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Geachte leden van de raad, 

Namens de besloten vennootschap T.S.R. Trailer Service Roosendaal B.V., de besloten 
vennootschap T.S.R. Transport Service Roosendaal B.V. en de besloten vennootschap 
Veehandel Wittebols B.V., gevestigd aan de Gastelseweg 258 te (4704 RT) Roosendaal, 
alsmede namens de heer J.F.J.M. Wittebols en de heer J.J. Wittebols, grondeigenaars, 
alsmede bestuurders van voornoemde vennootschappen, die te dezer zake domicilie kiezen 
aan het kantooradres van ondergetekende aan de Mercuriusweg 16 te (2516 AW) Den Haag 
(Postbus 16131, 2500 BC, Den Haag), maakt ondergetekende van de gelegenheid gebruik 
om de zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan "Borchwerf I" aan uw raad kenbaar te 
maken. 

Het ontwerpbestemmingsplan is met ingang van maandag 31 januari 2011 ter visie gelegd 
blijkens bijgaande publicatie (bijlage 1). 

Inleiding 

Cliënten zijn ondernemers/ondernemingen/grondeigenaren van een aantal percelen gelegen 
aan de Gastelseweg 258 (e.o.) te Roosendaal. Vanuit deze locatie wordt een 
veehandelbedrijf geëxploiteerd, alsmede een trailerservice. Cliënten zijn zodoende voor hun 
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bedrijvigheid sterk afhankelijk van de Gastelseweg. De Gastelseweg is thans de enige 
ontsluitingsweg van hun percelen en dient als aan- en afvoerroute enerzijds voor het vee 
(wat betreft de veehandel) en anderzijds voor de trailers die door de klanten van cliënten ter 
reparatie en onderhoud bij de trailerservice worden gebracht. 

4. In het ontwerpbestemmingsplan staat dat het de bedoeling is de Gastelseweg in de toekomst 
qua intensiteit terug te dringen (pagina 84 van de toelichting). Daarbij wordt gesteld dat het 
hierbij met name zal gaan om het vrachtverkeer. Dit staat in het teken van het voornemen 
van uw gemeente om een nieuwe verbindingsweg aan te leggen tussen Borchwerf (II) en het 
Majoppeveld. Het tracé van deze nieuwe verbindingsweg valt geheel buiten het plangebied 
van Borchwerf I, maar heeft wel duidelijke consequenties voor de verkeersfunctie van de 
Gastelseweg en dus voor cliënten. 

5. Cliënten hebben geconstateerd dat wanneer in de toekomst de Gastelseweg met de komst 
van de nieuwe verbindingsweg niet alleen qua intensiteit zal worden teruggedrongen en ook 
zal worden afgesloten bij de vaartkant voor vrachtverkeer (in het uiterste noorden van het 
plangebied), de trailerservice aan de Gastelseweg niet meer goed bereikbaar is. 

6. Deze voor cliënten onaanvaardbare beperking van de bereikbaarheid van hun percelen (en 
bedrijf is reden voor indiening van voorliggend zienswijzengeschrift. 

Strijd met eigen beleid van de gemeente 

7. Het voornemen om de verkeersintensiteit op de Gastelseweg terug te dringen is naar mening 
van cliënten allereerst niet in lijn met het beleid dat uw gemeente voert voor vrachtverkeer en 
de bereikbaarheid van bedrijventerreinen in Roosendaal (Verkeers- en vervoersplan 2008-
2015 gemeente Roosendaal). In voornoemde beleidsnota staat dat uw gemeente een 
belangrijke vestigingsplaats is van bedrijven, omdat uw gemeente een unieke (en) 
strategische ligging heeft. De gemeente Roosendaal ligt precies tussen de Randstad en 
Antwerpen in België in. Om deze unieke positie te behouden en het voor bedrijven 
aantrekkelijk te houden, moet er voortdurend aandacht blijven voor de bereikbaarheid van 
bedrijven in Roosendaal. Zo moet er dus vanuit uw raad ook oog zijn voor de bereikbaarheid 
van de bedrijven aan de Gastelseweg. 

8. Borchwerf I is daarnaast een al bestaand bedrijventerrein en dat zal in de toekomst ook zo 
blijven. Dit betekent dat het bestemmingsplan voorwaardenscheppend is om het goed 
functioneren van de aanwezige en nog te vestigen bedrijven te waarborgen (pagina 82 van 
de toelichting). De trailerservice van cliënten kan aiieen goed functioneren wanneer het 
(vracht)verkeer, bestemd voor cliënten, de locatie aan de Gastelseweg 258 goed kan 
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bereiken. Uw gemeente zal dan ook met een gedegen motivering moeten komen voor het 
afsluiten van de Gastelseweg in de toekomst. 

9. De Gastelseweg kent namelijk van oudsher een hoge verkeersintensiteit (pagina 66 van de 
toelichting). Het is dé route tussen Roosendaal en Oud Gastel. Als de Gastelseweg zal 
worden afgesloten of als de intensiteit zal worden teruggedrongen, zal minder verkeer 
gebruik maken van deze weg. Minder mensen zullen dan de bedrijfslocatie van cliënten 
passeren. Hierdoor zullen cliënten schade lijden. Niet alleen zal hun inkomen achteruitgaan, 
ook zullen de gronden en opstallen in waarde verminderen. 

