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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding
Binnen de gemeente Roosendaal hebben woningcorporatie Alwel en de gemeente Roosendaal behoefte aan 
woningen voor spoedzoekers. Dit zijn flexwoningen voor bewoners die door omstandigheden per snel een 
woonlocatie nodig hebben. Aan dit type woningen is nu binnen de gemeente een tekort. De voormalige 
schoollocatie op Flaviadonk 1 te Roosendaal raakt per 1 januari 2021 buiten gebruik. Woningcorporatie Alwel gaat 
op deze locatie 40 woningen voor spoedzoekers realiseren. Op deze manier kan voorzien worden in een deel van 
de behoefte aan deze woonruimte.

De ontwikkeling van de 40 woningen voor spoedzoekers past niet binnen de kaders van het geldende 
bestemmingsplan 'Langdonk'. Hierbinnen heeft het gebied de bestemming Maatschappelijk en is wonen niet 
toegestaan. Om de ontwikkeling mogelijk te maken, zal een passende bestemming moeten worden toegekend. 
Voorliggend bestemmingsplan voorziet hierin. 

Alwel neemt de gronden bouwrijp over van de gemeente Roosendaal. Over 20 jaar zal de gemeente Roosendaal 
de 40 woningen voor spoedzoekers evalueren. Hierin wordt onderzocht of de woningen voor spoedzoekers door 
geëxploiteerd worden of dat er een andere invulling voor de locatie komt. 

1.2  Ligging plangebied
De locatie - hierna ook aangegeven met plangebied - ligt ten zuiden van het centrum van Roosendaal in het 
zuidoosten van de wijk Langdonk. Het perceel op Flaviadonk 2 was voorheen in gebruik voor basisschool De 
Sponder. 

De ligging van het plangebied is op figuur 1.1 weergegeven. 
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Figuur 1.1 Ligging plangebied in Roosendaal (bron: Basisviewer Rho)

1.3  Geldend bestemmingsplan
Het geldende bestemmingsplan ter plaatse van het plangebied is het op 12 maart 2012 vastgestelde 
bestemmingsplan 'Langdonk'. Het plangebied heeft hierin de enkelbestemming 'Maatschappelijk'. Daarnaast is 
de gebiedsaanduiding 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied' aanwezig. Verder is een bouwvlak 
aanwezig met een maximum goothoogte van 4 meter en een bouwhoogte van 8 m. 

Gronden met de bestemming 'Maatschappelijk' zijn bestemd voor bibliotheken, gezondheidszorg, 
jeugd-/kinderopvang, onderwijs, openbare dienstverlening, verenigingsleven, zorg en welzijn, speel-, spel- en 
daarmee vergelijkbare sportvoorzieningen, niet zijnde sportvoorzieningen in clubverband, bijbehorende 
voorzieningen zoals ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen, groen en water. Binnen de bestemming 
'Maatschappelijk' zijn woningen niet toegestaan. 

Het perceel heeft een groot bouwvlak, met een bebouwingspercentage van 75% en een maximum goothoogte 
van 4 meter. De bebouwing van de beoogde ontwikkeling past binnen deze bouwregels. Omdat de functie 
wonen niet is toegestaan is onderliggend bestemmingplan opgesteld. 

  
7/54



 

Figuur 1.2 Aanduiding plangebied in geldend bestemmingsplan (bron: ruimtelijke plannen)

1.4  Leeswijzer
De opbouw van de toelichting op dit bestemmingsplan is als volgt:

Hoofdstuk 2 gaat in op de bestaande situatie van het plangebied en de beoogde ontwikkeling;
Hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de relatie met het beleidskader;
Hoofdstuk 4 omvat de toetsing van de beoogde ontwikkeling aan de omgevingsaspecten; 
Hoofdstuk 5 bevat de juridische planbeschrijving;
Hoofdstuk 6 gaat in op de economische uitvoerbaarheid en de maatschappelijke uitvoerbaarheid van de 
ontwikkeling. 
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Huidige situatie en omgeving
Het plangebied betreft een oud schoolgebouw met lage bijgebouwen en een wat hogere gymzaal van twee 
bouwlagen. De is momenteel tijdelijk in gebruik als woongebouw (anti-kraak). De randen van het perceel zijn 
groen ingericht met o.a. opgaande struiken en hoge bomen. In het plangebied is een vijver aanwezig die 
momenteel leeg staat. Naast het schoolgebouw is een bestraat schoolplein aanwezig. 

Aan de westzijde grenst het plangebied aan rijwoningen (Isabelladonk). Tussen de beoogde ontwikkeling en de 
rijwoningen ligt een groenstrook met hoge bomen en struiken. Ook aan de noordzijde (Elisadonk) zijn 
rijwoningen aanwezig waar een groenstrook tussen aanwezig is.

Aan de oost- en zuidzijde, in het verlengde van het plangebied ligt de Langdonk. Hieraan zijn vrijstaande 
woningen gelegen, waar ook de groenstrook met hoge bomen en struiken aanwezig zijn. 

In de omgeving van het plangebied is kleinschalige detailhandel aanwezig en op ongeveer een kilometer afstand 
zijn de Evangelische Gemeenschap Roosendaal en de Rooms-Katholieke Basisschool 'Het Talent' aanwezig. 

Het plangebied wordt begrensd door:
in het westen: Isabelladonk;
in het zuiden Langdonk, met een gedeelte Egbertdonk;
in het oosten: Langdonk, met een gedeelte Clovisdonk;
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Figuur 2.1 Luchtfoto plangebied (Bron: basisviewer Rho)

 
Figuur 2.2 De huidige status van het plangebied (Bron: Taharo)

2.2  Beoogde ontwikkeling
Op dit voormalige onderwijscluster wil Alwel acht woongebouwen realiseren. Het gaat hierbij om 40 woningen 
voor spoedzoekers, flexwoningen, die voor een periode van 20 jaar worden geplaatst op het terrein. Het 
bestaande gebouw wordt hiervoor gesloopt. 
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Er worden twee verschillende typen flexwoningen gebouwd, daarmee kan worden ingespeeld op de behoefte 
van verschillende toekomstige bewoners. 

Het gaat om de volgende twee typen: 30 studio's en 10 woningen met een aparte slaapkamer. Dit laatste type 
heeft een oppervlakte van circa 35 m² en is met een gescheiden woon- en leefruimte geschikt voor bijvoorbeeld 
éénoudergezinnen. De studio's hebben een oppervlak van circa 28 m2 en zijn geschikt voor 1-2 
persoonshuishoudens. 

De bebouwing wordt gerealiseerd in acht woonblokken waardoor een riante binnenplaats ontstaat. De 
flexwoningen bestaan uit één bouwlaag van 3 meter hoog met een plat dak. 'Flaviadonk' beschikt over een eigen 
ingang. Er zullen tenminste 24 parkeerplaatsen gerealiseerd worden, op de binnenplaats is ruim voldoende 
plaats voor het parkeren. Elke flexwoning heeft een privé terras die uitmondt aan het gemeenschappelijke 
groen en tuinen die op het complex aanwezig zijn. Alle nieuwe woningen komen binnen het bouwvlak voor de 
school in het geldende bestemmingsplan. De hoogte is ongeveer 3 meter en de totale hoeveelheid bebouwing 
neemt iets af. De hoofdentree voor verkeer komt aan de oostzijde, op de Langdonk (ter hoogte van de huidige 
gymzaal).

Duurzaamheid
Duurzaamheid is belangrijk bij de realisatie van de woningen. Voor de realisatie worden duurzame vormen van 
bouwen nagestreefd. Zo wordt gekeken of de bebouwing uitgevoerd kan worden in houtbouw en of bij de bouw 
gebruik gemaakt kan worden van hergebruikte (bouw)materialen, hierbij kan gedacht worden aan de bestrating, 
maar ook bijvoorbeeld kozijnen. 
Daarnaast wordt bij de uitvoering van de gebouwen rekening gehouden klimaatadaptatie door bijvoorbeeld het 
gebruik van een lichte kleur dakbedekking, warmtewerend glas, zonwering aan de buitenzijde, warmtepompen 
etc. De bomen in het plangebied zullen behouden blijven wat ook zorgt schaduw in en om de woningen. De 
groene stroken, met de opgaande struiken en hoge bomen worden waar mogelijk betrokken in de omgeving. Dit 
zorgt ervoor dat het groen betrokken en toegankelijk is voor de omgeving. Doordat er gebruik wordt gemaakt van 
prefab woningen zal de bouwtijd gering zijn. 
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Figuur 2.3 Voorlopig ontwerp Flaviadonk Roosendaal (bron: LA architecten)
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Nationale omgevingsvisie (NOVI)
De Nationale Omgevingsvisie, kortweg NOVI, loopt vooruit op de inwerkingtreding van de Omgevingswet en 
vervangt op rijksniveau de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. 
Uitgangspunt in de nieuwe aanpak is dat ingrepen in de leefomgeving niet los van elkaar plaatsvinden, maar in 
samenhang. Zo kunnen in gebieden betere, meer geïntegreerde keuzes worden gemaakt.
Aan de hand van een toekomstperspectief op 2050 brengt de NOVI de langetermijnvisie van het Rijk in beeld. 

In wat voor Nederland willen we graag leven in 2050
Als alle wensen naast elkaar worden gelegd, ontstaat het volgende beeld. Het kabinet wil een land:

dat gezond en klimaatbestendig is, met schone lucht, schoon water en een schone bodem en veel ruimte 
voor groen en water;
met een uitstekend functionerende economie, die duurzaam en circulair is. Nauw verbonden met onze 
buurlanden en de rest van de wereld, als onderdeel van de internationale gemeenschap;
waar het goed wonen en werken is. Met aangename en vitale steden en dorpen, en een productief en 
aantrekkelijk platteland;
met uitstekende bereikbaarheid, waar iedereen snel en gemakkelijk van A naar B komt, met zo min mogelijk 
schadelijke uitstoot en overlast;
waar we voldoende ruimte hebben om te kunnen bewegen, ontspannen en tot onszelf te komen; zowel in 
de stad als daarbuiten.
dat veilig is en ons beschermt tegen overstromingen en andere gevaren;
waar een goede balans is tussen gebouwde omgeving en open landschap, tussen natuur en cultuur, tussen 
land en water;
dat openstaat voor verandering, en waar de kracht van zijn traditie, cultuur en identiteit wordt weerspiegeld 
in de inrichting van de leefomgeving.

Nationale belangen
Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk zijn samen verantwoordelijk voor de fysieke leefomgeving. 
Sommige belangen en opgaven overstijgen het lokale, regionale en provinciale niveau en vragen om nationale 
aandacht. Dit zijn de 'nationale belangen'. Het Rijk heeft voor alle nationale belangen een zogenaamde systeem 
verantwoordelijkheid. Voor een aantal belangen is het Rijk zelf eindverantwoordelijk. Maar voor een groot 
aantal nationale belangen zijn dat de medeoverheden.
De NOVI richt zich op die ontwikkelingen waarin meerdere nationale belangen bij elkaar komen, en keuzes in 
samenhang moeten worden gemaakt tussen die nationale belangen.

Voor dit project relevante nationale belangen zijn: 
Bevorderen van een duurzame ontwikkeling van Nederland als geheel en van alle onderdelen van de fysieke 
leefomgeving.
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Waarborgen en bevorderen van een gezonde en veilige fysieke leefomgeving.
Zorgdragen voor een woningvoorraad die aansluit op de woonbehoefte.

Keuzes
De belangrijkste keuzes zijn:

Duurzame energie inpassen met oog voor omgevingskwaliteit
Ruimte voor overgang naar een circulaire economie
Woningbouw in een stedelijk netwerk van gezonde en groene steden
Landgebruik meer in balans met natuurlijke systemen

Wonen is voor dit project het meest relevant. Tot 2030 moeten er ongeveer 1 miljoen woningen gebouwd 
worden. Dit zal grote impact hebben op de ruimtelijke ordening. 
Er wordt zoveel mogelijk gebouwd binnen bestaand stedelijk gebied, zodat open ruimtes en groen tussen 
steden behouden blijft. De nieuwe woningen moeten betaalbaar en goed bereikbaar zijn. Bewoners moeten 
tevens een prettige, gezonde en veilige leefomgeving ervaren. Dat vergt grote investeringen in openbaar 
vervoer, veilige fiets- en wandelpaden, meer groen, ontmoetingsruimte en wateropvang in de stad, en goede 
verbindingen met recreatiegebieden in de nabijheid van de stad. Met deze aanpak van verstedelijking wordt 
niet alleen het woningaanbod, maar ook de leefomgevingskwaliteit in de stad verbeterd.

Toetsing en conclusie
Het mogelijk maken van nieuwe woningen in het bestaand stedelijk gebied van Roosendaal sluit aan bij de 
doelen uit het rijksbeleid.

3.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)
De NOVI bepaalt welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn geformuleerd dat deze bedoeld zijn om 
beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkheden op lokaal niveau. Ten aanzien daarvan 
is een borging door middel van normstelling, gebaseerd op de Wro, gewenst. Die uitspraken onderscheiden zich 
in die zin dat van de provincies en de gemeenten wordt gevraagd om de inhoud daarvan te laten doorwerken in 
de ruimtelijke besluitvorming. Zij zijn dus concreet normstellend bedoeld en worden geacht direct of indirect, 
door tussenkomst van de provincie, door te werken tot op het niveau van de lokale besluitvorming, zoals de 
vaststelling van bestemmingsplannen. Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) bevestigt in 
juridische zin die kaderstellende uitspraken. Het Barro is op 30 december 2011 in werking getreden. 

3.1.3  Besluit ruimtelijke ordening en de ladder voor duurzame ontwikkeling
Toetsingskader 
In het Besluit ruimtelijke ordening (verder: Bro) is geregeld dat voor stedelijke ontwikkelingen - waaronder het 
bouwen van woningen - een onderbouwing in het bestemmingsplan noodzakelijk is (artikel 3.1.6. van het Bro). 
De toelichting bij een bestemmingsplan dat een stedelijke ontwikkeling (zoals woningbouw) mogelijk maakt, 
bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling. Indien het bestemmingsplan die ontwikkeling 
mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, moet ook worden gemotiveerd waarom niet binnen het 
bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien. 

