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Kennisnemen van
Jaarverslag van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 20L7

Inleiding
Per l juli 2004 werkt de CRK (voor september 2011 Welstandscommissie en Monumentencommissie)
onder het regime van de welstandsnota 2004. De Welstandscommissie en de Monumentencommissie
zijn per september 2011" in elkaar versmolten in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). Vanaf
maart 20L3 werkt de CRK met de nieuwe Welstandsnota.
Het college van B&W heeft het jaarverslag van 2OL7 van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
ontvangen, en biedt u dit verslag ter kennisgeving aan.

I nformatie/kernboodschap
Met deze raadsmededeling informeren wij u omtrent de verrichte werkzaamheden van de

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit over het kalenderjaar 201-7 en op welke wijze door het college
toepassing is gegeven aan de opgestelde welstandscriteria. Dit alles is vastgelegd in het jaarverslag

201-7 van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, welke als bijlage van deze raadsmededeling is

bijgevoegd. Daarnaast maakt het verslag melding van alle aanvullende activiteiten die de leden van de

CRK hebben verricht binnen het kader van de CRK (blz. 5 t/m 6 van het bijgevoegde jaarverslag 2017l'.
De CRK bestond in 2OI7 totaal uit 7 leden die adviseerden met vanaf medio 20L7 een vaste
voorzitter).
ln het rapportagejaar 2OL7 zijn het overgrote deelvan de adviezen van de Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit door het college van B&W overgenomen in haar besluitvorming. ln 2OL7 zijn er van een

totaal van372 aanvragen 25I(54%l afgedaan met een ambtelijk advies(mandaatregeling), waarbij is

getoetst aan de specifieke welstandscriteria (loket criteria) uit de welstandsnota en soortgelijke
aanvragen waarvoor eerder een positief advies is uitgebracht. D¡t is hoger dan het voorgaande jaar.

De toename is te verklaren uit de invoering van de SWAP (snelle aanvraag wabo procedure ofwel de

Flitsvergunning). Aanvragen die onder dit type vergunning vallen gaat niet meer voor advies naar de

CRK, maar worden onder mandaat beoordeeld.

Consequenties

Communicatie

Vervolg(procedure)
Uw raad wordt volgend jaar opnieuw op de hoogte gehouden van de bedrijfsvoering van de CRK



Bijlagen
Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2017

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U híermede voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester
De secretaris,

en wethouders van
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1. Voorwoord  

 
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) is het instrument om de kwaliteit van de bebouwde 
omgeving in de gemeente Roosendaal te waarborgen. Om de welstand – en monumentenzorg 
op niveau te houden moet de gemeente over een goed functionerende commissie met 
professionals beschikken. Tevens is voldoende ambtelijke capaciteit en ondersteuning 
noodzakelijk. De woning- en monumentenwet zijn de basis voor het instellen van het ruimtelijk 
beleid. De CRK verbindt daar de voorwaarde aan dat er jaarlijks verslag wordt gedaan en 
verantwoording wordt afgelegd met betrekking tot de behandelde dossiers uit het kalenderjaar.  
 Met het jaarverslag informeert de CRK de gemeenteraad over de door haar verrichte 
werkzaamheden. De monumentendeskundigen doen verslag over monumentenzorg in 2017. 
Ook de activiteiten van de leden van de commissie die zij naast de reguliere vergaderingen 
hadden, zijn in het jaarverslag opgenomen. Bijzondere ontwikkelingen in Roosendaal hebben 
ruimte gekregen in dit jaarverslag. De cijfers met betrekking tot het aantal behandelde dossiers 
van het verslagjaar 2017 en de korte conclusies, de samenstelling van de CRK en het 
functioneren van de openbare vergadering zijn vaste onderdelen van dit jaarverslag.  
 Tot slot zal dit jaarverslag worden afgesloten met een korte evaluatie van het afgelopen jaar 
aangevuld met aanbevelingen van de commissie.  
 De CRK van de gemeente Roosendaal vertrouwt erop voldoende inzicht te hebben gegeven 
over haar werkzaamheden en functioneren en is bereid een nadere toelichting te geven aan de 
gemeenteraad. Een uitnodiging daartoe zien wij graag tegemoet. 
  
Roosendaal, april 2018 
  
De voorzitter,  De secretaris, 
Anet Goemans  Casper Sprong 
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2. Inleiding. 
 
Jaarlijks worden in de gemeente Roosendaal vele bouw- en ontwikkelingsinitiatieven 
ondernomen. Wanneer voldoet een bouwplan aan ‘redelijke eisen van welstand’? Het antwoord 
hierop verschilt per van gemeente. En in een gemeente ook van wijk tot wijk. Dat is 
voorstelbaar omdat elke wijk zijn eigen karakter heeft en daarmee ook om andere gebiedseigen 
criteria vraagt.  

De CRK baseert haar adviezen op de criteria die de gemeenteraad heeft vastgelegd in de 
welstandsnota. Elke wijk in de gemeente is daarin beschreven. Er is vastgesteld welke 
ruimtelijke en bouwkundige aspecten waardevol zijn. Tevens staat in de welstandsnota welke 
onderdelen bijzondere aandacht vereisen bij de beoordeling van een bouwplan. De directe 
omgeving van het gebouw en de plannen die daarvoor bestaan worden altijd bij de behandeling 
van een bouwplan in de beoordeling meegenomen.  

De criteria in de welstandsnota worden van tijd tot tijd herzien op grond van de ervaringen 
die de gemeente opdoet met de nota. Net als dat wijzigingen in de wet, denk aan het 
vergunningsvrije bouwen, onderdeel zijn van mogelijke wijzigingen in de welstandnota. De 
herziening van de huidige nota uit 2013 zal gebaseerd worden op een brede discussie die wij 
met de samenleving voeren. De gevoerde discussies en inspraakmomenten zijn een opmaat in 
de richting een omgevingsplan, passend in de nieuwe omgevingswet, die naar verwachting in 
januari 2021 in zal gaan. Deze insteek voor de volledige herziening van de welstandnota en de 
onzekerheden die dat nog met zich mee brengt, betekent dat een langere aanloop nodig is dan 
gebruikelijk.  

Opvallend is dat het aantal aanvragen dat onder mandaat wordt afgedaan dit jaar met 7% is 
gestegen. Het invoering van de flitsvergunning (een vergunning voor een aanvraag 
omgevingsvergunning die binnen een werkweek wordt verleend) medio 2017 verklaard deze 
stijging.  

De wettelijke basis voor de welstandszorg in Nederland is geregeld in de Woningwet, de 
Monumentenwet en de WABO. 
 
