldoen aan de voorschriften van

hoofdstuk 2.1 van de revisievergunning d.d. B íèbruari 2008. In samenhang met de in de

aanvraag genoemcle voorzieningen u'ordt hiermee voldaan aan BBT.

6.2 Gekonaliseerde luchtemissie

De emissies van de eerder lrcpaalde relevante bronrren, waarvoor geen BREF of specifieke

bijzondere regeling geldt, of rvaan'oor deze ontoereikend zijn, moeten voldoen aan de algemene

emissie-eisen van paragraaf 3.2. r'an de NeR.

Ten aanzien van het \/ervangen van de filterunit door een doekenfilter overwegen rvii het

volgende. Op grond van de NeR zijn de via het doekenfilter geëmitteerde stoÍfen ingedeeld in de

volgende stofcategorieën en stoflilasse: S (totaal stof). De gevraagde veranderingen hebben geen

betrekking op andere gekanaliseerde luchtemissies dan die via het doekenfilter van de combi-

afscheiders plaatsvinden.

Emissie-eis

Om te beoordelen of sprake is van relevante gekanaliseerde emissies zijn de emissies binnen de

inrichting per categorie en per klasse gesommeerd en getoetst aan de daarvoor geldende

grensmassastroom volgens de sommatiebepaling van de NeR. De grensmassastroom (200

gram/uur) van de stoíklassen S wor"dt overschreden. Dat betekent dat de emissies van deze stoÍfen

relevant zijn en dat daaraan in principe eisen per emissiepunt in de omgevingsvergunning gesteld

moeten worden die orrereenkomen met het toepassen van BBT.

De gekanaliseerde emissies rryorden ge toetst aan paragra af 3 .2, algemene emissie-eisen van de

NeR. De combi-afscheiders zijn voorzien van een doekenfilter. Op grond van de NeR geldt voor

de emissie r;an totaal stof (aangeduid als categorie S) bii nieuwe installaties een emissie-eis van 5

mg/ms3. In de aanrrraag is vermeld dat met het doekenfilter een restemissie van stof van I mg/m3

wordt behaald. Hiermee worclt voldaan aan genoemde emissie-eis. Daarom ziin aan de

vergunning emissie-eisen overeenkomstig de NeR verbonden voor het stoÍfilter van de combi-

afscheiders. De emissie-eisen zijn haalbaar met de in de aanvraag opgenomen maatregelen.

Controle emissiz-eis

In $3.7 r,an de NeR is rrerrneld dat onder het controleren van de emissies rvordt verstaan het

vaststellen van de emissies en het beoordelen rran de resultaten. Het vaststellen van de emissies

gebeurt door het uitvoeren rran metingen en door het gebruik van emissierelevante parameters

(BRP'$. Om te kunnen vaststellen op r.r,elke rvijze de emissies moeten u'orden gecontroleerd, rn'ordt

de in Q3.7 r'an de NeR beschre\/en systematiek gevolgd. Dit betekent concreet het volgende:

l. De storingsemissie is gedefinieerd als de ongereinigde massastroom minus de vergunde

massastroom. Deze bedraagt 484 gram/ uur - 162 gram/uur = 322 gram/uur.
2. De grensmassastroom bedraagt 200 gram/uur.
3. De storingsfactor (F)is de storingsemissie gedeeld door de grensmassastroom en bedraagt 2.

Het controleregime is derhalve 0.
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+. Bij een controle-regime 0 z{jn de volgende categorie-B emissierelevante parameters (ERP's)

van toepassing op het stoÍfilter: meting rran het debiet van de te behandelen afgasstroom,

meting van de drukval orrer het membraan, controle van de goede werking rran het

klopmechanisme en krvalitatieve/indicatieve stofmeting.

Aanvrager heeft in de aanrmllende gegevens vermeld dat het debiet niet rvordt gemeten en dat

het klopmechanisme niet',vordt gecontroleerd. Hij geeft aan dat als de afgasstroom te hoog

rvordt of als het klopmechanisme niet goed werkt, een te groot drukverschil ontstaat voor en na

het filter. De drukverschihneter zal zorgen voor een signalering waarna inspectie wordt
uitgevoerd. Hierbij wordt opgemerkt dat meting van het debiet noodzakelijk is om inzicht te

krijgen in de vracht. Voorts is in de aan\4"aag vermeld dat slechts t\\'ee van de drie filterkamers

rvorden gebruikt. Dat betekent dat het debiet niet hoger mag zijn dat 34.067 m3 per uur. Bij

een hoger debiet of het niet functioneren van het klopmechanisme is een goede werking van

het doekenfilter niet gegarandeerd, zodat niet cluidelijk is of aan de emissie-eis wordt voldaan.

Derhalve dient meting van het debiet plaats te vinden en controle rran het klopmechanisme

1>laats te vinden. Deze controlemechanismen en het uitvoeren van een krvalitatieve/indicatieve

stofmeting dienen te worden uitgevoerd en worden overeenkomstig de NeR in de

vergunningvoorschriften opgenomen.

Ten aanzien van het uitvoeren \/an een stofmeting rnerken rvi.i op dat in de aanr,ullende

gege\/ens is rrermeld dat het gebruikte stoÍfilter bestaat uit drie filterkamers, waarvan tvvee

zullen rvorden gebruikt. Deze aanpassing van het stoífilter kan consequenties hebben voor het

scheidingsrendement van de installatie. I\4ede gelet op artikel 5.5, r'ierde lid onder a van het

Besluit omgevingsrecht (Bor) rvordt aan de vergunning een voorschrift verbonden dat

vergunninghouder de emissie van stof dient te meten en dient vast te stellen dat aan de

emissiegrenswaarde voor stof rvordt voldaan.

Onderhoud en insputiz

Het controleren van de goede u,erking van een reinigingstechniek gebeurt door middel van

onderhoud en inspectie. Onder onderhoud u,ordt verstaan het op regelmatige basis uiwoeren van

werkzaamheden om de goede n'erking van een techniek te handhaven. De aard en freqttentie van

de werkzaamheden knnnen norden afgeleid uit de specificaties van de leverancier of uit informatie

over een vergelijkbare installatie.

Onder inspectie',r'ordt verstaan het op regelmatige basis rraststellen van de daadwerkelijke goede

r,r'erking van de installatie. Inspectie vindt minimaal.iaarlijks plaats, of als daartoe aanleiding is,

bijvoorbeeld op basis van de resultaten van emissierelevaute parameters (ERP's) of metingen. Ook

de aard en íi equentie van de inspectie-activiteiten kunnen r,r,orden afgeleid uit de specificaties van

de leverancier of uit informatie over een vergelijkbare installatie.

Vergunninghouder dient over een onderhouds- en inspectieplan voor het doekenfilter te

beschikken. Dit is in de voorschriften vastgelegd.

ó.3 Toetsen oqn luchtkwoliteiiseisen

In deze paragraaf n'orden de emissies van fijn stof (PIVl0) aan de grensvn'aarden beschouwd. Hier
is voor gekozen omdat de achtergrondconcentratie van PN4l0 landelijk gezien kritisch is in de

directe nabijheid van de inrichting én de verschillerrde bronnen behorend tot de inrichting P\{ l0
uitstoten.
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De aanvraag om een veranderingsvergunning heeft geen gevolgen voor de emissie rran andere

stoÍfen genoemd in $ I t/m 7 r'an bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn genoemd (stikstofdioxide,

zwaveldioxide, stikstofoxiden, lood, koolmonoxide, benzeen).

De nu aangerrraagde rrerancleringen (het vervangen en verplaatsen van installatieonderdelen, het

ven/allgen rran de dieselshredder door een elektrische shredder, het vervallen van de kleine

sterrenzeef en de nabijgelegen pers, het rrervangen \/an het stoífilter ten zuiden rran hal 2 door een

stoÍfilter met een lagere stofemissie en het plaatsen van afgedekte transportbanden, u,aarbij de

vergunde capaciteiten niet veranderen) leiden niet tot de emissie \/an meer PN4ro dan al is

toegestaan. Het aantal transportbewegingen \/an en naar de inrichting zal volgens de aanvraag

evenmin wijzigen.

Ten aanzien van de lxlasting voor cle luchtkwaliteit treedt geen verslechtering in de bedrijfsvoering

op. Derhah,e wordt in de gevraagde situatie voldaan aan de in de Wet milieubeheer opgenomen

grenswaarden voor de luchtkrvaliteit.

6.4 Conclusie

Wij achten de gevraagde situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar, mits aan de vergunning

voorschriften rvorden verbonden met betrekking tot de emissie van stof vanuit het stoÍïilter en het

bijbehorende controle- en onderhoudsregime. \{ij concluderen dat de bedrijfsvoering in

overeenstemming is met de NeR en daarmee voldoet aan BBT.

7 CONCTUSIE OVER,WEGINGEN MITIEU

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het rreranderen van een inrichting zijn er geen

redenen om de omgevingsrrergunning te r,rreigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.
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BIJIAGE l: BEGRIPPEN

AFVALSTOFFEN:
Alle stoíIen, preparaten of voonverpen, waan/an de houder
zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):
Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreÍfende
technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan
veroorzaken, te rroorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten
en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijGtak waartoe de
inrichting behooft, kunnen r,r,orden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft,
redelijker"wijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mecle

begrepen het ont\^/erp rran de inrichting, ,1" ydjze \ /aarop zij r,r,ordt gebouwd en onderhouden,
alsmede ,1. ryijze van bedrijfsr/oering en de u,ijze \ /aarop de inrichting buiten gebruik rvordt
gesteld.

BREF:
Referentiedocument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zijn
beschrerren.

DIFFUSE E\4ISSIES:
l. Emissies door lekverliezen.
2. Emissies van oppen'laktebronnen

EMISSIE:
De uitworp van één of meer verontreinigende stoÍIen naar de lucht (r,racht per tijdeenheid).

EqurvAr-ENT GELUTDSNTVEAU (r.AEQ):
Het A-gewogen gemiddelde van de afivisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een
bepaalde periode, optredende geluid, r,astgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en
rekenen industrielawaai" 1999, uitgegeven door het N4inisterie van VROM.

GELUID SGEVOE,LIGE BESTEMMINGEN:
Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel rran bestuur krachtens de artikelen 49
en 68 van de Wet geluidhinde r (Stb. 1982, 465).

GELUIDSGEVOELIGE RUIN4TE VAN EEN WONING:
Een verblijfsruimte als bedoeld in artikel l, eerste lid, onderdeel o, r,an het Bouwbesluit.

GOEDEREN:
Producten als genoemd in bijlage 7 r,an de NeR. Bijlage 7 r,an de NeR geeft de klasse-indeling van
de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief rt'orden gezien,
doch kan aanvullingen of u'ijzigingen ondergaan.

IN4MISSIE:
De concentratie in de omgeving (op leeÍiriveau).

IPPC-RICHTLIJN:
Richtlijn 96/61/EG, de Europese richtlijn Integratecl Pollution Prevention and Control.

I-ANGTUDGEIVIIDDELD BEOORDEUNGSNI\/EAU (LAr,LT):
Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus varr het ter plaatse, in de loop van een
bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanrvezigheid van
impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, r'astgesteld en beoordeeld
overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

Von Gonsewinkel Nederlond

FE

BV, Regio Zuid-West Nederlond, Heerle 20/22



N4AXIMALE GELUIDNIVEAU (l,Amax):
Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand'fast', verminderd met de
meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tiidconstante van 125 ms.

NEN-EN:
Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) opgestelde norm die door het Nederlands
Normalisatie Instituut NEN als Nederlandse norm is aanvaard.

NEN-EN I4IB1:
Emissies rran stationaire bronnen - I(rvaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen.

NEN-EN-ISO/IEC:
Een door het Comité Européen de Nor"malisation (CEN)geïmplementeerde norm van de

International Organisation for Standardization (lSO)enlof de International Electrotechnical
Commission (IEC) die door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) is aanvaard als

Nederlandse norm.

NEN-EN-ISO/IEC I7O2O:
Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen
uitvoeren.

NEN-EN-ISO/IEC 17025:
Algemene eisen voor de bekrn'aamheid van de beproevings- en kalibratielaboratoria.

NER:
Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht.

STUIFGEVOELIGE GOEDEREN:
Conform de Nederlandse Emissie Richtlijnen wordt uitgaande van de stuifgevoeligheid van een

stof en de mogelljkheid om verstuiving al dan niet door bevochtigtng tegen te gaan, voor g!g!
reactieve producten de volgende kl asse-indelin g gehanteerd :

S I : sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;
52: sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
53: licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;
54: licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
55: nauwelijks of niet stuifgevoelig.
Bijlage 4.6 van de NeR geeft de klasse-indeling \ran de meest voorkomende stortgoedereu. Deze

lijst moet overigens niet als limitatief n'orden gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen
ondergaan.

VERKEERSBEWEGING:
Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtrvagen.

\{ONING:
Een gebourv of deel van een gebouw clat voor ber,r,oning gebruik rtordt of daartoe is bestemd.

Nederlond

Fq

Von Gonsewinkel BV, Regio Zuid-West Nederlond, Heerle 2t/22



I(ennisgeving \{abo, Van Gansewinkel Regio Z\\LNed, r,estigrng Heerle Roosendaal

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken lrckend dat zij voornemens zijn in het kader van de

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (l{abo) een besluit te nemen op een project gelegen aan de

Boerenweg Ba te Heerle . Dit project betreft het veranderen van de asi-installatie door het slopen van

een deel van deze installatie en het installeren van een u'indshifter, het plaatsen van een weegbrug, het

slopen van een toiletunit en het rrentallen \/an een vergunningyoorschrift.

De ontwerpbeschikking en de bijbehorerrde stukken liggen vanaf 26 januari 20 I 2 tot B maart 20 I 2 te r

inzage bij de ltalies van het Stadskantoor, Stadserf I te Roosendaal en bovendien in de Openbare

bibliotheek, I\4arkt 54 te Roosendaal tijdens openingstijden. Ook is het mogelijk de stukken in te zien

in het provinciehuis I'an Noord-Brabant, Brabantlaan I te 's-Hertogenbosch. U kunt daan'oor contact

opnemell met mer,n'ouu'M.L.P. Gerrekens van het bureau Vergunningverlening Afrralrecycling en

Industriële bedrijven. Teleíbon (073) 680 B0 30.

Een ieder kan tot B maart 2012 ten aanzien van cle ontu,erpbeschikking schriftelijk of mondeling

zienswijzen inbrenger-r bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Voor het mondeling inbrengen

van zienswijzen bestaat binnen cleze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een

verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Gedeputeerde Staten te

worden ingediend.

Belanghebbenden die tiidig ziensrvijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de

deÍinitieve beschikking.

Aan deze proceclure is het kenmerk C2038136 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te

vermelden.

's-Hertogenbosch, januari 20 I 2
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1. INLEIDING

1.1 Aanleiding

De initiatiefnemer is voornemens op het perceel aan de Boerenweg 8A te Heerle een
windshifter (7,190 meter hoog, 30m²) en silo (15,40 meter hoog, 134m²) op te rich-
ten. Dit initiatief vormt de aanleiding voor de onderhavige ruimtelijke onderbou-
wing. De ontwikkeling die is voorzien is in strijd met de bouwregels het vigerende
bestemmingsplan ‘Buitengebied Wouw’.

Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken is een omgevingsvergunning nodig
voor het afwijken van het vigerende bestemmingsplan. Voorheen werd dat geregeld
via een projectbesluit, nu via de omgevingsvergunning (artikel 2.1, lid 1c Wabo, met
toepassing van artikel 2.12, lid 1a, onder 3 Wabo). Het besluit (de omgevingsver-
gunning) moet dan worden gemotiveerd met een goede ruimtelijke onderbouwing
(GRO), waarin is aangetoond dat het initiatief niet in strijd is met de goede ruimte-
lijke ordening.

In de voorliggende ruimtelijke onderbouwing is de opzet van het plan beschreven
en zijn de aan het plan ten grondslag liggende uitgangspunten en gedachten ver-
meld.

1.2 Doel

Onderhavige ruimtelijke onderbouwing beoogt de oprichting van een windshifter
en silo op het perceel aan de Boerenweg 8A juridisch-planologisch mogelijk te ma-
ken.

1.3 Ligging projectgebied

Het projectgebied is gelegen in het buitengebied ten zuiden van de kern Heerle in
de gemeente Roosendaal (zie figuur 1). Het perceel wordt aan de noordzijde be-
grensd door de spoorlijn Roosendaal – Bergen op Zoom, aan de oost- en zuidzijde
door agrarisch gebied en aan de westzijde door de Boerenweg. Iets ten zuiden van
het projectgebied is daarnaast de Rijksweg A58 gelegen.

Het projectgebied staat kadastraal bekend als gemeente Roosendaal, sectie P, num-
mer 703, 705, 706 en 1115.
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Figuur 1
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1.4 Geldende bestemmingsregeling

De gronden binnen het projectgebied behoren tot het bestemmingsplan ‘Buitenge-
bied Wouw’ van de gemeente Roosendaal. Hieronder wordt kort ingegaan op de
voor het bouwplan relevante bestemmingen en bijhorende voorschriften.