Toetsing
Uit jurisprudentie blijkt dat de grens van een nieuwe stedelijke ontwikkeling ligt vanaf 12 woningen. Dat 
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betekent dat moet worden getoetst zoals hiervoor beschreven. Op 3 juli 2017 heeft de VLP een verzoek 
ingediend aan de voorzitter van de Raad van de gemeente Roosendaal. In dit verzoek heeft de VLP een verzoek 
ingediend om haar controlerende rol inzake het 'Project tijdelijke goedkope huurwoningen' op een 
verantwoordelijke manier uit te voeren. Hieruit werd het volgende geconcludeerd: "De opgave voor tijdelijke 
goedkope huurwoningen is dusdanig groot dat de huidige specifieke woonvoorraad niet alleen onvoldoende is, 
maar dat ook het tempo waarin uitvoering moet plaatsvinden hoger moet dan normaal gesproken gangbaar is. De 
opgave noodzaakt tot meer onconventionele maatregelen. De gemeente Roosendaal wilt vasthouden aan de 
kaders van de woonagenda voor wat betreft duurzaamheid, kwaliteit van wonen, kwaliteit leefomgeving, enz. 
Naar inschatting is er behoefte aan ruim 100 woningen die snel kunnen worden gerealiseerd en veelal een 
semipermanent karakter hebben." Voor meer informatie zie bijlage 6.

Conclusie
Het project voor het realiseren van tijdelijke goedkope huurwoningen is één van de acties uit de Woonagenda 
2015. Onder tijdelijke goedkope huurwoningen, vallen ook de beoogde flexwoningen. De ervaring is dat er 
momenteel druk op het goedkope huurmarksegment is voor één en tweepersoonshuishoudens. De 
woningbouwlocatie ligt binnen bestaand stedelijk gebied en voorziet in een regionale behoefte waarmee in de 
regionale woningmarktafspraken rekening mee is gehouden. De ontwikkeling voldoet daarmee aan de ladder 
van duurzame verstedelijking. 

3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Omgevingsvisie Noord-Brabant
In de Omgevingsvisie Noord-Brabant is het provinciaal beleid ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkelingen in 
de provincie Noord-Brabant op hoofdlijnen uiteengezet voor de periode tot 2050. Naast een beeld van het 
Noord-Brabant van nu is een beeld geschetst van het welvarend, verbonden, klimaatproof en vernieuwend 
Noord-Brabant van 2050. Hieruit zijn vier hoofdopgaven te onderscheiden die nauw met elkaar samenhangen:

Werken aan de Brabantse energietransitie;
Werken aan een klimaatproof Brabant;
Werken aan de slimme netwerkstad;
Werken aan een concurrerende, duurzame economie..

Samen met andere partijen zoals gemeenten en bedrijven wil de provincie uitvoering geven aan projecten die 
passen binnen deze opgaven. Van belang is dat het in de toekomst ook goed wonen, werken en verblijven blijft. 
Werken aan een goede omgevingskwaliteit zowel in de bebouwde als in de onbebouwde omgeving is het 
uitgangspunt.

De realisatie van 40 woningen voor spoedzoekers op de bestaande locatie aan de Flaviadonk past binnen de 
omgevingsvisie van de provincie. De realisatie vindt plaats binnen het bestaande stedelijke netwerk en zorgt 
voor versterking van de bestaande woningvoorraad in de stad. Met de nieuwbouw wordt tevens aangesloten bij 
de laatste eisen ten aanzien van duurzaamheid en energie-neutraal bouwen, waarmee de ontwikkeling past 
binnen de visie van energietransitie.
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3.2.2  Interim omgevingsverordening Noord-Brabant
Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben op 25 oktober 2019 de Interim omgevingsverordening 
Noord-Brabant (hierna: Iov N-B) vastgesteld. 

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Vanwege de Omgevingswet moet de provincie haar 
regelsysteem aanpassen. Straks heeft de provincie nog maar één verordening waarin alle regels zijn opgenomen 
over de fysieke leefomgeving. De Iov N-B is een eerste stap op weg naar de definitieve omgevingsverordening. 
Hierin worden de bestaande verordeningen over de fysieke leefomgeving samengevoegd tot één Interim 
omgevingsverordening, waaronder de huidige Verordening ruimte.

De Iov N-B is beleidsneutraal van karakter. Dat betekent dat er geen nieuwe beleidswijzigingen zijn 
doorgevoerd, behalve als deze voortvloeien uit vastgesteld beleid, zoals de omgevingsvisie. In beginsel zijn de 
huidige regels met het huidige beschermingsniveau gehandhaafd. 

In hoofdstuk 3 van Iov N-B zijn de instructieregels opgenomen die gemeenten moeten toepassen in hun 
bestemmingsplannen. Hierin staan de regels die nu nog zijn opgenomen in de Verordening ruimte. 
Vooruitlopend op de Omgevingswet richten de instructieregels zich op een evenwichtige toedeling van functies 
(in plaats van het bestemmen van ontwikkelingen). Dit betekent dat de regels ook vanuit functies (van 
gebieden) zijn opgebouwd. Daarnaast richten de regels zich op een goede omgevingskwaliteit, inclusief een 
veilige en gezonde leefomgeving (in plaats van een goede ruimtelijke kwaliteit). Tevens zijn een aantal 
algemene basisprincipes opgenomen.

Het plangebied is qua rechtstreeks werkende regels gelegen binnen de aanduidingen 
'grondwaterbeschermingsgebied (maximale boordiepte 80 m.) en 'waterwinning voor menselijke consumptie'. 
Volgens de instructieregels in hoofdstuk 3 is het plangebied tevens gelegen binnen de aanduiding 
‘grondwaterbeschermingsgebied’. Het bestemmingsplan dient daarom regels te bevatten voor het verbod op 
het gebruik van schadelijk uitloogbare bouwmaterialen. In het bestemmingsplan zijn regels opgenomen die 
deze belangen beschermen. 

In de verordening zijn voor het overige geen specifieke regels opgenomen ten aanzien van de locatie van het 
bestemmingsplan. Ten aanzien van wonen is opgenomen dat met het oog op de aantrekkelijkheid van Brabant 
een vitale en toekomstbestendige woning structuur van groot belang is. 

3.3  Intergemeentelijk- en regionaal beleid
De gemeente Roosendaal werkt bij het formuleren en uitvoeren van bepaalde beleidsthema's regionaal samen 
met andere gemeenten. Het samenwerkingsverband is de Regio West-Brabant. Het beleid van de Regio 
West-Brabant krijgt vorm binnen Programma's.

3.3.1  Programma Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen
Het programma Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen is één van die programma's. Het heeft tot doel: 

Het op doelmatige wijze bewerkstelligen van beleidsinhoudelijke afstemming en samenwerking tussen de 
deelnemers op verschillende beleidsterrein van Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen. 
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Het voor de deelnemende gemeenten die dit wensen, binnen het Thema Wonen uitvoering geven aan de 
(sub)regionale volkshuisvestingstaken waarvan de betreffende gemeenten hebben besloten deze 
gezamenlijk uit te voeren.

Taken van het programma Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen zijn: 
Het zorgdragen voor overleg en advies met betrekking tot de beleidsterreinen Ruimtelijke Ontwikkeling en 
Wonen. 
Het dienen als platform voor informatie uitwisseling waarop de voortgang van lopende majeure projecten en 
programma’s, voor lobby en het organiseren van netwerken in politiek en samenleving en voor de bepaling 
van inhoudelijke standpunten en advisering aan bestuur en colleges bij Ruimtelijke Ontwikkelingen en 
Wonen, zowel op regionaal, provinciaal en rijksniveau. 
Het uitvoeren van de regionale agenda Wonen en het in opdracht van de betrokken gemeenten uitvoeren 
van het Besluit Woninggebonden Subsidies.

Binnen het programma is een gezamenlijk (regionaal) visiedocument ontwikkeld en vastgesteld, de Ruimtelijke 
Visie West-Brabant 2030. 

3.3.2  De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030
De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 beschrijft – met een doorkijk naar 2040 - de koers van de regio in een 
ruimtelijk casco. Dat casco biedt een gemeenschappelijk kader voor de samenwerkingspartners in de aanpak van 
opgaven die uiteengezet zijn in de ruimtelijke agenda. Het is de koers van West-Brabant, waarin bestaande 
ambities gekoppeld zijn aan strategische keuzes ten aanzien van structurele veranderingen op langere termijn. 
De visie schetst een toekomstperspectief, ontstaan vanuit de collectief gevoelde noodzaak om als gemeenten 
op ruimtelijk gebied meer samen te werken. Maar ook, om op te trekken met andere belanghebbenden zoals de 
betrokken provincies, waterschappen en maatschappelijke organisaties om een verdere, duurzame ontwikkeling 
van de regio gestalte te geven. 

De ruimtelijke visie is geen ruimtelijk plan in de zin van de Wet ruimtelijke ordening, maar een 
samenwerkingsprogramma van overheden. De visie krijgt dus geen formele juridische status, maar dient te 
worden beschouwd als een richtinggevend denkkader en gezamenlijke regionale koers die ook als bouwsteen is 
ingebracht in de nieuwe structuurvisie RO van de provincie Noord-Brabant. De ruimtelijke visie is daarnaast 
leidraad bij het opstellen van gemeentelijke structuurvisies en uitvoeringsplannen van de waterschappen. 

De visie gaat over het samen werken aan het waarborgen van kwaliteiten, het oplossen van (toekomstige) 
knelpunten en het verantwoord uitnutten van potenties vanuit een actieve houding. De visie is opgetekend in 
twee delen: visie en inspiratie. Het visiedeel bevat de gezamenlijke wilsuitingen van de 
samenwerkingspartners, de 19 betrokken gemeenten, waterschappen en het sociaal economisch 
samenwerkingsverband West-Brabant (SES). 

Het verklaart, volgens het voorwoord, de koers van de regio in tien stellingen: 
1. Centraal wat moet, decentraal wat kan. 
2. West-Brabant als zelfbewuste regio in een veranderend krachtenveld. 
3. Versterken van de regionale identiteit met gebiedsgerichte ontwikkelingsstrategieën. 

  
17/54



 

4. Ruimtelijke ontwikkeling volgt vanuit een visie op duurzaamheid. 
5. Water, natuur en landschapsambities zijn de basis voor een goed gefundeerde toekomst. 
6. Nieuwe verbindingen en het oplossen van knelpunten voor personen- en goederenvervoer.
7. Economische structuur wordt versterkt door regionale specialisaties. 
8. Een aantrekkelijke woonregio door het profiel als tuin van de delta. 
9. Spreiding van voorzieningen, betere bereikbaarheid en de leefbaarheid op peil. 
10. Toeristisch recreatieve identiteit en meerwaarde van routes en nieuwe ontwikkelingen. 

De visie ziet de streek als een aantrekkelijke woonregio die zich actief open stelt voor nieuwe inwoners. 
Hiermee wordt vooralsnog ingezet op groei van de bevolking, door arbeidsmigratie en het (extra) aantrekken 
van doelgroepen die passen bij het dubbelprofiel als hecht netwerk in de tuin van de delta. De unieke 
afwisseling van landelijke en stedelijke gebieden in onderlinge nabijheid en afhankelijkheid en een 
bijbehorende differentiatie naar nieuwe woon- en leefmilieus past daarbij. De bijbehorende 
woningbouwopgave wordt gezien als een kwalitatieve marktvraag, waarbij het onderscheid in verschillende 
subregionale woningmarkten met een eigen, herkenbare problematiek van belang is. De regio onderkent echter 
ook het vooruitzicht van demografische krimp, die op termijn voor grote delen van Nederland gevolgen zal 
hebben. Hiervoor wordt een actieplan regionale krimp/groei opgesteld.

Toetsing 
Het onderhavig plan geeft invulling aan meerdere doelstellingen van de visie: 

Door een divers woningprogramma te bieden draagt het plan bij aan een aantrekkelijke woonregio. 
Het plangebied krijgt een hoogwaardige invulling, waarmee een kwaliteitsslag voor het plangebied en de 
omgeving tot stand komt. 
De ontwikkeling geeft op een duurzame manier invulling aan de opgave van de ontwikkeling van 
flexwoningen (zie ook paragraaf 4.11. 

Conclusie 
Op grond van het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat het plan past binnen de doelstellingen van het 
regionale beleid. 

3.3.3  Regionale Agenda Wonen 2016
De Regionale Agenda Wonen van de regio West-Brabant (vastgesteld 8 december 2015) is het product van 
samenwerking van de provincie Noord-Brabant met de Regio West-Brabant. De Agenda is opgedeeld in 2 delen, 
deel A en deel B. In deel A is het regiospecifieke gedeelte opgenomen, in de Regionale Agenda Wonen – deel B 
is een algemeen Brabants beeld geschetst van de woningmarkt en de opgaven die daar de komende jaren liggen. 

In deel A (hoofdstuk 3) wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de regionale woningvoorraad, de verwachtingen 
op basis van de provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose, alsook de kwantitatieve en kwalitatieve 
samenstelling van de gemeentelijke woningbouwprogramma’s.

Uit de Agenda volgt:
De opgave voor tijdelijke goedkope huurwoningen is groot.
De specifieke woonvoorraad is onvoldoende. 
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De woningbouwlocatie ligt binnen bestaand stedelijk gebied en voorziet in een regionale behoefte 
waarmee in de regionale woningmarktafspraken rekening mee is gehouden. 

Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat de beoogde ontwikkeling sluit aan bij de punten die in de agenda benoemt 
staan. 

3.3.4  Regionaal convenant duurzaam bouwen
De gemeenten in West-Brabant hebben duurzaam bouwen hoog in het vaandel staan. Door inspanningen in alle 
gemeenten op dat gebied zijn er al vele energiezuinige woningen gebouwd. De ambitie van de gemeenten in de 
regio is het verder verduurzamen van de gebouwde omgeving. Niet alleen op het gebied van energiebesparing, 
maar ook bijvoorbeeld in het gebruik van materialen. Het regionaal convenant duurzaam bouwen draagt hieraan 
bij. Duurzaam bouwen is meer dan alleen energiebesparing. In het convenant Duurzaam Bouwen West-Brabant 
worden ook ambities uitgesproken voor het gebruik van materialen, levensloopbestendigheid van woningen, 
gezondheid, etc. 

In het convenant zijn de volgende afspraken gemaakt: 
De introductie van GPR (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn) als toetsingsinstrument maakt alle thema’s van 
duurzaam bouwen meetbaar. GPR Gebouw meet op vijf verschillende duurzaamheidsthema’s de prestatie 
van een gebouwontwerp: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. 
Het hanteren van eenzelfde ambitie voor duurzaam bouwen, zodat initiatiefnemers in de regio weten waar 
ze aan toe zijn. Er wordt uitgegaan van een GPR score 8 voor energie en gemiddeld een 7,5 op de andere 
thema’s. Vanaf 2015 wordt uitgegaan van een 10% scherpere EPC dan is genoemd in het Bouwbesluit. 
Daarmee lopen de convenantpartners vooruit op landelijke ontwikkelingen. 
Het convenant zet ook in op verduurzaming van bestaande woningen. Op deze manier wordt er een 
koppeling gelegd met andere afspraken die regionaal zijn gemaakt, zoals de levensloopbestendigheid van 
woningen.