 

3. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) 
 

 De samenstelling van de CRK. 
Per 1 oktober 2017 is de CRK samengesteld uit 1 vaste voorzitter, 4 architecten en 2 
monumentendeskundigen aangevuld met ambtelijke ondersteuning en advisering op afroep 
voor het toelichten van grotere plannen. Sinds 2011 zijn de Monumentencommissie en de 
welstandscommissie samengevoegd tot de CRK. Er is gekozen om de welstand- en 
monumentencommissie te integreren om een brede integrale advisering over ruimtelijke 
kwaliteit te bevorderen. Op afroep kunnende bij bespreking van grote ontwikkelingen een extra 
monumentenspecialist, cultuurhistoricus of andere specialist ‘ingevlogen’ worden voor een 
integraal advies. De beoordeling is niet beperkt tot het bouwwerk, maar er wordt aandacht 
besteed aan de inbedding van een plan in zijn omgeving.  
 De toegevoegde waarde van de CRK is dat er één compleet afgewogen advies voor zowel 
het bouwen als voor het monument wordt uitgebracht, waardoor er eenduidigheid in de 
advisering is en daarmee helderheid naar de klant toe is ontstaan. Integratie is alleen geslaagd 
indien de bezetting en de deskundigheid gelijkelijk is verdeeld. Het welstand- en 
monumentendeel van de adviezen moeten als zodanig herkenbaar zijn indien beide niet tot 
een volledig gedragen standpunt komen. De CRK beargumenteert zowel negatieve als 
positieve adviezen. De leden van de CRK zijn onafhankelijk (raadsleden, wethouders en 
gemeenteambtenaren kunnen geen lid zijn van de commissie).  
 De woningwet stelt inzake de zittingstermijn van welstandsleden dat deze leden voor 
maximaal 3 jaar hun functie kunnen uitvoeren. Er is dan nog een mogelijkheid om de termijn 
met drie jaar te verlengen. Het is een vereiste dat de leden zelf een praktijk hebben die aansluit 
op deze veranderende beroepspraktijk (verwijzend naar het raadsbesluit uit september 2014 
inzake aanstelling nieuwe leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit).  
 Sinds medio 2014 heeft de CRK een aantal veranderingen doorgevoerd en een aantal 
ambities gesteld. De bedrijfsvoering is veranderd en de nadruk ligt op een coachende wijze van 
beoordelen. Binnen de nieuwe omgevingswet zullen deze ambities onderdeel worden van het 
nieuwe beleid en werkwijze van een adviescommissie. 



4  

 
 

 Voor het optimaal functioneren van de CRK en het behalen van de gestelde ambities is het 
van belang dat de leden van de CRK de communicatieve vaardigheden van een veranderende 
wijze van omgaan met burgers beheersen. Daarnaast moeten de leden een inhoudelijke 
invulling kunnen geven aan de andere positie binnen het proces van het tot stand komen van 
een plan. Meedenken en in de praktijk brengen van de nieuwe inzichten ten behoeve van een 
soepele overgang naar de nieuwe omgevingswet wordt verwacht van de leden van de CRK. 
 
De CRK van de gemeente Roosendaal is als volgt samengesteld: 
o mevrouw Ir. A. Goemans, voorzitter en architect  
o de heer Ir. T. Mathijssen, architect  
o de heer Ir. F. van den Hout, architect 
o de heer F. Doomen , architect  
o de heer Ir. E. van Vugt, architect (per 1 oktober 2017) 
o de heer Ir. J. Hoorn, monumenten en restauratiearchitect 
o de heer D. Visse, monumenten en restauratiearchitect (tot mei 2017) 
o mevrouw dr. Ir. G. Andela, kunsthistoricus, monumenten en landschapsarchitectuur 

oproepbaar, geen vast lid van de CRK 
 
De CRK wordt ondersteund door: 
o de heer Ir. C.D.P. Sprong, secretaris, 
o de heer C. Gelijns, monumenten adviseur 

 

 De bedrijfsvoering CRK en transparantie. 
In de welstandsnota 2013 staat hoe de gemeente bouwplannen beoordeelt en tot een advies 
komt met betrekking tot het uiterlijk van uw aanvraag omgevingsvergunning. De welstandsnota 
biedt, door het stellen van minder regels, meer mogelijkheden om vanuit het welstandsaspect, 
oplossingsgericht mee te denken met burgers en bedrijven. Minder regels, meer tijd voor 
dialoog en sturen waar nodig en vrijlaten waar wenselijk. Bepaalde gebieden zijn als 
welstandsvrij gebied aangewezen. 
 Door het vervallen van overbodige beperkende criteria is er meer ruimte gekomen voor het 
uitwisselen van de wederzijdse argumenten en uitgangspunten ten aanzien van een ontwerp. 
De welstandsnota nodigt uit om de werkwijze en omgang met de aanvrager meer te richten op 
oplossingen en coaching in plaats van uitsluitend toetsen en beoordelen. De CRK wil op deze 
manier nader tot de aanvrager komen en samen streven naar een gedragen plan door alle 
betrokkenen. 
 De aanvragen voor de CRK en de verslaglegging worden daags na de vergadering 
gepubliceerd op de website. Zodoende is de aanvrager snel op de hoogte van het advies en 
kan de aanvrager tijdig eventuele gewenste aanpassingen doorvoeren.  
 

 De vergadering. 
De CRK van de gemeente Roosendaal komt een keer in de 2 weken bij elkaar op woensdag 
(sinds 1 oktober 2017). De vergaderingen vinden plaats in de multifunctionele ruimte van het 
Stadskantoor. Deze vergaderingen zijn openbaar. Per vergadering komen gemiddeld 15 
bouwplannen aan de orde.  
 De agenda wordt 2 dagen voor de vergadering op de website van de gemeente Roosendaal 
gepubliceerd en bij de balie DV ter inzage gelegd. Belanghebbenden (opdrachtgevers, 
ontwerpers, gemeentebesturen) kunnen hun ontwerp tijdens de vergadering toelichten. 
 Tijdens de vergadering zijn twee van de vier leden aanwezig volgens een afgesproken 
schema. Sinds 1 oktober 2017 is bij elke vergadering is de voorzitter aanwezig. Hier is voor 
gekozen om de continuïteit bij het behandelen van plannen te waarborgen naar de indieners 
toe. De voorzitter van de CRK (voor zowel monumenten als welstand) is het aanspreekpunt 
voor het bestuur, zij stelt de bijzondere adviezen op en draagt zorg voor het jaarverslag. 
 De CRK van de gemeente Roosendaal vergaderde 26 maal in 2017. In 2017 zijn 125 
toehoorders/belanghebbenden aanwezig geweest bij de vergadering, om een toelichting op het 
bouwplan te geven of voor een vooroverleg, voorafgaand aan de daadwerkelijke indiening van 
een bouwplan. De CRK nodigt zelf ook menigmaal belanghebbenden uit voor overleg en 
informatie. Zij acht de communicatie en samenwerking van groot belang voor het tot stand 
komen van de gewenste ruimtelijke kwaliteit. 
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 Bij het vooroverleg is op verzoek de verantwoordelijke stedenbouwkundige aanwezig om 
een toelichting te geven over de stedenbouwkundige uitgangspunten en randvoorwaarden bij 
grotere plannen. Na het vooroverleg over een plan wordt een preadvies gemaakt. 
 De monumentenplannen worden in behandeling genomen in de vereiste aanwezigheid van 
de monumentendeskundigen, die t.a.v. de cultuur historische aspecten advies uitbrengen, om 
tot een totaal en compleet gedragen advies te komen.  
 De CRK voorziet het bestuur gevraagd en ongevraagd van adviezen op de volgende 
terreinen: welstandszorg, monumentenzorg, RO plannen, reclamebeleid, beeldkwaliteit plannen 
en gebiedsindelingen zoals terrassen e.d. in het centrum. 
 

