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Samenvatting 

Aan de zuidzijde van de bestaande vestiging van LS Ned te Roosendaal bevindt 
zich een perceel grond, dat in de plannen van LS Ned verkocht kan worden voor 
bedrijfsvestiging. Deze verandering wordt in het nieuwe bestemmingsplan De 
Stok Fase 2 en 2A vastgelegd. In verband met de bestemmingswijziging van 
tuincentrum naar bedrijf, is volgens de Verordening ruimte 2014 een 
tegenprestatie noodzakelijk in het kader van de kwaliteitsverbetering 
landschap. In totaal 4543 m2 krijgt in het nieuwe plan een bedrijfsbestemming. 
Als tegenprestatie wordt een bestaande natuurvoorziening van 542 m2, die nog 
bestemd is tot 'tuincentrum', bestemd tot 'natuur'. Verder wordt er een 
beukenhaag van 1,2 m breed met een oppervlakte van 209 m2 aangelegd.  
 

Versietabel 

versie datum Inhoud status validatie 

1-1 18 05 2016 conceptrapport concept JC   

1-2 18 05 2016 Kleine aanpassing concept JC 

1-3 19 05 2016 Natuur ipv groen rapport 
JC   
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GEMEENTE ROOSENDAAL 
 

LOCATIE  WOUWBAAN 135 

 

KWALITEITSVERBETERING LANDSCHAP 
 
 
1 INLEIDING 
 
1.1 Aanleiding 
 
De locatie  Wouwbaan 135 te Roosendaal is opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan 
De Stok Fase 2 en 2A. Door de provincie is bij de voorbereiding van dat 
bestemmingsplan onder meer aangegeven dat de voorgestelde verandering van de 
functie van (een deel van) het bestemmingsvlak volgens de provinciale Verordening 
ruimte 2014, gepaard moet gaan met een kwaliteitsverbetering van het landschap. 
 
Daarom is er een rapportage nodig, waarin wordt aangegeven of en in hoeverre er in dit 
geval inderdaad zo’n kwaliteitsverbetering moet plaatsvinden en op welke wijze dat 
kan. De navolgende rapportage dient daartoe.  
 
1.2 Doel 
 
Doel van deze rapportage is het bieden van een kwantitatief en kwalitatief kader voor 
de verandering van de bestemming van de locatie  Wouwbaan 135 te Roosendaal in 
verband met de noodzakelijke kwaliteitsverbetering van het landschap. 
 
1.3 Situering locatie 
 
De locatie is gelegen aan de  Wouwbaan te Roosendaal, vlak ten westen van de kern 
Roosendaal aan de westzijde van het knooppunt De Stok. 
 
1.4 Planbeschrijving 
 
In 2006 is het tuincentrum dat voorheen op de locatie van het Factory Outlet Centre 
(FOC) aanwezig was, naar de onderhavige locatie verplaatst. Na relatief korte tijd ging 
het tuincentrum failliet. In 2011 kocht Leidingenstraat Nederland (LS Ned) de locatie 
om zich te vestigen in de voormalige showroom. Een en ander werd in overleg met de 
provincie, goedgekeurd door  de gemeente Roosendaal. De voormalige showroom werd 
omgebouwd tot kantoor. Het zuidelijk deel van de locatie is inmiddels in gebruik 
genomen door een ander tuincentrum. Een ander deel is boventallig en LS Ned 
onderzoekt de mogelijkheden om dit deel te verkopen voor de vestiging van een ander 
bedrijf. Op afbeelding 5 is een en ander weergegeven. 
 
1.5 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 wordt het beleidskader met betrekking tot de kwaliteitsverbetering van 
het landschap geschetst. In hoofdstuk 3 wordt het voor deze situatie relevante 
stappenplan doorlopen en worden de kwantitatieve gegevens berekend. In Hoofdstuk 4 
worden de conclusies samengevat.  
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afbeelding 1 -situatie Wouwbaan 135 te Roosendaal 

 

 
 
