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Missie 

Duurzaamheid gaat binnen de gemeente Roosendaal over hoe de Roosendaalse maatschappij zo georganiseerd 
kan worden dat de stad zich blijft ontwikkelen als een prettige stad om in te wonen, werken en ontspannen voor de 
komende generaties. Roosendaal is al een duurzame gemeente, maar we willen nog duurzamer worden. We doen dit 
door duurzaamheid niet alleen als een planologisch instrument in te zetten, maar ook als een sociale & groene maatstaf 
en economisch model. Met ander woorden: geld, middelen en mensen moeten continue efficiënt ingezet worden met 
oog voor de omgeving, maatschappij en economie zodat deze in balans komen, zijn en blijven. We maken het onze 
missie om duurzaamheid actief op te pakken door het expliciet mee te wegen in gemeentelijke beslissingen, anderen 
te stimuleren dit ook bij hun beslissingen te doen, en door ook de komende jaren met partners in de samenleving de 
nodige concrete activiteiten te ontwikkelen. 

Visie

De gemeente heeft verschillende middelen en rollen tot haar beschikking om de duurzaamheidsambities te 
verwezenlijken. Daarnaast is er op het gebied van duurzaamheid al erg veel geregeld in wettelijke taken. Deze taken 
vormen samen onze reguliere agenda, zoals omvat in de omgevingswet 1 die naar verwachting vanaf 2018 in werking 
treedt. Dit betekent dat we met betrekking tot duurzaamheid keuzes moeten maken in de voor Roosendaal relevante 
activiteiten. De karakteristiek van onze ligging, ons bedrijfsleven en onze inwoners bepalen tezamen dat we keuzen 
maken voor activiteiten die in onze situatie de beste resultaat geven per geïnvesteerde euro. 

Doelstelling

Met het actieplan Roosendaal Futureproof moeten in ieder geval de verplichtingen vanuit het Rijk voor afval per 2020 
behaald worden en voor Wonen, Energie & Klimaat per 2050. Daarnaast streven we er ook naar aan de Europese 
richtlijnen te voldoen met betrekking tot het thema groen & water. Voor de thema’s Mobiliteit en Mens & Zorg streven 
we in ieder geval naar een hogere score op leefbaarheid in de tweejaarlijkse burgertevredenheidsenquête en het 
aanpakken van de aandachtspunten die naar voren zijn gekomen uit de scan van Telos. We kiezen voor een hogere 
score op leefbaarheid omdat dit een containerbegrip is waarin verschillende aspecten van de thema’s wonen, mobiliteit 
en mens & zorg terugkomen. 

Aanleiding duurzame uitvoeringsagenda

Het gemeentebestuur van Roosendaal heeft in het collegeprogramma 2014-2018 duurzaamheid tot speerpunt gemaakt 
en een wethouder duurzaamheid benoemd. Vervolgens is medio mei 2015 de startnotitie duurzaamheid opgesteld en 
in juli 2015 goedgekeurd door de raad.  Daarna is het begin gemaakt met het vullen van de thema’s genoemd in de 
startnotitie om te komen tot een duurzame uitvoeringsagenda die zowel strategische keuzes als de praktische vertaling 
van duurzaamheid bevat. 

Roosendaal Futureproof

Het vullen van de duurzame uitvoeringsagenda hebben we niet alleen gedaan. Om tot deze agenda te komen zijn op 
verschillende momenten zowel intern met de ambtenarij als extern met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) 
partners bijeenkomsten gehouden. Deze participatieve elementen zijn minstens zo belangrijk geweest als de keuzes 
die door alle betrokken partijen in dit beleidsstuk zijn gemaakt. Met de bijeenkomsten heeft duurzaamheid niet alleen de 
aandacht gekregen die het verdient, maar zijn mensen ook met elkaar in contact gekomen om hierover na te denken. 
De keuzen gemaakt in het actieplan Roosendaal Futureproof en deze bijsluiter zijn gebaseerd op de uitkomsten van 
bestaand beleid, interne bijeenkomsten en de R100-bijeenkomsten. Hieronder staat het participatietraject uiteengezet 
in een overzicht.

Participatietraject: interne en externe behandeling

Procesoverzicht:
01-07-2015 Behandeling startnotitie in de gebiedscommissie
18-12-2015 Presentatie Telos aan leden van de raad n.a.v. duurzaamheidscan
26-01-2016 Eerste interne bijeenkomst ‘Duurzaamheid als motor’ o.l.v. W. Bonthuis
03-03-2016 Tweede interne bijeenkomst ‘Duurzaamheid als motor’ o.l.v. W. Bonthuis
21-03-2016 Vervolg ‘Duurzaamheid als motor’ voor het domein: Mens & Zorg o.l.v. N. Cranen
01-06-2016 1ste R100 het vaststellen van de opgave
20-09-2016 2de R100 het concretiseren van oplossingsrichtingen
01-11-2016 3de R100 het toekennen van middelen
08-03-2017 4de R100 presentatie van het actieplan Roosendaal Future Proof

1) Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. De oude wetten zijn veelal sectoraal opgebouwd. In 
samenhang gezien en toegepast sluiten deze wetten niet meer aan bij de behoefte van deze tijd. Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem ‘eenvoudig beter’ maken.

Aanleiding en werkwijze Beleidsstrategie
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Stimuleringsbeleid

De gemeente Roosendaal faciliteert kennisoverdracht (energiemarkt, lespakketten, MEC). Ook hebben we als gemeente 
een groot netwerk in en buiten de gemeente dat we kunnen gebruiken om duurzaamheidsdoelen te realiseren. 
Daarnaast stimuleren we met subsidies en duurzaamheidsleningen.

Voorlichtingsbeleid

Als gemeente bieden we continue voorlichting. Hiermee proberen we kennis aan de man te brengen maar ook houding en 
wenselijk gedrag te bevorderen. Denk maar aan de campagnes over afvalscheiding en (duurzaamheids)communicatie.
 

Rollen

De keuze voor een bepaald instrument hangt af van wat we willen bereiken maar ook welke rol de gemeente daarin 
voor zichzelf ziet:

 1 | Eigenaar en rolmodel
  Soms zijn we eigenaar. We pakken de activiteit zelf op en voeren haar uit. Denk aan de DER (Duurzame Energie  
  Coöperatie Roosendaal). De gemeente is altijd rolmodel en zal proberen daar waar mogelijk het goede voorbeeld  
  te geven.
 2 | Stimulator
  Een tweede rol is die van stimulator, door mensen goed voor te lichten zullen ze zelf bereid zijn te werken aan en  
  te investeren in duurzaamheid.
 3 |  Facilitator
  Soms zijn we facilitator. Dan maken we (burger)initiatieven mogelijk door tijd, geld en of middelen beschikbaar te stellen. 
 4 | Regisseur 
  De gemeente is ook regisseur. We zorgen er dan voor dat anderen onze doelen (mede) realiseren. We voeren de  
  activiteiten niet zelf uit maar zorgen er voor dat anderen dat doen. Denk aan de prestatieafspraken die de  
  gemeente maakt met de woningbouwcorporaties. Onder regisseur vallen ook alle regulerende rollen m.b.t.  
  wetgeving/vergunning en handhaving).
 5 | Makelaar
  Een andere rol is die van makelaar. De gemeente brengt partijen bij elkaar en fungeert zo als smeerolie. Ook in dit  
  geval zorgen anderen ervoor dat doelen worden bereikt. (Denk aan onze bedrijfsaccountmanager).

De gemeente ziet een verschuiving over wat haar rol is. De afgelopen jaren was de rol van de gemeente vooral kaderstellend. 
Tegenwoordig heeft de gemeente een meer faciliterende en stimulerende rol. Daarom zoekt de Gemeente Roosendaal bij 
het samenstellen van beleid samenwerking tussen de gemeente, de inwoners, ondernemers, woningbouwcorporaties 
en andere (maatschappelijke) partners en marktpartijen om samen tot een duurzaam Roosendaal te komen.

Thema’s
 
Het actieplan Roosendaal Futureproof geeft zoals in de startnotitie vastgelegd per thema inhoud aan duurzaamheid 
in beleid. Deze 6 thema’s zijn domein overstijgend en hebben alles te maken met hoe wij de maatschappij inrichten. 

Met dit actieplan wordt inhoud en vormgegeven aan duurzaamheid in Roosendaal. We hebben voor een zo efficiënt 
mogelijke uitvoering een aantal instrumenten & rollen tot onze beschikking. Deze worden hieronder kort beschreven. Ze 
zullen gekoppeld worden aan de objectieven en acties die voortvloeien uit onze doelstelling.