 Activiteiten CRK 
De CRK informeert zich, neemt initiatieven en kan het gemeentebestuur ongevraagd van 
advies voorzien. Ter voorbereiding op de vergadering of als ondersteuning van haar 
werkzaamheden kan er sprake zijn van:    
o locatiebezoek, vaak noodzakelijk bij monumentaanvragen, door de monumentenleden om 

goed geïnformeerd te kunnen adviseren; 
o extra overleg met bestuur of raadsleden; 
o extra overleg met externe adviseurs; 
o studiedagen, debatten, informatiebijeenkomsten. 
 
 

 
werkbezoek bij villa in Visdonck op 22 juni 2017 
 
Overige activiteiten van de commissie: 
15 februari 2017 Overleg wethouder Cees Lok over Vrouwenhof  
 (voorzitter A. Goemans en monumentenlid D. Visse) 
20 februari 2017 Evaluatie aanbesteding Wipwei en vervolg  
 (voorzitter A. Goemans) 
6 april 2017 Overleg beeldregieplan Stadsoevers west  
 (alle welstandsleden) 
20 april 2017 Presentatie aan de pers - jaarverslag 2016  
 (voorzitter A. Goemans) 
11 mei 2017 Praktijkcongres Omgevingswet Utrecht  
 (voorzitter A. Goemans) 
18 mei 2017 Overleg ontwikkeling Stadsoevers  
 (voorzitter A. Goemans) 
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20 juni 2017 Aanbesteding Mariadal – gesprekken marktpartijen  
 (voorzitter A. Goemans en monumentenlid J. Hoorn) 
22 juni 2017 Overleg ontwikkeling ‘t Zand  
 (gehele CRK) 
22 juni 2017 Werkbezoek villa in Visdonck, Mariadal en Tonge rloohuys  
 (gehele CRK)  
22 juni 2017 Overleg wethouder Cees Lok  
 (gehele CRK) 
29 juni 2017 Overleg Scherpdeelblokken  
 (voorzitter A. Goemans) 
29 augustus 2017 Overleg Wouwse Plantage – ter plekke  
 (voorzitter A. Goemans en monumentenlid D. Visse) 
1 september 2017 Workshop 3 - Scherpdeelblokken  
 (voorzitter A. Goemans) 
12 september 2017 Aanbesteding Mariadal – presentaties marktpartijen  
 (voorzitter A. Goemans en monumentenlid J. Hoorn) 
19 september 2017 Aanbesteding Mariadal – afstemming cultuurhistorie  
 (voorzitter A. Goemans en monumentenlid J. Hoorn) 
22 september 2017 Workshop 4 - Scherpdeelblokken  
 (voorzitter A. Goemans) 
21 december 2017 Plenair overleg en werkbezoek voormalige school aan de Nieuwstraat  
 (gehele CRK) 
 

 

 
werkbezoek bij voormalige school in de Nieuwstraat op 21 december 2017 
Bezoeken ter plaatse en extra activiteiten monumentenleden CRK:  
 
De monumentenleden hebben in totaal 11 locatiebezoeken gebracht. Dat is meer dan voorheen 
en ook vaker vroeg in het traject, in de meer informele vooroverlegfase.  
Opvallende projecten betreffen: 
• de tender voor herontwikkeling klooster en tuin Mariadal; 
• restauratie en conversie naar geïsoleerde woningen van diverse objecten in Plantage 

Centrum, Wouw, waaronder ook het kasteel zelf; 
•  Moerstraatseweg: herontwikkeling hooischuur en bijgebouwen tot woonhuis 
•  Nieuwstraat: herontwikkeling van een schoolgebouw tot appartementen 
• Pastorie Heilig Hartplein, herontwikkeling tot woonhuis 
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4. Ambities en toekomstmuziek. 
 
Eén keer in de zoveel tijd verandert er zo veel fundamenteels op zoveel terreinen dat we niet 
spreken van “een tijdperk van verandering” maar van “een verandering van tijdperk”. Volgens 
Jan Rotmans in zijn publicatie “Nederland Kantelt” zijn wij nu weer in zo’n overgangsperiode. 
Het is een periode waarin niet alleen de samenleving, maar ook de economie ingrijpend en 
onomkeerbaar verandert. Zo’n kantelperiode wordt gekenmerkt door chaos, turbulentie en 
onzekerheid. Er ontstaan spanningen en conflicten tussen degenen die mee willen veranderen 
(de nieuwe orde) en degenen die het oude in stand willen houden (de oude orde). Maar 
bovenal biedt deze periode kansen voor iedereen die mee willen kantelen. Laten we vieren dat 
we in een unieke periode leven. Dat is geen gemakkelijke opgave, maar een uitdaging!  . 
 
Het vorenstaande betekent dat wij niet alles kunnen loslaten en ankers uit het verleden nodig 
hebben om te kunnen reflecteren over onze roots en onze identiteit. Erfgoed is zo’n anker.  
 De ‘kanteling’ voor de CRK is in 2014 begonnen met de aanstelling van twee in plaats van 
één  monumentendeskundige(n). Zij hebben de opdracht om aandacht te vragen en te 
adviseren over wijzigingen van monumenten en andere cultuurhistorische waarden. 
Cultuurhistorische waarden in de stedelijke of landschappelijke gebieden met in de context 
monumenten krijgen steeds nadrukkelijker aandacht in de beleving van de ruimtelijke kwaliteit, 
het behoud van de identiteit en de cultuurhistorische waarden van Roosendaal. “The spirit op 
de the place”, zou centraal moeten staan bij transities van het gebied. Dit kunnen ingrepen zijn 
ten behoeve van de wateropgave en energietransitie in het kader van het klimaatbeleid, de 
herbestemming van leegkomende gebouwen, visievorming voor krimpgebieden, ontwikkeling 
van wijken uit de wederopbouwperiode en/of infrastructurele ingrepen. Vanuit de overtuiging dat 
erfgoed een kans is om ontwikkelingen krachtig en aantrekkelijk te maken, wil de commissie 
samenwerken met andere partijen om deze doelstelling in de praktijk tot uitvoer te brengen.  
 De commissie legt haar ambities in het jaarverslag vast. Het inspireren en motiveren van 
indieners van plannen, aandacht en zorg voor een leefbare gebouwde omgeving, de 
Omgevingswet in 2021 en de bijdrage en de rol die de commissie hieraan kan leveren staan 
centraal. De omslag van de kwaliteitstoets aan het eind van de procedure (de situatie nu) naar 
een proces van coaching aan de “voorkant “ waarbij de initiatiefnemer de verantwoordelijkheid 
neemt voor zijn interventie en de begeleiding van de CRK vanaf de start is de uitdaging waar 
we de komende jaren voor gaan staan. Inspireren in plaats van toetsen en verbieden is waar de 
commissie zich op wil gaan richten. 
 Uit het vorenstaande volgen op hoofdlijnen onze ambities.  
 
