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Aanleiding 
De woningen aan de Gastelseweg 239, 243 en 245 zijn van oudsher gelegen in een gebied dat 
voorheen werd gekenmerkt door een vrije ligging met een landelijk uitzicht. 
Het sterk afgenomen woongenot als gevolg van de toenemende bedrijvigheid is aanleiding geweest 
om de bewoners van de betreffende woningen te informeren over de verdere verwachte 
ontwikkelingen en te vragen of zij bereid zijn te verhuizen en hun woning aan de gemeente te 
verkopen.  
 
 
Beoogd effect 
a. De betreffende eigenaren/bewoners de gelegenheid bieden elders een woning te kopen. 
b. De verkrijging van de eigendom van de woningen aan de Gastelseweg 239, 243 en 245 te 

Roosendaal door de Gemeente Roosendaal; 
c. De locatie te benutten voor herontwikkeling, anders dan voor woondoeleinden. 

 
 
Argumenten 
In de loop der jaren is de bedrijvigheid in dit gebied sterk toegenomen, met name door de ontwikkeling 
van de bedrijventerreinen Borchwerf en Borchwerf II. 
 
Vooral de vestiging van de Lidl en Primark op het tegenover deze woningen gelegen terrein, alsmede 
de afsluiting van het noordelijk gedeelte van de Gastelseweg, heeft een grote impact op het 
woongenot van de eigenaren.  
De woningen zijn feitelijk ingeklemd door de bedrijven aan de oost- en westzijde van de percelen en 
zijn nu gelegen aan een doodlopende straat.  
Bovendien bestaan er concrete plannen voor de bouw van een arbeidsmigrantenhuisvesting op het 
naastgelegen perceel aan de Gastelseweg 247. 
De daarmee verbonden verkeersbewegingen zullen het beperkte woongenot, voor zover daarvan nog 
sprake kan zijn, verder doen afnemen. 
 
Dat alles in aanmerking nemende heeft ertoe geleid om de betreffende eigenaren uit te nodigen voor 
een gesprek op het stadskantoor. Daarbij is hun gevraagd of zij in principe bereid zijn te verhuizen en 
hun woning aan de gemeente te verkopen. Bij alle drie de eigenaren was (en is) die bereidheid 
aanwezig. Op basis van die bereidheid zijn de gesprekken c.q. onderhandelingen gestart om te 
komen tot overeenstemming over de verkoop van de woningen. 
 
Pas onlangs zijn de onderhandelingen met de drie eigenaren afgerond en is met partijen –onder 
voorbehoud van bestuurlijke instemming- in principe overeenstemming verkregen over de verkoop van 
de woningen.  
 
Lopende het onderhandelingstraject heeft Delin Capital, de ontwikkelaar van het perceel waar Lidl 
haar nieuwe distributiecentrum bouwt, aangegeven, dat zij bereid is een (beperkte) financiële bijdrage 
te leveren in de kosten voor de verwerving van de woningen. 
Ook met Delin Capital is onlangs een akkoord bereikt over hun bijdrage in de totale kosten van 
aankoop. 
 
Met de aankoop van de woningen wordt de eigenaren/bewoners de gelegenheid geboden om elders 
een vervangende woning te betrekken. 
Het verkrijgen van de eigendom van de woningen biedt de gemeente de gelegenheid om de locatie 
aan een derde partij aan te bieden voor herontwikkeling, anders dan voor een permanente 
woonbestemming. 
Hierover zijn reeds oriënterende gesprekken gestart met de eigenaar van het naastgelegen perceel, 
die een omgevingsvergunning heeft verkregen voor de realisering van een tijdelijk logiesgebouw t.b.v. 
huisvesting voor arbeidsmigranten ter plaatse. Hiertegen loopt overigens nog een beroepsprocedure. 
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Kanttekeningen 
Aankoop van de woningen is vooral ingegeven door de gewijzigde omstandigheden waarin de 
eigenaren zijn komen te verkeren. Strikt formeel is handhaving van de woningen op basis van het 
vigerend bestemmingsplan mogelijk, doch vanuit oogpunt van goede ruimtelijke ordening is de 
gegeven situatie niet wenselijk.  
 