Wettelijk instrumentarium

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving zijn wettelijke taken. Deze worden voor de gemeente Roosendaal 
uitgevoerd door de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Op deze wijze zorgen we er bijvoorbeeld voor dat 
bedrijven op industrieterreinen in onze gemeente werken volgens de regels.

Planologisch instrumentarium

Wij sturen als gemeente via het bestemmingsplan op een goede ruimtelijke ordening waarbij people, planet en profit 
in balans zijn.

AFVAL
THEMA

WONEN
THEMA

ENERGIE&
KLIMAAT

THEMA

MOBILITEIT
THEMA

THEMA

GROEN&
 WATER

MENS&
ZORG

THEMA

Beleidsthema’s, 
instrumenten en rollen
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Bestaand beleid en handhaving

Duidelijk is dat Roosendaal bij nieuwe projecten of in gebieden waar het risico op overschrijden van de normen groter 
is, de wettelijke taken uitvoeren. Dit zijn activiteiten die de luchtkwaliteit verbeteren, de geluidsoverlast terugbrengen, 
de bodemkwaliteit verbeteren, geuroverlast verminderen, veiligheid verbeteren en trillingen verminderen. De gemeente 
Roosendaal heeft monitoring, handhaving en toezicht van deze taken uitbesteed aan de Omgevingsdienst Midden en 
West-Brabant (OMWB).  

Er zijn de laatste jaren geen (nul)metingen verricht ten behoeve van monitoring. Dit is niet gedaan omdat er op basis van 
landelijke quota berekend wordt of monitoring nodig is. Dit wordt gedaan omdat dit soort metingen vrij kostbaar zijn. 
Daarmee is de exacte huidige stand van zaken niet bekend. Op basis van de duurzaamheidsscan van 2014/2015 van 
Telos hebben we wel een aantal aandachtspunten geformuleerd:

• Duurzaamheid op de industrieterreinen (zowel oud als nieuw).
• Onderwijskwaliteit m.b.t. vroegtijdige schoolverlaters of het niet in één keer doorstromen van eindexamenkandidaten. 
• Zorgkwaliteit (sociale samenhang en veiligheid zijn lager dan gemiddeld in NL).
• Luchtkwaliteit, deze staat continu onder druk wegens het vele verkeer en de bedrijvigheid. 
• Biodiversiteit en dierenwelzijn.
• Waterkwaliteit, met het waterschap blijven we werken aan verbetering van kwaliteit. Niet door grote investeringen  
 maar wel door kansen te pakken als die zich voordoen.
 
 Roosendaal scoort volgens dezelfde scan wel goed op: 
• Energie & klimaat
• Arbeid
• Infrastructuur en bereikbaarheid

Deze aandachtspunten worden door de verschillende domeinen opgepakt.

Aansluiting bestaand beleid

Omdat de gemeente Roosendaal landelijk en provinciaal beleid moet volgen hebben we de belangrijkste landelijke 
en regionale strategieën waaraan Roosendaal op enige wijze in participeert in dit programma opgenomen. De voor 
Roosendaal relevante Nederlandse doelstellingen zijn in West-Brabant vertaald naar o.a.: 

• Groen/blauw stimuleringskader (West-Brabant) Agrarisch landschapsbeheer Brabantse Delta en omgeving
• Regionale Energie Agenda West-Brabant
• Duurzaam bouwen convenant West-Brabant
• West-Brabant ‘s luchtkwaliteitsprogramma
• Vanuit LAP2 deelname aan afvalloze regio West-Brabant
• Regionaal kompas 2015-2020 (Wonen) 

Bestuurlijke context
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Thema Wonen

Beleidsprioriteiten

 1 |  Verduurzamen van bestaande koopwoningen 
 2 | Verduurzamen van bestaande en nieuwe huurwoningen
 3 | Faciliteren van duurzame oplossingen

Inhoudelijke toelichting 

Duurzame woningen en gebouwen zijn (vaak) gezonder voor bewoners en gebruikers en levensloopbestendig. Ook 
zijn ze energiezuiniger en beter voor het milieu dan traditionele woningen. Duurzaam bouwen betekent dat woningen, 
gebouwen en andere bouwwerken ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens en milieu. Het gaat bij 
duurzaam bouwen dan ook niet alleen om energiebesparing in huizen en gebouwen, maar ook om:

• Het gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers;
• Een gezond binnenmilieu door goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen;
• Duurzaam slopen, om de materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te kunnen gebruiken (hergebruik en recycling);
• Verantwoord watergebruik;
• Goede isolatie om warmte binnen te houden en de koude buiten;
• Duurzame opwekking van energie door bijvoorbeeld zonnepanelen;
• Prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden door een goede balans tussen groen, water en steen.

Zoals ook duurzaamheid een prominente plek heeft gekregen in de woonagenda, heeft ook de woonagenda een belangrijke 
plek in de deze duurzame uitvoeringsagenda. In beide stukken worden de onderstaande woningbouwuitgangspunten 
gehanteerd: 

• Er wordt gebouwd binnen de bestaande stedelijke contour 2 op basis van  principes van de compacte stad 3. 
• Nieuwe woningen worden in bestaand vastgoed en binnen bestaande bestemmingsplanmogelijkheden gerealiseerd.
• We streven naar een energielabel B in de bestaande woningvoorraad. 
• Nieuwbouwwoningen (zowel particulier als van woningbouwcorporaties) moeten in 2020 conform het Bouwbesluit 4 
 aan het hoogste energielabel  A++5 voldoen. 

Conclusie

Met het recente beleid, en dan met name het  woonconvenant 6 (in samenwerking met  AlleeWonen, Stadlander, 
Stichting, WSG, Huurdersadviesraad Roosendaal (AlleeWonen) en Huurdersvereniging Geertruidenbergen)  en de 
manier van werken, is het niet nodig om nieuw beleid te maken. Op deze manier is er al aandacht voor het aansluiten 
op andere beleidsvelden bij het ontwikkelen van nieuwe woningen en gebouwen. Wel zijn er een aantal acties die 
uitgevoerd dienen te worden. Zie volgende paragraaf. 

Actieplan: Energieverbruik woningen in Roosendaal terugdringen

De rol van de gemeente is die van regisseur, stimulator/inspirator en makelaar. De komende 4 jaar focussen we voor 
het thema wonen op de onderstaande top drie:

2) Stedelijke contour: de in onherroepelijk geworden bestemmingsplannen opgenomen bouwmogelijkheden en de uit te werken woon- of bedrijfsbestemmingen en andere 
bebouwde uit te werken bestemmingen.
3) Principes van de compacte stad: stedenbouwkundige ontwikkeling die tot doel heeft de stedelijke ruimte zo goed mogelijk te gebruiken en de gemiddelde woon-werkafstand 
zo klein mogelijk te maken of te houden.
4) Bouwbesluit: Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor 
veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften.
5) AA+ is het hoogste energielabel. Er is nog geen Energielabel voor NOM of Energieneutraal. 
6)  Woonconvenant: in dit document zijn de afspraken vastgelegd die de gemeente Roosendaal, de woningcorporaties AlleeWonen, WSG en Stadlander en de huurdersverenigingen 
van AlleeWonen (Huurders Adviesraad AlleeWonen) en van WSG (Huurdersvereniging Geertruidenberg) met elkaar hebben gemaakt. De afspraken gelden per 1 januari 2016.

7) Nationaal Energieakkoord: hierin is vastgelegd dat in 2020 14% van alle energie duurzaam moet zijn opgewekt. In 2023 moet dat 16% zijn. Naast de Rijksoverheid 
tekenden ook natuur- en milieuorganisaties, vakbonden, energieproducenten, netbeheerders, de bouwsector, woningcorporaties, chemiesector en vertegenwoordigers van 
burgerinitiatieven het Energieakkoord.