Beleidsaangelegenheden, welstand- en monumentenbeleid 
Met het oog op de Omgevingswet 2021 is het belangrijk om nu te starten met een inventarisatie 
van te verwachten ontwikkelingen die onderscheidend zijn voor het komend tijdsgewricht. 
Vergrijzing, digitalisering, ecologie, emancipatie van de consument, het klimaat en 
energietransitie, energieprestatie eisen, duurzame monumentenzorg en woningconfigurator om 
er maar een paar te noemen zullen de komende jaren een grote rol gaan spelen.  
 
Het vinden van een balans tussen vergaande liberalisatie en de mogelijkheid  die de gemeente 
heeft een streng beleid te formuleren. Een structuur ontwikkelen op basis van aanvragen lijkt 
voor de hand te liggen, en daarnaast kunnen andere middelen  ingezet worden. Zoals reguliere 
debatavonden/symposia, twee wekelijks open loket voor initiatieven en/of website met database 
met oplossingen voor generieke zaken. 
 
Monumenten 
“Make no big plan”, laat de betrokkenen eerst zelf de urgentie ontdekken, die kan wel eens heel 
anders liggen dan wij denken. Het gaat tenslotte om meer dan alleen welstandelijkheid. Een 
goede functie en gebruik zorgt voor behoud. Maar ook behoud door ontwikkeling, waarbij het 
monument op zichzelf als in zijn omgeving, uitgangspunten zouden moeten zijn. Met de 
initiatiefnemers  in een open gesprek en stap voor stap in dialoog komen tot verantwoorde 
plannen. Snel en gedetailleerd om inspiratie te geven voor de volgende stap in het planproces. 
Deze werkwijze werpt zijn vruchten af. In toenemende mate erkennen opdrachtgevers, 
architecten en andere betrokkenen dat monumenten een bijzondere bijdrage leveren aan de 
gebouwde omgeving en daarom een intensievere en doordachte benadering behoeven.  
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Belangrijk is de mogelijkheid om locaties en/of monumenten te bezoeken, zeker bij complexe 
plannen. Overleg ter plaatse levert een positieve bijdrage omdat dan een initiatiefnemer de 
monumentale waarden herkent en het behoud daarvan leidend kan laten zijn bij het nemen van 
ontwerpbeslissingen. Vanzelfsprekend spelen in dat stadium van het planproces financiële en 
bestemmingsplanmatige aspecten (nog) geen rol. 
 

5. Monumenten  
 

Algemeen 
In 2017 hebben de monumentendeskundigen het gehele jaar in commissie geparticipeerd. De 
commissie heeft getracht de ambitie die de gemeente heeft geuit om het belang van 
monumenten in Roosendaal op de kaart te zetten vorm te geven. Bij de behandeling van 
plannen is dit steeds voor ogen gehouden en hiernaar te adviseren, waarbij steeds zo 
zorgvuldig mogelijk is gekeken naar het object, bouwhistorische en bouwtechnische 
onderzoeken, en de wensen van de aanvrager.  
 
De monumentendeskundigen hebben in 2015 het initiatief genomen om een opzet te maken 
voor brainstormbijeenkomst met initiatiefnemers, bouwers en architecten voor het wijzigen van 
monumenten in Roosendaal om een bijdrage te leveren aan het “soepel” laten verlopen van het 
planproces en het bewustzijn te vergroten als het gaat om de monumentale waarden. Dat 
initiatief heeft in 2017 geleid tot een bijeenkomst in de St. Jan op 11 december 2017. Harry 
Maas, directeur van het Monumentenhuis Brabant, heeft een presentatie voor gehouden over 
de regelgeving waar monumenteneigenaren en gebruikers mee te maken krijgen bij 
veranderingen en verbouwingen van een monument. 
 
De commissie heeft regelmatig met de initiatiefnemers de locaties en/of de monumenten 
bezocht en ter plaatse overleg gepleegd over de plannen.  
 
Het voornemen voor 2017 was om vroeger in het behandeltraject en met meer locatiebezoek te 
komen tot een meer open dialoog over hoe het plan te benaderen vanuit de monumentstatus. 
Door locatiebezoek ontstaat een aanzienlijk beter en genuanceerder beeld van spelende 
problemen en kansen. Daarmee wordt voorkomen dat discussies te veel zwart-wit worden en is 
er voor de aanvrager meer uitgebreid de kans zijn wensen te uiten en te overleggen. Tevens is 
er ook meer mogelijkheid om aanvrager ter plaatse te wijzen op aanwezige kwaliteiten, kansen 
en gevoeligheden van het monument.  
 Er wordt meer dan voorheen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vooroverleg te plegen 
op basis van een nog niet gedetailleerd plan. De CRK/monumentenleden reageren op en 
denken mee in het bepalen van de juiste uitgangspositie van aanvrager bij het opzetten van zijn 
plan. Daarbij is er meer tijd om te zoeken naar een concept dat aanwezige positieve 
monumentwaarden inzet ten behoeve van een duurzame en functionele toekomstige 
levensfase voor het monument.  
 Tijdens dit proces vragen de monumentenleden steeds royaal aandacht voor het doel om 
monumentwaarden te beschermen. Tevens wordt de aanvrager ook steeds uitgebreid bevraagd 
omtrent de functionele wensen die er zijn. De aanvrager of architect moet zich 
probleemeigenaar voelen bij het zoeken naar oplossingen die beide aspecten bedienen in 
plaats van alleen verdediger van de functionele wensen en de noodzaak ‘langs welstand te 
komen’. Soms is dat even wennen, maar steeds vaker mondt dit uit in open en bevlogen 
gesprekken en meer creativiteit. 
 