Binnen het projectgebied vigeert de bestemmingen ‘Bedrijventerrein - 6’ met de
aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijventerrein – afvalverwerkingsbedrijf’. De on-
derstaande bestemmingsregels zijn op basis van het vigerende bestemmingsplan op
het projectgebied van toepassing.

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijventerrein - 6' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - afvalver-

werkingsbedrijf' is uitsluitend een afvalverwerkingsbedrijf (waaronder mede
wordt begrepen op- en overslag, bewerking van grond/materialen alsmede aan
de functie gerelateerde transportbewegingen) toegestaan;

b. bijbehorende voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van algemeen nut
zoals verkeers-, groen-, water-, nuts- en daarmee vergelijkbare voorzieningen,
waaronder voet- en fietspaden, ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen,
straatmeubilair, abri's, transformatorhuisjes, voorzieningen ten behoeve van af-
valinzameling, bergbezinkbassins en retentievoorzieningen;
met dien verstande dat:

c. per bedrijfsvestiging het kantoorvloeroppervlak niet meer dan 50% van het to-
tale bedrijfsvloeroppervlak mag bedragen tot een maximum van 1500 m2.

Bouwregels

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende
regels:
a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste

bedragen:
1. erfafscheidingen 3 m;
2. (reclame)masten en verlichtingsarmaturen 15 m;
3. bliksemafleiders 15 m.

Op basis van deze bestemming is het niet mogelijk het onderliggende initiatief te
realiseren, wegens strijd met de bouwregels. Verder past het initiatief binnen de in
de bestemmingsomschrijving beschreven toegelaten doeleinden.
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1.5 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt het beleidskader geschetst, waarbinnen de planvorming
plaatsvindt. Daarin wordt enkel het kaderstellende planologische beleid op provin-
ciaal en gemeentelijk niveau behandeld. In hoofdstuk 3 wordt de bestaande situatie
beschreven. Hoofdstuk 4 beschrijft de planologische uitgangspunten voor de onder-
havige ontwikkeling.
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2. BELEIDSKADER

2.1 Provinciaal- en regionaal beleid

2.1.1 Structuurvisie ruimtelijke ordening

Op 1 oktober 2010 heeft de provincie Noord-Brabant de Structuurvisie Ruimtelijke
Ordening vastgesteld. In het document vindt de provincie de balans tussen toela-
tingsplanologie en ontwikkelingsplanologie en stelt het heldere kaders voor het
toelaten van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

In de structuurvisie worden ruimtelijke keuzes gemaakt op actuele ontwikkelingen
en trends zoals:
• de afname van de bevolkingsgroei;
• de veranderingen in het landelijke gebied;
• de druk op de ruimtelijke kwaliteit;
• toename van de mobiliteit;
• concurrentie tussen economische regio’s
• het veranderende klimaat;
• de achteruitgang van de biodiversiteit;
• toenemende behoefte aan duurzame energie;

De structuurvisie bevat ruimtelijke keuzes voor de toekomstige ontwikkeling van
Noord-Brabant. De kwaliteiten van de provincie zijn hierbij sturend op de ruimtelijke
keuzes die de komende jaren gemaakt moeten worden. Ontwikkelingen moeten
bijdragen aan de kracht en identiteit van de provincie Noord-Brabant en het streven
naar een hoge ruimtelijke kwaliteit. Hierbij wil de provincie streven naar:
• regionale contrasten;
• een vitaal en divers platteland (landelijk gebied);
• een robuust water en natuursysteem;
• een betere waterveiligheid door preventie;
• koppeling van waterberging en droogtebestrijding;
• ruimte voor duurzame energie;
• concentratie van verstedelijking;
• sterk stedelijk netwerk: BrabantStad;
• groene geledingszones tussen steden;
• goed bereikbare recreatieve voorzieningen;
• economische kennisclusters;
• (inter)nationale bereikbaarheid;
• beleefbaarheid stad en land vanaf de hoofdinfrastructuur.
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De inhoud van de provinciale structuurvisie is doorvertaald naar de Verordening
Ruimte.

2.1.2 Verordening Ruimte

Op 8 maart 2011 is de 'Verordening Ruimte' van de provincie Noord-Brabant in wer-
king getreden. De provinciale ruimtelijke verordening is een nieuw provinciaal in-
strument, dat onder de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) nog niet be-
stond. De provinciale ruimtelijke verordening houdt in dat provincies, ten behoeve
van een goede ruimtelijke ordening, algemene regels kunnen stellen omtrent de
inhoud van bestemmingsplannen, beheersverordeningen en projectbesluiten. De
inhoud van de verordening heeft op twee manieren invloed op bestemmingsplan-
nen:
• Gemeenten moeten bestaande bestemmingsplannen binnen een jaar aanpassen

conform de inhoud van de verordening, tenzij een andere termijn is aangegeven
in de verordening;

• Alle nieuwe bestemmingsplannen die worden opgesteld dienen te voldoen aan
(inhoud van) de verordening.

De inhoud van de verordening bestaat uit de nationale belangen die voortkomen uit
de AMvB Ruimte en de provinciale belangen (voor het grootste gedeelte opgeno-
men in de structuurvisie). Het is mogelijk om binnen de verordening onderscheid te
maken tussen gebieden en thematische aspecten. De provincie Noord-Brabant heeft
de verordening Ruimte in twee fases vastgesteld:

Fase 1: betreft de onderwerpen die aan bod komen in de AMvB Ruimte en onder-
werpen die inhoudelijk niet ter discussie staan (zoals de integrale zonering van in-
tensieve veehouderij);
Fase 2: overige in de verordening te regelen onderwerpen worden eerst bepaald en
vervolgens uitgewerkt.

In de Verordening komen de volgende onderwerpen aan bod:
• stedelijke ontwikkeling;
• regionale planningsoverleggen;
• de ecologische hoofdstructuur;
• waterbergingsgebieden;
• de integrale zonering van de intensieve veehouderij;
• concentratiegebieden van glastuinbouw;
• ruimte-voor-ruimte regeling.
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Het projectgebied is geheel gelegen in agrarisch gebied en is in de verordening aan-
geduid als verwevingsgebied (figuur 5). In de verwevingsgebieden is sprake van een
menging van functies van onder meer landbouw, wonen en natuur. In deze gebie-
den is vanuit reconstructiedoelstellingen nieuwvestiging van intensieve veehouderij-
en niet wenselijk maar moet hervestiging en uitbreiding wel mogelijk zijn op die
plaatsen waar de ruimtelijke kwaliteit of aanwezige functies zich daartegen niet
verzetten.

Daarnaast valt het gehele projectgebied binnen het besluitvlak ‘Niet-agrarische
ruimtelijke ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied’. In deze gebieden zijn
diverse niet-agrarische activiteiten onder voorwaarden toegestaan.

Conclusie
De onderhavige ontwikkeling voorziet in het oprichten van een windshifter en silo
ten behoeve van de bedrijfsvoering van een reeds aanwezig afvalverwerkingsbedrijf.
Dit bedrijf is gelegen binnen een zone waar niet-agrarische ruimtelijke ontwikkelin-
gen (buiten bestaand stedelijk gebied) mogelijk zijn. Daarmee past de onderhavige
ontwikkeling binnen het provinciaal beleid.

Figuur 2: Kaart Verordening ruimte (verwevingsgebied).



Hoofdstuk 210

2.2 Gemeentelijk beleid

2.2.1 StructuurvisiePlus Bergen op Zoom - Roosendaal

De StructuurvisiePlus (2001) is een plan waarin op hoofdlijnen wordt aangegeven
hoe in de toekomst moet worden omgegaan met zaken als woningbouw, recreatie,
bedrijventerreinen, natuur, verkeer, water en landbouw in de gemeenten Bergen op
Zoom en Roosendaal.

Centraal in de StructuurvisiePlus staat het Duurzaam structuurbeeld c.q. de gewens-
te ruimtelijke situatie in 2030. Onderlegger van het structuurbeeld vormen de land-
schappelijke zones in beide gemeenten. In het buitengebied van Wouw worden drie
landschappelijke zones onderscheiden:
1. Het multifunctionele bosgebied van de Brabantse Wal. Dit gebied bestaat uit

een mix van landgoederen, bossen, heidevelden, vennen, duingebieden maar
ook instellingen en woonenclaves.

2. Het coulisselandschap op de overgang van de Brabantse Wal met het dekzand-
gebied.  Dit gebied kenmerkt zich door een mix van kleinschalige agrarische ka-
vels, natte gebieden voor waterberging, bosschages en houtwallen. De dorpen
Lepelstraat, Heerle en Wouwse Plantage markeren de overgang tussen coulisse-
en dekzandlandschap.

3. Het glooiende grootschalige agrarische landschap rondom Wouw, gekenmerkt
door relatieve openheid en grootschaligheid. Dit gebied is te beschouwen als
het ‘groene hart’ van de regio Bergen op Zoom / Roosendaal. De grote agrari-
sche eenheden worden onderling gescheiden door wegen en paden en door
verbrede beeklopen waarlangs natuurontwikkeling en waterberging plaats-
vindt. Op de hoger gelegen delen liggen al eeuwen lang de bebouwingslinten,
in de laagste gelegen delen lopen de beken. Centraal in het open landschap lig-
gen Wouw en Moerstraten.

Visie
In het multifunctionele bosgebied van de Brabantse Wal ligt de nadruk op de ver-
weving van de verschillende functies. Agrarisch natuurbeheer en ecologische land-
bouw passen hier beter dan grootschalige agrarische productie. Recreatie en toeris-
me kunnen zorgen voor een (neven)inkomen. Voor wat betreft de recreatie is het
beleid primair gericht op kwaliteitsverbetering van de bestaande voorzieningen.
Naar de inpasbaarheid van nieuwe voorzieningen is nader onderzoek nodig. Een
specifieke opgave ligt in de inpassing van waterbergingsvijvers in de natuurlijke
bovenlopen van de belangrijke beken.

In het grootschalige landbouwgebied rond Wouw krijgt de grondgebonden land-
bouw (vollegrondsteelten, akkerbouw en veeteelt) de ruimte om zich verder te ont-
wikkelen.



Hoofdstuk 2 11

Dit biedt ook een garantie voor het handhaven van de openheid van het landschap.
Wel worden de beekdalen – die reeds een status als ecologische verbindingszone
hebben – zoveel mogelijk voor natuur en waterberging ingericht.

In het coulisselandschap tot slot ligt het primaat bij de bij de intensieve productie-
landbouw (tuinbouw in combinatie met structuurversterking van het landschap: het
toevoegen van houtwallen, laanbeplanting en bossages). Woningbouw of het toe-
voegen van recreatievoorzieningen is hier ongewenst.

Conclusie
Het onderhavige initiatief betreft het oprichten van een windshifter en silo ten be-
hoeve van de bedrijfsvoering van een reeds aanwezig afvalverwerkingsbedrijf. Der-
gelijke bedrijven worden passend geacht binnen het multifunctionele buitengebied
van Wouw. De ontwikkeling is daarmee niet in strijd met de StructuurvisiePlus.

2.2.2 Beoordelingskader initiatieven buitengebied

Op 22 december 2009 is door het college van burgemeester en wethouders de nota
“Beoordelingskader Initiatieven Buitengebied” vastgesteld. Dit beleidsdocument is
vervaardigd omdat de gemeente frequent wordt geconfronteerd met verzoeken om
medewerking te verlenen aan nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied, waarbij
het in de meeste gevallen gaat om het kunnen bouwen van (nieuwe) woningen. Om
niet steeds op ad hoc basis hierover besluitvorming tot stand te moeten brengen is
ervoor gekozen een afzonderlijk toetsingskader te creëren op grond waarvan con-
crete verzoeken kunnen worden afgehandeld. De nota betekent overigens geen
belangrijke koerswijziging voor de gemeentelijke opstelling in dit soort situaties,
maar kan eerder worden gezien als een formalisering van bestendig gevoerd beleid.
Al jarenlang wordt namelijk uiterst terughoudend omgegaan met het toestaan van
nieuwe woningbouwmogelijkheden buiten de daarvoor aangewezen woonkernen.
In de nota zijn linten aangewezen waarlangs eventueel nieuwe invullingen met wo-
ningbouw tot de mogelijkheden zouden kunnen behoren. Daarnaast biedt de nota
ook ruimte voor de toepassing van meer algemene regelingen, zoals bijvoorbeeld
van provinciale zijde zijn geïntroduceerd. Te denken valt hierbij aan de regelingen
voor landgoederen, buitenplaatsen en Ruimte voor Ruimte.

Er worden in het beoordelingskader geen specifieke uitspraken gedaan met betrek-
king tot het onderhavige initiatief.
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3. BESCHRIJVING PROJECTGEBIED

3.1 Bestaande situatie

Het projectgebied is gelegen in het buitengebied ten zuiden van de kern Heerle in
de gemeente Roosendaal. Binnen het projectgebied is een groot afvalverwerkings-
bedrijf gevestigd. Het bedrijf omvat verschillende hallen, depots en waterbassins.
Daarnaast bevinden zich op het perceel een aantal opslagtanks voor brandstof en
andere oliehoudende producten. Ten behoeve van de bedrijfsvoering is het perceel
grotendeels verhard.

De reeds aanwezige bebouwing op het perceel wordt grotendeels aan het zicht
onttrokken door middel van een houtwal. Deze houtwal dient als een soort groene
gordel en zorgt voor een goede landschappelijke inpassing van het bedrijf.

Figuur: Bestaande situatie projectgebied
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4. VISIE OP HET PROJECTGEBIED

4.1 Toekomstige situatie

Het onderhavige project voorziet in de oprichting van een silo met een oppervlakte
van 134m² en een hoogte van circa 15 meter en een windshifter met een oppervlak-
te van 30m² en een hoogte van circa 7 meter. Beide bouwwerken (geen gebouwen
zijnde) worden in de toekomstige situatie aan de zuidzijde van hal 2 gesitueerd.
Omdat het bestaande terrein reeds verhard is, zal de het aantal vierkante meters
verhard oppervlak per saldo niet toenemen.
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5. ONDERZOEKEN

5.1 Bedrijven- en milieuzonering

Om te komen tot een ruimtelijk relevante toetsing van bedrijfsvestigingen op mili-
euhygiënische aspecten wordt het begrip milieuzonering gehanteerd. Onder milieu-
zonering wordt verstaan een voldoende ruimtelijke scheiding tussen enerzijds (mili-
eubelastende) bedrijven of inrichtingen en anderzijds milieugevoelige gebieden
zoals woonwijken. Om het begrip hanteerbaar te maken, is gebruik gemaakt van de
publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ van de VNG (Vereniging van Nederlandse
Gemeenten)3. Bedrijven zijn opgenomen in een tabel die is ingedeeld in milieucate-
gorieën, waarbij per bedrijf is aangegeven wat de afstand tot een rustige woonwijk
dient te zijn (de zogenoemde afstandentabel). Deze afstanden kunnen als basis
worden gehanteerd, maar zijn indicatief. In het algemeen wordt door het aanbren-
gen van een zonering tussen bedrijvigheid en woonbebouwing de overlast ten ge-
volge van de bedrijfsactiviteiten zo laag mogelijk gehouden.

Conclusie
Het onderhavige initiatief betreft de oprichting van een windshifter en silo ten be-
hoeve van de bedrijfsvoering van het reeds aanwezige afvalverwerkingsbedrijf. De
aard (afvalverwerkingsbedrijf) en omvang van het bedrijf blijven in de toekomstige
situatie gelijk, waardoor een goed woon- en leefklimaat van omliggende woningen
nog altijd gegarandeerd kan worden.

5.2 Luchtkwaliteit

Sinds 15 november 2007 staan de hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwali-
teitseisen beschreven in de Wet milieubeheer (hoofdstuk5 Wm). Hiermee is het Be-
sluit luchtkwaliteit 2005 vervallen. Bij de start van een project moet onderzocht
worden of het effect relevant is voor de luchtkwaliteit. hierbij moet aannemelijk
gemaakt worden, dat luchtkwaliteit “niet in betekenende mate” aangetast wordt.
Daartoe is een algemene maatregel van bestuur ‘Niet in betekenende mate’ (Besluit
NIBM) en een ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM) vastgesteld waarin de
uitvoeringsregels vastgelegd zijn die betrekking hebben op het begrip NIBM. In de
Regeling NIMB is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en
woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekende mate bijdragen aan de
luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden
voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden.

                                                     
3 Bedrijven en milieuzonering, VNG 2009
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Conclusie
De onderhavige ontwikkeling betreft slecht de oprichting van een windshifter en
een silo. Deze bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn niet in betekende mate van
invloed op de luchtwaliteit. Er is derhalve vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit
geen belemmering voor het onderhavige initiatief.

5.3 Externe Veiligheid

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die ontstaan voor de om-
geving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen als vuur-
werk, lpg en munitie over weg, water, spoor en door buisleidingen. Externe veilig-
heid speelt een steeds belangrijkere rol in de ruimtelijke ordening. Het is dan ook
van belang inzicht te krijgen in de objecten en elementen in of nabij het projectge-
bied die de externe veiligheid in het gebied kunnen beïnvloeden, en andersom.

