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Aanleiding 
Het bestemmingsplan Reigerstraat 7-9 te Nispen is vervaardigd om medewerking te kunnen verlenen 
aan het verzoek dat is ingediend door de eigenaar van het perceel De Lind 17 te Nispen om ter plekke 
aan de achterzijde van de woning te komen tot een herverkaveling van de bestaande percelen. 
Daarbij is het zo dat ook de gemeente hier gronden in eigendom heeft, die dan tevens voor 
bebouwing in aanmerking kunnen komen. Thans is dit op grond van het huidige bestemmingsplan 
namelijk niet het geval. 
Dit opent de weg voor zowel de particuliere initiatiefnemer als de gemeente zelf om over gaan tot het 
realiseren van een nieuwe woning. 
 
Beoogd effect 
Om de bouw mogelijk te kunnen maken van twee nieuwe woningen aan de Reigerstraat in Nispen is 
dit bestemmingsplan vervaardigd. 

  

Argumenten 
1.1. De procedure voor het bestemmingsplan is thans zover gevorderd dat het kan worden 
vastgesteld. 
In het kader van de totstandkoming van dit bestemmingsplan is thans het moment aangebroken dat 
kan worden overgegaan tot de formele vaststelling ervan. Er zijn geen zienswijzen ingediend en er 
hoeven ook geen wijzigingen in het plan te worden aangebracht. 
Wij merken aansluitend nog op dat onzerzijds op basis van de daartoe vervaardigde aanmeldnotie het 
besluit is genomen dat een vormvrije MER-beoordeling in dit geval niet noodzakelijk is. 
 
Kortheidshalve verwijzen wij u verder naar bedoeld bestemmingsplan zelf. 
 
1.2. Vaststelling van een exploitatieplan is niet nodig. 
Op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening moet verplicht aan kostenverhaal worden 
gedaan. Omdat met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst is gesloten, is het niet nodig om 
een exploitatieplan vast te stellen. De bestemmingsplankosten zijn ook gelijkelijk verdeeld tussen 
betrokkene en de gemeente gelet op het met elkaar overeenstemmende, gemeenschappelijk te 
bereiken doel. 
 
Kanttekeningen en risico’s  
Beroep bij de Raad van State is (beperkt) mogelijk. 
Na vaststelling van het bestemmingsplan is het in feite niet meer mogelijk om daartegen beroep in te 
stellen bij de Raad van State, aangezien geen zienswijzen zijn ingediend en het bestemmingsplan 
verder ongewijzigd kan worden vastgesteld. Alleen belanghebbenden, die aan kunnen tonen om een 
bepaalde reden niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen, zouden dit nog kunnen 
doen. 
 
Financiën 
Er is een anterieure overeenkomst gesloten met het oog op het voorgeschreven kostenverhaal en het 
eventuele planschaderisico. Daarnaast genereert dit bestemmingsplan voor de gemeente op-
brengsten gelet op de mogelijkheid om een nieuw woonperceel uit te geven. 
 
Communicatie 
Het bestemmingsplan zal na de vaststelling opnieuw voor 6 weken ter inzage worden gelegd, waarbij 
de mogelijkheid wordt geboden om beroep in te stellen bij de Raad van State.  
De hierop betrekking hebbende bekendmakingen zullen plaatsvinden op de gebruikelijke wijze via de 
Staatscourant en de Roosendaalse Bode.  
 
Daarnaast zijn er nog de digitale publicatie-eisen via de gemeentelijke website en de (wettelijk voor-
geschreven) landelijke internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl.  
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Bijlagen 
Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen: 

1. het bestemmingsplan Reigerstraat 7-9 te Nispen; 
2. ons besluit inzake de noodzaak van een vormvrije MER-beoordeling; 
3. het 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. 


