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Toelichtende vragen  
 
Vraag: 
- blz12 de bevolkingsprognose stopt bij 2025. Nu is de planhorizon van de visie weliswaar 2025. Kunt 
u echter aangeven wat daarna gebeurt en wat is de reden dat niet is opgenomen? is er daarna een 
trendbreuk te verwachten of juist een voortzetting? 
 
Antwoord 
Wij gebruiken de bevolkingsprognoses van de provincie Noord-Brabant. In de meest recente prognose  
van januari 2012 wordt uitgegaan van een langzame groei van de bevolking stabiliseert rond 2030. 
Daarna wordt een langzame krimp verwacht. 
 
Vraag: 
- Blz14 er is een bovengronds hoogspanningstrace door Roosendaal gepland. Eerder heeft de raad 
gevraagd om inzage in de MER. Dat was toen niet mogelijk. Hoe zijn onzé belangen in het trace 
gewogen, gewardeerd en vastgelegd? Welk proces wordt nog gevolgd? De genoemde zin bevat niet 
veel informatie. 
 
Antwoord 
De aanleg van het hoogspanningstracé is in ontwikkeling, De voorbereiding en uitvoering ligt in 
handen bij Tennet. In de voorbereiding hebben wij op 6 september 2011 onze opmerkingen over het 
voorgenomen tracé aan Tennet kenbaar gemaakt. Tennet is op basis van alle opmerkingen over het 
voorgenomen tracé aanpassingen aan het voorbereiden. De uitkomst daarvan is ons nog niet bekend.  
In onze structuurvisie anticiperen wij op het tracé. 
 
 
Vraag: 
- Blz17 uitplaatsen goederenvervoer. Kunt u globaal aangeven op welke termijn dat uitplaatsen zou 
kunnen? Bijvoorbeeld in relatie tot mirt? 
 
Antwoord 
Het realiseren van grootschalige infrastructurele projecten van nationaal belang hebben een 
doorlooptijd van vele jaren. Het uitplaatsen van het goederenvervoer is een ambitie voor lange termijn. 
Het dossier is vooralsnog niet opgenomen in het Mirt, maar het belang er van wordt zowel door 
Roosendaal, de regio en de Rotterdamse Haven onderschreven. Door de het vrijliggende 
goederenspoor in onze structuurvisie op te nemen zorgen wij er o.a. voor dat deze geagendeerd blijft. 
 
Vraag: 
- Blz. 28 t.a.v. kantoren. Ook op de Borchwerf komen enkele kantoorpanden voor, met name aan de 
zuidkant van de A17. Hoe verhouden deze zich tot dit schema? 
 
Antwoord 
De kantoren op Borchwerf liggen op grondgebied van de gemeente Halderberge. 
 
 



Vraag: 
- Blz43. Zoals ook in de grondnotabeleid staat heeft de gemeente instrumenten om kostenverhaal te 
plegen aan bestemmingsplannen etc.  Zowel bovenplans als aanvullend. Zoals ook op de thema 
avond en uit juridische kennis blijkt, dient de inhoudelijke motivatie hiervoor te zijn vastgelegd in de 
ruimtelijke structuurvisie. Is hier voldoende aan voldaan en welke frasen gaan daar specifiek op in? 
Achterliggend, we moeten als gemeente de mogelijkheid hebben om extra baten t.a.v. 
omgevingskwaliteit bij het toelaten van nieuwe economische activiteiten, te kunnen verhalen. Indien 
we dit niet voldoende hebben onderbouwd vervalt deze mogelijkheid. 
 
Antwoord 
De planologisch instrumenten van bovenplanse verevening en bijdrage in ruimtelijke ontwikkeling zijn 
er op gericht om uit grondexploitaties van bouwprojecten opbrengsten af te romen om deze te 
gebruiken voor  specifieke ruimtelijk gerelateerde doelen.  
In de structuurvisie leggen wij in eerste instantie de de haalbaarheid en betaalheid van onze ingezette 
en voorgenomen projecten, waarbij wij waar mogelijk gebruik maken van binnenplans kostenverhaal.  
Omdat wij binnen de bestaande stedelijke contour willen bouwen, bestaat nagenoeg onze gehele 
bouwprogrammering uit binnenstedelijke herstructureringlocaties. Het is primair ons doel om deze 
locaties tot ontwikkeling te brengen en het dient geen doel om deze locaties verder te belasten met 
financiële heffingen.  
 

 


