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Zienswijze ontwerpbestemmingsplan "Borchwerf I" zaaknummer 535787 

Geachte leden van de gemeenteraad van Roosendaai, 

Met Ingang van 31 januari 2011 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Borchwerf I" gedurende zes 
weken ter inzage. Tijdens deze periode bestaat de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen bij 
uw gemeenteraad op genoemd ontwerpbestemmingsplan. 

Hoewel het ontwerpbestemmingsplan overwegend conserverend van aard is, wil KWS Infra bv - als 
eigenaar en gebruiker van de Roosendaalse Asfaltcentrale (RAC) aan de Ziel 14, mede namens 
Matex Vastgoed bv, eigenaar van de gronden op perceel Ziel 14 en als toekomstig eigenaar van het 
perceel Ziel 12 en als gebruiker (huurder) van het perceel Ziel 18 - voorkomen dat de huidige en 
gewenste bedrijfsvoering wordt beperkt door vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan 
"Borchwerf I" zoals dat reeds ter inzage ligt. Derhalve wordt middels voorliggende briefde zienswijze 
van KWS Infra bv, inzake uw voornemen het ontwerpbestemmingsplan "Borchwerf I" vast te stellen, 
naar voren gebracht. 

Onderstaand wordt op de afzonderlijke onderdelen van het bestemmingsplan, te weten de 
toelichting, regels en de verbeelding ingegaan. 

Toelichting 

D W Certification B.V. 
Nederlano 

MGMIÏÏS 
RvACÖM 

4.3 Geur 
In de toelichting is aangegeven dat toetsing aan geurnormen niet noodzakelijk is aangezien sprake is 
van een conserverend bestemmingsplan. 

De percelen Ziel 12, 14 en 18 zijn gelegen op gronden welke deel uitmaken van het 
bestemmingsplan "Stationswerf'. Dit bestemmingsplan is door uw gemeenteraad vastgesteld op 30 
juni 1994 en op 30 januari 1995 en 30 mei 1995 gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 
van de provincie Noord-Brabant. Na vaststelling van genoemd bestemmingsplan, hebben 
Gedeputeerde Staten van de provincie in april 2000 de notitie "Geurbeleid provincie Noord-Brabant" 
vastgesteld. Hoewel voorliggend ontwerpbestemmingsplan overwegend conserverend van aard is, is 
het plan niet getoetst aan het betreffende provinciale geurbeleid. Conservering kan er echter niet toe 
leiden dat (geheel) kan worden afgezien van toetsing aan geldende wet- en regelgeving. Dit te meer 
aangezien het vigerend bestemmingsplan is opgesteld alvorens de provincie in 2000 het geurbeleid 
heeft vastgesteld. Derhalve dient alsnog tot toetsing te worden overgega|f|gg ^̂  028 — 
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Indien wordt volhard in het standpunt dat bij conservering van een bestemming toetsing niet 
noodzakelijk is, betekent dit dat wijzigingen in wet- en regelgeving nimmer doorgevoerd hoeven 
worden. Dit is echter onjuist. 

In het inspraak- en overlegrapport wordt door het college van burgemeester en wethouders gesteld 
dat bij de vestiging van nieuwe bedrijven in de omgeving van ons bedrijf geldt dat de bestaande 
bedrijven en vergunde rechten het uitgangspunt vormen. Vestiging van nieuwe geurgevoelige 
functies mogen geen beperking opleveren voor ons bedrijf, aldus het standpunt van het college van 
burgemeester en wethouders. In dit kader zij opgemerkt dat in de regels van het bestemmingsplan 
vestiging van geurgevoelige objecten (zonder meer) is toegestaan. In de regels is immers expliciet 
bepaald dat geluidgevoelige functie, waaronder kantoren, mogelijk zijn. 