People

33,3%
Planet

33,3%
Profit

33,3%

WONEN
THEMA

Wonen

• Onderzoeken mogelijkheden 'woonabonnement' zoals in Deventer
• Nulmeting/Inventarisatie aantal bestaande woningen met energielabel B met woningcorporaties en Vve’s
• Besparingsdoelstellingen vaststellen
• Start pilot Woonconnect
• Stimuleren van consortium “ontwikkeling aanbod excellente verduurzaming bestaande particuliere woningbouw”
• Stimuleren samenwerkingsinitiatieven bouwsector
• Faciliteren van energie ambassadeurs
• Alle gemeentelijke nieuwbouw laten voldoen aan minimaal energielabel A, bij voorkeur energieneutraal
• Jaarlijks congres wonen en zorg organiseren

Verduurzamen van bestaande woningen

• Prestatieafspraken met wooncorporaties en convenant met Vve’s
• Deelname Vve’s aan gemeentelijke duurzame initiatieven stimuleren, zoals de gratis woningcheck

Verduurzamen van bestaande en nieuwe huurwoningen

• Voorlichtingscampagne verduurzamen woning inwoners 
• Starten programma educatieve voorlichting
• Invoeren blijverslening om woningen niet alleen duurzamer, veiliger en levensloopbestendig te maken maar 
 ook comfortabeler 

P SCORE R100

Faciliteren van duurzame oplossingen
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Thema Afval

Beleidsprioriteiten

 1 |  Optimale facilliteiten voor gescheiden afvalinzameling
 2 |  Verbeteren communicatie en kennis van resultaten afvalscheiding
 3 |  Meer structurele en consequente voorlichting en educatie over afval

Inhoudelijke toelichting

De gemeente Roosendaal sluit aan bij de landelijke Richtlijnen uit het Landelijk Afval Plan 2 (LAP2). Om deze 
richtlijnen te kunnen realiseren heeft de gemeente sinds 2014 een gedifferentieerd tariefsysteem ingevoerd voor de 
afvalinzameling bij de inwoners van de gemeente. Het invoeren van het DIFTAR-betaalsysteem heeft duidelijk een 
hoger scheidingspercentage van restafval en nog herbruikbare grondstoffen opgeleverd. Zo was voor 2014 het 
scheidingspercentage 59% en op dit moment het scheidingspercentage 67 %. De richtlijn in 2020 vanuit het LAP2 is 
dat 75 % van het huishoudelijk afval gescheiden wordt en deze fracties als grondstoffen kunnen worden hergebruikt. 
Daarnaast maakt de gemeente Roosendaal onderdeel uit van de regio West-Brabant die samen met Duurzaam Door 
werkt aan een afvalloze regio. 

Conclusie

NEDVANG (Nederland Van Afval Naar Grondstof) heeft scherpere doelstellingen voor 2020 gesteld. Het gaat dan om 
75 kg restafval per inwoner per jaar in 2020 en 30kg restafval in 2025. Deze doelstellingen kunnen binnen de gemeente 
Roosendaal niet behaald worden met de huidige maatregelen. Ter vergelijking: op dit moment heeft een inwoner van 
de gemeente Roosendaal 169 kilo restafval (met de milieustraat) en 148 (zonder milieustraat kilo’s) per jaar. Nieuwe 
systemen, zoals omgekeerde afvalinzameling, kunnen bijdragen aan het alsnog behalen van de NEDVANG-doelstelling. 

Wat nu al mogelijk is:
 • Grondstoffen kunnen ingeleverd worden bij de milieustraat (gratis)
 • Restafval kan = ingeleverd worden bij de milieustraat (tegen betaling)
 • Moeilijk recyclebare materialen kunnen ingeleverd worden bij de milieustraat (tegen betaling)

Aanvullende acties zijn echter nodig om de doelstelling van NEDVANG te behalen. Het huidige beleid voldoet niet. In 
samenwerking met Saver moeten verdere oplossingen gezocht worden. Naast verder stimuleren van scheiding van 
afval, moet ook ingezet worden op het verminderen van huishoudelijk afval. Daarnaast liggen er kansen als het gaat om 
het stimuleren van bedrijven om bij te dragen aan een afvalloze regio. Het instrumentarium van de gemeente is beperkt, 
zeker omdat er onvoldoende geld is voor structurele subsidies. Inwoners en ondernemers zullen grotendeels zelf een 
bijdrage moeten leveren. De rol van de gemeente is die van regisseur, stimulator en makelaar.

Actieplan: Afval in Roosendaal 

De rol van de gemeente is die van regisseur, stimulator en makelaar. De komende 4 jaar focussen we voor het thema 
afval op de onderstaande top drie:

People

20%
Planet

60%
Profit

20%

AFVAL
THEMA

Afval

• In heel Roosendaal omgekeerd inzamelen invoeren
• Realiseren innovatieve milieustraat (dienstverlenend, hergebruik diverse materialen, voorlichting en educatie)
• Bestrijding zwerfafval en illegale dump

Optimale faciliteiten maken voor gescheiden inzameling afval

• Jaarlijks terugkerend evenement organiseren zoals een duurzaamheidsmarkt

Verbetering communicatie en kennis van resultaten afvalscheiding

• Onderwijspakket voor basis- en voortgezet onderwijs aanbieden
• Intensiveren inzet MilieuEducatiefCentrum

P SCORE R100

Meer structurele en consequente voorlichting en educatie over afval(scheiding)
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We pleiten daarom voor een stimuleringsbudget voor het doen van haalbaarheidsonderzoeken om duurzame 
energieprojecten (mee) te financieren. Per geval wordt bekeken of het voorgestelde project zinvol en noodzakelijk 
is. Een randvoorwaarde voor het verkrijgen van deze subsidie is dat met de haalbaarheidsstudie ook kennis wordt 
opgedaan die in vergelijkbare situaties (lokaal, regionaal of zelfs bovenregionaal) van waarde is. Als er sprake is van 
een bovenlokale/regionale waarde, wordt de gemeentelijke bijdrage ingezet om provinciale, -rijks of EU-subsidies te 
verkrijgen voor het doen van de haalbaarheidsstudie.

Actieplan: Energie & Klimaat in Roosendaal

De rol van de gemeente is die van regisseur, stimulator en makelaar. De komende 4 jaar focussen we voor het thema 
klimaat & energie op de onderstaande top drie:

 

Beleidsprioriteiten
 
 1 | Inzetten op energietransitie
 2 | Burgerinitiatieven voor duurzame energie faciliteren en stimuleren
 3 | Maatschappelijk vastgoed verduurzamen

Inhoudelijke toelichting 

Naast landelijke ambities en richtlijnen is er ook een regionale ambitie met energieagenda. Deze onderschrijft het  
VNG klimaatakkoord 8 waarin in gepleit wordt voor:
 • De energievraag beperken, waar mogelijk duurzame energie inzetten; 
 • Wat er aan fossiele energie nodig is zo efficiënt mogelijk inzetten. 

De enige wijze waarop we ten aanzien van duurzaamheid wat substantieels van de grond krijgen is als we het samen 
doen. Om met onszelf te beginnen, wat kan de gemeente doen:
 • Duurzame materialen gebruiken;
 • Energieverbruik gebouwen terugdringen. Duurzame energie opwekken;
 • Energieverbruik straatverlichting terugbrengen;
 • Burgers en bedrijven voorlichten. Zie ook het thema Wonen.

Wat kunnen onze inwoners doen:
 • Energieverbruik omlaag brengen.
 • Duurzame energie gebruiken.

Wat kan het bedrijfsleven doen:
 • Energieverbruik terugdringen.
 • Duurzame energie gebruiken.
 • Restenergie (laten) hergebruiken.
 

Conclusie

De keuzen die we maken hangen af van de kosten en de meerwaarde. En soms hangt het af van de kansen die we 
zien door werk met werk te maken. We willen natuurlijk het meeste resultaat voor iedere ingezette euro. Uitdaging: 
We stellen nu geen te hoge eisen aan woningcorporaties, betaalbaarheid gaat boven duurzaamheid voor hen, daarom 
moet er geïnvesteerd worden in de bewustwording van woningcorporaties. We stellen een convenant voor.

Via het bestemmingsplan kan er ruimte beschikbaar gesteld worden voor installaties voor duurzame energie zoals een zonne-
energieveld. De gemeente kan dan in de rol van makelaar verschillende partijen bij elkaar brengen, en door voorlichting mensen 
stimuleren duurzame energie te gebruiken. Veel kansen dus, tegen relatief lage kosten. Daarnaast kan de gemeente ruimte 
creëren voor kansrijke burgerinitiatieven en ondernemers met goede ideeën met het instellen van een stimuleringsfonds.  

De bekostiging van de acties van het domein (thema) Klimaat & Energie moet gevonden worden in de exploitatie van de 
projecten (dat wat het project aan winst oplevert). Dit geldt voor projecten voor het verduurzamen van zowel bestaand 
vastgoed als nieuwbouw.