Toetsing 
Er is sprake van woningtoevoeging; het gaat om 40 wooneenheden. De Regionale Agenda Wonen toont dat er 
behoefte is aan dit type woningen. Het plan voldoet aan de regionale afspraken duurzaam bouwen. Een 
uitgebreidere toetsing over duurzame bouw en energie staat bij paragraaf 4.11. 

Conclusie 
Op grond van het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat het plan niet in strijd is met regionaal beleid. 
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3.4  Gemeentelijk beleid

3.4.1  Structuurvisie Roosendaal 2025
In de Structuurvisie Roosendaal 2025 wordt aangegeven dat Roosendaal in 2025 een stad van mensen, van wonen 
en van (net)werken zal zijn. Om dit te bereiken, zal Roosendaal de komende jaren moeten inspelen op trends als 
ontgroening, vergrijzing, globalisering, individualisering, informatisering, veranderingen in mobiliteit en 
bereikbaarheid en decentralisatie van overheidstaken én hier duurzame antwoorden op moeten dichten. 
Roosendaal kiest bij deze veranderingen voor ‘behoud en versterken van de kwaliteit van stad en dorpen’ door 
vernieuwing en transformatie. De identiteit van Roosendaal en de ontwikkeling naar een netwerksamenleving 
zijn hierbij leidende principes.

Strategische keuzes voor het toekomstig ruimtegebruik worden onder andere beïnvloed door demografische 
ontwikkelingen van ontgroening en vergrijzing. Ook die ontwikkelingen leiden ertoe dat Roosendaal niet in de 
eerste plaats aan méér woningen en méér bedrijventerreinen moet denken, maar aan omvormingen, 
herstructurering en transformatie. 

Op het gebied van ruimtelijke ordening wil de gemeente een uitnodigende partij voor maatschappelijke 
partners zijn. Roosendaal heeft daartoe twee beleidsuitgangspunten geformuleerd: 

Een duurzame ontwikkeling van een compact, compleet en verbonden Roosendaal; 
Een haalbare en betaalbare lokale ruimtelijke ontwikkeling.

De duurzame ontwikkeling van een compacte, complete en verbonden stad leidt volgens de visie tot 
fundamentele keuzes, zoals: 

Bouwen binnen de stedelijke contouren van de stad om zo bestaande infrastructuren optimaal te benutten;
Zuinig/duurzaam ruimtegebruik, waarbij efficiënt gebruik en hergebruik van bestaande ruimte en 
bebouwing het uitgangspunt is;
Gebruik maken van de kwaliteit van de locatie;
Leefbaarheid van wijken en dorpen waarborgen door behoud en versterking van collectieve openbare 
ruimte, het behouden van de groenblauwe structuren en het wegnemen van infrastructurele barrières i.c. 
het uitplaatsen van de A58 en het goederenvervoer per spoor naar buiten het stedelijk gebied;
De kwaliteit van de locatie is mede bepalend voor de ontwikkelingsmogelijkheden of initiatieven;
De identiteit van stad en dorpen versterken door het handhaven en versterken van de landschappelijke en 
cultuurhistorische basis structuren in het buitengebied en de bebouwde omgeving;
Groen/blauwe hoofdstructuren in het stedelijk gebied behouden als verbinding met het buitengebied;
Het sturen van nieuwbouw op basis van strategisch voorraadbeheer;
Bij ruimtelijke ingrepen de mogelijkheden voor energietransitie en bodemenergie optimaliseren.
Bijdragen aan sociale veiligheid door integratie van dit beleidsveld in het ruimtelijk ontwerp van gebouwen 
en openbare ruimte.

Doorwerking plangebied 
Bouwen binnen de bestaande stedelijke contouren wordt gezien als een per definitie duurzame ruimtelijke 
ordening. Er wordt gebruik gemaakt van de kwaliteiten van de omgeving van het plangebied. Zo is er veel groen 
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aanwezig, wordt dit uitgebreid en is dit openbaar voor de gehele buurt. Ook wordt grotendeels gebruik gemaakt 
van de bestaande stedelijke infrastructuur. Onderliggend planvoornemen is dus in lijn met de gemeentelijke 
structuurvisie. 

3.4.2  Thuis in Roosendaal, woonvisie 2010-2020
Roosendaal wil bestaande inwoners sterker aan de stad verbinden, door te anticiperen op de effecten van de 
vergrijzing op de woningmarkt, door het aanbieden van differentiatie in woonmilieus en leefstijlen en door 
inwoners perspectief te bieden op een goede woon- en leef carrière binnen de wijken; door de Roosendaler 
trots te laten zijn op zijn / haar stad. Hiervoor is het nodig goede woningen in goede woonomgevingen te 
hebben en te behouden, waarin een sterke samenhang is tussen de woning, de fysieke en de sociale 
woonomgeving. Een inwoner heeft niets aan een goede woning in een verloederde omgeving, aan een mooie 
omgeving zonder sociale kansen, of aan sterke opleidings- en werkmogelijkheden zonder de juiste woning om in 
te wonen en door te groeien. Bij het aantrekken van nieuwkomers ligt de focus op het bieden van kansen aan 
jonge gezinnen. Kort en krachtig is de visie voor wonen te omschrijven als: Roosendaal is de woonstad, die haar 
inwoners boeit en bindt. 

De woonvisie is vertaald in drie thema’s, waaraan doelstellingen en ambities zijn gekoppeld. Deze worden 
hierna weergegeven. 

Thema I: Binden en perspectief bieden
Roosendaal is de Woonstad. 
Roosendaal weet inwoners aan de gemeente te binden. 
De woonomgeving in Roosendaal biedt perspectief. 

Thema II: Leefbare Wijken en Buurten 
De inwoners zijn verbonden met en geboeid door hun woonbuurt. 
Gedifferentieerde wijken, harmonieuze buurten. 
Wijken en dorpen zijn veilig en vertrouwd. 

Thema III: Samenwerking 
Van overheid naar partnerschap.

De vertaling van de visie in thema’s en doelstellingen maakt het concreter. Doelstellingen omzetten in kaders 
voor beleid vormt de basis voor het waarmaken van de visie. De volgende beleidskaders richten zich op de 
speerpunten van het Roosendaalse woonbeleid namelijk: 

verruiming van de woningvoorraad; 
de bestaande voorraad; 
slaagkansen van doelgroepen; 
leefbaarheid en sociale cohesie.

De woonvisie wordt vertaald in een tweetal sturingsinstrumenten. Ten eerste is dat een kaderovereenkomst 
tussen de corporaties en de gemeente waarin afspraken gemaakt worden over het partnerschap en de 
woonconvenant, waarin weer concrete prestatieafspraken zijn vastgelegd. De gemeente kan nooit alleen alle 
ambities uit de woonvisie realiseren. Daarvoor zoekt zij partnerschap met verschillende partijen. Met 
corporaties in de vorm van het maken van prestatieafspraken, met bewoners als gesprekspartner in concrete 
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gebiedsontwikkelingen en met ontwikkelaars/beleggers in de vorm van overeenkomsten.

Het tweede sturingsinstrument is de woningbouwprogrammering. De woonvisie beschrijft de ambities van 
Roosendaal op het terrein van wonen. Om van visie naar uitvoering te komen hanteert de gemeente het 
instrument van de woningbouwprogrammering. Daarnaast worden kwalitatieve opgaven verwerkt in 
verschillende programma's (veiligheid, leefbare wijken en dorpen, wonen) 
De woonvisie kent een beleidscyclus van 4 jaar. Dat wil zeggen dat met het opstellen van de uitgangspunten voor 
de evaluatie van de woonvisie, de resultaten van deze evaluatie het vertrekpunt zijn voor de herijking van de 
woonvisie.

Doorwerking plangebied
Met onderliggend initiatief wordt bestaande bebouwing gesloopt en komt hiervoor nieuwbouw in de plaats. De 
bestaande groene inrichting wordt uitgebreid waardoor de inrichting bijdraagt aan het groene karakter van de 
wijk. Door de herstructurering en de transformatie van het gebied draagt het plan bij aan de ruimtelijke kwaliteit 
van het woongebied. Het plan is dan ook in lijn met de Woonvisie. 

3.4.3  Woningbouwprogrammering 2016
Op 18 oktober 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal de 
Woningbouwprogrammering 2016 vastgesteld. Met de woningbouwprogrammering reguleert het college het 
aanbod van nieuwbouwwoningen. In samenhang met de woningbouwprogrammering onderschrijft het college 5 
leidende principes in de regionale samenwerking (het Regionaal Woonperspectief en Woonagenda 2015). Te 
weten: 

Denken en handelen als belegger;
Een zekere marktspanning is nodig, alsmede flexibiliteit in woningbouwprogramma’s; 
Kwaliteit gaat boven kwantiteit; 
Koppel woonbeleid en programmering aan geld;
Denk groot, doe klein. 

Volgens deze programmering is er de komende 5 tot 15 jaar nog voldoende vraag naar nieuwe woningen in 
Roosendaal. Volgens de recente cijfers van het PBL/CBS groeit de bevolking van Roosendaal tot 2030 met zo’n 
5,2%. De woningbouwprogrammering helpt om te bepalen wie er waar, wanneer kan bouwen. 

3.4.4  Welstandsnota
De welstandsnota Roosendaal 2013 bevat het toe te passen kader voor de welstandstoets bij het aanvragen van 
een omgevingsvergunning. De nota benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de burger, die voldoende 
ruimte moet krijgen voor eigen initiatief. Een groot deel van de gemeente wordt minimaal getoetst op welstand. 
Het doel is in deze gebieden slechts het voorkomen van excessen. Tegelijkertijd leeft de wens enige grip te 
houden op de gebieden (en routes) die het gezicht van de gemeente bepalen en/of een cultuurhistorische 
waarde vertegenwoordigen.

Volgens de wet (Wro) moet een bouwplan voldoen aan redelijke eisen van welstand, tenzij de gemeente van 
oordeel is dat in afwijking hiervan de vergunning toch moet worden verleend. Deze redelijke eisen van welstand 
betreffen het bouwwerk op zichzelf en in zijn omgeving. In de welstandsnota is dit vertaald in een nadruk op de 
beleving van de bebouwing vanuit de openbare ruimte en het landschap. Bouwdelen in het zicht zijn 
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belangrijker voor het algemeen belang dan bouwdelen die aan het oog onttrokken zijn. De gemeente heeft in 
het welstandsbeleid met name het algemeen belang op het oog. In de beschrijvingen en criteria wordt daarom 
in ieder geval de invloed van een plan op het straatbeeld en het aanzien van de gemeente als geheel gewogen. 
Naarmate een plan meer invloed heeft op de identiteit van de gemeente zullen er meer aspecten worden 
betrokken bij de beoordeling en zal er zo nodig zorgvuldiger worden gewogen. 

Het plangebied behoort tot het gebied ‘stedelijke uitbreidingen’, zie volgend kaartbeeld uit de Gebiedenkaart 
bij de welstandsnota. 

Figuur 3.1 Bijlage Gebiedenkaart Welstandsnota 2013 gemeente Roosendaal

Toetsingskader
Stedelijke uitbreidingen 
In de stedelijke uitbreidingen worden rijen woningen afgewisseld met enkele clusters individuele woningen en 
appartementenblokken in een hoofdzakelijk sobere baksteenarchitectuur langs veelal groene straten. De 
woningbouw heeft een samenhangende compositie door herhaling van rijen en blokken. De rijwoningen 
hebben in beginsel één tot twee lagen met een kap of drie lagen met een plat dak. De veelal rechte rooi- en 
noklijnen zorgen per rij voor een samenhangend beeld en lopen evenwijdig aan de straat. Voorgevels zijn in 
principe georiënteerd op de straat. 

De rijwoningen hebben een eenvoudige opbouw, waarbij hoekwoningen vrijwel gelijk zijn aan tussenwoningen. 
De herhaling van gevelelementen geeft ritme aan het straatbeeld. Appartementenblokken hebben veelal 
eenvoudige vormen en zijn middelhoog. Detaillering en materialen zijn in het algemeen eenvoudig en 
seriematig. 

Daarnaast komen architectonische ensembles met een meer uitgesproken architectuur voor. Samenhangend 
kleurgebruik is standaard. Recente inbreidingen zijn veelal meer verzorgd in uitwerking en detaillering. 
Bijzondere elementen zijn de verspreid voorkomende gebouwen met andere functies zoals scholen, kerken en 
buurtwinkelcentra. Deze gebouwen en complexen staan vrij op de kavel en wijken af in massa, opbouw en vorm.
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De stedelijke uitbreidingen zijn soepel, gewoon of bijzonder welstandsgebied. De indeling volgens de 
niveaukaart komt globaal neer op: plannen binnen de invloedssfeer van de Van Beethovenlaan vergen een 
bijzondere inzet, recent woongebied De Landerije en de randen van woongebieden langs enkele hoofdwegen 
zijn gewoon welstandsgebied, de overige uitbreidingen zijn soepel welstandsgebied. Het beleid is gericht op het 
beheer van de rust in het straatbeeld en het aanzien vanuit de omringende gebieden. Bij de beoordeling zal 
onder meer aandacht geschonken worden aan het behoud van het straatbeeld met herhaling in rooilijnen en 
gevelindeling en samenhang in zowel de architectonische uitwerking als het materiaalgebruik. 

Bij de beoordeling van bouwplannen wordt in samenhang met de beschrijving getoetst aan de hand van de 
volgende criteria: 

gebouwen maken deel uit van een stedenbouwkundig patroon, waarin vooral de voorgevel-rooilijnen en 
hoeken van belang zijn: gebouwen met de voorgevel richten op de belangrijkste openbare ruimte 
de bouwmassa is evenwichtig en afgestemd op de samenhang in rij of cluster bezien vanuit het openbaar 
toegankelijk gebied: 
uitbreidingen indien zichtbaar vanuit het openbaar toegankelijk gebied vormgeven als ondergeschikt 
element of opnemen in de hoofdmassa; 
de architectonische uitwerking en detaillering zijn eenvoudig maar degelijk;
bij rijen en blokken aan voorkanten de herhaling behouden; 
wijzigingen en toevoegingen in stijl en afwerking afstemmen op het hoofdvolume en de rij of het cluster; 
materialen en kleuren zijn degelijk en terughoudend en aan voorkanten in samenhang met de rij of het 
cluster 
uitzonderingen als vrijstaande woningen of gebouwen met bijzondere functies: 
kunnen een meer vrije positie innemen en een meerzijdige oriëntatie krijgen 
harmoniëren met het karakter van het gebied en kunnen afhankelijk van hun ligging afwijken van de 
gebruikelijke massa, opbouw, vorm en uitwerking. 

Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat het ontwerp aansluit op de uitgangspunten van de welstandsnota. 

3.4.5  Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2020-2023
Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2020-2023 is een strategisch beheerplan waarin de 
zorgplichten van de Gemeente Roosendaal zijn vastgelegd voor het afval-, hemel- en grondwater. In de Wet 
milieubeheer en de Waterwet, zijn naast de traditionele gemeentelijke zorg voor afvalwater expliciet 
zorgplichten benoemd voor hemelwater en grondwater. In het Bestuursakkoord Water 2011 zijn afspraken 
opgenomen om in de afvalwaterketen de doelmatigheid en kwaliteit te verhogen en de kwetsbaarheid te 
verminderen. Binnen de afvalwaterketen zal de samenwerking met het waterschap en de regiogemeenten 
(Waterkring West) worden geïntensiveerd om beleidsuitgangspunten en ambities zo veel mogelijk op elkaar af 
te stemmen.

In het VGRP 2020-2023 is opgenomen: 
Hoe de gemeente de komende jaren het gemeentelijk rioleringsstelsel gaat beheren en onderhouden;
Welke maatregelen de gemeente neemt om wateroverlast door intensieve regenbuien (klimaatverandering) 
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te voorkomen; 
Hoe de gemeente omgaat met de zorg voor regenwater; 
Hoe de gemeente omgaat met de zorg voor grondwater in het stedelijk gebied; 
Hoe de gemeente invulling wil geven aan de samenwerking in de Waterkring West om uitvoering te geven 
aan het Nationaal Bestuursakkoord Water.

In het VGRP 2020-2023 zijn doelstellingen voor de komende jaren vastgesteld. Daarbij is op basis van de gekozen 
strategie op hoofdlijnen aangegeven welke maatregelen uitgevoerd moeten worden om de gestelde doelen te 
bereiken en welke (financiële) middelen daarvoor nodig zijn. Hierbij worden ook de gevolgen voor de 
rioolheffing voor burgers en bedrijven aangegeven. Op welke wijze de noodzakelijke maatregelen, zoals 
rioleringvervanging of hydraulische maatregelen, zullen worden uitgevoerd, worden in latere operationele 
plannen opgenomen.

Met behulp van het VGRP 2020-2023 worden de volgende doelstellingen en maatregelen nagestreefd:
Doelmatige inzameling van het binnen het stedelijk gebied geproduceerde stedelijk afvalwater. 
Doelmatige inzameling en verwerking van overtollig hemelwater. 
Doelmatig transport van het stedelijk afvalwater. 
Voorkomen van vuiluitworp naar bodem, grond- en oppervlaktewater. 
Invulling geven aan grondwaterzorgplicht. 
Minimale overlast voor de omgeving. 
Doelmatig en effectief rioleringsbeheer op basis van het Bestuursakkoord Water.

Toetsing
Het plan behoudt het ‘natuurlijke’ stedelijke karakter van het gebied. Het past qua functies in een gebied direct 
ten zuiden van het centrum van Roosendaal. Parkeren vindt plaats op het binnenterrein en wordt daarmee 
zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken. Binnen het langebied wordt een wadi aangelegd voor het opvangen 
van overtollig hemelwater. Het plan wordt ter beoordeling aangeboden aan de welstandscommissie in het kader 
van de omgevingsvergunningsaanvraag. 

Conclusie 
Het plan voldoet daarmee aan de doelstellingen van gemeentelijk (ruimtelijk) beleid. 
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

4.1  Milieueffectrapportage
In het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het bestemmingsplan planmer-plichtig, 
projectmer-plichtig of mer-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. 
drempelwaarden opgenomen. Wanneer niet voldaan wordt aan de drempelwaarden moet het bevoegd gezag bij 
de betreffende activiteiten nagaan of mogelijk sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. 
Daarbij lettend op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. 
Deze omstandigheden betreffen:

de kenmerken van de projecten;
de plaats van de projecten;
de kenmerken van de potentiële effecten.

In onderdeel D van de bijlage bij  het Besluit m.e.r. (D11.2) is de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk 
ontwikkelingsproject opgenomen. Ten aanzien van woningen ligt de drempelwaarde op een aantal van 2.000 of 
meer. Dit bestemmingsplan voorziet in de realisatie van slechts 40 woningen en is dus niet rechtstreeks 
planmer-, projectmer of mer-beoordelingsplichtig. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State moet worden gekeken naar de concrete omstandigheden van het geval. Onder meer de aard, de 
omvang en de milieugevolgen van de stedelijke ontwikkeling zijn relevant. Als een ontwikkeling aanzienlijke 
negatieve milieugevolgen heeft dan wijst dit op een stedelijk ontwikkelingsproject.

Het ruimte beslag van de voorgenomen ontwikkeling is beperkt. Op basis van het geldende bestemmingsplan 
heeft de locatie een groot bouwvlak waarbinnen het mogelijk is om verschillende vormen van maatschappelijk 
gebruik te realiseren. De impact van dergelijke functies richting de omgeving is groter dan de beoogde 
woningen. De ontwikkeling past naar zijn aard binnen de omgeving, het sluit aan op de bestaande woonwijk en 
wordt ontsloten door de Langdonk, een belangrijke ontsluitingsweg. Ook de omvang vormt geen aanleiding om 
uit te gaan van een stedelijk ontwikkelingsproject. De verharde oppervlakten zal niet toenemen op het perceel 
en de bebouwing wordt op een verantwoorde wijze ingepast in de omgeving. De ruimtelijke uitstraling is 
beperkt. 

Daarnaast wordt in de volgende paragrafen de mogelijke milieugevolgen nader toegelicht. Hieruit blijkt dat er 
geen significante effecten ontstaan als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling. Met dit bestemmingsplan is 
sprake van een veranderend gebruik waarbij het aantal verkeersbewegingen niet onevenredig toeneemt. Voor 
de beoogde ontwikkeling kan geconcludeerd worden dat er geen sprake is van een stedelijk ontwikkeling zoals 
in het Besluit Milieueffectrapportage is beschreven. Een  'vormvrije m.e.r.-beoordeling' wordt daardoor niet 
noodzakelijk geacht.

4.2  Waterparagraaf
Aanleiding
De voorgenomen ontwikkeling van woning voor spoedzoekers aan de Flaviadonk past niet in het vigerende 
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bestemmingsplan Langdonk uit 2013. Hiervoor is het voorliggende bestemmingsplan opgesteld. Het plangebied 
ligt in het beheergebied van het waterschap Brabantse Delta. 

Sinds 1 november 2003 is het wettelijk geregeld dat in alle ruimtelijke plannen een watertoets dient te worden 
uitgevoerd. Het doel van de Watertoets is in een vroeg stadium waterhuishoudkundige doelstellingen zichtbaar 
te maken en evenwichtig mee te nemen bij ruimtelijke plannen. Aspecten waaraan plannen worden getoetst 
zijn: 

inzameling en afvoer van afvalwater; 
verwerking en/of afvoer van overtollige neerslag; 
relatie met grondwater en bodemeigenschappen; 
relatie met de waterhuishouding; 
risico's en gevolgen voor de chemische en ecologische kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater  
(KRW); 

Plannen worden getoetst aan het beleid van de gemeente Roosendaal en van waterschap Brabantse Delta. De 
uitgangspunten van de gemeente zijn door de raad vastgesteld in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 
(VGRP). De regels ten aanzien van de waterhuishouding zijn vastgelegd in de Keur van het waterschap. Hierin is 
vastgelegd hoe om gegaan moet worden met retentie, verhard oppervlak en werkzaamheden nabij 
watergangen. 

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. In dit overleg wordt 
algemene informatie uitgewisseld, complexe projecten doorgesproken, algemene beleidsuitgangspunten 
doorgenomen en procesafspraken bijgesteld. Op basis van het (gemeentelijk) beleid en aan de hand van 
opmerkingen en aanvullingen van de waterbeheerder formuleert de gemeente een waterparagraaf bij de 
RO-procedure. Ook wordt de waterbeheerder bij een bestemmingsplanprocedure (via een video-overleg of 
e-mail) de mogelijkheid geboden om tijdig zijn overlegreactie te geven op concepten.

Indien de gemeente in de definitieve waterparagraaf afwijkt van het advies van het waterschap, wordt deze 
afwijking in de waterparagraaf expliciet gemotiveerd. Voorliggende waterparagraaf is in concept per e-mail 
voorgelegd aan het waterschap. 

Huidige situatie
Bodemopbouw
De regionale bodemopbouw van de diepere ondergrond ziet er ter plaatse van het plangebied op basis van 
kaartblad 49 Oost (Grondwaterkaart van Nederland) globaal als volgt uit:

Tabel 4.1
Diepte (m –NAP) Laagaanduiding Lithologische 

omschrijving
Samenstelling
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0- ca. 10 deklaag Veel storende 
klei/veenlagen met sterk 
wisselende diepteligging 
en dikte

ca. 10-40 1e watervoerend pakket 
(minder goed doorlatend

“Middelste Fijn” Fijn zand met klei, leem 
of zandige kleilaagjes

40-85 1e watervoerend pakket 
(goed doorlatend

“Onderste Grof” Matige grof zand met 
schelpen of schelpengruis

85-110 Scheidende laag Afzetting van Kallo Klei met schelpen of 
schelengruis

110-> 150 2e watervoerende pakket Zanden van Kattendijk Matig fijn zand met 
schelpen of schelpengruis

Vanwege de ligging in bebouwd gebied is het plangebied niet gekarteerd op de bodemkaart van Nederland. Het 
maaiveld ligt op circa 4.50 meter t.o.v. NAP.

Rioolstelsel
Het plangebied ligt in het rioleringsgebied D2. Op de locatie is een verbeterd gemengd rioleringsstelsel 
aanwezig. Ter plaatse van de Langdonk ligt een overstort en een uitstroomconstructie.

Oppervlaktewater
Uit de Legger van waterschap Brabantse Delta blijkt dat er binnen het plangebied geen oppervlaktewater 
aanwezig.

Watersysteemkwaliteit en ecologie
Binnen het plangebied of in de nabije omgeving liggen geen oppervlaktewaterlichamen die zijn aangewezen 
vanuit de Kaderrichtlijn Water. Er bevinden zich ook geen natte ecologische verbindingszones zoals opgenomen 
in het (provinciale) Natuurnetwerk Nederland binnen of in de nabijheid van het plangebied.

Grondwater
In het plangebied zijn op basis van het provinciaal Waterplan van de provincie Noord-Brabant geen regionale 
waterbergingsgebieden of reserveringsgebieden voor waterberging aangewezen. Daarnaast is in het plangebied 
geen waterwingebieden gelegen, maar wel een grondwaterbeschermingsgebied (25-jaar zone en 100-jaar zone). 
In het 'Interim omgevingsverordening Noord-Brabant' (geconsolideerd d.d. 01-03-2020) is het volgende 
opgenomen omtrent grondwaterbeschermingsgebieden:

Artikel 2.7 Verboden activiteiten Grondwaterbeschermingsgebied
Lid 1. De volgende activiteiten of handelingen zijn in Grondwaterbeschermingsgebied verboden:
a. een locatiegebonden milieubelastende activiteit als bedoeld in Artikel 2.9;
b. het bedrijfsmatig gebruik of aanwezig hebben van voor het grondwater schadelijke stoffen;
c. de toepassing van IBC-bouwstoffen;
d. de aanleg van een buisleiding;
e. opslag van dierlijke mest zonder bodembeschermende maatregelen;
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f. een begraafplaats of uitstrooiveld als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging of een dierenbegraafplaats of 
uitstrooiveld voor dierlijke as;

g. activiteiten waarvan de werking berust op het direct of indirect onttrekken of toevoegen van warmte aan het 
grondwater, waaronder bodemenergiesystemen.

Lid 2. Als voor het grondwater schadelijke stof wordt aangemerkt een zeer zorgwekkende stof zoals vastgesteld 
door het RIVM.

Artikel 2.8 Meldingsplichtige activiteiten Grondwaterbeschermingsgebied
Lid 1. De volgende activiteiten of handelingen zijn in Grondwaterbeschermingsgebied toegestaan als wordt 
voldaan aan de bepalingen in Artikel 2.10 tot en met Artikel 2.17:
a. het bedrijfsmatig gebruik of aanwezig hebben van een potentieel schadelijke stof;
b. het verrichten van werkzaamheden in de bodem op een diepte van drie meter of meer;
c. het lozen van afstromend hemelwater van gebouwen op of in de bodem;
d. het lozen van afstromend hemelwater van verharde wegen op of in de bodem;
e. het inrichten of hebben van een parkeerterrein;
f. het (laten) gebruiken van gronden voor een evenement;
g. het toepassen van grond of baggerspecie.
Lid 2. In afwijking van het eerste lid zijn werkzaamheden die worden uitgevoerd ter controle van het grondwater 
voor de winning voor menselijke consumptie toegestaan. 

Geconcludeerd kan worden dat de ontwikkeling geen negatief effect heeft op het 
grondwaterbeschermingsgebied.

Ook zijn er op basis van de keur van het waterschap Brabantse Delta geen beperkt en volledig beschermde 
gebieden in het plangebied gelegen. Uit grondwaterstanden gemeten door Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau 
(bijlage 1) blijkt dat de grondwaterstand van het plangebied ten tijde van het onderzoek varieerde van 6,5 m 
+NAP tot 6,8 m +NAP. Uit het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2020-2023 (05-09-2019) blijkt dat 
de ontwatering ter plaatsen van het plangebied >1.5 meter is.

Toekomstige situatie
Zoals eerder genoemd heeft Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau een onderzoek uitgevoerd voor het plangebied. 
Dit onderzoek is in zijn geheel opgenomen in bijlage 1.

De huidige bebouwing bestaat uit een school. In de toekomstige situatie zal de school gesloopt worden. Op de 
locatie waar de school wordt gesloopt worden acht woongebouwen gerealiseerd waarin 40 woningen voor 
spoedzoekers worden geplaatst met binnenterrein/parkeerterrein. Het plangebied heeft een oppervlak van 
7.000 m2. De totale verharding bedraagt in de huidige situatie reeds 4.300 m2. In de toekomstige situatie bedraagt 
de verharding circa 3.000 m2. Het niet verhard oppervlak is in de huidige situatie 2.700 m2 en in de toekomstige 
situatie en in de toekomstige situatie bedraagt het niet verhard oppervlak 4.000 m2 af. Omdat het verhard 
oppervlakte afneemt, zijn compenserende maatregelen niet nodig. 

