
 

  

  

 Raadsvoorstel 
  

Datum 
raadsvergadering: 

    Agenda nr.:  

Portefeuillehouder: Wethouder Theunis    Registratiecode:  

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan “Bulkstraat”.  

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
 
Samenvatting: 
Aan de orde is de vaststelling  van het bestemmingsplan “Bulkstraat”, waarbij tegelijkertijd een 
beslissing wordt genomen met betrekking tot de ingediende zienswijzen. 
 
Wij stellen u voor: 
 
1.  vast te stellen het bestemmingsplan “Bulkstraat”, vervat in de bij dit besluit behorende 

verbeelding, regels, toelichting en bijbehorende rapportages, met inbegrip van de inspraak- en 
vooroverlegrapportage, alsmede de Nota zienswijzen, waarbij wordt overgegaan tot het 
aanbrengen van wijzigingen in het ontwerpplan overeenkomstig het overzicht, dat als bijlage 
behoort bij dit besluit;   

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

3.  met ingang van de dag, waarop het onder 1. genoemde bestemmingsplan onherroepelijk is 
geworden, de bestemmingsplannen: 

1.  "Buitengebied", vastgesteld bij raadsbesluit van 26 januari 1989, goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bij besluit van 19 oktober 1989, resp. 
“Buitengebied, 1

e
 herziening”, vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 1994 en 

goedgekeurd door Gedeputeerde Staten  bij besluit van 21 juli 1995; 

2.  "Buitengebied Wouw”, vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juli 2010 en onherroepelijk 
geworden ingevolge de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State van 21 augustus 2012, 

in te trekken, voor zover deze plannen betrekking hebben op gronden, begrepen in het onder 1. 
genoemde bestemmingsplan. 
 

Aanleiding   

Om het gebied ten zuiden van de Bulkstraat in Wouw tot ontwikkeling brengen is een nieuw 
bestemmingsplan vervaardigd. Op basis van dit plan worden een nieuwe woningbouwlocatie, een 
groene zone en de uitgifte van lichte bedrijfskavels met bedrijfswoningen mogelijk gemaakt. In verband 
hiermee wordt ook nog de bestemming gewijzigd van het agrarisch bedrijf, dat is gevestigd aan de 
Plantagebaan 61b in Wouw. 
 
 

Kader    

Voor de inrichting van het bestemmingsplan is met name bepalend de gemeentelijke standaard, zoals 
is ontwikkeld voor het vervaardigen van bestemmingsplannen, welke is gebaseerd op de IMRO-
codering, die zijn grondslag vindt in de landelijke wetgeving inzake ruimtelijke ordening.  
 
In het kader van deze bestemmingsplanprocedure is de nodige aandacht besteed aan de zogeheten 
“Ladder voor duurzame verstedelijking”. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte wordt dit begrip 
geïntroduceerd. De ladder is per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening 
(artikel 3.1.6 Bro) opgenomen.  
 
 
 



 -2- 
 
 

De ladder voor duurzame verstedelijking heeft als doelstelling te zorgen voor een zorgvuldige afweging 
en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten. Uitgangspunt hierbij is 
dat de beschikbare ruimte in stedelijke gebieden optimaal wordt benut. 
 
De ladder bestaat uit de volgende drie stappen (de zogenaamde treden), die bij het maken van een 
planologische afweging allemaal moeten zijn genomen, alvorens besluitvorming mogelijk wordt: 
 
1. voorziet  de beoogde ontwikkeling, op basis van de reikwijdte van stedelijke ontwikkeling, in een 

regionale behoefte? 
2. is (een deel van) de regionale behoefte op te vangen binnen het bestaand stedelijk gebied? 
3. wordt de locatie multimodaal ontsloten, passend bij de schaal van de ontwikkeling? 
 
Specifiek met het oog hierop is in het kader van de onderhavige procedure nog een nadere onder-
bouwing vervaardigd, opdat het onderhavige bestemmingsplan ook daadwerkelijk als “ladderproof” kan 
worden aangemerkt. 
 

