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Hoofdstuk 1 INLEIDING
1.1 Aanleiding

Het voorliggende bestemmingsplan omvat de uitbreidingslocatie (woningbouw) op de voormalige
sportvelden en buurthuis ‘De Schalm’ in Heerle ten noordwesten van deze kern. Een gedeelte van het
perceel Herelsestraat 139 valt ook in het plangebied. De woning zelf valt niet in het plangebied.

1.2 Doel

De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen het voor het plangebied vigerende bestemmingsplan.
Om de uitbreidingslocatie toch te kunnen realiseren is dit bestemmingsplan opgesteld. Dit plan
voorziet in een juridisch adequate regeling voor de woningbouwlocatie. De regeling sluit zoveel
mogelijk aan bij de huidige uniforme regeling voor woningen in de gehele gemeente.

1.3 Ligging plangebied

Het plangebied is gelegen in de gemeente Roosendaal in de kern Heerle. Ten zuiden van het
plangebied zijn de achtertuinen van de woningen aan de Wilgenstraat en de Elzenstraat gelegen. In
het oosten sluit het plangebied aan op de percelen gelegen aan de Herelsestraat en ten westen en
noorden van het plangebied ligt het buitengebied.  De situatie is op afbeelding 1 aangegeven.

Afbeelding Ligging plangebied



6 van 81 NL.IMRO.1674.2056UITBREIDINGSLO-0401

1.4 Geldende bestemmingsregeling

Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan ‘Kom Heerle‘. Dit bestemmingsplan is op
13 mei 1992 onherroepelijk geworden. Het plangebied heeft hierin de bestemming 'Gemengde
doeleinden' met de aanduiding 'woondoeleinden' en de bestemming 'Groen'.

Afbeelding Uitsnede plankaart 'Kom Heerle'

1.5 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt het beleidskader geschetst, waarbinnen de planvorming plaatsvindt.
Met name het planologisch beleid op provinciaal en gemeentelijk niveau komt aan bod. In hoofdstuk 3
wordt de bestaande situatie in het plangebied beschreven. In hoofdstuk 4 worden alle onderzoeken
behandeld met betrekking op het plangebied. Hoofdstuk 5 bevat een beschrijving van het plan, waarbij
met name de planologische aspecten en de visie ten aanzien van de ontwikkeling van het plangebied
aan de orde komen. Hoofdstuk 6 bevat de juridische planbeschrijving, waarin de juridische aspecten
van het bestemmingsplan worden beschreven. In hoofdstuk 7 wordt kort ingegaan op de economische
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. In hoofdstuk 8 is plaats ingeruimd voor een korte
toelichting op het overleg ex artikel 3.1.1 Bro en de inspraak op het bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 2 BELEIDSKADER
2.1 Europees beleid

2.1.1 Europese kaderrichtlijn Water

Op 22 december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn water (KRW) in werking getreden. De KRW gaat
uit van een stroomgebiedsbenadering waarbij voor Nederland de stroomgebieden van de Rijn, Maas,
Schelde en Eems van belang zijn. Het doel van de KRW is dat al het water in de Europese Unie in
2015 in 'goede chemische toestand’ en een 'goede ecologische toestand' moet verkeren.
De KRW stelt eisen aan de chemische kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de ecologische
kwaliteit van oppervlaktewater. In het gebied West Brabant is onder regie van Waterschap Brabantse
Delta per waterlichaam bepaald wat de knelpunten en de KRW-doelen zijn.

Waterschap en gemeenten leggen de KRW-maatregelen in bestuurlijke besluiten vast. De
maatregelen zijn opgenomen in de "deelstroomgebiedsbeheersplannen" voor de Maas en de Schelde.
De KRW is in 2005 geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving en al vanaf 2000 in Europa van
kracht. Van belang is dat bij initiatieven tenminste voldaan wordt aan het stand-still principe. Dit houdt
in dat een ingreep (uitvoering van het ruimtelijk plan) de toestand van het watersysteem niet mag
verslechteren, tenzij beargumenteerd kan worden dat dit wegens 'een hoger doel' niet anders kan. Om
dit te bereiken dienen in relatie tot de KRW de volgende vragen te worden beantwoord:

1. Is het project riskant?
2. Zijn er relevante chemische gevolgen?
3. Biedt de ontwikkeling kansen om het ecologisch doel dichterbij te brengen?

Deze vragen worden in paragraaf 4.9 beantwoord.

2.1.2 Natura

Natuur heeft een belangrijke plek in Nederland en in Europa. Door waardevolle en mooie
natuurgebieden te beschermen kunnen zeldzame dier- en plantensoorten beter overleven. Bovendien
kunnen Nederlanders daardoor ook in de toekomst genieten van mooie natuur en bijzondere
landschappen. Om de natuur te behouden, heeft de Europese Unie het initiatief genomen voor Natura
2000: een netwerk van Europese natuurgebieden. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het beleid van
de EU voor behoud en herstel van biodiversiteit. Nederland kent een internationale
verantwoordelijkheid voor de Nederlandse Natura 2000-gebieden. Een Natura-2000-gebied is
gebaseerd op de Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn. Dit zijn twee richtlijnen van de Europese Unie die
in Nederland zijn verwerkt in de Natuurbeschermingswet 1998. De Vogelrichtlijn heeft als doel de
bescherming van alle in het wild levende vogelsoorten en hun leefgebied binnen het gebied van de
EU. Het doel van de Habitatrichtlijn is het behoud van de totale biologische diversiteit van natuurlijke
en halfnatuurlijke habitats en wilde flora en fauna in de EU. Meer informatie over de richtlijnen en de
criteria voor aanwijzing en de huidige stand van zaken is te vinden op de pagina Natura 2000.
Nederland kent 162 Natura 2000-gebieden.

Activiteiten gelegen in of in de omgeving van Natura 2000-gebieden kunnen een negatief effect
hebben op de natuurwaarden. Informatie over de ligging van Natura 2000-gebieden is te vinden op de
website van het ministerie van Ecnomische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). De
Gebiedendatabase bevat alle informatie over de beschermde natuurgebieden van Nederland. De
Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn), Wetlands en Beschermde
Natuurmonumenten, Nationale parken, Nationale landschappen en de Ecologische Hoofdstructuur.
Ook activiteiten die zich (ver) buiten een Natura 2000-gebied afspelen, kunnen mogelijk schade
aanbrengen. Sommige ingrepen, zoals grondwateronttrekkingen, kunnen zelfs over een grote afstand
invloed uitoefenen.

In of in de directe omgeving van de gemeente Roosendaal is geen Natura 2000-gebied aangewezen.
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2.2 Rijksbeleid

2.2.1 Nota ruimte

Op 17 mei 2005 en 17 januari 2006 hebben de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal
ingestemd met de Nota Ruimte "Ruimte voor ontwikkeling".

De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en de
belangrijkste bijbehorende doelstellingen. De nota bevat, in overeenstemming met het
Hoofdlijnenakkoord van het kabinet, de ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, een veilige en
leefbare samenleving en een aantrekkelijk land.

De rijksverantwoordelijkheden en die van anderen zijn helder onderscheiden. Daarbij wordt invulling
gegeven aan het motto 'decentraal wat kan, centraal wat moet'.

Het hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is om ruimte te scheppen voor de verschillende
ruimtevragende functies. Het kabinet richt zich op:

 Versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland.
 Bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland.
 Borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden.
 Borging van veiligheid.
In de Nota Ruimte wordt het nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd tot 2020, waarbij de periode
2020-2030 geldt als doorkijk naar de lange termijn. In de Nota Ruimte wordt een aantal
uitgangspunten geformuleerd, die voor de concrete doorvertaling van ruimtelijke ordening op
gemeentelijk niveau van belang zijn. Zo wordt een ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie
verwacht. Ruimtelijke knelpunten voor economische groei worden in de Nota Ruimte zoveel mogelijk
weggenomen.

Voor verstedelijking en economische activiteiten gaat het rijk uit van de bundelingstrategie. Deze
bundeling heeft in de optiek van het kabinet veel voordelen. De steden worden ondersteund in hun
functie van economische en culturele motor. In steden en dorpen wordt het draagvlak voor
voorzieningen ondersteund. Infrastructuur kan worden geconcentreerd en optimaal worden benut.

Het rijk voert het bundelingsbeleid niet zelf uit. Dat is een taak van decentrale overheden. Wel speelt
het rijk een stimulerende rol. Ook toetst het rijk of provincies en WGR (Wet gemeenschappelijke
regeling)-plusregio's het bundelingsbeleid voor verstedelijking en economische activiteiten in hun
beleidsplannen opnemen. Een plusregio (ook wel stadsregio genoemd) is een regionaal openbaar
lichaam van verscheidene Nederlandse gemeenten in een stedelijk gebied waaraan wettelijke taken
zijn toebedeeld. Plusregio's moeten de regionale afstemming in de desbetreffende stedelijke gebieden
op het terrein van wonen, werken, verkeer en vervoer verbeteren.
Uitgangspunt is dat in iedere gemeente voldoende ruimte wordt geboden om te voorzien in de
natuurlijke bevolkingsaanwas. Dat geldt ook voor meer landelijke gebieden, waar vooral starters en
ouderen moeite hebben om aan een geschikte woning te komen, waardoor de sociale samenhang
onder druk komt te staan. Om dit te kunnen volgen, gaat het rijk de streek- en
bestemmingsplancapaciteit voor wonen 'monitoren'. Behalve voor de eigen bevolkingsaanwas, moet
iedere gemeente ook voldoende ruimte bieden voor de lokaal georiënteerde bedrijvigheid.

Bundeling van verstedelijking en economische activiteiten betekent dat nieuwe bebouwing voor deze
functies grotendeels geconcentreerd tot stand komt, dat wil zeggen in bestaand bebouwd gebied,
aansluitend op het bestaande bebouwde gebied of in nieuwe clusters van bebouwing daarbuiten. De
ruimte die in het bestaande stedelijke gebied aanwezig is, moet door verdichting optimaal worden
gebruikt. Het streven is erop gericht dat veertig procent van het totale uitbreidingsprogramma voor
woningen en arbeidsplaatsen daar tot stand komt, al hanteert het kabinet, met oog op de
praktijkervaring van de laatste jaren, als achtergrond voor investeringsbeslissingen een tegenvallende
productie binnen bestaand bebouwd gebied, i.c. 25% van het totale uitbreidingsprogramma.
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2.2.2 Nationaal bestuursakkoord water

Op basis van het rapport van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw en het kabinetsstandpunt 'Anders
omgaan met water' hebben het rijk, de provincies, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de
Unie van Waterschappen het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) ondertekent. Het NBW is
doorgevoerd in de provinciale en regionale beleidsplannen.

Relevante aspecten uit het NBW zijn:

 Toepassen van de watertoets als procesinstrument op alle waterhuishoudkundig  relevante
ruimtelijke plannen en besluiten. Het doel van de watertoets is waarborgen dat
waterhuishoudkundige doelen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen.

 Toepassen van de trits vasthouden-bergen-afvoeren, met als eerste insteek het vasthouden van
water.

 Toepassen van de trits schoon houden - zuiveren - schoon maken, met als eerste insteek het
voorkomen van vermenging van schoon hemelwater van dakvlakken en afvalwater en het gebruik
van bijvoorbeeld een bodempassage voor hemelwater van druk bereden straatvlakken,

 Wateropgave (de benodigde bergingscapaciteit voor het opvangen van pieken in neerslag) bepalen
aan de hand van de NBW normen regionale wateroverlast. Voor stedelijk gebied geldt een norm
van T=100 (bui die eens in de 100 jaar voorkomt). Voor glastuinbouw geldt een norm van T=50 (bui
die eens in de 50 jaar voorkomt). En voor akkerbouw en grasland geldt respectievelijk T=25 en
T=10

In het kader van het NBW dient in de toekomst ondermeer de wateropgave (zowel in het stedelijk als
ook in het landelijk gebied) te worden uitgewerkt. Hierbij zijn de genoemde werknormen, de kans dat
voor een bepaald grondgebruik het peil van het oppervlaktewater het maaiveldniveau mag
overschrijden, maatgevend. Ten behoeve van deze wateropgave kan in de toekomst ruimte voor
waterberging benodigd zijn binnen de bestemmingsplangrenzen. Op basis van de thans beschikbare
informatie is echter hiervoor nog geen ruimtelijke reservering voorzien. In voorkomende gevallen kan
de gemeente deze mogelijke functieveranderingen (bijvoorbeeld dubbelbestemming) door middel van
een nieuw bestemmingsplan of een projectbesluit wijzigen. De watertoets zal dan worden doorlopen,
het betreffende 'plangebied' zal worden besproken in het waterpanel en er zal een waterparagraaf
worden opgesteld. Op deze wijze is het aspect water ook in de toekomst op een zorgvuldige wijze
ingebed in het bestemmingsplan.

Indien sprake is van nieuw verhard oppervlak, wordt op basis van de werknormen in het 'Nationaal
Bestuursakkoord Water' voor het stedelijk gebied T=100 geëist. Het is het meest voor de handliggend
(vaak eenvoudig mogelijk door toestaan van peilstijging tot aan het maaiveld) dat deze wordt
meegenomen in de aan te leggen infiltratie / retentievoorziening. Het is echter toegestaan om deze
retentie te realiseren in groenstroken en op straat, indien er geen afwenteling plaatsvindt op andere
gebieden en geen wateroverlast optreedt in woningen en bedrijven. Dit laatste is vaak alleen mogelijk
als er sprake is van een nieuwe ontwikkeling.

Bij de watertoets in hoofdstuk 4 wordt aan dit beleid getoetst.

2.2.3 Waterwet

Inleiding

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Acht bestaande wetten voor het
waterbeheer in Nederland worden vervangen door deze Waterwet en de zes verschillende
vergunningen worden opgenomen in één vergunning. Met de Waterwet hebben het rijk,
waterschappen, provincies en gemeenten  moderne wetgeving in handen om integraal waterbeheer te
realiseren, om te zorgen voor waterveiligheid en om watervervuiling, wateroverlast en watertekorten
tegen te gaan.
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Ook verplicht de Waterwet waterschappen en gemeenten om hun taken en bevoegdheden onderling
af te stemmen, in het bijzonder voor de riolering en de zuivering van afvalwater.

De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang
tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Daarnaast levert de Waterwet een flinke bijdrage aan
kabinetsdoelstellingen zoals vermindering van regels, vergunningstelsels en administratieve lasten.

Een belangrijk gevolg van de Waterwet is dat de huidige vergunningstelsels uit de afzonderlijke
waterbeheerwetten worden gebundeld. Dit resulteert in één vergunning, de Watervergunning, die met
een wettelijk vastgesteld aanvraagformulier kan worden aangevraagd.

Verder kunnen waterbeheerders via waterakkoorden afspraken maken met andere overheden over
het te voeren waterbeheer. Dit akkoord is vormvrij en kan over alle onderwerpen van waterbeheer
gaan. Ook biedt de wet de mogelijkheid om tot bestuurlijke afspraken te komen tussen een
waterschap en een gemeente. Deze laatste mogelijkheid is procedureel eenvoudiger.

Een belangrijke verandering na het in werking treden van de Waterwet is de onderverdeling in het
bevoegde gezag met betrekking tot directe en indirecte lozingen. Alle indirecte lozingen vallen onder
het Wm bevoegde gezag (gemeente en provincie). Alle directe lozingen vallen onder het gezag van de
Waterwet (waterschappen voor de regionale wateren en Rijkswaterstaat voor de rijkswateren).

De directe lozingen vallen onder de Waterwet (Wtw). De indirecte lozingen zijn opgegaan in de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Organisatie waterbeheer

De Waterwet kent formeel slechts twee waterbeheerders: het rijk, als de beheerder van de
rijkswateren, en de waterschappen, als de beheerders van de overige wateren. Deze laatste zijn
daarnaast ook verantwoordelijk voor het zuiveringsbeheer. Provincies en gemeenten zijn formeel geen
waterbeheerder, maar hebben wel waterstaatkundige taken. Zo blijft de provincie voorlopig bevoegd
gezag voor drie categorieën grondwateronttrekkingen en infiltraties: de openbare drinkwaterwinning,
ondergrondse energieopslag en industriële onttrekkingen van meer dan 150.000 m3 per jaar. Op
gemeenten rust een hemel- en grondwaterzorgplicht, zoals deze in januari 2008 via de Wet
gemeentelijke watertaken is vastgelegd in de Wet op de waterhuishouding. De Waterwet regelt
daarnaast ook de onderlinge toezichtverhoudingen van de verschillende betrokken overheden.
Provincies houden toezicht op waterschappen en gemeenten en waar nodig kan de provincie gebruik
maken van instructies of aanwijzingen. Een provincie of het rijk kan met besluiten of handelingen
optreden in plaats van een waterschap of een gemeente. In situaties waarin bovenregionale belangen
of internationale verplichtingen spelen, kan de minister van Verkeer en Waterstaat de
toezichtinstrumenten benutten.

Waterwet in Europees verband

Nederland maakt deel uit van vier Europese stroomgebieden: de Rijn, de Eems, de Schelde en de
Maas. De Waterwet sluit hierop aan. In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen rijkswateren en
niet-rijkswateren (regionale wateren). Voor beide categorieën worden via het nationale waterplan
respectievelijk de regionale waterplannen, strategische structuurvisies vastgesteld, waarin de
hoofdlijnen van het waterbeleid en de maatregelenprogramma's zijn vastgelegd. Deze zijn
richtinggevend voor het ruimtelijke ordeningsbeleid en zorgen zo voor een versterking van de relatie
tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening. De plannen worden een keer per zes jaar herzien.

De waterschappen en de diensten van Rijkswaterstaat stellen vervolgens operationele
waterbeheerplannen vast, waarin wordt aangegeven welke maatregelen zij in de komende periode
zullen uitvoeren.

2.2.4 Structuurvisie Buisleidingen

VROM bereidt een Structuurvisie buisleidingen voor. De Structuurvisie moet het vervoer van
gevaarlijke stoffen op (inter)nationaal niveau door buisleidingen faciliteren, met een zo beperkt
mogelijke aanspraak op de ruimte. In de Structuurvisie wordt een hoofdstructuur vastgelegd van
ruimtelijke reserveringen (buisleidingstroken) voor vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland.
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De Structuurvisie bevat een integrale ruimtelijk-economische visie op duurzaam buisleidingentransport
voor de periode tot 2035. Daarmee wil de overheid duidelijkheid verschaffen aan zowel het
bedrijfsleven dat daarmee kan rekenen op goede verbindingen voor buisleidingtransport, als aan
provincies en gemeenten die hierop hun ruimtelijke plannen kunnen afstemmen. De Structuurvisie
buisleidingen wordt de opvolger van het Structuurschema buisleidingen uit 1985. In het
Structuurschema waren ook leidingstroken gereserveerd. De doorwerking van de ruimtereservering in
ruimtelijke plannen was destijds echter niet wettelijk geregeld. Gezien de ruimtelijke ontwikkelingen die
in de laatste decennia hebben plaatsgevonden (grotere ruimtedruk) en die in de toekomst zullen
voortgaan, heeft met name de borging van het beleid in de plannen van andere overheden en in het
leidingenbeheer bij leidingexploitanten een zwaarder accent in de Structuurvisie.

De leidingstroken zullen doorvertaald moeten worden in bestemmingsplannen om een onbelemmerde
doorgang bij de toenemende ruimtedruk te garanderen. Gemeenten zullen wettelijk worden verplicht
om in hun bestemmingsplannen rekening te houden met de buisleidingstroken. Het ruimtelijk borgen
van leidingstroken in bestemmingsplannen geeft initiatiefnemers de zekerheid van een ongestoorde
ligging. Er is en komt geen bebouwing op of bij de leidingstrook. Voor gemeenten geeft het vastleggen
van de nieuwe hoofdstructuur duidelijkheid en zekerheid over waar wel en geen ruimte moet worden
vrijgehouden. Dit kan betekenen dat ruimte vrijkomt die oorspronkelijk werd vrijgehouden op grond
van de stroken en veiligheidscontouren in het oude Structuurschema. Het kan ook leiden tot
ruimtelijke beperkingen waar nieuwe reserveringen worden neergelegd. In vrijwel alle gevallen geldt
echter dat reeds één of meerdere leidingen aanwezig waren. De nieuwe leidingstroken zijn zoveel
mogelijk zo gekozen, dat knelpunten worden vermeden, zoals overlap met geplande nieuwbouw.
Waar toch knelpunten optreden, wordt bovendien ruimte gegeven aan lokaal maatwerk.

Twee van de hoofdverbindingen zijn gelegen op Roosendaals grondgebied. De verbinding
Rijnmond-België-Duitsland ligt aan de zuidzijde van Roosendaal en is essentieel voor een variëteit aan
stoffen: aardgas, olie(producten), chemische stoffen en CO2. Het betreft een verbinding die al was
opgenomen in het Structuurschema Buisleidingen van 1985.
De verbinding Rijnmond-Zeeland-België ligt aan de westzijde en is eveneens essentieel voor een
variëteit van stoffen. Op deze verbinding ligt de Buisleidingenstraat. Dit is een buisleidingenstrook die
nadrukkelijk bestemd is voor het leggen van leidingen en wordt beheerd door de Stichting
Buisleidingenstraat Nederland. De buisleidingenstraat heeft nog voldoende capaciteit voor nieuwe
leidingen.

Beide verbindingen liggen niet in de buurt van het plangebied.
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Afbeelding visiekaart , hoofdverbindingen op Roosendaals grondgebied

2.2.5 Besluit externe veiligheid buisleidingen

Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de bijbehorende regelingen, worden van
toepassing op buisleidingen met een extern veiligheidsaspect, zoals hogedruk aardgasleidingen,
brandstofleidingen van bepaalde categorieën en overige leidingen met gevaarlijke stoffen. De
buisleidingen waarop het Bevb van toepassing wordt, zullen worden aangewezen bij ministeriële
regeling.  Het Bevb is gebaseerd op het externe veiligheidsbeleid.

Regelgeving m.b.t. buisleidingen
In 2007 is het Registratie-besluit externe veiligheid in werking getreden op basis waarvan
risicogegevens van buisleidingen worden geregistreerd en vrijgegeven. In het Besluit externe
veiligheid buisleidingen (Bevb) zijn regels opgenomen waarmee het toezicht op, de registratie van en
de afweging van veiligheidsrisico's nabij buisleidingen moet verbeteren. Tevens wordt via een nieuwe
Structuurvisie Buisleidingen het strategisch beleid inzake buisleidingen verder uitgewerkt (zie 2.2.4).

Het Bevb bevat regels voor de exploitant, regels voor gemeenten over het opnemen van buisleidingen
in bestemmingsplannen en regels voor het melden van ongewone voorvallen. De afweging van de
externe veiligheidssituatie van buisleidingen heeft op deze manier een grondslag in de Wet
milieubeheer (Wm) en in de Wro.
Het Bevb gaat uit van grens- en richtwaarden voor het plaatsgebonden risico (PR) en een
verantwoordingsplicht van het groepsrisico (GR). De regeling voor buisleidingen is hiermee
vergelijkbaar met de regeling voor inrichtingen zoals vastgelegd in het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi).

Het Bevb is niet van toepassing op:
 leidingen zijn gelegen op het continentaal plat of in de territoriale zee;
 gasleidingen die deel uitmaken van het gasdistributienet onder de Gaswet (< 16 bar);
 andere mogelijk planologisch relevante leidingen zoals elektriciteits-, afvalwater- en

rioolwaterleidingen (deze leidingen kennen geen waarden voor het PR en GR, dus zijn niet
relevant vanuit het oogpunt van externe veiligheid);
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 leidingen voor vervoer van gevaarlijke stoffen binnen een inrichting, tenzij de inrichting geen
zeggenschap heeft over deze leidingen.

Regels voor de exploitant en de risiconormering
Voor de exploitant geldt een zorgplicht. Dit betekent dat hij alle maatregelen treft die redelijkerwijs van
hem gevergd kunnen worden om de risico's voor de omgeving te beperken.
Bij het in (her)gebruik nemen, uit gebruik nemen of wijzigen van de stof en druk van de leiding geldt
een meldingsplicht voor leidingexploitanten. Daarnaast moet bij een wijziging van de leidinggegevens
of het in hergebruik nemen van een leiding onderzoek worden verricht naar de invloed van die
wijziging op het PR en het GR. Bij een negatieve invloed van de voorgenomen wijziging op het
plaatsgebonden risico of het groepsrisico kan deze wijziging slechts worden doorgevoerd, indien deze
in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan.

De exploitant zal actuele gegevens en berekeningen beschikbaar moeten hebben omtrent het PR van
zijn buisleidingen. Bij aanleg van een nieuwe leiding zijn bij de exploitant ook actuele gegevens over
het GR aanwezig. Bij een ruimtelijke ontwikkeling in de nabijheid van leidingen kan altijd bij de
exploitant naar actuele gegevens worden gevraagd. De verantwoordelijkheid voor het berekenen van
het GR ligt echter bij de initiatiefnemer.
Wanneer de leiding niet voldoet aan de eisen uit het besluit, is het verboden om een leiding in werking
te hebben (zie artikel 3 Bevb). Op basis van het overgangsrecht heeft de exploitant drie jaar na
inwerkingtreding van het besluit de tijd om te zorgen dat de leidingen voldoen aan het PR.

Buisleidingen in bestemmingsplannen

Op basis van het Bevb is het voor gemeenten verplicht om bij de vaststelling van een
bestemmingsplan, op basis waarvan de aanleg van een buisleiding of een kwetsbaar object of een
risicoverhogend object mogelijk is, de grenswaarde voor het PR in acht te nemen en het GR te
verantwoorden. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan, op basis waarvan de aanleg van een
buisleiding of de vestiging van een beperkt kwetsbaar object mogelijk wordt gemaakt, moet in de
plantoelichting door het bevoegd gezag worden verantwoord hoe met de richtwaarde voor het PR
rekening is gehouden en moet het GR worden verantwoord.
De buisleiding inclusief de belemmeringenstrook wordt bestemd. Binnen de belemmeringenstrook
moet een bouwverbod behoudens ontheffing worden opgenomen en een aanlegvergunningenstelsel
voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden die van invloed kunnen zijn op de ongestoorde
ligging van de leiding.

Overgangsrecht

Het bestemmingsplan bevat de ligging van de leidingen die onder de werkingssfeer van het Bevb
vallen. Uiterlijk 5 jaar na inwerkingtreding van het Bevb moeten buisleidingen conform de regels van
het Bevb zijn opgenomen in bestemmingsplannen. Dit betekent dus onder meer dat de
belemmeringenstrook op de verbeelding en in de planregels is opgenomen en dat op grond van de
planregels binnen deze strook een verbod voor het oprichten van bouwwerken en een
aanlegvergunningstelsel geldt om graafschade te voorkomen.

Ook bij een consoliderend plan dienen buisleidingen op de juiste wijze in het bestemmingsplan
geregeld te zijn. Van een consoliderend plan kan in dit geval gesproken worden als geen nieuwe
(beperkt) kwetsbare functies mogelijk worden gemaakt en geen nieuwe functies met een externe
veiligheidscontour. Het is voor bestemmingsplanmakers van belang zich bewust te zijn van de
vereisten die onder andere het Bevb aan bestemmingsplannen gaan stellen. Ook een consoliderend
plan bevat een toetsingskader voor ontwikkelingen die zich (op grond van afwijkingen van het plan)
mogelijk in een later stadium voordoen. Daarnaast kunnen zich bij consoliderende plannen knelpunten
voordoen die nog niet eerder naar voren zijn gekomen.

In hoofdstuk 4 wordt getoetst aan dit besluit.
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2.3 Provinciaal beleid

2.3.1 Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (SVRO)

Inleiding

De provincie geeft in de structuurvisie de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid tot 2025 (met een
doorkijk naar 2040). De visie is bindend voor het ruimtelijk handelen van de provincie. Het is de basis
voor de wijze waarop de provincie de instrumenten inzet die de Wet ruimtelijke ordening biedt. De
visie geeft een ruimtelijke vertaling van de opgaven en doelen uit de Agenda van Brabant.
Daarnaast ondersteunt de structuurvisie het beleid op andere provinciale beleidsterreinen, zoals het
economisch-, mobiliteits-, sociaal-, cultureel-, milieu- en natuurbeleid.