Het uit de winst financieren van duurzaamheidsmaatregelen is vaak een struikelblok voor opdrachtgevers omdat niet altijd 
duidelijk is wat een duurzame (zowel milieutechnische als financiële) oplossing is. Het kost soms ook veel geld om dat uit te 
zoeken. Bijvoorbeeld: de kosten van  een studie naar verduurzaming van warmtelevering voor appartementencomplexen 
in de Westrand te Roosendaal bedragen ca. € 400.000.

Thema Energie & Klimaat 

8) Vorig jaar hebben landen in Parijs een VN klimaatakkoord gesloten. In dit klimaatakkoord hebben bijna 200 landen afgesproken dat ze de temperatuurstijging op aarde zullen 
beperken door de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen terug te brengen. De EU heeft zich vastgelegd op een vermindering van de emissies met 40% voor 2030, ten 
opzichte van het niveau in 1990. Voor Nederlandse gemeenten is de energietransitie een van de belangrijkste maatschappelijke opgaven voor de komende decennia. Gemeenten 
werken aan duurzame energie en energiebesparing en dragen zo in belangrijke mate bij aan het behalen van de wereldwijde afspraken.

People
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ENERGIE&
KLIMAAT

THEMA

Energie & Klimaat

• Aansluiten op landelijke initiatieven zoals de 'Energy Battle' van het klimaatverbond, warme truien dag, Green deals etc.
• Inzetten grootschalige energieopwekking via zonneweiden en gebruik maken van daken van bedrijven
• Faciliteren van bedrijven via duurzaamheidscans en energieloket
• De mogelijkheden onderzoeken voor het gebruik van warmtenetten in de stad (Vervolgens voorkeursgebieden aanwijzen)
• Het (co-) realiseren van collectieve Koude Warmte Opslag netten daar waar een warmtenet niet mogelijk is (Hierin kan  
 de DER een ontwikkelende en beherende rol spelen)
• Verduurzamen verlichting fietspaden

Inzetten op energietransitie

• MEC biedt lesmodule energie aan plus jaarlijkse workshops en (buiten)lessen voor scholen
• MEC onderzoekt facilitatie energie workshops en seminars voor bedrijven
• Inwoners mobiliseren voor installatie slimme meters via netbeheerder en buurkracht
• PR voor buurkracht mogelijk maken
• Financiële initiatieven stimuleren via stimuleringsregeling
• Initiatieven Zonneakkers faciliteren, o.a. met locatieonderzoek
• Online platform tips en tricks inzake duurzame energie voor inwoners
• Energieambassadeur benoemen in samenwerking met Regionaal Energieloket
• Deelname ‘Energiebewust, thuis besparen’ met schoolprogramma, wijk en energiemarkt

Burgerinitiatieven voor duurzame energie faciliteren en stimuleren

• Verduurzamen van sportaccommodaties, buurthuizen en overige verenigingsgebouwen
• Afsluiten convenanten met onderwijs (bijvoorbeeld over het vergroenen van schoolpleinen, minder afval 
 produceren, en duurzamere gebouwen)
• Netwerk voor kennisinnovatie door vakexperts van overheid faciliteren
• Aansluiten nieuwbouw Stadsoevers op warmtenet van de DER
• Uitrollen warmtenet naar bestaande bouw bij positieve businesscase
• Geen gasleiding meer in nieuwe bouwprojecten
• Renovatie stadskantoor op energieneutrale wijze

P SCORE R100

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed
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Duurzame mobiliteit is vooral te bereiken door vermindering van de mobiliteitsbehoefte of groene alternatieven te 
zoeken voor de mobiliteit op basis van conventionele brandstoffen. In het  Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan 
(GVVP) 10  worden deze doelstellingen t.a.v. duurzaamheid concreet vertaald. Het Mobiliteitsbeleid van de gemeente 
Roosendaal focust op de onderstaande driedeling:

1 |  Verduurzaming
 Lopen en fietsen zijn de meest schone en stille manieren om te verplaatsen. Het lokale leefklimaat verbetert door  
 hier meer op in te zetten. Daarnaast wil de gemeente dat het gemotoriseerde verkeer schoner en stiller wordt door  
 bijvoorbeeld elektrisch rijden beter te faciliteren.
2 |  Innovatie
 Door nieuwe (‘smart’) technieken kunnen verkeersproblemen in de toekomst worden voorkomen. Deze technieken  
 worden zowel bij voertuigen als in de infrastructuur toegepast. Auto’s gaan meer en meer onderling ‘communiceren’  
 en met hun omgeving. Hierdoor stroomt het verkeer beter door, neemt de veiligheid toe en neemt de milieudruk af.
3 |  Benutting en intensivering
 De positie van Roosendaal in het (boven)regionale en landelijke netwerk versterken door bredere en betrouwbare  
 verbindingen tussen steden en kernen. Dit is goed voor de werkgelegenheid en het woonklimaat, omdat het woon- 
 werkverkeer wordt geoptimaliseerd. Knooppunten in het netwerk, zoals het stationsgebied hebben in het netwerk  
 een belangrijke positie.

In de Mobiliteitsagenda 2016 - 2019 is de algemene koers (duurzaamheid en Veiligheid) vanuit het GVVP vertaald in 
concrete maatregelen. 
 1 |  Verkeersafwikkeling en veiligheid rotonde Beethovenlaan
 2 |  Nieuwe Centrumring
 3 |  Snelfietsroute Roosendaal - Bergen op Zoom
 4 |  Verkeersafwikkeling en -veiligheid Leemstraat - A58
 5 |  Uitbreiding fietsparkeren station
 6 |  Verkeersafwikkeling Kade - Markt ('De schuiven')
 7 |  Ontbrekende fietsverbinding Willem Dreesweg – Zuid
 8 |  Verkeersveiligheid Turborotonde Freijterslaan
 9 |  Doorstroming / Verkeersafwikkeling Freijterslaan.

Conclusie

Vanuit het perspectief duurzaamheid zijn de volgende ambities benoemd in het GVVP:
 1 |  Snelfietsroute tussen Roosendaal en Bergen op Zoom
 2 |  Fietsparkeren nabij het NS station (versterken regionale plaatswaarde van de stationsomgeving)
 3 |  Centrumring (meer ruimte voor de fiets, groen en wandelaars).

Aanvullend beleid lijkt niet nodig omdat vanuit het GVVP een drietal ambities benoemd zijn die bijdrage aan de prioriteiten 
zoals gesteld tijdens de R100. 

Ambitie 1 |  Snelfietsroute Roosendaal – Bergen op Zoom
De snelfietsroute Roosendaal – Bergen op Zoom is in het landelijke project ‘Fiets filevrij!’ aangemerkt als ‘kansrijk’. Ook 
Roosendaal – Etten-Leur krijgt deze kwalificatie. Fiets Filevrij! startte in 2006 als één van de veertig projecten van het 
FileProof programma van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, om de files op korte termijn aan te pakken. Doel 
is om automobilisten die op fietsbare afstand (tot 15 km) wonen te stimuleren de fiets naar het werk te pakken. ‘Fiets 
filevrij!’ is een initiatief van de Fietsersbond, met de Provincie Noord-Brabant als een van de partners. 

Beleidsprioroteiten

 1 | Verminderen van het aantal gemotoriseerde voertuigen
 2 | Transportcapaciteit efficiënter gebruiken
 3 | Plek maken voor meer groene mobiliteit in de binnenstad

Inhoudelijke toelichting

Voor het wegverkeer ligt de focus op robuuste en betrouwbare verbindingen door het versterken van de samenhang 
in het rijkswegennet en provinciale/ regionale wegennet. Hiermee kan het wegennet slimmer, efficiënter en beter benut 
worden. Het is belangrijk dat de gemeente zich constant afvraagt hoe van een weg gebruik gemaakt gaat worden 
in de toekomst. Roosendaal volgt daarom trends en ontwikkelingen en anticipeert waar mogelijk. Kortom: minder 
verplaatsen, schoner verplaatsen en zuiniger verplaatsen is de nieuwe norm in Roosendaal. 

Uit onderzoek blijkt dat 24% van de totale CO2-uitstoot in Nederland wordt veroorzaakt door goederen- en 
personenvervoer. Daar is de luchtvaart niet bij opgeteld. Daarnaast veroorzaken auto’s en vrachtauto’s ook veel uitstoot 
van fijnstof, is er overlast door trillingen, geluid en stank en veel ruimtebeslag in de vorm van wegen en parkeerplaatsen. 
Mobiliteit anders inrichten biedt dus veel kansen met betrekking tot duurzaamheid. Al helemaal als we duurzaamheid 
beschouwen als economisch model. Zo biedt duurzame mobiliteit mogelijkheden tot een circulaire economie. Als we 
van een vervoersmiddel een dienst maken in plaats van een eigendom bijvoorbeeld. Zo kunnen vervoersmiddelen 
gehuurd of geleaset worden. Dit biedt mogelijkheden voor zogeheten mobiliteitsservicebedrijven en allerlei innovatieve 
bedrijfjes die onderdelen leveren voor nieuwe vormen van vervoer. 