Afbeelding 2 - luchtfoto van de omgeving - de rode getrokken lijn geeft de huidige 
begrenzing van de locatie aan; de luchtfoto dateert van vóór 2006 toen het Factory Outlet 
Centre (midden boven) nog in aanbouw was; het kantoor van LS Ned was eveneens nog niet 
gebouwd; wel was het tuincentrum en ten zuiden van het plangebied een 
volkstuinencomplex aanwezig. 
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2 BELEIDSKADER KWALITEITSVERBETERING LANDSCHAP  
 
Ten behoeve van de oprichting van het Factory Outlet Centre (FOC) in 2006 zijn 
destijds de benodigde vergunningen verleend. Die hadden niet alleen betrekking op het 
FOC zelf, maar ook op de verplaatsing van het tuincentrum en van het 
volkstuinencomplex. Deze functies zijn derhalve legaal op deze plaats terecht 
gekomen. Het plangebied was in gebruik als tuincentrum. In 2011 is LS Ned op deze 
plaats gevestigd, onder goedkeuring van de gemeente Roosendaal. LS Ned beheert de 
leidingenstraat die vlak langs de locatie loopt. De leidingenstraat loopt in West-Brabant 
van Moerdijk tot de Belgische grens.  

 
2.1 Verordening ruimte 2014 
 
De locatie is in de Verordening ruimte 2014 aangewezen als "gemengd landelijk gebied". 
Ten aanzien van het veranderen van agrarische bestemmingen naar een 
bedrijfsbestemming is daarvoor bepaald: 
 
7.10 Niet-agrarische functies 
1. Een bestemmingsplan dat is gelegen in gemengd landelijk gebied kan voorzien in 
een vestiging van een niet-agrarische functie, anders dan bepaald in de artikelen 7.7 
tot en met artikel 7.9, mits: 
 

a.  de totale omvang van het bouwperceel van de beoogde ontwikkeling ten 
hoogste 5.000 m2 bedraagt; 

De oppervlakte van het bedrijfsperceel bedraagt 4543 m2, dus 
minder dan de genoemde maat van 5000 m2. 

 
b.  dit bijdraagt en past binnen de beoogde ontwikkeling van gemengd 

landelijk gebied als bedoeld in artikel 7.1; 
 De locatie is gelegen in een randgebied van de stad Roosendaal 

met diverse woon- en bedrijfsfuncties in de naaste omgeving. 
De gevraagde bedrijfsbestemming past in de afwisseling van 
functies. 

 
c.  is verzekerd dat overtollige bebouwing wordt gesloopt; 
   Er is geen bestaande bebouwing op het perceel. 
 
d.  de beoogde ontwikkeling niet leidt tot een bedrijf, behorend tot de 

milieucategorie 3 of hoger; 
   Verwezen wordt naar de toelichting van het bestemmingsplan. 
 
e.  de beoogde ontwikkeling niet leidt tot twee of meer zelfstandige 

bedrijven; 
   Verwezen wordt naar de toelichting van het bestemmingsplan. 
 
f.  de beoogde ontwikkeling niet leidt tot een al dan niet zelfstandige 

kantoorvoorziening met een baliefunctie; 
 De vestiging van een al dan niet zelfstandige kantoorvoorziening 

met baliefunctie is niet toegestaan. 
 
g.  de beoogde ontwikkeling niet leidt tot al dan niet zelfstandige 

detailhandelsvoorziening met een verkoopvloeroppervlakte van meer dan 
200 m2; 

De vestiging van een al dan niet zelfstandige 
detailhandelsvoorziening met een verkoopvloeroppervlakte van 
meer dan 200 m2 is niet toegestaan. 
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h.  is aangetoond dat de ruimtelijke ontwikkeling ook op langere termijn past 
binnen de op grond van deze verordening toegestane omvang; 

Het betreffende perceel is gelegen tussen twee andere functies 
in, zodat ook op lange termijn de toegestane omvang binnen 
alle redelijkheid is gegarandeerd. 

 
i.  de beoogde activiteit niet leidt tot een grootschalige ontwikkeling. 

Het betreffende perceel is gelegen tussen twee andere functies 
in, zodat de gevraagde ontwikkeling geen aanleiding geeft tot 
een grootschalige ontwikkeling. 

 
Aan deze voorwaarden is voldaan (zie ook 3.3). 
 