Door allerlei ontwikkelingen en wensen gaat de provincie meer dan voorheen duurzaam en zorgvuldig
om met de ruimte. De autonome ontwikkelingen in het landelijk gebied (agrarische bedrijven die
stoppen versus schaalvergroting en intensivering) vragen om ontwikkelingsruimte in het landelijk
gebied. De provincie wil daar meer dan voorheen ruimte aan bieden, Maar wel met aandacht voor een
versterking van de landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van Brabant.
In het licht van deze opgaven is het vigerende ruimtelijke beleid bekeken. De conclusie is dat een
groot deel van het provinciale ruimtelijke beleid nog steeds actueel is en daarom ongewijzigd blijft.
Voorbeelden zijn het principe van concentratie van verstedelijking, zorgvuldig ruimtegebruik, het
verantwoord omgaan met de natuurlijke basis, het streven naar robuuste en aaneengeschakelde
natuurgebieden en het concentratiebeleid voor glastuinbouw en intensieve veehouderijen.

Relatie met de Agenda van Brabant

Na vaststelling van de structuurvisie in februari 2010, hebben Provinciale Staten in juni 2010 de
Agenda van Brabant vastgesteld. Hierin zijn de opgaven voor de provincie voor de komende jaren en
de rol die de provincie daarin neemt beschreven. Dit heeft direct invloed op de structuurvisie. De
structuurvisie is de eerste van vier strategische beleidsdocumenten (Provinciaal Waterplan,
Provinciaal Verkeers en Vervoersplan en het Provinciaal Milieu Plan) dat na de Agenda van Brabant
wordt vastgesteld. In de structuurvisie komen de ruimtelijk-fysieke opgaven uit de drie andere
strategische plannen samen. In die zin is de structuurvisie een integratiekader voor die plannen en
bepalend voor de rol die de provincie neemt in het ruimtelijk fysieke domein. De Agenda van Brabant
benoemt het ruimtelijk-fysieke domein als één van de kerntaken voor de provincie.

De lijn van de Agenda van Brabant is als volgt in de structuurvisie verwerkt:
 Algemeen: de structuurvisie vormt de uitwerking en verdieping van de keuzes uit de Agenda van

Brabant voor het ruimtelijk fysieke domein;
 Hoofdstuk 2 Trends en ontwikkelingen: de ruimtelijke opgaven uit de structuurvisie sluiten aan bij

de ruimtelijk relevante opgaven uit de Agenda van Brabant;
 Hoofdstuk 3 Visie: de ruimtelijke visie staat in het perspectief van het optimaliseren van het

vestigings- en leefklimaat van Brabant, vanuit het streven naar een complete kennis- en
innovatieregio;

 Hoofdstuk 4 Sturingsfilosofie: de sturingsfilosofie is benaderd vanuit de drie kernrollen:
gebiedsautoriteit, systeemverantwoordelijke en regisseur van de uitvoering. Dit sluit aan op de vier
manieren van sturen: regionaal samenwerken, ontwikkelen, beschermen en stimuleren.

Inhoud Structuurvisie

In de structuurvisie benoemt de provincie haar provinciale ruimtelijke belangen en de wijze waarop zij
deze behartigt. De structuurvisie is opgebouwd uit een ‘Deel A Visie en sturing’, waarin de ruimtelijke
visie, de belangen en de sturingsfilosofie is opgenomen. De ruimtelijke visie is uitgewerkt in dertien
provinciale ruimtelijke belangen.
De wijze waarop de provincie deze ruimtelijke belangen behartigt, is uitgewerkt in vier manieren van
sturen: regionaal samenwerken, ontwikkelen, beschermen en stimuleren.
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In ‘Deel B Structuren en beleid’ staat op welke wijze de provincie stuurt op de functies in Noord-
Brabant. Daarvoor zijn vier ruimtelijke structuren opgesteld: 1. de groenblauwe structuur, 2. het
landelijk gebied, 3. de stedelijke structuur en 4. de infrastructuur.

Binnen deze structuren worden de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen opgevangen en
kiest de provincie voor een bepaalde ordening van functies. De structuren geven een integrale
hoofdkoers aan: een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief voor een combinatie van functies.

De manier waarop dit perspectief wordt gerealiseerd is opgenomen in de uitvoeringsparagrafen van
de structuren. Daarin komen de vier manieren van sturen terug en is af te lezen voor welke wijze van
sturen de provincie kiest bij de realisatie van haar doelen. De ruimtelijke structuren zijn opgenomen in
Deel B van de structuurvisie. Samen vormen ze de provinciale ruimtelijke structuur.

Het laatste onderdeel van de structuurvisie is de uitwerking gebiedspaspoorten. De
gebiedspaspoorten geven aan wat het provinciale belang van landschap is. Ook wordt in de
structuurvisie aangegeven hoe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen bijdragen aan het behoud en de
versterking van de landschapskenmerken die bepalend zijn voor de kwaliteit van een gebied of een
landschapstype.

De uitwerkingsplannen van het Streekplan 2002 zijn ingetrokken. In de Verordening ruimte zijn het
verstedelijkingsbeleid en de zoekgebieden voor verstedelijking vastgelegd. De sturing op de
kwalitatieve opgave per regio is in de structuurvisie opgenomen.

De Verordening ruimte is één van de uitvoeringsinstrumenten voor de provincie om haar doelen te
realiseren. In de verordening vertaalt de provincie de kaderstellende elementen uit het provinciaal
beleid in regels die van toepassing zijn op (gemeentelijke) bestemmingsplannen. Van een aantal
onderwerpen verplicht het Rijk de provincie ze uit te werken in de provinciale verordening. Dit is in de
ontwerp AMvB Ruimte opgenomen. Daarnaast wordt ook een aantal provinciale ruimtelijke belangen
die voortkomen uit het vastgestelde Provinciaal Waterplan.

De Structuurvisie is op 1 oktober 2010 de besluitvorming in Provinciale Staten.
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2.3.2 Verordening Ruimte

Afbeelding kaart Verordening Ruimte
De Verordening ruimte 2011 Noord-Brabant (vastgesteld op 17 december 2010 en in werking
getreden op 8 maart 2011) bevat in hoofdzaak algemene regels die gemeenten in acht moeten nemen
bij het opstellen van bestemmingsplannen en het verlenen van omgevingsvergunningen waarbij
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afgeweken wordt van bestemmingsplannen. Daarnaast regelt de Verordening ruimte de organisatie
van het regionaal ruimtelijk overleg waarin afspraken over woningbouw, bedrijventerreinen en
kantorenlocaties worden gemaakt.

Ruimtelijke kwaliteit en kwaliteitsverbetering van het landschap

De provincie wil de ruimtelijke kwaliteit van Brabant bevorderen. Dat betekent dat nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen een bijdrage dienen te leveren aan de kernkwaliteiten van Brabant en dat gemeenten
bij ruimtelijke afwegingen het principe van zorgvuldig ruimtegebruik toepassen. Ook wil de provincie
dat de initiatiefnemer zorgt voor een kwaliteitsverbetering van het landschap om daarmee het verlies
aan omgevingskwaliteit te beperken.

Stedelijke ontwikkeling en regionaal ruimtelijk overleg

Het proviciale beleid is al jaren gericht op het bundelen van de verstedelijking. Dit betekent dat het
leeuwendeel van de woningbouw, de bedrijventerreinen, voorzieningen en bijbehorende infrastructuur
moet plaatsvinden in de stedelijke concentratiegebieden (bestaand stedelijk gebied van de grotere
kernen). Nieuw ruimtebeslag buiten deze gebieden kan slechts als inbreiding of herstructurering niet
tot de mogelijkheden behoren, en dan in de zogenaamde zoekgebieden voor stedelijke ontwikkeling
(artikel 3.3). Ook voor de kern Heerle is in de Verordening een zoekgebied voor stedelijke
ontwikkeling opgenomen (zie afbeelding). Verder regelt de Verordening ruimte dat woningbouw
(artikel 3.5) en aanleg van bedrijventerreinen (artikel 3.6 tot en met 3.8) onderdeel worden van
bindende afspraken in de vier regionale ruimtelijke overleggen. Daaraan nemen de gemeenten,
waterschappen en de provincie deel.

Uitbreidingslocatie Heerle

Bij de uitbreidingslocatie gaat het met name om een stedelijke ontwikkeling in de vorm van
woningbouw ten behoeve van een kern. De locatie is gelegen binnen het op de verordeningskaart
aangegeven zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling. Het plangebied valt ruim binnen het zoekgebied
voor stedelijke ontwikkeling zoals hieronder aangegeven op het kaartje.  Stedelijke ontwikkelingen
binnen dit zoekgebied zijn alleen mogelijk als voldaan kan worden aan een aantal voorwaarden.

De Verordening ruimte bevat specifiek regels voor nieuwbouw van woningen (artikel 3.5). De provincie
verwacht van gemeenten dat zij bij de ontwikkeling van woningbouwlocaties en de opstelling van
gemeentelijke ruimtelijke plannen daarvoor rekening houden met afspraken zoals die zijn gemaakt in
het regionaal ruimtelijke overleg.  Het vereiste van regionale afstemming is gebaseerd op de
constatering dat wezenlijke processen met betrekking tot het wonen zich meer en meer afspelen op
het regionale schaalniveau. Het wonen moet dan ook steeds meer als een regionale opgave worden
gezien en de noodzaak om met betrekking tot de woningbouw tot (meer en betere) regionale
afstemming te komen en ook regionale afspraken te maken wordt alleen maar groter. In lijn hiermee
voorziet de Verordening ruimte erin dat, op basis van de door de provincie opgestelde bevolkings- en
woningbehoefteprognose, in regionaal verband bestuurlijke afspraken worden gemaakt over de
gemeentelijke woningbouwprogramma's in samenhang met de gemeentelijke plancapaciteit voor
woningbouw.

In het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) worden afspraken gemaakt over de plancapaciteit voor de
gemeente. De gemeentelijke woningbouwprogrammering is afgestemd op deze afspraken. Jaarlijks
wordt door middel van een matrix aan de Provincie een overzicht gestuurd met de laatste stand van
zaken met betrekking tot woningbouwprojecten zoals ze in de gemeente zijn geprogrammeerd.

Voordat het stedenbouwkundig plan voor de uitbreidingslocatie is opgesteld, is een woningbehoefte
onderzoek gehouden onder de bewoners van Heerle (inclusief buitengebied). Aan de hand van dit
onderzoek is gekomen tot een invulling van dit plan.

Op de uitbreidingslocatie, de voormalige sportvelden van Heerle, worden maximaal 50 woningen
gerealiseerd. In oktober 2009 is een enquête gehouden om de woningbouwbehoefte onder de
bewoners van Heerle te peilen. Het doel van enquête ten aanzien van de nieuwbouwlocatie is het
bieden van type woningen die aansluiten bij de woningbouwbehoefte in Heerle. Aan de hand van het
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woonbehoefte onderzoek is gekomen tot een invulling van het plan. Hierbij is gekeken op welke
manier zoveel mogelijk aangesloten wordt bij de behoefte.

De belangrijkste punten die uit het onderzoek naar voren komen zijn:
 Het grootste deel van de respondenten heeft een koopwoning.
 Belangrijkste reden om naar de nieuwbouwlocatie te verhuizen is leeftijd of gezondheid. Een

andere veel genoemde reden is de behoefte aan een grotere woning.
 De belangrijkste drie type woningen die door de verhuisgeneigden gewenst zijn, zijn: vrijstaande

woningen (37%), 2-onder-1-kap/halfvrijstaande woning (25%) en patiowoning (17%).

Tevens blijkt uit het onderzoek dat de wensen voor de inrichting van de openbare ruimte vooral
uitgaan naar 'groen, zoals een parkje of groenstroken'. Meer dan de helft vindt speelvoorzieningen
voor 0-6 jaar belangrijk.

Ongeveer een derde van de verhuisgeneigden (159 respondenten in totaal) denkt binnen 5 jaar te
verhuizen naar de nieuwbouwlocatie en een vijfde van deze groep denkt dit over meer dan 5 jaar te
doen. Daarnaast hanteert de gemeente Roosendaal een volkshuisvestingslijst. Op basis van deze lijst
zijn er 38 geïnteresseerden voor een kavel in Heerle.

Naar aanleiding van het woonbehoefte onderzoek en de volkshuisvestingslijst kan geconcludeerd
worden dat er voldoende vraag is en dat het aanbod aansluit op de vraag.

Jaarlijks wordt door middel van een matrix aan de Provincie een overzicht gestuurd met
woningbouwprojecten zoals ze in de gemeente zijn geprogrammeerd.
De uitbreidingslocatie op de locatie de voormalige sportvelden in Heerle is sinds september 2008
(vaststelling voortgangsrapportage woningbouw) als woningbouwlocatie in deze matrix opgenomen.
In de voortgangsrapportage staat het volgende: 'Voor de kern Heerle is een integrale visie ontwikkeld.
Op basis van deze visie is bij de inventarisatie gerekend met een bouwcapaciteit van 70
wooneenheden (exclusief de kerk en de rabobanklocatie)'. Voor de locatie 'sportvelden' wordt
uitgegaan van 50 wooneenheden'. Het aantal woningen op de uitbreidingslocatie is nu gepland op 48.
Hiermee wordt het maximaal aantal woningen in de woningbouwprogrammering niet overschreden.
Heerle heeft nog één concrete inbreidings- en herstructureringsmogelijkheiden op de voormalige
Rabolocatie aan de Beukenstraat. Voor deze locatie zijn acht woningen ingepland. Er ligt nu een plan
om vier (vrijstaande) woningen te realiseren. Ook voor de kerk is een aantal woningen voorzien, maar
of deze haalbaar zijn, moet in de toekomst nog blijken. In Heerle ontbreken verder financiële,
juridische of feitelijke mogelijkheden voor stedelijke ontwikkeling.
De plancapaciteit van het aantal woningen, buiten de locaties die genoemd zijn in de
woningbouwprogrammering, is binnen de kom van Heerle nul. 

Omdat hier een stedelijke ontwikkeling is voorzien in een zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling
moet de stedelijke ontwikkeling aansluiten bij bestaand stedelijk gebied en moet rekening worden
gehouden met de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten en structuren.
De uitbreiding op de voormalige sportvelden vormt een logisch vervolg op de naoorlogse uitbreidingen
aan de westzijde van de Herelsestraat. Het plan sluit direct aan op de aanwezige verkeers- en
groenstructuur en bij de bestaande bebouwing in het stedelijke gebied. De uitbreiding is een
ontwikkeling die mede tot stand gekomen is naar aanleiding van de visie op Heerle (zie gemeentelijk
beleid).
Bij de stedenbouwkundige en landschappelijke inrichting is rekening gehouden met de bestaande
ruimtelijke kwaliteiten en structuren. Vooral de bestaande verkeers- en groenstructuur zijn
'doorgetrokken' bij de inrichting van het plangebied.
Zo wordt de waterloop de Running teruggebracht in zijn oorspronkelijke loop. Bij de ontwikkeling van
de waterloop zal de waterloop een meer natuurlijke oever krijgen.
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De waterloop vormt zo een natuurlijk begrenzing van deze uitbreidingslocatie. In het bestemmingsplan
zal de verplaatste waterloop de bestemming 'Water' krijgen.
Het deel van de voormalige sportvelden ten westen van de toekomstige waterloop gaat als
uitloopgebied dienen. Recreatievormen als wandelen en 'natuurlijk spelen' (met bv boomrestanten)
krijgen hier een plek. Dit gedeelte van de voormalige sportvelden worden bestemd als 'Groen'
Zo wordt de voormalige locatie van de sportvelden optimaal benut en worden water er groen verder
versterkt in het plangebied. In de exploitatie van de uitbreidingslocatie zijn de hiervoor genoemde
zaken opgenomen en geborgd.

Bij ontwikkelingen buiten het bestaand stedelijk gebied wil de provincie voorts dat de initiatiefnemer
zorgt voor een investering in het landschap om daarmee het verlies aan omgevingskwaliteit te
beperken. De uitbreiding gaat gepaard met een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit elders in het
buitengebied. Sinds 1 juli 2005 kent het provinciaal ruimtelijke beleid deze zogenaamde
rood-met-groen koppeling. Hierover heeft de gemeente Roosendaal met de provincie afspraken
gemaakt. Het standpunt van de gemeente is eind 2005 middels een brief vermeld en door de
provincie bevestigd.
De groene ambities van de gemeente Roosendaal zijn neergelegd in het landschapsontwikkelingsplan
De Zoom van West-Brabant, het Waterplan Roosendaal en het Gebiedsplan Brabantse Delta. Dit zijn
plannen die in dezelfde periode tot stand zijn gekomen en waarvan de projectenlijsten onderling goed
zijn afgestemd. Deze documenten bieden een goede basis voor het realiseren van
kwaliteitsverbeteringen in het buitengebied daar waar dat wenselijk is. Voor het realiseren van de
groene ambities van de gemeente is het programma 'Groen-Water-Ecologie-Landschap (GWEL) in
het leven geroepen, bestaande uit een selectie van projecten uit bovengenoemde plannen, waar de
gemeente (deels) samen met het waterschap, de hoogste prioriteit aan hechten. Om deze projecten te
realiseren zijn gelden vrijgemaakt.
De briefwisseling met betrekking tot de rood-met-groen regeling is als bijlage bij deze toelichting
toegevoegd.

Door bovenstaande afspraken en het terugbrengen van waterloop De Running in de oorspronkelijk
loop met natuurlijke oevers is de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied voldoende geborgd.

Tot slot investeert de gemeente uit de opbrengsten van de uitbreidingslocatie in de kerk van Heerle.
De monumentale kerk komt terug als centraal ontmoetingspunt in het midden van dorp. Hij krijgt een
nieuwe invulling met maatschappelijke functies, waaronder het dorpshuis. De gemeente draagt bij aan
de verbouwing van de kerk, de verhuizing van het dorpshuis en zal hierbij ook jaarlijks investeren om
de dorpshuisfunctie in de kerk te behouden. Op deze wijze wordt niet alleen het monument behouden,
maar blijft het ook mogelijk om te investeren in het gebouw om toekomstig bestaan mogelijk te
houden.
Vanuit de kerk kunnen wandelingen en fietstochten georganiseerd worden naar het buitengebied. Zo
loopt er tussen Wouw en Heerle een robuuste ecologische verbindingszone, 'De Smalle Beek,
genoemd en grenst Heerle aan de Brabantse wal die uitloopt in het Halsterslaag en het Oudlansch
laag. Op deze manier kan de landschappelijke waarde ingezet worden om de recreatieve
mogelijkheden te verbeteren.

Groenblauwe structuur

De groenblauwe structuur valt in twee gedeelten uiteen: de ecologische hoofdstructuur en de
groenblauwe mantel.

Ecologische hoofdstructuur
Het kerngebied natuur en water bestaat uit de ecologische hoofdstructuur met inbegrip van de
ecologische verbindingszones en waterstructuren zoals beken en kreken. Dit kerngebied omvat de
bestaande natuurgebieden, waaronder de Natura 2000-gebieden, en de gebieden die nog omgevormd
moeten worden naar natuur en nu nog vaak in agrarisch gebruik zijn. In de Verordening ruimte zijn al
deze gebieden begrensd. Ter bescherming van de aanwezige waarden is bepaald dat deze strekken
tot het behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de ecologische waarden en kenmerken van
de onderscheiden gebieden. Zolang inrichting en beheer van natuur nog niet zeker zijn, worden
bestaande rechten echter gerespecteerd.
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Indien sprake is van aantasting van de aanwezige waarden door activiteiten in of buiten de
ecologische hoofdstructuur geldt een compensatie plicht. Voor ecologische verbindingszones en de
attentiegebieden gelden afwijkende regels.

Groen blauwe mantel
De groenblauwe mantel bestaat overwegend uit gemengd landelijk gebied met belangrijke
nevenfuncties voor natuur en water. Het zijn meestal gebieden grenzend aan het kerngebied natuur
en water die bijdragen aan de bescherming van de waarden in het kerngebied. De beheergebieden
ecologische hoofdstructuur liggen binnen de groenblauwe mantel evenals de groene gebieden binnen
én nabij de bestaand stedelijk gebied.
In de groenblauwe mantel is de agrarische sector een grote en belangrijke grondgebruiker. Ook
recreatieve en toeristische bedrijven zijn binnen de groenblauwe mantel aanwezig. Het behoud en
vooral de ontwikkeling van natuur, water, waterbeheer en landschap is in de groenblauwe mantel een
belangrijke opgave. Nieuwe ontwikkelingen binnen de groenblauwe mantel zijn mogelijk als deze
bestaande functies respecteren of bijdragen aan een kwaliteitsverbetering van die functies. Onder
deze voorwaarden kunnen grondgebonden agrarische bedrijven in de groenblauwe mantel ook
uitbreiden.
Andere agrarische bedrijven mogen uitbreiden tot maximaal 1,5 ha. Voor intensieve veehouderijen en
glastuinbouwbedrijven gelden specifieke regels. Teeltondersteunende kassen zijn in de groenblauwe
mantel niet toegestaan en andere permanente teeltondersteunende voorzieningen moeten binnen het
bouwblok worden opgenomen.

Het plangebied ligt op de voormalige sportvelden van Heerle  en heeft geen invloed op de
groenblauwe structuur zoals aangegeven door de provincie.

Water

De Verordening ruimte bevat regels voor:
 regionale waterbergingsgebieden en reserveringsgebieden waterberging. Hierbij is het doel te

zorgen voor behoud van het waterbergend vermogen, onder andere door beperkingen t.a.v.
bebouwing en ophoging van gronden;

  beschermingszones voor grondwaterwinningen voor de openbare drinkwatervoorziening
(waterwingebied, 25- en 100-jaarszone en boringvrije zone). Hierbij is het doel te zorgen voor
bescherming van de kwaliteit van het grondwater, onder andere door beperkingen aan
stedelijke en agrarische ontwikkelingen;

 zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen. Hierbij is het doel te zorgen voor
voldoende ruimte voor watersysteemherstel, onder andere door beperkingen t.a.v. bebouwing,
oppervlakteverhardingen en ophoging van gronden;

 hoogwaterbescherming. Hierbij is het doel te zorgen voor bescherming van de primaire
waterkering en tegengaan van activiteiten in de bodem rondom de aansluiting primaire
waterkering die kunnen leiden tot het ondermijnen van de waterkerende functie. In het
winterbed en de lange-termijnreservering winterbed is het doel te zorgen voor behoud van het
stroomvoerend en bergend vermogen van de rivier, onder andere door beperkingen t.a.v.
bebouwing.

Binnen het plangebied zijn de regels ten aanzien van water niet van toepassing.

Aardkunde en cultuurhistorie

Met behulp van de Verordening ruimte wil de provincie aardkundig waardevolle gebieden en
cultuurhistorische vlakken beschermen. De gemeenten hebben grote vrijheid om zelf vorm te geven
aan de wijze van bescherming. Tevens zijn er specifieke beschermregels voor aangewezen
cultuurhistorisch waardevolle complexen, zoals kloostercomplexen en oude landgoederen.

In hoofdstuk 4 wordt hierop voor wat betreft het plangebied nader ingegaan.

Andere onderwerpen verordening

Bij deze ontwikkeling zijn de volgende onderwerpen uit de verordening ruimte niet van toepassing:
agrarisch gebied, intensieve veehouderij, glastuinbouw en niet agrarische ontwikkelingen in het
buitengebied. Hierop zal dan ook niet verder worden ingegaan.
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2.3.3 Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan 'Verplaatsen in Brabant'

Hoe houden we de Brabantse steden bereikbaar? Hoe voorkomen we dat de provincie dichtslibt? Hoe
zorgen we er voor dat reizigers binnen een acceptabele tijd van A naar B komen?
Vanuit verschillende invalshoeken zoekt de provincie naar innovatieve en duurzame antwoorden op
deze vragen. In het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP) ‘Verplaatsen in Brabant’ geeft de
Provincie haar visie op de mobiliteit voor de komende 15 jaar. Het PVVP gaat uit van de zogeheten
‘van deur tot deur’- benadering. De mobiliteitsbehoeften van burgers en bedrijven zijn het
uitgangspunt. Stedelingen, dorpelingen en bedrijven hebben verschillende behoeften; hoe is hieraan
tegemoet te komen? Stond vroeger de infrastructuur centraal (wegen, fietspaden, busbanen,
verkeersdrempels), nu is dat de reiziger.

De Provincie wil burgers en bedrijven acceptabele, betrouwbare reistijden bieden, zodat ze weten
waar ze aan toe zijn. Op basis daarvan kunnen gebruikers gerichte keuzes maken. Bijvoorbeeld auto
of openbaar vervoer. Nu kan de reiziger niet echt kiezen, mede doordat er onvoldoende actuele
informatie is. Dat gaat veranderen. Met het PVVP loopt Noord-Brabant op mobiliteitsgebied voorop in
Nederland. Onderscheidend zijn de regionale aanpak en de gebiedsgerichte oplossingen. Dus geen
standaardoplossingen voor de hele provincie, maar maatwerk per gebied. Dat is alleen waar te maken
door vergaande regionale samenwerking met gemeenten. Samen kijken welke oplossingen er per
regio het best passen bij de gebruikers én het gebied. Bij werkelijk ‘samen werken’ past het niet om
als Provincie tal van regels van bovenaf op te leggen. Er is veel ruimte voor de regio’s om zelf met
oplossingen te komen binnen de mobiliteitskaders die de Provincie stelt. In die zin is het PVVP ook
een vorm van deregulering. Minder regels, beter samenwerken. Alleen zo zijn de mobiliteitsdoelen in
dit plan te bereiken.

Het PVVP bestaat uit:
1. ‘Kaders en Ambities’ (de richting van het beleid voor de komende 15 jaar)
2. de ‘Dynamische Beleidsagenda’ (concrete doelen voor de komende vijf jaar)
3. een jaarlijks 'Uitvoeringsprogramma' (voor de praktische uitvoering van het PVVP)

Afbeelding Opbouw PVVP

Het hoofdrapport 'Kaders en Ambities 2006 – 2020' geeft de richting van het beleid aan met de daarbij
te hanteren uitvoeringsstrategie. Dit deel loopt qua geldingsduur gelijk op met het Nationaal Verkeers-
en Vervoersplan (de Nota Mobiliteit).
Om deze ambities te bereiken wil de Provincie met haar partners werken aan: verkeersveiligheid,
sociale veiligheid, externe veiligheid en sociale bereikbaarheid. Een stiller, schoner en zuiniger
verkeers- en vervoerssysteem. Dat is de PVVP-bijdrage aan de ecologische kwaliteit van Brabant. Dat
betekent dat in Noord-Brabant de geluids- en luchtkwaliteitsnormen straks niet meer worden
overschreden. Ook wordt het verkeer en vervoer energiezuiniger en werken alle wegbeheerders aan
ontsnippering van natuurgebieden.

De tactische doelen met de daaraan verbonden projecten voor de komende vijf jaar zijn weergegeven
in het document 'Tactisch uitvoeren, Dynamische Beleidsagenda 2008- 2012'.



22 van 81 NL.IMRO.1674.2056UITBREIDINGSLO-0401

Daarbij is voor elk tactisch doel aangegeven welke partijen betrokken zijn, welke strategische doelen
gediend worden, welke projecten eraan bijdragen en welke effecten er verwacht worden. De provincie
zal de dynamische beleidsagenda elke twee jaar actualiseren.

Het Doelenschema biedt een bondig overzicht van de strategische en tactische effectdoelen,
gekoppeld aan indicatoren waarmee de vorderingen in beeld worden gebracht. Het doelenschema is
daarmee het instrument om de monitoring en evaluatie van het PVVP in te vullen.

Daarnaast is als uitwerking van het PVVP op operationeel niveau een Brabants Meerjarenplan
Infrastructuur en Transport (BMIT) opgesteld. Dit is het uitvoeringsprogramma voor de periode
2008-2012, waarin jaarlijks een toelichting wordt gegeven op concrete projecten van Rijk, provincie en
gemeenten die in uitvoering komen, met een doorkijk naar de daaropvolgende jaren. Het Brabants
MIT wordt jaarlijks bijgesteld.

Uitbreidingslocatie voormalige sportvelden Heerle

Het plangebied wordt niet concreet genoemd in het PVVP.