Als gevolg van economische en maatschappelijke prikkels is het aantal elektrische voertuigen, scooters en fietsen 
steeds populairder in het verplaatsingsgedrag. Een trend die de komende jaren verder zal toenemen onder bedrijven 
en burgers. De verwachting is dat deze trend doorzet de komende 10 jaren. Daarnaast zet de ontwikkeling van de 
„deeleconomie” door. Met name onder jongeren is een afname zichtbaar van individueel autobezit. Door toepassing 
van online platforms en slimme netwerken wordt collectiviteit en „delen” belangrijker. Dit heeft op termijn een positief 
effect op de parkeerdruk in woongebieden. Van oudsher heeft de gemeente vanwege haar rol als wegbeheerder een 
brede rol ten aanzien van mobiliteit. De gemeente heeft in haar beleid vastgelegd dat ze niet wil sturen op de keuzen 
van mensen voor vervoermiddelen, maar dat ze wel de aantrekkelijkheid van het één ten opzichte van het ander gaat 
sturen. De Gemeente Roosendaal participeert samen met de andere gemeenten in West-Brabant, het bedrijfsleven en 
koepelorganisaties in de  Lean & Green 9 agenda. De gemeentelijke rol hierin is die van eigenaar, regisseur, makelaar en 
stimulator. Het rendement is afhankelijk van keuzen die mensen zelf maken. 

Een kostenefficiente verduurzaming in het thema Mobiliteit kan gevonden worden in de onderstaande vier punten. Hier 
wordt vooral ambtelijke capaciteit gevraagd. De kosten om het te realiseren liggen vooral bij andere partijen zoals de 
bedrijven op de bedrijventerreinen, de NS en de provincie. 
 1 | Ambtelijke capaciteit inzetten op snelle verbinding met Antwerpen na wegvallen van de beneluxtrein (december 2017).
 2 | Ambtelijke capaciteit vrijmaken voor het bepalen van een strategie over hoe Roosendaal haar positie als logistiek  
  knooppunt in de (EUR)regio kan versterken.
 3 | Stimuleren (elektrische) fiets als alternatief voor de auto (of ander gemotoriseerd voertuig), via een jaarlijks  
  terugkerende campagne (linkend aan de waterfietsroute van de gemeente Roosendaal. 
 4 | Stimuleren thuiswerken
 5 | Vervoersmanagement bij bedrijven stimuleren

Thema Mobiliteit

9) In het kader van het Lean & Green programma kunnen gemeenten en regio’s in aanmerking komen voor een Lean and Green Award indien zij in gezamenlijkheid met vervoerders 
en verladers (-organisaties), lokale ondernemers en overige partijen een ambitieus meerjarenplan opstellen voor duurzame stedelijke distributie. In het meerjarenplan staan de Lean 
and Green doelen centraal: minder gereden kilometers, schonere kilometers en minder hinder c.q. betere doorstroming van verkeer door transport qua plaats en moment (van de 
dag) efficiënter te laten verlopen. Roosendaal heeft deze doelstellingen vastgelegd in de Duurzaam Logistieke Agenda Roosendaal 2013 - 2016.

10) Het GVVP is het beleids- en toetsingskader voor ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer in de gemeente Roosendaal. Het biedt kaders voor de invulling en 
prioritering van verkeersprojecten. Ook geeft het richting aan verkeersbeleid in de dagelijkse praktijk.

MOBILITEIT
THEMA

Mobiliteit
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Actieplan: Mobiliteit in Roosendaal 

De rol van de gemeente is die van uitvoerder, regisseur, stimulator en makelaar. De komende 4 jaar focussen we voor 
het thema mobiliteit op de onderstaande top drie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel 2016 - 2020: Toenemende gebruik van de e-bike maakt de afstand van 14 kilometer tussen Bergen op Zoom en 
Roosendaal makkelijker overbrugbaar voor een grotere groep mensen. Gezien het totale aantal forensen tussen beide 
steden is deze route kansrijk.  Op deze manier willen we forensen stimuleren op de fiets te gaan.

Een snelfietsroute. Ook marketing en „branding” van deze route is onderdeel van het toekomstige succes van de 
snelfietsroute en daarmee van de bereikbaarheid van beide steden. Een onderzoek gericht op realisatie van een 
snelfietsroute moet uitwijzen welke maatregelen en kosten gepaard gaan met de aanleg ervan. De focus ligt in eerste 
instantie op het traject Roosendaal – Bergen op Zoom. Deze relatie is vanuit het perspectief bereikbaarheid en mobiliteit 
sterker dan Roosendaal – Etten-Leur. Gezien het totale aantal forensen tussen beide steden en de beperkte afstand 
is deze route kansrijk. Toenemend gebruik van de E-bike maakte de afstand van 14 kilomeer steeds makkelijker 
overbrugbaar. Een onderzoek gericht op de realisatie van een snelfietsroute moet uitwijzen welke route het beste is en 
wat de samenhangende fysieke ingrepen zijn.

Ambitie 2 |  Fietsparkeren NS station
Het fietsgebruik van en naar het station neemt toe. Dit legt een grotere druk op het fietsparkeren. Gezocht moet worden 
naar betere benutting van de bestaande bewaakte fietsenstalling door bijvoorbeeld toepassing van het principe van ‘de 
eerste 24-uur gratis’ stallen, naar voorbeeld
van Breda. Uitwerking van deze business case vindt plaats in samenwerking met NS Stations en Prorail. Onderzocht 
wordt of het principe van ‘de eerste 24-uur gratis’ stallen, naar voorbeeld van Breda, mogelijk is in Roosendaal. Hierbij 
kan de reiziger die met de fiets naar station Roosendaal komt dagelijks gratis gebruik maken van een bewaakte stalling 
met in totaal 1380 plekken. De fiets staat droog en beschut en er is altijd bemensing aanwezig. De registratie van de 
stallingsduur gaat door middel van in- en uitchecken met de OV-chipkaart

Ambitie 3 |  Centrumring
De nieuwe centrumring moet invulling geven en bijdragen aan de doelstellingen uit het plan Hart voor de Binnenstad. 
Op 25 februari 2014 heeft prof. Riek Bakker haar binnenstadsplannen gepresenteerd. Een van de projecten binnen 
het plan ‘Roosendaal: Gezonde Stad’ betreft het verbeteren van de routering en bereikbaarheid van de binnenstad. 
Planvorming en uitwerking van ‘de nieuwe centrumring’ vindt dan ook plaats door de binnenstadsdirectie en het –
bestuur. De nieuwe centrumring functioneert naast de bestaande verkeerskundige ring (o.a. Boulevard, Brugstraat, 
Stationsstraat) en vormt een herkenbare afbakening van de compacte binnenstad. De nieuwe ring is bedoeld voor 
bestemmingsverkeer; de bezoekers en bewoners van de binnenstad. De bezoekers worden op een eenduidige 
en herkenbare manier naar de parkeervoorzieningen geleid. De verbetering van de fietsinfrastructuur rondom de 
binnenstad moet ook bijdragen aan het verminderen van het fietsen door de binnenstad. Met name het doorgaande 
brom-, scooter, en fietsverkeer moet geweerd worden om het verblijfsklimaat in het kernwinkel- en horecagebied te 
verbeteren. Wel kan het een en ander aan acties uit gezet worden.