Realisatie van een geurgevoelig object binnen de invloedssfeer van de bedrijven aan de Ziel 12, 14 
en 18, kan ertoe leiden dat de exploitatie van de bedrijven wordt beperkt. Hoewel het college stelt dat 
bestaande bedrijven en vergunde rechten als uitgangspunt gelden bij de beoordeling of vestiging van 
nieuwe bedrijven mogelijk is, neemt dit niet weg dat bij de vaststelling van een bestemmingsplan als 
het juridisch-planologisch kader voor een goede ruimtelijke ordening ook de mogelijke gevolgen voor 
de omgeving worden meegewogen in het kader van de belangenafweging. Daarom dient reeds bij de 
bestemmingsplanprocedure een oordeel te worden gevormd omtrent de mogelijkheden van het plan 
en kan dit niet worden doorgeschoven naar de milieuvergunningverlening (vgl. ABRvS 6 juli 2005, nr. 
200408416). 

Regels 

Artikel 7 (Bedriiventerrein-5) 
Hoogte gebouwen: In artikel 7 is bepaald dat op gronden met de bestemming "Bedrijventerrein-5" 
gebouwen met een bouwhoogte van maximaal 24 meter opgericht mogen worden. Op grond van het 
vigerende bestemmingsplan "Stationswerf' bedraagt de toegestane goothoogte ter plaatse van ons 
perceel 24 meter De bouwhoogte mag derhalve meer bedragen. 

Het ligt in de lijn der verwachting dat de huidige bedrijfsinstallatie op termijn vervangen dient te 
worden ten behoeve van wijziging dan wel uitbreiding van de productiecapaciteit, zoals op grond van 
het ontwerpbestemmingsplan reeds is toegestaan (p.c. >= 100 ton/uur). Alsdan kan het noodzakelijk 
zijn dat uitbreiding van de capaciteit enkel mogelijk c.q. toelaatbaar is indien wordt voorzien in een 
toreninstallatie met een goot- en bouwhoogte van 40 meter. 

Aangezien een toreninstallatie een gebouw betreft (een bouwwerk met wanden en voor mensen 
toegankelijk), is het noodzakelijk de goothoogte voor gebouwen te verhogen tot 40 meter. Vanuit 
ruimtelijk oogpunt kunnen tegen een dergelijke verhoging bezwaren bestaan. Derhalve wordt 
voorgesteld het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen met dien verstande dat expliciet 
wordt vastgelegd dat de goothoogte van een toreninstallatie 40 meter mag bedragen. 

Hoogte bouwwerken, geen gebouwen zijnde: In artikel 7 is bepaald dat onder andere bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, mogen worden gerealiseerd. Voor enkele bouwwerken, te weten 
erfafscheidingen, masten en verlichtingsarmaturen en bliksemafleiders, geldt een maximaal 
toegestane bouwhoogte. Voor overige bouwwerken is geen maximaal toelaatbare bouwhoogte 
opgenomen. Gelet op het bepaalde in artikel 9, tweede lid van de Woningwet, heeft de 
bouwverordening aanvullende werking indien het bestemmingsplan geen voorschriften bevat die 
hetzelfde onderwerp regelen. Op grond van artikel 2.5.24 van de Bouwverordening gemeente 
Roosendaal bedraagt de toegestane bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 15 
meter. Op grond van het vigerend bestemmingsplan "Stationswerf' bedraagt de toegestane 
bouwhoogte van dergelijke bouwwerken 24 meter. 
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Ter plaatse van het bedrijfsperceel aan de Ziel 14 is een bouwwerk (schoorsteen) met een 
bouwhoogte van circa 30 meter aanwezig. Deze hoogte wordt onvoldoende geacht aangezien bij 
uitbreiding van de jaarproductiecapaciteit het op basis van de geurverspreidingsberekeningen 
noodzakelijk kan zijn dat slechts door een schoorsteenverhoging aan de geur emissie normen in de 
omgeving kan worden voldaan. Dit kan betekenen dat de schoorsteen tot bijvoorbeeld 50 meter moet 
worden verhoogd. Gelet hierop is de op grond van de bouwverordening toegestane hoogte dan ook 
onvoldoende. Derhalve is het gewenst het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen met 
dien verstande dat de maximaal toelaatbare bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
50 meter bedraagt. Uiteraard dient dit te gelden voor zowel Ziel 12, 14 en 18 in verband met 
eventuele toekomstige uitbreiding van de asfaltcentrale. 