Twee terugkerende thema’s vallen op:   
• Hoe behouden we patina en bijzondere interieurdetails in een tijdsgewricht dat steeds 
nadrukkelijker vraagt om het maken van appartementen in monumenten die daarvoor soms in 
het geheel niet zijn ontworpen. Hoe stemmen we dat af met de daarbij komende wensen tot 
comfort en thermische isolatie, met vaak het verzoek tot het aanbrengen van voorzetwanden, 
zwevende dekvloeren en isolerend glas. Voor meer restauratieve kozijndetails heeft de 
commissie informatie beschikbaar, voor innovatieve oplossingen te aanzien van 
energiehuishouding en duurzaamheid is meer beschikbaarheid van kennis wenselijk (dit speelt 
bij o.a. Mariadal, Plantage Centrum, Nieuwstraat, Molenstraat) 
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• Veel transformatie van boerderijen in het buitengebied. Veel aanvragen met bijzondere 
kapconstructies in stallen, met te geringe vrije hoogtes voor wonen of bedrijfsvoering. Ook hier 
regelmatig conversie naar wonen of bed-and-breakfast. Als gevolg hiervan vaak het toevoegen 
van dakkappelen, wens tot aanbrengen zonnepanelen, isolatie en het dichtzetten met glas van 
grote staldeuren. (Vroenhoutseweg, Moerstraatseweg) 
 
 

6. Bijzondere ontwikkelingen 
 

o Stadsoevers  - Scherpdeel blokken 
De gemeente Roosendaal kiest voor een stapsgewijze verandering in het gebied Stadsoevers 
naar een levendige wijk met wonen, werken, onderwijs, cultuur en recreatie. De kracht in het 
gezamenlijk ontdekken en creëren. Maar alleen bij een samenhangend voortbouwen aan de 
structuurdragers van het gebied, ontstaat de beoogde samenhang tussen de plandelen en de 
rest van Roosendaal. Karakter bouw je niet in één dag, karakter moet groeien: voortbouwen op 
het bestaande, vervangen van de slechte onderdelen en toevoegen van nieuwe functies. 
 Het totale plan voor de ontwikkeling van Stadsoevers is opgesplitst in een aantal aparte 
documenten: het Ruimtelijk Raamwerk (december 2015) en het Kwaliteitskader Buitenruimte 
(december 2016). Beide documenten zijn op hoofdlijnen afgestemd op het bestemmingsplan.  
 
In 2017 zijn de kaders voor de ontwikkeling van het Stadsoevers West vastgelegd in het 
beeldplan. Dit beeldplan vormt het laatste deel van de kaders voor Stadsoevers West. De 
ingrediënten voor de planvorming worden toegelicht aan de hand van een combinatie van 
meerdere sferen en specials. De sferen zijn gebaseerd op de hoofddragers uit het 
stedenbouwkundige plan, zoals de Vliet en ecologische verbindingszone. In aanvulling op deze 
sferen wordt er bij de specials ingegaan op de individuele objecten.  
 Net als bij het Ruimtelijk Raamwerk en Kwaliteitskader Buitenruimte is de CRK betrokken bij 
de inhoud en werkbaarheid van het beeldplan. 
 
De stap na het beeldplan is het maken van een blok paspoort. De Scherpdeelblokken zullen 
als eerste ontwikkeld gaan worden. In een 4-tal workshops onder leiding van Freddy 
Koelemeijer en Coen Smit van StudioSpacious zijn de blok paspoorten vastgesteld. Vanuit de 
CRK is de voorzitter A. Goemans betrokken geweest. 
 
In 2016 is de aftrap van de verandering in het gebied Stadsoevers geweest met de 
aanbesteding en gunning van het plandeel Wipwei. De CRK was betrokken bij het opstellen 
van de ruimtelijke randvoorwaarden in de vorm van onderzoeksvragen. Een gemandateerd lid 
van de CRK (voorzitter A. Goemans) was betrokken bij de selectieprocedure. Wethouder Toine 
Theunis sloeg op 11 mei 2017 de eerste paal de grond in voor de realisatie van dertig 
woningen op de Nieuwe Wipwei. 
 

o Voormalig kloostercomplex Mariadal  
De provincie Noord-Brabant kocht het voormalig klooster Mariadal aan de Vincentiusstraat in 
2013 aan, omdat het een belangrijke rol vervult in het verhaal van religieus Brabant. Vanuit dit 
klooster is het onderwijs aan meisjes in de provincie begonnen en uitgebouwd. Het behoud van 
de cultuurhistorische waarden van het complex en de verhalen die bij het klooster horen zijn de 
basis geweest voor een verdere ontwikkeling. In 2017 heeft de provincie Noords-Brabant een 
tender uitgeschreven. Vanuit de CRK zijn J. Hoorn en A. Goemans betrokken bij deze 
selectieprocedure. 
 BVR uit Roosendaal en het ontwerpteam Bedaux de Brouwer Architecten en wUrck 
Architectuur Stedenbouw zijn als winnaar uit deze selectie gekomen en zullen de komende 
jaren het voormalige kloostercomplex Mariadal gaan omvormen. 
 In het klooster zal een mix komen van wonen en zorg. In de kapel komt horeca met culturele 
en maatschappelijke functies.  
 De nu nog verborgen kloostertuin zal een transformatie ondergaan en wordt een nieuwe 
oase van rust in de binnenstad van Roosendaal. De tuin gaat open voor publiek en er kunnen 
zelfs kleinschalige evenementen in georganiseerd worden. Vanaf het station is het 
winkelgebied te bereiken via de tuin.  
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 In de voormalige boomgaard wordt een zogenoemde ‘Stroomgaard’ gerealiseerd. Dit wordt 
een proeftuin voor innovatie, met bijvoorbeeld zonnepanelen op de daken en een warmte-
koude opslag voor de woningen en het klooster. 
 

 
7. De welstandsnota 

 
De welstandsnota is sinds 2004 het bindende beoordelingskader bij het adviseren over 
aanvragen omgevingsvergunning en bouwinitiatieven. De CRK verwijst in alle schriftelijke 
adviezen expliciet naar de welstandscriteria zoals die zijn geformuleerd in de welstandsnota. 
Sinds januari 2013 heeft de gemeente Roosendaal een geactualiseerde en vereenvoudigde 
welstandsnota. Door het stellen van minder regels biedt de nieuwe welstandsnota meer 
mogelijkheden om vanuit het welstandsaspect oplossingsgericht mee te denken met burgers 
en bedrijven. Er is meer tijd voor dialoog en coaching en vooraf aansturen waar nodig en 
vrijlaten waar wenselijk. Bepaalde gebieden zijn als welstandsvrij gebied aangewezen. 
 
Bij een bouwplanbehandeling worden de van toepassing zijnde welstandscriteria aangegeven 
door de secretaris. Tevens wordt alle relevante informatie verstrekt, zoals foto’s, luchtfoto’s, en 
indien aanwezig artists-impressions, rondkijkfoto’s en de welstandsadviezen van de in de 
directe omgeving reeds gerealiseerde soortgelijke bouwwerken t.b.v. precedentwerking. 
 
Dat de welstandsnota compacter en begrijpelijker is geworden komt naar voren uit de 
communicatie met- en feedback van- klanten, architecten en de leden van CRK. Er is invulling 
gegeven aan de behoefte om onze klanten eenvoudig en inzichtelijk te laten navigeren door de 
Welstandsnota 2013. De internet site is voorzien van een handleiding met zinvolle tips om zo 
inzicht te krijgen of een plan voldoet aan de criteria uit de welstandsnota. De meeste 
gebruikers ervaren dit als een positieve wending en benaderen de gemeente nadat zij al de 
welstandsnota hebben gelezen op de internetsite voor de specifieke vraag.  
 