Infiltratiegeschiktheid
In het eerder genoemde onderzoek (bijlage 1) is ook de infiltratiegeschiktheid van het plangebied onderzocht. 
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Volgens de richtlijn 'Hemelwater binnen de perceelgrens', ISSO publicatie 70-1 is infiltratie van hemelwater 
haalbaar indien:

de doorlatendheid groter is dan 0,4 m/dag;
de gemiddeld hoogste grondwaterstand dieper is dan 0,7 m-mv;
het in te leiden neerslagwater niet is verontreinigd. 

De gemeten doorlatendheden zijn groter dan 0,4 m/d. De gemiddelde hoogste waterstand op de locatie is naar 
verwachting ondieper dan 0,7 m-mv. Ondanks het feit dat de gemeten doorlatendheden niet direct een 
beperking vormen, is de bodem op de locatie, conform deze richtlijnen vanwege de ingeschatte 
grondwaterstanden niet geschikt voor de infiltratie van hemelwater. Daarnaast is op een diepte van ca. 0,8 m à 
1,7 m-mv een kleilaag aanwezig, waarop het te infiltreren hemelwater mogelijk zal kunnen stagneren. 
Hemelwater zou op het terrein verwerkt kunnen worden middels het principe bergen en vertraagd afvoeren. Dit 
wordt in het plangebied door een klimaatbestendige maatregel, een wadi. Het huishoudelijk afvalwater wordt 
afzonderlijk ingezameld en afgevoerd. Er is geen gescheiden systeem, maar Alwel gaat dit wel gescheiden 
aanbieden om zo op de toekomst voorbereid te zijn. 

Oppervlaktewater
Voor werkzaamheden in, op, onder of naast oppervlaktewaterlichamen en waterkeringen en het brengen van 
water naar en onttrekken uit oppervlaktewaterlichamen dient een watervergunning te worden aangevraagd. 
Omdat er geen oppervlaktewater in of nabij het plangebied is gelegen, hoeft er geen watervergunning te 
worden aangevraagd.

Risico's en gevolgen voor de chemische en ecologische kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater  (KRW)
Conform het beleid van het waterschap wordt bij de ontwikkelende partij aandacht gevraagd voor het gebruik 
van milieuvriendelijke materialen en het achterwege laten van uitlogende materialen zoals lood, koper, zink en 
zacht PVC. Dit kan echter niet afgedwongen worden. De toe te passen bouwmaterialen moeten namelijk 
getoetst worden aan het Bouwbesluit. Dit is een landelijke regeling. De wetgever biedt geen mogelijkheden om 
vanwege de mogelijke uitloging van materialen, aanvullende eisen te stellen ter bescherming van bijvoorbeeld 
het milieu. Bij de ontwikkeling zal rekening gehouden worden met het grondwaterbeschermingsgebied waar de 
locatie zich in bevindt. Er zal ebruik gemaakt worden van milieuvriendelijke bouwmaterialen en niet uitlogende 
bouwmaterialen. 

Conclusie
Vanuit de eisen van het waterschap is watercompensatie in het kader van de voorgenomen ontwikkeling niet 
noodzakelijk. Daarnaast is in het plangebied geen oppervlaktewater gelegen. In het kader van de watertoets is 
overleg gevoerd met het waterschap en is deze waterparagraaf opgesteld. Hieruit volgen voor de ontwikkeling 
de volgende randvoorwaarden:

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.
Hemelwater wordt op het plangebied verwerkt middels het principe bergen en vertraagd afvoeren. Dit 
wordt gedaan door middel van een wadi. 
Er is geen gescheiden systeem, maar Alwel gaat het water gescheiden aanbieden om zo op de toekomst 
voorbereid te zijn. 
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4.3  Ecologie
Ter voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden of de Wet natuurbescherming (hierna: 
Wnb) en het beleid van de provincie ten aanzien van de bescherming van dier- en plantensoorten en de 
bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) de uitvoering van het plan niet in de weg staan. In elk 
geval moet aannemelijk zijn dat de vergunning of ontheffing van de bij of krachtens deze wet geldende 
verbodsbepalingen kan worden verkregen voor de activiteiten die met dit bestemmingsplan mogelijk worden 
gemaakt. 

Toetsingskader
Bij de Wnb zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van natuurgebieden en dier- en plantsoorten 
samengebracht in één wet. De Wnb implementeert diverse Europeesrechtelijke regelgeving, zoals de 
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de Nederlandse wetgeving. 

Gebiedsbescherming
De Wnb kent diverse soorten natuurgebieden: Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Natura 2000-gebieden. De 
Minister van Economische Zaken (EZ) wijst gebieden aan die deel uitmaken van het Europees netwerk van 
natuurgebieden: Natura 2000. Voor ieder Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen voor 
leefgebieden van vogelsoorten (Vogelrichtlijn) en voor natuurlijke habitats en habitats van soorten 
(Habitatrichtlijn) opgesteld. De bescherming van deze gebieden heeft externe werking, zodat ook ingrepen die 
buiten deze gebieden plaatsvinden verstoring kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect 
van de ingreep op soorten en habitats. 

Gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden aangewezen in de provinciale 
verordening. Het NNN is in Noord-Brabant uitgewerkt in het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Voor dit soort 
gebieden geldt het 'nee, tenzij' principe, wat inhoudt dat binnen deze gebieden in beginsel geen nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden.

Soortenbescherming
In de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen soorten die worden beschermd in de Vogelrichtlijn, soorten 
die worden beschermd in de Habitatrichtlijn en de bescherming van overige soorten. De provincie kan 
ontheffing verlenen van de verboden voor overige soorten. 

De Wnb bevat onder andere verbodsbepalingen ten aanzien van het opzettelijk vernielen of beschadigen van 
nesten, eieren en rustplaatsen van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. Gedeputeerde Staten 
(hierna: GS) kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening kunnen Provinciale Staten (hierna: PS) 
vrijstelling verlenen van dit verbod. De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om ontheffing of vrijstelling 
te kunnen verlenen zijn opgenomen in de Wnb en vloeien direct voort uit de Vogelrichtlijn. Verder is het 
verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, 
bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied 
opzettelijk te doden of te vangen of te verstoren. GS kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening 
kunnen PS vrijstelling verlenen van dit verbod. De gronden voor verlening van ontheffing of vrijstelling zijn 
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opgenomen in de Wnb en vloeien direct voort uit de Habitatrichtlijn. 

Ten slotte is een verbodsbepaling opgenomen voor overige soorten. Deze soorten zijn opgenomen in de bijlage 
onder de onderdelen A en B bij de Wnb. De provincie kan ontheffing verlenen van deze verboden. Verder kan bij 
provinciale verordening vrijstelling worden verleend van de verboden. De noodzaak tot ontheffing of vrijstelling 
kan hierbij ook verband houden met handelingen in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van 
gebieden. 

Uitwerking Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Noord-Brabant
In het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop 
volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied, bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of 
bosbouw, bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, 
oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of natuurbeheer, of bestendig beheer of onderhoud van de 
landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied worden vrijstellingen verleend ten aanzien van de soorten 
genoemd in bijlage 3 bij deze verordening. Het betreft aardmuis, bastaardkikker, bosmuis, bruine kikker, 
dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, gewone pad, haas, huisspitsmuis, kleine 
watersalamander, konijn, meerkikker, ondergrondse woelmuis, ree, rosse woelmuis, tweekleurige 
bosspitsmuis, veldmuis, vos, wild zwijn en woelrat.

Onderzoek
Gebiedsbescherming 
Natura 2000-gebieden
Het plangebied ligt niet binnen een Natura 2000-gebied (zie figuur 4.1). Directe effecten zoals areaalverlies en 
versnippering kunnen hierdoor worden uitgesloten. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is 'Brabantse Wal' 
op circa 8 km ten westen van het plangebied. Gezien de aard en omvang van de ontwikkeling en de afstand tot 
natuurgebieden kunnen ook verstoring en verandering van de waterhuishouding worden uitgesloten. De 
gevolgen voor verzuring en vermesting zijn niet op voorhand uit te sluiten daarom is onderzoek uitgevoerd naar 
de stikstofdepositie. De memo met uitgangspunten en uitkomst is opgenomen in bijlage 2. Uit berekeningen 
voor de gebruiksfase blijkt dat er geen sprake is van stikstofdeposities die hoger zijn dan 0,00 mol/ha/j op Natura 
2000-gebied.

Uit de berekeningen voor de aanlegfase blijkt dat er eveneens geen sprake is van enige stikstofdepositie binnen 
de Natura 2000-gebieden (zie hiervoor bijlage 2). Dit betekent dat geen significante gevolgen optreden en dat de 
instandhoudingsdoelstelling van de omliggende Natura 2000-gebieden niet in gevaar komt. Voor projecten die 
niet leiden tot een toename van depositie is geen vergunning conform de Wet natuurbescherming nodig. De 
ontwikkeling heeft geen negatieve effecten op de natuurwaarden Natura-2000 gebieden. 
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Figuur 4.1 Ligging van de planlocatie (rood omcirkeld) ten opzichte van Natura 2000-gebied

Natuurnetwerk Brabant
Het plangebied ligt niet in een gebied dat begrensd is in het kader van het Natuurnetwerk Brabant (BNZ). Het 
dichtstbijzijnde gebied is gelegen op ongeveer 400 meter. Dit is natuurgebied N15.02 Dennen-, eiken- en 
beukenbos. De geplande activiteit ligt op voldoende afstand van dit gebied. Het heeft geen negatief effect op de 
natuurwaarden van de gebieden die zijn begrensd in het kader van het Natuurnetwerk Brabant.
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Figuur 4.2 Ligging plangebied (rode cirkel) ten opzichte van Natuurnetwerk Brabant (bron: Provincie Brabant)

Soortenbescherming
Om de functie van het plangebied voor beschermde soorten te onderzoeken is een quickscan flora en fauna 
uitgevoerd (bijlage 3). De conclusies van deze quickscan worden hierna kort weergegeven: Gelet op de 
potentiële ecologische waarde kan het voorgenomen plan in overeenstemming met de nationale 
natuurwetgeving en het provinciale natuurbeleid worden uitgevoerd, mits voorafgaand en tijdens het uitvoeren 
van de werkzaamheden het bepaalde in de Wet natuurbescherming, onderdeel soorten, in acht worden 
genomen:

Ten aanzien van vleermuizen dient nader (protocollair) onderzoek uit te wijzen of door de sloop van de 
school en de gymzaal mogelijk rust- of verblijfplaatsen van een vleermuissoort verdwijnen. Indien aanwezig 
dient een ontheffing aangevraagd te worden alvorens met de sloop kan worden begonnen. 
Ten aanzien van broedvogels zonder jaarrond beschermde nesten dient, om overtreding op voorhand 
redelijkerwijs te voorkomen, het verwijderen van nestgelegenheid buiten het broedseizoen te worden 
uitgevoerd of een controle moet de aanwezigheid van een broedgeval kunnen uitsluiten;
Ten behoeve van (incidenteel) aanwezige algemene soorten dient de zorgplicht in acht te worden genomen. 

Naar aanleiding van de resultaten uit de quickscan is nader onderzoek uitgevoerd (bijlage 4). Door de ingreep zal 
naast het schoolgebouw, eveneens de gymzaal gesloopt worden, en daarmee verdwijnt een vaste rust- of 
verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Hiervoor zullen in dat geval mitigerende maatregelen genomen 
moeten worden. Deze maatregelen dienen te worden beschreven in een mitigatieplan en/of ecologisch 
werkprotocol wat zal moeten worden voorgesteld aan de Provincie Noord-Brabant, en er dient een ontheffing te 
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worden aangevraagd voor de gewone dwergvleermuis. 

Er zijn mitigerende maatregelen getroffen door het plaatsen van 4 platte vleermuiskasten in de directe 
omgeving van de gymzaal. Deze kasten zijn onder ecologische begeleiding opgehangen.
Het is echter van belang dat ter zijner tijd, in de toekomstige permanente bebouwing dezelfde hoeveelheid 
vervangende permanente verblijfplaatsen gerealiseerd wordt, ter vervanging van de huidige te verdwijnen 
paarplaats, d.w.z. vier te realiseren permanente paarplaatsen die op vergelijkbare manier geschikt zijn voor de 
gewone dwergvleermuis. 

Conclusie
Gebiedsbescherming
Het plangebied ligt niet binnen Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied betreft de 
'Brabantse Wal' op circa 8 km ten westen. Uit AERIUS berekeningen voor de aanleg- en gebruiksfase blijkt dat er 
geen sprake is van relevante stikstofdeposities (hoger dan 0,00 mol/ha/j) in de omliggende Natura 
2000-gebieden. Het plangebied maakt geen onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Op circa 400 m van 
de ontwikkeling ligt natuurgebied 'N15.02' dat behoort tot het Natuurnetwerk Brabant (figuur 4.2). Verder ligt 
het plangebied niet binnen een waterwin-, grondwaterbeschermings- of milieubeschermingsgebied. De Wnb en 
het beleid van de Provincie Noord-Brabant staan de ontwikkeling niet in de weg. 

Soortenbescherming
De Wnb en het beleid van de Provincie Noord-Brabant staan de ontwikkeling niet in de weg, mits het 
verwijderen van nestgelegenheid buiten het broedseizoen wordt uitgeveoerd of door middel van een controle 
moet de aanwezigheid van een broedgeval uitgesloten wordt en algemene zorgplicht in acht genomen wordt. 
Daarnaast zal ten aanzien van vleermuizen ontheffing worden aangevraagd voor de gewone dwergvleermuis. 

4.4  Cultuurhistorie en archeologie
Algemeen
Beleidskader voor de cultuurhistorie vormt primair de sinds 1 september 2017 geldende Erfgoedwet. Er bestaat 
een wettelijke verplichting om in de toelichting van een bestemmingsplan een beschrijving op te nemen van de 
wijze waarop met de in het plangebied aanwezige cultuurhistorische waarden en de grond aanwezige of te 
verwachten monumenten rekening is gehouden. Facetten als historische (stede)bouwkunde en historische 
geografie dienen te worden meegenomen in de belangenafweging. Zowel beschermde als niet formeel 
beschermde objecten worden daarin meegenomen. Daarmee is de bescherming van het cultuurhistorisch 
erfgoed (mede) een taak van de gemeente geworden. De bescherming van het archeologische erfgoed is een 
taak van de gemeente geworden. Er dient binnen bestemmingsplannen en bij ruimtelijke onderbouwingen 
aandacht te worden besteed aan archeologische aspecten. 

