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Geachte leden van de Raad, 

Namens cliënten Wubben Oliebewerking B.V., Wubben Olieinstallatie Roosendaal B.V. 
en Wubben Handelsmaatschappij B.V., hierna gezamenlijk ook wel aan te dulden ais 
"Wubben", heeft zich tot mij gewend de heer T.A.H.M. Wubben met het verzoek na
mens hun de navolgende zienswijzen in te dienen tegen het op 31 januari 2011 ter 
inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan Borchwerf I. 

Activiteiten Wubben 

Wubben is reeds sinds 1981 gevestigd op het adres Oostelijke Havendijk 13 a te 
Roosendaal en zal haar activiteiten verplaatsen naar het perceel gelegen te Roosen
daal aan de Tussenriemer 17-23. De benodigde vergunningen hiervoor zijn reeds 
aangevraagd bi j , onder andere, uw gemeente. 

Zienswijzen 

In tegenstelling tot de voorschriften behorende bij het thans nog vigerende be
stemmingsplan Stationswerf I, is in de hierna te bespreken bepalingen van het 
ontwerpbestemmingsplan een aantal voorwaarden opgenomen die beperkend kun
nen werken voor de bedrijfsvoering van Wubben. 

Minimumpercentage bebouwing 

In artikel 7.2.2 sub c van het ontwerpbestemmingsplan is bepaald dat het minimale 
oppervlak aan gebouwen niet minder mag bedragen dan 30%. Burgemeester en 
wethouders hebben krachtens artikel 7.3.1 sub b een (ontheffings)bevoegdheid om 
het minimumpercentage tot minimaal 20% te verlagen. Zoals bij u bekend bestaat 
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de bedrijfsvoering van Wubben voor een groot gedeelte uit installaties en bouw
werken die naar het oordeel van Wubben niet kunnen worden aangemerkt als ge-
bouw(en) en derhalve niet worden meegeteld bij de bepaling van het minimum op
pervlak aan gebouwen. Bij handhaving van een minimumpercentage van 30% 
wordt Wubben onredelijk belemmerd bij toekomstige wijzigingen of uitbreiding van 
de inrichting. 

Bovendien ziet Wubben niet in welk ruimtelijk of ander belang de gemeente heeft 
c.q. zou kunnen nastreven met dit voorschrift. Dit onderdeel van het plan is naar 
het oordeel van Wubben geen uitvloeisel van een zorgvuldige voorbereiding en be
langenafweging. 

Wubben verzoekt uw Raad dan ook in ieder geval om dit minimumpercentage (met 
ontheffing) geheel te schrappen, artikel 7.2.2 sub c en 7.3.1 sub b dienovereen
komstig aan te passen en in dier voege dat voor de bepaling van de oppervlakte
maat installaties en bouwwerken als gebouw(en) worden aangemerkt. 

Minimum bouwhoogte 

Voorts is in artikel 7.2.2 sub g bepaald dat de hoogte van gebouwen ten minste 6 
meter moet bedragen. 

Het valt niet uit te sluiten dat Wubben in de toekomst een bouwwerk wil realiseren 
op het perceel aan de Tussenriemer. Zoals bij u bekend is het voor sommige instal
laties wenselijk deze onder te brengen in een gebouw, zoals bijvoorbeeld pompen 
of een compressor om deze te onttrekken aan het zicht dan wel hiermee geluidhin
der te voorkomen. In zo'n geval vormt deze eis een belemmering bij de toekomsti
ge nadere invulling van de inrichting. Wubben ziet niet in welk stedenbouwkundig 
en/of ruimtelijk belang de gemeente heeft bij een hoogte van gebouwen van deze 
minimale eis van 6 meter in het onderhavig gebied. Dit nieuwe bouwwerk zal ui
teraard te allen tijde aan de eisen van de welstandsverordening dienen te voldoen. 
Indien deze eis in het definitieve plan wordt gehandhaafd, wordt Wubben bij (toe
komstige) wijzigingen of uitbreidingen in de inrichting en de bedrijfsvoering onnodig 
en onredelijk bemoeilijkt. 

Reden voor Wubben om uw Raad te verzoeken de hoogte-eis te verlaten dan wel te 
verlagen naar tenminste 1 meter, zo nodig in het kader van een door het college 
van B&W te verlenen ontheffingsbevoegdheid van de minimale bouwhoogte. 

Conclusie 

Wubben verzoekt de leden van uw Raad deze zienswijzen in overweging te nemen, 
gegrond te beoordelen en het ontwerpplan zoals hiervoor aangegeven aan te pas-
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sen, alles onder zodanige voorwaarden en voorschriften als uw Raad redelijk mocht 
oordelen. 

Met vriendelijke groet. 
Ha ams., Ad vodaten Roosendaal 

C.M.Willemen 
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