Om de kwaliteit van het landschap te versterken heeft de provincie Noord-Brabant in 
haar “Structuurvisie ruimtelijke ordening” en de “Verordening ruimte 2014” het 
principe van ‘kwaliteitsverbetering van het landschap’ geïntroduceerd. Dit principe 
houdt kort samengevat in, dat er enerzijds ruimte wordt geboden aan diverse 
ontwikkelingen, onder voorwaarde dat deze anderzijds gepaard gaan met maatregelen 
die het landschap –in de brede zin- versterken. Die versterking  kan bijvoorbeeld plaats 
vinden door landschapselementen aan te leggen maar ook door specifieke aandacht te 
schenken aan de kwaliteit van de op te richten bebouwing, of door behoud van 
waardevolle cultuurhistorische elementen. Voor stedelijke ontwikkelingen bestond 
deze rood-met-groen koppeling al langer. Deze is nu ook opgezet voor het 
buitenstedelijk gebied.  
 
2.2 Handreiking Kwaliteitsverbetering van het landschap - De rood-met-groen 

koppeling - Provincie Noord-Brabant 

 
De Handreiking Kwaliteitsverbetering van het landschap biedt informatie aan 
gemeenten om invulling te geven aan de rood-met-groen koppeling. Deze handreiking is 
een hulpmiddel en geen verplichte regel of beleidskader: gemeenten kiezen hun eigen 
methode om uitvoering te geven aan de Verordening ruimte. Belangrijke voorwaarde 
om de rood-met-groen koppeling toe te passen is dat gemeenten over een kwalitatief 
kader beschikken waarin is aangegeven welke landschapsambities er voor een gebied 
zijn. Hiervoor is al veel materiaal bij gemeenten beschikbaar. Bijvoorbeeld in de vorm 
van landschaps-ontwikkelingsplannen, beeldkwaliteitsplannen en visies in het kader van 
het stimuleringskader groenblauwe diensten. Maar ook de gebiedspaspoorten die door 
de provincie als uitwerking van de Structuurvisie ruimtelijke ordening zijn opgesteld 
bieden hiervoor informatie. 
De rood-met-groen regeling is een instrument om (een deel van) de ambities ook 
daadwerkelijk te realiseren. In de handreiking zijn verschillende methodieken met 
elkaar vergeleken en is de methodiek die het meest praktisch toepasbaar lijkt –het 
vaststellen van forfaitaire bedragen- verder uitgewerkt. 
De provincie wil de handreiking graag gebruiken om in de regionaal ruimtelijke 
overleggen afspraken te maken over hoe gemeenten toepassing geven aan de rood-met-
groen verplichting zoals in de Verordening ruimte beschreven. Dit heeft als voordeel 
dat bij individuele ruimtelijke besluitvorming naar deze afspraken kan worden 
verwezen. 
 
2.3 Notitie Toepassing Kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio West-

Brabant  
 
Over de uitvoering van kwaliteitsverbetering verdient het aanbeveling dat regionaal 
eenduidige afspraken worden gemaakt. Deze notitie bevat een voorstel over hoe in de 
regio West-Brabant om te gaan met deze kwaliteitsverbetering. 
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De regio West-Brabant is landschappelijk gezien een regio met grote verschillen. Waar 
het zuidelijk gedeelte overwegend bestaat uit een meer kleinschalig landschap op 
zandgronden, wordt het landschap naar het noorden toe grootschaliger met open 
polders op zee- en rivierklei. In het landschap komen ook relicten uit het verleden 
voor, zoals linies, vestingen en turfvaarten. Ook de infrastructuur en de verstedelijking 
bepalen voor een groot deel het beeld van het landschap. 
Vanwege deze diversiteit zal de ene gemeente andere gedachten hebben bij 
kwaliteitsverbetering van het landschap dan de andere. De notitie biedt dan ook  
ruimte voor al deze verschillende landschappen en al deze verschillende gedachten 
over kwaliteitsverbetering. Wel is er een eenduidige regeling opgenomen voor de regio 
West-Brabant. 
In de notitie is beschreven hoe de rood-met-groen koppeling op uniforme en eenduidige 
wijze wordt toegepast, inclusief minimale basisinspanning (een gemeente kan er voor 
kiezen een grotere inspanning te vragen) en mogelijkheid van fondsvorming, de 
periodieke verantwoording over uitvoering en het voeren van ruimtelijk 
kwaliteitsbeleid. 
 