2.3.4 Provinciaal Waterplan 2010-2015 'Waar water werkt en leeft'

Het Provinciaal Waterplan bevat het strategische waterbeleid van de provincie Noord-Brabant voor de
periode 2010-1015. Het plan doorloopt samen met de plannen van het Rijk en de waterschappen een
6-jarige beleidscyclus die is afgestemd op de verplichtingen uit de Kaderrichtlijn Water. Naast
beleidskader is het Provinciaal Waterplan ook toetsingskader voor de taakuitoefening van lagere
overheden op het gebied van water. Het plan is tevens beheerplan voor grondwateronttrekkingen.
Bovendien is het plan een structuurvisie voor het aspect water op grond van de nieuwe Wet ruimtelijke
ordening.

De provincie hanteert de volgende hoofddoelstelling voor het waterbeleid in Noord-Brabant:
De provincie wil dat het water bijdraagt aan een gezonde omgeving voor mens, dier en plant, waarin
we veilig kunnen wonen en waar ruimte is voor economische, maatschappelijke en ecologische
ontwikkelingen. Dit vertalen we in de volgende maatschappelijke doelen:
- Schoon grond- en oppervlaktewater voor iedereen.
- Adequate bescherming van Noord-Brabant tegen overstromingen.
- Noord-Brabant heeft de juiste hoeveelheden water (niet te veel en niet te weinig).

In Noord-Brabant worden acht waterhuishoudkundige functies onderscheiden waarvoor naast de
bovengenoemde algemene doelstellingen ook meer specifieke doelstellingen gelden, namelijk:
 Functie ‘waternatuur’
 Functie ‘verweven voor waterlopen’
 Functie ‘ecologische verbindingszone langs waterlopen’
 Functie ‘scheepvaart’
 Functie 'zwemwater’
 Functie ‘water voor de Groene Hoofdstructuur’
 Functie ‘water voor de Agrarische Hoofdstructuur
 Functie ‘water in bebouwd gebied’

In de meeste gevallen betreft het functies die zonder of met slechts beperkte aanpassingen zijn
overgenomen uit het vorige Waterhuishoudingsplan (WHP 2003), omdat de evaluatie van het
waterbeleid geen aanleiding tot verandering heeft gegeven. De functie ‘scheepvaart’ daarentegen is
nieuw. De functie ‘verweven’ is een verbreding van de functie ‘viswater’ uit het WHP 2003, die in dit
plan is vervallen.
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2.3.5 Provinciaal Milieuplan 2011-2014

Wettelijk kader en doel actualisatie

Het Provinciale Milieuplan (PMP) is de schakel tussen het Nationale Milieubeleidsplan en de
Milieuplannen van de in de provincie Noord-Brabant gelegen gemeenten. Het bevat de milieudoelen
van de provincie en hoe deze gerealiseerd kunnen worden. Provinciale Staten dienen bij het
vaststellen van de Provinciale Milieuverordening rekening te houden met dit plan.
Het ontwerp Provinciaal Milieuplan is gericht op de periode 2011-2014. Het voorgaande provinciale
milieuplan, de Integrale Strategie Milieu (ISM) 2006-2010, komt met de vaststelling van het Provinciale
Milieuplan 2011-2014 te vervallen. Het PMP wordt conform de Wet milieubeheer minimaal één keer
per vier jaar door Provinciale Staten vastgesteld.

Visie en uitgangspunten

“Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het
vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”,
aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987.

Ondanks dat de provincie haar zegeningen kan tellen bij het milieubeleid, blijft ze kampen met een
aantal hardnekkige problemen, zoals luchtkwaliteit met fijnstof en amoniak en veiligheidsproblemen bij
het goederenvervoer per spoor. Oude problemen blijken omvangrijker te zijn dan gedacht of er komen
nieuwe bij zoals het broeikaseffect.

De provinciale visie kent een aantal basiselementen, randvoorwaarden die gelden voor elk
provincieplan, europese richtlijnen die overgenomen worden en uitgangspunten uit het voorgaande
provinciale milieuplan.
In het provinciale milieuplan krijgt 'milieu en gezondheid' een bijzonder accent. Gezondheid is niet
alleen de afwezigheid van ziekte of handicap, maar een toestand van compleet fysiek, mentaal en
sociaal welbevinden.

Opzet van het PMP 

Het PMP biedt een sturend kader voor negen thema's: Externe veiligheid, luchtkwaliteit, geur, geluid,
licht, afval, stortplaatsen en concrete onderdelen van water en bodem die niet elders zijn geregeld.
Daarnaast is er aansturing van het milieu voor biodiversiteit, energie, water, inrichting en mobiliteit in
andere strategische plannen.

Noord-Brabant kent een paar milieuproblemen met een grotere impact dan elders in Nederland. Deze
hebben te maken met de intensieve veehouderij en mobiliteit. Dit heeft gevolgen voor de leefbaarheid
en de kwaliteit van natuur en water. In de Agenda van Brabant is een strategie en afweging aangereikt
om extra zaken op te pakken. Voor het PMP zijn drie onderwerpen geselecteerd: toepassen van
emmissiereducerende technieken (luchtwassers) bij veehouderij, verminderen fosfaatdruk
(waterkwaliteit) en convenanten voor verbeteren footprint (footprint en biodiversiteit).

Randvoorwaardelijk voor strategische plannen

Het provinciale milieubeleid krijgt niet alleen vorm in het PMP. De provincie heeft naast het PMP nog
vijf andere strategische plannen die de inrichting en het gebruik van de leefomgeving regelen:

 Structuurvisie en Verordening Ruimte
 Provinciaal Waterplan
 Provinciaal Verkeers- en Vervoers Plan
 Energieagenda
 Natuur- en Landschapsoffensief

In al deze plannen zitten milieumaatregelen. In het PMP wordt het beleid en de onderlinge afstemming
voor negen thema's geregeld. Sommige van deze thema's hebben grote invloed op het behalen van
doelstellingen in de vijf andere strategische plannen. Anderzijds hebben de vijf plannen ondersteuning
nodig vanuit het PMP voor het behalen van de eigen doelstellingen.
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Over het algemeen is het PMP randvoorwaardelijk en de plannen en projecten kunnen vaak via
koppeling met andere belangen in uitvoering genomen worden. Door de onderlinge integrale
afstemming en de versterking op kernthema's komt het totale milieubeleid aan bod. Het PMP is
gelijkwaardig aan de andere strategische plannen en bevat geen beleidsuitspraken die dwingend of
opleggend zijn voor deze plannen. Het PMP is gebaseerd op bestaande ambities, zowel vanuit de
thema's van het PMP als van de overige beleidsvelden.

Afbeelding Plannen waarin provinciaal milieubeleid wordt geregeld

Verlagen regeldruk bedrijven

Het terugdringen van regeldruk voor bedrijven en medeoverheden is één van de beleidsdoelstellingen
van de provincie. Zij wil een toekomstig milieubeleid realiseren met zo min mogelijk regels en lasten
voor het bedrijfsleven. Het is tevens de intentie om de huidige regels en lasten bij het bedrijfsleven te
reduceren. Door de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en
ICT-oplossingen ontstaan er op dit vlak nieuwe kansen.

2.3.6 Cultuurhistorische Waardenkaart

Provincie Noord-Brabant heeft een Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) opgesteld. Deze kaart is
dynamisch en wordt regelmatig aangepast. De Cultuurhistorische Waardenkaart is te raadplegen op
de site van de provincie Brabant en bestaat uit de volgende onderdelen:
 historische bouwkunst: dit zijn de ‘monumenten’ uit het dagelijks taalgebruik;
 historische stedenbouw: het kan gaan om een gehucht, dorp, stad, woonwijk of industrieel

complex;
 historische geografie: aanpassingen die de mens in de loop der eeuwen heeft gedaan aan de

natuurlijke omgeving;
 historisch groen: de groenelementen en structuren die door ingrepen van de mens ontstaan;
 historische zichtrelaties, hieronder vallen: molenbiotopen, schootsvelden, eendenkooien en

zichtrelaties;
 archeologische monumenten: deze kaartlaag bestaat uit de Archeologische Monumenten Kaart

Noord-Brabant (AMK);
 indicatieve archeologische waarden, naast de hierboven genoemde archeologische monumenten

zijn op de cultuurhistorische waardenkaart indicatieve archeologische waarden af te lezen.

Deze waarden zijn belangrijk en moeten in beginsel beschermd worden.

De gemeente Roosendaal zal in de loop van 2011 zelf een Cultuurhistorische Waardenkaart
presenteren via internet, waarbij de Provinciale CHW is verfijnd en ondersteund wordt met
aanvullende gegevens zoals bijvoorbeeld luchtfoto’s uit 1934, 1958, 1975 en 1985. Op basis van deze
gemeentelijke verfijning zal de Provinciale CHW worden aangepast.

Uit de Cultuurhistorische Waardenkaart (2010) blijkt dat de uitbreidingslocatie dat de
uitbreidingslocatie op de voormalige sportvelden van Heerle geen cultuurhistorische waarden heeft.
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Afbeelding Cultuurhistorische Waardenkaart

2.3.7 Aardkundige Waardenkaart

De provincie wil deze aardkundige waarden behouden vanwege de ecologische en cultuurhistorische
betekenis. Ze zijn onvervangbaar.
Vanuit die gedachte heeft de provincie veertig gebieden van provinciale of nationale betekenis
opgenomen voorzien van aanvullende ruimtelijke bescherming.

De aardkundig waardevolle gebiedenkaart is de concrete uitwerking van de veertig, tot nu toe alleen
globaal begrensde, gebieden. Hij bestaat uit een kaartatlas en een toelichting. De provincie geeft op
deze manier een impuls aan behoud en ontwikkeling van aardkundige waarden, in én buiten de
veertig gebieden. Op 3 augustus 2005 is de Aardkundig Waardevolle Gebiedenkaart Brabant
bekendgemaakt. Een dag later is het vaststellingsbesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
in werking getreden. In tegenstelling tot de Cultuurhistorische Waardenkaart is de Aardkundige
Waardenkaart geen dynamische kaart die regelmatig wijzigt.

In het plangebied zijn geen aardkundig waardevolle gebieden aangewezen.

2.4 Beleid waterschap

2.4.1 Keur waterkeringen en oppervlaktewateren waterschap Brabantse Delta

In december 2009 zijn de Waterwet en de Keur waterschap Brabantse Delta in werking getreden. De
Waterwet regelt het beheer van het oppervlaktewater, het grondwater en de waterbodem (het
watersysteem), en verbetert de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening.

De keur van het waterschap is een verordening met wettelijke voorschriften die gelden voor alle
oppervlaktewaterlichamen en keringen, op het gebied van waterkwantiteit en –kwaliteit, die in beheer
zijn bij het waterschap. De keur is een aanvulling op de Waterwet met verschillende gebods- en
verbodsbepalingen. Bij het verlenen van watervergunningen hanteert het waterschap verschillende
beleidsregels. Waaronder “toepassing Waterwet en Keur”. Hierin staat aangegeven in welke situaties
een watervergunning kan worden verleend, waarop een aanvraag wordt getoetst en welke
voorwaarden aan de watervergunning worden verbonden.
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Zo zijn er regels met betrekking tot:

 handelingen in waterkeringen en de daarbij behorende beschermingszones;
 handelingen in rivieren, beken en sloten en de daarbij behorende onderhoudsstrook;
 waterstaatkundige werken als gemalen, sluizen, stuwen ect.;
 de scheepvaart;
 uitbreidingen met een toename van > 2000 m2 verhard oppervlak.

Op planniveau is het van belang om rekening te houden met eventuele compensatie voor de
uitbreiding van verhard oppervlak > 2000 m2. De compensatie dient plaats te vinden volgens de
voorkeursvolgorde:

 infiltreren;
 retentie binnen het plangebied;
 retentie buiten het plangebied;
 berging in bestaand watersysteem.

Bij de dimensionering van de retentie-/infiltratievoorziening dient rekening te worden gehouden met
het frequentiebereik van neerslaghoeveelheden met een herhalingstijd van 1 tot 100 jaar. De
retentiebehoefte is het grootst bij T=100 en hierdoor is deze waarde maatgevend voor de planvorming.

Waterkwaliteitaspecten spelen ook een belangrijke rol voor de waterbeheerder. Voor het grootste deel
wordt hierin voorzien door landelijke regelgeving in de vorm van AMvB’s (Algemene Maatregel van
Bestuur). Het beleid van het waterschap blijft beperkt tot enkele specifieke onderdelen. Het
waterschap hanteert de meest recente versie van de CIW-nota’s. Het waterschap voert eigen beleid
op de volgende onderdelen:
 Grote lozingen die niet onder een AMvB vallen (immissietoets).
 Kleine lozingen:
 hemelwater;
 met geringe milieurelevantie;
 uit gemengde rioolstelsels.

Bij het opstellen van de watertoets (4.9) wordt ook gekeken of de keur van toepassing is.

2.4.2 Waterbeheerplan 2010-2015

Het waterschap werkt aan een beter watersysteem, voor mensen en voor flora en fauna. Het
watersysteem moet robuuster worden: veiliger, minder kwetsbaar voor regenval en droogte, schoner,
natuurlijker en beter toegankelijk voor recreanten. Deze thema’s pakt het waterschap in samenhang
aan. In het waterbeheerplan staan de doelen en de noodzakelijke ingrepen. Bij de keuze daarvan
heeft het waterschap een afweging gemaakt tussen belangen van boeren, bedrijven, burgers,
natuurbeheerders en andere partijen.

Het plan is op 22 december 2009 in werking getreden en is geldig tot 22 december 2015. Na zes jaar
wordt het plan geactualiseerd.

Wat is de visie op het waterbeheer na 2010?

 Dynamische samenleving
Het waterschap heeft drie heel verschillende toekomstbeelden verkend en daaruit afgeleid welke

 voorbereidingen altijd goed zijn.

 Verantwoord en duurzaam
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is verankerd in het werkproces. Zuinig omgaan met

 water en energie en gebruik van duurzame materialen zijn daar onderdelen van.

 Inhaalslag beheer en onderhoud
 De afgelopen jaren lag het accent op aanleg van nieuwe projecten. De komende jaren krijgen
 beheer en onderhoud een impuls.
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 Effectief samenwerken
Veel partijen zijn betrokken bij waterbeheer. Samenwerken op alle niveaus maakt het waterbeheer

 effectiever en goedkoper.

Wat zijn de kaders voor het waterbeheerplan?

 Waterplannen op alle niveaus
Het Nationale Waterplan en het Provinciale Waterhuishoudingsplan vormen de kaders voor het

 waterbeheerplan, samen met de wet- en regelgeving. Alle waterplannen zijn gelijktijdig in de
 inspraak gebracht.

 Gebiedsproces als basis
Gemeenten en belangengroepen hebben de basis voor het waterbeheerplan gelegd tijdens

 gebiedsprocessen.

 Controleren en aanpassen
Het waterbeheerplan geeft ruimte voor het continue proces van controleren en aanpassen.

Via het uitvoeren en opstellen van een watertoets worden de diverse beleidskaders gewaarborgd. Ook
voor het onderliggende plan is een watertoets uitgevoerd.

2.5 Gemeentelijk beleid

2.5.1 StructuurvisiePlus Bergen op Zoom-Roosendaal

De StructuurvisiePlus is een plan waarin op hoofdlijnen wordt aangegeven hoe in de toekomst moet
worden omgegaan met zaken als woningbouw, recreatie, bedrijventerreinen, natuur, verkeer, water en
landbouw voor het grondgebied van de gemeente Bergen op Zoom en Roosendaal.
Volgens de StructuurvisiePlus is Heerle een kleinere dorpskern met een zeker voorzieningenniveau.
Met de gebiedsvisie 'Heerle in ontwikkeling' die in 2006 is vastgesteld is een bepaalde ontwikkeling in
gang gezet die in de structuurvisie niet voorzien was, omdat deze in 2001 is vastgesteld.
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Af beelding Structuurvisie Plus
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2.5.2 'Thuis in Roosendaal', woonvisie 2010-2020

Roosendaal wil bestaande inwoners sterker aan de stad verbinden, door te anticiperen op de effecten
van de vergrijzing op de woningmarkt, door het aanbieden van differentiatie in woonmilieus en
leefstijlen en door inwoners perspectief te bieden op een goede woon- en leef”carrière” binnen de
wijken; door de Roosendaler trots te laten zijn op zijn / haar stad. Hiervoor is het nodig goede
woningen in goede woonomgevingen te hebben en te behouden, waarin een sterke samenhang is
tussen de woning, de fysieke en de sociale woonomgeving; een inwoner heeft niets aan een goede
woning in een verloederde omgeving, aan een mooie omgeving zonder sociale kansen, of aan sterke
opleidings- en werkmogelijkheden zonder de juiste woning om in te wonen en door te groeien. Bij het
aantrekken van nieuwkomers ligt de focus op het bieden van kansen aan jonge gezinnen. Kort en
krachtig is de visie voor wonen te omschrijven als: Roosendaal is de woonstad, die haar inwoners
boeit en bindt.

De woonvisie is vertaald in drie thema’s, waaraan doelstellingen en ambities zijn gekoppeld. Deze
worden hier onder weergegeven.

Thema I: Binden en perspectief bieden
a. Roosendaal is de Woonstad.
b. Roosendaal weet inwoners aan de gemeente te binden.
c. De woonomgeving in Roosendaal biedt perspectief.

Thema II: Leefbare Wijken en Buurten
a. De inwoners zijn verbonden met en geboeid door hun woonbuurt.
b. Gedifferentieerde wijken, harmonieuze buurten.
c. Wijken en dorpen zijn veilig en vertrouwd.

Thema III: Samenwerking
a. Van overheid naar partnerschap.

De vertaling van de visie in thema’s en doelstellingen maakt het concreter. Doelstellingen omzetten in
kaders voor beleid vormt de basis voor het waarmaken van de visie. Onderstaande beleidskaders
richten zich op de speerpunten van het Roosendaalse woonbeleid namelijk:

 verruiming van de woningvoorraad;
 de bestaande voorraad;
 slaagkansen van doelgroepen;
 leefbaarheid en sociale cohesie.

De woonvisie wordt vertaald in een tweetal sturingsinstrumenten. Ten eerste is dat een
kaderovereenkomst tussen de corporaties en de gemeente waarin afspraken gemaakt worden over
het partnerschap en de woonconvenant, waarin weer concrete prestatieafspraken zijn vastgelegd.
De gemeente kan nooit alleen alle ambities uit de woonvisie realiseren. Daarvoor zoekt zij
partnerschap met verschillende partijen. Met corporaties in de vorm van het maken van
prestatieafspraken, met bewoners als gesprekspartner in concrete gebiedsontwikkelingen en met
ontwikkelaars /beleggers in de vorm van overeenkomsten.

Het tweede sturingsinstrument is de woningbouwprogrammering. De woonvisie beschrijft de ambities
van Roosendaal op het terrein van wonen. Om van visie naar uitvoering te komen hanteert de
gemeente het instrument van de woningbouwprogrammering. Daarnaast worden kwalitatieve opgaven
verwerkt in verschillende programma's (veiligheid, leefbare wijken en dorpen, wonen)

De woonvisie kent een beleidscyclus van 4 jaar. Dat wil zeggen dat met het opstellen van de
uitgangspunten voor de evaluatie van de woonvisie, de resultaten van deze evaluatie het vertrekpunt
zijn voor de herijking van de woonvisie.

Voor de voormalige sportvelden in Heerle is als fysieke opgave opgenomen het realiseren van
nieuwbouw gericht op senioren gecombineerd met sterke woon- en welzijnsvoorzieningen. In het plan
zijn veertien patio-woningen opgenomen die gericht zijn op de senioren. Ook op de vrije kavels
kunnen ouderen levensloopbestendige woningen realiseren. Bij de uitgifte van de grond zal hier zeker
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aandacht aan besteed worden. De woon- en welzijnsvoorzieningen zullen centraal in het dorp
geclusterd worden.

2.5.3 Masterplan Wonen - Welzijn - Zorg 2004-2015

Dit Masterplan is de kadernota met betrekking tot het samenhangende Roosendaalse beleid ten
aanzien van de terreinen wonen, welzijn/dienstverlening en zorg. Dit beleid is afgestemd op de
behoefteontwikkeling en vraag van zorgvragers: zorg behoevende ouderen en mensen met een
verstandelijke beperking, lichamelijke beperking of psychiatrische achtergrond. Het Masterplan bevat
een strategische visie voor de periode tot 2015 met informatie over de ontwikkelingen op de terreinen
wonen, welzijn en zorg met bijbehorende oplossingsrichtingen.
Daarnaast biedt het houvast voor de uitvoering voor de eerstkomende jaren, gericht op nadere
afspraken tussen partners over planning en prioritering van projecten en verantwoordelijkheden en
middelen.
Centraal in de visie staat het bereiken van het op de vraag afgestemde integrale aanbod van wonen,
welzijn en zorg door het realiseren in de wijken en kernen van woonservicezones. Een
woonservicezone is bovenal een gewone woonwijk of een deel ervan, maar wel ingericht met
aangepaste en/of aanpasbare woningen en toegerust met voorzieningen op het vlak van
welzijnsdiensten en zorg.
In Heerle is plaats voor een kleinschalige woonservicezone. Dat betekent een bescheiden aanbod van
voorzieningen op het vlak van wonen-welzijn-zorg. Voor meer uitgebreide voorzieningen zijn de
bewoners aangewezen op met name Wouw en Roosendaal. In het plangebied zullen geen
voorzieningen gerealiseerd worden. Door de verplaatsing van de sportvelden en de realisatie van de
woningbouwlocatie wordt een beweging op gang gezet waarbij het de bedoeling is dat er een aantal
voorzieningen centraal in het dorp wordt gerealiseerd.

2.5.4 Woningbouwprogrammering Roosendaal 2004-2010

De woningmarkt is steeds aan verandering onderhevig. Het is belangrijk om als gemeente hierop in te
spelen door op het juiste tijdstip, de juiste typen woningen op de juiste plekken in onze stad en dorpen
te ontwikkelen. Daartoe is een continue afstemming van de vraag naar en het aanbod van
woningbouwlocaties noodzakelijk. De Beleidsnota 'Kwantitatieve en kwalitatieve
Woningbouwprogrammering Roosendaal, kortweg de Beleidsnota Woningbouwprogrammering,
beschrijft de kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwprogrammering Periodiek wordt
geïnventariseerd of het overzicht, met mogelijke woningbouwlocaties in de programmering, dient te
worden geactualiseerd.

In afwachting van een actuele woonvisie is, als informatieve tussenstap, ten behoeve van het
voortgangsbeeld en als eerste globale planning voor de periode 2015-2020, een
voortgangsrapportage woningbouw opgesteld. In deze rapportage wordt inzicht verschaft in de
voortgang van de planontwikkeling en de woningbouw van die locaties die met de vaststelling van de
nota “Woningbouwprogrammering Roosendaal” op de lijst “In planning” zijn opgenomen. In afwachting
van de integrale afweging wordt in deze rapportage ingegaan op een kwantitatieve invulling voor
prioritaire gebieden, De kwalitatieve invulling van deze prioritaire gebieden met woningbouw naar type,
prijs, koop/huur of tussenvorm vindt plaats bij de integrale herijking  van woningbouwprogrammering.

Bij de herijking wordt rekening gehouden met gegevens uit het meest recente woonvisie,
woonconvenant en prestatieafspraken met corporatie, woningmarktonderzoek, , bevolking- en
woningbehoefteprognoses van de provincie en de  ontwikkelingen op de woningmarkt.

Voor de kern Heerle is een integrale visie ontwikkeld. Op basis van deze visie is bij de inventarisatie
gerekend met een bouwcapaciteit van 70 wooneenheden (exclusief de kerk en de rabobanklocatie).
Voor de locatie 'sportvelden' wordt uitgegaan van 48 wooneenheden. Daarmee voldoet het plan aan
het aantal van maximaal 50 woningen dat genoemd wordt in de woningbouwprogrammering.
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2.5.5 Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan 2008-2015 (Partiële actualisatie)

Roosendaal is strategisch gelegen op een knooppunt van autosnelwegen en spoorlijnen tussen twee
van de meest verstedelijkte gebieden van Europa, namelijk de Randstad en de regio
Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven (de Vlaamse Ruit). Deze ligging geeft de stad en haar omgeving een
enorme aantrekkingskracht voor ruimtelijke ontwikkelingen en verkeer.

In 2007 is het GVVP, zoals bij de vaststelling van het plan is bepaald, tussentijds geëvalueerd. De
geactualiseerde rapportage bouwt voort op het in 2004 vastgestelde GVVP, aangevuld met de
bevindingen uit de evaluatie. De voornaamste conclusie van de evaluatie is dat het GVVP 2004-2015
als beleids- en uitvoeringskader een hoge gebruikswaarde heeft. Doelen zijn gehaald en tal van
projecten zijn uitgevoerd.

Het geactualiseerde GVVP is het integrale verkeers- en vervoerskader voor de periode 2008–2015
met een doorkijk tot 2025. Het dient bij lopende en toekomstige ontwikkelingen gehanteerd te worden
als leidraad voor het beleid, beleidsuitwerking en uitvoering van projecten. Het betreft hier een partiële
actualisatie: slechts de onderdelen waarin veranderingen zijn opgetreden, zijn in dit GVVP aangepast.

Vanuit de hoofddoelstelling: ‘Het bevorderen van een goede en veilige afwikkeling van het verkeer dat
noodzakelijk is voor sociaaleconomische activiteiten, waarbij alle vormen van verkeershinder zoveel
mogelijk worden beperkt’ zijn concrete doel- en taakstellingen geformuleerd naar de volgende vier
thema’s: mobiliteit, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Verder zijn er aanvullende
doelen en taken geformuleerd en gekoppeld aan effectindicatoren. De toekomstscenario’s zijn
geactualiseerd op basis van actuele ruimtelijke ontwikkelingen en er is een systeem ontwikkeld voor
systematische monitoring.
De nadruk van het GVVP ligt op de kern Roosendaal. Wel is in het GVVP voor de gehele gemeente
een ‘Duurzaam Veilig wegencategorisering’ vastgesteld, waarbij ook concrete uitspraken worden
gedaan over de kern Heerle. Uitgangspunt hierbij is dat de gehele kern Heerle verblijfsgebied (30
km/uur) is. De Herelsestraat is functioneel en historisch gezien echter wel de ruggengraat van de kern
waarop het verkeer uit de woonstraten zich verzameld. Tevens is de Herelsestraat onderdeel van het
Primaire fietsnetwerk.  

2.5.6 Groen- en landschapsplan voor de Brabantse buitensteden: De Zoom van West-Brabant

De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben gezamenlijk de beleidsnota voor groen- en
landschapsbeleid, onder de titel 'De Zoom van West Brabant' opgesteld.

Dit landschapsontwikkelingsplan (LOP) richt zich zowel het buitengebied als op de kernen. De opgave
voor het landschapsontwikkelingsplan is een samenhangende beleidsvisie te geven op het landschap
- inclusief het groen in het stedelijke landschap- van Bergen op Zoom en Roosendaal. In de visie
worden de bestaande ruimtelijke beleidsvisies en lopende projecten geïntegreerd.

Het LOP geeft antwoord op de vraag hoe de landschappelijke kwaliteiten -belevingswaarde
cultuurhistorie, natuur, recreatieve waarde- gewaarborgd kunnen worden. Ook geeft het aan hoe het
ruimtelijk beleid en de ontwikkelingen voor een vitaal platteland kunnen bijdragen aan de ontwikkeling
van het landschap.

Dit resulteert voor het LOP in drie centrale opgaven.
 Het LOP omschrijft de huidige en gewenste kwaliteit en structuur van het landschap. Het plan

geeft bovendien op hoofdlijnen aan, waar en in hoeverre ontwikkeling, bescherming, onderhoud
en herstel nodig is. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is hoe het landschap ruimte kan bieden
aan uiteenlopende vormen van gebruik -wonen, werken en recreëren -die als vanzelfsprekend
horen bij een vitaal platteland.

 Het LOP geeft voorstellen voor de afstemming van de dynamiek op het landschap. Essentieel is
daarbij hoe en in welke mate de veranderende landbouw en andere al of niet nieuwe functies
ruimte en vorm krijgen. Daarbij dient sprake te zijn van behoud, zorgvuldige inpassing en nieuwe
ruimtelijke kwaliteit. De landschapsontwikkelingsvisie spreekt zich uit over de mogelijkheden voor
ontwikkeling. Met name is de inzet om vernieuwingen tot meer kwaliteit te laten leiden en
bedreigingen voor het landschap af te wenden.
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 Het LOP geeft aan hoe gemeenten aan draagvlak en realisatie kunnen werken. Van belang bij dit
onderdeel is om aan te geven wat de taken van de gemeenten zijn en hoe met derden
samengewerkt kan worden. Hierbij komt ook aan de orde welke middelen ingezet kunnen worden
en welk deel van de opgave prioriteit krijgt.