Provinciaal beleid 
De provincie Noord-Brabant ziet het Brabantse erfgoed als belangrijk onderdeel van haar identiteit en wil het 
een plaats geven in de verdere ontwikkeling van Brabant. Daarom heeft ze haar ruimtelijk erfgoed opgenomen 
op de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW). De CHW is vastgesteld in 2010 en op kleine onderdelen aangepast 
in de herziening 2016. Op de CHW is het provinciaal cultuurhistorisch belang aangegeven. Het gaat hierbij om 
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erfgoed dat van belang is voor de regionale identiteit. Dit belang hangt nauw samen met het provinciaal 
ruimtelijk belang, zoals benoemd in de provinciale Structuurvisie ruimtelijke ordening. Het provinciaal belang is 
beperkt tot het landelijk gebied, waar de provincie haar belangrijkste taak heeft. De kaartlagen 
cultuurhistorische vlakken’ en ‘complexen van cultuurhistorisch belang’ zijn ook opgenomen in de Verordening 
ruimte Noord-Brabant. Onderstaand kaartbeeld uit de CHW geeft aan dat ten aanzien van archeologie en 
cultuurhistorie voor het plangebied geen provinciale belangen in het geding zijn. 

Figuur 4.3 Cultuurhistorische waardenkaart waarbij het plangebied met een rode cirkel is aangegeven (bron: 
CHW Noord-Brabant)

Gemeentelijk beleid
Het plangebied is geen cultuurhistorisch of monumentaal erfgoed en de school die wordt gesloopt is geen 
beeldbepalend gebouw aan Langdonk. 

Toetsing archeologie en cultuurhistorie 
Het plan behelst de sloop van een gebouw en de nieuwbouw van woningen. Dat houdt in dat wel 
bodemingrepen worden gedaan, echter gegeven de verwachtingskaarten geen verwachting aan, en is daarbij 
geen schaden van archeologische waarden te verwachten. Archeologisch onderzoek voor dit bestemmingsplan is 
daarom niet noodzakelijk. 

Conclusie
Het plan schaadt geen archeologische en cultuurhistorische waarden.

4.5  Bodem- en grondwaterkwaliteit
Toetsingskader
Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (art 3.1.6 Bro) wordt, in verband met de uitvoerbaarheid van het 
bestemmingsplan, rekening gehouden met de bodemgesteldheid in het gebied. Bij een functiewijziging dient te 
worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden vastgesteld of 
sprake is van een saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien de desbetreffende 
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bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden gesaneerd 
dat zij kan worden gebruikt door de desbetreffende functie (functiegericht saneren). Nieuwe bestemmingen 
dienen bij voorkeur op schone grond te worden gerealiseerd.

Onderzoek
Het bestemmingsplan maakt een functiewijziging mogelijk van 'Maatschappelijk' naar 'Wonen'. Vanwege deze 
functiewijziging is wordt verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De resultaten uit dit onderzoek worden aan 
deze toelichting toegevoegd. 

4.6  Verkeer en parkeren
Toetsingskader
Op het gebied van verkeer en vervoer bestaat geen specifieke wetgeving die relevant is voor de voorgenomen 
activiteit. Wel dient in het kader van het ruimtelijk plan dat de activiteit mogelijk maakt, te worden onderbouwd 
dat het geheel voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. Dit houdt onder meer in dat er voldoende 
parkeergelegenheid aanwezig dient te zijn en de eventuele verkeerstoename niet leidt tot knelpunten in de 
verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid. 

Voor de beoogde ontwikkeling wordt de parkeerbehoefte berekend op basis van de Nota parkeernormen 
Beleidsregel gemeente Roosendaal van december 2011, hierna te noemen “parkeernormenbeleid” en CROW 
publicatie 381. Voor het te hanteren parkeerkencijfer wordt uitgegaan van een stedelijkheidsgraad van sterk 
stedelijk (CBS). In het parkeernormenbeleid wordt aangegeven dat de parkeernormen zijn gebaseerd op de 
gemiddelde parkeerkencijfers. Voor de functie wonen is een norm opgesteld voor verschillende gebieden en 
woonvormen. Onder bijzondere woonvormen wordt in het parkeernormenbeleid onderscheid gemaakt voor 
kamerverhuur/ 1 persoonswoning. Aangezien dit woningen zijn voor tijdelijke verhuur en deze geschikt zijn voor 
1 persoonshuishoudens wordt voor de te hanteren parkeernorm uitgegaan van de bijzondere woonvorm, 
kamerverhuur/ 1 persoonswoning. De verkeersgeneratie wordt berekend op basis van de gemeentelijke 
parkeernormenbeleid en kencijfers uit CROW publicatie 381 . 

Bestaande situatie
Gemotoriseerd verkeer
De planontwikkeling is gelegen in de wijk Langdonk in Roosendaal. Deze zal worden ontsloten door middel van 
een aansluiting op de Langdonk. De Langdonk betreft een gebiedsontsluitingsweg voor de wijk waar een 
maximum snelheid van 50 km/uur geldt. De kruisingen zijn niet gelijkwaardig vormgegeven en de wegen die 
hierop aantakken behoren tot een 30 km/uur zone. Het verkeer komend uit de wijk moet voorrang verlenen aan 
de autoverkeer op de Langdonk. De Langdonk komt in noordelijke richting via de Donkenweg en winkelcentrum 
Lindenburg uit op de Burgemeester Schneiderlaan. Dit is ter hoogte van de wijk Langdonk een 2x2 
gebiedsontsluitingsweg die in verbinding staat met andere wijken van Roosendaal en de N262 richting centrum 
en de rijksweg A58 voor de richtingen Bergen op Zoom, Rotterdam en Breda. De Langdonk komt in zuidelijke 
richting via de Benedendonk uit op de Willem Dreesweg. Dit is een gebiedsontsluitingsweg die in verbinding 
staat met de wijk Tolberg en de provinciale weg N262 richting België. In figuur 4.4 is een overzicht weergegeven 
van de ontsluitingen.
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Figuur 4.4 Overzicht ontsluitingen (bron: Rho Basisviewer)

Langzaam verkeer
Op de Langdonk deelt het fietsverkeer de rijbaan met het gemotoriseerde verkeer. Langs de Langdonk zijn 
fietssuggestiestroken rood gemarkeerd. Het winkelcentrum Lindenburg ligt op loop- en fietsafstand. Rondom 
het plangebied zijn voetpaden aanwezig en zijn looproutes intern in de wijk aangelegd. 

Openbaar vervoer
Langs de Langdonk halteren twee lijndiensten, lijn 2 en 3 en een lijn die in de avond rijdt lijn 833. Lijn 2 en 3 
halteren 2x in het uur en verbinden de wijk met andere wijken van Roosendaal, het centrum en het station. Lijn 
833 rijdt alleen in de avonduren tussen 21:00 uur en 00:30 uur. Binnen 500 meter liggen er drie haltes.

Verkeersgeneratie
Huidige situatie
De geplande uitbreiding van de nieuwbouw ligt op een locatie waar een school was gevestigd. Momenteel wordt 
de locatie nog gebruikt voor een tijdelijke school tot 2021. Vanaf 2021 genereert het schoolgebouw geen verkeer 
meer. Voor een worst-case benadering is de verkeersgeneratie van deze tijdelijke school niet in beeld gebracht. 

Toekomstige situatie
In de beoogde ontwikkeling worden in de toekomstige situatie 30 studio's en 10 woningen met een aparte 
slaapkamer tijdelijk (namelijk voor een periode van 20 jaar) gepland. Dit zijn woningen voor 1 
persoonshuishoudens die met spoed een woonruimte nodig hebben. 10 woningen verschillen in gebruik van de 
30 studio's. Deze 10 woningen zijn 2-kamer woningen (een woning met één aparte slaapkamer). De andere 30 
studio's zijn voor 1-2 persoonshuishouden, Voor het berekenen van de verkeersgeneratie is uitgegaan van de 
kencijfers van CROW publicatie 381. In tabel 4.2 wordt de toekomstige verkeersgeneratie bepaald waarbij de 
verkeerstoename voor een gemiddelde werkdag voor de kamerverhuur / 1 persoonswoning 65 mvt/etmaal 
bedraagt en voor de kamerverhuur / 1 oudergezinnen 55 mvt/etmaal bedraagt. 

Tabel 4.2. Verkeersgeneratie toekomstige situatie
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Functie Aantal Kencijfer Verkeersgeneratie
Weekdag Werkdag*

Kamerverhuur / 1 
persoonswoning*

30 woningen 1,95 per woning 59 mvt/etmaal 65 mvt/etmaal

Kamerverhuur / 1 oudergezinnen 10 woningen 4,9 per woning 49 mvt/etmaal 55 mvt/etmaal
Totaal 108 mvt/etmaal 120 mvt/etmaal

* omrekening weekdag naar werkdag met standaardfactor 1,11 voor woongebieden (CROW-publicatie 381)

De planontwikkeling van 40 woningen zorgt voor een verkeersgeneratie van 108 mvt/etmaal op een gemiddelde 
weekdag. Omrekening naar een gemiddelde werkdag vindt plaats met de standaard factor 1,11 voor 
woonfuncties. Op een gemiddelde werkdag genereert de ontwikkeling circa 120 mvt/etmaal. Dit is een 
verkeerstoename van 120 mvt/etmaal ten opzichte van de huidige situatie op een gemiddelde werkdag. Om de 
verkeersafwikkeling te beoordelen is de afwikkeling in het drukste spitsuur maatgevend. Als vuistregel hiervoor 
geldt een maximale intensiteit van 10% van de etmaalintensiteit. Bij een verkeersgeneratie van 120 mvt/etmaal 
op een werkdag betekent dit omgerekend 12 mvt in zowel de ochtend als avondspits.

Verkeersafwikkeling
De verkeersintensiteit via Langdonk zal met de nieuwe ontwikkeling toenemen. De woningbouwontwikkeling is 
vanuit noordelijk en zuidelijke richting bereikbaar. Dit wil zeggen dat de verdeling van het verkeer ongeveer 50% 
in de richting van de Burgemeester Schneiderlaan en 50% in de richting van Willem Dreesweg. 
Aangezien de ontwikkeling woningen betreft zal de verkeersgeneratie zich vooral in de beide spitsen voordoen. 
Buiten deze spitsen is de verkeersgeneratie lager en meer gespreid. De spitsperioden zijn dan ook maatgevend 
in het beoordelen van de verkeersafwikkeling. Zoals eerder aangegeven gaat het in het drukste spitsuur om 12 
mvt. 

Voor de verdeling van het verkeer betekent dit een toename in noordelijk en zuidelijke richting van circa 60 
mvt/etmaal. Op de kruisingen komen er in beide spitsen 4 tot 5 motorvoertuigen bij en deze gaan op in het 
heersend verkeersbeeld. In figuur (4.5) is de verdeling van het verkeer weergegeven.

Figuur 4.5 Verdeling verkeer (bron: Rho Basisviewer)
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Intensiteiten
De intensiteit op de Langdonk bedraagt op een gemiddelde werkdag circa 2.700 mvt/etmaal. Inclusief de 
toename van de beoogde ontwikkeling wordt dit 2.820 mvt/etmaal. De Langdonk is een gebiedsontsluitingsweg 
met de uitstraling van een erftoegangsweg. De capaciteit van een dergelijke weg ligt doorgaans op maximaal 
6.000 mvt/etmaal. De Langdonk kan met een restcapaciteit van 3.200 mvt/etmaal de verkeerstoename van 120 
mvt/etmaal ruim voldoende verwerken. De 120 mvt/etmaal gaan op in het heersend verkeersbeeld. 

Verkeersveiligheid
De Langdonk is een gebiedsontsluitingsweg en ingericht als erftoegangsweg. Dit wil zeggen dat er rode 
fietssuggestiestroken zijn aangebracht op de rijbaan en dat de fietser de rijbaan deelt met het gemotoriseerd 
verkeer. De kruisingen op de Langdonk zijn niet gelijkwaardig en de woonstraten die aan de Langdonk aantakken 
vallen binnen een 30 km/uur zone. Op de Langdonk zijn volgens duurzaam veilig snelheidsremmende 
verkeersmaatregelen uitgevoerd in de vorm van drempels. Op de kruisingen Langdonk-Donkenweg en 
Langdonk-Benedendonk de wijk in- en uitrijdend zijn verkeersplateaus uitgevoerd. Rondom de planontwikkeling 
liggen voetpaden en looproutes richting het winkelcentrum Lindenburg. 
De Langdonk is veilig ingericht en de geringe toename van het verkeer door de beoogde ontwikkeling zal niet 
leiden tot zorgen niet voor knelpunten op de omliggende wegen.

Parkeren
De beoogde woningbouwontwikkeling ligt op een locatie waar nu een leegstaand schoolgebouw staat. De 
parkeerbehoefte van de school werd voorheen op omliggende wegen opgevangen. Voor de beoogde 30 studio's 
en 10 woningen met een aparte slaapkamer heeft de gemeente Roosendaal parkeernormen voor kamerverhuur 
/ 1 persoonswoning opgesteld. Echter verschillen de 10 woningen ten op zichte van de 30 studio's in grootte en 
gebruik. Deze 10 woningen zijn 2-kamer woningen (een woning met één aparte slaapkamer). Voor de 30 studio's 
1-2 persoonshuishouden hanteert de gemeente een norm van 0,4 parkeerplaats per woning en voor de andere 
10 studio's voor éénoudergezinnen wordt de norm van 1,2 parkeerplaats per woning gehanteerd. In tabel 4.3 
wordt de parkeerbehoefte voor de 40 woningen weergegeven.

Tabel 4.3 Parkeerbehoefte personenauto's
Functie Aantal woningen Parkeernorm Aantal

Parkeerplaatsen
Kamerverhuur/1-2 persoonshuishoudens 30 0,4 per woning 12
Kamerverhuur / 1 oudergezinnen 10 1,2 per woning 12
Totaal 24 

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling dienen volgens de parkeernormen in ieder geval 24 
parkeerplaatsen aanwezig te zijn. In het plan is voldoende ruimte om ten minste de benodigde 24 
parkeerplaatsen te realiseren. Door de ligging van de parkeerplaatsen in het plan zijn deze alleen aantrekkelijk 
voor de bewoners en bezoekers van de 40 woningen. Er kan aan de parkeerbehoefte van de ontwikkeling 
worden voorzien op eigen terrein. 