Herziening van de welstandsnota in het kader van de nieuwe omgevingswet 
Het afgelopen jaren is aandacht besteed aan rol en positie van de ruimtelijke kwaliteit in de 
toekomstige omgevingswet. Bij het inwerking treden van de nieuwe omgevingswet (verwacht in 
2021) zal de wijze waarop toezicht op de ruimtelijke kwaliteit uitgevoerd wordt en de 
verankering van het beleid hiervan in de welstandnota veranderen.  
 In 2015 heeft de CRK de notitie Voorbereid op de toekomst opgesteld om inzicht te krijgen 
in de kansen die de nieuwe omgevingswet kan bieden en de wijze waarop de CRK haar visie, 
kennis en kunde kunnen gaan inzetten voor de ruimtelijke kwaliteit. Er zijn gesprekken gevoerd 
met het bestuur en er zijn aanbevelingen gedaan om proces van de overgang naar de nieuwe 
omgevingswet op te starten. De gesprekken over deze omwenteling in beleid zullen de 
komende jaren op de agenda blijven staan. De positie en rol bij ruimtelijke ontwikkelingen voor 
de CRK zal worden verankerd in de omgevingsvisie voor de gemeente Roosendaal en de 
daaruit voortvloeiende omgevingsplannen.  
 De nieuwe positie en rol die de CRK kan gaan innemen in het ruimtelijk beleid van de 
gemeente Roosendaal ziet zij als een inspirerende kans.  
Dit betekent dat de huidige welstandsnota ook onderdeel is van het proces. De welstandsnota 
zou een inspirerend beleidsstuk kunnen worden, met onderzoeksvragen die bij bouwinitiatieven 
aan het begin van de planvorming al aan de orde zijn. Een adviescommissie (breed van opzet) 
die coacht vooraf, inspireert en de verantwoordelijkheid bij de indiener neerlegt. 
 
 

8. Voorbereid op de nieuwe omgevingswet 
 
In 2015 heeft de CRK een notitie gepresenteerd met de titel: Voorbereid op de toekomst: 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit nieuwe stijl. De reden om deze notitie op te stellen was het 
instemmen van de Tweede Kamer op 1 juli 2015 met de Omgevingswet. Het inwerking intreden 
van de wet in inmiddels tot 2021 uitgesteld. 
 De omslag van de kwaliteitstoets aan het eind van de procedure naar een proces waar een 
initiatiefnemer, die de verantwoordelijkheid neemt voor zijn interventie in Roosendaal, aan de 
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voorkant ‘gecoacht‘ kan worden is de uitdaging waar we voor gaan staan. Inspireren in plaats 
van toetsen.  
 
In het jaarverslag 2015 is uitgebreid ingegaan op de nieuwe omgevingswet en de andere rol 
van de CRK in de toekomst. Aanbevolen is om de CRK de ruimte en mogelijkheid te geven zich 
voor te bereiden op haar rol en positie in de nieuwe omgevingswet.  
 In 2016 heeft de CRK de steun gekregen om zich op haar nieuwe rol en positie voor te 
bereiden door de participatie met betrokkenen op te starten. Dit is een omslag in het denken 
over ruimtelijke kwaliteit en de CRK maakt deel uit van een proces binnen de gemeente 
Roosendaal. Samen op weg naar een nieuwe wijze van kwaliteitsbeleid en een CRK nieuwe 
stijl. 
 
Om te zorgen dat deze omslag gedragen wordt door alle betrokkenen is het zinvol om hierover 
te communiceren op verschillende manieren. Sinds 2016 is de CRK actief betrokken bij 
bewonersavonden, rondetafelgesprek met vakspecialisten en fietsexcursies met inwoners. 
 
 Daarnaast biedt de ontwikkeling van Stadsoevers de kans om de omslag in het toetsen 
achteraf naar coaching vooraf in de praktijk te brengen. Hier is een begin gemaakt om te 
coachen aan de ‘voorkant’ en de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke kwaliteit meer aan de 
initiatiefnemer te geven. 
 
Al is er een goede stap gezet in de richting van een ‘CRK nieuwe stijl’, dit is pas het begin. Om 
goed voorbereid te zijn op de toekomst, blijft communicatie en participatie belangrijk om zo een 
nieuw en gedragen kwaliteitsbeleid verder te ontwikkelen. 
 
Dit wil de CRK blijven uitdragen door: 
o Het regelmatig agenderen van reguliere debatavonden en symposia  
o Een 2-wekelijks open loket (spreekuur tijdens de lunch in het stadskantoor, aansluitend aan 

de vergadering) invoeren 
o Een interactieve website, met daarin wellicht: database met oplossingen voor generieke 

zaken 
o Pilots introduceren waarin de ‘nieuwe stijl’ met coaching vooraf zijn intrede doet.  
o De CRK zal zich inzetten om een pilot aan te wijzen zodra er een geschikt initiatief zich 

voordoet en dit goed afgestemd kan worden binnen de wettelijke kaders. 
o Bij nieuwe ontwikkelingen en initiatieven zal de commissie het voorstel doen om middels 

onderzoeksvragen en coaching in het voortraject de gewenste beeldkwaliteit gezamenlijk 
vast te stellen. En bepleiten dat de verantwoordelijkheid hiervoor door alle betrokken 
partijen gedragen wordt. 

o Bij grotere ontwikkelingen zal er voor gepleit worden om een gemandateerde uit de CRK in 
het proces naar voren te schuiven om dan concreet de kans te hebben om te coachen in 
plaats van slechts achteraf toetsen. 

 
 

9. De cijfers en feiten  
 
De afhandeling van bouwplannen. 
Om een goed inzicht te krijgen in de effecten van de vereenvoudiging van de welstandsnota 
zullen de cijfers voor 2017 en 2016 onder elkaar per tabel worden gepresenteerd en voorzien 
worden van een toelichting. 
 Niet alle bouwplannen kunnen in de voltallige CRK behandeld worden. Om die reden wordt 
een deel van de planbeoordeling onder mandaat afgedaan door de secretaris CRK (zie tabel). 
Tevens zijn door de verandering van de  Monumentenwet (MoMo) sinds 1 januari 2012 voor 
kleinere activiteiten (onderhoudsklussen) waarbij vormgeving, detaillering, profilering kleur en 
materiaalsoort niet veranderen vergunningsvrij geworden en of onder mandaat afgedaan. De 
CRK heeft de afgelopen 5 jaar de secretaris van de CRK op grond van het reglement van orde 
CRK Roosendaal een verdergaand mandaat gegeven.  
 Dit heeft haar weerslag gehad op het aantal plannen dat onder mandaat is afgedaan. Dit 
was tot medio 2017 nagenoeg constant over de jaren heen bezien. Door de invoering van de 
flitsvergunning, dat wil zeggen een vergunning voor een aanvraag omgevingsvergunning die 
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wordt verleend binnen een werkweek, is het niet meer mogelijk voor deze aanvragen een 
advies te vragen aan de CRK. Deze vergunningen vallen onder ambtelijke toetsing, lees de 
door de CRK gemandateerde ambtenaar. Het aantal plannen dat onder mandaat wordt 
afgedaan is gestegen met 7%. Hieruit kan worden opgemaakt dat een verdere efficiency is 
bereikt.  
 Onder mandaat zijn afgehandeld, lichte vergunningen welke voldoen aan de specifieke 
criteria en herhalingsplannen welke voldoen aan een eerder uitgebracht advies of plannen die 
vergelijkbaar zijn met plannen waarvoor al eerder een positief advies is uitgebracht en sinds 
2017 dus ook de aanvragen die vallen onder de flitscriteria. 
 
