
Gemeente

oosenR
-.D

(D

(D
daal

IEUWE

EfUIOCRATEHI
Datum 20 januari 2016

Onderwerp Aanloopstraten

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeling

in de cyclus?
-betreft toelichtende vragen van technísche aard

Nee

Beleidsterrein Bestuur

Portefeui[[ehouder H. Verbraak

Schriftelijke vraag

Tijdens de behandeting van het drieluik detaithandelsbeteid is de situatie in de aanloopstraten
Motenstraat en Raadhuisstraat buiten de nieuwe centrumring veetvutdig ter sprake geweest. De
wethouder heeft bij de mondetinge behandetingen keer op keer wissetende en tegenstrijdige
uitspraken gedaan waardoor er veel twijfet is ontstaan.

Puur weg bestemmen van atdaar aanwezig horeca en detailhandel wordt in de notitie 'Detailhandel
en horeca buiten centrumring' geen reatistische optie genoemd. Maar wel zaI aan de
bestemmingsregeting een wijzigingsbevoegdheid toegevoegd worden waarin de detailhandels- en/of
horecafunctie kan komen te vervatten wanneer aan bepaatde voorwaarden (objectieve criteria)
wordt voldaan (bijv. na beëindiging feitetijk gebruik). Er dient dan nog wel eerst een
wijzigingsprocedure te worden doorlopen.

Dit heeft bij verschittende raadsleden en ondernemers in de oostetijk deten van de Molenstraat en
Raadhuisstraat tot veel onrust geteid.

Tijdens de raadsvergadering van 14 januari 2016 heeft raadslid Goossens de conctusie getrokken
dat: 'Enket in overleg met en met instemming van de dan actuete eigenaren en ondernemers van
een pand in de aanloopstraten Raadhuisstraat en Motenstraat, kan de bestemming
detaithandelsfunctie gewijzigd worden'. Wethouder Verbraak heeft deze conctusie met een'Ja'
bevestigd.

Door een meerderheid van de raad is ook de motie 'Aanloopstraten' aangenomen. ln die motie
wordt het cotlege opgedragen om bij de uitwerking van de aangekondigde ptanologische
instrumenten die nu ter kennisneming aan de raad zijn aangeboden, de koers van het rapport
"Roosendaat: gezonde stad" aan te houden, ook waar het gaat om de aantoopstraten
Raadhuisstraat en Motenstraat. ln de aantoopstraten is, volgens de eerder genoemde notitie,
nagenoeg geen ruimte meer voor nieuwe vestigingen op nieuwe locaties. ln de Raadhuisstraat dat is
gesitueerd tussen de Burgemeester Prinsensingel en de Burgerhoutsestraat is er nog wel sprake van
een 'papieren plancapaciteit'. Voornemen van het cottege is om de gebruiksmogetijkheden voor
detaithandel en/of horeca voor deze onbenutte plancapaciteit op te heffen.

Om duidelijkheid te scheppen over de huidige en toekomstige situatie in de Motenstraat en
Raadhuisstraat en de rol van het cottege en raad hierin, heeft de Nieuwe Democraten behoefte aan
antwoord op de votgende vragen:

Staat de wethouder nog steeds achter zijn notitie dat detaithandel en horeca in de
aantoopstraten Motenstraat en Raadhuisstraat vallend buiten de centrumring moet worden
teruggedrongen? Hoe en wanneer?

2. ls de uitspraak van de wethouder dat hij de conctusie "Enkel in overleg met en met instemming
van de dan actuete eigenaren en ondernemers van een pand in de aantoopstraten
Raadhuisstraat en Motenstraat, kan de bestemming detailhandetsfunctie gewijzigd worden" met
een votmondig JA, votledig in overeenstemming met het raadsvoorstet en bijtagen? Betekent



dat dus ook juridisch gezien dat etke tegenstrijdigheid hiermee in de stukken beschouwd moet
worden als zijnde geschrapt? Of betekent het dat de votmondige uitspraak van de wethouder
moet worden beschouwd ats niet zijn uitgesproken? Het raadsvoorstel is evenwel ongewijzigd in
meerderheid aangenomen.

3. Aan welke objectieve criteria moet worden votdaan in gevat een detaithandets- en/of
horecafunctie kan komen te vervallen? En moet het coltege hiervoor toestemming krijgen van
de gemeenteraad of is het een cotlegebevoegdheid?

4. Heeft het cotlege deze wijzigingsbevoegdheid nu? Heeft het cottege andere instrumenten tot
haar beschikking om te doen wat ze witt om haar eigen notitie te realiseren, wetke?

