
 

 

Datum raadsvergadering:        Agenda nr.:   

Portefeuillehouder: Wethouder Theunis    Registratiecode:   

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan ‘Binnenstad’ 

 
 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
Aan de orde is de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Binnenstad’. 
  
Wij stellen u voor: 

1. gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan ‘Binnenstad’, 
NL.IMRO.1674.2079BINNENSTAD, vervat in de bij dit besluit behorende 
verbeelding, regels, toelichting en bijbehorende inspraak- en overlegrapportage; 
2. met ingang van de dag, waarop de goedkeuring van het onder 1. genoemde 
bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, in te trekken, voor zover deze plannen 

 betrekking hebben op gronden, begrepen in het onder 1 genoemde bestemmingsplan: 
-  het bestemmingsplan Centrum Noord; 
- Het bestemmingsplan Centrum Zuid; 

 3. geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening, vast te stellen. 

 
Aanleiding   

Het rapport ‘Roosendaal: Gezonde stad’ is het resultaat van een uitvoerig proces onder leiding van 
prof. Riek Bakker, waarbij participatie van alle betrokkenen voorop stond. De gemeente heeft 
aangegeven een stimulerende en faciliterende rol te vervullen. Eén van de aanbevelingen uit het 
rapport is om mogelijke investeringen in de binnenstad te faciliteren door het opstellen van een flexibel 
en uitnodigend bestemmingsplan. Naar aanleiding hiervan is onderliggend bestemmingsplan 
opgesteld. 
 
Voorts wordt nog het volgende opgemerkt: In maart 2015 is de Retailagenda door de gemeente 
ondertekend. Onderdeel van deze agenda is de pilot Verlichte regels. Door deze pilot zijn terrassen 
mogelijk gemaakt bij winkeliers (Visgilde, Bread and Coffee en Mc Roy) tot 31 oktober 2016. Het 
vigerende bestemmingsplan staat deze activiteiten niet toe. Het bestemmingsplan dat nu ter 
besluitvorming voorligt maakt deze initiatieven wel mogelijk. Het College heeft de ondernemers dan 
ook opnieuw toestemming verleend (er is immers zicht op legalisatie) om de terrassen te handhaven 
totdat dit bestemmingsplan in werking is getreden. Daarna kunnen de terrassen worden 
geformaliseerd.    
 
Het moment is gekomen om over te gaan tot vaststelling van dit bestemmingsplan. 

 
Kader    

Het bestemmingsplan ‘Binnenstad’ is de juridische basis voor een flexibele en utnodigende 
planologische regeling waarbinnen de in het rapport ‘Roosendaal: Gezonde stad’ genoemde plannen 
ten uitvoer kunnen worden gebracht.  
  
 

Motivering / toelichting   

Voor de strekking en inhoud van het onderhavige bestemmingsplan willen wij u allereerst verwijzen naar 
de toelichting op het plan.  
 
Het ontwerpbestemmingsplan is op 6 juni 2016 ter inzage gelegd in het kader van de formele 

 Raadsvoorstel 



 

 

vaststellingsprocedure.  
 
Naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan zijn zeven zienswijzen ingediend. De hoorzitting is 
gehouden op 14 september 2016. Indieners van de zienswijzen waren aanwezig om hun zienswijze toe 
te lichten. Aan enkele zienswijzen kan worden tegemoetgekomen. 
  
Voorgesteld wordt nu het bestemmingsplan vast te stellen.   

 
Doel en evaluatie  

Doel van dit raadsvoorstel is het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Binnenstad’ zodat een flexibele 
en uitnodigende planologische regeling tot stand wordt gebracht. 

 
Financiële aspecten en consequenties   

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht om tegelijkertijd met het 
bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen. Deze verplichting geldt niet als de situatie zoals 
genoemd in artikel 6.12 lid 2 Wro zich voordoet en het kostenverhaal anders is voorzien. In dit geval is 
het nieuwe bestemmingsplan Binnenstad voor een belangrijk deel een verdere doorvertaling van de 
inhoud van de huidige bestemmingsplannen Centrum Noord en Centrum Zuid.  
In het rapport ‘Roosendaal: Gezonde stad’  zijn ‘mandjes’ ontwikkeld, die zullen of kunnen leiden tot het 
toevoegen van bouwvolume op plekken waar nu nog geen bebouwing aanwezig is.   
Het gaat echter om:  

a. door de gemeente gewenst geachte ontwikkelingen, die leiden tot opwaardering van de 
 Roosendaalse binnenstad; 
b. ontwikkelingen die plaatsvinden op gronden die in eigendom zijn van de gemeente. 

Met name vanwege het feit dat de gemeente de gronden in eigendom heeft, is het kostenverhaal, (het 
opstellen van een exploitatieplan) niet aan de orde. Als de gemeente eigenaar is van de grond kan zij 
de door haar gemaakte kosten in de verkoopprijs van bouwrijpe kavels verdisconteren.  
 
Het bestemmingsplan wordt in financieel economische zin haalbaar geacht. 
 

Communicatie    

Na de vaststelling door de gemeenteraad wordt het besluit gepubliceerd, waarna het plan nog 6 weken 
ter inzage ligt. Er bestaat de mogelijkheid tot het indienen van beroep bij de Raad van State. Hieraan 
voorafgaand vindt ook de gebruikelijke aankondiging plaats in de Roosendaalse Bode, het 
Gemeenteblad (digitale versie) en de Nederlandse Staatscourant (digitale versie).  

 
Bijlage   

 
- het bestemmingsplan ‘Binnenstad’, bestaande uit de verbeelding, toelichting en regels. 

 
Het besluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
 
 
 
 
 
 
De secretaris, De burgemeester, 
R.E.C. Kleijnen mr. J.M.L. Niederer. 