Vanuit deze centrale opgaven zijn vier thema's voor de landschapsontwikkelingsvisie geformuleerd.
 De duurzame structuur van reliëf, natuur en water;
 Het agrarische werklandschap;
 De cultuurhistorische structuur;
 Het landschap en de kernen.

Er zijn twee sporen voor de realisatie van de landschapsontwikkelingsvisie.
 De landschapsontwikkelingsvisie krijgt een doorwerking in ruimtelijk beleid. De gemeenten zullen

de inhoudelijke visie over landschapsontwikkeling hanteren bij toetsing en planvorming.
 De gemeenten initiëren uitvoeringsprojecten. Het zijn meestal samenwerkingsprojecten met

derden: het waterschap, terreinbeherende organisatie en particulieren.
Door beide sporen te volgen, wordt bereikt dat de planologische doorwerking en de actieve kant van
het landschapsbeleid elkaar versterken en dat het draagvlak voor de kwaliteit van het landschap zal
toenemen.

Er zijn 9 uitvoeringsprojecten die in het LOP prioriteit  hebben gekregen. Geen van deze projecten
heeft betrekking op het plangebied van de uitbreidingslocatie.

2.5.7 Milieubeleidsplan
Het milieubeleidsplan geeft de ambities en (rand)voorwaarden aan met betrekking tot milieu voor de
andere beleidsterreinen. Het plan is daarom vooral intern bindend en richtinggevend voor de
gemeente. Het milieubeleidsplan heeft een planperiode van vier jaar. Het beleidsplan bestaat uit twee
delen. Een beleidsmatig deel - het eigenlijke Milieubeleidsplan - en een deel dat bestaat uit het
Meerjarenuitvoeringsprogramma en de Milieumonitor.

Deel 1: Het beleidsmatige deel

De kernbegrippen uit het milieubeleidsplan zijn: verinnerlijking, programmatische aanpak, eigen
verantwoordelijkheid, kwaliteit, milieurendement en het gebruik van lokale beleidsvrijheid.

Het belangrijkste uitgangspunt is het op een zo goed en efficiënt mogelijke wijze uitvoeren van het
milieubeleid, dat wil zeggen het verder inbedden van de uitvoering in de organisatie oftewel het verder
verinnerlijken van het milieu in andere beleidsvelden.

Het geformuleerde beleid is een verdere uitwerking van de startnotitie 'Inhoudelijke aandachtspunten
voor het nieuwe geactualiseerde milieubeleidsplan 2003-2007' die in april 2003 is vastgesteld. In de
startnotitie is de richting aangegeven voor de ambities en de te volgen koers voor het milieubeleid in
de komende jaren.

Het milieubeleidsplan zet voor een groot deel het reeds in gang gezette beleid voort. De startnotitie
resulteerde in de formulering van vijf opgaven. Het milieubeleidsplan is opgebouwd aan de hand van
deze opgaven.

 Verinnerlijkingopgave

Dit hoofdstuk geeft de randvoorwaarden/kaders vanuit milieu aan waaraan de beleidsvelden afval,
natuur en landschap, water en verkeer en vervoer dienen te voldoen.

 Bedrijfsgerichte opgave

In dit hoofdstuk wordt met name in gegaan op de milieuvergunningverlening en de milieuhandhaving
van de bedrijven in de gemeente, alsook van de gemeente als bedrijf. Ook wordt aandacht besteed
aan de interne milieuzorg in de gemeente.
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 Omgevingsgerichte opgave

Dit hoofdstuk bestaat uit 9 thema's: externe veiligheid, duurzaam bouwen, duurzame energie,
omgevingsbeleid, geluid, geur/lucht, bodem, milieu en gezondheid.

 Communicatieve opgave

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de milieucommunicatie. Deze milieucommunicatie is onder te
verdelen in milieuvoorlichting, milieueducatie en milieuparticipatie.

 Organisatorische opgave

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de gewenste organisatievorm om te komen tot een
optimale uitvoering. Hierbij wordt aandacht besteed aan het versterken van de externe integratie,
versterken van de kaderstellende en sturende rol van de raad met betrekking tot het milieubeleid en
het versterken van de klantrelatie gemeente - Regionale Milieudienst (RMD).

Per hoofdstuk (met uitzondering van het laatste) worden de verschillende thema's nader uitgewerkt
met als hoofddoelstelling: minimaal behoud, maar liever verbetering van de leefkwaliteit in de
gemeente Roosendaal. Per opgave wordt een aantal milieuthema's behandeld. Per milieuthema wordt
vervolgens ingegaan op de stand van zaken in de gemeente en wat er op grond van wetgeving en
beleid van rijk en provincie van de gemeente wordt verwacht. Per thema zijn op deze wijze de
ambities, doelen en activiteiten voor de komende 4 jaren in de gemeente beschreven.

Deel 2: Het meerjarenuitvoeringsprogramma en de Milieumonitor

Het Meerjarenuitvoeringsprogramma (MUP) geeft voor een periode van 4 jaar - de geldigheidsduur
van het Milieubeleidsplan - aan welke activiteiten er in welk jaar uitgevoerd zullen worden om de
beleidsdoelen te kunnen halen. Het meerjarenprogramma is niet statisch. Jaarlijks wordt een
Milieu-uitvoeringsprogramma opgesteld, eventueel aangevuld met een beleidsparagraaf. Hiermee kan
geanticipeerd worden op tussentijdse ontwikkelingen.

In het MUP zijn geen activiteiten opgenomen die specifiek op het plangebied betrekking hebben. Met
algemene acties zoals het vastleggen van veiligheidsafstanden/risicozones in ruimtelijke plannen,
wordt vanzelfsprekend rekening gehouden.

De Milieumonitor is een instrument om op systematische wijze de voortgang van de uitvoering van het
milieubeleid te volgen. In het Milieubeleidsplan zijn beleidsdoelen en activiteiten met de bijbehorende
indicatoren geformuleerd. Door het jaarlijks meten (monitoren) van de indicatoren kan beoordeeld
worden of de doelen gehaald worden of in zicht komen. Ook zijn hier mogelijk trends uit af te leiden.
Ook kan hieruit worden afgeleid op welke terreinen nog extra actie nodig is om de doelen te
halen/benaderen.

Om de gestelde milieudoelstellingen te halen is de afgelopen jaren een aantal convenanten gesloten.

 Verklaring van Dussen (tussen 19 gemeenten op het gebied van CO2-reductie, duurzame energie,
energiebesparing).

 Convenant Duurzaam Bouwen (tussen gemeenten, woningbouwcorporaties en
projectontwikkelaars waarbij is afgesproken een duurzame bijdrage te leveren aan nieuw te
bouwen woningen en bij grootonderhoud, renovatie en herstructurering van bestaande woningen).

 Countdown 2010 (verklaring m.b.t. biodiversiteit, wereldwijd).
 Verklaring Roosendaal Millenniumgemeente (Roosendaal doet mee met een landelijke, door de

VNG internationaal opgezette actie, om mee te helpen om de 8 door de Verenigde Naties in 2000
opgestelde millenniumdoelstellingen voor 2015 te halen.

 Deelnameverklaring Duurzaam Inkopen (intentie is uitgesproken om duurzaamheid serieus te
nemen en te betrekken in het inkoopproces).

In 2010 is gestart met het herijking van het Milieubeleidsplan. Dit moet in 2011 leiden tot een
handleiding waarbij de verbinding tussen sociale, economische en ruimtelijke milieu thema’s voorop
staat. Daarnaast wordt een actieprogramma opgesteld waarbij onderscheid wordt gemaakt tot
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uitvoering van wettelijke milieutaken en taken met meer beleidsvrijheid. De producten samen zullen
het huidige milieubeleidsplan vervangen.

2.5.8 Welstandsnota

Algemeen

Modernisering en vermaatschappelijking van het welstandstoezicht is een belangrijke doelstelling van
de in werking getreden herziening van de Woningwet. Belangrijkste wijziging is de bepaling dat de
welstandsbeoordeling alleen nog maar kan worden gebaseerd op door de gemeenteraad in een
welstandsnota vastgestelde welstandscriteria. De welstandsnota voor de gemeente Roosendaal is in
juni 2004 vastgesteld en wordt jaarlijks geëvalueerd.

Het welstandsbeleid voor Roosendaal is opgesteld vanuit de overtuiging dat de gemeente,
ondernemers en inwoners het belang van een aantrekkelijke gebouwde omgeving dienen te
behartigen. De gevels van gebouwen en andere bouwwerken vormen samen de dagelijkse
leefomgeving. Dat betekent dat de verschijningsvorm van een bouwwerk geen zaak is van de
eigenaar van het bouwwerk alleen. Een aantrekkelijke, goed verzorgde omgeving verhoogt de waarde
van het onroerend goed en versterkt het vestigingsklimaat. Het welstandstoezicht is bedoeld om, in
alle openheid, een bijdrage te leveren aan de schoonheid en de aantrekkelijkheid van Roosendaal.
Het doel van het welstandsbeleid is:

'Een effectief, controleerbaar en klantvriendelijk welstandstoezicht in te richten en opdrachtgevers en
ontwerpers in een vroeg stadium te informeren over de criteria die bij de welstandsbeoordeling een rol
spelen.'

Het belangrijkste uitgangspunt voor het formuleren van welstandsbeleid vormt het handhaven van de
afzonderlijke ruimtelijke karakteristieken en waardevolle elementen, zonder ontwikkelingen te
belemmeren. In welke mate dit mogelijk is, hangt af van de gebiedskarakteristieken, het vigerend
beleid en de gewenste ontwikkelingen en is dus met name een politieke keuze.

Voor gebieden met dezelfde functie, (bebouwings)kenmerken en -eigenschappen zijn gebiedsgerichte
toetsingskaders opgesteld met een gebiedsbeschrijving, een waardebepaling, het vigerend ruimtelijke
beleid en de welstandscriteria.

Heerle

De Herelsestraat kenmerkt zich door organische gegroeide lintbebouwing stammend uit de 18e en
19e eeuw. Heerle ligt ten noorden van het spoortracé Roosendaal - Bergen op Zoom en heeft
kenmerken van een lintstructuur. De bebouwing bestaat voor het grootste deel uit vrijstaande en
twee-onder-één-kap woningen, die zijn uitgevoerd in één of twee meestal verticaal gelede bouwlagen
met kap. De bouwvorm is gevormd door een landschappelijke onderlegger en biedt ruimte voor
flexibele invulling en heeft een relatie met het landschap. Typerende kenmerken zijn dat achter de
lintbebouwing planmatige buurten zijn gerealiseerd en dat de randen fraaie overgangen naar het
openlijk landelijk gebied vertonen. De beeldbepalende elementen van Heerle zijn de lintbebouwing, de
spoorlijk Bergen op Zoom - Breda en het kassenlandschap. De karakteristieke bebouwing bevindt zich
hoofdzakelijk langs de Herelsestraat en de R.K. St. Gertrudiskerk.
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Afbeelding Welstandsnota

De uitbreidingslocatie is niet opgenomen in de welstandsnota. Voor de uitbreidingslocatie zullen aparte
welstandscriteria worden opgesteld.

2.5.9 Waterplan Roosendaal

Het Waterplan (november 2004) is een samenwerkingsproduct van de gemeente Roosendaal,
Waterschap Brabantse Delta, Waterleidingmaatschappij Brabant Water en provincie Noord-Brabant.
Het plan vormt de opstap naar een intensive en efficiënte samenwerking vanuit het besef dat alleen op
deze manier de veelal integrale waterproblemen aangepakt kunnen worden. Het Waterplan is een
vrijwillige planvorm die geen wettelijke verankering kent. De doelstellingen uit dit Waterplan dienen
dan ook vertaald te worden in de gemeentelijke plannen die wel een juridische grondslag kennen. Het
Waterplan vervult in dat opzicht de functie van Koepelplan op gemeentelijk niveau.

In het Waterplan wordt vooruit geblikt op de wijze waarop in de toekomst met water binnen
Roosendaal wordt omgegaan. De doelen van het Waterplan zijn:

 inzicht in het functioneren van het watersysteem en de wijze waarop dit bepalend is voor functies
als groen, wonen, werken en recreatie;

 het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op het waterhuishoudkundig beleid binnen de
gemeente Roosendaal;

 het benoemen van ingrepen gericht op het verbeteren van de Roosendaalse waterhuishouding.
Deze doelen dragen bij aan het realiseren van de hoofddoelstelling van het nieuwe waterbeheer: "Het
creëren van een duurzaam en veerkrachtig watersysteem met een daarop afgestemd water- en
landgebruik tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten". Vanuit een brede participatie waarin niet
alleen de verschillende overheidsinstanties maar ook belangengroepen hebben meegewerkt, worden
in dit Waterplan doestellingen, beleidsregels en maatregelen uitgewerkt die toewerken naar het
bereiken van dit gewenste eindbeeld.
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Algemeen streefbeeld Waterplan Roosendaal

In 2030 moet er in de gemeente Roosendaal sprake zijn van een watersysteem waarin het
grondgebruik zodanig is afgestemd op het natuurlijk functioneren van het watersysteem dat daarmee
variaties in waterkwantiteit en -kwaliteit eenvoudig kunnen worden opgevangen (veerkracht). Dit houdt
in dat de verschillende vormen van grondgebruik en de karakteristieken van het watersysteem meer
met elkaar in evenwicht worden gebracht, zodat er een minimum aan ingrepen in het watersysteem
nodig is om de gewenste gebruiksfuncties te kunnen uitoefenen. De waterketen is verder
geoptimaliseerd waardoor er negatieve kwaliteitsinvloed op het watersysteem tot een aanvaardbaar
minimum wordt teruggebracht evenals het verbruik van grondstoffen. Binnen de keten werken de
organisaties op efficiënte en doelmatige wijze samen. De intensievere samenwerking beperkt zich niet
tot de waterketen. Hierdoor vormen organisatorische grenzen niet langer een belemmering in het
operationele waterbeheer, zodat een hoge mate van transparantie wordt bereikt en er geen ruimte
resteert voor het onderling afwentelen van problemen. Het waterbeheer wordt door de betrokken
organisaties als collectieve verantwoordelijkheid beschouwd en als zodanig inhoud gegeven vanuit de
eigen verantwoordelijkheid.

De toekomst van het Roosendaalse water

Het algemene streefbeeld schetst een fraai toekomstbeeld, maar is nog te weinig concreet om
maatregelen aan te koppelen. Gelet op het vigerende beleid van de verschillende overheden c.q.
waterbeheerders zal de fysieke toestand van het Roosendaalse water de komende jaren sterk
verbeteren. Binnen de gehele gemeente wordt daarmee minimaal een algemene basiskwaliteit in het
watersysteem bereikt.

Door middel van de vigerende kwaliteitsdoeleinden wordt in alle deelstroomgebieden een meer
duurzaam en veerkrachtig functionerend systeem nagestreefd. Binnen de gestelde termijnen van het
vigerend beleid wil het waterplan bijdragen aan het realiseren van de basiskwaliteit van de volgende
doelstellingen die samen de speerpunten van het waterplan vormen:

 verbetering van de waterkwaliteit;
 verminderen wateroverlast en verlagen inundatierisico (inundatie = het onder water zetten van een

stuk land);
 vergroting van landschapsecologische waarden;
 een duurzaam en verantwoord gebruik van (drink)water;
 vergroting van belevingswaarde;
 organisatie, participatie en communicatie.

Boven op deze doelstellingen worden vanuit het Waterplan extra ambities geformuleerd: 'de na te
streven kwaliteit'. Deze verschilt per deelstroomgebied. In het ene geval ligt het accent meer op
waterkwaliteit en beleving en in het andere stroomgebied hangt deze extra ambitie samen met het
doelmatig afvoeren van grote hoeveelheden water. Deze ambitie wordt omschreven in de vorm van
typologieën die samenvallen met één of meerdere deelstroomgebieden. Er wordt gebruik gemaakt
van vijf typologieën:

 'beeklopen in het groen': met deze typologie wordt sterk ingezet op een ruimtelijk aantrekkelijke en
ecologische verantwoorde integratie met de zuidwestelijke stadsrand;

 'robuust en veerkrachtig': ten opzichte van het basisniveau wordt extra aandacht besteed aan het
tegengaan van wateroverlast;

 'behoud van bovenlopen': met deze typologie wordt een goed nabuurschap nagestreefd, ofwel het
dragen van de eigen verantwoordelijkheid en het niet afwentelen van problemen naar
benedenstrooms gebied;

 Een aantal waterpartijen binnen de kern van Roosendaal wordt getypeerd als 'wijkwaterwensen';
deze typologie impliceert het streven naar optimalisatie van de belevingswaarde;

 Binnen de gemeente wordt een aantal wateren in een speciale categorie geplaatst:
'cultuurhistorische turfvaarten': Deze wateren zijn kunstmatig en passen in principe niet binnen de
stroomgebiedsbenadering. Aanvullend op de basiskwaliteit wordt voor deze vaarten ingezet op
een optimale inpassing in het landschap en het benutten van het ecologisch potentieel.

Op Heerle en ook de uitbreidingslocatie is de typologie 'behoud van bovenlopen' van toepassing.
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2.5.10 Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan 2010-2013
Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2010-2013 is een strategisch beheerplan. In het
verbreed GRP wordt de integratie van de zorgplichten hemelwater, afvalwater en grondwater, waarvan
hemelwater en grondwater een nieuwe zorgplicht zijn, vorm gegeven. In de Wet gemeentelijke
watertaken, in werking per 1 januari 2008, worden naast de traditionele gemeentelijke zorg voor
afvalwater expliciet zorgplichten benoemd voor hemelwater en grondwater. Er wordt uitgegaan van de
verantwoordelijkheid van de perceelseigenaar voor maatregelen op het eigen terrein. Indien in het
bebouwd gebied sprake is van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand, dan krijgt de
gemeente een zorgplicht. Deze gemeentelijke zorgplicht geldt alleen als het gaat om maatregelen die
doelmatig zijn en niet tot de verantwoordelijkheid van het waterschap of provincie behoren.

In het VGRP 2010-2013 is opgenomen:

 Hoe de gemeente de komende jaren het gemeentelijk rioleringsstelsel gaat beheren en
onderhouden;

 Welke maatregelen de gemeente neemt om wateroverlast door intensieve regenbuien
(klimaatverandering) te voorkomen;

 Hoe de gemeente omgaat met de zorg voor regenwater;

 Hoe inzicht verkregen wordt in overlast door hoge grondwaterstanden in de gemeente.

In het VGRP 2010-2013 zijn doelstellingen voor de komende jaren vastgesteld. Daarbij is op basis van
de gekozen strategie op hoofdlijnen aangegeven welke maatregelen uitgevoerd moeten worden om
de gestelde doelen te bereiken en welke (financiële) middelen daarvoor nodig zijn.

Hierbij worden ook de gevolgen voor de rioolheffing voor burgers en bedrijven aangegeven. Op welke
wijze de noodzakelijke maatregelen, zoals rioleringvervanging of hydraulische en / of
milieumaatregelen, zullen worden uitgevoerd, worden in latere operationele plannen opgenomen.

Met behulp van het VGRP 2010-2013 worden de volgende doelstellingen en maatregelen nagestreefd:
 Goed functioneren van de bestaande transportsystemen voor afvalwater, hemelwater en

grondwater;
 Zo min mogelijk schoon regenwater of grondwater via de gemengde afvalwaterriolering afvoeren;

 Met het rioleringssysteem het milieu zo min mogelijk belasten;

 Uitvoeren van de maatregelen om water op straat verder te verminderen;

 Bijdrage leveren aan behalen waterkwaliteit conform Kaderrichtlijn Water onder meer door het
opsporen van foutieve vuilwateraansluitingen op hemelwaterriolen;

 Inzicht krijgen in grondwatersysteem Roosendaal door het opzetten van een meetsysteem en het
structureel verzamelen van de meetresultaten.

2.5.11 Beleidskader buitensportaccommodaties

In dit beleidskader is reeds aangegeven dat de inmiddels voormalige sportvoorzieningen dicht bij de
woningen liggen en daardoor overlast veroorzaakte. In deze beleidsnota is aangegeven dat alleen
verplaatsing soelaas kan bieden.

De sportvoorzieningen zijn inmiddels verplaatst naar de locatie tussen de Kapelstraat en het Kerkpad
ten oosten van de kern Heerle. De sportvoorzieningen in Heerle bestaan uit twee voetbalvelden, twee
handbalvelden, een sportzaal met bijbehorende voorzieningen en een berging ten behoeve van
materiaal. Naast deze voorzieningen zijn ook een opstelplaats voor fietsen, parkeerplaatsen en een
multifunctionele strook gerealiseerd.
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2.5.12 Beleidsnota Handhaving 'Programmatisch handhaven, de manier van werken in
Roosendaal'

In 2004 is in Roosendaal gestart met de professionalisering van de handhaving. In dat kader is de
beleidsnota Handhaving “Programmatisch handhaven, dé manier van werken in Roosendaal”
vastgesteld. Het doel van het gemeentelijke handhavingbeleid is het verbeteren van de integraliteit en
onderlinge afstemming van de handhaving door middel van het invoeren van programmatisch
handhaven. Dit houdt in dat jaarlijks een uitvoeringsprogramma wordt voorbereid en vastgesteld. Uit
dit programma blijkt welke handhavingactiviteiten - in welke mate en samenhang - door de
verschillende handhavingpartners worden uitgevoerd. De prioriteiten zijn neergelegd in de nota
“Verbreding en verdieping programmatisch handhaven in Roosendaal”.

Het bestemmingsplan is bindend voor zowel de (gemeentelijke) overheid als de burger. Het
gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de controle en handhaving van de voorschriften die zijn
opgenomen in het bestemmingsplan. Het ultieme doel van handhaven is het bereiken van
normconform gedrag.

Handhaving betreft het toezicht houden op verleende beschikkingen en het toezicht houden op
naleving van gebruiksvoorschriften. Bij niet naleving van de voorschriften kan handhavend opgetreden
worden. Er kan zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk gehandhaafd worden. Tussen deze twee
vormen van handhaving zit een belangrijk verschil. Bestuursrechtelijk handhaven is er op gericht om
de overtreding ongedaan te maken. Deze vorm van handhaven heeft dus een herstellende functie,
terwijl strafrechtelijk handhaven er op gericht is om de overtreder te bestraffen. Hoewel beide vormen
van handhaven dus voorkomen zal de gemeente doorgaans bestuursrechtelijk handhaven.

Aan elke beslissing op het gebied van handhaving gaat een zorgvuldige belangenafweging vooraf.
De bevoegdheid tot het toepassen van een handhavingmiddel is een bevoegdheid en geen plicht.

In de jurisprudentie is echter wel bepaald dat gelet op het algemeen belang dat gediend is met
handhaving in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is
om handhavend op te treden in de regel van deze bevoegdheid gebruik moet maken. Slechts onder
bijzondere omstandigheden mag het bestuursorgaan weigeren dit te doen. Dit kan zich voordoen
indien concreet uitzicht op legalisatie bestaat.
Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen
belangen dat van optreden in die situatie behoort te worden afgezien.

Handhaving vindt plaats op basis van de nota “Verbreding en verdieping programmatisch handhaven
in Roosendaal”. In deze nota zijn, op basis van een probleem- en risicoanalyse, prioriteiten bepaald.
De keuze wanneer wel en wanneer niet wordt gehandhaafd is hierdoor terug te voeren op een
vastgestelde lijn waardoor willekeur, ongelijke behandeling en onzorgvuldigheid wordt voorkomen.

2.5.13 Nota Integraal Veiligheidsbeleid

In de nota "Integrale veiligheid" (maart 1999) wordt getracht samenhang te brengen in alle aspecten
die een rol spelen bij veiligheid. De nota vormt als zodanig een katalysator om veiligheid
gemeentebreed die aandacht te geven waar de burgers om vragen.

De nota geeft een kader aan om de ontwikkeling en uitvoering van het veiligheidsbeleid te begeleiden
en aan te sturen. Drie aspecten staan daarin centraal: visie, het operationaliseren van het begrip
integrale veiligheid en monitoring. Het strategische beleid wordt uitgewerkt aan de hand van
zogenaamde veiligheidsstrategieën rond de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen: sociale
veiligheid, kleine (veel voorkomende) criminaliteit, overlast en spanningen in de woonomgeving,
verkeer, risicobeheersing. De strategieën worden vertaald in producten en acties voor de komende
planperiode. Per veiligheidsstrategie wordt tevens het beleidsdoel aangegeven.

Het Handboek Veiligheid - door de gemeente Roosendaal ontwikkeld - biedt inmiddels ruime
mogelijkheden om het kwaliteitsaspect veiligheid daadwerkelijk in het gemeentelijk handelen vorm te
geven. Naast de nota "Integraal Veiligheidsbeleid" zijn in dit handboek onder andere opgenomen de
monitor Veiligheid, diverse veiligheidskeurmerken en de Veiligheids-Effect-Rapportage (VER).
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De nota Integraal Veiligheidsbeleid 1999-2002 gaat niet specifiek op wijken in, maar is voor geheel
Roosendaal opgesteld.

De Handboeken Politiekeurmerk Veilig Wonen worden periodiek geactualiseerd.

2.5.14 Nota 'Spelen in roosendaal'

De gemeente Roosendaal geeft ieder jaar veel geld uit aan speelvoorzieningen, reserveert hiervoor
ruimte in het openbaar gebied en heeft personeel voor beleid en beheer ervan. In de nota “Spelen in
Roosendaal” heeft de gemeente haar beleid voor speelvoorzieningen geformuleerd. Het beleid is met
name van toepassing op de stad Roosendaal. De dorpskernen, waaronder Moerstraten, kunnen
vanwege hun specifieke situatie niet op dezelfde manier benaderd worden als de wijken wanneer het
gaat om het speelvoorzieningenniveau.
Uitvoering van de beleidsnota speelvoorzieningen staat garant voor voldoende aanbod van
speelvoorzieningen voor kinderen en jeugd tot 19 jaar op een blijvend kwalitatief hoogwaardig niveau,
waarbij rekening gehouden wordt met een evenwichtige spreiding van speelvoorzieningen over de
stad en de dorpen en waarbij ingespeeld kan worden op de vraag zoals die bestaat bij de bewoners.

Het streven is om als aanvulling van de bestaande traditionele speelvoorzieningen kinderen meer te
motiveren om te spelen en lekker te bewegen in het groen, in een 'natuurlijke' omgeving, frisse lucht
inademen en zich te ontspannen.
Door kinderen al spelend, naast de noodzakelijk traditionele speelvoorzieningen, te  laten
kennismaken met de meer 'natuurlijke' omgeving (door het thema groen te verbinden met spelen)
worden gezondheid, bewegen, jeugd, milieu en sociale cohesie verbeterd en versterkt. Op deze
manier verwerven kinderen meer inzicht, begrip en binding met de natuur. Hierdoor ontstaat een
situatie waarbij kinderen zich al spelend op een educatieve manier beter ontwikkelen tot volwaardige
burgers met inzicht en begrip voor de waarde van de natuur.  Dit heeft mogelijk weer tot gevolg dat ze
in de toekomst meer betrokken zullen zijn bij de ontwikkeling van een duurzame meer leefbare buurt.

Bij de uitbreidingslocatie blijft een gedeelte van de sportvelden nog onbenut. Gekeken zal worden of
dit ingericht kan worden als een speelplek voor kinderen.

2.5.15 Prostitutienota (2000)

In de Nota prostitutiebeleid (september 2000) is bepaald dat ter bescherming van het woon- en
leefklimaat in de woonwijken geen seksinrichtingen worden toegestaan:
 in of aan woonstraten;
 in straten waar sprake is van concentratie van recreatieactiviteiten, winkels en activiteiten die of

belastend zijn voor het woon- of leefklimaat dan wel voor de openbare orde;
 in de directe omgeving van onderwijsinstellingen, sociaal-culturele instellingen of

sportaccommodaties waar zich in belangrijke mate minderjarigen bevinden dan wel hun
bezigheden hebben.

Deze eisen gelden voor bestaande vestigingen na beëindiging door de huidige exploitant. Uit analyse
blijkt dat, gelet op de criteria, geen ruimte kan worden geboden voor seksinrichtingen.