Het vigerende beleid is vastgelegd in het Besluit Externe Veiligheid van Inrichtingen
(BEVI). De risico’s mogen een bepaald niveau niet te boven gaan. Voor het transport
van gevaarlijke stoffen is die risiconormering verwoord in de ‘Circulaire Risiconorme-
ring vervoer gevaarlijke stoffen’ (RNVGS). Bij ontwikkelingen moet rekening gehou-
den worden met de vastgestelde risiconormering ten aanzien van de externe veilig-
heid.

Conclusie
Een windshifter en silo zijn geen objecten die in het Besluit Externe Veiligheid van
Inrichtingen als risicovol zijn benoemd. Er bestaat dan ook geen gevaar voor gevoe-
lige objecten in de omgeving.

5.4 Geluid

In de Wet geluidhinder (Wgh) is vastgesteld, dat indien in het plangebied geluidge-
voelige functies (zoals woningen) zijn voorzien binnen de invloedssfeer van
(weg)verkeerslawaai, akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. Dit geldt
voor alle straten en wegen, met uitzondering van:
• wegen die in een als ‘woonerf’ aangeduid gebied liggen;
• wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

Conclusie
Binnen het projectgebied zijn geen gevoelige functies voorzien. Op grond van de
Wet geluidshinder is een akoestisch onderzoek daarom niet noodzakelijk. Er is der-
halve vanuit geluidsoverwegingen geen belemmering voor het onderhavige initia-
tief.
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5.5 Bodem

Op basis van de Woningwet dient in het kader van een aanvraag voor een omge-
vingsvergunning voor een bouwwerk waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend
mensen verblijven, de bodem op de bouwlocatie te worden onderzocht. Het onder-
havige initiatief omvat de oprichting van een silo en windshifter. Dit zijn geen
bouwwerken waar (nagenoeg) permanent mensen verblijven. Bovendien heeft de
ontwikkeling geen wijziging van de aan de gronden toegekende gebruiksfunctie tot
gevolg.  Derhalve is een verkennend bodemonderzoek niet noodzakelijk.

Er is vanuit bodemtechnisch oogpunt geen belemmering aanwezig voor het onder-
havige initiatief.

5.6 Water

De beoogde locatie van de silo en windshifter zijn in de bestaande situatie geheel
verhard. Dat betekent dat het aantal vierkante meters verhard oppervlak per saldo
niet zal toenemen. Een specifieke watertoets wordt derhalve niet noodzakelijk ge-
acht. Er is vanuit het oogpunt van water geen belemmering voor het onderhavige
initiatief.

5.7 Flora en Fauna

De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Na-
tuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Deze wetten vormen een uitwer-
king van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatig
gebiedsbescherming plaats door middel van de ecologische hoofdstructuur (EHS),
die is geïntroduceerd in het ‘Natuurbeleidsplan’ (1990) van het Rijk en op provinciaal
niveau in het streekplan is uitgewerkt.

Gebiedsbescherming
De Natuurbeschermingswet heeft betrekking op de Europees beschermde Natura-
2000-gebieden en de Beschermde natuurmonumenten. Ruimtelijke ontwikkelingen
die effecten hebben op de vastgestelde natuurwaarden van deze gebieden, zijn in
beginsel niet toegestaan. Indien er een kans bestaat dat effecten zullen optreden,
dienen deze vooraf in kaart gebracht en beoordeeld te worden.

Soortenbescherming
Naast gebiedsbescherming vindt bescherming van soorten plaats via de Flora- en
faunawet. Volgens deze wet zijn alle in het wild voorkomende planten- en diersoor-
ten beschermd (inclusief de soorten die genoemd worden in het Verdrag van Bern,
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de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn). Doordat alle soorten als beschermd worden
gezien, geeft de huidige wet echter niet geheel de intenties van de wetgever weer.
De wetgever beoogt namelijk niet om voor zeer algemene, niet bedreigde soorten
tot een intensieve toetsing van de bepalingen in de Flora- en faunawet te komen.
Om deze situatie aan te passen geldt vanaf 14 december 2004 een Algemene Maat-
regel van Bestuur (AMvB), die betrekking heeft op artikel 75 van de Flora- en fau-
nawet. Deze AMvB verdeelt onder de wet beschermde soorten in drie categorieën
(Min LNV, 2004), te weten streng beschermde soorten, beschermde soorten en al-
gemene soorten.

Voor ruimtelijke ontwikkelingen in een gebied die negatieve effecten kan opleveren
voor soorten uit deze eerste categorie (streng beschermde soorten) die in dit pro-
jectgebied voorkomen is een ontheffingsaanvraag noodzakelijk, waarbij een uitge-
breide toets geldt. Voor de tweede categorie soorten (beschermde soorten) is een
vrijstelling van toepassing, indien er gewerkt wordt volgens een door het Ministerie
van LNV goedgekeurde gedragscode. Ontheffing voor deze soorten is alleen nodig
voor werkzaamheden die anders dan voorheen worden uitgevoerd en voor groot-
schalige veranderingen. Voor de laatste categorie soorten (algemene soorten) geldt
een vrijstelling voor diverse verbodsbepalingen, zoals verstoring. Verbodsbepalingen
over het doden van deze soorten en de zorgplicht blijven echter van kracht. Deze
zorgplicht houdt in, dat handelingen die niet noodzakelijk verband houden met het
beoogde doel en tevens nadelig zijn voor de flora en fauna achterwege moeten
blijven.

Conclusie
De beoogde locatie van de silo en windshifter zijn in de bestaande situatie geheel
verhard. Daarnaast hoeven er voor de nieuwbouw geen bomen gekapt te worden.
De kans dat er bij de ontwikkeling natuurwaarden in het geding zijn, wordt daarom
erg klein geacht. Een flora en fauna onderzoek wordt daarom niet noodzakelijk
geacht. Er is vanuit het oogpunt van flora en fauna geen belemmering voor het on-
derhavige initiatief.

5.8 Cultuurhistorie en archeologie

Cultuurhistorie
Vanuit cultuurhistorisch oogpunt zijn de Spoorlijn Roosendaal – Bergen op Zoom en
de Boerenweg op de Cultuurhistorische Waardekaart1 (CHW) aangewezen als histo-
risch geografische lijnen van redelijke hoge waarde. Daarnaast is de houtwal aan de
westzijde van het projectgebied aangewezen als historisch groen.

                                                     
1 http://www.brabant.nl/kaarten/culturele-kaarten/cultuurhistorische-waardenkaart-2010.aspx
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Het onderhavige initiatief zal de aanwezige cultuurhistorische waarden in en nabij
het projectgebied echter niet verstoren. Het historisch groen zal gehandhaafd wor-
den, evenals de waardevolle geografische lijnen. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is
er dan ook geen belemmering voor het onderhavige initiatief.

Archeologie
De beoogde locatie voor de silo en windshifter is op basis van de Cultuurhistorische
Waardekaart gelegen binnen een zone met een middelhoge tot hoge archeologi-
sche verwachtingswaarde. De waardekaart heeft een doorvertaling gekregen in het
vigerende bestemmingsplan doordat aan de gronden de dubbelbestemming ‘Waar-
de – archeologie’ is toegekend. Binnen deze dubbelbestemming is het niet toege-
staan te bouwen, met uitzondering van bebouwing kleiner dan 500 m² en wanneer
de grondwerkzaamheden niet dieper reiken dan 0,4 m ten opzichte van het maai-
veld. Tevens is een bepaling opgenomen dat bouwmogelijkheden binnen het bouw-
vlak niet worden beperkt door de dubbelbestemming ‘Waarde – archeologie’.

De silo en windshifter hebben een totale oppervlakte van 164m². De fundering van
de windshifter en silo bestaat uit een betonplaat van 30 cm. Deze komt te liggen op
de bestaande ondergrond gelijk aan maaiveldhoogte. Er zal dus tot 0,3m worden
afgegraven, waardoor de grondwerkzaamheden niet dieper reiken dan 0,4m.

Daarnaast is de grond vermoedelijk in het verleden geroerd bij de bouw van de be-
staande hal en de aanleg van de reeds aanwezige verharding. De kans op archeolo-
gische vondsten is daarmee klein. Een archeologisch onderzoek wordt daarom niet
noodzakelijk geacht.

Wel blijft de meldingsplicht conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988 van
kracht. Dit betekent dat als er alsnog archeologische resten en/of sporen worden
aangetroffen bij graafwerkzaamheden op de projectlocatie, dit direct dient te wor-
den gemeld aan het bevoegd gezag (Gemeente Roosendaal).

Conclusie
Er is vanuit cultuurhistorisch en archeologisch oogpunt geen belemmering aanwezig
voor de realisatie van het onderhavige initiatief.
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6. BELEMMERINGEN PROJECT

6.1 Kabels en Leidingen

In het projectgebied zijn geen relevante kabels en/of leidingen gelegen.

6.2 Privaatrechtelijke aspecten

Alle gronden in het gebied zijn in eigendom van Van Gansewinkel Nederland bv.
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7. ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID

De ontwikkeling die met onderhavig plan wordt mogelijk gemaakt, betreft een par-
ticulier initiatief. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is
voor rekening en risico van de particuliere initiatiefnemer deze ruimtelijke onder-
bouwing (inclusief benodigde onderzoeken op het gebied van milieuhygiëne en
erfinrichting) opgesteld.

De Grondexploitatiewet die per 1 juli 2008 in werking is getreden, verplicht overhe-
den om kosten te verhalen indien er sprake is van een bouwplan in de zin van art.
6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. In dit geval is er sprake van de realisatie
van een silo en windshifter op eigen terrein. Dit kan niet aangemerkt worden als
een bouwplan in de zin van het Bro. Een exploitatieplan is dan ook niet noodzake-
lijk.

Voor het projectafwijkingsbesluit zijn leges verschuldigd. De verschuldigde leges
zullen achteraf gefactureerd worden.
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8. CONCLUSIE

De onderhavige ontwikkeling voorziet in de realisatie van een silo en windshifter
ten behoeve van de bedrijfsvoering van een bestaand afvalverwerkingsbedrijf aan
de Boerenweg 8A te Heerle.

Het project past binnen het beleid op zowel Rijks-, provinciaal, regionaal als ge-
meentelijke niveau. Tevens hebben de gevolgen van de voorgestane ontwikkeling
geen negatieve invloed op de waterhuishouding, flora- en fauna, cultuurhistorie en
archeologie. De voorgestane ontwikkeling heeft daarnaast met betrekking tot de
aspecten geluid, bodem, bedrijven- en milieuzonering, luchtkwaliteit en externe
veiligheid geen negatieve invloed op de directe omgeving en er bestaan in dit op-
zicht ook geen bezwaren voor het realiseren van de silo en windshifter.

Naar aanleiding van het bovenstaande kan daarom worden geconcludeerd dat er
geen belemmeringen voor de realisatie van de silo en windshifter zijn. Daarmee is
het project in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening.
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10 O2 - Bijlage 2 zienswijze dhr  Brands.pdf 

ft&ko C 203<5>/3Ó 

2904979 j-Brabant Heerle 8-03-2012 
E C L unningen 

ijven. ons kenm.BB/2012-703 

s'Hertogenbosch t.a.v. de heer S.Adelaar uw kenm.C2038136/2869824 

onderwerp: Bezwaar tegen het verlenen van diversen 
vergunningen i.v.m. veranderen ASl install. 
Het gebruiken van bouwwerken in strijd met 
een bestemmingsplan (art.2.1 lid 1 onder C Wabo) 
Bezwaar tegen het intrekken van voorschrift 4.2.8 
van vergunning d.d. 8-1-2010. « « w ^ r r ^ n 
Bezwaar tegen het niet tijdig mededelen aan de directe 
omwonende van de iokatie waar de fikse horizon- - g 2 0 » 
vervuiling verbouwingen in het oog liggen. 
We vrezen ernstige stof en geluidoveriast en zoals al een h e J ^ o v i n o ^ 
tijd het geval is,ernstige overlast van meeuwen die alles o o r d"B r a l>ant 
bevuilen op onze woonlokatie's afkomstig van vernoemde iokatie. 
Fa.Van Gansewinkel Ned.bv Boerenweg 8a en 8b te Heerle. 

Geachte heer Adelaar, 

Als directe omwonende van de vernoemde Iokatie,zijn we plots geschrokken 
van het oprichte groot constructie bouwwerk aan de zuidzijde loodsen 
recht in ons gezichtveld,het lijkt op grote trechters.. 
We hadden toch een afspraak met u dat als er wijzigingen zouden zijn op 
terrein van de firma dat u het ons zou mededelen maar niets is waar van dat 
alles.Nu zijn we verrast door de grote verbouwing,want er is geen vermelding 
geweest.De wijziging aan de ASl inst.is ook veel hoger dan de R.v State 
vroeger voor de omgeving (en onze bezware bij de Raad van State tegen de 
hoogte van de loodsen)heeft vastgesteld.Hoogste hoogte is vastgesteld 
van 24 naar 18 meter volg verg. voor de oprichting van loodsen Fa.Coppens. 
We zijn niet in de gelegenheid gesteld ernstige bezwaren in te brengen 
tegen de plaatsing van de voor ons in het hoog lelijke bouwwerken die niet 
thuishoren in het buitengebied maar op een industrieterrein. 
Waarom hebben ze de oprichting van trechters-cyclonen niet op de 
Noord-West zijde van de loodsen opgericht? 
De Firma lijkt moedwillig alle stof en geluid relativerende werken aan de 
wooonzijde van de buren uit te voeren,dus aan de zuidzijde van de Iokatie. 
We vrezen dan ook ernstige stof en geluidoverlast.en de nu al een lange tijd 
ernstige overlast van steeds opvliegende meeuwen vanaf de Iokatie waar de 
containers worden ontdaan van de zeilen.Ook deze overlast moet definitief 
tot het verleden gaan behoren.het was beter geweest van de firma dat ze 
voor de omgeving en de buren eerst de meeuwenplaag eens aanpakte en 
dan de bouwwerken.nu worden we steeds bevuild door de uitwerpselen 
op auto's -kledij-woningen -bestratingen.We kunnen niet meer fatsoenlijk 
en vertrouwelijk iets buiten zetten of hangen want het wordt onherroepelijk 
bevuild. 

Schilderen. 

We zijn niet op de hoogte van het vergunde bouwwerk van de ASl inst. 
Onze vraag is,hoe zijn de def. kleuren van de ASl inst. 
Zo het er nu bijstaat in de zeer opvallende kleuren lichtblauw,is al helemaal 
niet acseptabel in het landschap en ons gezichtsveld. 
Hopend dat daar z.s.m.aan gewerkt wordt in de donkere groen kleur. 



-vervolg-

Zuid-West Breker. 

Op het zelfde achterterrein van de atd. puinbreken het volgende; 

We maken al reeds lange tijd melding van het veel te hoog opslaan van 
gebroken puin. 
De hoogte is toegestaan tot 8 meter. Dit i.v.m verwaaing puinstof naar onze 
woonomgeving. 
Tevens rijden de graafmach. en shovels de gehele dag recht in ons gezicht-
veld hoog boven de geluidwal uit en kieperen de opgeschepte lading 
hoog boven de puinstort uit. 
Ten eerste komt er dan veel stof vrij, en ten tweede hebben we geluidoverlast 
en als de wind westelijk is ook de dieselstank overlast van de shovels. 
We hebben dit gemeld bij de Firma m.n.Dhr Clement,die zegt dat iedereen 
kan komen kijken want we voldoen aan de vergunning. 
We hebben ook de RMD naar de lokatie laten kijken m.n Dhr.Florentinus, 
hierop hebben tot de dag van heden nog geen terugkoppeling van gehad. 
Het is in ieder geval wel zo dat het gebroken puin minimaal 12 meter hoog 
word opgeslagen, en dat we daar veel stof en geluidoverlast van ondervinden. 
Het is weer het zelfde wat we al eerder gezegt hebben.dat het terrein voor 
het puinbreken resp. opslag vele malen te klein is blijkbaar. 
De hoogte van de opslag puin mag 8 meter zijn en geen 12 meter en meer. 
Hopend dat de provincie dit gaat stellen en daadwerkelijk gaat handhaven. 
We zijn het beu met dat vreselijk gedoe met puin het hele jaar. 
Naar het blijkt met het niet naleven van de vergunning voor de puinopslag, 
zo denken we ook bij het niet naleven van de regels voor de nieuwe ASl inst. 
Dit wantrouwen t.o.v. de firma hebben ze op deze wijze aan zichzelf te wijten. 

Rijgedrag transporten v.v.op de Bergsebaan. 

Het rijgedrag van sommigen chauffeurs iaat te wensen over. 
We willen nog eens bij u erop wijze dat met het rijden v.v. op de Bergsebaan 
voorlangs onze woningen best veel minder snel gereden moet worden door 
de vrachtwagens van de firma.Nu is het geregeld enorm jakkeren en hoog 
optrekken met veel geluidoverlast. 
Mogelijk dat het helpt dat u ook nog eens de noodzakelijkheid voor 
het belang van de buren t.o.v.de firma naar voren brengt. 
We hebben ai zoveel overlast op de Bergsebaan vanwege de Firma en 
andere lokatie's. 