Motivering / toelichting   

Doel van het bestemmingsplan Bulkstraat is het bieden van een actuele planologische regeling voor 
het plangebied en het mogelijk maken van de hier gedachte nieuwe ontwikkelingen. 
 
Het plan is op 1 september 2014 ter inzage gelegd in het kader van de vaststellingsprocedure en met 
ingang van 22 september 2014 is nog een nieuwe termijn opengesteld vanwege een geconstateerde 
afwijking tussen de digitale en analoge verbeelding. 
 
In totaal zijn naar aanleiding van het bestemmingsplan 13 zienswijzen ingediend. 
 
Op 13 november 2014 zijn alle betrokkenen in de gelegenheid gesteld om de ingediende zienswijze 
nader mondeling toe te lichten tijdens een daartoe belegde hoorzitting. Een aantal belanghebbenden 
heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Voor het verhandelde tijdens bedoelde hoorzitting 
verwijzen wij u verder naar de van deze bijeenkomst gemaakte verslaglegging. (Dit verslag is opge-
nomen als bijlage bij de zienswijzennota.)  
 
Bestemmingsplan 
Als reactie op de ingekomen zienswijzen is een rapportage vervaardigd, de Nota zienswijzen, die als  
bijlage gaat behoren bij het door u te nemen vaststellingsbesluit, zodat de daarin verwoorde 
overwegingen geacht kunnen worden deel uit te maken van dit besluit. 
 
Door de direct omwonenden zijn uitgebreide zienswijzen ingediend. Deze hadden, naast bezwaren 
m.b.t. de te verwachten vermindering van privacy en uitzicht, vooral betrekking op nut en noodzaak van 
het plan en de huidige waterproblematiek in het plangebied en de directe omgeving daarvan. Zoals 
hierboven al is aangegeven, is het bestemmingsplan daarom aangevuld met de wettelijk verplichte 
onderbouwing met het oog op de ladder voor duurzame verstedelijking en bovendien is gezorgd voor 
een nadere uitleg inzake de waterproblematiek. 
 
Voor een deel kan worden tegemoetgekomen aan hetgeen door de indieners van de zienswijzen naar 
voren is gebracht. Aan de zienswijze van de provincie Noord-Brabant, die vooral betrekking had op de 
kwaliteitsverbetering van het landschap, is volledig tegemoet gekomen. 
 
Inhoudelijk willen wij u verder verwijzen naar de zienswijzennota zelf. Daarnaast is ook een afzonderlijk 
overzicht vervaardigd van de aanpassingen, die in het bestemmingsplan zijn aangebracht. Wat dit 
laatste betreft is het overigens ook noodzakelijk gebleken om over te gaan tot het doorvoeren van 
enkele ambtshalve wijzigingen in het bestemmingsplan. Het betreft hier gedeeltelijk correcties van het 
plan ter actualisering van niet (meer) juiste onderdelen. Ook deze veranderingen maken deel uit van 
het overzicht van aanpassingen, dat als bijlage behoort bij het vaststellingsbesluit.  
 
Ontheffingsprocedure hogere grenswaarden ingevolge de Wet geluidhinder 
Om de bouw van een aantal nieuwe woningen in het plangebied mogelijk te maken diende in 
samenhang met de onderhavige bestemmingsplanprocedure op grond van de Wet geluidhinder een 
procedure gevolgd te worden om te komen tot het vaststellen van hogere grenswaarden. Deze 
procedure is opgestart tegelijkertijd met het ter inzage leggen van het bestemmingsplan.  
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Ook in dit verband zijn zienswijzen ingediend. Deze zijn door ons gewogen en ongegrond verklaard, 
waarna onzerzijds de hogere grenswaarden zijn vastgesteld, hetgeen een formeel vereiste is alvorens 
u kunt overgaan tot het vaststellen van het bestemmingsplan. 
(Ons hierop betrekking hebbende besluit is voor u ter informatie aan de stukken toegevoegd.)  
 