Volledigheidshalve zij opgemerkt dat een beroep op het overgangsrecht niet zal slagen aangezien dit 
recht enkel betrekking heeft op bestaande situaties. 

Oppervlak kantoren: In artikel 7 is bepaald dat per bedrijfsvestiging het kantoorvloeroppervlak niet 
meer dan 50% van het totale bedrijfsvloeroppervlak mag bedragen tot een maximum van 1.500m^. In 
artikel 1 (Begripsbepaling) is bedrijfsvloeroppervlak niet nader gedefinieerd en in artikel 2 (Wijze van 
meten) is niet aangegeven op welke wijze dit bedrijfsvloeroppervlak berekend dient te worden. Gelet 
op de feitelijke omvang van de kantoorruimte op de percelen Ziel 12 en 14, alsmede de wens c.q. 
noodzaak om in de toekomst de kantoorruimte te voorzien van een hveede bouwlaag, is het 
noodzakelijk de term bedrijfsvloeroppervlak nader te definiëren. Definiëring dient zodanig plaats te 
vinden dat uitbreiding van de kantoorruimte tot in totaal circa 1.500m^ voor zowel Ziel 12 als Ziel 14 
bij recht mogelijk is en zonder dat hiertoe een oppervlak van minimaal 3.000m^ bedrijfsgebouwen 
aanwezig dient te zijn. Dit omdat het gebruik van het bedrijfsperceel ten behoeve van de 
asfaltcentrale in overwegende mate ziet op gebruik ten behoeve van opslag van minerale 
grondstoffen, puin, granulaat en dergelijke en dus geen sprake is van bedrijfsgebouwen en voorts 
omdat het kantoorgebouw op het perceel Ziel 12 een grotere omvang heeft dan de overige op dit 
perceel aanwezige bebouwing tezamen. 

Opslag: Op grond van het bepaalde in artikel 7 is het niet toegestaan de gronden buiten het als 
zodanig aangegeven bouwvlak en andere onbebouwde gronden te gebruiken voor opslag van 
goederen met een totale stapelhoogte van meer dan 4 meter. In de regels is niet aangegeven wat 
onder stapelhoogte verstaan dient te worden. Tevens is niet bepaald op welke wijze de hoogte 
berekend dient te worden. 

In het kader van de bedrijfsvoering is het noodzakelijk diverse stoffen op te slaan. De totale 
opslaghoogte kan meer dan 4 meter bedragen. Derhalve wordt aangenomen dat de nog op te 
nemen definitie alsmede de wijze van meten de mogelijkheid bieden stoffen op te slaan met een 
hogere hoogte dan 4 meter, te weten 10 meter. Genoemde hoogte komt overeen met de maximale 
opslaghoogte zoals deze is genoemd in het akoestische onderzoek, welke onderdeel uitmaakt van 
de recentelijk verleende milieuvergunning aan KWS infra bv. In voorkomende situaties, bijvoorbeeld 
de opslag van (asfalt)puin en granulaat, wordt dit een reële opslaghoogte geacht. 

Artikel 9 (Detailhandel) en artikel 15 en 16 (Wonen) 
In zowel artikel 9 als artikel 15 en 16 is bepaald dat gronden met de bestemming "Detailhandel" 
respectievelijk "Wonen" onder andere zijn bestemd voor woningen. In de bouwregels is het 
toegestane aantal woningen niet gemaximaliseerd. Hierdoor is het mogelijk het aantal 
geluidgevoelige objecten uit te breiden. Voor zover gronden zijn bestemd voor "Wonen" en tevens 
zijn aangeduid met "geluidzone-industrie" geldt dat de bouw van geluidgevoelige functies niet is 
toegestaan. Aangezien dit niet betekent dat het aantal geluidgevoelige functies (gebruik bestaande 
bebouwing) niet kan toenemen, is het gewenst het aantal toegestane woningen te maximaliseren 
conform bestaand. 
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Artikel 14 (Water) 
In artikel 14 is niet expliciet aangegeven dat de gronden tevens zijn bestemd voor bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, ten behoeve van het laden en lossen van (vracht)schepen. Hoewel in de 
overgangsbepaling van het ontwerpbestemmingsplan is aangegeven dat bestaande bouwwerken en 
bestaand gebruik - onder bepaalde voonvaarden - behouden kunnen blijven, is het gewenst in de 
bestemmingsomschrijving op te nemen dat de gronden ondermeer bestemd zijn voor bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, ten behoeve van het laden en lossen van (vracht)schepen. Alsdan wordt 
recht gedaan aan het huidige situatie ter plaatse van de percelen Ziel 14 en 18. Bovendien is het 
overgangsrecht gericht op sanering binnen de planperiode. Aangezien KWS Infra bv niet 
voornemens is hiertoe over te gaan, is ressortering onder de werking van het overgangsrecht 
juridisch incorrect. 