In de notitie wordt onderscheid gemaakt tussen drie categorieën ruimtelijke 
ontwikkelingen: 
-  Categorie 1: Ruimtelijke ontwikkelingen met nauwelijks tot geen 

landschappelijke invloed en waarbij geen (extra) kwaliteitsverbetering van het 
landschap wordt geëist. 

-  Categorie 2: Ruimtelijke ontwikkelingen met relatief weinig landschappelijke 
invloed, dan wel ruimtelijke ontwikkelingen die van nature aan het buitengebied 
zijn gebonden, of plaatsvinden in hiervoor aangewezen gebieden waarbij de 
kwaliteitsverbetering van het landschap wordt vormgegeven door te voorzien in 
enkel een goede landschappelijke inpassing. 

-  Categorie 3: Alle ruimtelijke ontwikkelingen welke mogelijk worden gemaakt via 
met name een wijzigingsplan of een bestemmingsplanherziening, tenzij de 
ontwikkeling concreet benoemd wordt in een andere categorie. 

 
De onderhavige ontwikkeling valt onder categorie 3. 
 
De notitie bevat een stappenplan, dat in het navolgende hoofdstuk voor deze locatie 
zal worden doorlopen. 
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3. STAPPENPLAN KWALITEITSVERBETERING LANDSCHAP VOOR DE 
LOCATIE  WOUWBAAN 135 

 
In de notitie "Toepassing Kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio West-
Brabant" is een stappenplan opgenomen in geval van een nieuw ruimtelijk initiatief 
buiten bestaand stedelijk gebied. De daarin opgenomen stappen zullen hierna voor de 
locatie  Wouwbaan 135 worden doorlopen. 
 
3.1 Stap 1 - Vaststellen ruimtelijk kwaliteitskader 
 
De gemeente Roosendaal heeft nog niet expliciet een ruimtelijk kwaliteitskader voor 
de ontwikkelingen in het buitengebied vastgesteld. Als toetsingskader gelden de 
volgende, wel vastgestelde, ruimtelijke en landschappelijke kaders: 
-  StructuurvisiePlus Bergen op Zoom-Roosendaal 
-  Erfgoedkaart gemeente Roosendaal 
-  Groen- en landschapsplan voor de Brabantse buitensteden: De Zoom van West-

Brabant 
- Welstandsnota 
- Waterplan Roosendaal  
 
3.2 Stap 2 - Initiatief 
 
Het initiatief omvat het veranderen van een deel van het bestemmingsvlak tuincentrum 
naar bedrijf.  
 

  
 
Afbeelding 3 - voorontwerpbestemmingsplan    Afbeelding 4 - nieuwe indeling (zie ook afb. 5) 

 
De locatie heeft in het vigerende bestemmingsplan de bestemming tuincentrum. Deze 
bestemming omvatte de destijds bij deze voorziening behorende gronden. In 2011 is LS 
Ned gevestigd op het noordelijk deel van de gronden, op het zuidelijk deel werd een 
nieuw tuincentrum gesticht. LS Ned wil het middendeel verkopen voor de vestiging van 
een bedrijf.  
 
3.3 Stap 3 - Planologische beoordeling 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal hebben de beoogde functiewijziging 
opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan. Daaruit mag worden afgeleid dat deze 
omzetting planologisch positief is beoordeeld. Verder wordt verwezen naar de 
beoordeling, zoals beschreven in paragraaf 2.1. 
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3.4 Stap 4 - Omrekenen naar € 
 
De berekening is weergegeven in bijlage A bij deze rapportage. Bij de berekening is 
uitgegaan van de bestemming 'tuincentrum' als bestaande bestemming. Gehanteerd 
werd een grondprijs voor een tuincentrum van: € 25,00/m2. Voor de bestemming 
'bedrijf - algemeen' werd een grondprijs van: € 50,00/m2 gehanteerd. Deze prijs is 
gebaseerd op de "Handreiking Kwaliteitsverbetering van het landschap - De rood-met-
groen koppeling - Provincie Noord-Brabant". 
 