Doel en evaluatie   

Doel van dit raadsvoorstel is het vaststellen van het onderhavige bestemmingsplan, zodat de 
ontwikkeling van het plangebied mogelijk wordt en een nieuw planologisch regime van toepassing 
wordt voor het hele plangebied. Aldus ontstaat een actuele juridische regeling ter vervanging van in 
totaal 3 hier geldende bestemmingsplannen. 
 

Financiële aspecten en consequenties   

Het bestemmingsplan Bulkstraat biedt mogelijkheden tot nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Dit heeft op 
grond van de provinciale Verordening Ruimte 2014 consequenties en wel in die zin dat ter compensatie 
aan kwaliteitsverbetering van het landschap moet worden gedaan. 
Er wordt daarom een bedrag geïnvesteerd conform het provinciaal beleid van 1% van de grond-
uitgifteprijs. Dit bedrag is 60.000,- Euro groot en is opgenomen in de exploitatieopzet. Het bedrag zal in 
het gemeentelijke groenfonds worden gestort. 
 
Voor het omzetten van de intensieve veehouderijbestemming van de voormalige pluimveehouderij aan 
de Plantagebaan 61b te Wouw (ten zuiden van de spoorlijn) naar een niet-agrarische bedrijfsbe-
stemming is een afzonderlijke rapportage vervaardigd ter verantwoording van de bestemmingswijziging 
met een becijfering van de effecten voor wat betreft kwaliteitsverbetering van het landschap. (Dit is te 
vergelijken met de rapporten, zoals zijn vervaardigd in het kader van de vaststelling van het bestem-
mingsplan Buitengebied Roosendaal - Nispen.) Hieruit blijkt dat de eigenaar niet hoeft te investeren in 
kwaliteitsverbetering, omdat daarin wordt voorzien door het slopen van de bestaande stallen. Het 
herbestemmen van deze locatie was overigens noodzakelijk gelet op de milieugevolgen van de 
oorspronkelijke functie voor de realiseringsmogelijkheden van de nieuwe woningbouwlocatie. 
 

Communicatie    

Het bestemmingsplan zal na de vaststelling opnieuw voor 6 weken ter inzage worden gelegd, waarbij 
voor belanghebbenden de mogelijkheid wordt geboden om beroep in te stellen bij de Raad van State.  
 
De hierop betrekking hebbende bekendmakingen zullen plaats vinden op de gebruikelijke wijze en dat 
wil zeggen via de Staatscourant en de Roosendaalse Bode. Daarnaast zijn er nog de digitale 
publicatie-eisen via de gemeentelijke website en de (wettelijk voorgeschreven) landelijke internetsite 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 

Bijlagen   

1. het bestemmingsplan “Bulkstraat”, bestaande uit de verbeelding, toelichting (incl. de bijlage milieu-
paragraaf) en regels, alsmede het bijbehorende Inspraak- en overlegrapport en de (nieuwe) 
aanvullende rapportages inzake de ladder voor duurzame verstedelijking en de ruimtelijke 
onderbouwing voor de bedrijfslocatie Plantagebaan 61b te Wouw;  

2. de ingekomen brieven met de daarin verwoorde zienswijzen; 
3. de Nota zienswijzen, waarin is opgenomen het verslag van de hoorzitting van de Hoorcommissie 

ruimtelijke ordening van 13 november 2014; 
4. het overzicht van de aanpassingen in het bestemmingsplan als gevolg van de ingekomen ziens-

wijzen en de ambtshalve wijzigingen; 
5. ons besluit tot het vaststellen van hogere grenswaarden ingevolge de Wet geluidhinder; 
6. het hierop betrekking hebbende commissieadvies. 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
R. Kleijnen. mr. J.M.L. Niederer. 


