
- Gemeente

Roosendaal
(D

(D

(D

Datum 18 december 2015

Onderwerp Ladder duurzame verstedelij king

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeting

in de cyclus?

Nee

Beteidsterrein omgeving

Portefeuitlehouder T. Theunis

Geachte leden van raad,

Van de heer Wezenbeek van de WD fractie ontvingen wij de votgende vraag.

De VVD-fractie is op 9 december jl. in Hoeven aanwezig geweest bij een regionaal opgezette
conferentie waarin o.a. uitleg gegeven is over de zogenaamde "Ladder voor duurzame
verstedelijking". Prominent is op deze avond naar voren gebracht dat met dit instrument aangetoond
kan worden of een uitbreidingsplan in een (sub)regionale behoefte voorziet. Gemeenten hebben
hierin namelijk een afstem m ingsverplichting.

Op 10 december 2015 is het raadsvoorstel: "Stadsoevers" in de commissie behandeld en als A-stuk
naar de raad van 17 december 2015 doorgeagendeerd. Het voorstel is door de raad vastgesteld.

Tussen 10 en 17 december heeft ook nog het Wooncongres 2015 'Samen doorbouwen aan de
identiteit van Roosendaal' plaatsgevonden.

ln al deze bijeenkomsten is niet duidelijk geworden of, en zo ja, op welke manier de gemeente
Roosendaal bovengenoemde ladder heeft ingezet en welke conclusies hieruit getrokken zijn.

De VVD-fractie wil dan ook graag van de wethouder vernemen:

1. Op welke wijze heeft het college aan kunnen tonen dat de vastgestelde woningbouwambities
voldoen aan een (sub)regionale behoefte;

2. Waarom heeft de wethouder, als kopgroepvoorzitter en bestuurlijk trekkerWonen, de raad
niet geïnformeerd over de impact van dit instrument voor de Roosendaalse
woningprogrammering?

Namens de VVD,

Jac Wezenbeek



Wij beantwoorden deze vragen als volgt:

1. De verantwoording over de ladder van duurzame verstedelijking vindt plaats in het
bestemmingsplan of wanneer via een omgevingsvergunning wordt afgeweken van het
bestemmingsplan.
Regionale woningbouwafspraken en de gemeentelijke woningbouwprogrammering zijn
instrumenten die helpen bij de noodzakelijk argumentatie in bestemmingsplan, maar deze zijn
op zichzelf niet "ladder-plichtig". Deze instrumenten zijn niet volledig dekkend. Al naar gelang
de specifieke situatie is een passende onderbouwing noodzakelijk.

De regionale woningbouwafspraken zijn gebaseerd op de provinciale prognoses. Hierin wordt
dus in belangrijke mate aangetoond welke regionale behoefte er wordt verwacht en hoe die
naar verschillende gemeenten wordt toegedeeld. Roosendaal blijft met haar
woningbouwprogrammering voortdurend binnen de regionale afspraken en voorkomt
daarmee overprogram mering.

2. ln eerste instantie heeft de provincie Noord-Brabant het voortouw genomen om de ladder van
duurzame verstedelijking onder de aandacht te brengen. De provincie heeft daarvoor een
Brabantbreed Ladderteam opgezet.
Het Ladderteam heeft op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau voor informatie gezorgd. Op 3
december 2014 is in Geertruidenberg een bijeenkomst voor o.a. raadsleden en bestuurders
georganiseerd. Op 25 februari 2015 is een tweede bijeenkomst voor raadsleden en
bestuurders georganiseerd. Deze was in Breda.

Sinds de zomer van 2015 heeft het Brabantbreed Ladderteam haar activiteiten beëindigd en
heeft de RWB de actieve informatievoorziening overgenomen. Dit heeft ertoe geleid dat op 9
december 2015 een bijeenkomst in Hoeven is georganiseerd.

U zult in de toekomst merken op welke wijze de ladder van duurzame verstedelijk gaat
doorwerken in de gemeentelijke praktijk. ln de Woonagenda 2015 is er al kort aandacht aan
besteed. Maar in nieuwe bestemmingsplannen zal expliciet een paragraa'f aan worden gewijd
aan "de ladder". Ook in de nieuwe woningbouwprogrammering krijgt de ladder van duurzame
verstedelijking expliciet aandacht.

Graag wil ik u aanbieden om voor uw raad een themabijeenkomst over de ladder van
duurzame verstedelijking te organiseren.

Met vriendelijke groet.

Toine Theunis

Wethouder ruimtelijke en