Er is dus sprake van een waardevermeerdering van € 25,00 per m2. De oppervlakte van 
de bedrijfskavel bedraagt 4543 m2. De totale waardevermeerdering bedraagt € 
113.575,00. Volgens de regels dient er een tegenprestatie geleverd te worden van 20% 
van dit bedrag, dus 20% van € 113.575,00 = € 22.715,00. 
 
3.5 Stap 5 - Beoordeling rood-groen 
 
Voorgesteld wordt om de nieuwe bedrijfsbestemming aan de oost- en de zuidzijde te 
omranden met een stevige beukenhaag (breedte: 1,20 m) - nr. 2 in bijlage A.  Deze 
haag (sortiment: Carpinus betulus, haagbeuk) kan uitgroeien tot een stevige 
landschappelijke inpassing van het terrein en een goede afscheiding naar het 
tuincentrum en de ecologische verbindingszone. 
Voorgesteld wordt om de bestaande natuurvoorziening met plas in de zuidoosthoek van 
het gebied te bestemmen tot 'Natuur' - nr. 3 in bijlage A. In het vigerende plan had 
deze strook, met een oppervlakte van 542 m2, de bestemming "tuincentrum". Voor deze 
strook bestaande natuur gelden geen aanlegkosten ( natuur is al aanwezig). 
 
3.6 Stap 6 - € omrekenen naar gewenste maatregelen 
 
Uit de berekening in de bijlage A, gebaseerd op de daarvoor gehanteerde 
rekenmethoden, blijkt dat met de in 3.5 voorgestelde maatregel, de noodzakelijke 
compensatie plaatsvindt. Volgens de berekening in 3.4 was er een compensatie ter 
grootte van € 22.715,00 noodzakelijk. Uit de berekening in bijlage A blijkt, dat de in 
3.5 voorgestelde maatregelen een waarde van € 23.256,66 vertegenwoordigen. Er is dus 
sprake van voldoende tegenprestatie op eigen terrein. 
 
De tegenprestatie bestaat uit het aanleggen van een nieuwe natuurvoorziening 
(beukenhaag) op de af te stoten gronden met een oppervlakte van 209 m2. De 
aanlegkosten, de afwaardering van de grondkosten (van tuincentrum - € 25,--/m2 naar 
natuur - € 1,--/m2) en 10 jaar onderhoud vertegenwoordigen een waarde van € 
7.348,44. 
 
Verder omvat de tegenprestatie het positief bestemmen van de bestaande 
natuurvoorziening in de zuidoosthoek van het plangebied, ter grootte van 542 m2. Daar 
wordt rekening gehouden met een afwaardering van de grondkosten (van tuincentrum - 
€ 25,--/m2 naar natuur - € 1,--/m2) en 10 jaar onderhoud vertegenwoordigen een 
waarde van € 13.636,72. Verder wordt rekening gehouden met 10% plankosten. In 
totaal bedraagt de tegenprestatie € 23.256,66, dus boven de noodzakelijke € 
22.715,00. 
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gronden LS Ned:  
was: plaatsgebonden bedrijf 
blijft: plaatsgebonden bedrijf 
           bestaand gebouw LS Ned 
 
 
 
 
 
te verkopen bedrijfsgronden:  
4543 m2 
was: tuincentrum 
wordt: bedrijf 
 
beukenhaag 174 m lang 
nieuw natuur: 209 m2 
was: tuincentrum 
wordt: natuur 
 
 
nieuw tuincentrum  
was: tuincentrum 
blijft: tuincentrum     
 
 
 
 
 
   
natuurbestemming reeds  
bestaand: 542 m2 
was: tuincentrum 
wordt: natuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 5 toekomstige bestemmingen 

 
3.7 Stap 7 - Besluitvorming en borging tegenprestatie 
 
De voorgestelde maatregelen zullen in het bestemmingsplan worden vastgelegd. Met de 
eigenaar zal vóór de vaststelling van het bestemmingsplan een anterieure 
overeenkomst worden gesloten, waarin wordt vastgelegd dat de maatregelen die 
hiervoor zijn genoemd zullen worden uitgevoerd, dat de landschappelijke compensatie 
op eigen terrein zal worden aangelegd en in stand gehouden. 
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3.8 Stap 8 - Uitvoering en handhaving 
 
