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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 concept "zienswijzenbehandeling" zoals mij 
toegestuurd bij brief van 1 december 2012. 

Achter 3.1. wordt onder ad 1 door de gemeente gesteld: 
.. .is in het gebied omgeving Smoorstraat in het verteden een aantal woningen gerealiseerd, 
die later zijn komen te liggen in een overwegend industnële en ambachtelijke 
bedrijfsomgeving. Deze in de jaren zestig van de vorige eeuw ontstane situatie heeft ertoe 
geleid, dat het uit een oogpunt van mimtelijke ordening en vooral ook om milieuhygiënische 
redenen niet meer gewenst wordt geacht het aantal woningen verder uit te breiden nu het 
gebied een bedrijventerrein is  

Tot zover wat de gemeente schrijft. Ik wijs er op dat de woning Smoorstraat 20a er al was 
vóór de vestiging van de industrie en bedrijven. 

De grootouders van mijn cliënten hebben het huis gebouwd tussen 1935-1937 en toen 
stonden er ongeveer 10 huizen. 
Tijdens de oortog woonde het gezin Van Oorschot De Klerk er Ook toen was er geen sprake 
van een Industne in de Smoorstraat, toen alleen nog maar een zandweg. 
Vanaf het huls kon je zo vrij naar het achter het huis gelegen spoor lopen. 
De tuin achter het huis was toen net zo groot als nu en daarachter was alleen weiland en een 
boerenbedrijf, geheten " meesters huis", nu een hovenlersbedrijf. 
Het eerste bedrijf kwam midden jaren vijftig en de Industrie kwam veel later 
ln de loop der jaren is het gebied rondom de Smoorstraat gewijzigd in een bedrijventerrein. 

De gemeente heeft als gevolg van de ontwikkeling tot bedrijventerrein en vanwege plannen 
voor een nieuw spoor, vele woningen, waaronder die van cliënten, in het nu nog geldende 
bestemmingsplan bestemd tot bedrijfsdoeleinden. 
Bewoners zijn lang door de gemeente in de waan gelaten dat de woningen zouden worden 
opgekocht. 
Door de verschillende plannen werden gegadigden voor de woningen af geschikt, ook voor 
de woning van cliënten. 

Het kan niet zo zijn dat mijn cliënten nu worden geremd In de ontwikkeling van hun perceel, 
vooral niet als het gaat om beperkingen om het perceel te gebruiken voor aan huis gebonden 
beroepen en kleinschalige beroeps-en bedrijfsactiviteiten. 
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in dit verband merk ik nog op- dat de woning Smoorstraat 20a nu valt binnen de 
bestemming Bedrijfsdoeleinden en er wordt nu voorgesteld daarvan een 
woonbestemming te maken. 
Planologisch gezien gaat het dus om het juridisch inkaderen van een nieuwe woning en niet 
van een bestaande woning. 
Ik mis een juridische onderbouwing dat dit uit een oogpunt van ruimtelijke ordening en vooral ook 
om milieuhygiënische redenen -uw eigen woorden- kan. 

Gelet op de grootte van het perceel 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. 
En stel dat een 2® woning niet wenselijk is waarom moeten er dan regels over bouwen en 
gebruik worden gesteld die van toepassing zijn voor woningen in een normale woonwijk. 

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

Slot 

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

het perceel meer mogelijk is dat recht doet aan het omliggende bedrijventerrein. 

Omdat er geen spreekrecht worden geboden zal ik de commissie- en raadsvergadering niet 
bijwonen. 
Ik hoop dat dit geen beletsel is om deze brief bij uw besluitvorming te betrekken. 

Hoogachtend, 

mr. L.J.P. Rog 
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