Voor informatie kunt u altijd contact opnemen met ons, 

met vriendelijke groet, 

Buurtschap Bergsebaan 

secr.B.A. Brans 
Bergsebaan 77 / / \ 
4726 SH Heerle l M k ^ l 

telf. 0165-303477 / * 



Ingekomen 

- 9 MAART 2012 

Gedeputeerde State van 
Noord-Brabant 
Dir.Ecologie Atvalrec.Industrie. 
Postbus 90151,5200 MC 
'sHörtogenbosch 
t.a.v de heer S.Adelaar 
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 Raadsvoorstel 
  

Datum 
raadsvergadering: 

12 december 2012   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Adriaansen.   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Nota grondprijsbeleid 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
 
Wij stellen u voor: 

1. De nota Grondprijsbeleid vast te stellen. 
2. De begrotingswijziging nummer 41 ‘Nota Grondprijsbeleid’ vast te stellen. 
3. Voor de Nota Onderbouwing Grondprijsbeleid de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen. 

 
Aanleiding  
Voorgaande jaren zijn de grondprijzen steeds vastgesteld bij de jaarlijkse programmabegroting. Als 
gevolg van de slechte economische situatie is de verkoop van grond afgenomen.  De  gemeente 
Roosendaal is van mening dat de gehanteerde grondprijzen daarom opnieuw tegen het licht moeten 
worden gehouden om te bekijken of deze nog marktconform zijn. Hiertoe is een extern bureau 
ingeschakeld. Door het adviesbureau Over Morgen is onderzoek gedaan naar de grondprijzen.  
 
Het onderzoek is als volgt gedaan: 

- deskresearch: op basis van expert opinion en op basis van de aanwezige informatie waaronder 
huidige vraagprijzen en transacties van de afgelopen jaren is een visie opgesteld van de 
opbrengstwaarden (o.a. VON-prijs en beleggingswaarde).  

- marktpartijen: de opbrengstwaarden die vanuit eigen onderzoek naar voren zijn gekomen, zijn 
getoetst bij woningmakelaars, een bedrijfsmakelaar en projectontwikkelaar.  

- benchmark: voor het vergaren van informatie is ook gebruik gemaakt van informatie over 
grondprijzen bij omliggende gemeenten. 

 

Vanuit bovenstaand onderzoek zijn nieuwe grondprijzen tot stand gekomen, welke in de nota 
Grondprijsbeleid (zie bijlage) worden toegelicht. 

 
Motivering / toelichting   
De gemeente Roosendaal hanteert marktconforme grondprijzen, zodat de gemeente een reële 
marktprijs ontvangt en vermeden wordt dat de afnemer van de grond indirect via de grondprijs wordt 
gesubsidieerd (staatsteun). 
 
Het voeren van marktconforme prijzen is belangrijk voor de gemeente Roosendaal. Het is voor de 
gemeente Roosendaal belangrijk om een helder en goed onderbouwd inzicht te hebben, om zo de 
onderhandelingen over grondtransacties optimaal te voeren en waar mogelijk bouwproductie te 
bevorderen en een impuls te geven aan de economie. 
 

Doel en evaluatie    

Het vaststellen van de nota Grondprijsbeleid dient de volgende doelstellingen: 

• vastlegging van grondprijzen die de input vormen voor de opstelling en actualisatie van 
grondexploitaties; 

• vastlegging van uitgangspunten in onderhandelingssituaties; 

• eenduidig en transparant handelen naar verschillende partijen (particulieren, ondernemers etc.) 
 
Grondprijsbeleid is ondersteunend aan de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Roosendaal, 
zoals vastgelegd in de Structuurvisie Roosendaal. 
 

 
 



 
Financiële aspecten en consequenties   
 
Woningen: 
Voor 2013 stellen wij voor de grondquotes voor woningen en de grondprijs voor vrije kavels te 
verlagen, zodat er meer ruimte is om de door de gemeente Roosendaal gewenste woningproductie te 
realiseren.  Uit het onderzoek blijkt dat de prijsstelling voor de vrije kavels aan de hoge kant is gezien 
de huidige economische situatie. Voorgesteld wordt om de minimale grondprijs te verlagen van €325 
naar  €275 per m2 kavel (exclusief btw) voor de eerste 500 m2 met een toeslag van €25 voor 
locatiekwaliteiten. De definitieve grondprijsbepaling vindt plaats op projectniveau. Voor het project 
Weihoek gaat een grondprijs gelden van €300. Voor de sociale huur- en koopwoningen wordt 
voorgesteld om €17.500 per woning te hanteren.   
 
Voor de ‘winstprojecten’ betekent de verlaging van de grondprijzen een daling van de winstprognose 
met € 0,5 miljoen, uitgedrukt in eindwaarde. De verwerking hiervan vindt plaats bij de herziening van de 
grondexploitaties bij de jaarrekening 2012. De grondexploitatie Herontwikkeling Heerle verslechtert met  
€ 0,7 miljoen en wordt gedekt uit de Bestemmingsreserve Grondexploitaties (zie bijlage). De stand van 
de Bestemmingsreserve Grondexploitaties bedraagt momenteel € 2,6 miljoen.  
 
Commerciële en maatschappelijke voorzieningen: 
Voor bedrijventerreinen is er geen aanleiding om de grondprijzen te wijzigen.  
Voor kantoren in de gemeente Roosendaal blijkt uit het onderzoek dat de prijsstelling voor aan de hoge 
kant is. Voorgesteld wordt om de grondprijs voor  kantoren te verlagen van € 215 naar € 150 per m2 
bruto vloer oppervlak (bvo). Overigens is het door de gemeente uitgeefbaar deel voor kantoren uiterst 
beperkt, waardoor de gevolgen gering zijn. Voor maatschappelijke voorzieningen stellen we voor om 
de grondprijs per project residueel te berekenen met een minimum prijs van €135 per m2 voor niet-
commerciële functies en zorgwoningen en €160 per m2 bvo voor zorginstellingen en eerstelijns 
gezondheidszorg. 
 
Plantsoenstroken: 
De grondprijs voor de verkoop van plantsoenstroken is zoals voorgaande jaren gelijk gesteld  aan 75% 
van de prijs van een vrije kavel. Dit is € 205 per m2. 
 

Communicatie    
De nota grondprijsbeleid is van belang voor ieder die grond wil kopen of informatie wil over de hoogte 
van de grondprijzen. Na vaststelling van de nota grondprijsbeleid in de Raad wordt een samenvatting 
gepubliceerd in de vorm van een  grondprijzenbrief 2013.  Daarbij moet in de communicatie aandacht 
besteed worden aan een heldere kernboodschap naar de verschillende doelgroepen  zoals degenen 
die nog grond willen aankopen, tussenpersonen en degenen die juist  grond hebben gekocht en zich 
nu geconfronteerd zien met een lagere grondprijs.  
 
De nota Grondprijsbeleid is van toepassing op alle nieuwe aanbiedingen die worden gedaan na het 
vaststellen van deze nota en waarvoor nog geen nadere prijsafspraken zijn gemaakt. 
 
Met toepassing van artikel 25 van de Gemeentewet leggen wij u geheimhouding op met betrekking tot 
de Nota Onderbouwing Grondprijsbeleid. 
 

Bijlagen 
   

1. Nota Grondprijsbeleid 
2. Begrotingswijziging 
3. Nota Onderbouwing Grondprijsbeleid 

 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
G. van Hofwegen mr. J.M.L. Niederer 



 

 

  

  

 Raadsbesluit 
  

Datum 
raadsvergadering: 

12 december 
2012 

  Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Adriaansen   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Nota Grondprijsbeleid 

 
 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie Omgeving d.d. 21 november 2012. 
 
Besluit:  
 

1. De nota Grondprijsbeleid vast te stellen. 
2. De begrotingswijziging nummer 41 ‘Nota Grondprijsbeleid’ vast te stellen. 
3. Voor de Nota Onderbouwing Grondprijsbeleid de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen. 

 

 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2012. 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 



2 O3 - Bijlage 1 Nota Grondprijsbeleid Roosendaal.pdf 
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Samenvatting 

In de nota Grondprijsbeleid staan de grondprijzen voor de gemeente Roosendaal die door raad zijn 

vastgesteld en per 1 januari 2013 ingaan. De grondprijzen vormen de basis bij het bepalen van de 

grondprijzen bij toekomstige projecten en de basis waarop het college haar bevoegdheid om grond uit 

te geven kan uitoefenen. De Nota Grondprijsbeleid is een openbaar stuk en de grondprijzen worden  

periodiek geactualiseerd. 

De grondprijzen zijn richtprijzen en zijn gebaseerd op gemiddelden per functie. Deze richtprijzen 

vormen de basis bij het bepalen van de grondprijzen bij toekomstige projecten, maar de definitieve 

prijsbepaling van bouwgrond vindt plaats op projectniveau. Onderstaand overzicht toont de 

grondprijzen per functie. In bijlage 1 wordt een vergelijking gemaakt met de grondprijzen vanuit de 

begroting van 2012.  

 

FUNCTIE GRONDPRIJS 

WONINGEN 

Sociale huur- en koopwoningen  

Sociale huur –en koopwoningn €17.500,- per woning 

Goedkope koopwoningen < € 150.000,-  

Appartement 12% (grondquote) 

Rijwoning 16% (grondquote) 

Middelduur laag  koopwoningen € 150.000,- tot € 200.000,-  

Appartement 14% (grondquote) 

Rijwoning 19% (grondquote) 

Middelduur  hoog koopwoningen € 200.000,- tot € 250.000,-  

Appartement 16% (grondquote) 

Rijwoning 20% (grondquote) 

Hoekwoning 23% (grondquote) 

2 ^1 kap 23% (grondquote) 

Dure koopwoningen > € 250.000,-  

2 ^1 kap 25% (grondquote) 

Vrijstaande woning 35% (grondquote) 
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Vrij kavels  

Vrije kavels Tot 500 m²       €275,-/ m² kavel 

met een toeslag van €25 voor 

locatiekwaliteiten. 

500 – 1000 m²  €225,-/m² kavel. 

Overig             €175,-/m² kavel. 

COMMERCIËLE EN MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN 

Bedrijven € 110,- tot € 150,- per m² kavel 

Kantoren Per project residueel berekenen.  

Detailhandel Per project residueel berekenen. 

Niet-commerciële functies, zoals sport en onderwijs Minimaal € 135,- per m² kavel 

Zorginstelling (o.a. ziekenhuis) Per project residueel berekenen. 

Minimaal 160,- per/m² BVO. 

Eerstelijns gezondheidszorg Per project residueel berekenen. 

Minimaal 160,- per/m² BVO. 

Zorgwoningen Per project residueel berekenen. 

Minimaal € 135,- per m² kavel 

PLANTSOENSTROKEN 

Plantsoenstroken € 205,- per m² kavel 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De economische crisis trekt diepe sporen in de wereld van de ruimtelijke ontwikkeling. In Nederland 

verlopen ruimtelijke ontwikkelingen moeizaam. De crisis heeft het vertrouwen van de consument in de 

vastgoedmarkt ondermijnt. Ook de uitvloeisels van de crisis hebben een negatieve invloed op de 

vastgoedmarkt. De bancaire wereld heeft de randvoorwaarden voor financiering van vastgoed voor 

zowel consument als ontwikkelende partij fors aangescherpt. Corporaties trekken zich steeds meer 

terug op hun core-business mede ook gedwongen door aangescherpte regelgeving1 en 

afroomregelingen. De consument heeft te maken met onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek en 

de huidige prijsniveaus (zowel bestaande als nieuwe bouw) die verder onder druk komen te staan. 

Kortom, de vastgoedmarkt zit volledig op slot. Dit heeft grote invloed op de vastgoedwaarde en de 

grondprijzen .  

1.2 Onderzoek grondprijzen 

Gezien de huidige marktomstandigheden is de gemeente Roosendaal van mening dat de 

gehanteerde grondprijzen opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. Hiertoe is een extern 

bureau ingeschakeld. Door adviesbureau Over Morgen is onderzoek gedaan naar de grondprijzen. 

Het onderzoek is als volgt gedaan: 

- deskresearch: op basis van expert opinion en op basis van de aanwezige informatie waaronder 

huidige vraagprijzen en transacties van de afgelopen jaren is een visie opgesteld van de 

opbrengstwaarden (o.a. VON-prijs en beleggingswaarde).  

- marktpartijen: de opbrengstwaarden die vanuit eigen onderzoek naar voren zijn gekomen zijn 

getoetst bij woningmakelaars, een bedrijfsmakelaar en projectontwikkelaar.  

- benchmark: voor het vergaren van informatie is ook gebruik gemaakt van informatie over 

grondprijzen bij omliggende gemeenten. 

 

Vanuit bovenstaand onderzoek zijn nieuwe grondprijzen tot stand gekomen, welke in onderliggende 

nota worden toegelicht. De grondprijzen zijn bepaald op basis van een marktconforme grondwaarde 

met behulp van de daarvoor meest geëigende rekenmethodiek. In bijlage 1 is een vergelijking 

gemaakt tussen de nieuwe grondprijzen en de grondprijzen zoals terug te vinden in de begroting van 

2012.  

1.3 Bestuurlijke overwegingen 

In de nota Grondprijsbeleid staan de grondprijzen voor de gemeente Roosendaal die door raad 

worden vastgesteld en per 1 januari 2013 ingaan. Deze grondprijzen zijn richtprijzen en vormen de 

basis bij het bepalen van de grondprijzen bij toekomstige projecten en de basis waarop het college 

haar bevoegdheid om grond uit te geven kan uitoefenen. 

Uitgangspunt voor het grondprijsbeleid is dat bij de vaststelling van de grondprijzen wordt uitgegaan 

van de marktwaarde van de grond. Hierdoor ontvangt de gemeente een reële marktprijs voor de grond 

en kunnen de grondopbrengsten worden geoptimaliseerd. In het nieuwe grondbeleid is voorgesteld 

                                                      

 

1 In de toekomst moet minimaal 90% van de corporatiewoningen onder de huurtoeslaggrens van € 664,- per 

maand bij nieuwe verhuur toegewezen worden aan huishoudens met een bruto jaarinkomen tot € 33.000 euro. 
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om periodiek de grondprijzen te laten onderbouwen door een deskundig bureau. Dit zorgt voor de 

noodzakelijke en onafhankelijke onderbouwing van de marktconformiteit van de prijzen waarmee de 

grondexploitaties worden geactualiseerd.  

De grondprijzen zijn richtprijzen en zijn gebaseerd op gemiddelden per functie (o.a. woningen, 

kantoren). Dit betekent bijvoorbeeld voor woningen dat bij bepaling van de grondprijs is uitgegaan van 

gemiddelde woningen ten aanzien van onder andere afmetingen van de woning, kavelgrootte en 

kwaliteit. Deze richtprijzen vormen de basis bij het bepalen van de grondprijzen bij toekomstige 

projecten, maar de definitieve prijsbepaling van bouwgrond vindt plaats op projectniveau.Conform de 

regels omtrent staatssteun gebeurt de definitieve prijsbepaling door middel van een onafhankelijke 

taxatie of bied procedure (zie ook paragraaf 2.1).  

De Nota Grondprijsbeleid is een openbaar stuk en de grondprijzen worden  periodiek geactualiseerd. 

In de periodieke actualisatie informeert het College van B & W de gemeenteraad en overige 

belanghebbenden over de relevante marktontwikkelingen en het vigerende grondprijsbeleid. Het team 

Projecten is binnen de gemeente belast met de uitvoering van deze nota.  

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de huidige (beleids-)kaders voor grondprijsbeleid benoemt. Na deze 

beleidsmatige inkadering worden in hoofdstuk 3 de diverse grondprijsmethodieken omschreven. In 

hoofdstuk 4 komen de uitgangspunten van het grondprijsbeleid aan bod. Tot slot worden in de 

hoofdstukken 5 tot en met 9 de diverse grondprijzen in relatie tot de functies nader toegelicht.  
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2 Kaders grondprijsbeleid 

2.1 Europese regelgeving 

Mededingingsbeleid Europese Gemeenschap 

Een belangrijk onderdeel van de van het mededingingsbeleid van de Europese Gemeenschap is de 

controle op steun van de overheid. Het scheppen van gelijke concurrentievoorwaarden voor alle 

ondernemingen op de markt is het doel van de mededingingsregelgeving. In het kader van het 

grondprijsbeleid en meer specifiek het aangaan van overeenkomsten met marktpartijen waarin 

prijsafspraken over de grond worden gemaakt, moeten ook gemeenten zich aan deze regelgeving 

houden. In het bijzonder relevant is hier de Mededeling van de Commissie betreffende 

staatssteunelementen bij de verkoop van gronden en gebouwen door openbare instanties( 

Publicatieblad Nr. C 209 van 10/07/1997 blz. 0003 - 0005).  