 
Aantallen bouwplannen 2017 
Totaal aantal ingediende bouwplannen afgedaan door 

2017 aantal plannen aantal 
welstandsc. 

aantal mandaat 

Omgevingsvergunning 345 215 245 

Monumenten 27 34 6 

Totaal 372 249 251 

 

ACTIVITEIT Commissie Mandaat Eindtotaal 

Bouwen 47% 53% 100% 

Monumenten 85% 15% 100% 

Eindtotaal 46% 54% 100% 
 
Conclusie:  
In 2017 werden in totaal 251 plannen onder mandaat afgedaan dat komt neer op 54 % van de 
plannen. Verklaring voor het stijgen onder mandaat is de invoering van de flitsvergunning die 
niet meer worden voorgelegd aan de CRK. 
 
 
Aantallen bouwplannen 2016 
Totaal aantal ingediende bouwplannen afgedaan door 

2016 aantal plannen aantal 
welstandsc. 

aantal mandaat 

Omgevingsvergunning 321 237 210 

Monumenten 20 26 3 

Totaal 341 263 213 

 

ACTIVITEIT Commissie Mandaat Eindtotaal 

Bouwen 53% 46% 100% 

Monumenten 90% 10% 100% 

Eindtotaal 53% 47% 100% 
 
Conclusie:  
In 2016 werden in totaal 210 plannen onder mandaat afgedaan dat komt neer op 47% van de 
plannen. De cijfers zijn ongeveer gelijk aan 2015. 
 
 
Uitgebrachte adviezen 2017  
Totaal aantal ingediende aanvragen omgevingsvergunning en uitgebrachte adviezen 

2017 aantal 
plannen 

aantal 
adviezen 

gemidd. 
adv/plan 

Omgevingsvergunning 345 460 1.33 

Monumenten 27 40 1.48 

Totaal 372 500 1.34 
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Conclusie:  
In 2016 zijn voor 341 plannen 476 adviezen uitgebracht, dit is gemiddeld 1.40 advies per plan, 
zie tabel, Voor 65% van de plannen is uiteindelijk een positief advies uitgebracht. 
 
 
Uitgebrachte adviezen 2016  
Totaal aantal ingediende aanvragen omgevingsvergunning en uitgebrachte adviezen 

2016 aantal 
plannen 

aantal 
adviezen 

gemidd. 
adv/plan 

Omgevingsvergunning 321 447 1.39 

Monumenten 20 29 1.45 

Totaal 341 476 1.40 

Conclusie:  
In 2016 zijn voor 341 plannen 476 adviezen uitgebracht, dit is gemiddeld 1.40 advies per plan, 
zie tabel, Voor 65% van de plannen is uiteindelijk een positief advies uitgebracht. 
 
 
Positief vs negatief advies 2017 
Totaal aantal ingediende bouwplannen en uitgebrachte adviezen 

2017 aantal 
plannen 

positief 
advies 

negatief 
advies 

Omgevingsvergunning 345 309 151 

  67% 33% 

Monumenten 27 22 18 

  55% 45% 

Totaal  66% 34% 

    

 
Positief vs negatief advies 2016 
Totaal aantal ingediende bouwplannen en uitgebrachte adviezen 

2016 aantal 
plannen 

positief 
advies 

negatief 
advies 

Omgevingsvergunning 321 209 112 

  65 % 35 % 

Monumenten 20 11 9 

  55% 45% 

Totaal    

    

 
 
Aantal keren behandeld in CRK in 2017 

2017 aantal 
plannen 

in 1 keer 
akkoord 

in 2 keer 
akkoord 

in meer dan 
2 keer 

akkoord 

Omgev.Vrg 345 246 78 13 

  75% 22% 4% 

Monument 27 19 7 2 

  68% 25% 7%  

Totaal 372 265 85 15 

  80% 17% 3% 
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Voor 80 % van de plannen is in 1 keer een positief advies uitgebracht. 
Voor 17 % van de plannen is in 2 keer een positief advies uitgebracht. 
Voor 3 % van de plannen is in meer dan 2 keer een positief advies uitgebracht.  
Over het algemeen is er een wederzijdse bereidheid plannen aan te passen voor een optimaal 
resultaat. 
Na in de gelegenheid te zijn gesteld om het plan aan te passen is uiteindelijk 6 % afgewezen 
die hebben geleid tot indiening van een nieuwe aanvraag, intrekking of weigering van de 
aanvraag zie tabel (waarin tevens de verdeling naar categorie). 
 
Aantal keren behandeld in CRK in 2016 

2016 aantal 
plannen 

in 1 keer 
akkoord 

in 2 keer 
akkoord 

in meer dan 
2 keer 

akkoord 

Omgev.Vrg 321 248 63 23 

  74% 19% 7% 

Monument 20 16 5 1 

  64% 23% 5%  

Totaal 341 264 68 24 

  80% 16% 4% 

 
Voor 80 % van de plannen is in 1 keer een positief advies uitgebracht. 
Voor 16 % van de plannen is in 2 keer een positief advies uitgebracht. 
Voor 4 % van de plannen is in meer dan 2 keer een positief advies uitgebracht.  
Over het algemeen is er een wederzijdse bereidheid plannen aan te passen voor een optimaal 
resultaat. 
Na in de gelegenheid te zijn gesteld om het plan aan te passen is uiteindelijk 8 % afgewezen 
die hebben geleid tot indiening van een nieuwe aanvraag, intrekking of weigering van de 
aanvraag zie tabel (waarin tevens de verdeling naar categorie).  
 
Conclusie cijfers 2017:  
Cijfers zijn meer verschoven naar het vergunnen onder mandaat en meer positieve 
beoordelingen in een behandeling voor zowel bouwen als monumenten. Het aantal plannen 
onder mandaat is aanzienlijk verhoogd als gevolg van de invoering van de flitsvergunning. 
 