2.5.16 Gebiedsvisie 'Heerle in ontwikkeling' en de oplegger 2008

Op 8 maart 2006 is de gebiedsvisie 'Heerle in ontwikkeling' vastgesteld door het college. De visie
omschrijft de kern van Heerle met betrekking tot verschillende aspecten zoals wonen en
voorzieningen etc. Het plan geeft het beeld over hoe men de leefbaarheid binnen Heerle wil
verbeteren en welke ontwikkelingen hiervoor nodig zijn. Zoals in meer kleine kernen staat de
leefbaarheid in Heerle onder druk door vergrijzing, ontgroening en een terugloop van het
voorzieningenniveau. Bij de gebiedsvisie is in 2008 een 'oplegger' opgesteld ten behoeve van de
subsidieaanvraag bij de provincie Noord-Brabant in het kader van leefbaare dorpen. De oplegger dient
als overbruggingsdocument tussen de gebiedsvisie uit 2006 en het uitvoeringsplan dat in 2008 is
opgesteld. De notitie licht toe welke ontwikkelingen op korte termijn gepland staan.

Uit de gebiedsvisie uit 2006 blijkt dat er sprake is van een aantal belangrijke knelpunten. Het betreft
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 het gebrek aan nieuwe woningbouw voor diverse doelgroepen zoals senioren, starters en mensen
met een functiebeperking;

 de aanwezigheid van verouderde accommodaties (het dorpshuis, sportverenigingen);
 de ter discussie staande functie van de rijksmonumentale kerk in het hart van het dorp als gevolg

van teruglopend kerkbezoek.

Anno 2008 is het voorzieningenniveau nog verder onder druk komen te staan door de sluiting van de
supermarkt en het dreigende vertrek van de enige huisartsenpraktijk uit het dorp.
Om de leefbaarheid in het dorp te behouden is het van belang dat er nieuwe woningbouw gerealiseerd
wordt, waaronder woningbouw voor speciale doelgroepen zoals senioren en starters.

Tevens is een clustering van voorzieningen gewenst, als gevolg van medegebruik is het immers
gemakkelijker om voorzieningen in stand te houden. Bovendien maakt het inhoudelijke samenwerking
eenvoudiger, waarmee een bijdrage geleverd kan worden aan de sociale infrastructuur van het dorp.
In het voorzieningenniveau speelde het sportcomplex een cruciale rol. Het is immers een voorziening
die niet alleen door de sportverenigingen werd gebruikt, maar ook door de school en het buurthuis.
Het buurthuis de Schalm is echter sterk verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd.
Een verplaatsing van het toenmalige sportcomplex naar Wouw is in de aanloop naar de gebiedsvisie
overwogen, maar gezien de consequenties van een dergelijke verplaatsing voor de leefbaarheid in de
kern, zijn alle betrokken partijen waaronder de sportverenigingen en het leefbaarheidsplatform tot de
conclusie gekomen dat dit niet gewenst was. In Heerle zijn een voetbal-, een handbal-, een judo- en
een badmintonvereniging actief. Deze verenigingen dragen in belangrijke mate bij aan de sociale
infrastructuur van het dorp. Sporten en bewegen past niet alleen in een gezonde levensstijl maar heeft
ook een belangrijke ontmoetingsfunctie voor alle inwoners. Deze verenigingen zijn stevig verankerd in
de gemeenschap. Juist vanwege de sociale functie die de verenigingen was een nieuw sportcomplex
gewenst. Bovendien zou een eventuele verplaatsing van het sportcomplex naar Wouw het
voorzieningenniveau in het dorp nog verder uithollen. Het nieuwe sportcomplex is ten oosten van de
kern gerealiseerd.

De vrijkomende gronden van het voormalige sportcomplex kunnen nu ingezet worden voor nieuwe
woningbouw waarmee de vergrijzing en de ontgroening van het dorp tegen gegaan kan worden.

In de 'oplegger' uit 2008 is aangegeven dat een samenhangende aanpak nodig is om het
voorzieningenniveau op peil te brengen en daarmee de fysieke en sociale infrastructuur van het dorp
te versterken. Wanneer alleen geïnvesteerd zou worden in de bouw van senioren- of
zorgappartementen zonder dat er geïnvesteerd zou worden in een multifunctioneel centrum. zouden
ouderen er in Heerle nog niets mee opschieten. Al er echter niet gelijktijdig geïnvesteerd wordt in
nieuwe woningbouw is er onvoldoende draagvlak om de voorzieningen in stand te houden. Bovendien
worden met de woningbouw middelen gegenereerd die nodig zijn om een multifunctioneel centrum tot
stand te brengen. In Heerle hangt dus alles met alles samen. De ene ontwikkeling kan niet los van de
andere ontwikkeling tot uitvoering gebracht worden. In overleg met alle betrokken partijen is een
toekomstscenario opgesteld. Met dit scenario kan de zowel de fysieke als sociale infrastructuur
versterkt worden.

Tijdens het opstellen van de 'oplegger' in 2008 was er nog geen woningbouwprogramma ontwikkeld
voor het huidige plangebied. Wel wordt uit de oplegger duidelijk dat er, gezien de ontgroening en de
vergrijzing, voldoende aandacht moet zijn voor levensloopbestendig bouwen en de realisatie van
voldoende starterswoningen.
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Hoofdstuk 3 BESCHRIJVING PLANGEBIED

Afbeelding luchtfoto plangebied

3.1 Historische analyse van het gebied

De kern Heerle is mogelijk ontstaan als een van de zwermgehuchten (gehuchten bestaande uit een
zwerm boerderijen) rondom Wouw (zoals Akker, Westelaar, Oostelaar enz). Reeds in 1307 werd
Heerle echter een zelfstandige parochie, met een eigen kapel. Bestuurlijk bleef de kern onder Wouw
vallen.

Heerle is een typisch voorbeeld van een straatdorp. Oorspronkelijk bevond alle bebouwing zich aan de
Herelsestraat, die zich over de kam van een dekzandrug uitstrekt in ZZW-NO richting.
Binnen deze kern heeft zich oorspronkelijk geen dorpsplein ontwikkeld. Het huidige dorpsplein is pas
na de Tweede Wereldoorlog tot stand gekomen. Wel was er ter hoogte van de kern een zekere
verbreding van de Herelsestraat aanwezig.

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen ook de geplande woonuitbreidingen tot stand, die aan de west-
en in mindere mate aan de oostzijde van de kern te vinden zijn.
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Afbeelding Heerle in 1796

3.2 Ruimtelijke analyse van het gebied

3.2.1 Stedenbouwkundige analyse

Binnen de stedenbouwkundige structuur van Heerle zijn duidelijk twee verschillende gebieden te
onderscheiden: het gebied rondom de Herelsestraat en het gebied ten westen van de Herelsestraat.

De stedenbouwkundige structuur van Heerle wordt in belangrijke mate bepaald door het aanwezige
wegenpatroon. Binnen dit wegenpatroon is het dorpsplein de belangrijkste openbare ruimte. De
overige open ruimten binnen de kern worden gevormd door de groene ruimtes tussen de naoorlogse
bebouwing.

In de nieuwe woonuitbreidingen is een karakteristieke groenstructuur tot stand gekomen. De groene
gebieden in de voormalige pastorietuin en aan de Ekelstraat staan met elkaar in verbinding via
groenstroken en rijen boombeplanting. Deze structuur zet zich voort in de groenstructuur van de
nieuwe woonwijken aan de zuidzijde van de kern.
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Afbeelding stedenbouwkundige analyse           Afbeelding groenstructuur

3.2.2 Verkeer en infrastructuur

Heerle is in goed ontsloten door de ligging nabij de A58, die ten zuiden van de kern ligt. Via de
Herelsestraat en de Bergsebaan is de Heerle direct verbonden met op- en afrit 26 van de A58. Via
deze rijksweg is Heerle verbonden met de regionale centra Roosendaal en Bergen op Zoom.  Aan de
noordzijde is Heerle via de de Moerstraatseweg verbonden met Steenbergen in het noordwesten en
via de Waterstraat met het oostelijk gelegen Wouw. De overige wegen in het buitengebied hebben
een lokaal karakter en hebben een belangrijke functie voor de ontsluiting van het agrarisch gebied.

Alle wegen in de kern Heerle zijn in verkeerskundige termen ‘erftoegangswegen binnen de bebouwde
kom’. Dat wil zeggen dat hier een 30 km/uur regime geldt en dat gemotoriseerd- en fietsverkeer
gebruik maakt van dezelfde rijbaan. Functioneel gezien is de Herelsestraat echter de ‘ruggengraat’
van het dorp omdat de meeste woonstraten hier op uitkomen en omdat langs deze weg de meeste
functies gesitueerd zijn. Hierdoor heeft de Herelsestraat een relatief  ‘zwaardere’ verkeersfunctie. Op
de Herelsestraat rijden gemiddeld 2000 motorvoertuigen per etmaal. Dit is gemiddeld het drievoudige
van de overige woonstraten in het dorp. Voor ‘erftoegangswegen binnen de bebouwde kom’ geldt
grofweg een acceptabele verkeersintensiteit van 3000 motorvoertuigen per etmaal. Hierbij is reeds
rekening gehouden met de rurale omgeving. In stedelijke context geldt namelijk een hogere
acceptabele verkeersintensiteit.

3.2.3 Groen, water en ecologie

Heerle is gelegen in een agrarisch werklandschap, een zogenaamd hoevenlandschap. Dit zijn de
oudste ontginningen, gelegen op de hogere gronden langs de beken. Het karakter van dit landschap
wordt bepaald door de verspreide hoeves met hooggelegen bouwlanden en grasland op de lagere
delen. Vroeger was dit landschap kleinschalig door de singelbeplanting langs de perceelsgrenzen. Nu
is het een open glooiend landschap, met een los patroon van verspreide erven en slingerende wegen,
soms begeleid door laanbeplantingen.
De waterloop Running, die het plangebied van zuidwest naar noordoost doorkruist, is aangeduid als
een ‘duurzame drager’ voor het landschap. Het zichtbaar maken van de waterloop, bijvoorbeeld door
natuurlijke ontwikkeling van beekloop en oevers of incidenteel accenten van (knot)bomen, is hiervoor
belangrijk. (Landschapsontwikkelingsplan De Zoom van West-Brabant, 2004/2005)
Op dit moment is de Running niet zichtbaar, omdat deze onder de sportvelden door loopt.
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A f b e e l d i n g
Landschapsontwikkeling De Zoom van West-Brabant

De Running is niet aangewezen als ecologische verbindingszone, zoals vastgelegd in Rijks- en
provinciaal beleid. De waterloop heeft wel ecologische waarden.

Het plangebied valt in de zone ‘afronding dorpskern’. Op dit moment bestaat het plangebied uit de
sportvelden van Heerle met bijbehorende bebouwing en een agrarisch perceel met een schuur/stal.
De sportvelden zijn omsloten door bomen en struiken. Het oostelijk gelegen agrarisch perceel heeft
een open karakter met uitzicht naar het noordelijk gelegen landschap. De directe omgeving van het
plangebied bestaat in noordelijke en westelijke richting uit agrarische percelen, in gebruik als (beweid)
grasland en akkerland. In zuidelijke en oostelijke richting bevindt zich de bebouwde kom van Heerle.

3.2.4 Sociale veiligheid

Kleine kernen als Heerle, met hun traditionele opzet van wonen aan de straat en private achtertuinen,
voldoen in beginsel in hoge mate aan de moderne eisen die worden gesteld aan sociale veiligheid:

 de dorpen zijn overzichtelijk van afmetingen;
 de woonbebouwing is direct gericht op de openbare buitenruimten;
 de openbare buitenruimten zijn in het algemeen ook de verkeersroutes, zodat er in ruime mate

sociale controle plaats vindt;
 er komen geen doodlopende straten en onoverzichtelijke hoeken voor;
 achtererven grenzen in het algemeen niet aan de openbare weg;
 parkeren komt nergens in grote concentraties voor, zodat betrokkenheid vanuit de woonfuncties

blijft bestaan.

Dit geldt in overwegende mate ook voor de uitbreidingslocatie Heerle.

3.3 Functionele analyse van het gebied

3.3.1 Functionele hoofdstructuur
Heerle is een kern met ongeveer + 1400 inwoners en bestaat vooral uit woningen. Het is een kleine,
maar hechte sociale gemeenschap waar het verenigingsleven stevig verankerd is.
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Het huidige plangebied bestaat uit de voormalige sportvelden van Heerle. Deze zijn niet meer in
gebruik, omdat de sportactiviteiten verplaatst zijn naar het oosten van Heerle. Ten oosten van Heerle
is een nieuw sportcomplex (sportzaal en sportvelden) waar alle sportactiviteiten naar toe verhuisd zijn.

Ook het dorpshuis De Schalm valt in het plangebied. In dit dorpshuis vindt nog een aantal
sociaal-culturele activiteiten plaats. Het is de bedoeling dat deze activiteiten uiteindelijk verplaatst
worden naar de kerk en de directe omgeving. Op deze manier wordt een clustering van voorzieningen
gerealiseerd.

In het plangebied valt ook een deel van het perceel Herelsestraat 139.

3.3.2 Maatschappelijke voorzieningen

Zoals hiervoor reeds is aangegeven, is het dorpshuis De Schalm nog steeds in gebruik ten behoeve
van een aantal sociaal-culturele activiteiten.

3.3.3 Wonen

Het perceel Herelsestraat 139 zal worden gesplitst. Het gedeelte waarop de schuur staat zal bij het
plangebied betrokken worden. De schuur zal gesloopt worden. Het pand Herelsestraat 139 zal ook als
woning verkocht worden. Omdat hiervan, voor zover nu bekend, de bestemming niet zal wijzigen,
wordt deze niet meegenomen in het plangebied. De regeling uit het nu geldende plan blijft voor dit
gedeelte van het perceel gewoon van kracht.
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Hoofdstuk 4 ONDERZOEKEN

4.1 Bedrijven- en milieuzonering

Milieuzonering is in de ruimtelijke ordening het rekening houden met milieuhinder van bedrijven ten
opzichte van milieugevoelige functies. Om de gemeenten een handreiking te bieden voor een
verantwoord inpassen van bedrijvigheid in haar fysieke omgeving of van gevoelige functies nabij
bedrijven, is door de VNG de publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ (geheel herziene uitgave 2009)
opgesteld. In die publicatie is een richtafstandenlijst opgenomen. In deze lijst zijn bedrijven op grond
van hun potentiële milieubelasting ingedeeld in zes categorieën. Categorie 1 staat voor de laagste
potentiële milieubelastingen en categorie 6 staat voor de hoogste potentiële milieubelasting.

De richtafstanden zijn afgestemd op de omgevingskwaliteit zoals die wordt nagestreefd in een rustige
woonwijk of een vergelijkbaar omgevingstype. Indien de aard van de omgeving dit rechtvaardigt
-vanwege de aanwezige functiemenging of ligging nabij drukke wegen- kunnen gemotiveerd kleinere
richtafstanden worden gehanteerd. In die situaties wordt dan uitgegaan van het type 'gemengd
gebied'.

Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen
komen ook andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Gebieden die direct langs
hoofdinfrastructuur (met uitzondering van spoorlijnen) liggen, zijn eveneens te beschouwen als
gemengd gebied. Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere
richtafstanden rechtvaardigen. Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten
in de meeste gevallen bepalend.

De richtafstanden worden naar omgevingstype gedifferentieerd zoals dat in onderstaande tabel
inzichtelijk is gemaakt.

Milieucategorie richtafstand tot omgevingstype
rustige woonwijk/rustig
buitengebied

richtafstand tot omgevingstype
gemengd gebied

1 10 m. 0 m.
2 30 m. 10 m.
3.1 50 m. 30 m.
3.2 100 m. 50 m.
4.1 200 m. 100m.
4.2 300 m. 200 m.
5.1 500 m. 300 m.
5.2 700 m. 500 m
5.3 1.000 m. 700 m.
6 1.500 m. 1.000 m.

De richtafstand geldt tussen enerzijds de grens van de bestemming die bedrijven (of andere
milieubelastende functies) toelaat en anderzijds de uiterste situering van de gevel van een woning die
volgens het (bestemmings)plan of via vergunningvrij bouwen mogelijk is.

Bij het opstellen van dit advies is uitgegaan van het omgevingstype ‘rustige woonwijk’. Er is gekeken
naar de bedrijfsactiviteiten binnen het plangebied en bedrijfsactiviteiten daarbuiten, dat wil zeggen
rondom het plangebied. De inventarisatie heeft plaatsgevonden in een gebied binnen 200 meter uit de
grens van de ontwikkelingslocatie. De grootste richtafstanden behorende bij de activiteiten buiten het
plangebied reiken niet over de ontwikkelingslocatie. Er is ook nader onderzoek gedaan naar mogelijke
bedrijfsactiviteiten op bepaalde percelen.

Geconcludeerd wordt dat er geen belemmeringen zijn voor de realisatie van gevoelige objecten
(woningen), wanneer wordt uitgegaan van de geldende rechten van de bedrijven.
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Voor een uitgebreide toelichting op bedrijven- en milieuzonering wordt verwezen naar het
milieuonderzoek dat als bijlage is toegevoegd.

4.2 Luchtkwaliteit

Het wettelijk toetsingskader voor de luchtkwaliteit is vastgelegd in een aantal documenten waaronder
de Wet milieubeheer (Wm). In de Wm is vastgelegd dat in bepaalde categorieën van gevallen, geen
directe toetsing aan de grenswaarden hoeft plaats te vinden. Zo kan een woningbouwlocatie onder de
aangewezen categorieën vallen, namelijk indien een dergelijke locatie, in geval van één
ontsluitingsweg, netto niet meer dan 1.500 woningen omvat. Daarbij is door het ministerie uitgegaan
van 2,6 voertuigbewegingen per woning per weekdag. Een toename van de verkeersintensiteit met
maximaal 3.900 voertuigbewegingen per weekdag (1500 x 2,6) draagt dus niet in betekende mate bij
aan een verslechtering van de luchtkwaliteit.

De toename van de verkeersbewegingen wordt in de nieuwe situatie geraamd op 410
verkeersbewegingen per etmaal. Dit is aanzienlijk lager dan de eerder genoemde 3900
voertuigbewegingen. Wat betreft de luchtkwaliteit is er geen beletsel of beperking voor de beoogde
ontwikkeling.

Om een indruk te krijgen van de luchtkwaliteit in het plangebied zijn de achtergrondconcentraties van
de twee belangrijkste stoffen bepaald met behulp van een computerprogramma. De
achtergrondconcentraties in het plangebied voor de stoffen NO2 en PM10 zijn relatief laag, zodat
kwaliteitsknelpunten niet direct te verwachten zijn.

4.3 Geur

In het kader van bedrijven en milieuzonering is onderzoek gedaan naar de geurinvloed van bedrijven
in de omgeving op het plan. Voor de betreffende bedrijven geldt dat hun grootste richtafstand niet reikt
over het plangebied. Bovendien liggen er in alle gevallen burgerwoningen tussen het bedrijf en het
plangebied. De bedrijven dienen in hun bedrijfsvoering hier al rekening mee te houden.
Geconcludeerd kan worden dat er geen belemmering is voor de voorgestelde
woningbouwontwikkeling.

4.4 Externe veiligheid

4.4.1 Bedrijven

Inleiding

Het externe veiligheidsbeleid heeft tot doel de kans dat mensen in de omgeving van een inrichting
overlijden ten gevolge van een ongeval in die inrichting waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn,
binnen aanvaardbare grenzen te houden. Het product van kans en effect (overlijden) wordt aangeduid
met het begrip risico. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen plaatsgebonden risico en
groepsrisico.
De risiconormen geven alleen de kans weer om als direct gevolg van een ongeval met gevaarlijke
stoffen te overlijden; letale effecten op lange termijn, de kans op verwonding of materiële schade
alsmede milieueffecten in enge zin vallen daar niet onder.
De grens tussen directe gevolgen en indirecte gevolgen is niet scherp te trekken. Bij het maken van
een kwantitatieve risicoberekening wordt doorgaans voor wat betreft het overlijdensrisico een termijn
van twee tot drie weken aangehouden.

Plaatsgebonden risico

De risicobenadering externe veiligheid kent twee begrippen om het risiconiveau voor activiteiten met
gevaarlijke stoffen in relatie tot de omgeving aan te geven. Deze begrippen zijn het plaatsgebonden
risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon, die zich continu en
onbeschermd op een bepaalde plaats in de omgeving van een inrichting bevindt, overlijdt als
rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke in die inrichting.
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Plaatsen met een gelijk risico kunnen door zogenaamde risicocontouren op een kaart worden
weergegeven. Het PR leent zich daarmee goed voor het vaststellen van een veiligheidszone tussen
een inrichting en kwetsbare bestemmingen, zoals woonwijken en  scholen.

Veiligheidsafstanden op basis van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer

Naast het plaatsgebonden risico dient ook rekening gehouden te worden met de afstanden krachtens
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer (Wm). Hiermee worden veiligheidsafstanden bedoeld die in de
Algemene Maatregelen van Bestuur zijn opgenomen. Dit is onder meer het geval in het Activiteiten
besluit (Barim), waarin minimale afstanden vanaf gasdruk-regelstations en propaantanks met een
maximale inhoud van 13 m3 worden genoemd.

Groepsrisico

Het groepsrisico drukt de kans per jaar uit dat een groep personen van minimaal een bepaalde
omvang, komt te overlijden als direct gevolg van één ongeval in een inrichting waarbij gevaarlijke
stoffen betrokken zijn. Dit risico laat zich niet in de vorm van een risicocontour op een kaart
weergeven, maar kan wel worden vertaald in een dichtheid van personen per hectare. Hoe meer
personen per hectare in het schadegebied van een hier bedoeld ongeval aanwezig zijn, hoe groter het
aantal (potentiële) slachtoffers is.

Het GR geeft aan wat de kans is op een ongeval met tien of meer dodelijke slachtoffers in de
omgeving van de beschouwde activiteit. Het aantal personen dat in de omgeving van de inrichting
verblijft, bepaalt daardoor mede de hoogte van het GR. Het GR wordt weergegeven in een
zogenaamde fN-curve, op de verticale as staat de cumulatieve kans per jaar f op een ongeval met N
of meer slachtoffers en op de horizontale as het aantal slachtoffers. Het GR wordt bijvoorbeeld
gebruikt om vast te stellen of de woningdichtheid in een bepaald gebied nog kan worden vergroot.

Beide begrippen vullen elkaar aan: ze maken het mogelijk om vanuit verschillende invalshoeken
situaties op risico te beoordelen. Met het PR wordt de aan te houden afstand geëvalueerd tussen de
activiteit en kwetsbare functies, zoals woonbebouwing, in de omgeving. Met het GR wordt
geëvalueerd of gegeven deze afstand tussen de activiteit en kwetsbare functies er als gevolg van een
ongeval een groot aantal slachtoffers kan vallen, doordat er een grote groep personen blootgesteld
wordt.

Bestaande situatie

Om te bepalen of er in de directe omgeving van het plangebied of in het plangebied zelf bedrijven zijn
gelegen waarop het Bevi van toepassing is, is het RRGS (Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen)
geraadpleegd. Uit het RRGS blijkt dat binnen het plangebied geen bedrijven zijn gelegen waarop het
Bevi van toepassing is. Ook blijkt uit het RRGS dat het plangebied niet ligt binnen het invloedsgebied
van een risicovol bedrijf.

4.4.2 Transport

Regelgeving

Beoordeling van de risico’s veroorzaakt door het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, water
en weg dient plaats te vinden aan de hand van de circulaire “Risiconormering vervoer gevaarlijke
stoffen” van 1 januari 2010, waarin grens- en richtwaarden voor het plaatsgebonden risico en
richtlijnen voor de toepassing van de rekenmethodiek en de verantwoording van het groepsrisico zijn
opgenomen.

Binnen de plaatsgebonden risicocontour van 10-6 per jaar (PR 10-6/jaar) mogen geen kwetsbare
objecten gerealiseerd worden. Voor beperkt kwetsbare objecten (zoals kleine kantoorgebouwen met
minder dan 1500 m2 bvo) is dit een richtwaarde. In de circulaire is voor het vervoer over de weg en
het water een veiligheidsafstand opgenomen (deze komt overeen met een maximaal PR 10-6/jaar).

Daarnaast is er een verantwoordingsplicht van het groepsrisico. Ruimtelijke ontwikkelingen binnen
een zone van 200 meter vanaf een transportas hebben invloed op de hoogte van het groepsrisico.
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Hoewel een ontwikkeling buiten deze zone geen significante invloed op het groepsrisico heeft zal in
beide gevallen een verantwoording van het groepsrisico plaats moeten vinden indien de ontwikkeling
binnen het invloedsgebied van een transportas plaatsvindt. De grootte van dit invloedsgebied is
afhankelijk van de aard van de stoffen die over deze transportas vervoerd worden.
Hiervoor geldt evenals bij bedrijven dat de gemeente, de regionale brandweer in de gelegenheid
moeten stellen om advies uit te brengen met betrekking tot zelfredzaamheid, hulpverlening en
rampenbestrijding.
De brandweer kijkt hierbij niet alleen naar het aantal dodelijke slachtoffers (zoals bij het groepsrisico
wel het geval is) maar ook naar aantallen gewonden binnen het effectgebied. Het effectgebied is een
stuk groter dan het invloedsgebied.

Vaarwegen, spoorwegen en autowegen

Het plangebied bevindt zich op meer dan 200 meter van een vaarweg, spoorweg en autoweg. Gelet
hierop is een risicoberekening niet relevant en hoeven er geen beperkingen te worden gesteld aan het
ruimtegebruik (=risicobenadering).

Omdat het invloedsgebied van bovengenoemde transportassen is gelegen over het plangebied wordt
de gemeente geadviseerd om de brandweer in de gelegenheid te stellen om advies uit te brengen
over de planning en invulling van eventueel te nemen veiligheidsverhogende maatregelen
(=effectbenadering).

Gemeentelijke wegen

Uit de “Inventarisatie vervoer gevaarlijke stoffen” (rapportage 21 januari 2008) blijkt dat er vervoer van
gevaarlijke stoffen over een gemeentelijke weg plaatsvindt, die is gelegen nabij het plangebied. Het
betreft de Elzenstraat waar circa 8 LPG-transporten op jaarbasis plaatsvinden. Middels het toepassen
van de vuistregels is vastgesteld dat er als gevolg van deze transporten geen sprake is van een
externe veiligheidsprobleem.

Hierbij opgemerkt dat het invloedsgebied van de Elzenstraat (ca. 300 meter) is gelegen over het
plangebied, om deze reden is het ook raadzaam de brandweer in de gelegenheid te stellen om advies
uit te brengen over de planning en invulling van eventueel te nemen veiligheidsverhogende
maatregelen (=effectbenadering).

Buisleidingen

Om te bepalen of er in de directe omgeving buisleidingen zijn gelegen waarop de circulaire van
toepassing is, is het RRGS geraadpleegd. Uit het RRGS blijkt dat in of nabij het plangebied geen
buisleidingen zijn gelegen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen nabij deze ruimtelijke
ontwikkeling is dan ook niet relevant voor de risicobenadering.

Gelet op de afstand van het plangebied tot aan de buisleidingenstraat (> 2 kilometer), ligt de
ontwikkeling buiten het invloedsgebied van de buisleidingenstraat en hoeven de risico's als ook
effecten niet berekend en nader beschouwd te worden.

Straalpaden

Het plangebied is gelegen binnen een straalpad waarbinnen beperkingen gelden ten aanzien van de
hoogte van gebouwen. Voor de binnen het plangebied beoogde ontwikkeling geeft dit geen extra
beperkingen.

4.4.3 Conclusie

Het Bevi is niet van toepassing op de woningbouwontwikkeling in Heerle.

Gezien de afstand van het plangebied tot de verschillende transportassen als ook het aantal
transporten over de nabij het plangebied gelegen gemeentelijke wegen, kan geconcludeerd worden
dat de risico’s veroorzaakt door het transport van gevaarlijke stoffen de beoogde
woningbouwontwikkeling niet in de weg staan (risicobenadering).
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Omdat het plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied van meerdere transportassen voor het
vervoer van gevaarlijke stoffen, wordt, op grond van artikel 6.1.3 van de Circulaire risiconormering
vervoer gevaarlijke stoffen, de brandweer in het kader van het overleg in de gelegenheid gesteld om
advies uit te brengen over de planning en invulling van eventueel te nemen veiligheidsverhogende
maatregelen (effectbenadering).