Conclusie
Het plan genereert in totaal 120 mvt/etmaal. De Langdonk en omliggende wegen hebben ruim voldoende 

  
40/54



 

capaciteit om dit extra verkeer te kunnen verwerken, waardoor het niet zal leiden tot knelpunten op het 
omliggende wegennet. De Langdonk is een veilig ingerichte weg door middel van verschillende 
verkeersremmende maatregelen. Daarnaast zijn er goede fiets- en looproutes aanwezig rondom de beoogde 
ontwikkeling. De Langdonk kan volgens een duurzaam veilige inrichting het verkeer veilig afwikkelen. 
Er is voldoende ruimte aanwezig om te voorzien in de berekende parkeerbehoefte op basis van de 
gemeentelijke parkeernormen. Het aspect verkeer en parkeren staat de ontwikkeling daarmee niet in de weg.

4.7  Bedrijven en milieuhinder
Toetsingskader
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven in de 
omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen:

ter plaatse van de naastgelegen woningen een goed woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd;
rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en de milieuruimte van de betreffende bedrijven.

Om de belangenafweging tussen bedrijvigheid en nieuwe woningen in voldoende mate mee te nemen, wordt in 
dit plan gebruikgemaakt van de VNG publicatie Bedrijven en milieuzonering (editie 2009). In deze publicatie is 
een lijst opgenomen waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten zijn gerangschikt naar 
mate van milieubelasting. Voor elke bedrijfsactiviteit is de maximale richtafstand ten opzichte van 
milieugevoelige functies aangegeven op grond waarvan de categorie-indeling heeft plaatsgevonden. 
Milieuzonering beperkt zich tot de milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en stof. 
De richtafstanden gelden ten opzichte van het omgevingstype 'rustige woonwijk/rustig buitengebied'. Voor het 
omgevingstype 'gemengd gebied' gelden kleinere afstanden. De richtafstanden gelden voor de aangegeven 
bedrijfsactiviteiten in het algemeen. Op basis van onderzoek naar de specifieke milieusituatie van een bedrijf 
kunnen kleinere aan te houden afstanden gerechtvaardigd zijn. Hiermee kan dan onderbouwd worden 
afgeweken van de richtafstanden indien de specifieke bedrijfsvoering van het betreffende bedrijf daar 
aanleiding toe geeft.

Onderzoek
De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van 40 woningen. Hiermee wordt een milieugevoelige functie 
opgericht. In de directe omgeving van het plangebied zijn woningen aanwezig. De komst van nieuwe woningen 
zal geen gevolgen hebben voor het woon- en leefklimaat ter plaatse.

Op grotere afstand (minstens 150 meter) liggen enkele maatschappelijke en gemengde bestemmingen; 
basisschool het Talent, Evangelische Gemeenschap Roosendaal en woon-zorgcomplex 't Zand. Dit zijn functies in 
milieucategorie 2 waarvoor een maximale richtafstand geldt van 30 meter. Aan deze afstand wordt ruimschoots 
voldaan. Omliggende bedrijven worden niet in hun belangen geschaad en ook bij de nieuwe zal sprake zijn van 
een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

Conclusie
Het aspect milieuzonering staat de vaststelling van dit plan niet in de weg. Bestaande bedrijven worden niet in 
hun belangen geschaad en er is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
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4.8  Wegverkeerslawaai
Toetsingskader
Woningen worden door de Wet geluidhinder (hierna: Wgh) als geluidsgevoelige functie aangemerkt. Indien in 
een bestemmingsplan nieuwe geluidsgevoelige functies mogelijk worden gemaakt, dan is volgens de Wgh 
akoestisch onderzoek verplicht indien deze worden geprojecteerd binnen de geluidszone van een weg. 
Daarnaast dient op basis van jurisprudentie in het kader van een goede ruimtelijke ordening aannemelijk te 
worden gemaakt dat sprake is van een aanvaardbaar geluidsniveau.

Als de Wgh van toepassing is, dan dient een nieuwe geluidsgevoelige functie te voldoen aan bepaalde 
wettelijke normen. Voor de geluidsbelasting aan de buitengevels van woningen binnen de wettelijke 
geluidszone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In bepaalde gevallen is vaststelling van 
een hogere waarde mogelijk (65 dB voor binnenstedelijke wegen en 53 dB voor een buitenstedelijke autoweg). 
De geluidswaarde binnen de geluidsgevoelige bestemming (binnenwaarde) dient in alle gevallen te voldoen aan 
de in het Bouwbesluit neergelegde norm van 33 dB(A). Bovendien zal voor de betreffende geluidsgevoelige 
functie ten minste altijd één geluidsluwe gevel aanwezig moeten zijn, terwijl er gestreefd wordt het aantal 
'dove gevels' per woning tot maximaal één te beperken.

Geluidszones
Langs alle wegen – met uitzondering van 30 km/u-wegen en woonerven – bevinden zich op grond van de Wgh 
geluidszones waarbinnen de geluidshinder vanwege de weg getoetst moet worden. De breedte van de 
geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en van binnen- of buitenstedelijke ligging. De 
geluidsbelasting wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden (L day-evening-night). Deze 
dosismaat wordt weergegeven in dB. Deze waarde vertegenwoordigt het gemiddelde geluidsniveau over een 
etmaal.

Toetsing
Akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai is noodzakelijk volgens de Wet geluidshinder (Wgh) indien de 
nieuwe woningen binnen de geluidszone van een weg worden gerealiseerd. De woningen worden gerealiseerd 
binnen de geluidszone van de Langdonk. 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en 
meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012). Het overdrachtsmodel is opgesteld in het programma Geomilieu versie 
2020.2 van DGMR. De berekeningen zijn opgenomen in bijlage 7. 

Conclusie
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat ten gevolge van de Langdonk wordt voldaan aan de 
voorkeursgrenswaarde van Lden = 48 dB. Het plan kan daarmee worden gerealiseerd binnen de randvoorwaarden 
van de Wet geluidshinder. Een hogere waarde is niet aan de orde. 

4.9  Luchtkwaliteit
Toetsingskader
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De gevolgen voor de luchtkwaliteit worden beoordeeld op basis van de Wet ruimtelijke ordening, de Wet 
milieubeheer luchtkwaliteitseisen (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk), de AMvB 'Niet in betekenende 
mate' (het besluit NIBM) en de ministeriële regeling NIBM. 
Er dient, ook na realisatie van het planvoornemen, sprake te zijn van een goede ruimtelijke ordening. Daarbij 
moet voldaan worden aan de geldende grenswaarden en luchtkwaliteitseisen. 

Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer. Dit 
onderdeel van de Wet milieubeheer (Wm) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en 
stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk langs 
wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof (jaar- en daggemiddelde) van 
belang. De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in tabel 4.4. weergegeven. 

Tabel 4.4. Grenswaarden maatgevende stoffen Wm
stof toetsing van grenswaarde
stikstofdioxide (NO2)) jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³
fijn stof (PM10) jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³

24-uurgemiddelde concentratie max. 35 keer p.j. meer dan 50 µg/m³
Fijn stof (PM2,5) jaargemiddelde concentratie 25 µg/m³

NIBM
In het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) is bepaald in welke gevallen een 
project vanwege de gevolgen voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij 
worden 2 situaties onderscheiden:

een project heeft een toename van minder dan 3% van de jaargemiddelde concentratie NO2 en PM10 (= 1,2 
µg/m³);
een project valt in een categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; deze categorieën 
betreffen onder andere woningbouw met niet meer dan 1.500 woningen aan één ontsluitingsweg of 
kantoorlocaties met maximaal 100.000 m2 bvo bij één ontsluitingsweg.

Toetsing en conclusie 
Het plan voorziet in de realisatie van 40 woningen. Deze ontwikkeling valt binnen een vaste categorie (1.500 
woningen aan een ontsluitingsweg) waarvan op voorhand al bekend is dat de gevolgen voor de luchtkwaliteit 
'niet in betekenende mate' zijn. Het plan is daardoor vrijgesteld van verdere toetsing aan de grenswaarden voor 
luchtkwaliteit. Er wordt voldaan aan de luchtkwaliteitswetgeving.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is nagegaan hoe het met de luchtkwaliteit ter plaatse van het 
plangebied is gesteld. Dit is gedaan aan de hand van de monitoringstool die bij het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit hoort. De dichtstbijzijnde voor luchtkwaliteit relevante weg is 
Langdonk (zie figuur 4.6). Hieruit blijkt dat zowel in 2020 als in 2030 voldaan wordt aan de voor dit jaar geldende 
normen uit de Wet Milieubeheer zoals weergegeven in tabel 4.5.

Aangezien direct langs de Langdonk aan de grenswaarden wordt voldaan, zal dit ook ter plaatse van het 
plangebied het geval zijn. Concentraties luchtverontreinigende stoffen nemen immers af naarmate een locatie 
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verder van de weg af ligt.

Tabel 4.5 Toetsing aan grenswaarden maatgevende stoffen Wm
stof grenswaarde maximale waarden in jaar 

2020
maximale waarden in jaar 
2030

stikstofdioxide (NO2) 40 µg/m³ 19,6 µg/m³ 11,4 µg/m³
fijn stof (PM10) 40 µg/m³ 17,8 µg/m³ 14,4 µg/m³

max. 35 keer p.j. meer dan 
50 µg/m³

6,2 µg/m³ 6,0 µg/m³

Fijn stof (PM2,5) 25 µg/m³ 10,6 µg/m³ 8,0 µg/m³

Figuur 4.6 Luchtkwaliteit (bron: NSL-monitoringstool).

Conclusie
Het aspect luchtkwaliteit staat de vaststelling van het bestemmingsplan niet in de weg.

4.10  Externe veiligheid
Bij ruimtelijke plannen wordt ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten gekeken, namelijk:

bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt;
vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of leidingen.
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In het externe veiligheidsbeleid wordt onderscheid gemaakt in het plaatsgebonden risico (PR) en het 
groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks 
gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou 
verblijven. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of langs een vervoersas. Het 
GR drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als rechtstreeks 
gevolg met gevaarlijke stoffen. Voor het GR geldt een oriëntatiewaarde. De gemeente heeft een 
verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde overschrijdt. 

Risicorelevante inrichtingen
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) geeft een wettelijke grondslag aan het externe 
veiligheidsbeleid rondom risicovolle inrichtingen. Het doel van het besluit is de risico's waaraan burgers in hun 
leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum te 
beperken. Op basis van Bevi geldt voor het PR een grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde 
voor beperkt kwetsbare objecten. Beide liggen op een niveau van 10-6 per jaar. Bij de vaststelling van een 
bestemmingsplan moet aan deze normen worden voldaan, ongeacht of het een bestaande of nieuwe situatie 
betreft. 

Het Bevi bevat geen norm voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een verantwoordingsplicht ten aanzien 
van het GR in het invloedsgebied van de inrichting. De in het externe veiligheidsbeleid gehanteerde norm voor 
het GR geldt daarbij als oriëntatiewaarde. 

Vervoer van gevaarlijke stoffen
Per 1 april 2015 is het Besluit externe veiligheid transportroutes (BEVT) en het Basisnet in werking getreden. Het 
BEVT vormt de wet- en regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor of over het 
water. De concrete uitwerking volgt in het Basisnet. Met het inwerking treden van het BEVT vervalt de circulaire 
Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. Het Basisnet beoogt voor de lange termijn (2020, met uitloop naar 
2040) duidelijkheid te bieden over het maximale aantal transporten van, en de bijbehorende maximale risico's 
die het transport van gevaarlijke stoffen mag veroorzaken. Het Basisnet is onderverdeeld in drie onderdelen: 
Basisnet Spoor, Basisnet Weg en Basisnet Water. 

Het BEVT en het bijbehorende Basisnet maakt bij het PR onderscheid in bestaande en nieuwe situaties. Voor 
bestaande situaties geldt een grenswaarde voor het PR van 10-5 per jaar ter plaatse van kwetsbare en beperkt 
kwetsbare objecten en een streefwaarde van 10-6 per jaar. Voor nieuwe situaties geldt de 10-6 -waarde als 
grenswaarde voor kwetsbare objecten en als richtwaarde bij beperkt kwetsbare objecten. In het Basisnet Weg en 
het Basisnet Water zijn veiligheid safstanden (PR 10-6 -contour) opgenomen vanaf het midden van de 
transportroute. 

Tevens worden in het Basisnet de plasbrandaandachtsgebieden benoemd voor transportroutes. Hiermee wordt 
geanticipeerd op de beperkingen voor ruimtelijke ontwikkelingen die samenhangen met deze 
plasbrandaandachtsgebieden.

Het Basisnet vermeldt dat op een afstand van 200 m vanaf de rand van het tracé in principe geen beperkingen 
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hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik. 

Onderzoek
Volgens de Risicokaart zijn er in de directe omgeving van het plangebied enkele risicovolle bedrijven en 
transportroutes gelegen (figuur 4.7).

Figuur 4.7 Fragment risicokaart met rood omcirkeld het plangebied (bron: risicokaart)

Risicovolle inrichtingen
Ten noorden van het plangebied is een LPG tankstation (vergunde doorzet <500 m3) gevestigd aan de 
Burgemeester Schneiderlaan. Het invloedsgebied reikt tot 150 meter buiten het vulpunt. Het plangebied ligt op 
ruim 580 meter en daarmee buiten het invloedsgebied.

Transport gevaarlijke stoffen
Ten noorden van het plangebied is sprake van vervoer van gevaarlijke stoffen over de A58. De PR 10-6 contour ligt 
niet buiten de weg (0 meter). Langs dit wegvak geldt een plasbrandaandachtsgebied (PAG) van 30 meter. Op 
basis van de maatgevende vervoerde stofcategorie (GT4, toxische gassen) reikt het invloedsgebied tot >4 km. 
Het plangebied ligt op circa 1 km afstand en daardoor niet binnen de PR 10-6 contour of het PAG, maar wel binnen 
het invloedsgebied van de A58. Het plangebied ligt verder dan 200 meter van de transportroute, waardoor een 
berekening van het groepsrisico niet noodzakelijk is. Wel dient het groepsrisico te worden verantwoord.

Ten westen van het plangebied is sprake van vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. De PR 10-6 contour 
ligt op 11 meter en er geldt een plasbrandaandachtsgebied (PAG) van 30 meter. Het PR plafond 10-8 ligt op 687 
meter. Op basis van de maatgevende vervoerde stofcategorie (D4, toxische vloeistoffen) reikt het 
invloedsgebied tot >4 km. Het plangebied ligt op circa 2,2 km afstand en daardoor niet binnen de PR 10-6 contour 
of het PAG, maar wel binnen het invloedsgebied van de A58. Het plangebied ligt verder dan 200 meter van de 
transportroute, waardoor berekening van het groepsrisico niet noodzakelijk is. Wel dient het groepsrisico te 
worden verantwoord.
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Standaard verantwoording groepsrisico
Volgens het 'stroomschema standaard verantwoording' van de Omgevingsdienst is er sprake van een 
ontwikkeling of wijziging binnen een grijze zone (invloedsgebied). De standaard verantwoording van het 
groepsrisico daarom worden toegepast. Deze is toegevoegd als bijlage 5.

