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kunnen door, op natuurwaarden gericht, beheer in de ecologische verbindingszone mogelijk wel
habitats voor beschermde soorten ontstaan.

4.7.3 Conclusie

Voor het overgrote deel van het plangebied geldt dat sprake is van het vastleggen van de fysiek
bestaande situatie. Binnen het conserverende deel van het bestemmingsplan ten zuiden van de
Heirbaan en langs de ecologische zone Engebeek kunnen mogelijk beschermde soorten voorkomen
zoals kleine modderkruiper, laatvlieger en gewone dwergvleermuis. Op de soorten die hier voorkomen
worden geen effecten verwacht doordat geen ingrepen plaatsvinden.
De in uitvoering zijnde ingreep voor fase 2 van het FOC betreft het bebouwen van een deel van de
huidige verharding van het parkeerterrein (inclusief dempen van de centrale vijverpartij) en heeft voor
een beperkt deel betrekking op het verbreden van de huidige watergang langs de Wouwbaan.
Hierdoor zijn er slechts zeer beperkte effecten op plant- en diersoorten te verwachten.
Uit het aanvullend natuuronderzoek dat in 2013 door Grontmij is uitgevoerd blijkt dat in het plangebied
van FOC Rosada fase 2 geen vaste rust- en verblijfplaatsen van jaarrond beschermde vogels zoals
roofvogels, uilen en huismus aanwezig zijn. Het gebied is ook niet geschikt als leefgebied voor
roofvogels en uilen. Er is wel beperkt foerageergebied voor de huismus aanwezig, maar deze is
tijdens het veldonderzoek niet aangetroffen. In de directe omgeving blijft ook ruim voldoende
leefgebied voor huismussen aanwezig. 
De watergang in het plangebied langs de Wouwbaan is ongeschikt als leefgebied voor beschermde
vissoorten zoals kleine modderkruiper en bittervoorn. De watergang is beperkt watervoerend en vrijwel
volledig begroeid met riet. 
De tweede fase van FOC Rosada leiden niet tot het overtreden van verbodsbepalingen uit de Flora-
en faunawet ten aanzien van jaarrond beschermde vogels en beschermde vissen. 

4.8 Water

In het kader van dit bestemmingsplan en de omgevingsvergunningsprocedure voor de tweede fase
van het FOC Rosada is door het ingenieursbureau Arcadis Nederland BV een tweetal waterparagrafen
opgesteld:
• Waterparagraaf bestemmingsplan Rosada fase 2 en 2a;
• Waterparagraaf Rosada fase 2;

De tweede waterparagraaf is een aanvulling op de eerste. 
Beide documenten zijn als losse bijlagen bij dit bestemmingsplan gevoegd. In onderstaande tekst zijn
de bevindingen samengevoegd.

4.8.1 Toetsingskader

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. 
Het plangebied ligt in het beheersgebied van het waterschap Brabantse Delta.

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 éénmaal per
kwartaal deel aan het overleg. 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. Het definitieve wateradvies van de waterbeheerder zal
door middel van een brief plaatsvinden. Bovenstaande is nader vastgelegd in werkafspraken tussen
waterschap, gemeente en Arcadis.
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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 (maart 2006)'opgesteld. Deze
checklist is opgenomen in het door het waterschap opgestelde document 'Op weg naar het
waterschap'. Alle in de checklist genoemde aspecten zijn beoordeeld en afgewogen en indien relevant
beschreven in voorliggende waterparagraaf. 
Beide waterparagrafen zijn reeds eerder voorgelegd aan het waterschap. De opmerkingen van het
waterschap zijn in de beide waterparagrafen verwerkt. 

4.8.2 Beschouwing

In het noordwesten van het plangebied ligt FOC Rosada. Het oostelijk deel van het plangebied omvat
de verkeersdoeleinden van knooppunt 'De Stok'. Het zuidelijk deel van het plangebied omvat een
woning, het kantoor van de leidingstraatbeheerder (LSNed: v.m. tuincentrum/hoveniersbedrijf), een
volkstuincomplex en een bosperceel.

Beleid
Het plangebied ligt niet in kwetsbaar gebied op grond van de Provinciale Milieuverordening. De
bosstrook tussen knooppunt 'De Stok' en de kantoorvestiging is beschermd gebied in het kader van
de Verordening Waterhuishouding.

Oppervlaktewater
Het plangebied wordt doorsneden door de Engebeek. Deze beek heeft een licht drainerende werking
op de planlocatie en maakt deel uit van het stroomgebied van de Molenbeek. De Engebeek is
ingericht als Ecologische Verbindingszone.
De Engebeek is bij de realisatie van Rosada (fase 1) deels verlegd. Voor toekomstige ontwikkelingen
is afkoppelen van afstromend hemelwater naar de Engebeek mogelijk zolang voldoende retentie
wordt gerealiseerd om versnelde afvoer te voorkomen.

