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Geachte leden van de raad,

Tijdens de commissievergadering van 30 oktober jl., bij de bespreking van het gewijzigd
vaststellen van het bestemmingsplan Thorbeckelaan 237 nog een aantal nadere vragen gesteld
m.b.t. de anterieure overeenkomst, het bouwvlak en de gevolgen voor andere
planontwíkkelingen. Graag ga ik daar in deze brief op in.

Anterieu re overeenkomst
Het is juist gebruikelijk om een anterieure overeenkomst te sluiten met een ontwikkelende partij
Dat gebeurt in nagenoeg alle gevallen. Pas wanneer dat niet lukt, dan wordt een exploitatieplan
opgesteld. Van dit instrument (exploitatieplan) wordt niet vaak gebruik gemaakt, dat geldt
overigens niet alleen voor Roosendaal, maar ook'in den lande' (dus bij andere gemeenten).

ln een anterieure overeenkomst worden o.a. afspraken gemaakt over financiële bijdragen aan de
kosten die de gemeente maakt, maar ook over bijvoorbeeld de inrichting en oplevering van de
openbare ruimte. Deze overeenkomst is gebaseerd op vrijwilligheid en wederzijdse
overeenstemming tussen de ontwikkelende partij en de gemeente. Juist om die reden wordt in de
praktijk eerst gekeken of partijen er samen uitkomen met een anterieure overeenkomst. Het gaat
daarbij ook vaak een situatie waar slechts sprake is van één ontwikkelaar/initiatiefnemer.

Een exploitatieplan is in de praktijk meestal aan de orde bij een wat grootschaliger ontwikkeling
(bijvoorbeeld de ontwikkeling van een woonwijk waarbij er meerdere eigenaren/ontwikkelaars zijn
en partijen er anterieur niet met elkaar uitkomen).

Bouwvlak en gemeentelijk beleid
Het ingediende initiatief is stedenbouwkundig beoordeeld. Er is mee ingestemd zodat daarna een
bestemmingsplan is opgesteld voor deze locatie. Het beleid is dat dergelijke verzoeken worden
beoordeeld op basis van de context waarin ze worden gerealiseerd: de stedenbouwkundige
context is derhalve in hoge mate bepalend voor wat betreft de bouwmogelijkheden. Dat is vooral
situationeel bepaald.

Het is dus niet zo dat voor vrijstaande woningen bij voorbaat al een maximumoppervlakte qua
perceel of bouwvlak wordt vastgelegd. Dat geldt zeker niet voor een locatie als die aan de
Thorbeckelaan waar sprake is van een zekere diversiteit van bebouwing, ook qua grootte van de
diverse objecten.

Gevolgen voor andere planontwikkelingen
Gevolgen voor andere planontwikkelingen zijn er in principe niet. Andere planontwikkelingen
moeten namelijk ook op alle planologische, stedenbouwkundige en andere RO-aspecten



beoordeeld worden en er zal moeten worden bepaald of sprake is van 'een goede ruimtelijke
ordening' (nu op basis van de Wet ruimtelijke ordening) of 'een goede fysieke leefomgeving' (op
basis van de toekomstige Omgevingswet). Dat wordt bepaald door de context waar de
betreffende planontwikkeling plaatsvindt.

Welwordt nog het volgende opgemerkt.
Bij het besluit over het niet vaststellen van een bestemmingsplan komt de raad beleidsvrijheid
toe. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State toetst dit besluit daarom
terughoudend. De Afdeling beoordeelt aan de hand van de beroepsgronden of de raad in
redelijkheid heeft kunnen afzien van de vaststelling van het plan en natuurlijk ook of bij het
nemen van dat besluit anderszins niet is gehandeld in strijd met het recht.

Wanneer het college van burgemeester en wethouders de raad heeft voorgesteld een
bestemmingsplan vast te stellen en de raad heeft besloten dit bestemmingsplan niet vast te
stellen, dan moet het volgende goed in overweging worden genomen: hoewel de raad een grote
mate van beleidsvrijheid toekomt bij het vaststellen of niet vaststellen van een bestemmingsplan,
moet de raad met een deugdelijke motivering en op basis van een kenbare belangenañrveging
kunnen besluiten het plan niet vast te stellen.

lk beschouw actie 2020-A37, A38 en A39 hiermee als afgedaan.
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