
Adviesbureau Amber 
Voor financieel en juridisch advies / \ "f \ J . I Jf "̂  

mr. L.J.P. Rog De Roerdomp 70 
1444 XW Purmerend 

Aan de gemeenteraad 
van Roosendaal 
persoonlijk bezorgen 

Datum : 1 maart 2011 
Onden/verp ; zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan Borchwerf 1 

Geachte raad, 

Ik behartig de belangen van mw. C.P.M, van Oorschot en de heer J.L. de Waal, eigenaren 
van het perceel Smoorstraat 20a te Roosendaal. 

Ik wil graag namens hen reageren op het ontwerp-bestemmingsplan Borchwerf 1 en in het 
bijzonder op de planologische regeling voor het perceel Smoorstraat 20a. 

Ik heb eerder gebruik gemaakt van de mogelijkheid om schriftelijk in te spreken. 
Op 26 januari 2011 heb ik de inspraak- en overlegrapportage ontvangen met daarin op blz. 6 
een verwoording van de inspraak en op blz. 6 en 7 een reactie daarop van de gemeente. 
In het hierna volgende ga ik daar verder op in. 

Op het perceel Smon^straat is in het ontwerp de bestemming Wonen-3 gelegd. 
Artikel 15.2.2. aanhef en sub a van de voorschriften bepaalt dat hoofdgebouwen uitsluitend 
zijn toegestaan ter plaatse van het als zodanig aangegeven bouwvlak. 

Op de plankaart is dit bouwvlak op het perceel aangegeven met een zwart blokje. 
Op de plankaart kunt u zien dat het om een heel groot perceel gaat te weten tien aren en 
twintig centiaren. 

Mijn inspraakreactie 
Ik heb in mijn inspraakreactie aangevoerd dat er geen enkele reden is om de mogelijkheid 
van de bouw van een 2® hoofdgebouw op het perceel te onthouden. 
Ik heb dan ook verzocht op het perceel een 2® bouwvlak in te tekenen waardoor de bouw van 
een 2® vrijstaande woning mogelijk is. 
De meest gewenste situatie is een extra bouwblok ter hoogte van de helft van het perceel 
waardoor beide woningen beschikken over een tuin ten noorden daarvan. 
Ik heb een tekening overgelegd waarin de iigging van het 2^ bouwvlak is ingetekend. 

Verder heb ik aandacht gevraagd voor het volgende. 
Het perceel Smoorstraat 20a heeft nu de t)estemming bedrijfsdoeleinden. 
Omdat deze bestemming nimmer is gerealiseerd, word nu door burgmeester en wetouders 
voorgesteld de bestemming wonen op het perceel te leggen. 
Een probleem is wel dat, nu het perceel omringd wordt door t>edrijven, bij verkoop de kans 
heel groot is da t^e koper alleen geïnteresseerd is voor het perceel als het perceel de 
bestemming bednjfsdoeleinden krijgt. 
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Ik heb dan ook verzocht in de voorschriften een vrijstellingsmogelijkheid op te nemen 
inhoudende dat burgemeester en wethouders bevoegd zijn de bestemming "wonen" te 
wijzigen in "bedrijfsdoeleinden'. 

Reactie van de qemeente op miin inspraak 
In de reactie staat dat het uit een oogpunt van goede ruimtelijk ordening en vooral ook om 
milieuhygiënische redenen niet wenselijk wordt geacht het aantal woningen uit te breiden 
Alleen bestaande (bedrijfs)woningen werden tot nu toe gehandhaafd en tevens werd een 
regeling opgenomen voor vervanging van bestaande woningen. 
De gemeente heeft echter geen actief saneringsbeleid -dit om redenen van financiële aard
en dit betekent dat bestaande woningen ook in het nieuwe bestemmingsplan Borchwerf I 
gehandhaafd blijven en voor de woonfunctie aangewend kunnen worden. 
Verder wordt er op gewezen dat in het ontwerp-bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid 
is opgenomen om de t)estemming "Wonen'om te zetten in een bedrijfsbestemming. 

Miin zienswijzen hierop 
Zoals gezegd gaat het om een heel groot perceel dat omsloten wordt door bedrijven. 

Er is ruimte voor een 2^ woning 
Gelet op de grootte is er geen enkel probleem om meer dan één woning neer te zetten. 
Weliswaar worden bedrijven gehinderd door omliggende woningen maar nu er al een woning 
is gesitueerd op het perceel maakt dit door een komst van een 2^ niet anders. 

