
 
 
 
 
 

B&W Besluitenlijst vergadering d.d. 12 juni 2017 

 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 06-06-2017; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 06-06-2017 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 12 juni 2017 wordt bekrachtigd. 
 

Onderwerp:                                                                                                                        
Uitnodigingen bijwonen bijeenkomsten. 
 
Besluit: 
1. Kennisnemen van de uitnodigingen. 
2. AF opdragen de afspraken te noteren in de agenda's. 
 

Onderwerp:                                                                                                                            
Lijst van ingekomen stukken – gericht aan B&W. 
 
Besluit: 
De ingekomen stukken gericht aan B&W worden voor kennisgeving aangenomen. 
 



 

 

Pagina 2 

Onderwerp: 
Vervangen damwanden ten noorden van de Vlietbrug 
 
Extern bericht: 
Voor het vervangen van de damwanden Mark-Vlietkanaal is in het Investeringsplan 2017 een investering van € 
2.290.000 opgenomen. Dit wordt gecombineerd met de vrije ruimte op het eerder beschikbare krediet tot één 
krediet van € 4,6 miljoen, onder de naam ‘Vervangen damwanden ten noorden van de Vlietbrug’. 
 
Aan de noordzijde van de Vlietbrug worden de damwanden langs de Oostelijke Havendijk vervangen door een 
nieuwe kadeconstructie en langs de Westelijke Havendijk vervangen door korte damwanden met een talud. Hier 
komen aan beide zijden aanlegvoorzieningen voor de watersportvereniging. 
 
Besluit: 
1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 4,6 miljoen ten behoeve van vervangen damwanden ten noorden van 
de Vlietbrug 
2. De einddatum van het krediet vast te stellen op 31-12- 2019. 
3. Bijgevoegde administratieve begrotingswijziging vast te stellen. 
4. Het restantbedrag van € 139.800 vrij te laten vallen. 

Onderwerp: 
Vaststelling bestemmingsplan 't Zand 
 
Extern bericht: 
Met ingang van 6 februari 2017 heeft het ontwerpbestemmingsplan 't Zand ter inzage gelegen gedurende 6 
weken. Naar aanleiding hiervan zijn twee zienswijzen ingediend door een aantal omwonenden. Met de 
betreffende bewoners is nader overleg gepleegd, hetgeen heeft geleid tot een aanpassing van het nieuwe 
bestemmingplan. Concreet komt dit erop neer dat direct aangrenzend aan de Zundertseweg geen nieuwe 
woonkavels worden gesitueerd. 
 
Op basis hiervan hebben betrokkenen besloten de beide zienswijzen in te trekken. Daarnaast worden nog 
ambtshalve enkele correcties in het plan aangebracht, welke verband houden met de stedenbouwkundige 
randvoorwaarden die in dit verband aan de orde zijn. 
 
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad van Roosendaal daarom voor om dit bestemmingsplan 
gewijzigd vast te stellen. Omdat voor een klein gedeelte van het plangebied niet voldaan kan worden aan de 
voorkeursgrenswaarden ingevolge de Wet geluidhinder zijn door het college nog hogere waarden vastgesteld. 
Ook in het kader van deze procedure is een zienswijze ingediend, maar daaraan wordt niet tegemoetgekomen. 
 
Besluit: 
Besluit: de gemeenteraad voor te stellen: 
1. vast te stellen het bestemmingsplan “'t Zand”, vervat in de bij dit besluit behorende verbeelding, regels, 
toelichting en bijbehorende rapportages, met inbegrip van de inspraak- en vooroverlegrapportage, waarbij wordt 
overgegaan tot het aanbrengen van wijzigingen (inclusief ambtshalve aanpassingen) in het ontwerpplan 
overeenkomstig het overzicht, dat als bijlage behoort bij dit besluit; 
2. geen exploitatieplan vast te stellen, als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening; 
3. Hogere grenswaarden vast te stellen ingevolge de Wet geluidhinder voor een gedeelte van het 
bestemmingsplangebied en de in het kader van deze procedure ingediende zienswijze niet te honoreren. 

 
 
 

 
 
 