De voorwaarden, waaronder de verkoop van gronden en gebouwen aan ondernemingen als 

marktconform wordt gezien, worden uitgelegd in deze Mededeling van de Commissie. De twee 

procedures zijn: 

- verkoop aan de hoogste bieder na een voldoende openbaar gemaakte en onvoorwaardelijke 

biedprocedure; 

- verkoop volgens de marktwaarde zoals vastgesteld door een onafhankelijke deskundige 

(taxateur). De taxatie dient te worden uitgebracht vóór de verkooponderhandelingen. 

 

Ten behoeve van decentrale) bestuurders, beleidsmedewerkers, juristen en accountants is de 

Handreiking Grondtransacties en Staatssteun (mei 2005) door VROM/BZK/ICER opgesteld. Deze 

handreiking biedt informatie op welke wijze de Europese staatssteunregels bij grond- en 

vastgoedtransacties kunnen worden nageleefd.  

Een en ander houdt in dat gemeenten hun gronden tegen marktwaarde moeten verkopen. Indien de 

gemeente gronden verkoopt onder de marktwaarde dan wordt de gegeven „korting‟ op de grond 

gezien als staatssteun. Tegen de aangegane overeenkomst kan door iedere benadeelde 

onderneming en belanghebbenden een klacht indienen bij de Commissie.  Uitzondering hierop 

betreffen de “Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen 

volkshuisvesting” en de vrijstellingen op basis van de vrijstellingsverordening van de Commissie. In 

het bijzonder van belang is de vrijstelling betreffende Minimisregeling: Decentrale overheden mogen 

over een periode van drie belastingjaren één onderneming tot € 200.000,- steunen, in welke vorm dan 

ook.  Wat betreft de Tijdelijke regeling DAEB hierbij moeten de toegelaten instellingen die vallen onder 

deze regeling de eventuele „korting‟ op de grondprijs oormerken en aanwenden conform deze 

regeling.   

Is sturing wel gewenst door het geven van een korting (buiten de toegestane minimisvrijstelling), dan 

zal onderzoek moeten worden verricht in hoeverre hier sprake is van ongeoorloofde staatsteun. Er zal 

dan via het ministerie van Binnenlandse Zaken een melding moeten worden gemaakt bij de Europese 

Commissie. 

De grondprijzen in deze nota zijn gebaseerd op de huidige situatie en op gemiddelden (o.a. afmeting, 

kwaliteit) bij functies en marktwaarden die bij deze gemiddelden passen. In het kader van staatssteun 

moet bij toekomstige projecten de marktconformiteit van de grondprijzen bij een project opnieuw tegen 

het licht worden gehouden door middel van een biedprocedure of een onafhankelijke taxatie. 
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2.2 Rijksoverheid 

Rijksnota Grondbeleid  

In 2001 verscheen de Rijksnota Grondbeleid. Een belangrijk aspect uit deze nota is het organiseren 

van concurrentie op de woningmarkt om te komen tot de beste prijs-/kwaliteitverhouding voor 

nieuwbouwwoningen. Het kabinet was destijds de mening toegedaan dat die concurrentie 

onvoldoende aanwezig was en pleitte er daarom voor om in die gevallen waarin de gemeente een 

grondpositie heeft of bij vormen van samenwerking tussen gemeente en marktpartijen, onder andere 

meer prijsvragen uit te schrijven, waardoor de gewenste concurrentie zou worden bevorderd. 

2.3 Provinciaal en regionaal beleid  

De ontwikkeling van de woningmarkt in Roosendaal staat niet op zichzelf. Eveneens van invloed zijn 

de ontwikkelingen in de regio. In 2009 is de Ruimtelijke Visie West-Brabant aangeboden. In deze visie 

wordt Roosendaal als regionaal verzorgende kern gepositioneerd, met een economisch speerpunt in 

de logistieke sector. Op het gebied van wonen wil West-Brabant zich openstellen voor mensen die 

zich in onze regio willen vestigen. De demografische en marktontwikkelingen dwingen de regio en de 

betrokken gemeenten maatwerk te leveren in nieuw aanbod, herstructurering en woon- en leefmilieus. 

Tevens ziet de regio zich met een scenario van stabilisatie en krimp geconfronteerd, waarvan de 

uitkomst niet geheel bekend is. Tegen de achtergrond van mogelijke krimp in de toekomst komt er 

steeds meer nadruk te liggen op de regionale aspecten van de woningmarkt, hetgeen ook binnen 

West-Brabant aandacht zal gaan krijgen.  

De rol van de provincie, in het regionaal planningsoverleg (RPO) is, tegen de achtergrond van de 

verordening ruimte, nog in ontwikkeling. Strategische afstemming in de regio is van belang. 

Roosendaal kiest voor minimaal het bieden van voldoende kansen op passende huisvesting voor de 

huidige bewoners. De vitaliteit van de bestaande stad, de aanwezigheid van alle belangrijke 

voorzieningen, is daarbij een belangrijke graadmeter. 

2.4 Gemeentelijk beleid  

Paragraaf “Grondbeleid” 
In de paragraaf “GRONDBELEID” (paragraaf 6) van de programmabegroting 2013 wordt ingegaan op 

het te voeren grondbeleid in de periode 2013- 2016 van de gemeente en de verwachte resultaten 

geeft inzicht in het grondbeleid van de gemeente. Conform artikel 16 Besluit Begroting en 

Verantwoording (BBV) bevat deze paragraaf:  

- een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen zoals opgenomen in 

de verschillende relevante programma‟s;  

- een aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid zal worden uitgevoerd;  

- een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;  

- een onderbouwing van de (te verwachten) winstneming  

- de beleidsuitgangspunten  

 

Woonvisie 

Doel van de visie is te komen tot beleid op het gebied van de brede zorg voor wonen, waarmee wordt 

voorzien in de Roosendaalse woningbehoefte voor een periode tot 2020. De woonvisie is het 

document waarmee de gemeente Roosendaal zich presenteert aan andere (regio) gemeenten, aan de 

provincie en de rijksoverheid, aan de partners op het brede terrein van wonen in de stad en aan haar 

inwoners. De woonvisie vertaalt de uitgangspunten uit de Toekomstvisie, Route 2025 naar een 

ambitie voor Wonen.  
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GREX-Wet  

De Grondexploitatiewet hanteert het principe bij het verplichte kostenverhaal dat de sterkste 

schouders de zwaarste lasten dragen. Kostenverhaal vindt primair plaats op basis van een anterieure 

overeenkomst en zo nodig op basis van een exploitatieplan (het privaatrechtelijke spoor heeft de 

voorkeur van de Wetgever van de Grondexploitatiewet. Een en ander betekent dat binnen een 

exploitatieplan de lasten worden verdeeld over bouwpercelen met bouwplannen naar rato van de 

opbrengstpotentie van die bouwpercelen. Deze opbrengstpotentie wordt mede bepaald aan de hand 

van de marktconforme waarde van grond rekeninghoudend met de te realiseren bouwcategorie. Bij 

het bepalen van de waarde van de grond zijn marktprijzen en marktconformiteit centrale begrippen. In 

het kader van de Grondexploitatiewet is het aan de gemeente om die marktwaarde zo goed mogelijk 

te onderbouwen.  

Woningbouwprogrammering 2010 – 2020 

Het college van burgemeesters en wethouders vindt het belangrijk dat Roosendaalse inwoners erin 

slagen om een passende woning te vinden ondanks de huidige crisis. Om dit te bereiken heeft de 

gemeente de woningbouwprogrammering aangepast op basis van realistische plananalyses. De 

aanpassingen gaan zowel over de hoeveelheid als het uiteindelijke type van woningen. Dit betekent 

onder meer dat vergeleken met de programmering 2008 zo‟n 600 woningen uit de planning worden 

gehaald. 

2.5 Afspraken met corporaties 

In het Woonconvenant 2010 t/m 2014 zijn de prestatieafspraken vastgelegd met de 

Woningcorporaties. Op bladzijde 43 van het Woonconvenant zijn de prijsgrenzen (VON en 

Huurprijzen) voor de woningcategorieën goedkoop, middelduur en duur overeengekomen. In 

paragraaf 1.3 zijn afspraken gemaakt met de corporatie over het te voeren grondbeleid als middel om 

sturing te geven aan de ambities van de gemeente en de corporaties om daarmee bij te dragen aan 

het bereiken van de gewenste strategische ontwikkelingen. In paragraaf 1.5 van het Woonconvenant 

zijn afspraken gemaakt over de bereikbare voorraad en de definities van bereikbare koopwoning 

(VON maximaal € 185.000,). 
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3 Rekenmethodieken 
Voor het bepalen van de grondprijs kunnen diverse methodieken gehanteerd worden. De uitgifte vindt 

meestal plaats door middel van verkoop van de gronden. Voor het bepalen van de grondprijzen 

worden in deze notitie de volgende methodieken gebruikt:  

- comparatieve methode; 

- residuele grondwaardemethode. 

3.1 Comparatieve methode (vastgestelde m2-prijs) 

De essentie van deze methodiek is dat een vaste prijs per m2 uitgeefbare grond onder woningen, 

kantoren of bedrijven wordt gehanteerd. Deze vaste prijs komt tot stand op basis van vergelijking met 

omliggende gemeenten.  

Voordelen van deze methode zijn: 

- transparantie, zowel intern (binnen de gemeente) als extern (naar marktpartijen); 

- een grondprijs is snel bepaald. 

 

Nadelen van deze methode zijn: 

- de berekende grondprijs houdt (mogelijk) geen verband met de marktwaarde van het object waar 

het voor bedoeld is; 

- de gemeente laat mogelijk winst liggen; op deze wijze kan geen reserves worden gevormd voor 

het grondbedrijf, waar negatieve plannen uit gedekt kunnen worden; 

- de gemeente overvraagt mogelijk waardoor het maatschappelijke beoogde resultaat niet wordt 

bereikt. 

3.2 Residuele Grondwaardeberekening 

De residuele waardeberekening geeft inzicht in de opbouw van de kosten en opbrengsten en daarmee 

inzicht waar de winst zit. Een residuele waarde gaat uit van de marktwaarde van een object. Deze 

marktwaarde wordt verminderd met de bouwkosten, bijkomende kosten en winst en risico (W&R) voor 

de ontwikkelaar. Wat resteert is de residuele waarde: de grondwaarde.  

Voorbeeld: 

V.O.N.- prijs woning (exclusief btw):      € 200.000,- 
Investeringskosten (bouwkosten + bijkomende kosten + W&R, exclusief btw) € 160.000,- 
Grondwaarde (exclusief btw)       € 40.000,- 
 

Veelal wordt de grondwaarde uitgedrukt als percentage van de opbrengstwaarde. De zogenaamde 

grondquote. In deze nota wordt de grondwaarde op deze manier uitgedrukt. In bovenstaand voorbeeld 

is de grondquote gelijk aan € 40.000,- / € 200.000,- = 20% 

Voordelen van deze methode zijn: 

- transparantie, zowel intern (binnen de gemeente) als extern (naar marktpartijen); 

- de onderhandelingspositie van beide partijen wordt beter inzichtelijk. Het wordt duidelijk “aan 

welke knoppen gedraaid kan worden”.  
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Nadelen van deze methode zijn: 

- elke situatie is anders, bij elke berekening is een verkenning van de markt noodzakelijk; 

- kennis hebben van de methodiek en de input is een vereiste om de gevoeligheden van de 

berekening te beoordelen. 
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4 Uitgangspunten Nota Grondprijsbeleid 

4.1 Doelstellingen 

De grondprijzen zijn tot stand gekomen door een marktconforme grondwaarde te berekenen op basis 

van de daarvoor meest geëigende rekenmethodiek. Deze benadering geeft invulling aan een aantal 

doelstellingen: 

- duidelijkheid naar het gemeentebestuur; 

- eenduidig en transparant handelen naar verschillende partijen (particulieren, marktpartijen etc.); 

- vastlegging van uitgangspunten in onderhandelingssituaties; 

- vastlegging van grondprijzen die de input vormen voor de opstelling en actualisatie van 

grondexploitaties. 

4.2 Uitgangspunten 

Indien anders gemeld, zijn alle genoemde grondprijzen exclusief BTW en kosten koper. In  de 

berekeningen is gerekend met een BTW van 21%. Aan de genoemde prijzen in deze nota kunnen 

geen rechten worden ontleend voor een concrete uitgifte.  

De grondprijzen in deze nota zijn richtprijzen en zijn gebaseerd op gemiddelden per functie (o.a. 

woningen, kantoren). Dit betekent bijvoorbeeld voor woningen dat bij bepaling van de grondprijs is 

uitgegaan van gemiddelde woningen ten aanzien van onder andere afmetingen van de woning, 

kavelgrootte en kwaliteit. Deze richtprijzen vormen de basis bij het bepalen van de grondprijzen bij 

toekomstige projecten, maar de definitieve prijsbepaling van bouwgrond vindt plaats op projectniveau. 

Conform de regels omtrent staatssteun gebeurt de definitieve prijsbepaling door middel van een 

onafhankelijke taxatie of bied procedure (zie ook paragraaf 2.1). De definitieve grondprijzen kunnen 

daarmee buiten de kaders van de grondprijzen uit de grondprijzennota vallen. Op basis van onder 

andere de specifieke locatie en projectkenmerken wordt steeds gestreefd naar een optimaal 

maatschappelijk en financieel resultaat. 

De Nota Grondprijsbeleid is een openbaar stuk en de grondprijzen worden  periodiek geactualiseerd. 

In de periodieke actualisatie informeert het College van B & W de gemeenteraad en overige 

belanghebbenden over de relevante marktontwikkelingen en het vigerende grondprijsbeleid. Het team 

Projecten is binnen de gemeente belast met de uitvoering van deze nota.  
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5 Woningbouw 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de grondprijzen voor de woningbouw weergegeven. Achtereenvolgens komen 

de volgende categorieën aan bod: 

- Sociale huur en koop  (paragraaf 5.3) 

- Vrije sector koop  (paragraaf 5.4) 

- Vrije kavels   (paragraaf 5.5) 

- Vrije sector huur  (paragraaf 5.6) 

 

In onderstaande paragrafen worden de grondprijzen van bovengenoemde categorieën toegelicht. 

Voorafgaand wordt in paragraaf 5.2 ingegaan op de rekensystematiek en correctiemogelijkheden. 

5.2 Systematiek grondprijsbepaling  

Voor het bepalen van de grondprijzen bij woningbouw wordt gebruik gemaakt van de residuele 

grondwaardemethodiek. De sociale huurwoningen worden niet berekend op basis van de residuele 

grondwaardemethodiek. Deze kennen een vaste kavelprijs in combinatie met een vaste kavelomvang.  

Voor het bepalen van de grondprijzen is gekeken naar de huidige vraagprijzen van referentiewoningen 

en transacties van de afgelopen vier jaar. Deze woningen zijn ondergebracht in VON-prijscategorieën. 

De woningen zijn vervolgens residueel doorgerekend, hetgeen leidt tot de richtprijzen voor de grond. 

De VON-prijzen en grondprijzen zijn mede tot stand gekomen met inbreng van en toetsing door 

partijen die bekend zijn met de locale woningmarkt (o.a. makelaars). 

Zoals in hoofdstuk 4 is aangegeven is bij berekening van de grondprijzen gerekend met gemiddelden 

per functie. Voor woningen betekent dit onder andere dat is uitgegaan van gemiddelde afmetingen 

van woningen met een gemiddelde kavelgrootte en een gemiddelde kwaliteit. De definitieve grondprijs 

is mede afhankelijk van factoren ligging, duurzaamheid, parkeeroplossing en kwaliteit van de 

woningen.  

5.3 Sociale huur en koop 

Sociale huur 

Voor definitie van een sociale huurwoning wordt aangesloten bij het nieuwe Bro die, tezamen met de 

nieuwe Wro, met ingang van 1-7-2008 van kracht is geworden. 

Een sociale huurwoning is een woning, waarbij de aanvangshuurprijs ligt onder de grens als bedoeld 

in artikel 13, eerste lid, onder a, van de Wet op de Huurtoeslag, waarvan de instandhouding voor de in 

een gemeentelijke verordening omschreven doelgroep voor tenminste tien jaar na ingebruikname is 

verzekerd. 

De bedoelde grens in de definitie is de zogenaamde liberalisatiegrens en deze ligt vanaf 1-1-2012 op 

€ 664,66 per maand. Alle woningen met een hogere huur vallen onder de markthuur.  

 

Voor sociale huurwoningen is in het onderzoek ook gekeken naar omliggende gemeenten. Hieruit valt 

te concluderen dat de huidige grondprijs voor sociale huurwoningen iets boven het gemiddelde ligt. 

Het voorstel is om de huidige grondprijs à € 17.500,- per woning te handhaven.   
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Sociale koop 

Evenals voor de definitie van een sociale huurwoning wordt voor de definitie van een sociale 

koopwoning aangesloten bij de nieuwe Bro. 

Een sociale koopwoning is een woning met een koopprijs vrij op naam van ten hoogste het bedrag 

genoemd in artikel 26, tweede lid, onder g, van het Besluit beheer sociale huursector, waarvan de 

instandhouding voor de in een gemeentelijke verordening omschreven doelgroep voor tenminste tien 

jaar na ingebruikname is verzekerd. 

