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1. Aanleiding 
 
Vanaf 7  oktober jl. heeft het ontwerpbestemmingsplan “Herziening Buitengebied Roosendaal Nispen 
Potendreef” op de gebruikelijke wijze ter visie gelegen. Gedurende deze termijn bestond de 
gelegenheid om hiertegen een zienswijze in te dienen.  
 
 
2. Beoogd resultaat 
 
Doel is het vaststellen van het onderhavige bestemmingsplan, zodat voor het plangebied een nieuwe 
juridische regeling van kracht wordt, die het onmogelijk maakt om in de toekomst ter plaatse een 
mestverwerkingsbedrijf te vestigen 
 
3. Argumenten 
 
3.1.       Bestemmingsplan 
 
Het betreffende ontwerpbestemmingsplan heeft onlangs op de gebruikelijke wijze ter visie gelegen. 
Hiertegen zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Dit houdt in dat het bestemmingsplan 
ongewijzigd kan worden vastgesteld.  
 
3.2. Vaststelling van een exploitatieplan is niet nodig. 
Op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening moet verplicht aan kostenverhaal worden 
gedaan. Dit is echter in de onderhavige situatie niet aan de orde aangezien er geen sprake is van 
verhaalbare kosten. 
 
 4. Kanttekeningen en risico’s  
4.1. Beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State is mogelijk. 
Na vaststelling van het bestemmingsplan is het nog wel mogelijk voor belanghebbenden om daar-
tegen beroep en/of een verzoek om voorlopige voorziening in te stellen bij de Raad van State.  
 
Omdat tijdens de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen naar voren zijn 
gebracht, kunnen slechts belanghebbenden die niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te 
dienen, nog beroep en/of een verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State in stellen.  
 
5. Financiële consequenties 
Voor zover al sprake is van financiële consequenties zijn deze van beperkte aard. In het verleden zijn 
immers geen concrete voornemens naar voren gebracht om ter plaatse een mestverwerkingsbedrijf uit 
te oefenen. De inschatting is verder dat dit bestemmingplan niet zal leiden tot planschaderisico’s.  
 
6. Communicatie 
Het bestemmingsplan zal na de vaststelling opnieuw voor 6 weken ter inzage worden gelegd, waarbij 
voor belanghebbenden de mogelijkheid wordt geboden om beroep en/of een verzoek om voorlopige 
voorziening in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 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 voorge-
schreven) landelijke internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 
Bijlagen 
Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen: 
1. het bestemmingsplan “Herziening Buitengebied Roosendaal Nispen Potendreef” 
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Een ontwerpbesluit met de hierbij behorende bijlage bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris,           De burgemeester, 
 
 
 
 
Drs. E. Franken    J.M. van Midden                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


