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Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering: 14 juni 2012
Agenda nr.:
Portefeuillehouder:
Wethouder Adriaansen
Registratiecode:
Onderwerp:
“Inpassingsplan 150 kV-verbinding Dinteloord - Roosendaal” van de provincie
Noord-Brabant.

Aan de raad van de gemeente Roosendaal

Voorstel
Samenvatting:
Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben het voornemen om een inpassingsplan vast te stellen
met het oog op de aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen Dinteloord en
Roosendaal.
Wij stellen u voor:
In te stemmen met het in procedure brengen van het “Inpassingsplan 150 kV-verbinding Dinteloord –
Roosendaal” van de provincie Noord-Brabant.

Aanleiding
Verband houdend met de realisering van het Agro Food Cluster West-Brabant nabij Dinteloord is het
de bedoeling om een ondergrondse hoogspanningsverbinding te gaan aanleggen tussen een aldaar
nieuw te bouwen transformatorstation en het al bestaande station in de wijk Kalsdonk in Roosendaal.
Omdat een gedeelte van het voor deze elektriciteitsvoorziening gedachte tracé strijdig is met het
geldende bestemmingsplan Buitengebied Roosendaal – Nispen, dient een afzonderlijke planologische
maatregel te worden vastgesteld om de kabelverbinding mogelijk te maken.
Bovendien gaat het in dit verband om een nieuw tracé, dat loopt over het grondgebied van in totaal drie
gemeenten (de kabelverbinding wordt namelijk niet alleen op het grondgebied van Steenbergen en
Roosendaal aangelegd, maar ook de gemeente Halderberge is nog hierbij betrokken). Dat is de reden
waarom is gekozen voor een provinciaal inpassingsplan.
Voor zover de verbinding verder nog wordt gerealiseerd op Roosendaals grondgebied is hier
planologisch al wel rekening gehouden met de mogelijkheid om dit soort voorzieningen te kunnen
aanbrengen en behoeft er dus verder niets te gebeuren. De kabel loopt daar namelijk parallel aan de al
bestaande bovengrondse hoogspanningsverbindingen.

Kader
Het formeel-juridische kader in deze wordt bepaald door de Wet ruimtelijke ordening en wel artikel 3.26
van genoemde wet, dat voorschrijft dat in een geval als het onderhavige de gemeenteraad dient te
worden gehoord.

Motivering / toelichting
Gelet op de spelende (bovengemeentelijke) belangen heeft de provincie Noord-Brabant het initiatief
genomen om voor de hier beoogde nieuwe ruimtelijke ontwikkeling een inpassingsplan te vervaardigen
en in procedure te brengen.

Zo’n plan overrulet het onderliggende gemeentelijke bestemmingsplan, gaat daar vervolgens deel van
uitmaken en maakt het tegelijkertijd ook onmogelijk voor de gemeente om zelf voor het daarin
begrepen gebied nog weer een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor maximaal een termijn van
10 jaar.
Daarom krijgt uw raad ook in formele zin de gelegenheid om daar een standpunt over kenbaar te
maken richting provincie.
Daarnaast is het zo dat de provincie bij dit soort van procedures nog werkt met een vooroverlegtraject,
dat in feite ambtelijk wordt afgewerkt.
Het ontwerp-inpassingsplan is op 19 april jl. toegezonden en inmiddels is dit vakmatig inhoudelijk
beoordeeld.
De strekking van het plan is vrij eenvoudig. Voor het tracé waar de verbinding komt te liggen wordt
voorzien in een (extra) dubbelbestemming, op grond waarvan de kabel in de grond kan worden gelegd
en het verder niet meer mogelijk wordt om (bouw-)activiteiten aan de dag te leggen, die schade zouden
kunnen toebrengen aan de ondergrondse verbinding.
Inhoudelijk zijn er eigenlijk alleen enkele verbeterpunten van ondergeschikte betekenis te melden,
welke nog in het plan zouden kunnen worden doorgevoerd. Daartoe is het als bijlage bij dit voorstel
behorende document opgesteld, dat inmiddels ook al richting provincie is kenbaar gemaakt.
Voor het moment is het eigenlijk alleen zo, dat uw raad in formele zin groen licht behoort te geven voor
de procedure voor dit inpassingsplan, waarna de provincie het vaststellingstraject kan starten.
Deze procedure ziet er hetzelfde uit als die, welke is voorgeschreven voor een gemeentelijk
bestemmingsplan. Er kunnen dus ook zienswijzen worden ingediend naar aanleiding van een
inpassingsplan bij Provinciale Staten en ook beroep bij de Raad van State is mogelijk.
De provincie hecht eraan gelet op de op het spel staande belangen om zo snel mogelijk te komen tot
de vaststelling van het onderhavige plan. Daarom ook zijn de vooroverlegresultaten onzerzijds al bij de
provincie weggelegd vooruitlopend op de besluitvorming door uw raad. Omdat het hier ook slechts om
enkele aanpassingen gaat, die verder geen bijzondere betekenis hebben, en eigenlijk alleen maar
enkele punten opleveren ter optimalisering van het plan, hebben wij gemeend dat het verantwoord was
om het zo te doen.
Voor het overige willen wij u kortheidshalve verwijzen naar het inpassingsplan zelf.

Doel en evaluatie
Doel van dit raadsvoorstel is akkoord gaan met het in procedure brengen van het provinciale
inpassingsplan, op grond waarvan in planologische zin de weg wordt vrijgemaakt om tot de aanleg van
de onderhavige hoogspanningsverbinding op Roosendaals grondgebied te kunnen overgaan.

Financiële aspecten en consequenties
Voor de gemeente zijn wat dit betreft geen zaken aan de orde.

Communicatie
Het inpassingsplan volgt zoals aangegeven precies dezelfde procedure, als die welke normaal voor
een gemeentelijk bestemmingsplan wordt afgewikkeld. De provincie heeft hierin de algehele regie en
verzorgt daarmee dan ook alle communicatie.
De gelegenheid zal worden geboden om een zienswijze in te dienen bij Provinciale Staten en na de
vaststelling van het plan bestaat de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Raad van de State.
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Bijlagen
Dit betreft:
a.
b.
c.

het “Inpassingsplan 150 kV-verbinding Dinteloord - Roosendaal”;
het document “Opmerkingen gemeente Roosendaal n.a.v. provinciaal inpassingsplan
ondergrondse 150 kV- hoogspanningsverbinding Dinteloord - Roosendaal”;
het advies van de commissie Omgeving.

Het ontwerp-besluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
De wnd.secretaris,
G. van Hofwegen.

De burgemeester,
Mr. J.M.L. Niederer.
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