De CRK bracht naast haar adviezen in het kader van de woningwet ook adviezen uit over de 
volgende onderwerpen: 

- Monumenten: 20 plannen, 

- Handhaven/legalisatie: 25 plannen 
 
De verwachting is, dat door een stringenter handhavingsbeleid het aantal adviezen hiervoor 
sterk zal stijgen, omdat in het kader van legalisatie onder andere een afweging dient plaats te 
vinden inzake het welstandsaspect. 
 
 

10. Aanbevelingen  
 
Nieuwe omgevingswet 
In 2015 heeft de CRK een notitie gepresenteerd met de titel: Voorbereid op de toekomst: 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit nieuwe stijl. De reden om deze notitie op te stellen was het 
instemmen van de Tweede Kamer op 1 juli 2015 met de Omgevingswet. Het inwerking intreden 
van de wet in inmiddels tot 2021 uitgesteld. 
 
De tijdsdruk is minder urgent door het uitstellen van de in werking treden van de wet, al blijft het 
van belang om een CRK nieuwe stijl te ontwikkelen en goed voorbereid te zijn op de toekomst. 
Goede communicatie en participatie zijn essentieel om zo een nieuw en gedragen 
kwaliteitsbeleid verder te kunnen ontwikkelen. 
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Dit wil de CRK gaan realiseren door: 
o Het regelmatig agenderen van reguliere debatavonden en symposia  
o Een 2-wekelijks open loket (spreekuur tijdens de lunch in het stadskantoor, aansluitend aan 

de vergadering) invoeren 
o Een interactieve website, met daarin wellicht: database met oplossingen voor generieke 

zaken 
o Pilots introduceren waarin de ‘nieuwe stijl’ met coaching vooraf zijn intrede doet.  
o De CRK zal zich inzetten om een pilot aan te wijzen zodra er een geschikt initiatief zich 

voordoet en dit goed afgestemd kan worden binnen de wettelijke kaders. 
o Bij nieuwe ontwikkelingen en initiatieven zal de commissie het voorstel doen om middels 

onderzoeksvragen en coaching in het voortraject de gewenste beeldkwaliteit gezamenlijk 
vast te stellen. En bepleiten dat de verantwoordelijkheid hiervoor door alle betrokken 
partijen gedragen wordt. 

o Bij grotere ontwikkelingen zal er voor gepleit worden om een gemandateerde uit de CRK in 
het proces naar voren te schuiven om dan concreet de kans te hebben om te coachen in 
plaats van slechts achteraf toetsen. 

 
Welstandsnota 
De huidige welstandsnota is ook onderdeel van de veranderingen in het kader van de nieuwe 
omgevingswet. De welstandsnota zou een inspirerend beleidsstuk kunnen worden, met 
onderzoeksvragen die bij bouwinitiatieven aan het begin van de planvorming al aan de orde 
zijn. Een initiatiefnemer kan hierdoor geïnspireerd het project opstarten. Bij nieuwe 
ontwikkelingen en initiatieven zal de commissie het voorstel doen om middels 
onderzoeksvragen en coaching in het voortraject de gewenste beeldkwaliteit gezamenlijk vast 
te stellen 
De nieuwe welstandsnota zou een adviescommissie (breed van opzet) die coacht vooraf, 
inspireert en de verantwoordelijkheid bij de indiener neerlegt moeten ondersteunen. Hoe dit 
vorm en inhoud te geven blijft in 2018 op de agenda staan.  
 
Communicatie met het bestuur 
De CRK wil graag het formele periodieke overleg en de informele gesprekken met bestuur 
blijven voortzetten in 2018. Het uitnodigen om vergaderingen bij te wonen en gezamenlijk op 
excursie in Roosendaal is hier onderdeel van. Dit geeft een goed beeld van de werkzaamheden 
en de betekenis van de CRK voor de gemeente Roosendaal. Tevens is het informeren en delen 
van de opgedane kennis en informatie van het proces van de transitie naar de nieuwe 
omgevingswet belangrijk.  
 
Communicatie met de indieners 
De commissie zal blijven aangeven, bij de initiatiefnemers, dat ze welkom zijn om in een zo 
vroeg mogelijk stadium aan te schuiven voor een collegiaal vooroverleg. Dan is het mogelijk 
een open gesprek over wederzijdse verwachtingen te hebben. 
 Dit vooroverleg begint steeds vastere vorm te krijgen in de huidige commissie en lijkt tot een 
soepeler proces en een door alle betrokkenen gedragen plan met gewenste kwaliteit te leiden.  
 In 2018 streeft de CRK ernaar om dit, ook gesteund door de gemeentelijke organisatie, 
toegankelijk te maken voor alle indieners. Hiervoor is onder andere regelmatig overleg met 
klantcontactpersonen en WABO-regisseurs nuttig.  
 
Ontwikkelingen ten aanzien van duurzaamheid 
De CRK vraagt aandacht voor de impact die het duurzaam bouwen heeft op de ruimtelijke 
ontwikkelingen. De laatste jaren zien we een toename van de eisen ten aanzien van 
duurzaamheid. Dit komt concreet terug in gestelde randvoorwaarden bij grotere ontwikkelingen. 
Het zou raadzaam zijn om bij selectieprocessen en aanbestedingen een deskundig adviseur 
ten aanzien van duurzaamheid te betrekken bij het gehele proces.  
 
Monumenten 
De monumentendeskundigen van de CRK hebben het initiatief genomen om een opzet te 
maken voor brainstormbijeenkomst met initiatiefnemers, bouwers en architecten voor het 
wijzigen van monumenten in Roosendaal om een bijdrage te leveren aan het “soepel” laten 
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verlopen van het planproces. Dat initiatief heeft in 2017 geleid tot een bijeenkomst in de Sint 
Jan. In 2018 is de CRK voornemens een avond voor de ‘deskundigen’ te organiseren.  
 Er zijn er inmiddels “goede voorbeelden” waarbij het behoud van 
monumentale/cultuurhistorische waarden prima gecombineerd zijn met de wensen van 
opdrachtgevers.  
 
Enquête 
Uit de enquête van 2015 zijn enkele concrete punten naar voren gekomen. In 2018 blijft de 
CRK hier aandacht aan geven in de openbare vergaderingen en in het overleg met indieners. 
 In de vergadering zal gemeld worden dat de adviezen van de CRK dezelfde dag via de 
website gepubliceerd worden. De gewaardeerde transparantie en toegankelijkheid van de CRK, 
de openheid in communicatie (die als overwegend prettig wordt ervaren) van de leden en 
secretaris kan nog versterkt worden door:  

 nog meer meedenken met de aanvragers aan de voorkant 

 de situatie ter plaatse meer betrekken bij het advies 

 zorg voor eenduidigheid van de adviezen 

 een betere toelichting door meer uitleg van de criteria te geven 

 de laagdrempeligheid en toegankelijkheid te vergroten door spreekuur in de hal van het 
stadkantoor in te stellen 

 een vaste voorzitter bij de CRK als boegbeeld en aanspreekpunt dat zorgt voor meer 
eenduidigheid 
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