4.5 Geluid

Inleiding

In de Wet geluidhinder is bepaald dat voor locaties in het bestemmingsplan waar woningen en andere
geluidgevoelige bestemmingen kunnen worden gerealiseerd, de geluidbelasting wordt onderzocht
binnen de zones behorende bij verkeerswegen, spoorwegen en bedrijventerreinen.

Het bestemmingsplan Uitbreidingslocatie Heerle voorziet in de realisatie van woningen. Ten behoeve
van het bestemmingsplan is derhalve onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting op het
plangebied, die veroorzaakt wordt door ingevolge de Wet geluidhinder gezoneerde verkeerswegen,
spoorwegen en industrieterreinen.

Onderzoek

Bedrijven
Voor inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer gelden de geluidvoorschriften, verbonden aan de
milieuvergunning of de algemene maatregel van bestuur ingevolge artikel 8.40 Wet milieubeheer. In
deze voorschriften worden maxima gesteld aan de geluidniveaus die een inrichting mag veroorzaken,
gemeten ter plaatse van de gevel van woningen van derden, dan wel ter plaatse van vastgestelde
referentiepunten. Zo wordt geluidhinder voorkomen.

Industrielawaai
In de nabijheid van het plangebied bevindt zich geen ingevolge de Wet geluidhinder gezoneerd
industrieterrein. Het plangebied is dus ook niet binnen de zone van een dergelijk industrieterrein
gelegen. Er heeft dus geen onderzoek plaatsgevonden naar de geluidbelasting vanwege een
gezoneerd industrieterrein op het plangebied.

Wegverkeerslawaai
Omdat het bestemmingsplan in woningen voorziet, dient in het kader van dit plan de invloed van het
wegverkeer op de toekomstige woningen bepaald te worden. De meeste wegen rondom het
plangebied zijn wegen waar een maximale rijsnelheid van 30 km/uur toegestaan is. Op de wegen in
het plangebied zal een maximaal toelaatbare rijsnelheid van 30 km/uur gaan gelden. Wegen waarvoor
een maximaal toelaatbare rijsnelheid van 30 km/uur geldt, hebben ingevolge de Wet geluidhinder
geen zone.

Na circa 100 meter noordelijker dan de Bameerstraat, bedraagt de maximaal toegestane rijsnelheid
op de Herelsestraat 80 km/uur. Dit deel van de Herelsestraat is op een afstand van ongeveer 160 m
van het plangebied gelegen. Uit berekeningen is gebleken, dat de geluidbelasting vanwege dit deel
van de Herelsestraat ter plaatse van de grens van het plangebied in het jaar 2021 minder dan 46 dB
bedraagt. De Bameerstraat, waarvoor eveneens een snelheidsregime geldt van 80 km/uur, is op een
afstand van 60 meter van het plangebied gelegen. Uit berekeningen is gebleken dat de geluidbelasting
vanwege deze weg in het jaar 2021 ter plaatse van de plangrens eveneens minder dan 46 dB
bedraagt. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB, die ingevolge de Wet geluidhinder voor gezoneerde
wegen geldt, wordt derhalve niet overschreden.

Gezien het geringe aantal woningen is onderzoek naar de geluidbelasting vanwege de
verkeersaantrekkende werking van het te ontwikkelen plan niet nodig.

Spoorweglawaai
De spoorlijn Roosendaal-Bergen op Zoom is op een afstand van circa 1 km van het plangebied
gelegen. De zone van deze spoorlijn (spoortraject 660) bedraagt 600 m. Omdat het plangebied niet
gelegen is binnen de zones van spoorlijnen is geen onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting
vanwege spoorlijnen op het plangebied.
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Conclusie

Er zijn geen akoestische belemmeringen voor realisering van het nieuwe bestemmingsplan.

4.6 Bodem

In het bestemmingsplan wordt de bodemkwaliteit binnen het plangebied beschreven. De reden
hiervoor is dat de bodem geschikt dient te zijn voor de beoogde functie.

Onderzoek 2007

In 2007 is een bodemonderzoek uitgevoerd op de toekomstige woonlocatie in Heerle (verkennend
bodemonderzoek van 12 juni 2007 als bijlage  exclusief bijlagen toegevoegd). Het onderzoek betreft
de sportaccommodatie en het gedeelte van het perceel Herelsetraat 139 dat meegenomen zal worden
in het plan. Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen ontwikkeling van de locatie
tot toekomstige woonlocatie. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de actuele
bodemkwaliteit ter plaatse. Het rapport is door de RMD beoordeeld op geschiktheid ten behoeve van
de beoogde bestemmingsplanwijziging.

Het onderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740 onverdacht. Naast een verkennend
bodemonderzoek is ook een asbestonderzoek uitgevoerd. Hierbij is er vanuit gegaan dat het maaiveld
mogelijk verdacht is op het voorkomen van asbest.

De analyseresultaten zijn ook getoetst aan de nieuwe toetsingswaarden uit het Besluit Bodemkwaliteit:
functie wonen en industrie. Op grond van deze toetsing wordt geconstateerd dat het verhoogde
gehalte PAK in de bovengrond onder de maximale waarden van wonen blijft.

Conclusie
Het verkennend bodemonderzoek geeft voldoende inzicht in de bodemkwaliteit ter plaatse van de
sportaccommodatie. Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek wordt verwacht dat de bodem
over het algemeen niet tot licht verontreinigd is met PAK. De bodemkwaliteit geeft geen aanleiding tot
beperkingen in ontwikkeling en gebruik en vormt geen belemmering voor het afgeven van een
bouwvergunning.

De grond onder de nog aanwezige bebouwing is niet onderzocht. Indien de bebouwing wordt gesloopt,
dient na de sloop de locatie visueel te worden geïnspecteerd. Indien de grond niet overeenkomt met
de onderzochte locatie, dient aanvullend onderzoek te worden uitgevoerd.

Bij verwerking van de bij de graafwerkzaamheden vrijkomende grond elders dient te worden
gehandeld conform de regelgeving van het Besluit bodemkwaliteit. Bij graafwerkzaamheden dient
rekening te worden gehouden met de aangetroffen concentratie PAK in de bovengrond.

Verkennend bodemonderzoek juni 2011

Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de hergebruiksmogelijkheden van de vrijkomende
grond en de eventuele belemmeringen qua beworteling en voedingstoestand van de bodem.
Daarnaast wordt voor de bovengrond en het grondwater de gegevens van eerder uitgevoerd
bodemonderzoek geactualiseerd.

Op basis van dit onderzoek zijn de onderstaande conclusies getrokken.

Civieltechnisch-hergebruik van vrijkomende grond
Voor het overgrote deel van de onderzoekslocatie zal het vrijkomende zand alleen geschikt zijn voor
zand in ophoging of aanvulling.

Civieltechnisch-asfalt
Het asfalt dat ter plaatse van het handbalveld is aangebracht blijkt niet-teerhoudend te zijn. Dit kan
voor hergebruik naar de asfaltcentrale worden afgevoerd.



53 van 81 NL.IMRO.1674.2056UITBREIDINGSLO-0401

Milieutechnisch-hergebruik van grond
De grond en het grondwater zijn eerder door Arcadis onderzocht. In het kader van dit onderzoek is de
bovengrond opnieuw onderzocht op het nieuwe stoffenpakket. Op een gering deel van de
onderzoekslocatie is sprake van een zeer lichte loodverontreiniging. Deze behoeft niet nader te
worden onderzocht. Het grondwater is eveneens opnieuw onderzocht. Het grondwater blijkt licht te zijn
verontreinigd met enkele metalen. Dat is voor deze omgeving geen bijzonderheid, maar te
beschouwen als achtergrondwaarde.
Indicatief is de grond, ook de zeer licht met lood verontreinigde grond, volgens het Besluit
bodemkwaliteit beoordeeld als 'achtergrondwaarde grond' (schone grond).

De grond rond de schuur in de paardenwei is in het verleden door Arcadis onderzocht. Hierbij is in een
nader bodemonderzoek naar asbest vastgesteld dat het gehalte (gewogen) aan asbest ruim onder de
restconcentratienorm van 100mg/kg ligt.

Cultuurtechnisch-doorwortelbaarheid en voedingstoestand van de bodem
Er zijn geen storende lagen als sterk zandig leem in de ondergrond ter plaatse van de voorziene
locaties voor groenvoorzieningen aangetroffen.
Uit het onderzoek naar de bodemweerstand blijkt echter dat voor alle locaties diepgaande (bomen) of
minder diepgaande (struiken, heesters) grondbewerking noodzakelijk is om de beperkingen in de
doorwortelbaarheid op te heffen.
Uit de analyse rapporten blijkt dat de bemestingsgraad voor een groot deel van de locaties waar
groenvoorzieningen zijn gepland, onvoldoende is.

Hydrologisch-afwatering
Uit de rapportage blijkt dat er in de ondergrond leem voorkomt. Omdat in verschillende boringen geen
leemlagen zijn aangetroffen, vormt geen aaneengesloten geheel. De dikte van de leem varieert
daarnaast.
Uit de geschiedenis, de ligging van het maaiveld ten opzichte van NAP en het verloop daarvan in
oost-west richting en de bodemkaart blijkt dat de planlocatie ligt in een gebied tussen de hogere
zandgronden en een laaggelegen gebied dat vroeger een ven is geweest ('Bameer').

4.7 Belemmeringen

4.8 Stiltegebieden

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben in de nabijheid van het plangebied
geen stiltegebied aangewezen.

4.9 Water

4.9.1 Aanleiding

Sinds 1 november 2003 is het wettelijk geregeld dat in alle ruimtelijke plannen een watertoets dient te
worden doorlopen. Het doel van de watertoets is de waterhuishoudkundige doelstelling zichtbaar te
maken en evenwichtig mee te nemen bij ruimtelijke plannen. Er wordt met name ingegaan op de
gevolgen van het plan voor de waterhuishouding en de beschrijving van de maatregelen die worden
getroffen.

Als onderdeel van de procedure om tot een nieuw bestemmingsplan voor de locatie te komen, dient
een waterparagraaf te worden opgesteld. Het plangebied ligt in het beheersgebied van het waterschap
Brabantse Delta.

4.9.2 Proces

Sinds het voorjaar van 2003 worden in de gemeente Roosendaal alle nieuwe gemeentelijke ruimtelijke
plannen besproken in het “Waterpanel Roosendaal”. De werkwijze van het waterpanel is vastgelegd in
het “Handboek bij de watertoets bij de Gemeente Roosendaal”. Naast enkele gemeentelijke
afdelingen nemen het waterschap en de vaste adviseurs van de Gemeente Roosendaal eenmaal per
kwartaal deel aan het overleg.
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Het waterschap levert in dit overleg alle relevante waterhuishoudkundige informatie over het
projectgebied en haar omgeving aan. Aan de hand van opmerkingen en aanvullingen van de
waterbeheerder formuleert de gemeente een waterparagraaf bij de RO-procedure. Ook wordt de
waterbeheerder (via overleg of e-mail) de mogelijkheid geboden om tijdig zijn zienswijze te geven op
concepten. Bovenstaande is nader vastgelegd in werkafspraken tussen waterschap en de gemeente.

Indien de gemeente in de definitieve waterparagraaf afwijkt van het advies van het waterschap, wordt
deze afwijking in de waterparagraaf expliciet gemotiveerd. Voor het opstellen van een waterparagraaf
heeft het waterschap Brabantse Delta een ‘checklist Watertoets’ (september 2009) opgesteld. Deze is
opgenomen in het door het waterschap opgestelde document ‘Op weg naar het waterschap’. In het
geval van Bestemmingsplannen geldt daarnaast de bijlage ‘Aandachtspunten voor de toetsing van
plankaart en voorschriften’. Alle in de checklist en bijlage genoemde aspecten zijn beoordeeld en
afgewogen en indien relevant beschreven in voorliggende waterparagraaf.

Ten behoeve van de herontwikkeling van de sportvelden naar woningbouwlocatie is een
bodemkundig/hydrologisch onderzoek uitgevoerd (ARCADIS, 2008). Dit onderzoek geeft inzicht in de
lokale bodemkundig/hydrologische gesteldheid. De resultaten van dit onderzoek zijn in deze
waterparagraaf verwerkt.

Voorliggende waterparagraaf is voorgelegd aan het waterschap. De reactie van het waterschap is in
deze waterparagraaf verwerkt.

4.9.3 Beleid

Voor beleid wordt verwezen naar hoofdstuk 2.

4.9.4 Huidige situatie

De toekomstige woningbouwlocatie is aan de noordzijde van Heerle gelegen. De zuid- en oostzijde
van het gebied sluit aan bij de huidige bebouwing van Heerle. De gronden zijn op dit moment in
gebruik als sportterrein. Er zijn 2 voetbalvelden en 1 handbalveld. Daarnaast is het meest oostelijk
deel in agrarisch gebruik (paardenwei). Er is binnen het plangebied in de huidige situatie 5.618 m2
verhard oppervlak aanwezig.

Hoogteligging

Door de gemeente Roosendaal is een hoogtemeting uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het meest westelijke
voetbalveld een maaiveldhoogte heeft van 5,4 m+NAP. Het oostelijke voetbalveld ligt op een hoogte
van 5,6 à 5,7 m+NAP. Het handbalveld heeft een hoogte van 6,4 m+NAP.

Bodemopbouw

Op basis van de beschikbare informatie op de afkoppelkansenkaart zijn de boven- en ondergrond
geschikt voor de infiltratie van regenwater. Op de Bodemkaart van Nederland (kaartblad 49 Oost)
staat voor het plangebied Laarpodzolgronden uit leemarm en zwak lemig fijn zand gekarteerd. In het
kader van het uitgevoerde bodemkundig/hydrologisch onderzoek (ARCADIS, 2008) zijn ter plaatse
van de planlocatie 4 boringen uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de textuur fijner is dan op grond van de
bodemkaart wordt verwacht. De bodem bestaat uit een zeer fijn zandpakket dat sterk siltig is en een
dikte heeft van 2,0 à 3,0.
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Onder dit pakket is een uiterst fijn en uiterst siltig zandpakket aangetroffen tot de maximale boordiepte
van 4,0 m-mv. Vanaf 2,0 m-mv zijn leembandjes aangetroffen. De gemeten doorlatendheid in de
onverzadigde zone bedraagt 1,7 à 2,1 m/dag.

Oppervlakte water

Het plangebied wordt doorsneden door Running’s waterloop. Deze wordt onder de sportvelden
doorgeleid met behulp van een duiker met diameter 0,8 m van 106 m lang. De watergang is
aangemerkt als categorie A-watergang op de Legger van het waterschap. Aan de westzijde van het
plangebied, loopt rond het sportveld een kavelsloot die aansluit op Running’s waterloop.

Grondwater

Conform de milieuverordening van de provincie Noord-Brabant, ligt het plangebied niet in een
grondwaterbeschermingsgebied of kwetsbaar gebied. De freatische grondwaterstroming is westelijk
tot noordwestelijk gericht (Grondwaterkaart van Nederland).

Op basis van de beschikbare informatie op de afkoppelkansenkaart bevindt de grondwaterstand zich
op minder dan 0,7 meter beneden maaiveld. Op de Bodemkaart van Nederland is het gebied rond
Heerle gekarteerd als grondwatertrap VI (GHG 0,4 – 0,8 m-mv, GLG >1,2 m-mv). Op basis van
veldmetingen en literatuuronderzoek is in het bodemkundig/hydrologisch onderzoek een inschatting
gemaakt van de Maatgevend Hoogste Grondwaterstand (MHG). De maatgevende hoogste
grondwaterstand varieert in het onderzochte gebied tussen 4,7 m+NAP (noordzijde en westzijde) tot
5,2 à 5,4 m+NAP in het zuiden. Ten opzichte van het huidig maaiveld bedraagt de maatgevende
hoogste grondwaterstand 0,7 à 0,9 m-mv in het noordelijk en westelijke deel tot 0,5 m-mv in het
zuidelijke deel.

Riolering

Het plangebied sluit aan op rioleringsgebied T2. Dit betreft een gemengd stelsel. Ten oosten van het
plangebied, in de Herelsestraat, is gescheiden riolering van rioleringsgebied T1 aanwezig.

4.9.5 Toekomstige situatie

Op de planlocatie wordt woningbouw gerealiseerd. De bestaande bebouwing wordt ten behoeve van
de ontwikkeling grotendeels gesloopt.
Het toekomstige verhard oppervlak bestaat op basis van het stedenbouwkundig plan uit 4.068 m2
bestrating en 5.711 m2 bebouwing. In totaal is in de toekomstige situatie 9.779 m2 verhard, dit
betekent een toename van  4.161 m2 verharding ten opzichte van de huidige situatie.

Het beleid is erop gericht om het watersysteem op orde te brengen en vervolgens op orde te houden.
De voorkeursvolgorde voor het omgaan met hemelwater is 'vasthouden, bergen, afvoeren'. Ten
aanzien van de waterkwaliteit is de voorkeursvolgorde: 'schoonhouden, scheiden en zuiveren'. Voor
nieuwbouwinitiatieven en bij grootschalige renovaties is het uitgangspunt dat deze ‘waterneutraal’ zijn.
Dit betekent dat de ontwikkelingen niet leiden tot verslechteringen aan het watersysteem.

Omgang met hemelwater

Voorkomen moet worden dat het hemelwater versneld afvoert ten gevolge van een toename van het
verhard oppervlak. Het hemelwater van de schone oppervlakken wordt bij voorkeur gescheiden van
het vuilwater afgevoerd.

Omdat bij deze ontwikkeling het verhard oppervlak met meer dan 2000 m2 toeneemt dient een
vergunning te worden aangevraagd bij het waterschap Brabantse Delta. In de vergunning zal bepaald
worden dat de afvoer naar oppervlaktewater gedoseerd wordt en retentie gerealiseerd dient te
worden.
De retentievoorziening dient een inhoud van circa (78 mm * 4.161 m2 =) 325 m3 te krijgen, met
vertraagde afvoer op de Running’s waterloop. De voorziening dient zodanig te worden aangelegd dat
het hemelwater optimaal kan infiltreren in bodem.
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Het plangebied is op basis van de gemeten doorlatendheid geschikt voor infiltratie van hemelwater.
De bodemopbouw (uiterst fijne en sterk tot uiterst siltige zandlagen) en grondwaterstanden wijzen
echter op een matige geschiktheid voor infiltratie. Daarom wordt geadviseerd om bovengrondse
waterhuishoudkundige voorzieningen te realiseren, gedimensioneerd als een retentievoorziening met
vertraagde afvoer naar het oppervlaktewater. Dit betekent niet dat gedurende het jaar geen infiltratie
zal plaats vinden; een deel van het hemelwater zal infiltreren in de bodem en niet tot afvoer komen,
echter de infiltratiemogelijkheden van de bodem is onvoldoende om de benodigde inhoud van de
voorziening te verkleinen op grond van infiltratiecapaciteit.

De bovengrondse voorzieningen hebben als voordeel dat het eenvoudig in aanleg, beheer en
onderhoud is. Ook draagt het bij aan de beleving van water door de bewoners van de wijk. Door bij de
dimensionering van de waterhuishoudkundige voorziening uit te gaan van retentie, wordt een veilig
watersysteem gerealiseerd waarbij de kans op wateroverlast wordt geminimaliseerd. Uitgaande van
een MHG van 0,7 m –mv dient de voorziening een oppervlakte te krijgen van minimaal 460 m2. In het
waterhuishoudkundig plan dient deze voorziening exacter te worden gedimensioneerd, afhankelijk van
de locatie binnen het plangebied en de gekozen vorm en taluds van de voorziening.

Oppervlaktewater

In het stedenbouwkundig plan is opgenomen dat Running’s waterloop zal worden doorgetrokken en
dus niet langer door de duiker zal worden geleid. Voor het verwijderen van de duiker en aanleggen
van een watergang dient een watervergunning te worden aangevraagd bij waterschap Brabantse
Delta.

Waterkwaliteit

Ten aanzien van het materiaalgebruik dienen geen uitlogende bouwmaterialen zoals lood, koper, zink
en zacht PVC te worden toegepast. Dit om verontreiniging van het hemelwater te voorkomen. Eén en
ander dient langs privaatrechtelijke weg te worden geregeld.

Ten behoeve van de Europese Kaderrichtlijn Water zijn de vragen zoals eerder vermeld onderstaand
beantwoord. Gezien de omvang en de aard van het plan, is het project niet riskant en heeft geen
relevante chemische gevolgen. Daarnaast biedt de ontwikkeling geen kansen om de ecologische
doelen dichterbij te brengen.

4.9.6 Randvoorwaarden

 Omdat bij de ontwikkeling het verhard oppervlak met meer dan 2000 m2 zal toenemen dient
conform de Keur van het waterschap Brabantse Delta een vergunning te worden aangevraagd.

 Er dient een retentievoorziening te worden gerealiseerd van ca 325 m3, met vertraagde afvoer
naar Running’s waterloop.

 Het waterschap is bevoegd gezag voor het  eisen van de retentievoorziening.
 Het huishoudelijk afvalwater dient middels aparte vuilwaterleiding te worden afgevoerd naar de

aanwezige gemengde riolering.
 Ten aanzien van het materiaalgebruik dienen geen uitlogende bouwmaterialen zoals lood, koper,

zink en zacht PVC te worden toegepast. Dit om verontreiniging van het hemelwater te voorkomen.
Eén en ander dient langs privaatrechtelijke weg te worden geregeld.

4.10 Flora en fauna

Een flora- en fauna onderzoek hoeft alleen gedaan te worden als het gaat om een nieuwe situatie die
niet binnen het geldende bestemmingsplan gerealiseerd kan worden.

Inleiding

De gemeente Roosendaal heeft opdracht gegeven voor het uitvoeren van een quickscan flora en
fauna ter plaatse van de Sportvelden Heerle en de Herelsestraat (gedeelte Herelsestraat 139) te
Heerle in de gemeente Roosendaal. De quickscan flora en fauna is uitgevoerd in het kader van een
bestemmingsplanwijziging (10 september 2010).



57 van 81 NL.IMRO.1674.2056UITBREIDINGSLO-0401

4.10.1 Quickscan flora en fauna

Voorgenomen ingreep

De initiatiefnemer is voornemens om binnen het plangebied woningbouw te ontwikkelen. Ten behoeve
van de woningbouwontwikkeling zullen de sportvelden en ponyweide verdwijnen en zal de aanwezige
bebouwing worden gesloopt. De mogelijkheid bestaat dat ten behoeve van het bouwverkeer
een aantal bomen en struiken wordt verwijderd. De bomenrij rondom de sportvelden blijft
gehandhaafd.
In de toekomst zullen er meer groene en waterrijke elementen worden ontwikkeld binnen het
plangebied.

Waarnemingen en te verwachten soorten

De groenstroken rond de sportvelden bieden broedgelegenheid aan algemene vogelsoorten als merel,
zanglijster, roodborst, vink, groenling, heggenmus, winterkoning, ekster en houtduif. Daarnaast is
het niet uit te sluiten dat soorten als sperwer en ransuil binnen het plangebied kunnen broeden. Dit
zelfde geldt voor holenbroeders als spechten en mezen. De te slopen schuur/stal is toegankelijk voor
broedvogels als merel, zanglijster, zwarte roodstaart en witte kwikstaart. Het agrarische deel van het
plangebied maakt deel uit van het functionele leefgebied van steenuil. Steenuil is hier tijdens het
veldbezoek waargenomen. Mogelijk heeft steenuil een vaste rust- of verblijfplaats in de te slopen
schuur/stal. De te slopen bebouwing binnen het plangebied kan een verblijfsfunctie hebben voor
bijvoorbeeld gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis. Indien aanwezig kunnen ook
eventuele boomholtes een verblijfsfunctie hebben voor een aantal vleermuissoorten. Het plangebied
zal naar verwachting worden gebruikt door mogelijk in de omgeving verblijvende vleermuizen om met
name aan het begin van de avond te foerageren.
Het plangebied vormt geschikt habitat voor algemene grondgebonden zoogdieren als egel, konijn,
mol, rosse woelmuis en wezel.

Rond de te slopen schuur/stal zijn diverse konijnenholen, muizenholen en molshopen aanwezig. Een
incidenteel eekhoornnest in een van de bomen binnen het plangebied is nooit uit te sluiten. De
groenstroken binnen het plangebied vormen een geschikt landhabitat voor algemene
amfibieënsoorten als bruine kikker en gewone pad. Voor de overige soorten uit de verschillende
soortgroepen vormt het plangebied geen geschikt habitat of zijn deze op grond van bekende
verspreidingsgegevens of het ontbreken van verblijfsindicaties niet te verwachten.

Maatregelen ter voorkoming van overtredingen van de Flora- en faunawet

Over het algemeen kan schade aan niet jaarrond beschermde broedvogels worden voorkomen door
de werkzaamheden buiten het broedseizoen te starten of geheel buiten het broedseizoen uit te
voeren.
Het (laten) uitvoeren van een controle op de aanwezigheid van een broedgeval voor aanvang
van de werkzaamheden, kan voorkomen dat er onnodige vertraging van de plannen en verstoring van
broedvogels plaatsvindt.
In het kader van de algemene zorgplicht dient er voor en tijdens de werkzaamheden rekening te
worden gehouden met (mogelijk) aanwezige soorten als konijn, egel, rosse woelmuis, gewone pad en
bruine kikker. Aanwezige dieren moeten de gelegenheid krijgen om weg te komen. Indien
noodzakelijk dienen aanwezige dieren te worden verplaatst naar geschikt habitat buiten de ingreep.
Werkzaamheden waarbij dieren kunnen worden aangetroffen, dienen bij voorkeur buiten de
winterslaapperiode te worden uitgevoerd.

Gebiedsbescherming

De EHS zal niet worden aangetast door de herbestemming van het plangebied. Externe werking op
overige beschermde natuurgebieden (Natura 2000) is niet aan de orde.
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Noodzaak tot nader onderzoek

Voor het kunnen treffen van mitigerende maatregelen is het van belang te weten waar zich de
nestplaats van het betreffende steenuilenpaar bevindt. Aanvullend onderzoek dient hierover uitsluitsel
te geven. Tevens dient de te slopen schuur/stal te worden geïnspecteerd op verblijfindicaties.
Het kan niet op voorhand worden uitgesloten dat de te slopen bebouwing binnen het plangebied een
verblijfsfunctie heeft voor vleermuizen. Door de uitvoering van nader onderzoek binnen het geschikte
seizoen kan dit worden vastgesteld.
Indien er bomen worden gekapt dienen deze te worden gecontroleerd op potentiële nesten voor
sperwer en ransuil. Tevens dienen de betreffende bomen te worden gecontroleerd op (nest)holtes en
een onverhoopt eekhoornnest. Indien er nesten of holtes worden aangetroffen, zal door een ter zake
kundige moeten worden beoordeeld of het nest nog in gebruik is. Vervolgens dient te worden
vastgesteld of er sprake is van overtreding bij de voorgenomen kapwerkzaamheden.

Noodzaak aanvraag ontheffing Flora- en faunawet artikel 75c

Ontheffingsaanvraag voor overtreding van verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet ten aanzien
van het verstoren van vaste rust- en verblijfplaatsen is vooralsnog niet aan de orde.

Steenuil
Ontheffing op verbodsbepalingen ten aanzien van steenuil wordt alleen nog verleend op basis van
een wettelijk belang uit de Vogelrichtlijn. Ruimtelijke ontwikkeling valt niet onder een dergelijk belang.
Door het treffen van maatregelen zal de functionaliteit van een rust- of verblijfplaats behouden moeten
blijven. De maatregelen, vastgelegd in een activiteitenplan kunnen vooraf bij Dienst Regelingen
ter goedkeuring worden voorgelegd, middels een ontheffingsaanvraag.

Vleermuizen
Indien uit aanvullend vleermuisonderzoek blijkt dat zich binnen het plangebied een vaste rust- of
verblijfplaats bevindt, treden er door de voorgenomen sloop mogelijk overtredingen op ten aanzien
van de Flora- en faunawet. Ontheffingen van verbodsbepalingen ten aanzien van vleermuizen worden
alleen nog verleend op basis van een wettelijk belang uit de Habitatrichtlijn. Ruimtelijke ontwikkeling
valt niet onder een dergelijk belang. Door het treffen van maatregelen zal de functionaliteit van een
rust- of verblijfplaats behouden moeten blijven. De maatregelen, vastgelegd in een activiteitenplan
kunnen vooraf bij Dienst Regelingen ter goedkeuring worden voorgelegd, middels een
ontheffingsaanvraag.