10. Uw gemeente kan dan ook niet zomaar de intensiteit van de Gastelseweg verminderen, laat 
staan de weg aan de vaarkant afsluiten. Dit zal niet alleen nadelig zijn voor cliënten, maar 
ook voor andere bedrijvigheid aan de Gastelseweg. Het voorstel om de bedrijven aan de 
Gastelseweg nog wel bereikbaar te laten zijn via de Borchwerf biedt voor cliënten geen 
oplossing, nu de Gastelseweg voor cliënten de enige aanvoerroute is. 

Belangenafweging 

11. Uit het ontwerpbestemmingsplan blijkt niet dat uw gemeentebestuur rekening heeft 
gehouden met de belangen van cliënten die bij vaststelling en inwerkingtreding van dit 
bestemmingsplan in gedrang zullen komen. 

12. Daarnaast ontbreekt een motivering voor het terugdringen van de intensiteit van met name 
het vrachtverkeer op de Gastelseweg en de afsluiting bij komst van de nieuwe 
verbindingsweg tussen Borchwerf II en het Majoppeveld. Er is geen sprake geweest van een 
zorgvuldige belangenafweging tussen de belangen van de gemeente en de belangen van 
cliënten. 

Conclusie 

13. Cliënten kunnen dan ook slechts concluderen dat de bedrijfslocatie van cliënten slecht 
bereikbaar zal worden, indien uw raad het voorliggende bestemmingsplan op de 
voorgestelde wijze vaststelt. Cliënten zullen door de verminderde bereikbaarheid schade 
lijden, terwijl uit het ontwerpbestemmingsplan op generlei wijze blijkt dat rekening is 
gehouden met het wegnemen van deze schade. Gewaarborgd zal moeten worden dat de 
bedrijfslocatie van cliënten goed bereikbaar blijft. De gemeente zal dan ook met een 
gedegen motivering moeten komen van haar besluit en rekening moeten houden met het 
belang van cliënten. 
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14. Namens cliënten verzoek ik uw raad dan ook om niet over te gaan tot vaststelling van het 
(ontwerp)bestemmingsplan, althans slechts met inachtneming van deze zienswijze. 

Hoogachtend 

C.M.E Verhaec 
Geelkerken Linskens Advocaten N.V. 
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Borchwerf I 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal maken bekend dat vanaf maandag 31 januar 
2011, gedurende zes weken ter inzage ligt: 
■ Het ontwerpbestemmingsplan Borchwerf I, NL.IMRO.1674.2027BORCHWERFI0401. 

Het bestemmingsplan betreft het gebied dat begrensd wordt door Rijksweg Al 7, de 
Deurlechtsestraat, de Gastelseweg en de Spoorstraat, het spoonA/egemplacement en de 
Borchwerf/Jan Vermeerlaan en is bekend onder de naam Bedrijventerrein Borchwerf I. De 
huidige ter plaatse geldende bestemmingsplannen zijn op een aantal onderdelen 
achterhaald, met name voor wat betreft de milieuaspecten (zoals externe veiligheid). Ook 
wijkt de huidige bestemmingsplanmethodiek nogal af van wat indertijd gebruikelijk was. Het 
bestemmingsplan is daarom vooral gericht op het actualiseren van de juridisch

planologische regeling; ingrijpende nieuwe ontwikkelingen zijn niet aan de orde. In enkele 
gebieden is de bestemmingsregeling wel aangepast aan nieuwe ontwikkelingen in de directe 
omgeving. Dit geldt vooral voor het gedeelte van Borchwerf dat grenst aan de toekomstige 
wijk Stadsoevers. 

Zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder tegen het ter inzage gelegde ontwerp

bestemmingsplan naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen bij 
de gemeenteraad. 
Schriftelijke zienswijzen onder vermelding van'zienswijze ontwerpbestemmingsplan 
Borchwerf I, zaaknummer 535787' dienen te worden gericht aan: 

Gemeenteraad Roosendaal 
Postbus 5000 
4700 KA Roosendaal 

Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur 
telefonisch naar voren worden gebracht via tel. (0165) 579 439. 

Hoorzitting 
Indien zienswijzen worden ingediend vindt op donderdag 31 maart 2011 om 20.00 uur een 
hoorzitting plaats. Alle indieners van een zienswijze worden hiervoor uitgenodigd. 

Ter inzage 
Het voornoemde ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage bij het Informatiecentrum in het 
stadskantoor en bij de Openbare bibliotheek aan Markt 54 in Roosendaal. Deze 
kennisgeving met daarbij een verwijzing naar de achterliggende stukken is ook te vinden op 
www.ruimteliikeplannen.nl. 

http://www.roosendaal.nl/Wonen_werken_en_leven/Bouwen/Bestemmingspla... 1032011 
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Meer informatie: tel.(0165) 579 439, e-mail i.krauscaüroosendaal.nl of bij het 
informatiecentrum, tel. (0165) 579 235. 
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