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Aanleiding 
Met ingang van 18 december 2017 is het ontwerpbestemmingsplan Centrum Noord ter inzage gelegd 
voor een periode van 6 weken.  Op grond van art. 3.1, lid 2, van de Wet op de ruimtelijke ordening 
(Wro) dient een bestemmingsplan iedere tien jaar te worden herzien.  
 
Een gedeelte van het plangebied van het oorspronkelijke bestemmingsplan Centrum Noord is al 
opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan Binnenstad. Het gaat om die gebieden die deel uitmaken 
van het op basis van het rapport ‘Roosendaal: gezonde stad’ strikt omlijnde centrumgebied. 
Tot het plangebied van het onderhavige bestemmingsplan Centrum Noord vallen de gebieden 
gelegen ten noorden van de Kloosterstraat/Vughtstraat en begrensd door de Stationsstraat en de 
Brugstraat, alsmede het gebied Molenstraat Oost en de noordelijke bebouwingswand van de 
Dunantstraat. Ook is het gebied, dat ingeklemd ligt tussen de H.G. Dirckxstraat en de spoorweg, als 
een ‘los’ gebied opgenomen in dit bestemmingsplan.  
 
Beoogd effect 
Het betreft een actualiseringsplan. Het plan legt in principe alleen bestaand bebouwd gebied en 
bestaande planologische rechten vast. Nieuwe grootschalige ontwikkelingen worden in dit 
bestemmingsplan niet voorzien. Wel is voor het gebied Mariadal (kloostergebouw en tuin) is een 
ingrijpende planvorming opgestart, maar deze is nog in volle gang. Om die reden is de 
bestemmingsregeling van het huidige bestemmingsplan Centrum Noord één op één overgenomen 
(met de aantekening, dat dit een ‘voorlopige regeling’ betreft in afwachting van de resultaten van de 
planvorming).  
 
In het kader van ‘Organiseer de krimp’ is het wenselijk dat in het plangebied de functies detailhandel 
en horeca worden teruggedrongen ten gunste van de binnenstad. Omdat voor de situaties waar 
sprake is van niet-benutte plancapaciteit eerst ‘voorzienbaarheid’ moet worden gecreëerd teneinde 
hoge planschadeclaims te voorkomen, is ervoor gekozen vooralsnog dezelfde 
detailhandelsmogelijkheden te bieden die op basis van het nu nog geldende bestemmingsplan tot de 
mogelijkheden behoren. Eén en ander wordt nader toegelicht in de bijlage bij dit document. 
 
Argumenten 
1.1  De zienswijzenprocedure is afgerond 
Er is één  zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. In de nota zienswijzen is inhoudelijk ingegaan op deze zienswijzen. De indieners 

van de zienswijze zijn in de gelegenheid gesteld hun zienswijze nader mondeling toe te lichten tijdens 

een daartoe belegde hoorzitting op 6 februari 2018. Zij hebben hiervan geen gebruik gemaakt.  

 
1.2 Ambtshalve aanpassingen 
Er zijn ambtshalve aanpassingen op de verbeelding en in de regels aangebracht.   
Op deze onderdelen wordt het bestemmingsplan derhalve gewijzigd vastgesteld. Voor deze 
aanpassingen wordt hier eveneens verwezen naar het overzicht van aanpassingen, dat als bijlage 
hoort bij het vaststellingsbesluit.  
 
2.1  gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan 
Omdat het bestemmingsplan gewijzigd zal worden vastgesteld dient op grond van artikel 3.8 lid 4 Wro 
een termijn van zes weken aangehouden te worden om gedeputeerde staten in de gelegenheid te 
stellen te reageren op de aanpassingen. Nu het minimale aanpassingen betreft waarmee geen 
provinciale belangen zijn gemoeid, wordt voorgesteld te besluiten voornoemde termijn niet af te 
wachten. 
 
Kanttekeningen 
 
Bestemmingsplan ouder dan tien jaar 

Het vigerende bestemmingsplan Centrum Noord was vastgesteld op 13 maart 2008. Het voorliggende 
bestemmingsplan zal naar verwachting pas in april 2018 worden vastgesteld en voldoet hiermee niet 
aan de bepaling dat een bestemmingsplan binnen tien jaar opnieuw vastgesteld moet worden. De 
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reden voor de vertraging is dat er voor is gekozen het bouwplan voor de voormalige Saablocatie is 
mee te nemen in het ontwerpbestemmingsplan. Hiervoor moest een akoestisch onderzoek verricht 
worden zodat een procedure hogere waarde doorlopen kon worden. De consequentie van een 
bestemmingsplan ouder dan tien jaar, is het mislopen van leges. Het gebied Centrum Noord is in zijn 
geheel ingevuld, waardoor het mislopen van leges in de periode van één maand gering zal zijn. 
 
Beroep bij de Raad van State is mogelijk  
Indieners van een zienswijze kunnen tegen het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen de aanpassingen van het bestemmingsplan kan 
iedereen beroep instellen bij de Raad van State. 
 
Planschadeprocedures zijn mogelijk 
Er bestaat altijd het risico dat de vaststelling van het bestemmingsplan leidt tot aanvragen om 

vergoeding van planschade.  

Financiën 
Geen exploitatieplan  
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. Voor het 
overgrote deel van het plangebied heeft het bestemmingsplan een conserverend karakter. Een 
exploitatieplan is daarmee niet aan de orde.  
 
Communicatie 

Het vastgestelde bestemmingsplan zal gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Hiervan 

wordt melding gemaakt door een bekendmaking in de Roosendaalse Bode, een advertentie in de 
digitale versie van het Gemeenteblad en een advertentie in de digitale versie van de Nederlandse 
Staatscourant.  Ook zal het bestemmingsplan digitaal te raadplegen zijn op de (wettelijk 
voorgeschreven) internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 
Bijlagen 
Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen: 
 

1. het bestemmingsplan Centrum Noord, bestaande uit de verbeelding, toelichting, regels en 
bijbehorende rapporten; 

2. de ingekomen zienswijze;  
3. de Nota zienswijzen; 
4. de overzicht aanpassingen bestemmingsplan Centrum Noord; 
5. 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. 

 
 
 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/