People

30%
Planet

20%
Profit

40%

• Mogelijkheden gecombineerde vervoersbewegingen van goederen en personen onderzoeken
• Auto delen stimuleren
• Bredere en veiligere fietspaden met meer voorrangssituaties
• Fietsstallingen beter uitrusten met kluisjes
• Aanleg met laadpalen
• Bedrijven stimuleren/verplichten vervoersmanagement te voeren
• Bedrijven stimuleren daar waar het kan thuiswerken mogelijk te maken
• Stimuleren elektrische vrachtwagens
• Onderzoeken mogelijkheden voor het faciliteren van de aanleg van een waterstofstation op Borchwerf voor bussen,  
 vuilniswagens en op termijn ook voor vrachtwagens

Verminderen van het aantal gemotoriseerde voertuigen

• Laad- en losplaatsen omvormen
• Stadsdistributie naar rand van de stad verplaatsen

Transportcapaciteit efficiënter gebruiken

• In de binnenstad fietsen stimuleren
• Stoplichten voor fietsers beter afstellen
• Meer fluïde verkeersstroom openbaar vervoer
• Bereikbaarheid Roosendaal onder de loep nemen
• Bevorderen elektrisch vervoer (Hier zien we een voorbeeldfunctie voor het eigen gemeentelijk wagenpark en 
 stadsbussen)
• Mogelijkheden onderzoeken om vervuilende dieselmotoren uit de binnenstad te weren

P SCORE R100

Plek maken voor meer groene mobiliteit in de binnenstad
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Ecologisch Beheer
We moeten alert blijven op de kansen voor ecologisch beheer, vooral in en nabij het eerder genoemde natuurnetwerk. In 
het buitengebied, de groene hoofdstructuur en onze parken liggen nog kansen voor een duurzamer maaibeleid, beter 
gericht op flora en fauna. Ook kan het inzaaien van bloemrijke grassen een grotere rol spelen voor de biodiversiteit. 
Zo zoeken we bijvoorbeeld kansen voor bijen, die een wezenlijke rol te vervullen hebben in de natuur, maar ook in de 
land- en tuinbouw.

Brabants Natuurnetwerk
Roosendaal werkt mee aan de realisatie van de Brabantse Natuurnetwerken. Dit netwerk bestaat uit Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS), Ecologische Verbindingszones (EVZ) die natuurgebieden onderling verbinden en de 
groenblauwe dooradering van het landelijk gebied. In Roosendaal lag een stevige opgave voor het realiseren van 
ecologische verbindingszones. Samen met het waterschap pakken wij die opgave stap voor stap aan. We zorgen 
ook voor de Groenblauwe dooradering van het landelijk gebied, via het Groen Blauw Stimuleringskader voor Agrarisch 
Landschapsbeheer. Beide opgaves hebben wij opgenomen in het  GWEL-programma 13. Dat is het projectenprogramma 
voor Groen, Water, Ecologie en Landschap in Roosendaal.

GWEL programma
Het GWEL programma is het projectenprogramma voor Groen, Water, Ecologie en Landschap in Roosendaal.  Via 
dit programma zijn al vele projecten tot stand gekomen, zoals de ecologische verbindingszones van de Molenbeek, 
het Kletterwater en de Rissebeek, maar ook het Gedenkbos, de natuurversterking bij het Rozenven en de 
uitvoering van het Agrarisch Landschapsbeheer vallen onder dit programma. Hiermee geven we invulling aan het 
Landschapsontwikkelingsplan De Zoom en het Waterplan Roosendaal. Sommige projecten werden uitgevoerd onder 
de vlag van het Provinciaal Landschap Brabantse Wal. In het GWEL II programma hebben wij de volgende projecten 
op de rol gezet:
 • EVZ verbinding van Molenbeek en Engebeek
 • EVZ Spuitendonkse beek
 • Agrarisch Landschapsbeheer III
 • Waterberging Kasteel van Wouw
 • Parkenvisie opstellen en uitvoeren
 • Erfbeplantingen in het buitengebied 
 • Recreatieve routes

Daarnaast zorgen we voor:
 • Duurzaamheid communiceren via het Milieu Educatief Centrum. 
 • Beleefbaar maken van de turfgeschiedenis: door educatie en ingrepen in het landschap wordt de oude cultuurhistorie  
  weer in beeld gebracht. Dat gebeurt onder meer door het bouwen van een turfvaart aquaduct en een tentoonstelling  
  over de turfgeschiedenis.
 • Groenbeheer in de stad: hierbij wordt veel maatwerk op buurtniveau geleverd. De beleidsnota Verbindend Beheren  
  ligt hieraan ten grondslag. Uitgangspunt is dat bewoners meer te zeggen hebben in het beheer van hun straat en  
  wijk, en soms zelfs meer te doen. Zo is snippergroen verkocht aan bewoners. 
 • Landschappelijke kwaliteitsverbetering bij initiatieven in het landelijk gebied 
 • uitvoering geven aan onze gedragscodes Flora en Fauna (Ruimtelijke ontwikkelingen en Bestendig beheer)
 • zorgvuldige inbedding van de groene en blauwe structuren binnen stedenbouwkundige ontwikkelingen
 • een parkenvisie om het belang en het gebruik van onze parken voor de stad te verbeteren
 • een bomenvisie om bewuster besluiten te nemen over het kappen van bomen, het terug planten van bomen, de  
  standplaats van bomen etc. 

Beleidsprioriteiten

 1 | Een klimaatbestendig Roosendaal door maateregelen te nemen 
  tegen overvloedige regenval, overstromingen, droogte en hitte
 2 | Duurzame maatregelen groen & water aangrijpen als kansen voor een prettige(re) en gezonde leefomgeving
 3 | Duurzaam gebruik en beheer buitengebied

Inhoudelijke toelichting

Bovenstaande prioritering van beleid is nodig vanwege de toenemende verstedelijking, de zich uitbreidende 
infrastructuur, verontreiniging en de introductie van exotische soorten in ecosystemen beperken de biodiversiteit. Om 
een beeld te geven: Over het gehele Europese continent zijn 42% van de zoogdieren, 15% van de vogels en 52% van 
de zoetwatervissen bedreigd. Voorts zijn 1000 plantensoorten ernstig bedreigd of staan ze op het punt te verdwijnen. 
Maar niet alleen de biodiversiteit, ook het klimaat ondervindt gevolgen van de toenemende invloed van de mens. Het 
klimaatakkoord van Parijs laat nog altijd ruimte voor een verdere opwarming van de aarde en klimaatdeskundigen 
toonden aan dat dit leidt tot meer neerslag, fellere buien en langere periodes van hitte en droogte. Als gemeente 
anticiperen wij daarop door beeksystemen robuuster te maken en de door openbare ruimte stap voor stap geschikt 
te maken voor het mitigeren van klimaateffecten. Dit betekent dat wij oplossingen zoeken voor het opvangen van felle 
buien en het tegengaan van te sterke verhitting in de stad.

Natura 2000
In het kader van de Europese Habitatrichtlijn  Natura 2000 11 zijn gebieden aangewezen met een zwaarder beschermingregime. 
In deze gebieden worden hogere eisen gesteld aan het verkrijgen van goede milieucondities dan in andere 
natuurgebieden. Dit wordt gedaan om zeldzame planten en dieren te beschermen, door het in stand houden van 
hun leefgebieden. In Roosendaal is de Brabantse Wal zo een Natura 2000 gebied. Voor dit gebied is een beheerplan 
uitgewerkt, waarin de voor dit gebied belangrijke plant- en diersoorten zijn opgenomen. In dit plan zijn maatregelen 
verwerkt, om het voortbestaan van die soorten te waarborgen. 

Kaderrichtlijn Water
De Europese Kaderrichtlijn Water gaat over verbetering van de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater en 
grondwater in Europa. Die kwaliteit wordt afgemeten aan chemische en biologische parameters. Op het gebied van 
waterkwaliteit heeft het waterschap de lead, maar uit onderzoek in Roosendaal is gebleken dat gemeenten er (behalve 
goede rioolzorg) vooral goed aan doen om het natuurlijke karakter van het oppervlaktewater te herstellen. Daarom 
werkt Roosendaal aan ecologische verbindingszones. Met deze zones wordt de natuurlijke morfologie van waterlopen 
hersteld, waardoor er meer zuurstof in het water komt en het zelfreinigend vermogen toeneemt. Ook sommige 
maatregelen uit het Agrarisch Landschapsbeheer dragen bij aan een betere waterkwaliteit, met name natuuroevers en 
randenbeheer langs waterkanten. Evenals bij EVZ neemt de afstand van het landbouwgebied tot de watergangen toe, 
waardoor de invloed van mest en bestrijdingsmiddelen minder wordt.

Flora en Faunawet
De  Flora- en Faunawet 12 is landelijke wetgeving voor de bescherming van in het wild levende plant- en diersoorten. 
Onderdeel van de wet is de mogelijkheid voor gemeenten om gedragscodes op te stellen om schade aan dieren en 
planten te voorkomen. Basis van die gedragscodes is dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten 
in principe verboden zijn, tenzij. Van het verbod op schadelijke handelingen kan dan onder voorwaarden worden 
afgeweken. Ook Roosendaal werkt volgens dergelijke gedragscodes.