Artikel 22 (Algemene aanduidingsregels) 
In artikel 22.1 van de ontwerpplanregels, is aangegeven dat binnen de op de verbeelding 
aangegeven aanduiding "geluidzone-industrie" de bouw van nieuwe geluidgevoelige functies niet is 
toegestaan. Dit laat kennelijk onverlet dat het gebruik van gronden en (bestaande) opstallen ten 
behoeve van een geluidgevoelige functie is toegestaan. Niet vermag te worden ingezien om welke 
reden onderscheid is gemaakt tussen bouwen en gebruik. Gelet op het doel van de aanduiding 
"geluidzone-industrie" kan het toestaan van geluidsgevoelige (gebruiks)functies niet de bedoeling 
zijn. Voorliggend bestemmingsplan dient derhalve te worden aangepast. 

Verbeelding 

Naar aanleiding van de inspraakreactie van KWS Infra bv op het voorontwerpbestemmingsplan, 
heeft het college van burgemeester en wethouders de voorontwerpverbeelding zodanig aangepast 
dat de ontwerpverbeelding voorziet in een gebiedsaanduiding "geluidzone-industrie". Deze zone 
heeft betrekking op gronden met onder meer de bestemming "Bedrijventerrein-4". Aangezien blijkens 
de regels op gronden met deze bestemming bedrijven zijn toegestaan welke in belangrijke mate 
geluidhinder kunnen veroorzaken, is de zone ten onrechte op genoemde gronden gelegd. Hierdoor 
wordt de geluidsproductie ten gevolge van het (gezoneerde) industrieterrein onevenredig beperkt. 
Daarnaast is gebleken dat de geluidzone tevens gronden met de bestemming "Verkeer" en "Water" 
omvat. Aangezien de gronden met de bestemming "Verkeer" (deels) worden gebruikt ten behoeve 
van het industrieterrein, is het gewenst betreffende wegen geen onderdeel te laten uitmaken van de 
zone. Ook voor wat betreft de gronden met de bestemming "Water" is het gewenst deze buiten de 
zone te houden. 

Resumé 

Aangenomen wordt dat uw gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan "Borchwerf I" gewijzigd 
vaststelt, met dien verstande dat tegemoet wordt gekomen aan het in vorenstaande zienswijzen 
gestelde. 

Overigens wordt er vanuit gegaan dat KWS Infra bv in de gelegenheid wordt gesteld de zienswijzen 
mondeling toe te lichten alvorens door uw gemeenteraad wordt overgegaan tot (gewijzigde) 
vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan. 

/riendelijke groet, 
(WS Infra bv 
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Matex Vastgoed I bv 
Reggesingel 4 

7461 BA Rijssen 
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Rotterdam 
KvK-nr 24300411 

KWS Infra bv 
ta.v. de heer M. Dees 
Postbus 193 
4790 AC KLUNDERT 

Onderwerp: Volmacht indienen zienswijze 
Borchwerf 1 te Roosendaal 

Rijssen, 11 maart 2011 

Geachte heer Dees, 

Hierbij bericht ik u dat Matex Vastgoed I bv toestemming geeft aan KWS Infra bv tot het mede indienen van een 
zienswijze betreffende Borchwerf 1 te Roosendaal, bekend als zaaknummer 535787 bij de Gemeente Roosendaal. 

Met vriendelijke groet, 
Matex Vastgoed I bv 

D. Boers 