4.10.2 Rapportage aanvullende inspectie

Op basis van de quickscan flora en fauna die op 10 september 2010 is uitgevoerd, kon niet worden
uitgesloten dat de te slopen schuur op het perceel Herelsestraat 139 een vaste verblijfsfunctie was
voor de steenuil en de vleermuizen. Daarom is een aanvullende inspectie gedaan.

Steenuil
Ondanks het feit dat er enkele oude braakballen van de steenuil in de schuur werden aangetroffen,
kan het worden uitgesloten dat de schuur een functie als (potentiële) nestlocatie heeft. Er waren geen
nestmogelijkheden voor de steenuil in de schuur aanwezig. In het verleden heeft de steenuil de schuur
gebruikt als rustplaats. Door het naderhand aanbrengen van houten planken langs de kapotte ramen,
had de steenuil geen toegang meer tot de schuur.

Gewone grootoorvleermuis
Ondanks dat er enkele keutels van de gewone grootoorvleermuis zijn aangetroffen, was de schuur
naar verwachting niet meer recentelijk gebruikt door vleermuizen als vaste verblijfplaats ten tijde van
de inspectie. Alle plafondbalken zaten onder een dikke laag spinrag en gezien het voormalige gebruik
van de stal als kippenschuur, waar relatief veel activiteiten hebben plaatsgevonden, is het niet te
verwachten dat de schuur al jaren lang in gebruik is geweest als verblijfplaats door vleermuizen. Ook
gezien de zeer geringe hoeveelheid keutels, geeft aan dat het naar verwachting een of enkele
incidenteel rustende dieren zijn geweest.
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Huismus
Ondanks dat er zowel tijdens de quickscan als tijden de aanvullende inspectie geen huismussen op de
onderzoekslocatie zijn waargenomen, zijn er tijdens de inspectie onverwacht veel nestresten
(minimaal 6) van vermoedelijk de huismus in de ruimtes tussen het dak en het plafond waargenomen.

Geadviseerd wordt om voor de huismus, de steenuil en de vleermuis nestkasten te plaatsen op de
daarvoor geschikte plaatsen.

4.11 Cultuurhistorie, archeologie en monumenten

4.11.1 Cultuurhistorie

Afbeelding kaart van 1792.

Het grondgebied van Heerle maakte aanvankelijk deel uit van het allodium of goed van Nijvel, dat in
de 13de eeuw door Bergen  op Zoom aan het klooster onttrokken werd. De ligging als een soort van
eiland, omgeven door venige gronden, leidde al vroeg tot ontginning van deze gebieden. De
beschikbaarheid van hooi- en grasland in de beemden, op de overgang van hoog naar laag,
stimuleerde de veeteelt en daarmee ook de bemesting.
De structuur van de nederzetting wordt gekenmerkt door een hoevenstrokenverkaveling. Vanuit de
hoofdweg (Herelsestraat), die over de geulzandrug loopt, strekken zich langgerekte smalle percelen
uit naar het oosten en westen. Deze verkaveling dateert uit de 13de eeuw, of zelfs iets eerder. In 1290
was het hele ‘eiland’ van Wouw al een ontgonnen gebied.
In 1307 vond er een afsplitsing plaats van de parochie van Bergen op Zoom, waartoe Heerle eerst
behoorde. De reden was de slechte bereikbaarheid vanuit Bergen door ’s winters onbegaanbare
wegen. Een kerk zal in dat jaar of korte tijd later gebouwd zijn. De beschikbare bronnen zijn echter
heel schaars.
In latere eeuwen vormde het dorp Heerle, dat uit nauwelijks meer dan één straat bestond, deel van de
heerlijkheid Bergen op Zoom. Het dorp heeft zich tot de 20ste eeuw niet noemenswaardig uitgebreid.
De oudste nauwkeurige inmeting van het plangebied is de pondkaart van landmeter Adan uit 1792.
Het gebeid wordt gekenmerkt door de lange akkerpercelen, die aan de oostzijde door de Running
begrensd worden. De bebouwing aan de Herelsestraat is nog uiterst schaars. Op de topografische
kaart van 1840 is deze situatie nagenoeg identiek. Later in de 19de eeuw verdichtte de bebouwing
zich aan de hoofdstraat van Heerle. Deze situatie duurde voort tot het einde van de 20ste eeuw, toen
de Elzenstraat en Wilgenstraat als nieuwbouwwijkje werden aangelegd. Daarna volgde de aanleg van
de voetbalvelden, waarbij de Running werd onderbroken en om het veld heen werd geleid.
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4.11.2 Archeologie

Inleiding

De gemeente Roosendaal is voornemens om het sportveldencomplex aan de westzijde van de
Herelsestraat te Heerle te bestemmen voor woningbouw. Naar aanleiding van deze plannen heeft de
gemeentelijke archeoloog een bureau- en veldonderzoek door middel van boringen uitgevoerd.

Geologie en bodem

De onderzoekslocatie ligt op een noord-zuid gerichte smalle geuldekzandrug, die aan de oost-en
westzijde begrensd wordt door een dalvormige laagte. Het dekzand behoort tot de Formatie van
Boxtel, het Laagpakket van Wierden en werd gevormd tijdens de laatste ijstijd (Weichselien, 120.000 -
10.000 jaar Before Present) boven op oudere pleistocene lagen van afwisselend zand en klei (de
Formatie van Waalre en het Laagpakket van Tegelen).
Aan de oostzijde van het straatdorp Heerle bevindt zich het stroomdal van de Smalle Beek, die ook
langs het dorp Wouw stroomt. Aan de westzijde bevindt zich een beekdal met een minder duidelijke
structuur, de “Running”, die in verbinding stond met het veengebied van Moerstraten en het Bameer.
Van deze stroomgeul resteert nu alleen nog een slotenstelsel.

Gedurende het Holoceen, vooral in de Bronstijd (vanaf ca.3000 BP) vond op grote schaal
veenvorming plaats in westelijk Brabant. Dit was onder meer het gevolg van de ondoorlatende
kleilagen in de ondergrond. In de middeleeuwen was het veen zo hoog gegroeid, dat het gebied van
Wouw en omstreken een eiland ging vormen. Het werd door diverse beken doorsneden. Heerle lag
aan de uiterste westrand van dit eiland.
K.Leenders verklaart de namen Wouw, Westelaar en Heerle als bos-namen die duiden op een relatief
hoger bosgebied dat door natte gronden werd omgeven.
Het veen werd vanaf het midden van de 13de eeuw op grote schaal als turf uitgewonnen. Dat
gebeurde aanvankelijk door Vlamingen, later ook door de eigen bevolking. Het overgebleven
landschap was erg nat. Het werd pas in de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd opnieuw in gebruik
genomen als weide en landbouwgrond.
De bodem binnen het plangebied bestaat uit hoge zwarte enkeerdgronden, voor zover er een esdek
aanwezig is dat dikker dan 50 cm is. Op veel plaatsen is die echter dunner, met name op oude
veenontginningen. Daar spreekt men beter van laarpodzolgronden met grondwatertrap VI. Volgens de
bodemkaart (Alterra) horen de gronden ten westen van de Herelsestraat tot de laarpodzolgronden.
Onderzoek in de omgeving van Bergen op Zoom toont aan dat dit dunne esdek vaak uit de 16de eeuw
of later dateert.
Door de aanleg van de voetbalvelden in de 20ste eeuw zal deze bodem plaatselijk vergraven zijn.
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Afbeelding geomorfologische kaart

Eerder verricht onderzoek

Uit Heerle en directe omgeving waren tot 2009 geen vondstmeldingen bekend, niet in Archis en niet bij
lokale amateur-archeologen. Op 1 kilometer ten noordoosten van het plangebied bevindt zich het
13de-eeuwse kasteel van Wouw, een rijksmonument. Een kilometer ten noorden van het plangebied
ligt de site van het kasteel van Altena. Hier zouden in het verleden Romeinse munten zijn gevonden,
maar het betreft een onbetrouwbare melding. Ten zuidoosten en zuiden van Heerle, steeds in of langs
de Smalle beek, zijn in de laatste tien jaar vindplaatsen uit het Neolithicum en de Romeinse tijd
bekend geworden.
In 2008 voerde ADC Archeoprojecten een booronderzoek uit op het sportveldencomplex dat thans
aan de oostzijde van de Herelsestraat gerealiseerd is. Dit werd in 2009 gevolgd door een
proefsleuvenonderzoek. Het sleuvenonderzoek van 2009 heeft weer geleid tot een aanvullende
opgraving, uitgevoerd in 2009 door Becker&VandeGraaf.  Daaruit kwamen vervolgens alleen sporen
uit de Tweede Wereldoorlog, zodat het onderzoek eerder is beëindigd. Het ging om loopgraven en
geschutsstellingen van het Duitse leger, kort voor de terugtrekking van de troepen uit Westbrabant.

Booronderzoek

Op 31 mei 2010 werd een booronderzoek uitgevoerd door de gemeentelijke archeoloog. Daarbij werd
assistentie verleend door leden van de archeologische werkgroep van de heemkundekring “De
Vrijheijt van Rosendale”.

Het onderzoeksgebied is ongeveer 60 x 280 meter groot en bestaat uit twee voetbalvelden, een
handbalveld en enkele kleine weilanden en tuinen rondom een boerderij.
Op het terrein werden 28 boringen gezet met de Edelman boor (drsn.12 cm). De opgeboorde grond
werd gezeefd en nagezocht op vondstmateriaal.
Aangezien het sportterrein nog in gebruik was, werd niet op de voetbalvelden zelf geboord, maar aan
de randen ervan. Rondom het woonhuis Herelsestraat 139 was het terrein verhard, wat boren
onmogelijk maakte.
De boorstaten zijn als aparte bijlage opgenomen.
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Boorraai 1 (boringen 1 t/m 6)
Deze boorraai is zuid-noord gericht tussen de beide voetbalvelden. Het maaiveld ligt op 5.50 m +NAP.
De boringen geven een redelijk uniform beeld. Onder een laag teelaarde van 20-25 cm ligt een pakket
verspitte gele grond. De onderkant daarvan ligt op 60 tot 85 cm onder het maaiveld. Daaronder
bevindt zich schoon dekzand. In een van de boringen werd een drainagebuis geraakt.
Slechts in één boring (B3) was op 45 cm diepte nog een restant van een podzol aanwezig (B-horizont
van minerale inspoeling, bruin zand). In de andere boringen ontbrak deze. Het gele zandpakket is zeer
waarschijnlijk ontstaan bij de aanleg van de sportvelden (ophoging-egalisatie). De voetbalvelden
liggen thans iets hoger dan de akkers en velden eromheen. Het gele pakket in B4 bevatte een
fragment rood loodglazuuraardewerk uit de 17de eeuw.
Boring 1 (B1) leverde in plaats van het gele zandpakket een pakket van zwart humeus zand op, dat
onderin wat lichter en natter werd. Waarschijnlijk is hier sprake van een greppel of sloot, net buiten het
aangelegde voetbalterrein. De onderkant lag op 85 cm diepte. In de humeuze vulling werd een
wandfragment van zacht crème aardewerk gevonden, mogelijk een geërodeerd fragment majolica.

Boorraai 2 (boringen 8 t/m 14)
Deze raai is west-oost gericht en ligt aan de zuidrand van het oostelijke voetbalveld. Het maaiveld ligt
op 5.70 +NAP.
Onder een laag teelaarde van 20 cm ligt een pakket verspitte grijsbruine tot zwarte grond. Op
gemiddeld 80 cm onder maaiveld werd het gele dekzand aangetroffen. Slechts in één boring (B10)
was er een deel van een podzol bewaard (op 55 cm diepte).
Het grijsbruin zand werd hier en daar afgedekt door een laagje plaatzand. Het pakket was aan de
onderzijde tamelijk humeus. In B12 lag de onderkant wat dieper (1,15 m), wat opnieuw op een greppel
of sloot kan duiden. Deze was deels met veen gevuld.
De indruk bestaat dat dit grondpakket een restant is van de akker (esdek) die er voorheen lag, en dat
alleen het plaatzand in sommige boringen het restant is van het aanleggen van het voetbalveld. Door
het eeuwenlang ploegen van de akker werd de top van de podzol vergraven en opgenomen in het
esdek.

Boorraai  3 (boringen 15 t/m 18)
Deze raai werd van noord naar zuid gezet op het gras naast het handbalveld. Het maaiveld ligt op 5.60
m+NAP.
Het leverde globaal hetzelfde beeld op als raai 2. De teellaag bovenin ontbrak. Tot een diepte van 60
tot 70 cm onder maaiveld is een pakket van verspitte griijsbruine grond aanwezig. In B17 en B18
lagen hieronder nog dunnere lagen van geel zand. Ook hier gaat het waarschijnlijk weer om het
oudere esdek. In B18 werd een oorfragment van een rood aardewerken grape uit de 16de of 17de
eeuw gevonden.
Onder het esdek bevond zich het schone dekzand. De top hiervan (podzol) ontbrak. B

Boorraai 4 (boringen 19 t/m 21 rond de boerderij)
Boringen 19 en 20 werden gezet op het grasveld ten oosten van Herelsestraat 139. Het maaiveld ligt
op 7.30 m +NAP. Beide boringen raakten het schone dekzand (zonder podzol) op 75 cm onder
maaiveld. De bovenlaag bestond uit verspit bruingrijs zand. Dit lag op een dun pakket van puin. Het
betrof resten van baksteen en dakpannen uit de 19de of 20ste eeuw. Het terreintje is dus
waarschijnlijk in recente tijden omgezet of vergraven.
Boring 21 lag ten zuiden van de boerderij. Deze stuitte op 35 cm diepte op boomwortels. Andere
boringen rondom de boerderij en de stal stuitten op een terreinverharding op 15 cm diepte en moesten
gestaakt worden.

Boorraai 5 (boringen 22 t/m 28)
De raai werd van oost naar west gezet op het erf achter (ten westen van) de boerderij Herelseweg
139. Dit is thans een weiland. Het maaiveld verloopt er van 7.30 m (oost) tot 6.30 m +NAP (west).
Deze boringen vertoonden en uniform beeld. Het schone dekzand lag slechts 40 tot 60 cm onder het
maaiveld en werd afgedekt met een pakket van homogeen grijsbruin zand (esdek). Nergens was een
podzol meer aanwezig, dus deze zal zijn opgenomen in het esdek. In B23 werd het onderste deel van
een podzol aangetroffen (inspoeling); deze lag op 45 cm onder maaiveld. Op veel plaatsen bevond
zich modern plastic in het esdek. Het moet dus vrij recent nog zijn omgeploegd of vergraven. In boring
26 werd een sloot aangeboord, waarvan de bodem op 1.15 m onder maaiveld lag. Op de bodem
bevonden zich stukjes baksteen en aardewerk uit de 19de eeuw. De sloot heeft in het verlengde
gelegen van de nog bestaande sloot achter Herelsestraat 141.
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Interpretatie

Het onderzoeksgebied ligt duidelijk op de westelijke flank van een dekzandwelving. Op een aantal
plaatsen is een deel van het oorspronkelijke oppervlak (podzol) nog aanwezig. Het ligt op 45 cm onder
het maaiveld. Het zand wordt afgedekt met een relatief dunne laag humeuze grond, die ontstaan is
door bemesting van de akkers. Bijgevolg is inderdaad sprake van podzolgronden en niet van
enkeerdgronden. Op het hoge terreingedeelte bij de boerderij is die laag vrij dun, evenals tussen de
beide voetbalvelden. Aan de voet van de helling ter hoogte van het handbalveld is de laag juist wat
dikker.
Bij het aanleggen van het westelijke voetbalveld is wat grond opgehoogd, hetgeen in de eerste
boorraai zichtbaar was. Ook is er destijds drainage aangelegd.
Het oorspronkelijke oppervlak van de helling is door eeuwenlang ploegen en graven vrijwel helemaal
opgenomen in het esdek. Onder de akker ligt nu vrijwel overal schoon dekzand. Er is nergens een
oudere cultuurlaag aangeboord.
De akker- of esdekgrond was over het algemeen zeer arm aan vondstmateriaal. Hoewel boringen niet
de juiste manier zijn voor een veldkartering, konden uit de opgeboorde grond wel vondsten worden
verzameld die iets zeggen over het gebruik en de ouderdom van deze gronden. De oudste vondsten
uit het esdek dateren uit de 16de en 17de eeuw. De jongste zijn uit de 20ste eeuw. Als er ooit sporen
van een oude bewoning op het terrein aanwezig waren (in de vorm van paalkuilen, greppels, etc.), dan
zullen die door het ploegen verdwenen zijn. Vondstmateriaal zou dan verspreid zijn geraakt in het
bovenliggende esdek en zich ook in het opgeboorde zand moeten bevinden.
Er werden echter geen indicatoren opgeboord voor een dergelijke oudere bewoningsfase. De
conclusie luidt dan ook, dat het op het terrein zeer waarschijnlijk géén sprake is geweest van een
oude bewoningsfase. De eerste ontginning dateert pas uit de Nieuwe Tijd (16de eeuw of later). Het is
niet ondenkbaar, dat het grootste deel van het terrein tot ver in de Late Middeleeuwen door veen werd
bedekt en pas in de 16de of 17de eeuw werd ontgonnen. Door de intensieve grondbewerking is er van
het oude veen niets terug te vinden.

Advies

De kans op het aantreffen van bewoningssporen van de Steentijd tot de Nieuwe Tijd is zeer klein. Het
oorspronkelijke oppervlak is vrijwel geheel verdwenen en in de akkergrond is vrijwel geen
vondstmateriaal aangetroffen.
De kans op het aantreffen van bewoningssporen uit de Nieuwe Tijd is klein en alleen aanwezig op het
uiterste oostelijke deel van het terrein, rondom de boerderij. Hier hebben echter relatief recente
graafwerkzaamheden plaatsgevonden.

Het advies luidt, dat op het plangebied geen nader archeologisch onderzoek noodzakelijk is.

Het is echter belangrijk om de hier verwoorde waardestelling te toetsen. Dit kan vrij eenvoudig door
het uitvoeren van waarnemingen tijdens het bouwrijp maken (afgraven) van de ondergrond. De
uitvoerder van het grondwerk dient hiervan op de hoogte te worden gebracht.
Verder bestaat uiteraard de plicht voor de uitvoerder van de grondwerkzaamheden om eventuele aan
het licht komende sporen of archeologische vondsten te melden aan de gemeente Roosendaal, dit
conform de Monumentenwet.

4.11.3 Monumenten

Binnen het plangebied bevinden zich geen monumenten.
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Hoofdstuk 5 VISIE OP HET PLANGEBIED
Door het verplaatsen van de sportactiviteiten naar een andere locatie in het dorp zijn de voormalige
sportvelden vrijgekomen. Omdat de activiteiten in dorpshuis De Schalm op termijn ook zullen
verhuizen naar een centraal punt in het dorp, zal ook de functie van het dorpshuis op deze locatie
komen te vervallen. In het plangebied zal woningbouw gerealiseerd worden. Deze woningbouwlocatie
zal aansluiten bij de bestaande kom van Heerle. Om deze woningbouwontwikkeling mogelijk te
maken, wordt een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied opgesteld.

Voor de uitbreidingslocatie op de voormalige sportvelden is wel een aantal randvoorwaarden
opgesomd. Deze komen voort uit de Verordening ruimte en het gemeentelijke beleid.
De uitgangspunten en randvoorwaarden op basis van het beleid worden hieronder kort opgesomd.

Uitgangspunten provinciaal beleid
 Het rood-met-groen principe moet aan bod komen.
 De uitbreiding is alleen mogelijk als er geen inbreidings-, herstructureringsmogelijkheden zijn in

het stedelijk gebied, dus in de kern zelf.
 Het gebied dient aan te sluiten bij een kern of bebouwingscluster.
 Bij de stedenbouwkundige en landschappelijke inrichting van de stedelijke ontwikkeling moet

rekening gehouden worden met de bestaande ruimtelijke kwaliteiten en structuren in het gebied
zelf en in de naaste omgeving.

 De ontwikkeling moet gepaard gaan met wezenlijke en uitvoerbare verbetering van bestaande of
potentiële kwaliteiten.

 De nieuwbouw van de woningen komt overeen met het regionale planningsoverleg en verhoudt
zich tot de beschikbare plancapaciteit voor woningbouw.

Hierin is in paragraaf 2.3.2 uitvoerig op ingegaan.

Uitgangspunten gemeentelijk beleid

De uitgangspunten van het gemeentelijke beleid zijn vertaald in een programma van eisen bij de start
van het project. Belangrijke uitgangspunten bij de uitbreidingslocatie zijn:
 Het type woningen moet goed aansluiten bij de woningbouwbehoefte: er moet vooral aandacht zijn

voor een aantal bijzondere doelgroepen namelijk senioren en starters.
 Duurzaamheid.
 Diversiteit.
 De woningen moeten qua sfeer aansluiten bij het dorpse karakter.

Hoewel de leefbaarheid in de kleine kernen onder druk staat, probeert de gemeente, mits planologisch
aanvaardbaar, zoveel mogelijk mee te werken aan initiatieven om de leefbaarheid te behouden of te
verbeteren. Ook in Heerle zal de gemeente er alles aan doen om de leefbaarheid te versterken. Met
de verplaatsing van de sportvelden is een ontwikkeling in gang gezet waarbij alle voorzieningen
centraal rond en in de kerk zullen worden geclusterd.

5.1 Ruimtelijke streefbeelden

5.1.1 Ruimtelijke hoofdstructuur

Bij de inrichting van de uitbreidingslocatie wordt vooral gekeken naar de bestaande ruimtelijke
hoofdstructuur waarbij met name de huidige ontsluiting en het groen in het plangebied bepalend zijn
geweest. Het is de bedoeling om deze bepalende elementen in het plangebied verder te versterken.

Stedenbouwkundige hoofdopzet

De uitbreiding op de voormalige sportvelden vormt een logisch vervolg op de naoorlogse uitbreidingen
aan de westzijde van de Herelsestraat. Het plan sluit aan op de aanwezige verkeers- en
groenstructuur. Deze verkeers- en groenstructuur zijn verenigd in de dragers van het plan:

1. De noord-zuid as met daarin de aansluiting op de huidige kern en de groen/retentiestrook;
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2. De oost-west as met daarin een groenstrook met bomen.

Deze opzet refereert tevens aan de oorspronkelijke oost west verkaveling die haaks op de
Herelsestraat staat. De huidige kwaliteiten van de locatie bestaan uit de landschappelijke doorzichten
en de aanwezige volwassen bomen aan de randen. De hoofdopzet van de verkaveling is er dan ook
op gericht om deze kwaliteiten zoveel mogelijk uit te lichten en te versterken.

Afbeelding verkeers- en groenstructuur

Aan de oost west laan ontstaan diverse momenten zoals de hofjes, de kruising met de groenzone en
de doorgetrokken waterloop de Running. Deze laan sluit aan op de huidige kern door middel van een
noord zuid verbinding. Deze noord zuid as wordt versterkt door het doorzicht naar het noorden en de
evenwijdig lopende groenzone die tevens als retentie en wandelroute gaat functioneren.

Afbeelding
concept stedenbouwkundig plan

Als gevolg van deze hoofdstructuur ontstaan diverse bouwvelden waaraan, afhankelijk van de vraag,
aan een groot deel flexibele invulling kan worden gegeven. Zo kunnen op een deel van de kavels
vrijstaande woningen, tweekappers en/of rijwoningen gebouwd worden. Het grootse deel van de
kavels heeft door deze opzet een natuurlijke begrenzing en buffer.
In het stedenbouwkundig plan is een aantal ruimtelijke eenheden te onderscheiden. Deze worden
hieronder nader omschreven.
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Ruimtelijke eenheden

Het woongebied wordt gestructureerd door een van oost naar west lopende laan. Deze laan is qua
profielopbouw eenduidig en groen, met aan de zuidzijde een groenstrook met bomen van 3 meter
breed. Deze laan vormt via een aantakking op de bestaande kern de ontsluiting van de wijk.

Afbeelding straatprofiel

Deze noord zuid as bestaat uit een breed profiel waarin tevens een retentie zone is opgenomen. Deze
as sluit loodrecht aan op de reeds bestaande ontsluitingstructuur.

Afbeelding straatprofiel noord-zuidas

Verder is in de verkaveling van de uitbreidingslocatie  een viertal woonmilieus te onderscheiden:

 De velden
 De laan
 Het bovenhof
 Het benedenhof

Afbeelding woonmilieus

Deze woonmilieus zijn eenheden met samenhangende architectuur die een herkenbare ruimtelijke
relatie met elkaar hebben en zodanig zijn gesitueerd dat deze de stedenbouwkundige hoofdopzet van
het woongebied ondersteunen, zonder daarbij de eigen identiteit te verliezen.
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Algemeen architectuurbeeld

In algemeenheid dienen alle woningen op de locatie te bestaan uit een rechthoekig volume (met kap).
De oriëntatie van de hoofdvolumes van de woningen zijn vastgelegd in het stedenbouwkundig
ontwerp. Daarnaast is per woonmilieu een goot- en nokhoogte vastgelegd in het bestemmingsplan.

Het streefbeeld is een ingetogen wijk met een hoge woonkwaliteit. De wijk moet rust en
gemoedelijkheid uitstralen zoals dat past binnen de dorpse context. Oorspronkelijk werd veel gebruik
gemaakt van dezelfde materialen aangezien vaak eenvoudigweg weinig verschillende materialen
voorhanden waren. Dit heeft er toe geleid  dat een rustig beeld ontstond. Door een aantal criteria te
stellen waaraan de nieuwe invulling moet voldoen, ontstaat een eenheid. Voor wat betreft de
materiaalkeuze worden natuurlijke tinten van materialen voorgestaan, waarbij gerecyclede materialen
de voorkeur hebben. In het beeldkwaliteitplan wordt een nadere beschrijving gegeven van de
verschillende woonmilieus.

5.1.2 Groen

Ten behoeve van de woningbouwontwikkeling zullen de sportvelden en de ponyweide verdwijnen en
zal de aanwezige bebouwing worden gesloopt. De bomenrij rond de huidige sportvelden blijft
gehandhaafd. Er verdwijnen wel enkele bomen en struiken, maar de structuur zal zichtbaar blijven. Er
worden meer groene en waterrijke elementen ontwikkeld in het plangebied.

Afbeelding groen

Door het weer open graven en zichtbaar maken van de Running ter hoogte van de sportvelden zal
deze waterloop een overgang van bebouwd gebied naar (agrarisch) landschap gaan vormen. Zo krijgt
de afronding van deze uitbreidingslocatie gestalte. Bij de ontwikkeling kan de waterloop een meer
natuurlijke oever krijgen.

Het deelperceel ten westen van de Running gaat als uitloopgebied dienen. Recreatievormen als
wandelen en ‘natuurlijk spelen’ (met boomrestanten e.d.) krijgen hier een plek.

5.1.3 Verkeer en infrastructuur

Het plangebied is aangesloten op de bestaande verkeerskundige structuur van Heerle via de
Populierstraat. De ontsluiting van het plangebied is vergelijkbaar met de wijze waarop de sportvelden
in het verleden ontsloten werden. Langzaamverkeer (fietsers en voetgangers) kan ook via het pad
langs ‘Café ’t Schelmke’ het plangebied bereiken en verlaten. Deze langzaamverkeersverbinding is
tevens toegankelijk voor nood- en hulpdiensten.
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De straten in het plangebied zijn ingericht als erf met aan weerszijden parkeren en aan één zijde een
groenstrook met bomen. De parkeerstrook wordt in hetzelfde materiaal als de rijbaan aangelegd,
maar in een ander patroon en/of kleurgebruik. De parkeervakken zijn niet afzonderlijk aangegeven. De
rijbaan is 4,8 meter breed en de parkeerstroken zijn 1,8 meter breed.

Parkeren
Parkeren gebeurt zowel op eigen terrein als in de openbare ruimte. In totaliteit voldoet het plangebied
aan de gestelde gemeentelijke parkeernormen. ‘Overloop’ naar de directe bestaande omgeving is
hierdoor niet te verwachten. In het stedenbouwkundig plan zijn de volgende normen gehanteerd:

Type woning, norm per woning
Goedkoop    1,5
Middelduur    1,8
Duur    2,0

Omdat het bouwprogramma nog niet helemaal vastligt, is bij het bepalen van het aantal
parkeerplaatsen in de openbare ruimte uitgegaan van het scenario met de zwaarste parkeernormen.
In het plan is voldoende parkeergelegenheid opgenomen. De parkeernormen maken ook onderdeel
uit van de regels in het bestemmingsplan.