 
 
 
 
 
 

Thema Groen & Water

11) Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. 
12) Per 1 januari 2017 vervangt de Wet natuurbescherming de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998. De uitvoering van deze nieuwe wet komt 
grotendeels in handen van de provincies.

13) Het Groen, Water, Ecologie en Landschapsprogramma (december 2015), afgekort “GWEL-programma” bestaat uit verschillende natuur- en landschapsprojecten, die zijn 
uitgevoerd door of in samenwerking met Gemeente Roosendaal. Hierbij lag het accent op de aanleg van ecologische verbindingszones, maar ook projecten om de recreatie en 
het landschapsbeeld te versterken waren opgenomen in het GWEL-programma.

THEMA

Wat is er als eerste nodig om onze duurzame visie op Groen & Water te realiseren?

GROEN&
 WATER

Groen & Water
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Initiatieven direct ge(co)financierd door de Gemeente Roosendaal
Het betreft in deze categorie vooral beleidsinitiatieven of afgeleiden daarvan, die door ons bekostigd worden. Wij 
zijn daarin dus vaak ook “trekker”. Onze rol ligt  dan ook vooral op het sturende, kaderstellende, organiserende en 
uitvoerende vlak.
 • “Boomfeestdag”
  Jaarlijks terugkerend festijn, waarbij schoolkinderen bomen planten.
 • Duurzaam Door
  Initiatief vanuit de provincie Noord-Brabant om duurzame initiatieven regionaal op te starten. 
 • Duurzame Duimen
  Initiatief vanuit de OMWB om duurzame initiatieven regionaal onder de aandacht te brengen. (In september 2015  
  is vanuit dit initiatief voor het eerst een award –de duurzame duim - uitgereikt)
 • Vervolgprogramma van GWEL   Groen-, Water-, Ecologie-, Landschapsprogramma II
  Uitwerking van uitvoeringsprogramma groen en landschapsbeleidsprogramma van de Zoom van West-Brabant en  
  het Waterplan Roosendaal. Op basis van visie Visdonk en visie ontwikkelingsperspectief landgoed Wouwse  
  Plantage. 7 Januari 2016 vaststelling door de raad.
 • Monitoring van de Ecologische verbindingszones door de KNNV
  De KNNV inventariseert sinds 2010 de nog te realiseren en gerealiseerde ecologische verbindingszones op  
  aanwezige flora en fauna tegen een geringe vergoeding. 
 • PM Vleermuizenonderzoek door de KNNV
 • “Dag van de Duurzaamheid”
  Jaarlijks terugkerend, gekoppeld aan landelijke duurzaamheidsdag. Stichting Natuur en Landschap Roosendaalse  
  Waard organiseert de dag i.o.v. de gemeente Roosendaal. 
 • Ontwikkeling Natuurwaardenkaart
  Betreft een wettelijke taak: uitwerking van de gedragscode Flora & Fauna.

Initiatieven indirect gefinancierd door de Gemeente Roosendaal 
Subsidierelatie of via inwonerbijdragen
In deze categorie levert de gemeente Roosendaal een financiële bijdrage (in de vorm van subsidie of via de 
inwonerbijdrage) aan partijen, zodat deze initiatieven voor ons kunnen uitvoeren. Onze rol varieert van sturen en 
kaderstellen tot aan faciliteren.
 1 | Initiatieven van het milieu educatief centrum (MEC)
 2 | Collectieve Leer- en Buurttuin (Da Vinci College Bovendonk / Zundertseweg)
 3 | Jaarlijkse subsidie aan Benegora en Brabants Landschap

Initiatieven mogelijk gemaakt zonder financiering door de gemeente Roosendaal
Vooral door netwerk & lobby en deelname in koepel verbonden partijen
Onze positie in en deelname aan het netwerk van partijen op het gebied van groen, natuur en recreatie, stelt ons in 
staat om initiatieven van de grond te krijgen zonder dat de uitvoering ervan ons direct geld kost. Wij besteden dan 
ook de nodige tijd en energie aan “netwerken en lobbyen” om initiatieven gerealiseerd te krijgen. Daarbij is onze rol 
vooral enthousiasmerend, stimulerend, verbindend en faciliterend van aard. We willen namelijk vooral andere partijen 
in beweging te krijgen. 

Conclusie

We werken nog volop in de lijn van bestaand beleid op het gebied van water en groen. Apart beleid voor klimaatadaptatie 
lijkt nodig. 
 1 | Ontharden van stedelijk gebied door o.a. bedrijven terreinen groener te maken. (Inclusief de verouderde  
  bedrijventerreinen);
 2 | De ecologische verbindingszones (EVZ) beleefbaar maken en verder doortrekken;
 3 | De bekenstructuur robuuster maken in samenwerking met het waterschap zodat Roosendaal klimaat bestendiger  
  wordt.

Provinciaal Landschap Brabantse Wal
Roosendaal werkt mee aan de ontwikkeling van het Provinciaal Landschap Brabantse Wal. Met de provincie en de 
gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht werken samen in een Streekorganisatie, die tot doel 
heeft om de landschappelijke kwaliteiten van het gebied te versterken en te komen tot een beter recreatief product. 
De laatste jaren is hard gewerkt aan de Landschappen van Allure aanpak, waarbij op Roosendaals grondgebied vele 
hectares nieuwe natuur werden toegevoegd, de recreatieve poort op Visdonk werd versterkt en een recreatieve poort 
bij Wouwse Plantage wordt ontwikkeld. Die recreatieve poorten zijn het focuspunt van de actie in het gebied (wandelen, 
fietsen, ATB, paardrijden), waardoor het verderop in het gebied stiller wordt en geschikter voor de natuurontwikkeling. 
De recreatieve poorten op het Roosendaalse worden via de Route van de Turf verbonden met die in de gemeente 
Bergen op Zoom. Deze Route van de Turf volgt de voormalige turfvaarten. Binnenkort begint de reconstructie van het 
turfvaart aquaduct over de Molenbeek bij Nispen.

Klimaatadaptatie
Wij zetten in op duurzame ontwikkelingen, maar hebben desondanks rekening te houden met de gevolgen van een 
veranderend klimaat. Fellere regenbuien, langere droogte periodes en hogere zomertemperaturen dwingen ons om nog 
zorgvuldiger te waken voor de groenblauwe ruimtes. Daarin moeten wij immers de waterafvoer regelen en verkoeling 
zoeken in een natter en warmere toekomst. We moeten hier nog passende beleidslijnen op ontwikkelen en er bij elke 
ontwikkeling op letten, dat er geen groenblauwe ruimte verloren gaat in de structuren die er toe doen.

Ruimte bieden aan “groene initiatieven” 
Door bezuinigingen op rijksniveau dreigt de uitvoering van onze “groenambities” onder druk te komen staan. Desondanks 
streven wij er naar met minimale middelen toch de nodige resultaten te (blijven) boeken. Wij proberen dat door creatief 
te zijn, gebruik te maken van onze netwerken en te lobbyen. Daarbij werken wij in verschillende verbanden samen met 
veel verschillende partijen. Onze rol varieert per project/initiatief. Soms zijn we “trekker” en “financier”, maar veel vaker 
ligt onze rol in het “stimuleren” en “faciliteren” dan wel het “bij elkaar brengen” van andere partijen. We zien dus niet alleen 
een rol weggelegd voor de gemeente. Burgers en ondernemers hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Zo neemt een 
initiatiefnemer de verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen plan. Ook verenigingen, stichtingen en platforms zijn 
van groot belang. Het gaat om het gezamenlijk investeren in het groen in onze gemeente. Daarnaast proberen wij 
subsidiegelden te genereren door aan te haken bij provinciale programma’s als “Groen doet goed”, “Bewegen in het 
groen” en “Jongeren op gezond gewicht”. Een overzicht van partijen waar we regelmatig mee te maken hebben en/of 
lid van zijn, op het gebied van groen, natuur en recreatie:
 
 • Waterschap Brabantse Delta
 • Staatsbosbeheer
 • Natuurmonumenten
 • Brabants Landschap 
 • Provincie Noord-Brabant
 • Groen Ontwikkelbedrijf Brabant 
 • KNNV afdeling Roosendaal
 • IVN afdeling Roosendaal
 • Milieu Advies Raad Roosendaal