De 2e woning behoeft niet aan een openbare weg te liggen. Met een recht van overpad kan 
steeds langs nr. 20a de openbare weg worden bereikt. 

Bouwregels zijn te strak 
Als een 2® woning niet wordt toegestaan is er nog geen reden de bouwregels zo stringent toe 
te passen voor dit perceel: waarom kan het bouwblok niet groter en waarom mogen 
bijbehorende bouwwerken maximaal 75m2 groot zijn? 

Gebruik is veel te beperkend 
Er is geen reden het gebruik voor het perceel zo te beperken als nu door burgemeester en 
wethouders voorgesteld:. 
In dit verband wijs ik u op de volgende bepalingen in het ontwerp: 

15.5.1 Aan-huis-gebonden-beroep en kleinschalige beroeps- en 

bedrijfsactiviteiten 
Gebruik van ruimten in de woning ten behoeve van de uitoefening van aan-huis-gebonden 
beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten, wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming 
aangemerkt, voor zover wordt voldaan aan de volgende voonvaarden: 

a. de woning inclusief bijbehorende bouwwerken, die voor de uitoefening van 
aan-huis-gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten nodig is, behoudt in 
overwegende mate de woonfunctie, met dien verstande dat maximaal 40% 
van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw en maximaal 50 m̂  van de 
bijbehorende bouwwerken mag worden aangewend voor de uitoefening van 
de uitoefening van aan-huis-gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten; 

I3a&ra\ rondom het perceel mogen bedrijfsactiviteiten worden ontplooid en dan is het moeilijk 
^rechtvaardigen dat juist voor de Smoorstraat 20a stringente beperkingen moeten gelden. 
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Verder wijs ik op de volgende beperkende voorwaarden: 
15.5.2 Bijzondere woonvorm 
hiet is niet toegestaan om gebouwen en andere bouwwerken te gebruiken of te laten 
gebruiken voor bijzondere woonvormen. 

15.5.3 Bijgebouwen als zelfstandige woning en afhankelijke woonruimte 
Het is niet toegestaan de (vrijstaande) bijgebouwen te gebruiken als zelfstandige woning 
en als afhankelijke woonruimte. 

Weliswaar kunnen burgemeester en wethouders van deze bepalingen ontheffing verienen, 
maar er is naar mijn mening geen enkele rechtvaardigingsgrond voor het opnemen van deze 
beperkingen. 

Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders wijzen er op dat in het ontwerp de mogelijkheid is opgenomen 
de bestemming te wijzigen. 
Het klopt dat er een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen in artikel 24.1 luidende als volgt: 

24.1 Algemene vfijzigingsbevoegdheid ten behoeve van overschrijding bestemmingsgrenzen 
Burgemeesteren wethouders zijn bevoegd de in het bestemmingsplan opgenomen 
bestemmingen te wijzigen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, 
voorzover dit van belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of 
bouwwerken dan wel voorzover dit noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van 
het tenein; de overschrijdingen mogen echter niet meer dan 3 m. bedragen en het 
bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot 

Deze bevoegdheid is echter heel beperkt: "van belang voor een technisch betere 
realisering... dan wel voorzover dit noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand niet 
meer dan 3m en niet meer dan 10% " 

Slot 

Ik verzoek u het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen en wel zodanig dat: 
• een 2® woning mogelijk wordt alsmede dat 
• de beperkende bouw- en gebruiksregels worden verruimd waardoor er op het perceel 

meer mogelijk is 
• voor dit perceel expliciet een wijzigingsmogelijkheid wordt opgenomen om de 

woonbestemming te kunnen wijzigen in een bedrijfsbestemming. 

♦hoogachtend. 

mr. L.J.P. Rog 
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ondergetekenden, 

de heer J.J. de Waal, Smoorstraat 20A Roosendaal 

en 

mevrouw C.P.M. Van Oorschot, Smoorstraat 20A Roosendaal 

machtigen 

de heer mr. L.J.P. Rog, De Roerdomp 70 te Purmerend 

om namens hem zienswijzen in te dienen bij de gemeente Roosendaal gericht tegen 
het ontwerp-bestemmingsplan Borchwerf 1 

Roosendaal, 1 maart 2011 

mw. C.P.M, van Oorschot 

L. de Waal 
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