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Aanleiding 
Door R.C.C. Nuijten (hierna ‘initiatiefnemer) is op 23 december 2016 een aanvraag om 
omgevingsvergunning ingediend voor het wijzigen van de agrarische bestemming naar een 
woonbestemming op het adres Hoeksebaan 2 in Wouwse Plantage. Het agrarische bedrijf aan de 
Hoeksebaan 2 in Wouwse Plantage is beëindigd. Het is daarom gewenst om de gronden waarop de 
bestaande bebouwing is gesitueerd, een woonfunctie te geven. Het initiatief past niet direct binnen het  
vigerende bestemmingsplan "Buitengebied Wouw" 
 
Medewerking aan het onderhavige bouwplan is mogelijk door middel van een afwijking ex artikel 2.12, 
lid 1, onder a, sub 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Hiervoor is vereist dat 
op grond van artikel 6.5, lid 1, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) een verklaring van geen 
bedenkingen wordt afgegeven door de raad van de gemeente Roosendaal. 
 
Beoogd effect 
Om medewerking te kunnen verlenen aan het initiatief is het op grond van de Wabo vereist dat de 
Raad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft. 
 
Argumenten 
1.1 Het wijzigen van de agrarische bestemming naar woonbestemming op deze locatie past binnen 
het beleid 
Het agrarische bedrijf aan de Hoeksebaan 2 in Wouwse Plantage is beëindigd. Het is daarom gewenst 
om de gronden waarop de bestaande bebouwing is gesitueerd, een woonfunctie te geven. Het 
wijzigen van de bestemming is voor zowel de initiatiefnemer, als de gemeente en de omgeving 
gewenst. 
 
1.2 Alle benodigde milieu-planologische onderzoeken zijn uitgevoerd 
De diverse milieuonderzoeken zijn uitgevoerd, waaronder akoestiek en bodem.  
 
1.3. In de ruimtelijke onderbouwing is verwoord dat het gaat om een goede ruimtelijke ordening 
De initiatiefnemer heeft een ruimtelijke onderbouwing opgesteld (bijlage 3). Hierin is verwoord wat het 
initiatief inhoudt en wat de milieu-planologische gevolgen zijn. De Raad moet de afweging maken of er 
bij dit initiatief sprake is van een goede ruimtelijke ordening.  
 
2.1. Vanwege strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan kan medewerking verleend worden 
door het volgen van de uitgebreide procedure op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) 
Het plan ligt in de bestemming ‘Agrarisch met waarden -3’ en wijkt hierom af van het  vigerende 
bestemmingsplan “Buitengebied Wouw”. Daarom moet de uitgebreide procedure doorlopen worden. 
Bij deze Wabo-procedure moet uw raad een verklaring van geen bedenkingen afgeven. De wettelijke 
grondslag voor deze verklaring is geregeld in artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht. De 
verklaring kan alleen worden geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening. 

 
2.2. De wijziging van de bestemming wordt opgenomen in de integrale herziening van het 
bestemmingsplan “Buitengebied Wouw”.  
In de afgesloten anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wro (Bijlage 4) is opgenomen dat 
de aanpassing van het bestemmingsplan wordt meegenomen bij de eerstvolgende integrale 
herziening van het vigerende bestemmingsplan. Om de wijziging van de bestemming niet te frustreren 
is gekozen om eerst via een projectafwijkingsbesluit de wijziging van de bestemming mogelijk te 
maken.  
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3.1. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen ligt zes weken ter inzage  
Om medewerking te verlenen aan het initiatief op grond van de Wabo is het nodig dat de 
gemeenteraad  een besluit neemt voor de afgifte van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen.   
De ontwerpverklaring van geen bedenkingen ligt vervolgens samen met de ontwerpbeschikking en de 
behorende stukken (ruimtelijke onderbouwing en onderliggende onderzoeken) gedurende zes weken 
ter inzage. Er kan gedurende deze periode door eenieder een zienswijze worden ingediend. Indien dit 
gebeurd zal er een hoorzitting worden georganiseerd, waarna de zienswijzen zullen worden betrokken 
bij de verdere besluitvorming, waarna een voorstel voor het besluit tot afhandeling aan u wordt 
voorgelegd. Vervolgens wordt de definitieve verklaring van geen bedenkingen aan de gemeenteraad 
gevraagd. 
 
3.2. Als geen zienswijzen worden ingediend wordt de ontwerpverklaring beschouwd  als definitieve 
verklaring van geen bedenkingen.   
De Raad wordt voorgesteld om de ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitief te 
beschouwen op het moment dat er geen zienswijzen inkomen. Dit betekent tijdwinst voor de 
initiatiefnemer, waarbij daarnaast geen onnodige capaciteit wordt gevraagd van uw raad en de 
ambtelijke organisatie.  
 
Kanttekeningen 
Alle eventuele planschadeclaims wentelen we af op de initiatiefnemer. Alle verdere kosten, inclusief 
eventuele planschadeclaims, zijn voor rekening van de  initiatiefnemer. Dit is vastgelegd in de 
afgesloten anterieure overeenkomst.  
 
Conform de te doorlopen procedure is er de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen en het 
instellen van beroep. Dit kan tot vertraging in de afhandeling van de vergunningsaanvraag en de 
inwerkingtreding van de vergunning leiden.  
 
Financiën 
De initiatiefnemer dient conform de afgesloten anterieure overeenkomst een exploitatiebijdrage te 
betalen. Verder zijn alle kosten voor het initiatief, inclusief eventuele planschadeclaims, voor rekening 
van de initiatiefnemer. De anterieure overeenkomst is mei 2017 op de gebruikelijke en wettelijk 
voorschreven wijze gepubliceerd. 
 
Communicatie 
De procedure wordt doorlopen conform de wettelijke voorschriften. De bekendmaking van de 
ontwerpbeschikking wordt gepubliceerd op de gebruikelijke en wettelijk voorgeschreven wijze.  
 
Vervolg 
Er kan door eenieder een zienswijze worden ingediend. Indien dit gebeurd leggen wij een voorstel 
voor het besluit tot afhandeling aan u voor. Vervolgens wordt de definitieve verklaring van geen 
bedenkingen aan de gemeenteraad gevraagd. 
 
Bijlagen 
1. Conceptbeschikking omgevingsvergunning; 

2. Besluitvlak; 

3. Ruimtelijke onderbouwing Hoeksebaan 2; 

4. Anterieure overeenkomst d.d. 11 april 2017. 