De anterieure overeenkomst waarborgt de aanleg en instandhouding van de nodige 
compenserende maatregelen. De gemeente handhaaft de afspraken. 
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Hoofdstuk 4  CONCLUSIE 
 
Aan de zuidzijde van de bestaande vestiging van LS Ned te Roosendaal bevindt zich een 
perceel grond, dat in de plannen van LS Ned verkocht kan worden voor 
bedrijfsvestiging. Deze verandering wordt in het nieuwe bestemmingsplan De Stok Fase 
2 en 2A vastgelegd. In verband met de bestemmingswijziging van tuincentrum naar 
bedrijf, is volgens de Verordening ruimte 2014 een tegenprestatie noodzakelijk in het 
kader van de kwaliteitsverbetering landschap. In totaal 4543 m2 krijgt in het nieuwe 
plan een bedrijfsbestemming. Als tegenprestatie wordt een bestaande 
natuurvoorziening van 542 m2, die nog bestemd is tot 'tuincentrum', bestemd tot 
'natuur'. Verder wordt er een beukenhaag van 1,2 m breed met een oppervlakte van 
209 m2 aangelegd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bijlagen: 
 
Bijlage A : Cuijpers Advies: Berekening kwaliteitsverbetering landschap 
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CUIJPERS ADVIES 
PROJECTBUREAU RUIMTELIJKE ONTWIKKELING B.V. 13 

BIJLAGE A 
 

CUIJPERS ADVIES 
     BEREKENING KWALITEITSVERBETERING LANDSCHAP 

   GEMEENTE ROOSENDAAL -  
     LOCATIE WOUWBAAN 135 ROOSENDAAL 

    nr. 01145 versie 1-4 160517 
   

          basis 
      

        

    
Euro/m2 oppervlakte bedrag/m2 

 

 
grondwaarde tuincentrum € 25,00 

   

 
grondwaarde bedrijf - algemeen € 50,00 

   

        1 waardeverandering tuincentrum naar bedrijf     
 

  
waarde tuincentrum 

 
4543 € 25,00 € 113.575,00 

  
waarde bedrijf algemeen 

 
4543 € 50,00 € 227.150,00 

 
waardevermeerdering tuincentrum naar bedrijf algemeen 

 
€ 113.575,00 

        

 
totaal waardevermeerdering (1b) 

   
€ 113.575,00 

        

 
basis compensatie   

 
    € 113.575,00 

        

 
te compenseren 20% van € 113.575,00 

 
€ 22.715,00 

        2 nieuwe natuur, nog niet bestemd 
    

 
huidige bestemming: tuincentrum, nieuwe bestemming: natuur 

  

 
opp 209 m2 

    

 
grondwaarde tuincentrum € 25,00 /m2 € 5.225,00 

  

  
natuur € 1,00 /m2 € 209,00 

  

 
waardevermindering € 5,50 /m2 

 
€ 5.016,00 

 

 
aanlegkosten € 10,00 /m2 

 
€ 2.090,00 

 

 
beheer en onderhoud € 1,16 /m2, 10 jr 

 
€ 242,44 

 

        

 
totaal natuur 

    
€ 7.348,44 

        3 bestaande natuur, nog niet bestemd 
    

 
huidige bestemming: tuincentrum, nieuwe bestemming: natuur 

  

 
opp 542 m2 

    

 
grondwaarde tuincentrum € 25,00 /m2 € 13.550,00 

  

  
natuur € 1,00 /m2 € 542,00 

  

 
waardevermindering € 5,50 /m2 

 
€ 13.008,00 

 

 
aanlegkosten € 0,00 /m2 

 
€ 0,00 

 

 
beheer en onderhoud € 1,16 /m2, 10 jr 

 
€ 628,72 

 

        

 
totaal natuur 

    
€ 13.636,72 

        4 plankosten 10,00% € 22.715,00 
  

€ 2.271,50 

        5 totaal 
      

 
te compenseren 

    
€ 22.715,00 

 
aan te leggen natuur + plankosten 

   
€ 23.256,66 

        

 
saldo (overcompensatie) 

   
€ 541,66 

 