Rioolstelsel
Het uiterste noorden van het plangebied is gelegen in rioleringsgebied A4. Dit gebied heeft een
verbeterd gemengd rioolstelsel. Ter plaatse van FOC Rosada ligt het verbeterd gescheiden stelsel van
rioleringsgebied A8. In het zuidelijk deel van het plangebied ligt drukrioleringstelsel A9.

Infiltratie van hemelwater
Met betrekking tot het vaststellen van de infiltratiemogelijkheden van hemelwater in de bodem is voor
de kernen van de gemeente Roosendaal in maart 2004 een afkoppelkansenkaart opgesteld. Op deze
kaart zijn de indicatieve infiltratiemogelijkheden in beeld gebracht. Op basis van de verkenning van de
afkoppelkansenkaart kan worden geconcludeerd dat de bodem en grondwaterstanden ter plaatse van
het FOC Rosada minder geschikt zijn voor infiltratie van hemelwater. Dit wordt bevestigd door het
bodemkundig/hydrologisch onderzoek ter plaatse van het FOC Rosada. Hieruit blijkt dat de
maatgevend hoogste grondwaterstand ligt tussen de 0,0 en 0,6 meter beneden maaiveld en de
doorlatendheid van de ondergrond slecht is.
In het zuidelijk deel van het plangebied wordt op grond van de afkoppelkansenkaart verwacht dat
infiltratie van hemelwater nabij het tuincentrum mogelijk is. Aan de oostzijde van het plangebied nabij
de snelweg en het knooppunt 'De Stok zijn naar verwachting grondverbeterende maatregelen nodig
om infiltratie mogelijk te maken. 
De afkoppelkansenkaart is een indicatieve beoordeling van de infiltratiemogelijkheden. Voorafgaand
aan een eventuele reconstructie of in/-uitbreiding is echter aanvullend (bodemkundig/hydrologisch)
onderzoek nodig om uit te zoeken of afkoppelen dan wel niet aankoppelen, per locatie, ook werkelijk
realiseerbaar is.

Fase 1; FOC Rosada

Op het plangebied is in het kader van de ontwikkeling De Stok fase 1 van FOC Rosada gerealiseerd.
Voor de aanleg van fase 1 is destijds een keuraanvraag ingediend. Hierbij is rekening gehouden met
de volgende oppervlaktes:

Groen 8.513 m2

Water 4.424 m2

Bebouwing 16.000 m2

Terreinverharding 43.663 m2
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Totaal 72.600 m2

Ter compensatie van deze toename in het verhard oppervlak is een retentievoorziening gerealiseerd
met een bergingscapaciteit van 2103 m3. De retentievoorziening ligt aan de voorzijde van het FOC
Rosada. Bij realisatie van fase 1 is tevens de Engebeek verlegd om ruimte te maken voor de
ontwikkeling.

Het uiterste noorden van het plangebied is gelegen in rioleringsgebied A4. Dit gebied heeft een
verbeterd gemengd rioolstelsel. Ter plaatse van FOC Rosada ligt het verbeterd gescheiden stelsel van
rioleringsgebied A8. Hemelwater dat valt op de wegen en parkeervoorzieningen van FOC Rosada is
op het verbeterd gescheiden stelsel aangesloten, dat overstort op de retentievoorziening. Water van
de schone verharding (dakoppervlak) loost rechtstreeks op deze retentie.

Fase 2; FOC Rosada

In de tweede fase wordt het FOC uitgebreid met nieuwbouw tussen de voorzijde van het FOC en de
Wouwbaan, ter plaatse van de huidige parkeer- en hemelwaterretentie- voorzieningen. Volgens het in
uitvoering zijnde plan recente plan wordt maximaal 7.500 m2 bruto vloeroppervlak gerealiseerd. Het
dakoppervlak van deze uitbreiding bedraagt 7.130 m2. 
De eerder gerealiseerde retentievoorziening wordt verplaatst naar de noordoosthoek van het
plangebied. Daarnaast wordt op de bestaande parkeerplaats ten zuiden van fase1 van FOC Rosada
een meerlaagse parkeervoorziening gerealiseerd van 7.530 m2. 

Voor het totale plangebied staan de verharde oppervlaktes en oppervlaktes groen en water in
onderstaande overzicht weergegeven:

Groen: 10.050 m2

Water: 4.580 m2 (4.300 m2
 nieuw en 

280 m2 bestaand)
Bebouwing +
terreinverharding: 58.100 m2 

Totaal 72.730 m2

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'. 
Het huishoudelijk afvalwater van de toekomstige bebouwing dient middels aparte vuilwaterleidingen
afgevoerd te worden op de aanwezige riolering. 

De neerslag die afvloeit van 'schone' oppervlakken (daken, schone verharding) wordt afzonderlijk
ingezameld. Omdat infiltratie niet mogelijk is wordt het hemelwater geloosd op de retentievoorziening.
Het hemelwater wordt hierin geborgd en vertraagd afgevoerd op de Engebeek. 