5.2 Functionele streefbeelden

De woonfunctie is één van de functies die de levendigheid in de kern Heerle garanderen. De
woonfunctie moet daarom - bij voorkeur - zoveel mogelijk behouden blijven. Door de
uitbreidingslocatie in Heerle wordt voorzien in de behoefte aan woningbouw en wordt de woonfunctie
verder uitgebreid.
De mogelijkheid tot uitbreiding van de woning aan de achterzijde, en de omvang van de bijbehorende
bouwwerken, zal afhankelijk worden gesteld van de grootte van het woonperceel.

Op de voormalige sportvelden en de bijbehorende voorzieningen worden 48 woningen gerealiseerd.
Er zijn 14 patiowoningen voorzien en 12 starterwoningen. De andere woningen zijn
twee-onder-een-kappers of vrijstaande woningen. In het plan wordt een bepaalde flexibiliteit
ingebouwd om goed in te kunnen spelen op de woningbouwbehoefte. Voor de patio's bij de entree van
het plangebied en de vrijstaande woningen ten noordoosten van het plangebied wordt geen flexibele
regeling opgenomen in het bestemmingsplan.
Het aantal woningen moet binnen de woningbouwprogrammering blijven passen. Het benutten van de
flexibiliteit binnen het bestemmingsplan mag niet tot een aanzienlijk zwaarder woonprogramma leiden.

De herontwikkeling van de kerk verloopt niet geheel volgens planning. Het is de bedoeling dat de
activiteiten die nu nog plaatsvinden in buurthuis De Schalm verhuizen naar de kerk of de directe
omgeving hiervan. Zolang hierover nog overleg wordt gevoerd, worden ze niet verplaatst.

De loop van de watergang 'De Running' wordt in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Dit houdt in dat
deze waterloop de huidige sportvelden gaat doorkruisen. Het gedeelte van de sportvelden dat aan de
westzijde van de nieuwe watergang komt te liggen, wordt gedurende de planperiode van dit
bestemmingsplan niet ontwikkeld. Het zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling van de provincie is
echter aanzienlijk groter dan het huidige plangebied. De gemeente sluit niet uit dat in de toekomst dit
zoekgebied verder benut gaat worden voor woningbouw als hier behoefte aan is. Het resterende
gedeelte van de voormalige sportvelden dat nu nog niet ontwikkeld wordt, krijgt de bestemming groen.
Als dit gedeelte ooit nog ontwikkeld zal worden, zal hiervoor een aparte ruimtelijke procedure gevolgd
worden.
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Hoofdstuk 6 JURIDISCHE ASPECTEN
6.1 Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP)

De Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (hierna SVBP 2008), die voortvloeit uit de nieuwe
Wet ruimtelijke ordening, maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare
wijze zijn opgebouwd en op een zelfde manier worden verbeeld.

SVBP 2008 geeft bindende standaarden voor de opbouw en de verbeelding van het
bestemmingsplan, zowel digitaal als analoog. Dit om de gewenste vergelijkbaarheid zeker te stellen.
De standaarden hebben geen betrekking op de toelichting van het bestemmingsplan. Wel dient het
bestemmingsplan van een toelichting vergezeld te gaan.

Het bestemmingsplan zelf bestaat uit een verzameling geografische bepaalde objecten, die zijn
opgeslagen in een digitaal ruimtelijk informatiesysteem. De objecten zijn voorzien van bestemmingen
met bijbehorende doeleinden en regels. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat de standaarden geen
betrekking hebben op de inhoud van een bestemmingsplan.

6.2 Opzet van de nieuwe bestemmingsregeling

6.2.1 Uitgangspunten en doelstellingen
Het centrale onderdeel van een bestemmingsplan is de bestemming. Ten behoeve van een goede
ruimtelijke ordening worden aan de in het plan begrepen grond bestemmingen toegewezen met bij
behorende doeleinden. Aan de bestemmingen zijn regels gekoppeld over het gebruik van de in het
plan begrepen grond en van de zich daar bevindende bouwwerken. Kenmerk van bestemmingen is
dat het gehele plangebied ermee is bedekt. Elke bestemming is geometrisch bepaald. Een
bestemmingsplan kan ook dubbelbestemmingen bevatten. Deze overlappen bestemmingen en geven
eigen regels, waarbij sprake is van een rangorde tussen de bestemmingen en de
dubbelbestemmingen. De dubbelbestemmingen hoeven het gehele plangebied niet te bedekken.

Aanduidingen worden gebruikt om bepaalde zaken binnen een bestemming of dubbelbestemming
nader of specifieker te regelen. Het gaat hierbij om specificaties met betrekking tot het gebruik of de
bouwmogelijkheden. De aanduidingen hebben daardoor juridische betekenis en komen ook altijd in de
regels van het bestemmingsplan voor.

Verklaringen zijn de overige in de verbeelding van het bestemmingsplan voorkomende zaken.
Verklaringen hebben geen juridische betekenis. Zij zijn bedoeld om nadere informatie te verschaffen
of om de duidelijkheid en raadpleegbaarheid te bevorderen. Omdat verklaringen geen juridische
betekenis hebben, wordt hierop niet nader ingegaan.

Het uitgangspunt bij het opstellen van het bestemmingsplan is dat de van kracht zijnde regelingen
zodanig worden geactualiseerd dat samenhangende, op actuele beleidsinzichten en
gebruikerswensen afgestemde bestemmingsregelingen ontstaan. Als doelstellingen en
uitgangspunten kunnen daarbij worden onderscheiden:

 Rechtszekerheid en klantgerichtheid, dat wil zeggen voor de burger een duidelijk, toegankelijk en
op actuele behoeften en eisen afgestemd plan.

 Makkelijke toepasbaarheid en hanteerbaarheid voor de gemeentelijke diensten; een plan waaraan
bouwaanvragen op heldere wijze kunnen worden getoetst met als resultaat een minimale
bestuurslast.

 Duidelijkheid en inzichtelijkheid van hetgeen is toegestaan, dit houdt in dat de bestemmingen met
hun bouw- en gebruiksmogelijkheden zoveel als mogelijk is via de verbeelding zichtbaar worden
gemaakt.

De aandacht richt zich in eerste instantie op de woonfunctie en de aard en de verschijningsvorm van
de woonbebouwing in de plangebieden. Bij de opbouw van de regeling wordt uitgegaan van een
collectieve doelstelling die van toepassing zal zijn bij alle woningen.
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Deze doelstelling is om enerzijds een goede regeling voor de uitbreidingsmogelijkheden van de
woningen te bieden ten behoeve van een maximaal woongenot voor de bewoners en anderzijds de
bestaande ruimtelijke kwaliteit in het plangebied te handhaven.

6.2.2 Opbouw regels
De opbouw van de regels is gelijk aan Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008.

a. De opbouw van de regels is als volgt:

 Betekenisafspraken (Hoofdstuk 1 Inleidende regels);
 De gebruiks- en bouwregels per bestemming (Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels);
 Algemene regels (Hoofdstuk 3 Algemene regels);
 Overige regels (Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels).

b. Een bestemmingsartikel (Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels) wordt uit de volgende leden in deze
volgorde opgebouwd:

 Bestemmingsomschrijving;
 Bouwregels;
 Nadere eisen;
 Specifieke gebruiksregels;
 Afwijken van de gebruiksregels;
 Omgevingsvergunning;
 Wijzigingsbevoegdheid.
De specifieke nadere eisenregelingen, bevoegdheden om af te wijken van de regels en
wijzigingsbevoegdheden en mogelijk aanlegvergunningregels zullen zoveel mogelijk per bestemming
worden opgenomen.

Hierdoor wordt direct per bestemming inzicht geboden in de eventuele afwijkingsmogelijkheden en
onnodig verwijzen naar andere artikelen voorkomen. Deze werkwijze bevordert de toegankelijkheid
van het bestemmingsplan.

Er wordt derhalve voor de volgorde van de regels een standaardindeling gehanteerd.

6.2.3 Flexibiliteitsregels
Aan het bestemmingsplan kan flexibiliteit worden toegevoegd door met een omgevingsvergunning af
te wijken van de regels, het stellen van nadere eisen of een wijzigingsbevoegdheid. Dit
flexibiliteitinstrumentarium kent zekere begrenzingen. Het is niet mogelijk om met een
omgevingsvergunning een bestemmingswijziging tot stand te brengen.

Een nadere eis mag slechts worden gesteld per afzonderlijk geval en geen algemene regel inhouden.
Bovendien moet het bestemmingsplan al een regel bevatten omtrent het punt ten aanzien waarvan
een nadere eis wordt gesteld.

Op basis van het vorenstaande wordt voor het opnemen van flexibiliteitsregels de volgende
benadering gehanteerd.

 Flexibiliteitregels alleen gebruiken als van een wezenlijke belangenafweging sprake kan zijn, voor
de onderbouwing waarvan de toelichting de noodzakelijke bouwstenen bevat.

 Bij het besluit tot het opnemen van flexibiliteit planschade risico meewegen.
 Nadere eisen alleen stellen als er als regels zijn opgenomen met betrekking tot hetzelfde

onderwerp.
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6.3 Regeling woonpercelen
In deze paragraaf wordt de bestemmingsregeling voor de woonpercelen beschreven.

6.3.1 Methodiek
De specificatie van de bestemming Wonen is willekeurig opgebouwd. De bestemmingen ten aanzien
van wonen zijn op de volgende wijze gespecificeerd:

 Wonen-1: uitsluitend aaneengebouwd;
 Wonen-2: twee-aaneen, geschakeld en vrijstaand;
 Wonen-3: uitsluitend vrijstaand;
 Wonen-4: uitsluitend gestapeld;
 Wonen-5: aaneengebouwd, twee-aaneen, geschakeld en vrijstaand.
De basis voor de voorgestelde regeling van de gronden rondom de woning vormt een methodiek met
twee bestemmingen: Wonen en Tuin.

 In de bestemming Wonen zijn de hoofdgebouwen en de bijbehorende bouwwerken binnen het
aangegeven bouwvlak of, in het geval van bijbehorende bouwwerken, daarbuiten toegestaan,
tenzij anders aangegeven.

 Op gronden met de bestemming Tuin mag in principe niet worden gebouwd. Het betreft hier
voortuinen en zijtuinen die in het stedenbouwkundig beeld vergelijkbaar zijn met voortuinen
(straathoeken).

Voor de diverse gebouwen worden de volgende definities gehanteerd.

 Onder een hoofdgebouw wordt verstaan: een gebouw dat op een bouwperceel door zijn aard,
functie, constructie of afmetingen als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.

 Onder een bijbehorend bouwwerk wordt verstaan: uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel
functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan
niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak.

 Onder een woning wordt verstaan: een (gedeelte van een) gebouw, dat dient voor de huisvesting
van één afzonderlijke huishouding, niet zijnde een bijzondere woonvorm, en/of voor de huisvesting
van maximaal drie personen naast de huishouding of voor de huisvesting van maximaal vier
personen wanneer daarnaast geen huishouding is het gebouw is ondergebracht.

Ten aanzien van de methodiek zijn voorts de volgende aanvullende keuzes gemaakt.

 Aan hoekpercelen wordt de bestemming Tuin toegekend om deze perceelsdelen onbebouwd te
houden, in verband met het streven naar behoud van ruimtelijke kwaliteit wordt voorgesteld in het
algemeen te kiezen voor onbebouwbare zijtuinen.

De diepte van hoofdgebouwen zal in beginsel 10 of 12 meter bedragen. Voor de diepte van
hoofdgebouwen op grotere woonpercelen, meestal met vrijstaande woningen, kan een andere diepte
worden aangehouden.

6.3.2 Bestemming Wonen
- Hoofdgebouwen

Binnen de bestemming Wonen wordt de maximaal toelaatbare goothoogte op de verbeelding
aangegeven. In de regels wordt bepaald dat de bouwhoogte 4 meter hoger mag zijn, tenzij anders op
de verbeelding is aangegeven. De vorm van de kap wordt in het kader van de welstandstoetsing
beoordeeld. Voor hoofdgebouwen met een platte afdekking die dient te worden gehandhaafd, wordt
de maximaal toelaatbare bouwhoogte of een aanduiding op de verbeelding aangegeven.

De keuze tussen een regeling van hoofdgebouwen in bouwstroken of een regeling met een
bestemming per perceel is bepaald door het karakter van het gebied en de intentie van het ruimtelijke
beleid (homogeen karakter, heterogeen karakter).
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De regeling met een bouwstrook leidt tot een bepaalde mate van vrijheid en flexibiliteit bij realisatie
van uitbouwen en bijbehorende bouwwerken. De regeling met een bouwblok doet meer recht aan de
onderscheiden ruimtelijke kwaliteit (behoud diversiteit). Per deelgebied zijn hiervoor keuzen gemaakt.

De afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens wordt in principe bepaald op 3 meter
bij vrijstaande woningen (beide zijden) en bij twee-aan-één gebouwde woningen (één zijde).

- Bijbehorende bouwwerken

De bijbehorende bouwwerken zullen zich qua massa en verschijningsvorm onderscheiden van het
hoofdgebouw op het perceel. Om dit verschil te ondersteunen en het contrast tussen het hoofdgebouw
en de ruimtelijk ondergeschikte bebouwing te versterken is het gewenst dat beide niet in één lijn
komen te staan of zich (onder overhoeks zicht) visueel in één lijn vertonen. Daarvoor is als
beleidsuitgangspunt genomen dat de grens van de bebouwing in principe 3 m achter de voorgevel van
de woning ligt. Dat betekent ook dat bebouwing aan de voorzijde van de woning, niet mag worden
uitgebreid.

Bij aan elkaar grenzende woningen (rijenwoningen en geschakeld gebouwde woningen) is het van
belang om schaduwhinder te beperken en zicht- en hemelfactoren te behouden. Daarom is het
gewenst dat de afstand van het achter de woning te realiseren bijbehorend bouwwerk in de meeste
gevallen wordt beperkt tot ten hoogste 3 m.

Om te voorkomen dat erven bij de woningen in de loop der tijd door wijzigende omstandigheden en
veranderende woonwensen zouden "dichtslibben", wordt een limiet gesteld aan de oppervlakte aan
bouwwerken bij woningen. Ten hoogste 50% van de gronden buiten het als zodanig aangeven
bouwvlak met de bestemming 'Wonen' mag bebouwd en overdekt worden. De absoluut gemeten
maximale oppervlakte mag niet meer dan 30 m2 bedragen bij percelen kleiner dan 200 m2, niet meer
dan 45 m2 bij percelen van 200 m2 tot 500 m2, niet meer dan 60 m2 indien het perceel 500 m2 of
groter is en niet meer dan 75 m2 indien het perceel 1000 m2 of groter is.

Indien niet in de erfscheiding wordt gebouwd, dient de afstand van gebouwen tot de erfscheiding ten
minste 1 m te bedragen ten einde voldoende ruimte voor bekledende of camouflerende beplanting
over te houden.

De hoogte van de uitbouwen mag ten hoogste gelijk zijn aan de verdiepingshoogte van het
aangrenzende hoofdgebouw. Deze hoogte mag worden overschreden door een schuine afdekking.

6.3.3 Bestemming Tuin
De gronden tussen de voorgevel van de hoofdgebouwen en de openbare ruimte zijn medebepalend
voor het karakter van het woon- en leefmilieu. De kwaliteit van de ruimte tussen de gebouwen is
gebaat bij een helder beeld waarbij de plaats van de hoofdgebouwen zichtbaar is. Het ruimtelijk beleid
is er meestal op gericht om bebouwing voor de voorgevel van de hoofdgebouwen te voorkomen.

Bij specifieke ruimtelijke situaties wordt bij kopwoningen de grens tussen de bestemmingen Tuin en
Wonen getrokken in het verlengde van de voorgevel van aangrenzende hoofdgebouwen. Deze
"doorgetrokken voorgevel" markeert langs kopgevels de grens tussen zijerven en zijtuinen. In zijtuinen
(bestemming Tuin) mag niet worden gebouwd. In andere situaties wordt over het algemeen aan de
zijtuinen de bestemming Wonen toegekend.

6.3.4 Voorwaarden beroep aan huis
De toenemende belangstelling voor zelfstandig ondernemerschap, telewerken en het hebben van een
werkplek aan huis hebben, naast de dalende gemiddelde woningbezetting en andere gewijzigde
woonwensen, geleid tot de behoefte aan vestigingsmogelijkheden van beroepen aan huis in
woonwijken.

Beroepen aan huis kunnen tot op zekere hoogte stedenbouwkundig worden ingepast.

In bestaande woonwijken zal zorgvuldig met vestiging dienen te worden omgegaan om te voorkomen
dat de vrijheid van een individu de overlast voor velen kan betekenen. De bestemmingsregeling sluit
aan op de regelingen die elders in de gemeente Roosendaal gebruikelijk zijn.
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Hieruit volgt dat aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan.

 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
m² van de bijbehorende bouwwerken mag worden aangewend voor de uitoefening van de
uitoefening van aan-huis-gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten;

 Het gebruik ten behoeve van aan-huis-gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten levert
geen hinder voor het woonmilieu op en doet geen afbreuk aan het woonkarakter van de buurt,
waarbij in ieder geval geen gebruik mag plaatsvinden dat nadelige gevolgen voor het milieu kan
veroorzaken en als zodanig is opgenomen in Bijlage 1, behorende bij het Inrichtingen- en
vergunningenbesluit milieubeheer, zoals dit van kracht is op het tijdstip van het in ontwerp
terinzage leggen van dit bestemmingsplan;

 De aan-huis-gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten hebben geen publieksgericht
karakter;

 Het gebruik heeft geen nadelige invloed op de afwikkeling van het verkeer en/of leidt niet tot een
onaanvaardbare parkeerdruk;

 Detailhandel is niet toegestaan met uitzondering van detailhandel als ondergeschikte
nevenactiviteit bij de uitoefening van aan-huis-gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten;

6.3.5 Mantelzorg
De provinciale voorbeeldregeling is in de regels opgenomen.

 In de voorbeeldregeling wordt aangesloten bij de gangbare begripsomschrijving van een woning.
 In verband hiermee zijn aan de begripsomschrijvingen de begrippen 'afhankelijke woonruimte' en

'mantelzorg' toegevoegd. In het begrip 'afhankelijke woonruimte' is vastgelegd dat het moet gaan
om een gebouw dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning. Bovendien is
kenbaar gemaakt dat het gaat om de huisvesting van een gedeelte van het huishouden. Er kan
dus nooit sprake zijn van een zelfstandige woning.

 In de voorbeeldregeling wordt aangesloten bij het gebruikelijke gebruiksverbod tot het gebruik van
'vrijstaande gebouwen voor zelfstandige bewoning'. In aanvulling hierop is aan de gebruiksregels
een nieuwe gebruiksverbod geïntroduceerd, namelijk het verbod tot gebruik van een bijbehorende
gebouwen als 'afhankelijke woonruimte'. Dit gebruiksverbod is nodig om een sluitende regeling te
verkrijgen. Zonder verbod kan immers geen omgevingsvergunning worden verleend.

Gelet op het provinciaal beleid wordt terughoudendheid betracht bij de toepassing ervan.

6.3.6 Bijzondere woonvormen
Voor bijzondere woonvormen, zoals een gezinsvervangend tehuis of een hospice is een specifieke
regeling opgenomen. Dit is noodzakelijk omdat dergelijke woonvormen afwijken van de reguliere
bewoning door een gezin of een daarmee vergelijkbaar vast samenlevingsverband (samenwoning,
eenpersoonshuishouden). Het onderscheid vloeit in de bijzondere woonvormen veelal voort uit de
zorgcomponent die een essentieel onderdeel van de woonvorm uitmaakt.

Dit heeft doorgaans twee effecten op de omgeving: extra verkeers- en parkeerdruk door personeel en
bezoekers en ander woonmilieu (hinder, gewenste rust). Om deze redenen is er sprake van
afwijkende effecten op het woon- en leefmilieu dan bij reguliere bewoning en is een
omgevingsvergunning nodig voor het toestaan van bijzondere woonvormen.
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6.4 Regeling overige bestemmingen

6.4.1 Groen

De gronden binnen deze bestemming zijn onder meer bestemd voor beplantingen, bermen en
structureel groen.
Binnen deze bestemming mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van speel-, spel- en daarmee
vergelijkbare sportvoorzieningen en algemeen nut worden gerealiseerd en bouwwerken, geen
gebouwen zijnde.

Omdat een gedeelte van de voormalige sportvelden ten westen van de waterloop 'De Running' niet
meer als zodanig gebruikt zal worden, is er voor gekozen om deze grond te bestemmen als 'Groen'.
Binnen de planperiode zal dit gedeelte van de voormalige sportvelden niet ontwikkeld worden. Deze
grond valt wel in het zoekgebied 'stedelijke ontwikkeling' van de provincie. De gemeente sluit niet uit
dat dit gedeelte van het plangebied en de gronden in de directe omgeving (het zoekgebied voor
stedelijke ontwikkeling) in de toekomst ontwikkeld zullen worden. Vooralsnog doet deze bestemming
het meeste recht aan de huidige situatie.

6.4.2 Verkeer

De gronden binnen deze bestemming zijn onder meer bestemd voor wegen, opstelstroken en
busstroken daar niet onder begrepen, vervolgens: voet- en fietspaden, speel-, spel- en daarmee
vergelijkbare sportvoorzieningen, niet zijnde sportvoorzieningen in clubverband, beplantingen, bermen,
watergangen en andere waterpartijen, voorzieningen ten behoeve van algemeen nut, zoals
bergbezinkbassins en transformatorhuisjes, en afvalinzameling, parkeerplaatsen, geluidswerende
voorzieningen en daarbij behorende beplantingen kunstwerken en kunstobjecten.

6.4.3 Water

De gronden binnen deze bestemming zijn onder meer bestemd voor watergangen en andere
waterpartijen. Verder zijn bermen en beplantingen toegelaten. Ook zijn binnen deze bestemming
voorzieningen ten behoeve van algemeen nut, zoals bergbezinkbassins, transformatorhuisjes en
vergelijkbare voorzieningen, toegelaten alsmede kunstwerken en kunstobjecten.

6.5 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Van Wro naar Wabo

Op 1 oktober 2010 is de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) in werking getreden.
Hiermee is de Wet ruimtelijke ordening (Wro), die 1 juli 2008 in werking trad,  deels vervallen en
opgegaan in de Wabo. Dit geldt onder andere voor de verschillende ontheffingen en het projectbesluit.
Daarnaast heeft de invoering van de Wabo ook gevolgen voor de juridische regelingen in
bestemmingsplannen. In de omgevingsvergunning worden de verschillende vergunningen die tot nu
toe nodig waren voor diverse locatiegebonden activiteiten (bv. bouwvergunning, kapvergunning,
milieuvergunning etc.) samengevoegd tot één vergunning. Hiermee kan de Wabo procedures en
processen voor de burgers makkelijker en vooral overzichtelijker maken. Eén vergunning, één
procedure voor één project waarin meerdere toestemmingen voor locatiegebonden activiteiten
benodigd zijn.

In de Wro was een aantal ontheffingen geregeld. Namelijk de binnenplanse ontheffing (artikel 3.6, lid
1, sub c Wro), de buitenplanse “kruimel”-ontheffing (artikel 3.23 Wro) en de tijdelijke ontheffing (artikel
3.22 Wro). Deze ontheffingen vallen nu de Wabo is ingevoerd onder de noemer
‘Omgevingsvergunning’.

Daarnaast is een aantal minder vaak voorkomende besluiten, zoals de aanlegvergunning, diverse
ontheffingen van beheersplannen en projectbesluiten van provinciaal en nationaal belang en ook alle
toestemmingsbesluiten die betrekking hebben op het bouwen, slopen, aanlegactiviteiten en het
gebruik in strijd met het vigerende gemeentelijk, provinciaal of nationaal ruimtelijk besluit of plan
komen te vallen onder de nieuwe regelgeving.
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Wabo en planregels in ruimtelijke plannen

De invoering van de Wabo heeft ook gevolgen voor de inhoud van bestemmingsplannen en andere
ruimtelijke planvormen en dan in het bijzonder voor de planregels.

In de Wabo wordt niet meer gesproken over ontheffingen, vrijstellingen of wijzigingen, maar van
toestemmingen. Door middel van een omgevingsbesluit kan het college van burgemeester en
wethouders toestemming verlenen om af te wijken van het bestemmingsplan.
Het vervallen van artikel 7.10 Wro (strijdig gebruik) heeft tot gevolg dat deze weer terug in het
bestemmingsplan is gekomen.
De toevoeging van artikel 3.6a Wro heeft tot gevolg dat in het bestemmingsplan kan worden
uitgesloten dat voor een bepaalde termijn kan worden afgeweken van dat bestemmingsplan door
middel van een omgevingsvergunning. Dit ter bescherming van de daar voorkomende bestemming.

De begripsbepalingen en de wijze van meten moesten worden aangepast naar aanleiding van nieuwe
of gewijzigde begrippen in de Wabo.

Het meest ingrijpende is het vergunningsvrij bouwen, dat geregeld is in het Besluit omgevingsrecht
(Bor). Hier kan onderscheid worden gemaakt tussen het vergunningsvrij bouwen passend binnen de
bepalingen van het bestemmingsplan en het vergunningsvrij bouwen maar strijdig met het gebruik van
het bestemmingsplan. In tweede instantie is daarom toch een omgevingsvergunning nodig, al is het
slechts een reguliere. Om te vermijden dat onnodige procedures moeten worden doorlopen, kan een
gemeente er voor kiezen om de bebouwingsregeling zo veel mogelijk af te stemmen op de Bor.

De gemeente Roosendaal heeft ervoor gekozen om de huidige bebouwingsregeling in
bestemmingsplannen (nog) niet aan te passen aan de Wabo, omdat de gemeente het
stedenbouwkundig wensbeeld als uitgangspunt neemt.
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Hoofdstuk 7 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht om tegelijkertijd met het
bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen. Deze verplichting geldt niet als de situatie zoals
genoemd in artikel 6.12 lid 2 Wro zich voordoet en het kostenverhaal anders is voorzien.

De gemeente is eigenaar van het grootste gedeelte van het plangebied. Voor de grond waarvan de
gemeente eigenaar is, is de exploitatie sluitend. Met de eigenaar van de Schalm is een anterieure
overeenkomst gesloten. 

Het bestemmingsplan wordt in financieel economische zin dan ook haalbaar geacht.
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Hoofdstuk 8 OVERLEG EN INSPRAAK

8.1 Overleg

In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening is het voorontwerp
bestemmingsplan toegezonden aan diverse instanties, waaronder rijks- en gemeentelijke instanties.

Er zijn twee overlegreacties gestuurd. De overlegreacties hebben geleid tot kleine aanpassingen in het
plan.

Waterschap Brabantse Delta

Waterschap de Brabantse Delta geeft in haar reactie aan dat binnen de bestemming 'Groen' wordt
verwezen naar de aanduiding 'waterberging'. Deze aanduiding ontbreekt op de verbeelding.
De aanduiding 'waterberging' was niet correct en is uit de regels gehaald. In de doeleindenbeschrijving
van de bestemming 'Groen' is wel opgenomen dat binnen deze bestemming retentievoorzieningen
mogelijk zijn. Het aantal m3 retentie die gerealiseerd moet worden bij de ontwikkeling van de
woningbouwlocatie is ook opgenomen in de regels bij de bestemming 'Groen'.

Provincie Noord Brabant

De provincie vermeldt in haar reactie dat de rood-met-groen regeling niet belicht is in het
bestemmingsplan en dat in de toelichting moet worden verwezen naar de afspraken die gemaakt zijn
in 2006 met betrekking tot dit onderwerp.
In de toelichting is een paragraaf opgenomen met betrekking tot de afspraken met de provincie over
de rood-met-groen regeling uit 2006. Deze afspraken zijn als bijlage bij de toelichting gevoegd.

8.2 Inspraak

Overeenkomstig het bepaalde in de Gemeentelijke Inspraakverordening zijn de bevolking en in de
gemeente belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen betrokken bij de voorbereiding van dit
bestemmingsplan.

Tijdens de inspraakprocedure zijn geen (schriftelijke) inspraakreacties ingediend.