 Het bedoelde bedrag ligt maximaal op € 200.000,- vrij op naam.  In tegenstelling tot dit bedrag wordt 

in Roosendaal gewerkt met een maximale VON-prijs van € 150.000,- voor sociale koopwoningen. De 

reden hiervoor is dat de randvoorwaarden voor financiering van vastgoed fors zijn aangescherpt. Op 

basis van de inkomensgrens van bruto € 33.000,- (daarboven komt een huishouden niet in 

aanmerking voor een sociale huurwoning) vermenigvuldigd met een factor 4,5 die een bank 

momenteel gemiddeld hanteert bij het verstrekken van een hypotheek  komt de VON-prijs van 

€150.000,- tot stand. Onderstaand schema toont de grondquote bij goedkope rijwoningen en 

appartementen.  

Goedkope koopwoningen < € 150.000,- Grondquote 

Appartement 12% 

Rijwoning 16% 

5.4 Vrije sector koopwoningen 

Voor de koopwoningen wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende prijscategorieën 

- Goedkope koopwoningen  < € 150.000,-  zie paragraaf 5.3 
- Middelduur laag koopwoningen > € 150.000,- en < € 200.000,- 
- Middelduur hoog koopwoningen > € 200.000,- en < € 250.000,- 
- Dure koopwoningen  > € 250.000,- 

 
Middelduur laag koopwoningen (> € 150.000,- en ≤ € 200.000,- VON prijs) 

Deze categorie woningen kent een VON-prijs bandbreedte van ≤ € 150.000,- en ≤ € 200.000,-. In deze 

categorie zijn rijwoningen en appartementen opgenomen.  

Middelduur laag  koopwoningen € 150.000,- tot € 200.000,- Grondquote 

Appartement 14% 

Rijwoning 19% 

 

 

 

Middelduur hoog koopwoningen (> € 200.000,- en ≤ € 250.000,- VON prijs) 
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Deze categorie woningen kent een VON-prijs bandbreedte van ≤ € 200.000,- en ≤ € 250.000,-. In deze 

categorie zijn rij- en hoekwoningen, appartementen en 2 onder 1 kapwoningen opgenomen.  

Middelduur  hoog koopwoningen € 200.000,- tot € 250.000,- Grondquote 

Appartement 16% 

Rijwoning 20% 

Hoekwoning 23% 

2 ^1 kap 23% 

 

Dure koopwoningen (> € 250.000,- VON prijs) 

Deze categorie woningen kent een VON-prijs van meer dan € 250.000,-. In deze categorie zijn 2 

onder 1 kapwoningen en vrijstaande woningen opgenomen.  

Dure koopwoningen > € 250.000,- Grondquote 

2 ^1 kap 25% 

Vrijstaande woning 35% 

5.5 Vrije sector huurwoningen 

Voor de vrije sector huur wordt evenals voor vrije sector koop uitgegaan van een residuele 

grondwaardeberekening. In plaats van de v.o.n.-prijs geldt hier de beleggingswaarde als uitgangspunt 

in de berekening. Bij bepaling van de grondprijzen van een huurwoning wordt in beginsel eenzelfde 

grondquote gehanteerd bij een gelijkwaardige beleggingswaarde en V.O.N.-prijs. In voorkomende 

gevallen zal de grondprijs hiervoor afzonderlijk worden bepaald.  

Evenals bij de vrije sector koopwoningen zijn correcties mogelijk op de grondprijs bij markthuur 

woningen. 

5.6 Particuliere kaveluitgifte 

Bij collectief of individueel opdrachtgeverschap heeft de koper zelf de eindverantwoordelijkheid. Hij 

koopt zelf de bouwgrond (vrije kavel). Bij bepaling van de kavelprijs is gebruik gemaakt van de 

residuele grondwaardemethode en wordt uitgegaan van een vrijstaande woning. De minimale 

grondprijs is € 275,- (exclusief btw) per m² voor de eerste 500 m² met een toeslag van € 25 voor 

locatiekwaliteiten , € 225 m² (exclusief btw) voor de volgende 500 m² en voor alle overige m² geldt een 

grondprijs van € 175,- per m² (exclusief btw). De definitieve grondprijs is mede afhankelijk van 

factoren ligging, duurzaamheid, parkeeroplossing en kwaliteit van de woningen. De definitieve 

prijsbepaling van bouwgrond vindt plaats op projectniveau.  Voor de locaties in de dorpen wordt een 

grondprijs van € 275 gehanteerd. Voor de resterende kavels in Weihoek wordt, gezien de ligging, een 

grondprijs van € 300 voorgesteld.  
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6 Bedrijven 
De grondprijzen voor bedrijfsterreinen in de gemeente Roosendaal komen tot stand op basis van de 

comparatieve grondwaardeberekening. Deze grondprijzen zijn vervolgens getoetst bij partijen die 

bekend zijn met de locale markt (bedrijfsmakelaars). Op basis hiervan worden aan bedrijventerreinen 

grondprijzen toegerekend die tussen de € 110,- en € 150,- per m² kavel liggen. 

Het voorstel is om een bandbreedte aan te houden van €110,- tot €150,- per m² kavel afhankelijk van 

de locatie, waarbij ook het optimale maatschappelijke resultaat een rol speelt.  
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7 Kantoren en detailhandel 

7.1 Kantoren   

Ten behoeve van toekomstige bouwgronden voor kantoren vindt bij ieder project een residuele 

berekening uitgevoerd. Ter indicatie wordt nu gerekend met €150,- per m² BVO.  

7.2 Detailhandel 

De grondprijzen bij detailhandel zijn gebaseerd op de beleggingswaarde en de beleggingswaarde is 

gebaseerd op huurprijzen en het Bruto Aanvangsrendement (BAR). De BAR  is een in 

de vastgoedwereld veel gebruikt instrument om de (markt)waarde en de verhuurbaarheid van een 

(koop)object uit te drukken. Doordat de huurprijzen en BAR voor detailhandel zeer uiteenlopend zijn is 

er voor detailhandel geen eenduidige grondprijs te bepalen. De grondprijs wordt per project (residueel) 

berekend.  
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8 Maatschappelijke voorzieningen en zorg 

8.1 Maatschappelijke voorzieningen 

Onder maatschappelijke voorzieningen vallen verschillende niet-commerciële voorzieningen functies, 

zoals onderwijs en sport. Voor bepaling van de grondprijs is gekeken naar omliggende gemeenten en 

de grondprijs bij sociale huurwoningen. Op basis hiervan is de grondprijs voor maatschappelijke 

voorzieningen gelijkgesteld aan minimaal €135,- per m² kavel. Hier speelt ook de afweging van 

beoogd maatschappelijk resultaat en financieel resultaat. Commerciële sport- en leisurefaciliteiten 

worden gelijk benaderd als detailhandel. 

8.2 Zorgfuncties 

Bij zorgfuncties kan onderscheid worden gemaakt tussen zorginstellingen, eerstelijnszorg en 

zorgwoningen. Net als bij andere functies, waaronder detailhandel is de bandbreedte van mogelijke 

grondprijzen zeer groot. De grondprijs wordt per project (residueel) berekend. Voor de minimale prijs 

wordt per categorie het volgende gerekend. 

Zorginstellingen 

Tot de categorie van zorginstellingen behoren de ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en 

instelling voor geestelijke-  en gehandicaptenzorg etc. Minimaal geldt in 2013 een uitgifteprijs van  € 

160,- per/m² BVO.  

Eerstelijns gezondheidszorg 

Op veel plaatsen in Nederland ontstaan zogenaamde eerstelijns zorgcentra. Aan de ene kant 

ingegeven door het feit dat samenwerking en onderlinge afstemming in de zorg van groot belang is en 

aan de andere kant veroorzaakt door het naar buiten verplaatsen van functies uit het ziekenhuis. 

Indien een gronduitgifte t.b.v. de eerstelijns gezondheidszorg zich voordoet zal in 2013 minimaal met 

een grondprijs van € 160,- per/m² BVO worden gerekend.  

Zorgwoningen 

Voor minimale grondprijs bij zorgwoningen is gekeken naar omliggende gemeenten en de grondprijs 

bij sociale huurwoningen. Op basis hiervan is de grondprijs voor de zorgwoningen minimaal gelijk aan 

€135,- per m² BVO. 
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9 Plantsoenstroken 
De grondprijs voor de verkoop van plantsoenstroken is gelijk gesteld  aan 75% van de prijs van een 

vrije kavel. Dit is € 205,- per/m².  Indien verzoeken om niet functioneel groen te mogen kopen 

betrekking hebben op gronden binnen een nog lopend exploitatiecomplex, dan gelden niet de 

genoemde grondprijzen, maar geldt de grondprijs die gelijk is aan de gehanteerde uitgifteprijs voor de 

aangrenzende bouwkavel.   
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Bijlagen 
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Bijlage 1: vergelijking grondprijzen 
 
Onderstaand worden de nieuwe grondprijzen vergeleken met de grondprijzen zoals terug te vinden 
in de begroting van 2012. In de begroting van 2012 is geen onderscheid gemaakt naar 
woningtypologieën, maar alleen naar prijscategorie. Voor bijvoorbeeld grondgebonden woningen 
wordt daarom in vergelijking met de begroting van 2012 geen onderscheid gemaakt tussen de 
woningen. Daarnaast werd in de begroting van 2012 een grondquote gegeven  in stappen van 20.000 
euro en bij de nieuwe grondprijzen gaat het in stappen van 50.000 euro. Daarom wordt in de 
vergelijking gekeken naar een bandbreedte van de quotes van 2012.  

 

FUNCTIE NIEUWE GRONDPRIJS BEGROTING 2012 

WONINGEN  

Sociale huur- en koopwoningen   

Sociale huur –en koopwoningn €17.500,- per woning Niet gegeven 

Goedkope koopwoningen < € 150.000,-   

Appartement 12% (grondquote) 14,3% 

Rijwoning 16% (grondquote) 20,0% 

Middelduur laag  koopwoningen € 

150.000,- tot € 200.000,- 

  

Appartement 14% (grondquote) 14,3 - 15,8% 

Rijwoning 19% (grondquote) 20,0 - 22,2% 

Middelduur  hoog koopwoningen € 

200.000,- tot € 250.000,- 

  

Appartement 16% (grondquote) 18,1 - 18,7% 

Rijwoning 20% (grondquote) 22,2 - 26,1%  

Hoekwoning 23% (grondquote) 22,2 - 26,1% 

2 ^1 kap 23% (grondquote) 22,2 - 26,1% 

Dure koopwoningen > € 250.000,-   

2 ^1 kap 25% (grondquote) 26,4 - 40,0% 

Vrijstaande woning 35% (grondquote) 26,4 - 40,0% 

Vrij kavels   

Vrije kavels Tot 500 m²       €275,-/ 

m² kavel met een toeslag 

van €25 voor locatie-

Tot 500 m²       €325,-/ 

m² kavel 



 

                    

23 

Nota Grondprijsbeleid Roosendaal  

kwaliteiten. 

500 – 1000 m²  €225,-

/m² kavel. 

Overig             €175,-

/m² kavel. 

 

500 – 1000 m²  €275,-

/m² kavel. 

Overig             €225,-

/m² kavel. 

COMMERCIËLE EN MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN  

Bedrijven € 110,- tot € 150,- per m² 

kavel 

€ 110,- tot € 150,- per m² 

kavel 

Kantoren Per project residueel 

berekenen. Richtprijs is 

€150,- per m² bvo. 

Vanaf €215,- per m² 

Detailhandel Per project residueel 

berekenen. 

Per project residueel 

berekenen. 

Niet-commerciële functies, zoals sport en 

onderwijs 

Minimaal € 135,- per m² 

kavel 

€ 195,- per m² bvo 

Zorginstelling (o.a. ziekenhuis) Per project residueel 

berekenen. Minimaal 

160,- per/m² BVO. 

Niet gegeven 

Eerstelijns gezondheidszorg Per project residueel 

berekenen. Minimaal 

160,- per/m² BVO. 

Niet gegeven 

Zorgwoningen Per project residueel 

berekenen. Minimaal € 

135,- per m² kavel 

Niet gegeven 

PLANTSOENSTROKEN  

Plantsoenstroken €205,- per m² kavel €243,- per m² kavel  

 
 



3 O3 - Bijlage 2 begrotingswijziging.pdf 

Jaar: 2012

Begr. wijz. 41

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt:

Grootboeknr. omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Gemeentelijk Ontwikkelingsbedrijf

460000 6830003 10 Storting Verliesvoorziening Heerle 700.000         

Mutaties bestemmingsreserves.

860000 6980114 12 Afdracht best res. grondexploitatie 700.000            

700.000         700.000            -               -            -               -            -               -            

Financiering

460000 9980242 Afdracht best res. grondexploitatie 700.000         

Verliesvoorziening Heerle

860000 0911419 Storting Verliesvoorziening Heerle 700.000            

700.000         700.000            -               -            -               -            -               -            

Nota Grondprijsbeleid

kostenplaats / machtiging Project.nr. Progr.nr.

2012 2013 2014 2015
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Status : Definitief 

Datum : Oktober 2012 

Opgesteld door : Theo van Vugt 

E-mail : Theo.vanvugt@overmorgen.nl 

Website : overmorgen.nl  
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1. Onderbouwing grondprijzen 
 
Door adviesbureau Over Morgen is onderzoek gedaan naar de grondprijzen.  Gezien de 
onderhandelingspositie is de gemeente Roosendaal van mening dat de onderbouwing van de 
grondprijzen niet in de nota Grondprijsbeleid moet worden opgenomen.  
 
In bijlage 1 staat in een overzicht hoe de grondprijzen van de woningen op basis van de residuele 
grondwaardemethodiek tot stand zijn gekomen. In bijlage 2 wordt ingegaan op de grondprijzen zoals 
weergegeven in het rapport Grondprijsbeleid en de onderbouwing hiervan. 
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Bijlage 1: residuele grondwaarde woningen 
 

Type App - Starters App - Goedkoop App - Middel App - Duur 

m2 kavel                       -                          -                          -                          -    

m2 bvo                       65                        80                      110                      140  

m2 gbo                       51                        62                        86                      109  

von prijs (incl btw)              106.470               131.040               188.760               245.700  

von/m2 gbo (incl. btw)                  2.100                   2.100                   2.200                   2.250  

von (excl. btw)                87.992               108.298               156.000               203.058  

totale investeringen (excl. btw)                77.339                 95.187               134.591               171.550  

residuele grondwaarde (excl. btw)                10.653                 13.111                 21.409                 31.508  

quote 12% 12% 14% 16% 

 

Type Rijwon - Goedk Rijwon - Mid Rijwon  - duur Hoekw - Mid 

m2 kavel                     100                      150                      160                      180  

m2 bvo                     111                      131                      162                      161  

m2 gbo                       80                      100                      123                      122  

von prijs (incl btw)              144.000               182.002               227.772               244.444  

von/m2 gbo (incl. btw)                  1.800                   1.825                   1.850                   2.000  

von (excl. btw)              119.008               150.415               188.241               202.020  

totale investeringen (excl. btw)                99.949               121.542               150.194               155.976  

residuele grondwaarde (excl. btw)                19.059                 28.873                 38.047                 46.045  

quote 16% 19% 20% 23% 

 

Type 2^1 kap - Mid 2^1 kap - Duur Vrijstaand 

m2 kavel                     220                      300                      475  

m2 bvo                     162                      194                      211  

m2 gbo                     123                      148                      160  

von prijs (incl btw)              258.552               317.650               448.000  

von/m2 gbo (incl. btw)                  2.100                   2.150                   2.800  

von (excl. btw)              213.679               262.520               370.248  

totale investeringen (excl. btw)              163.544               196.161               240.400  

residuele grondwaarde (excl. btw)                50.135                 66.359               129.848  

quote 23% 25% 35% 
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Bijlage 2: Onderbouwing grondprijzen 
 

Aanpak 
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de grondprijzen zoals weergegeven in het rapport en de 

onderbouwing hiervan. Het onderzoek heeft de volgende stappen doorlopen: 

- deskresearch: op basis van expert opinion en op basis van de aanwezige informatie waaronder 

huidige vraagprijzen en transacties van de afgelopen jaren is een visie opgesteld van de 

opbrengstwaarden (o.a. VON-prijs en beleggingswaarde).  

- marktpartijen: de opbrengstwaarden die vanuit eigen onderzoek naar voren zijn gekomen zijn 

getoetst bij woningmakelaars, een bedrijfsmakelaar en projectontwikkelaar.  

- benchmark: voor het vergaren van informatie is ook gebruik gemaakt van informatie over 

grondprijzen bij omliggende gemeenten. 

 

Niet ieder onderdeel van het onderzoek is toegepast op iedere functie. Zo heeft de “benchmark” met 

name betrekking op onderzoek naar de kavelprijzen van bedrijventerreinen. Voor andere functies 

wordt in deze paragraaf, waar mogelijk, wel een vergelijking gemaakt met omliggende gemeenten. Dit 

is niet voor iedere functie mogelijk aangezien niet iedere gemeente voor een vergelijkbare functie een 

grondprijs heeft. Als vergelijking hebben met name de grondprijzen van de gemeente Bergen op 

Zoom en Etten-Leur gedient. 

