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Aanleiding 
Met ingang van 6 februari 2017 is het ontwerpbestemmingsplan “’t Zand” ter inzage gelegd voor een 
periode van 6 weken. Dit ontwikkelplan is vervaardigd om de bouw van nieuwe woningen te kunnen 
faciliteren in het gebied tussen de wijk Langdonk en de Zundertseweg, waar vroeger een overdekt 
zwembad en een restaurant waren gesitueerd. 
 
Beoogd effect 
Doel is het vaststellen van het onderhavige bestemmingsplan, zodat voor het plangebied een nieuwe 
juridische regeling van kracht wordt, die het mogelijk maakt om de nieuwe woonlocatie ‘t Zand te 
kunnen realiseren. 
 
Argumenten 
 
1. Bestemmingsplan 

 
1.1. De zienswijzenprocedure is afgerond; er waren twee zienswijzen binnengekomen, maar deze zijn 
inmiddels weer ingetrokken. 
Er waren twee zienswijzen ingediend, afkomstig van een aantal bewoners van de Zundertseweg. Naar 
aanleiding hiervan heeft om te beginnen een hoorzitting plaats gevonden op 12 april jl. Vervolgens 
heeft nader overleg plaats gevonden met een aantal van deze bewoners.  
Dit heeft ertoe geleid dat het bestemmingsplan zodanig is bijgesteld, dat aan de bezwaren is 
tegemoetgekomen. Concreet komt het erop neer dat direct aangrenzend aan de Zundertseweg geen 
nieuwe woonkavels meer zullen worden gesitueerd. 
De betrokken bewoners hebben daarop de beide zienswijzen ingetrokken mits alle voorgestelde 
aanpassingen (ambtshalve) in het plan worden doorgevoerd. Het thans voorliggende voorstel voorziet 
daarin. Kortheidshalve wordt hier verder verwezen naar het overzicht van de in het plan aan te 
brengen wijzigingen (is bijgevoegd). 
 
1.2. Het bestemmingsplan wordt verder nog ambtshalve op enkele andere onderdelen gewijzigd 
vastgesteld. 
Afgezien van het gestelde onder 1.1. zijn nog enkele andere ambtshalve wijzigingen noodzakelijk. 
Ook op deze onderdelen wordt het bestemmingsplan derhalve gewijzigd vastgesteld. De betreffende 
aanpassingen houden met name verband met de stedenbouwkundige randvoorwaarden, welke 
gelden voor de verdere verwezenlijking van het onderhavige bestemmingsplan.  
Ook is het Inspraakrapport nog op een onderdeel aangepast, dat betrekking heeft op het handhaven 
van de bussluis. 
Voor deze aanpassingen wordt hier eveneens verwezen naar het overzicht van wijzigingen, dat als 
bijlage hoort bij het vaststellingsbesluit. 
 
2. Een hogere grenswaardenprocedure ingevolge de Wet geluidhinder is doorlopen. 
Ook diende nog met het oog op de toekomstige akoestische situatie een hogere grenswaarden-
procedure te worden doorlopen ingevolge de Wet geluidhinder. In dit verband is ook een zienswijze 
ingediend door verschillende omwonenden. Deze zienswijze is niet ingetrokken. 
Vanwege de in het bestemmingsplan aan te brengen wijziging voor wat betreft de aan de 
Zundertseweg gedachte woonkavels, is het hogere grenswaardenbesluit aangepast. Dit betekent dat 
alleen nog voor één woonkavel hogere grenswaarden moesten worden vastgesteld. Een daartoe 
strekkend besluit is onzerzijds inmiddels genomen, waarbij tevens de ingediende zienswijze 
ongegrond is verklaard.  
Dit was een noodzakelijke voorwaarde alvorens u tot de vaststelling van het onderhavige 
bestemmingsplan kunt overgaan en daaraan is aldus voldaan. (Het betreffende besluit is bijgevoegd 
als bijlage bij dit voorstel.) 
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Financiën 
Het financiële resultaat voor de gemeente komt tot uiting in de door uw raad vastgestelde 
grondexploitatie.  
 
Communicatie 
Het bestemmingsplan en al hetgeen hierbij hoort zal na de vaststelling opnieuw voor 6 weken ter in-
zage worden gelegd, waarbij voor belanghebbenden de mogelijkheid wordt geboden om beroep in te 
stellen bij de Raad van State. Aangezien in formele zin geen sprake (meer) is van ingediende 
zienswijzen, is het in beginsel niet mogelijk om beroep in te stellen bij de Raad van State. Uitzondering 
hierop vormt de situatie waarin een belanghebbende beroep zou willen instellen vanwege de bij de 
vaststelling aangebrachte wijzigingen in het plan.  
De hierop betrekking hebbende bekendmakingen zullen plaatsvinden op de gebruikelijke wijze via de 
Staatscourant en de Roosendaalse Bode.  
 
Daarnaast zijn er nog de digitale publicatie-eisen via de gemeentelijke website en de (wettelijk voor-
geschreven) landelijke internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 
Bijlagen 
Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen: 
 

1. het bestemmingsplan ‘t Zand, bestaande uit de verbeelding, toelichting en regels, alsmede de 
bij het bestemmingsplan behorende aanvullende rapportages, met inbegrip van het 
(aangepaste) Inspraak- en overlegrapport; 

2. het overzicht van de aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan, inclusief de 
ambtshalve aanpassingen; 

3. het door ons college genomen besluit tot het vaststellen van hogere grenswaarden ingevolge 
de Wet geluidhinder; 

4. het hierop betrekking hebbende commissieadvies. 
 

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 

 

De secretaris, De burgemeester, 

R. Kleijnen.                                                                  mr. J.M.L. Niederer. 

 


