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Wijzigingsverordening Bouwverordening gemeente Roosendaal 
 
De raad van de gemeente Roosendaal 
 
Gezien het voorstel van het college d.d. 28 februari 2012. 
 
Gelet op de artikelen 8 van de Woningwet en het Bouwbesluit 2012 en het Veegbesluit; 
 
Besluit: 
 
Vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Bouwverordening gemeente Roosendaal: 
 
Artikel I Wijzigingen Bouwverordening 
 
De Bouwverordening gemeente Roosendaal wordt als volgt gewijzigd: 
 
A 
In artikel 1.1, eerste lid, vervalt de definitie van asbest, deskundig bedrijf als bedoeld in hoofdstuk 8 en 
Omgevingsvergunning voor het slopen. 

 
B 
De tekst van de artikelen 2.5.3, 2.5.4, 2.7.1 tot en met 2.7.7, 4.2, 4.4 tot en met 4.14, 5.1.1, 5.1.2, 
5.1.3, 5.3.1 tot en met 5.3.7, 5.4.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.3.2, 7.4.1, 7.5.1, 7.6.1, 8.1.1, 8.1.6, 
8.1.7, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1 tot en met 8.3.5, 8.4.1, 9.3, 9.8 en 12.3  wordt steeds vervangen door: 
(Vervallen). 
 
C 
In artikel 2.5.14, onderdeel e, wordt: “de artikelen 2.5.3 en 2.5.4" vervangen door: de artikelen 6.37, 
6.38 en 6.49 van het Bouwbesluit 2012.  
 
D 
In artikel 2.5.25, eerste lid, vervalt: artikel 2.5.3 of. 
 
E 
Artikel 2.5.30, vierde lid, komt te luiden: 
4. Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in het 
eerste en het derde lid. 

 
F 
De tekst van bijlage 7 wordt vervangen door: (Vervallen). 
 
Artikel II Overgangsbepalingen 
 
Een aanvraag om omgevingsvergunning, die is ingediend vóór 1 april 2012 en waarop op dit tijdstip 
nog niet is beschikt, zijn de bepalingen van de Bouwverordening gemeente Roosendaal van 
toepassing, zoals die luidden vóór de onderhavige wijziging, tenzij de aanvrager de wens te kennen 
geeft dat de gewijzigde bepalingen worden toegepast. 
 
Artikel III Inwerkingtreding 
 
Deze verordening treedt in werking op het tijdstip waarop het Bouwbesluit 2012 in werking treedt. 
Indien deze verordening bekend wordt gemaakt na het tijdstip waarop dit besluit in werking is 
getreden, werkt de verordening terug tot het tijdstip waarop het Bouwbesluit 2012 in werking is 
getreden. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4 april 2012, 
 
De griffier,       De voorzitter, 