Conclusie 
Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de vaststelling van het bestemmingsplan. Het 
plangebied ligt binnen het invloedsgebied van transportroutes voor gevaarlijke stoffen. Uit de verantwoording 
van het groepsrisico blijkt dat de aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid als voldoende worden 
beschouwd. 

4.11  Duurzaamheid
Toetsingskader
Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwe gebouwen. De maat voor energiezuinigheid heet 
Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Hierbij kan op verschillende manieren omgegaan worden met energie 
zuinigheid. 

Onderzoek en conclusie
Zoals in paragraaf 2.2 is vermeld, is duurzaamheid erg belangrijk voor de realisatie van de woningen.  
Voor alle nieuwbouw geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan 
de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Per 1 juli 2018 is het daarnaast verplicht gasloos te 
bouwen. De nieuwbouw zal hieraan voldoen. Daarnaast wordt momenteel nagegaan welke duurzame 
materialen en maatregelen aanvullend kunnen worden toegepast (zief paragraaf 2.2) De bouwmaterialen die 
gebruikt worden voor de beoogde ontwikkeling zullen een positieve werking hebben op het gebied van 
duurzaamheid. 

4.12  Kabels en leidingen
Toetsingskader
Planologische relevantie
Voor hoofdtransportleidingen en hoogspanningsverbindingen geldt dat deze in een (bestemmings)plan moeten 
worden geregeld. Deze leidingen hebben namelijk gevolgen voor het gebruik van gronden in de directe 
omgeving en zijn dus planologisch relevant. Ook niet-hoofdtransportleidingen met veiligheidscontour, kunnen 
planologisch relevant zijn. Als planologisch relevante leidingen worden aangemerkt (buis)leidingen voor het 
transport van:

elektriciteit met een hoogspanning van meer dan 50 kV;
brandbare gassen met een druk van 20 bar en hoger;
brandbare vloeistoffen of giftige stoffen met een diameter van 4 inch en hoger;
buisleidingen met een diameter van 400 mm en groter.

Niet-planologisch relevante leidingen behoeven geen bescherming c.q. regeling in het bestemmingsplan. Deze 
leidingen kunnen dan ook zonder planologische regeling worden aangelegd.
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Grondroeringsregeling
De Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) verplicht gravers (ook wel grondroerders 
genoemd) tot het melden van elke 'mechanische grondroering' bij het Kadaster. Doel van de wet is gevaar of 
economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen (water-, elektriciteit- en 
gasleidingen, telefoonlijnen en olie- en gasleidingen) te voorkomen. De wet heeft de (vrijblijvende) 
zelfregulering zoals die bestond in de vorm van het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) vervangen.

Toetsing
In en nabij het plangebied zijn geen planologisch relevante leidingen, hoogspanningslijnen, straalpaden of 
telecomverbindingen aanwezig. Met eventueel aanwezige overige planologisch gezien niet-relevante leidingen 
(zoals rioolleidingen, leidingen nutsvoorzieningen, drainageleidingen) in of nabij het plangebied hoeft in het 
bestemmingsplan geen rekening te worden gehouden. Voor deze leidingen zal nog wel een melding bij het 
kadaster worden gedaan.

Conclusie
Het aspect kabels en leidingen vormt geen belemmering voor de uitvoering van het plan.
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Hoofdstuk 5  Juridische planbeschrijving

5.1  Inleiding
Dit hoofdstuk bespreekt de wijze waarop het ruimtelijk en functioneel beleid voor het plangebied in het 
bestemmingsplan is vertaald. Bij het opstellen van de juridische regeling heeft het uitgangspunt centraal gestaan 
dat er een regeling geboden wordt die de ontwikkeling van het plangebied mogelijk maakt.

5.2  Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP)
De Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (hierna SVBP 2012), die voortvloeit uit de nieuwe Wet 
ruimtelijke ordening, maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn 
opgebouwd en op een zelfde manier worden verbeeld.
SVBP 2012 geeft bindende standaarden voor de opbouw en de verbeelding van het bestemmingsplan, zowel 
digitaal als analoog. Dit om de gewenste vergelijkbaarheid zeker te stellen. De standaarden hebben geen 
betrekking op de toelichting van het bestemmingsplan. Wel dient het bestemmingsplan van een toelichting 
vergezeld te gaan.
Het bestemmingsplan zelf bestaat uit een verzameling geografische bepaalde objecten, die zijn opgeslagen in 
een digitaal ruimtelijk informatiesysteem. De objecten zijn voorzien van bestemmingen met bijbehorende 
doeleinden en regels. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat de standaarden geen betrekking hebben op de 
inhoud van een bestemmingsplan. 

5.3  Opzet van de nieuwe bestemmingsregeling

5.3.1  Uitgangspunten en doelstellingen
Het centrale onderdeel van een bestemmingsplan is de bestemming. Ten behoeve van een goede ruimtelijke 
ordening worden aan de in het plan begrepen grond bestemmingen toegewezen met bijbehorende doeleinden. 
Aan de bestemmingen zijn regels gekoppeld over het gebruik van de in het plan begrepen grond en van de zich 
daar bevindende bouwwerken. Kenmerk van bestemmingen is dat het gehele plangebied ermee is bedekt. Elke 
bestemming is geometrisch bepaald. 

Aanduidingen worden gebruikt om bepaalde zaken binnen een bestemming nader of specifieker te regelen. Het 
gaat hierbij om specificaties met betrekking tot het gebruik of de bouwmogelijkheden. De aanduidingen hebben 
daardoor juridische betekenis en komen ook altijd in de regels van het bestemmingsplan voor.

Verklaringen zijn de overige in de verbeelding van het bestemmingsplan voorkomende zaken. Verklaringen 
hebben geen juridische betekenis. Zij zijn bedoeld om nadere informatie te verschaffen of om de duidelijkheid 
en raadpleegbaarheid te bevorderen. Omdat verklaringen geen juridische betekenis hebben, wordt hierop niet 
nader ingegaan.
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Het uitgangspunt bij het opstellen van het bestemmingsplan is dat de van kracht zijnde regelingen zodanig 
worden geactualiseerd dat samenhangende, op actuele beleidsinzichten en gebruikerswensen afgestemde 
bestemmingsregelingen ontstaan. Als doelstellingen en uitgangspunten kunnen daarbij worden onderscheiden:

Rechtszekerheid en klantgerichtheid, dat wil zeggen voor de burger een duidelijk, toegankelijk en op actuele 
behoeften en eisen afgestemd plan.
Makkelijke toepasbaarheid en hanteerbaarheid voor de gemeentelijke diensten; een plan waaraan 
bouwaanvragen op heldere wijze kunnen worden getoetst met als resultaat een minimale bestuurslast.
Duidelijkheid en inzichtelijkheid van hetgeen is toegestaan, dit houdt in dat de bestemmingen met hun 
bouw- en gebruiksmogelijkheden zoveel als mogelijk is via de verbeelding zichtbaar worden gemaakt.

5.3.2  Opbouw regels
De opbouw van de regels is gelijk aan Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008. 
a. De opbouw van de regels is als volgt:

Betekenisafspraken (Hoofdstuk 1 Inleidende regels);
De gebruiks- en bouwregels per bestemming (Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels);
Algemene regels (Hoofdstuk 3 Algemene regels);
Overige regels (Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels).

b. Een bestemmingsartikel (Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels) wordt uit de volgende leden in deze volgorde 
opgebouwd:
Bestemmingsomschrijving;
Bouwregels;
Nadere eisen;
Specifieke gebruiksregels;
Afwijken van de gebruiksregels;
Omgevingsvergunning;
Wijzigingsbevoegdheid.

De specifieke nadere eisenregelingen, bevoegdheden om af te wijken van de regels en wijzigingsbevoegdheden 
en mogelijk aanlegvergunningregels zullen zoveel mogelijk per bestemming worden opgenomen. 

Hierdoor wordt direct per bestemming inzicht geboden in de eventuele afwijkingsmogelijkheden en onnodig 
verwijzen naar andere artikelen voorkomen. Deze werkwijze bevordert de toegankelijkheid van het 
bestemmingsplan.

Er wordt derhalve voor de volgorde van de regels een standaardindeling gehanteerd. In niet alle bestemmingen 
komen alle leden voor.

5.4  Gehanteerde bestemmingen

5.4.1  Wonen-1
In het geldende bestemmingsplan 'Langdonk' is de bestemming 'Wonen-1' opgenomen. 
Binnen de bestemming 'Wonen -1'mogen maximaal 40 aaneengebouwde woningen worden opgericht. Het gaat 
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hier om zogenaamde flexwoningen. Een flexwoning is een kleine, zelfstandige woning met een eigen keuken, 
badkamer en toilet. Flexwonen is speciaal voor mensen die snel een woning zoeken. Binnen de bestemming 
'Wonen-1' wordt ook voorzien in parkeergelegenheid, buitenverblijfsruimte (privéterrassen) en 
groenvoorzieningen, alsmede ontsluitingsvoorzieningen.  

Ten behoeve van de flexwoningen worden daarnaast twee gebouwen gerealiseerd, die bedoeld zijn als 
bergingen ten behoeve van de flexwoningen. Deze bergingen zijn elk 60 m2. Dat betekent dat per woning 1,5 m2 
aan bergingsruimte wordt gerealiseerd. Deze twee gebouwen hebben dezelfde hoogte als de woningen en 
worden geïntegreerd in het ontwerp van het woningbouwplan. 

Voorwaarden beroep aan huis
De toenemende belangstelling voor zelfstandig ondernemerschap, telewerken en het hebben van een werkplek 
aan huis, hebben, naast de dalende gemiddelde woningbezetting en andere gewijzigde woonwensen, geleid tot 
de behoefte aan vestigingsmogelijkheden van beroepen aan huis in woonwijken. 

Beroepen aan huis kunnen tot op zekere hoogte stedenbouwkundig worden ingepast.
In bestaande woonwijken zal zorgvuldig met vestiging dienen te worden omgegaan om te voorkomen dat de 
vrijheid van een individu de overlast voor velen kan betekenen.
De bestemmingsregeling sluit aan op de regelingen die elders in de gemeente Roosendaal gebruikelijk zijn. 
Hieruit volgt dat aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan.

De woning inclusief bijbehorende bouwwerken, die voor de uitoefening van aan-huis-gebonden beroeps- of 
bedrijfsmatige activiteiten nodig is, behoudt in overwegende mate de woonfunctie, met dien verstande dat 
maximaal 40% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw en maximaal 50 m² van de bijbehorende 
bouwwerken mag worden aangewend voor de uitoefening van de uitoefening van aan-huis-gebonden 
beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten;
Het gebruik ten behoeve van aan-huis-gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten levert geen hinder 
voor het woonmilieu op en doet geen afbreuk aan het woonkarakter van de buurt, waarbij in ieder geval 
geen gebruik mag plaatsvinden dat nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken en als zodanig is 
opgenomen in Bijlage 1, behorende bij het Besluit omgevingsrecht, zoals dit van kracht is op het tijdstip van 
het in ontwerp terinzage leggen van dit bestemmingsplan;
Het gebruik heeft geen nadelige invloed op de afwikkeling van het verkeer en/of leidt niet tot een 
onaanvaardbare parkeerdruk;
Detailhandel is niet toegestaan met uitzondering van detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit bij de 
uitoefening van aan-huis-gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten.

Bijzondere woonvormen
Voor bijzondere woonvormen, zoals een gezinsvervangend tehuis of een hospice is een specifieke regeling 
opgenomen. Dit is noodzakelijk omdat dergelijke woonvormen afwijken van de reguliere bewoning door een 
gezin of een daarmee vergelijkbaar vast samenlevingsverband (samenwoning, eenpersoonshuishouden). Het 
onderscheid vloeit in de bijzondere woonvormen veelal voort uit de zorgcomponent die een essentieel 
onderdeel van de woonvorm uitmaakt.

Dit heeft doorgaans twee effecten op de omgeving: extra verkeers- en parkeerdruk door personeel en bezoekers 
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en ander woonmilieu (hinder, gewenste rust). Om deze redenen is er sprake van afwijkende effecten op het 
woon- en leefmilieu dan bij reguliere bewoning en is een omgevingsvergunning nodig voor het toestaan van 
bijzondere woonvormen.
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Hoofdstuk 6  Financiële en maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.1  Financiële uitvoerbaarheid
Voor de uitvoerbaarheid van het plan is het van belang te weten of het economisch uitvoerbaar is. De 
economische uitvoerbaarheid wordt enerzijds bepaald door de exploitatie van het plan (financiële haalbaarheid) 
en anderzijds door de wijze van kostenverhaal van de gemeente (grondexploitatie).

Financiële haalbaarheid
Het bestemmingsplan vormt het toetsingskader voor deels een ontwikkeling van de gemeente en deels een 
particuliere ontwikkeling. Initiatiefnemer heeft aangegeven dat er budget beschikbaar is voor de realisatie van 
de woningen.

Kostenverhaal
Volgens artikel 6.12 van de Wro dient tegelijk met de vaststelling van een bestemmingsplan een exploitatieplan 
worden vastgesteld voor de gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is 
voorgenomen, tenzij het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd is.

De initiatiefnemer heeft met de gemeente Roosendaal en anterieure overeenkomst afgesloten waardoor het 
kostenverhaal is verzekerd. 

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.2.1  Inspraak en overleg
In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro en de inspraakverordening van de gemeente is het 
voorontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd en toegezonden worden aan de diverse 
overlegpartners. 

Uit het overleg ex artikel 3.1.1 Bro zijn reacties ingekomen van Waterschap Brabantse Delta, Provincie 
Noord-Brabant en de Brandweer Midden- en West-Brabant. Daarnaast is één inspraakreactie ingekomen. In het 
inspraak- en vooroverlegrapport opgenomen bijlage 8, zijn de vooroverlegreacties en de inspraakreactie 
samengevat en van beantwoording voorzien. Naar aanleiding van de provincie en het waterscahp is de 
toelichting op een aantal punten  vooroverlegreactie van de 

6.2.2  Omgevingsdialoog
In het kader van de Omgevingswet heeft de gemeente Roosendaal de initiatiefnemer verzocht om – 
vooruitlopend op de informatiebijeenkomst - diverse eigenaren van (direct) aangrenzende percelen persoonlijk 
te informeren over de voorgenomen ontwikkeling. Zo kunnen evt. bezwaren / opmerkingen vroegtijdig worden 
gesignaleerd en – daar waar mogelijk – worden verwerkt in het plan. 
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