Investeringskosten 

Om tot de grondprijzen te komen wordt in de residuele berekeningen niet alleen gekeken naar de 

opbrengstwaarden, maar ook de investeringskosten (zie ook voorbeeld in paragraaf 3.2). Bij deze 

investeringskosten is gebruik gemaakt van de ervaringscijfers zoals die bij het bureau Over Morgen 

aanwezig is. Onderliggende paragrafen gaan vooral in op de opbrengstwaarden.  

Woningbouw 

Sociale woningbouw 

Voor sociale huurwoningen is in het onderzoek ook gekeken naar omliggende gemeenten. Hieruit valt 

te concluderen dat de huidige grondprijs voor sociale huurwoningen iets boven het gemiddelde ligt. 

Het voorstel is om de grondprijs gelijk te stellen aan € 17.500,- per woning.  

Vergelijking met omliggende gemeenten: 

- Gemeente Etten-Leur:  € 20.168,- per woning   

- Gemeente Bergen op Zoom: € 16.800,- per woning 

- Gemeente Moerdijk:  € 14.014,- per woning 
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Rijwoningen 

Type Rijwon - Goedk Rijwon - Mid Rijwon  - duur 

m2 kavel                     100                      150                      160  

m2 bvo                     111                      131                      162  

m2 gbo                       80                      100                      123  

von prijs (incl btw)              144.000               182.002               227.772  

von/m2 gbo (incl. btw)                  1.800                   1.825                   1.850  

von (excl. btw)              119.008               150.415               188.241  

totale investeringen (excl. btw)                99.949               121.542               150.194  

residuele grondwaarde (excl. btw)                19.059                 28.873                 38.047  

quote 16% 19% 20% 

 

Bovenstaande tabel geeft de residuele berekening weer op basis waarvan de grondprijzen tot stand 

zijn gekomen. Onderstaand wordt ingegaan op de totstandkoming van de von-prijzen per m² gbo 

(inclusief btw), beginnend met de vraagprijzen en transactieprijzen en op basis van afwegingen 

resulterend in een von-prijs.  

Vraagprijzen woningen alle bouwjaren 

 

Bovenstaande grafieken laten de vraagprijsontwikkelingen zien van de gemeente Roosendaal voor 

tussen- en/of geschakelde woningen. Het is van belang om hier aan te geven dat het om 

koopwoningen gaat vanuit alle bouwjaren. De grondprijzen die in dit onderzoek naar voren komen 

hebben vanzelfsprekend betrekking op nieuwbouwwoningen. Het geeft wel een indicatie en van 

belang zijn ook de trends die hierin duidelijk worden. Zo is de gemiddelde von-prijs in 18 maanden 

voor een rijwoning in de gemeente Roosendaal gedaald van € 210.000,- naar € 200.000,. Dit is een 

daling van 5%. 
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Vraagprijzen nieuwe woningen (na 2004) 

Voor de vraagprijzen van de rijwoningen liggen de vraagprijzen tussen de € 1.700,- en € 2.250,-. Het 

gemiddelde is € 1.970,- per m² gbo. Bij de afweging wat de onderhandse vraagprijs is, is er rekening 

mee gehouden dat de vraagprijzen van te koop staande woningen zeer waarschijnlijk hoger zijn dan 

de uiteindelijke transactieprijs. Dit heeft in deze tijd een negatief effect op de von-prijzen dat kan 

oplopen tot 10% of meer. Anderzijds kan gesteld worden dat bij bepaling van de grondprijzen de von-

prijzen van nieuwbouwwoningen hoger liggen dan die van bestaande woningen (in dit geval met een 

bouwjaar van na 2004).  

Transactieprijzen 

Voor de transactieprijzen is gekeken naar de transacties die zijn gepleegd vanaf 2008 voor 

eengezinswoningen met een bouwjaar vanaf 2001. De gemiddelde transactieprijs was voor deze 

typologie € 258.000,- en € 1.821,- per m² gbo. Voor bepaling van de von-prijzen van nu moet gekeken 

worden naar de ontwikkelingen van de von-prijzen de laatste jaren en die zijn negatief (zie ook 

bovenstaande grafieken). Anderzijds betreft het hier transacties van woningen met een bouwjaar van 

na 2001 en naar verwachting hebben nieuwbouwwoningen hogere von-prijzen. 

Afwegingen 

De totstandkoming van de uiteindelijke von-prijs voor rijwoningen (en vervolgens grondprijzen) is 

gebaseerd op de volgende conclusies en afwegingen: 

- De vraagprijs is de laatste 18 maanden met 5% gedaald. 

- De gemiddelde vraagprijs per m² gbo van woningen met een bouwjaar na 2004 is € 1.970,-. 

Hierbij gelden de volgende afwegingen: 

o de vraagprijzen van te koop staande woningen zijn zeer waarschijnlijk hoger zijn dan de 

uiteindelijke transactieprijs  negatief effect op von-prijs. 

o de von-prijzen van nieuwbouwwoningen liggen hoger dan die van bestaande woningen. 

- De gemiddelde transactieprijs de laatste 4 jaar voor rijwoningen met een bouwjaar van na 2001 

was € 1.821,- per m² gbo. Hierbij gelden de volgende afwegingen: 

o de von-prijzen zijn de laatste jaren negatief ontwikkeld. 

o nieuwbouwwoningen hebben naar verwachting hogere von-prijzen dan de bestaande 

woningen (in dit geval na 2001). 

 

Conclusie: von-prijs 

Op basis van bovenstaande conclusies en afwegingen en in overleg met woningmakelaars is voor de 

rijwoningen in de middeldure categorie (€ 200.000,- tot € 250.000,-) gekomen tot € 1.825,- per m² gbo. 

Vervolgens zijn op basis van ervaringscijfers en in overleg met de woningmakelaars de von-prijzen 

voor de goedkope rijwoningen gelijkgesteld aan € 1.800,- per m² gbo en voor dure rijwoningen aan € 

1.850,- per m² gbo. 
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Hoekwoningen 

Type Hoekw - Mid 

m2 kavel                     180  

m2 bvo                     161  

m2 gbo                     122  

von prijs (incl btw)              241.389  

von/m2 gbo (excl. btw)  2.000 

von (excl. btw)              199.495  

totale investeringen (excl. btw)              155.834  

residuele grondwaarde (excl. btw)                43.661  

quote 23% 

 

Bovenstaande tabel geeft de residuele berekening weer op basis waarvan de grondprijzen tot stand 

zijn gekomen voor hoekwoningen. Onderstaand wordt ingegaan op de totstandkoming van de  von-

prijzen per m² gbo (inclusief btw), beginnend met de vraagprijzen en transactieprijzen en op basis van 

afwegingen resulterend in een von-prijs.  

Vraagprijzen woningen alle bouwjaren 

 

Bovenstaande grafieken laten de vraagprijsontwikkelingen zien van de gemeente Roosendaal voor 

hoekwonigen. Het is van belang om hier aan te geven dat het om koopwoningen gaat vanuit alle 

bouwjaren. De grondprijzen die in dit onderzoek naar voren komen hebben vanzelfsprekend 

betrekking op nieuwbouwwoningen. Het geeft wel een indicatie en van belang zijn ook de trends die 

hierin duidelijk worden. Zo is de gemiddelde von-prijs in 18 maanden voor een hoekwoning in de 

gemeente Roosendaal gedaald van € 208.000,- naar € 202.000,. Dit is een daling van 3%. 
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Vraagprijzen nieuwe woningen (na 2004) 

Voor de vraagprijzen van de hoekwoningen liggen de vraagprijzen tussen de € 2.000,- en € 2.400,-. 

Het gemiddelde is € 2.200,- per m² gbo. Bij de afweging wat de onderhandse vraagprijs is, is er 

rekening mee gehouden dat de vraagprijzen van te koop staande woningen zeer waarschijnlijk hoger 

zijn dan de uiteindelijke transactieprijs. Dit heeft in deze tijd een negatief effect op de von-prijzen dat 

kan oplopen tot 10% of meer. Anderzijds kan gesteld worden dat bij bepaling van de grondprijzen de 

von-prijzen van nieuwbouwwoningen hoger liggen dan die van bestaande woningen (in dit geval met 

een bouwjaar van na 2004).  

Transactieprijzen 

Voor de transactieprijzen is gekeken naar de transacties die zijn gepleegd vanaf 2008 voor 

eengezinswoningen met een bouwjaar vanaf 2001. De gemiddelde transactieprijs was voor deze 

typologie € 259.000,- en € 2.237,- per m² gbo. Voor bepaling van de von-prijzen van nu moet gekeken 

worden naar de ontwikkelingen van de von-prijzen de laatste jaren en die zijn negatief (zie ook 

bovenstaande grafieken). Anderzijds betreft het hier transacties van woningen met een bouwjaar van 

na 2001 en naar verwachting hebben nieuwbouwwoningen hogere von-prijzen. Belangrijk in de 

afweging is dat het hier een beperkt aantal transacties betreft, waardoor een lage of hoge uitschieter 

veel invloed heeft op het gemiddelde.  

Afwegingen 

De totstandkoming van de uiteindelijke von-prijs voor hoekwoningen (en vervolgens grondprijzen) is 

gebaseerd op de volgende conclusies en afwegingen: 

- De vraagprijs is de laatste 18 maanden met 3% gedaald. 

- De gemiddelde vraagprijs per m² gbo van woningen met een bouwjaar na 2004 is € 2.200,-. 

Hierbij gelden de volgende afwegingen: 

o de vraagprijzen van te koop staande woningen zijn zeer waarschijnlijk hoger zijn dan de 

uiteindelijke transactieprijs  negatief effect op von-prijs. 

o de von-prijzen van nieuwbouwwoningen liggen hoger dan die van bestaande woningen. 

- De gemiddelde transactieprijs de laatste 4 jaar voor hoekwoningen met een bouwjaar van na 2001 

was € 2.237,- per m² gbo. Hierbij gelden de volgende afwegingen: 

o de von-prijzen zijn de laatste jaren negatief ontwikkeld. 

o nieuwbouwwoningen hebben naar verwachting hogere von-prijzen dan de bestaande 

woningen (in dit geval na 2001). 

o het betreft hier een beperkt aantal transacties, waardoor een lage of hoge uitschieter veel 

invloed heeft op het gemiddelde. 

- Vanuit (landelijke) ervaringscijfers komt naar voren dat de gemiddelde von-prijs voor 

hoekwoningen per m² gbo circa 5% hoger ligt dan die van rijwoningen. 

 

Conclusie: von-prijs 

Op basis van bovenstaande conclusies en afwegingen en in overleg met woningmakelaars is voor de 

hoekwoningen gekomen tot € 2.000,- per m² gbo. 
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2 onder 1 kap 

Type 2^1 kap - Mid 2^1 kap - Duur 

m2 kavel                     220                      300  

m2 bvo                     162                      194  

m2 gbo                     123                      148  

von prijs (incl btw)              261.630               317.650  

von/m2 gbo (incl. btw)                  2.100                   2.150  

von (excl. btw)              216.223               262.520  

totale investeringen (excl. btw)              163.684               196.161  

residuele grondwaarde (excl. btw)                52.539                 66.359  

quote 23% 25% 

 

Bovenstaande tabel geeft de residuele berekening weer op basis waarvan de grondprijzen tot stand 

zijn gekomen voor 2 onder 1 kapwoningen. Onderstaand wordt ingegaan op de totstandkoming van 

de von-prijzen per m² gbo (inclusief btw), beginnend met de vraagprijzen en transactieprijzen en op 

basis van afwegingen resulterend in een von-prijs.  

Vraagprijzen woningen alle bouwjaren 

 

Bovenstaande grafieken laten de vraagprijsontwikkelingen zien van de gemeente Roosendaal voor 2 

onder 1 kapwoningen. Het is van belang om hier aan te geven dat het om koopwoningen gaat vanuit 

alle bouwjaren. De grondprijzen die in dit onderzoek naar voren komen hebben vanzelfsprekend 

betrekking op nieuwbouwwoningen. Het geeft wel een indicatie en van belang zijn ook de trends die 

hierin duidelijk worden. Zo is de gemiddelde von-prijs in 18 maanden voor een 2 onder 1 kapwoning in 

de gemeente Roosendaal gedaald van € 270.000,- naar € 260.000,. Dit is een daling van 4%. 
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Vraagprijzen nieuwe woningen (na 2004) 

Het gemiddelde van 2 onder 1 kap woningen ligt gezien vanuit de vraagprijzen van woningen na 2004 

op € 2.100,- per m² gbo. Dit is echter gebaseerd op 2 woningen en bovendien zijn dit woningen uit 

2004 en 2005. Aangezien er niet meer referenties beschikbaar zijn, is voor de 2 onder 1 kappers ook 

gekeken naar omliggende gemeenten (o.a. Oudenbosch en Bergen op Zoom). De vraagprijzen liggen 

daar voor nieuwbouwwoningen tussen de € 2.100,- en € 2.500,- per m² gbo. Vervolgens wordt bij de 

afweging wat de onderhandse vraagprijs is er rekening mee gehouden dat de vraagprijzen van te 

koop staande woningen zeer waarschijnlijk hoger zijn dan de uiteindelijke transactieprijs. Dit heeft in 

deze tijd een negatief effect op de von-prijzen dat kan oplopen tot 10-15%. Anderzijds kan gesteld 

worden dat bij bepaling van de grondprijzen de von-prijzen van nieuwbouwwoningen hoger liggen dan 

die van bestaande woningen (in dit geval met een bouwjaar van na 2004).  

Transactieprijzen 

Voor de transactieprijzen is gekeken naar de transacties die zijn gepleegd vanaf 2008 voor 

eengezinswoningen met een bouwjaar vanaf 2001. De gemiddelde transactieprijs was voor deze 

typologie € 290.000,- en € 1.926,- per m² gbo. Voor bepaling van de von-prijzen van nu moet gekeken 

worden naar de ontwikkelingen van de von-prijzen de laatste jaren en die zijn negatief (zie ook 

bovenstaande grafieken). Anderzijds betreft het hier transacties van woningen met een bouwjaar van 

na 2001 en naar verwachting hebben nieuwbouwwoningen hogere von-prijzen. Belangrijk in de 

afweging is dat het hier een beperkt aantal transacties betreft, waardoor een lage of hoge uitschieter 

veel invloed heeft op het gemiddelde.  

Afwegingen 

De totstandkoming van de uiteindelijke von-prijs voor de 2 onder 1 kapwoningen (en vervolgens 

grondprijzen) is gebaseerd op de volgende conclusies en afwegingen: 

- De vraagprijs is de laatste 18 maanden met 4% gedaald. 

- De gemiddelde vraagprijs per m² gbo van woningen met een bouwjaar na 2004 is € 2.100,-. 

Hierbij gelden de volgende afwegingen: 

o het aantal 2 onder 1 kappers dat nu te koop staat in Roosendaal is beperkt. Om de 

vraagprijs beter in te kunnen kaderen is ook gekeken naar omliggende gemeenten waar 

de vraagprijzen tussen de € 2.100,- en € 2.500,- liggen en sprake is van 

nieuwbouwwoningen. Voor bepaling van de von-prijzen is er van uit gegaan dat de markt 

van Roosendaal hier minimaal aan gelijk is.  

o de vraagprijzen van te koop staande woningen zijn zeer waarschijnlijk hoger zijn dan de 

uiteindelijke transactieprijs  negatief effect op von-prijs. 

o de von-prijzen van nieuwbouwwoningen liggen hoger dan die van bestaande woningen. 

- De gemiddelde transactieprijs de laatste 4 jaar voor 2 onder 1 kapwoningen met een bouwjaar 

van na 2001 was € 1.926,- per m² gbo. Hierbij gelden de volgende afwegingen: 

o de von-prijzen zijn de laatste jaren negatief ontwikkeld. 

o nieuwbouwwoningen hebben naar verwachting hogere von-prijzen dan de bestaande 

woningen (in dit geval na 2001). 

o het betreft hier een beperkt aantal transacties, waardoor een lage of hoge uitschieter veel 

invloed heeft op het gemiddelde. Deze transactieprijzen zullen daarom minder worden 

meegenomen in de afwegingen.  

- De von-prijzen per m² gbo van 2 onder 1 kapwoningen liggen over het algemeen (5 tot 10%) 

hoger dan die van hoekwoningen.  



 

                    

13 

Nota Onderbouwing Grondprijsbeleid Roosendaal  

 

Conclusie: von-prijs 

Op basis van bovenstaande conclusies en afwegingen en in overleg met woningmakelaars is voor de 

2 onder 1 kap woning gekomen tot € 2.150,- per m² gbo voor de dure categorie ( > € 250.000,-) en € 

2.100,- per m² gbo voor de middeldure categorie (€ 200.000,- tot € 250.000,-). De transactieprijzen 

zijn weliswaar lager dan die van de hoekwoningen, maar het ging hier om een beperkt aantal 

transacties. De hogere von- vraagprijzen en ervaringscijfers heeft er toe geleid dat de prijzen van de 2 

onder 1 kapwoningen (circa 5%) hoger zijn dan die van de hoekwoningen. 