Hieronder volgt een opsomming van groene initiatieven in de gemeente Roosendaal. Het betreft zowel initiatieven die 
recent onderzocht of gerealiseerd zijn als nog lopende initiatieven. Om een indruk te geven in hoeverre de initiatieven 
financiële consequenties hebben, of hebben gehad, voor de gemeente Roosendaal is er gekozen voor een indeling in 
een drietal categorieën. De eerste categorie betreft initiatieven die direct door de gemeente Roosendaal zijn gefinancierd. 
Vaak is de gemeente daarbij initiatiefnemer of participant. De tweede categorie betreft initiatieven die indirect door de 
gemeente Roosendaal zijn gefinancierd. Bijvoorbeeld door het verlenen van subsidie aan partijen die uitvoering geven 
aan deze initiatieven of door middel van de inwonerbijdrage. De derde categorie bestaat uit initiatieven, waaraan de 
gemeente Roosendaal geen financiële bijdrage heeft geleverd, maar bijvoorbeeld wel heeft gelobbyd of ambtelijke / 
bestuurlijke ureninzet heeft geleverd om e.e.a. voor elkaar te krijgen. 
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Actieplan: Groen & Water in Roosendaal

De rol van de gemeente is die van regisseur, stimulator en makelaar. De komende 4 jaar focussen we voor het thema 
klimaat & energie op de onderstaande top drie:
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Profit
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• Uitgangspunten klimaatadaptatie staan centraal in stedelijke ontwikkeling (zie: Stadsoevers,’t Zand, enz.)
• Ontstening en vergroening van openbare ruimte, bedrijventerreinen en particuliere tuinen ten gunste van opvang en  
 doorstroom regenwater
• Educatie en voorlichting omtrent de voordelen van de opvang en hergebruik van hemelwater stimuleren
 (Infomarkt Week van ons Water, proeftuin Kinderboerderij Minnebeek) 
• Waterpartijen terugbrengen in het stadsbeeld
• Omvormen van plantsoenen naar (tijdelijke) waterbergingen
• Vergroten van het inzicht in de kwetsbare locaties voor wateroverlast in het stedelijk gebied 
• Waterpartijen terugbrengen in het stadsbeeld

Maatregelen klimaatadaptatie

• Ecologische verbindingszones versterken bovenop de provinciale norm
• Beleefbaar maken van EVZ Rissebeek
• Waterschap helpen versnellen met het verruimen van beekbeddingen op cruciale locaties
• Inperken van aantal ontwikkellocaties ten gunste van ecologische verbindingszones
• Versterken van natuur op Visdonk met projectsubsidie aan Natuurmonumenten (bv. Landschappen van Allure)

Roosendaal aantrekkelijker, leefbaarder en gezonder maken

• De subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (Stika) van de Provincie en het Waterschap breder toepasbaar  
 maken en het volledig buitengebied tot Stika-gebied verklaren
• Erfbeplantingenproject uit het GWEL verstevigen
• Met de nieuwe 'Verbindend groen' nota streeft Roosendaal naar het gelijk houden van haar bomenbestand
• Bermen inzaaien met duurzamere strooimengsels. Bijvoorbeeld met meer bloemen en kruiden t.b.v. de bij

P SCORE R100

Een duurzaam gebruik en beheer van het buitengebied
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Omdat deze transitie een hele klus bleek, is sociale duurzaamheid onderbelicht gebleven. Hier liggen kansen. De 
gemeente kan alleen slagen in het realiseren van haar zorgtaken door samen te werken met (zorg)partners, mantelzorgers 
en zorgvrijwilligers. Ook sportclubs en verenigingen spelen een grote rol in het zelfstandig houden van onze medemens.   
Aanvullend beleid is nodig. Roosendaal gaat in ieder geval de komende 5 jaar de mogelijkheden onderzoeken om:
 1 | Het optimaliseren van het gebruik van (bestaande) ontmoetingsplekken
 2 | Het stimuleren van participatie
 3 | Het bevorderen van vroegsignalering
 4 | Het versterken van vrij toegankelijke ondersteuning

Actieplan: Mens & Zorg in Roosendaal

De rol van de gemeente is die van regisseur, stimulator en makelaar. De komende 4 jaar focussen we voor het thema 
Mens & Zorg op de onderstaande top drie:

 

 

 

Beleidsprioriteiten

 1 | Duurzame participatie
  Programma opstellen voor (arbeids)participatie van jongeren, minima en andere inwoners met een lange afstand  
  tot de arbeidsmarkt
 2 | Investeren in basisvoorzieningen in de wijk
  Buurthuizen kunnen voorzieningen en activiteiten voor ouderen bieden
 3 | Efficiënter gebruik maken van (maatschappelijk) vastgoed 
  Betere verdeling woningvoorraad en bestaande woning voorraad energieneutraal en levensloopbestendig maken

Inhoudelijke toelichting

Een van de belangrijkste doelstellingen met betrekking tot de zorgtaken van de gemeente is burgers zo lang mogelijk 
zelfstandig te laten deelnemen aan de samenleving. In Roosendaal streven we dit na door:
 • In te zetten op preventie via  de aanpak van laaggeletterdheid, de toepassing van de Wet Passend Onderwijs,  
  stimuleren van sport, het tegengaan van eenzaamheid.
 • Bij maatschappelijke zorg en ondersteuning echt uit te gaan van de vraag en de leefwereld van mensen
 • De transitie van AWBZ-taken en jeugdzorg naar de gemeente te benutten om zorg en ondersteuning echt anders  
  te organiseren: vraaggericht, regelarm en op wijkniveau
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen onze gemeente en regio te stimuleren om voldoende  
  werkgelegenheid te bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Sociale samenhang en veiligheid zijn aandachtspunten benoemd in de duurzaamheidsscan (Telos). Duurzaamheid als 
maatschappelijk maatstaf is met deze invulling gestoeld op de volgende gedachte: 
 1 | De eigen kracht van mensen moet ten alle tijden benut worden;
 2 | Wanneer de eigen kracht onvoldoende is, zorgen voor de juiste mix tussen ondersteuning door familie, buren, een  
  vriend, etc. en professionele ondersteuning.
 3 | Intensieve professionele ondersteuning is altijd in voldoende mate beschikbaar indien nodig.

Wat er nu al gebeurd:
 • Wijkgerichte aanpak door Jeugdprofessionals, Wmo-professionals, maatschappelijk werk, zorgaanbieders
 • Versterking Hulp bij het Huishouden als onderste trede op de zorgladder
 • Intensivering mantelzorgondersteuning
 • Verbeteren signaleringsfunctie
 • Intensiveren samenwerking met medisch domein
 • Bewonersinitiatieven krijgen de kans zich te ontwikkelen en worden hierin gefaciliteerd
 • Creëren van participatieplaatsen voor mensen met een beperking en/of grote afstand tot de arbeidsmarkt
 • Bemiddeling van mensen met een uitkering richting werk om hiermee armoede te bestrijden en arbeidsparticipatie  
  te bevorderen
 • Stimulering van gemeentelijke inkopen bij organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen op personeelsgebied

Conclusie

Roosendaal heeft er sinds het begin van 2015 drie belangrijke grote taken bij gekregen:
 1 | Zorg voor Jeugd
 2 | Werk en Inkomen (de Participatiewet)
 3 | WMO zwaarder takenpakket (begeleiding en dagbesteding)

Thema Mens & Zorg
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THEMAMens & Zorg

• Versoepelen van regels vrijwilligersvergoeding voor mensen met bijstandsuitkering
• Mogelijkheden voor financiering van opleiding vrijwilligers onderzoeken
• Via wijknetwerk inwoners mobiliseren
• Verkenningsonderzoek maatschappelijke matching en begeleiding voor zinvolle dagbesteding en/of deelname 
 leerwerk project
• Ontwikkelen integraal armoedebeleid, gericht op voorkomen problematische schulden bij met name jongeren en  
 maatwerk indien dit nodig is om mensen in problematische situaties een nieuwe start te kunnen geven en weer op  
 eigen kracht verder te kunnen

Duurzame participatie

• Budget beschikbaar stellen voor het (co)financieren van initiatieven vanuit het maatschappelijk veld
• Maatschappelijk vastgoed moet goed bereikbaar zijn en levensloopbestendig
• Inventarisatie maatschappelijk vastgoed per wijk voor efficiënter en duurzamer gebruik

Investeren in basisvoorzieningen in de wijk

• Convenant afsluiten met zorginstellingen ten behoeve van duurzame begroting
• Kosten verlagen ten gunste van woningen levensloopbestendig maken
• Intensievere samenwerking met de Brancheorganisatie Zorg (BoZ)

P SCORE R100

Efficiënter gebruik van (maatschappelijk) vastgoed
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