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Aan de raad van de gemeente Roosendaal 
 
Voorstel 
Samenvatting: 
 
Sinds 1993 is op grond van de Wet geluidhinder een geluidzone rond het industrieterrein Borchwerf-Stationsgebied voor 
industrielawaai vastgesteld. De geluidzone is een planologisch aandachtsgebied, bedoeld als scheiding tussen 
(groeiende) industrie en (oprukkende) woningbouw. Binnen de vastgestelde zone van het industrieterrein zijn 438 
verschillende woningen gelegen waarvoor een MTG-waarde (Maximaal Toelaatbare Geluidbelasting) is vastgesteld. 
 
Eind 2013 is geconstateerd dat deze grenswaarde (de MTG-waarde) is overschreden, omdat bij akoestisch onderzoek 
de geluidbelasting ter plaatse van enkele woningen te hoog bleek te zijn. Het college heeft in juli 2015 een 
geluidreductieplan vastgesteld. In dit plan is aangegeven op welke wijze de overschrijding teniet zou worden gedaan. 
Hiervoor was een termijn van 5 jaar opgenomen, lopend tot juli 2020. Binnen deze termijn was het mogelijk om 
vergunningen te verlenen. 
 
Er is na de termijn van 5 jaar geconstateerd dat de overschrijding door middel van het geluidreductieplan niet is 
weggewerkt. De maatregelen in het geluidreductieplan van 2015 bleken niet doeltreffend genoeg te zijn en de verlening 
van omgevingsvergunningen milieu aan bestaande en nieuwe bedrijven is niet meer mogelijk. Ons college heeft daarop 
besloten tot vaststelling van het geluidreductieplan industrieterrein Borchwerf-Stationsgebied 2021. 
 
Vanaf maandag 27 september 2021 heeft het ontwerp-geluidreductieplan “Industrieterrein Borchwerf-Stationsgebied” 
voor zes weken op de gebruikelijke wijze ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn was er gelegenheid voor eenieder 
een zienswijze in te dienen. Hiervan is echter geen gebruik van gemaakt. Thans is het zaak uw raad in de gelegenheid te 
stellen zijn wensen en zienswijze ter kennis van ons college te brengen vóór 1 februari 2022. In het geval uw raad geen 
wensen en zienswijze kenbaar maakt, dan kan het geluidreductieplan door ons college als definitief vastgesteld worden 
beschouwd. 
 
Wij stellen u voor: 
1. Geen wensen en zienswijze ter kennis van het college te brengen ten aanzien van het Geluidreductieplan 
industrieterrein Borchwerf-Stationsgebied te Roosendaal 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
De secretaris,          De burgemeester, 
 


