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Onderwerp: verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de omgevingsvergunning 
met ruimtelijke onderbouwing van Gansewinkel te Heerle 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
 
Samenvatting: 
Teneinde te kunnen starten met de bouw van een windshifter en 2 silo’s op het terrein van van 
Gansewinkel aan de Boerenweg te Heerle is op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° en 3.10 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de procedure omgevingsvergunning met 
ruimtelijke onderbouwing opgestart. In dit kader is de Provincie Noord-Brabant het bevoegd gezag. 
  
Wij stellen u voor: 
 
 

1. Op grond van artikel 6.5, lid 1, van het Besluit omgevingsrecht de verklaring van geen 
bedenkingen af te geven voor de omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing, 
oprichten windshifter en silo’s aan de Boerenweg 8A te Heerle (artikel 2.12, lid 1, onder a, 
onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); 
 

1. geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening, vast te stellen; 
 

2. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te adviseren de ingediende zienswijze ongegrond te 
verklaren en de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. 

 

Aanleiding   
 
Het bedrijf van Gansewinkel is voornemens op het perceel aan de Boerenweg 8A te Heerle een 
windshifter en silo op te richten. De ontwikkeling, die is voorzien, is in strijd met de planregels van het 
vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied Wouw’. Op het perceel rust de bestemming 
“Bedrijventerrein-6”, met een aanduiding “specifieke vorm van bedrijventerrein-afvalverwerkings-bedrijf 
(sbt-afb)”. De geplande silo's zijn in strijd met het bestemmingsplan, daar deze niet zijn benoemd, noch 
er een maximale hoogtemaat in de planregels voor is opgenomen. Er  kan in beginsel medewerking 
worden gegeven aan het verlenen van een omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.12, lid 1 onder a 
sub 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voorheen werd dat geregeld via een 
projectbesluit, op grond van de Wabo nu via een omgevingsvergunning. Het besluit (de 
omgevingsvergunning) moet dan worden gemotiveerd met een ruimtelijke onderbouwing, waarin is 
aangetoond dat het initiatief niet in strijd is met de goede ruimtelijke ordening. Tevens is op grond van 
de Wabo vereist dat een verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven door de Raad.  
 
Op grond van de Wabo is de Provincie Noord-Brabant bevoegd gezag en rust bij haar de 
verantwoordelijkheid om te beschikken op de gevraagde omgevingsvergunning. In een eerder stadium 
is door de Provincie advies gevraagd aan het College van Burgemeester en wethouders en is dit 
aangezien als zijnde een verklaring van geen bedenkingen van de Raad. Vervolgens heeft de 
Provincie op grond van dit advies een ontwerpbeschikking ter inzage gelegd, waarbij eenieder in de 
gelegenheid is gesteld een zienswijze kenbaar te maken. Hiervan is door de heer Brans, wonende aan 
de Bergsebaan 77 te Heerle gebruik gemaakt. Op grond van deze zienswijze is door de Provincie de 
procedurele omissie geconstateerd van het ontbreken van een formele verklaring van geen 
bedenkingen.  
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Kader    
 
De Wabo biedt de mogelijkheid om een omgevingsvergunningsprocedure met ruimtelijke 
onderbouwing te doorlopen. Gedeputeerde Staten is bevoegd gezag voor wat betreft het doorlopen 
van de procedure, de afstemming van de voorschriften, etc., maar uw raad dient een zogenaamde 
verklaring van geen bedenkingen af te geven. De wettelijke grondslag voor de afgifte van een 
verklaring van geen bedenkingen door uw raad is geregeld in artikel 6.5, lid 1, van het Besluit 
omgevingsrecht. Na afgifte van de verklaring kan GS overgaan tot het verlenen van de gevraagde 
omgevingsvergunning. 
 

Motivering / toelichting   
 
De ontwikkeling, die is voorzien, is in strijd met de planregels van het vigerende bestemmingsplan 
‘Buitengebied Wouw’. Op het perceel rust de bestemming “Bedrijventerrein-6”, met een aanduiding 
“specifieke vorm van bedrijventerrein-afvalverwerkings-bedrijf (sbt-afb)”. De geplande silo's zijn in strijd 
met het bestemmingsplan, daar deze niet zijn benoemd, noch er een maximale hoogtemaat in de 
planregels voor is opgenomen. 
 