Vrijstaande woning 

Type Vrijstaand 

m2 kavel                     475  

m2 bvo                     211  

m2 gbo                     160  

von prijs (incl btw)              448.000  

von/m2 gbo (incl. btw)                  2.800  

von (excl. btw)              370.248  

totale investeringen (excl. btw)              240.400  

residuele grondwaarde (excl. btw)              129.848  

quote 35% 

 

Bovenstaande tabel geeft de residuele berekening weer op basis waarvan de grondprijzen tot stand 

zijn gekomen voor vrijstaande woningen. Onderstaand wordt ingegaan op de totstandkoming van de 

von-prijzen per m² gbo (inclusief btw), beginnend met de vraagprijzen en transactieprijzen en op basis 

van afwegingen resulterend in een von-prijs.  

Vraagprijzen woningen alle bouwjaren 
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Bovenstaande grafieken laten de vraagprijsontwikkelingen zien van de gemeente Roosendaal voor 

vrijstaande woningen. Het is van belang om hier aan te geven dat het om koopwoningen gaat vanuit 

alle bouwjaren. De grondprijzen die in dit onderzoek naar voren komen hebben betrekking op 

nieuwbouwwoningen. Het geeft wel een indicatie en van belang zijn ook de trends die hierin duidelijk 

worden. Zo is de gemiddelde von-prijs in 18 maanden voor een vrijstaande woning in de gemeente 

Roosendaal gedaald van € 470.000,- naar € 450.000,. Dit is een daling van 4%. 

Vraagprijzen nieuwe woningen (na 2004) 

Voor de vraagprijzen van de vrijstaande woningen liggen de vraagprijzen tussen de € 2.350,- en € 

3.150,-. Het gemiddelde is € 2.850,- per m² gbo. Bij de afweging wat de onderhandse vraagprijs is, is 

er rekening mee gehouden dat de vraagprijzen van te koop bestaande woningen zeer waarschijnlijk 

hoger zijn dan de uiteindelijke transactieprijs. Dit heeft in deze tijd een negatief effect op de von-

prijzen dat kan oplopen tot 10% of meer. Anderzijds kan gesteld worden dat bij bepaling van de 

grondprijzen de von-prijzen van nieuwbouwwoningen hoger liggen dan die van bestaande woningen 

(in dit geval met een bouwjaar van na 2004)..  

Transactieprijzen 

Voor de transactieprijzen is gekeken naar de transacties die zijn gepleegd vanaf 2008 voor 

eengezinswoningen met een bouwjaar vanaf 2001. De gemiddelde transactieprijs was voor deze 

typologie € 566.000,- en € 3.079,- per m² gbo. Voor bepaling van de von-prijzen van nu moet gekeken 

worden naar de ontwikkelingen van de von-prijzen de laatste jaren en die zijn negatief (zie ook 

bovenstaande grafieken). Anderzijds betreft het hier transacties van woningen met een bouwjaar van 

na 2001 en naar verwachting hebben nieuwbouwwoningen hogere von-prijzen. Belangrijk in de 

afweging is dat het hier een beperkt aantal transacties betreft, waardoor een lage of hoge uitschieter 

veel invloed heeft op het gemiddelde.  

Afwegingen 

De totstandkoming van de uiteindelijke von-prijs voor vrijstaande woningen (en vervolgens 

grondprijzen) is gebaseerd op de volgende conclusies en afwegingen: 

- De vraagprijs is de laatste 18 maanden met 4% gedaald. 

- De gemiddelde vraagprijs per m² gbo van woningen met een bouwjaar na 2004 is € 2.850,-. 

Hierbij gelden de volgende afwegingen: 

o de vraagprijzen van te koop staande woningen zijn zeer waarschijnlijk hoger zijn dan de 

uiteindelijke transactieprijs  negatief effect op von-prijs. 

o de von-prijzen van nieuwbouwwoningen liggen hoger dan die van bestaande woningen. 

- De gemiddelde transactieprijs de laatste 4 jaar voor vrijstaande woningen met een bouwjaar van 

na 2001 was € 3.079,- per m² gbo. Hierbij gelden de volgende afwegingen: 

o de von-prijzen zijn de laatste jaren negatief ontwikkeld. 

o nieuwbouwwoningen hebben naar verwachting hogere von-prijzen dan de bestaande 

woningen (in dit geval na 2001). 

o het betreft hier een beperkt aantal transacties, waardoor een lage of hoge uitschieter veel 

invloed heeft op het gemiddelde. Deze transactieprijzen zullen daarom minder worden 

meegenomen in de afwegingen.  
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Conclusie: von-prijs 

Op basis van bovenstaande conclusies en afwegingen en in overleg met woningmakelaars is voor de 

vrijstaande woning gekomen tot € 2.800,- per m² gbo. 

Appartementen 

Type App - Starters App - Goedkoop App - Middel App - Duur 

m2 kavel                       -                          -                          -                          -    

m2 bvo                       65                        80                      110                      140  

m2 gbo                       51                        62                        86                      109  

von prijs (incl btw)              106.470               131.040               188.760               245.700  

von/m2 gbo (incl. btw)                  2.100                   2.100                   2.200                   2.250  

von (excl. btw)                87.992               108.298               156.000               203.058  

totale investeringen (excl. btw)                77.339                 95.187               134.591               171.550  

residuele grondwaarde (excl. btw)                10.653                 13.111                 21.409                 31.508  

quote 12% 12% 14% 16% 

 

Bovenstaande tabel geeft de residuele berekening weer op basis waarvan de grondprijzen tot stand 

zijn gekomen voor appartementen. Onderstaand wordt ingegaan op de totstandkoming van de von-

prijzen per m² gbo (inclusief btw), beginnend met de vraagprijzen en transactieprijzen en op basis van 

afwegingen resulterend in een von-prijs.  

Vraagprijzen woningen alle bouwjaren 

 

Bovenstaande grafieken laten de vraagprijsontwikkelingen zien van de gemeente Roosendaal voor 

appartementen. Het is van belang om hier aan te geven dat het om koopwoningen gaat vanuit alle 

bouwjaren. De grondprijzen die in dit onderzoek naar voren komen hebben betrekking op 

nieuwbouwwoningen. Het geeft wel een indicatie en van belang zijn ook de trends die hierin duidelijk 
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worden. Zo is de gemiddelde von-prijs in 18 maanden voor een vrijstaande woning in de gemeente 

Roosendaal gedaald van € 190.000,- naar € 184.000,. Dit is een daling van 3%. 

Vraagprijzen nieuwe woningen (na 2004) 

Voor de vraagprijzen van de appartementen liggen de vraagprijzen tussen de € 2.050,- en € 2.650,-. 

Het gemiddelde is € 2.350,- per m² gbo. Bij de afweging wat de onderhandse vraagprijs is, is er 

rekening mee gehouden dat de vraagprijzen van te koop bestaande woningen zeer waarschijnlijk 

hoger zijn dan de uiteindelijke transactieprijs. Dit heeft in deze tijd een negatief effect op de von-

prijzen dat kan oplopen tot 10% of meer. Anderzijds kan gesteld worden dat bij bepaling van de 

grondprijzen de von-prijzen van nieuwbouwwoningen hoger liggen dan die van bestaande woningen 

(in dit geval met een bouwjaar van na 2004)..  

Transactieprijzen 

Voor de transactieprijzen is gekeken naar de transacties die zijn gepleegd vanaf 2008 voor 

eengezinswoningen met een bouwjaar vanaf 2001. De gemiddelde transactieprijs was voor deze 

typologie € 159.000,- en € 2.247,- per m² gbo. Voor bepaling van de von-prijzen van nu moet gekeken 

worden naar de ontwikkelingen van de von-prijzen de laatste jaren en die zijn negatief (zie ook 

bovenstaande grafieken). Anderzijds betreft het hier transacties van woningen met een bouwjaar van 

na 2001 en naar verwachting hebben nieuwbouwwoningen hogere von-prijzen.  

Afwegingen 

De totstandkoming van de uiteindelijke von-prijs voor de appartementen (en vervolgens grondprijzen) 

is gebaseerd op de volgende conclusies en afwegingen: 

- De vraagprijs is de laatste 18 maanden met 3% gedaald. 

- De gemiddelde vraagprijs per m² gbo van appartementen met een bouwjaar na 2004 is € 2.350,-. 

Hierbij gelden de volgende afwegingen: 

o de vraagprijzen van te koop staande woningen zijn zeer waarschijnlijk hoger zijn dan de 

uiteindelijke transactieprijs  negatief effect op von-prijs. 

o de von-prijzen van nieuwbouwwoningen liggen hoger dan die van bestaande woningen. 

- De gemiddelde transactieprijs de laatste 4 jaar voor vrijstaande woningen met een bouwjaar van 

na 2001 was € 2.247,- per m² gbo. Hierbij gelden de volgende afwegingen: 

o de von-prijzen zijn de laatste jaren negatief ontwikkeld. 

o nieuwbouwwoningen hebben naar verwachting hogere von-prijzen dan de bestaande 

woningen (in dit geval na 2001). 

 

Conclusie: von-prijs 

Op basis van bovenstaande conclusies en afwegingen en in overleg met woningmakelaars is voor de 

appartementen in de middeldure categorie (€ 200.000,- tot € 250.000,-) gekomen tot € 2.200,- per m² 

gbo. Vervolgens zijn op basis van ervaringscijfers en in overleg met de woningmakelaars de von-

prijzen voor de goedkope appartementen gelijkgesteld aan € 2.100,- per m² gbo en voor dure 

appartementen aan € 2.150,- per m² gbo. 
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Vrije kavels 

Bij bepaling van de kavelprijs is gebruik gemaakt van de residuele grondwaardemethode en wordt 

uitgegaan van een vrijstaande woning. Onderstaand wordt deze berekening gemaakt op basis de 

volgende tabel. 

Type Vrijstaand 

m2 kavel                     475  

m2 bvo                     211  

m2 gbo                     160  

von prijs (incl btw)              448.000  

von/m2 gbo (incl. btw)                  2.800  

von (excl. btw)              370.248  

totale investeringen (excl. btw)              240.400  

residuele grondwaarde (excl. btw)              129.848  

quote 35% 

 

De kavelprijs is gelijk aan € 129.848,- gedeeld door 475 m² = 273,6  afgerond naar boven is € 275,- 

per m² kavel (exclusief btw). Deze prijs komt overeen met de prijzen van de gemeente Etten-Leur en 

Bergen op Zoom. Voor projecten met een bijzonder stedenbouwkundige kwaliteit of een bijzondere 

ligging geldt een toeslag van € 25 voor locatiekwaliteiten. In Bergen op Zoom wordt een vergelijkbare 

systematiek gehanteerd. 

Omliggende gemeenten: 

- Gemeente Etten-Leur:  € 275,- per m² kavel   

- Gemeente Bergen op Zoom: € 275,- per m² kavel  

met een toeslag tot € 25 voor locatiekwaliteiten 

 

Commerciële en maatschappelijke voorzieningen 
 

Bedrijven 

Voor de kavelprijzen van bedrijventerreinen is gekeken naar de omliggende gemeenten: 

- Gemeente Etten-Leur:  € 100,- tot € 140,- per m² kavel   

- Gemeente Bergen op Zoom: € 87,50 tot € 150,- per m² kavel  

- Gemeente Moerdijk   minimaal € 136,50 per m² kavel 

- Gemeente Rucphen  € 114,- per m² kavel 

- Gemeente Halderberge  € 90,- per m² kavel 

 

In de afwegingen is er van uitgegaan dat de bedrijventerreinen voor Roosendaal gemiddeld van 

grotere waarde zijn dan die van onder andere Etten-Leur en Bergen op Zoom. De kavelprijzen voor de 

gemeente Moerdijk zijn waarschijnlijk hoger. Op basis van deze afwegingen en in overleg met een 

bedrijfsmakelaar is gekomen tot kavelprijzen tussen van € 110,- tot € 150,- per m² kavel. 

Kantoren 

Ten behoeve van toekomstige bouwgronden voor kantoren vindt bij ieder project een residuele 

berekening uitgevoerd. Het heeft overigens niet de verwachting dat op korte termijn bouwgronden 

worden verkocht ten behoeve van kantoren. Ter indicatie wordt nu gerekend met € 150,- per m² BVO. 
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Dit is beduidend minder dan de eerdere grondprijs van € 215,- per m² BVO, maar gezien de huidige 

markt van met name kantoren is deze eerdere grondprijs nu niet houdbaar. De prijs van € 150,- is 

vergelijkbaar met de gemeente Bergen op Zoom die ook € 150,- per m² BVO hanteert. De gemeente 

Etten-Leur hanteert minimaal € 200,- per m² BVO. 

Detailhandel 

Doordat de huurprijzen en BAR (Bruto Aanvangs Rendement) voor detailhandel zeer uiteenlopend zijn 

is er voor detailhandel geen eenduidige grondprijs te bepalen. De grondprijs wordt per project daarom 

(residueel) berekend. Ook bij andere gemeenten is de bandbreedte van deze grondprijzen zeer breed 

of wordt residueel gerekend. Bij de gemeente Etten-Leur liggen de prijzen tussen de € 140,- en € 325 

,- per m² BVO. Voor de gemeente Bergen op Zoom liggen de prijzen tussen de € 250,- en € 650 ,- per 

m² BVO en wordt indien nodig middels de residuele grondwaardemethode bepaald. 

Maatschappelijke voorzieningen 

Voor bepaling van de grondprijs is gekeken naar omliggende gemeenten en de grondprijs bij sociale 

huurwoningen. Op basis hiervan is de grondprijs voor maatschappelijke voorzieningen gelijkgesteld 

aan minimaal €135,- per m² kavel. Hierbij speelt ook de afweging van beoogd maatschappelijk 

resultaat en financieel resultaat. Commerciële sport- en leisurefaciliteiten worden gelijk benaderd als 

detailhandel. 

Onderstaand de prijzen zoals die bij anderen gemeente wordt gehanteerd. Zoals uit deze cijfers blijkt 

komt de grondprijs van de gemeente Roosendaal goed overeen met de prijzen van omliggende 

gemeenten.  

- Gemeente Etten-Leur:  € 120,- per m² kavel   

- Gemeente Bergen op Zoom: € 125,- per m² kavel 

- Gemeente Moerdijk   € 139,- per m² kavel 

- Gemeente Oosterhout  € 136,- per m² kavel 

 

Bij zorgfuncties kan onderscheid worden gemaakt tussen zorginstellingen, eerstelijnszorg en 

zorgwoningen. Net als bij andere functies, waaronder detailhandel is de bandbreedte van mogelijke 

grondprijzen zeer groot. De grondprijs wordt per project (residueel) berekend. Voor de minimale prijs 

wordt per categorie het volgende gerekend. 

Zorgfuncties 

Zorginstellingen 

Tot de categorie van zorginstellingen behoren de ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en 

instelling voor geestelijke-  en gehandicaptenzorg etc. Minimaal geldt in 2013 een uitgifteprijs van  € 

160,- per/m² BVO. Bij veel gemeenten worden geen uitspraken gedaan ten aanzien zorginstellingen. 

Bij de gemeente Bergen op Zoom wordt gerekend met € 125,- per/m² BVO. Bij de gemeente Breda 

wordt gerekend met € 205,- per/m² BVO. De 160,- per/m² BVO is gebaseerd op een minimale 

huurprijs van € 130,- tot € 140,- per m² vvo en is vanwege de relatief hoge zekerheid omtrent de 

verhuurbaarheid de BAR laag gehouden, te weten 6,5%.  

Eerstelijns gezondheidszorg 

Op veel plaatsen in Nederland ontstaan zogenaamde eerstelijns zorgcentra. Indien een gronduitgifte 

t.b.v. de eerstelijns gezondheidszorg zich voordoet zal in 2013 minimaal met een grondprijs van € 
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160,- per/m² BVO worden gerekend. Voor de onderbouwing wordt verwezen naar de onderbouwing 

van de zorginstellingen.  

Zorgwoningen 

Voor zorgwoningen is het gebruikelijk om deze gelijk te stellen aan de prijzen voor sociale 

huurwoningen. Voor de minimale grondprijs bij zorgwoningen is daarom gekeken naar de grondprijs 

bij sociale huurwoningen, maar ook de grondrprijs bij omliggende gemeenten. Op basis hiervan is de 

grondprijs voor de zorgwoningen minimaal gelijk aan € 135,- per m² kavel. De grondprijs per sociale 

huurwoning is € 17.500,- en bij een kavel van 130 m² is dit € 135,- per m² kavel. De gemeente Etten-

Leur hanteert € 140,- per m² kavel. De gemeente Bergen op Zoom heeft de grondprijzen van de 

zorgwoningen ook gelijkgesteld aan die van de sociale huurwoningen, namelijk € 16.800,- per woning. 

Daarbij gaan zij ook uit van een kaveloppervlakte van circa 130 m² (bij grondgebonden woningen) wat 

leidt tot € 129,- per m² kavel. 
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