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Onderwerp Ontwikkelingen de Meeten ll

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling

in de cyclus?
Betreft toelichtende vragen van technische
aard.

Nee

Beleidsterrein Omgeving

Portefeuillehouder Theunis

Schriftelijke vraag

Ontwikkelingen de Meeten ll

Het bestemmingsplan Majoppeveld is vorig jaar geactualiseerd middels een nieuw
bestemmingsplan. Het college van B&W heeft hierbij aangegeven dat het plandeel 'De
Meeten 2'niet is meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan Majoppeveld. Het college
van B&W was zich immers aan het beraden hoe zij de bedrijfsmatige ontwikkeling van de
Meeten 2 in de toekomst ziet. Dat vergt tijd want dat moet zorgvuldig gebeuren, aldus het
college van B&W. Pas wanneer de gemeentelijke visie voor De Meeten 2 voldoende
duidelijk is, wordt voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Het bestemmingsplan Majoppeveld, dat dateert uit20Q7, blijft voor het gebied De Meeten 2

onverkort van kracht. Dit plan blijft daarmee toetsingskader voor de beoordeling van
initiatieven die mogelijk kunnen komen voor dit gebied. Wel is hierbij aangegeven dat voor
het plandeel De Meeten 2 vanaf 20 december 2017 dit wel consequenties heeft voor het
kunnen heffen van leges bij bouwplannen.

Onze fractie heeft kennis kunnen nemen van de informatie uit het Gemeenteblad waaruit
blijkt dat eind vorig jaar een vergunning is verleend voor het realiseren van twee uitwegen in

het plandeel De Meeten 2 en een omgevingsvergunning voor het oprichten van een
bedrijfsruimte.

Hieruit kunnen we opmaken dat er dus interesse is voor bedrijven om zich te vestigen in De
Meeten 2. Een ontwikkeling die wij toejuichen, waarbij wel rekening dient te worden ge-
houden met het toetsingskader als opgenomen in het beeldkwaliteitsplan voor De Meeten 2.

Gelet op deze ontwikkeling heeft onze fractie de volgende vragen:

1. Wat is de stand van zaken m.b.t. de gemeentelijke visie voor De Meeten 2 en het
hierbij nieuw op te stellen bestemmingsplan voor dit plandeel?

2. Op welke wijze zijn of worden onze inwoners betrokken bij deze gemeentelijke visie?



3. Past de omschreven ontwikkeling (het oprichten van een bedrijfsruimte) binnen de
gemeentelijke visie voor De Meeten 2?

4. Wat zijn de kwaliteitsrichtlijnen, zoals die bijvoorbeeld bestaan voor't Zand, voor
(potentiële) kopers bij het inpassen van de door hun gewenste bebouwing voor De
Meeten 2?

5. Kunt u toelichten waarom de realisatie van twee uitwegen, waarvoor een vergunning
is verleend, past binnen het beeldkwaliteitsplan van De Meeten 2?

6. Zljn er nog andere relevante ontwikkelingen te melden over De Meeten 2?

Alvast dank voor uw antwoorden,

Namens de PvdA,
Michael Yap

Wii beantwoorden de vraqen als volqt:

1. De gemeentelijke visie omtrent de ontwikkelingsrichting van De Meeten 2 is nog niet
afgerond.

2. Wanneer de gemeentelijke visie er is zal deze worden vertaald in een nieuw
bestemmingsplan. ln de procedure van totstandkoming van een bestemmingsplan
zijn diverse mogelijkheden aanwezig om inbreng te leveren.

3. Het bestemmingsplan Majoppeveld, dat in 2007 door de gemeenteraad is
vastgesteld, is voor wat betreft het gebied De Meeten 2 het toetsingskader. Als een
aanvraag voldoet aan voornoemd bestemmingsplan, kan vergunning verleend
worden.

4. Het beeldkwaliteitsplan voor De Meeten 2 is mede een toetsingskader voor de
beoordeling van ingediende plannen. Het gaat daarbij om de beeldkwaliteit.

5. De beoordeling van in-/uitritten wordt bepaald door de kaders die daarvoor zrjn
opgesteld. ln het beeldkwaliteitsplan wordt omtrent de ontsluiting geen juridisch
harde uitspraak gedaan doch gesproken over'zoveel mogelijk'.

6. Nee

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Namens dezen,
De wethouder ruimtelijke ordening,

q-:

Toine Theunis