De Wabo biedt de mogelijkheid om een zogenaamde omgevingsvergunning met ruimtelijke 
onderbouwing te verlenen, waarbij afgeweken wordt van het geldende bestemmingsplan. Bij de 
stukken is een ruimtelijke onderbouwing gevoegd. Voor deze procedure is Gedeputeerde Staten het 
bevoegde gezag voor wat betreft het doorlopen van de procedure, de afstemming van de voorschriften, 
etc., echter de raad dient een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen af te geven. De verklaring 
van geen bedenkingen kan alleen worden geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening.  
 
Op grond van de planregels is het mogelijk om gebouwen te realiseren met een bouwhoogte van 24m, 
echter voor bouwwerken, geen gebouw zijnde, is geen specifiek regeling opgenomen. Het Besluit 
omgevingsrecht biedt als “kruimelgeval” de mogelijkheid om medewerking te verlenen tot een 
maximale hoogte van 10m. Nu ook niet aan deze voorwaarde wordt voldaan is bovenomschreven 
procedure noodzakelijk. Gelet op de grootte van het perceel, de relatie met de bestaande bebouwing 
en de geruime afstand van omliggende woningen heeft het project een geringe impact op de omgeving. 
De silo’s hebben een bouwhoogte van circa 15m en blijven daarmee ruimschoots onder de potentiële 
bouwmogelijkheden, die het perceel biedt. De silo’s worden derhalve niet geacht in strijd te zijn met 
een goede ruimtelijke ordening.  
 

Onderdeel van de procedure in de Wabo is normaliter dat eerst een voorlopige verklaring van geen 
bedenkingen dient te worden afgegeven, welke tezamen met het ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
gedurende 6 weken ter visie zal worden gelegd, alvorens de vergunning kan worden verleend. Vanuit 
het bevoegd gezag heeft reeds een terinzagelegging plaatsgevonden, waardoor de procedurele 
meerwaarde van een voorlopige verklaring niet aanwezig is. Hoewel het primair de 
verantwoordelijkheid is van het bevoegd gezag om de ingediende zienswijze te betrekken bij de 
besluitvorming is de raad gevraagd tevens een reactie te geven omtrent de ingediende zienswijze van 
de heer Brans. 
 
De zienswijze heeft betrekking op meerdere aspecten, waaronder die een relatie hebben met de 
bedrijfsvoering van van Gansewinkel. De raad dient zich echter te beperken tot hetgeen behoort bij de 
verklaring van geen bedenkingen. Gesteld wordt dat de silo’s beter kunnen worden gesitueerd aan de 
andere zijde van het gebouw, waardoor er geen zicht op is vanuit de woning. De woning van de heer 
Brans is gelegen op ruim 350m afstand, waartussen de woning aan de Bergsebaan 76 bevind. Het is in 
die zin dermate ver gelegen dat het zicht- en nabijheidscriterium de vraag oproept of de Brans als 
belanghebbende in het vervolg kan worden aangemerkt. Nu verder geen inhoudelijke argumenten 
worden aangedragen wordt gedeputeerde Staten voorgestelde de ingediende zienswijze, voor wat 
betreft het aspect Ruimtelijke Ordening, ongegrond te verklaren en over te gaan tot verlening van de 
gevraagde omgevingsvergunning.  

 
Doel en evaluatie  
 
Wij verzoeken u dit voorstel in uw vergadering van 12 december 2012 te behandelen en de verklaring 
van geen bedenkingen af te geven. 

 



Financiële aspecten en consequenties   
 
Als gevolg van de onderhavige omgevingsvergunning is het voor belanghebbenden altijd mogelijk een 
verzoek om planschade in te dienen. Echter gelet op de geringe impact in combinatie met de potentiële 
bebouwingsmogelijkheden wordt de kans op een reële claim niet reëel geacht. Dit betekent dus dat er 
in dit verband geen financiële risico’s te verwachten zijn.  
 

Communicatie    
 
De procedure wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen doorlopen. 
 

Bijlagen   
 
 

- Aanvraag omgevingsvergunning, inclusief ruimtelijke onderbouwing en tekeningen; 
- Ingediende zienswijze Dhr. Brans; 
- Het advies van de commissie Omgeving d.d. 21 november 2012; 

 
 
 
Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
G. van Hofwegen. mr J.M.L. Niederer. 

 