De overeengekomen koopsommen zijn gebaseerd op de taxaties van Adviesbureau Arcadis, die in 
het verleden voor Borchwerf II CV al diverse taxaties en aankooponderhandelingen heeft verricht ten 
behoeve van de realisering van bedrijventerrein Borchwerf II in Halderberge en Roosendaal.  
Arcadis is dus een zeer ervaren partij in het gebied. 
 
De taxaties (op basis van marktwaarde) zijn uitgangspunt geweest voor de onderhandelingen, doch 
de uiteindelijk overeengekomen koopsommen liggen daar wel boven. De adviseur van de eigenaren 
stelde zich op het standpunt, dat bij verkoop de eigenaren volledig schadeloos gesteld dienden te 
worden. Vanuit de gemeente is aangegeven, dat de marktwaarde van de woningen met een  
aanvullende verhuisvergoeding leidend is.  
Uiteindelijk is met een financiële bijdrage van Delin hierin een compromis gevonden, waarbij 
gemeente en Delin het verschil tussen taxatiewaarden en overeenkomen koopsommen ieder voor de 
helft voor hun rekening nemen. 
 
Er is bezwaar ingediend tegen de verleende omgevingsvergunning voor het logiesgebouw t.b.v. de 
huisvesting van de arbeidsmigranten. Ook is er een voorlopige voorziening gevraagd. 
Indien het bezwaar ongegrond wordt verklaard kan de bezwaarmaker hoger beroep instellen en zal de 
kwestie aan de rechter worden voorgelegd. Op welke termijn er dan uitsluitsel komt is afwachten.  
Bezwaar en beroepsprocedures kunnen die ontwikkeling belemmeren en dat kan ertoe leiden dat 
koper afhaakt. 
 
Het bezwaarschrift en eventueel hoger beroep is geen grote risicofactor voor de eventuele aankoop 
van de drie woningen. Aankoop is niet noodzakelijk voor de gemeente in het kader van een 
planontwikkeling maar biedt vooral de eigenaren de mogelijkheid om voor een goede prijs van hun 
woningen af te komen, zodat zij elders een woning kunnen betrekken. 
 
 
 
Financiën 
Voor een specificatie van de koopsommen van de woningen wordt verwezen naar de berekening van 
de totale verwervingskosten. 
De kosten voor deze verwerving zijn niet opgenomen in de gemeentebegroting. Daarom dient hiervoor 
separaat een krediet te worden gevoteerd.  
 
Voor de dekking van de lasten in 2018 is gekozen voor de Bestemmingsreserve Vastgoed. 
Ter compensatie van de onttrekking wordt het volgende overwogen: 
 
De opbrengst van een mogelijke verkoop van deze panden kan, onder aftrek van de boekwaarde, 
worden teruggestort in de Bestemmingsreserve Vastgoed .  
 
De aankoop van deze locatie kan worden beschouwd als een direct gevolg van de realisatie van de 
bedrijventerreinen Borchwerf (Noord) en Borchwerf II. In het kader van de samenwerkingsovereen-
komst met Borchwerf II CV zijn over deze locatie geen afspraken gemaakt.  
Bij toekomstige ontbinding van de samenwerkingsovereenkomst met Halderberge en Heijmans zal de 
gemeente Roosendaal naar alle waarschijnlijkheid een winstuitkering ontvangen, welke kan worden 
aangewend voor een compenserende (terug-) storting in de Bestemmingsreserve Vastgoed. 
De lasten vanaf 2019 kunnen worden opgenomen in de primitieve begroting 2019. 
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Communicatie 
De betreffende eigenaren zullen van uw besluit mondeling en schriftelijk in kennis worden gesteld 

waarna de akten van levering kunnen worden gepasseerd.   

Ook de eigenaar van het aangrenzende perceel en de vertegenwoordiger van Delin zullen van uw 

besluit in kennis worden gesteld, zodat verder afspraken kunnen worden uitgewerkt. 

 

Met betrekking tot de mogelijke bestemmingswijziging van de aan te kopen locatie zal de formele 

inspraakprocedure dienen te worden gevolgd. 

 
 
 
Bijlagen 
1. Situatietekening aan te kopen woningen 
2. Taxatierapporten 
3. Berekening benodigd krediet 
4. Ontwerpraadsvoorstel en –besluit 
5. Ontwerpbegrotingswijziging 
 