Als gevolg van de ontwikkeling neemt het bebouwd oppervlak, dat rechtstreeks zal lozen op de
retentievoorziening toe van 16.000 naar 23.260 m2 . Daarnaast loost via het VGS-stelsel 34.840 m2 op
de retentievoorziening. Berging in het hemelwaterriool is op de retentiebehoefte in mindering gebracht.
Conform de beleidsregel hydraulische randvoorwaarden 2009 dient circa 2.992 m3 retentie te worden
gerealiseerd (60,4 m3/ha). De retentievoorziening staat los van het watersysteem en vanuit de
voorziening mag op het oppervlaktewater de Engebeek worden geloosd met een landbouwkundige
afvoer van 3,34 l/sec/ha. 

Ten behoeve van de realisatie van de tweede fase is een watervergunning aangevraagd. De
eigenaar/initiatiefnemer heeft de verplichting het wateretentieoppervlak te vergroten. Dit gebeurt door
de bestaande watergang langs de Wouwbaan aanzienlijk te verbreden en door de aanleg van een
nieuwe watervoorziening bij de entree van de het FOC Rosada. De watervergunning is op basis van
de nieuwe plannen, die al in uitvoering zijn, verleend en inmiddels onherroepelijk.
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4.8.3 Conclusie

Randvoorwaarden naar aanleiding van waterparagraaf:
• het huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater dient middels aparte vuilwaterleiding te worden afgevoerd

naar het gemengde stelsel (De Stok bemalingsgebied A4);
• het afstromend hemelwater van daken dient middels afzonderlijke leidingen afgevoerd te worden

naar de retentievoorziening;
• het afstromend hemelwater van verhard terrein oppervlak dient middels een verbeterd gescheiden

stelsel te worden afgevoerd (0,2 mm/uur POC en 2 mm berging);
• de nieuwe retentievoorziening dient een inhoud te hebben van minimaal 2.688 m3 met een

geknepen afvoer van 1,63 l/s/ha naar de Engebeek;
• opnemen van retentievoorziening (i.c. de bestemming water) op verbeelding en in regels;
• voor het dempen van een deel van de huidige retentievoorziening (te weten de aangelegde

centrale vijver), het realiseren van een nieuwe retentie (nieuwe watervoorziening en de verbrede
watergang langs de Wouwbaan) inclusief knijpvoorziening en lozingsconstructie is een vergunning
in het kader van de Waterwet nodig. Inmiddels is de watervergunning afgegeven en
onherroepelijk;

• 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;

• ter plaatse van de toekomstige retentievoorziening is momenteel een rioleringsgemaal aanwezig.
Bij de planvorming dient hier rekening te worden gehouden.

4.9 Belemmeringen

4.9.1 Buisleidingenstraat (BLS)

Zoals in paragraaf 4.5.4 'Buisleidingen' al is aangegeven bevindt zich aangrenzend aan het plangebied
de internationale buisleidingenstraat (BLS) van Rotterdam naar Antwerpen. De buisleidingenstraat
wordt beheerd door LSNed . De buisleidingenstraat betreft een speciaal voor ondergrondse leidingen
bestemde strook, waarbinnen de beheerder vergunningen heeft om leidingen te leggen en te laten
exploiteren. 

De buisleidingstraat heeft een aparte status doordat deze in het bestemmingsplan is bestemd voor
(o.a.) leidingen waardoor gevaarlijke stoffen worden getransporteerd. Dit betekent dat er over de hele
breedte van de BLS in de toekomst leidingen kunnen worden aangelegd die bepaalde risico's met zich
meebrengen. In het Besluit externe veiligheid buisleidingen is (indirect) geregeld dat het
plaatsgebonden risico van 10-6 per jaar binnen de grenzen van de BLS dient te blijven.

In paragraaf 4.5.4 'Buisleidingen' zijn alle risicorelevante leidingen die in de buisleidingenstraat zijn
gelegen, nader beschouwd. De vrijwaringszone wordt, op basis van de bekende risico-afstanden, als
één gebiedsaanduiding op de verbeelding weergegeven. De veiligheidszone geldt als grenswaarde
voor nieuwe kwetsbare objecten en als richtwaarde voor nieuwe beperkt kwetsbare objecten. De
geplande uitbreiding van het FOC Rosada ligt buiten deze veiligheidszone.

Voor zover de leidingen buiten de buisleidingenstraat (BLS) lopen dient voor het werken in de
nabijheid van leidingen dient rekening te worden gehouden met een strook aan weerszijden van de as
van de betreffende leidingen. Deze zones zijn als één dubbelbestemming op de verbeelding
weergegeven.

4.9.2 Bovengrondse hoogspanningsleiding

Parallel aan de buisleidingenstraat loopt door het plangebied de bovengrondse hoogspanningsleiding
(150kV). Voor het werken in de nabijheid van deze hoogspanningsleiding dient rekening te worden
gehouden met een strook aan weerszijden van de as van de buitenste hoogspanningslijnen. Deze
zone is als dubbelbestemming op de verbeelding weergegeven.