5. Wetke bestemmingsptannen gelden nu voor de binnenstad? En welke bestemmingsptannen
btijven getden voor het oostetijke gedeelte van de aantoopstraten Molenstraat en
Raadhuisstraat? En bieden deze vigerende bestemmingsplan mogetijkheden om detaithandel en
of horeca weg te bestemmen, wetke dan?

6. Wat zijn de procedurete stappen, juridische mogetijkheden en financiëte gevotgen bij het weg
bestemmen van detaithandel en horeca zonder medewerking en instemming van de betrokken
ondernemers en of eigenaren?

7. Op welke wijze en wanneer gaat het cotlege uitvoering geven aan de motie'Aanloopstraten'?
En kan dat in de praktijk betekenen dat voor deze aantoopstraten dus hetzelfde beleid en
planotogisch regime gaat gelden als voor de andere aanloopstraat het Kadegebied, hoezo?

8. Wat is de consequentie van de motie op eventuete toekomstige bestemmingsptannen en
wanneer gaat dat leiden tot nieuwe raadsvoorstelten met voorgestelde wijzigingen?

9. Hoeveel papieren plancapaciteit is er in de Raadhuisstraat en in de Molenstraat en kan deze
probteemtoos worden weg bestemd?

10. Heeft de wethouder in zijn raadsvoorstet en bij de schriftelijke beantwoording en mondelinge
behandeling de gemeenteraad juist, voltedig en tijdig geinformeerd en vooral in het bijzonder
op het punt dat hij eerst voorstett detailhandel in de oostetijke delen van de Molenstraat en
Raadhuisstraat terug te dringen, vervolgens volmondig zegt hiervoor instemming nodig te
hebben van de ondernemers en eigenaren, en vervolgens btijkt dat de wethouder zich moet
houden aan het vigerende bestemmingsplan dat hiervoor geen enkel rechtsgeldig planologisch
instrument heeft maar tegetijkertijd zich wel moet houden aan het door de gemeenteraad
ongewijzigde raadsvoorstet drieluik actualisering detaithandetsbeteid en bijpassende
ptanologische instrumenten?

Namens de Nieuwe Democraten,
Ton Schijvenaars



De vragen beantwoorden wij als volgt:

1. Het is een (tandetijk) gegeven dat er een fors overschot is aan m2 detailhandet. ln het financieel
dagbtad werd onlangs gesproken over ca 25%voor gemeenten van onze omvang. Het is
noodzaketijk om op termijn te komen tot een 'krimp' voor wat betreft de
detaithandetmogetijkheden, met als uitgangspunt te komen een compacte binnenstad. Het
rapport 'Roosendaal: gezonde stad' speelt in op deze ontwikkeling

2. Om te komen tot een wijziging van een bestemming kan gebruik worden gemaakt van een
wijzigingsbevoegdheid. Voor het gebruik daarvan wordt een procedure doortopen waarbij de
betreffende betanghebbende(n) hun betangen naar voren kunnen brengen, dit vereist een
nauwkeurig overteg, wat gericht is op het bereiken van instemming.

3. Voor het gebied rondom de compacte binnenstad zal een nieuw bestemmingsplan worden
opgesteld. Onderdeel daarvan is het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid. Het vaststellen
van een bestemmingsptan is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Dit betekent dat de
gemeenteraad een beslissing neemt over de inhoud van de wijzigingsbevoegdheid en de criteria
waaraan het cottege moet votdoen om van een wijzigingsbevoegdheid gebruik te mogen maken.

Aan een wijzigingsbevoegdheid worden criteria en voorwaarden gekoppeld, waaraan het cottege
moet votdoen om gebruik te kunnen maken van de wijzigingsbevoegdheid. Een van de criteria is
dat van de wijzigingsbevoegdheid pas gebruik wordt gemaakt wanneer de functie die komt te
vervallen, gedurende een bepaatde periode niet meer feitetijk wordt uitgeoefend. Daarnaast
kunnen uiteraard ook nog andere voorwaarden worden toegevoegd. Dit dient nog verder te
worden uitgewerkt.

4. Nee in de huidige ter plaatse getdende bestemmingsplannen is geen wijzigingsbevoegdheid
opgenomen om detailhandel en horeca terug te dringen.

Voor het verkleinen van het overschot aan mz detaithandet in gebieden buiten de centrumring
om te komen tot 'de compacte binnenstad' kunnen ook andere mogelijkheden worden ingezet.
Dit kan bijvoorbeeld door het creëren van mogetijkheden waardoor het aantrekketijk wordt
voor een ondernemer om zich in de compacte binnenstad te vestigen.

5. Voor het oostelijk deet van de Molenstraat getdt momenteel het bestemmingsplan 'Centrum
Noord' en voor de Raadhuistraat gelegen ten oosten van de Burgemeester Prinsensinget getdt
het bestemmingsptan 'Binnenstad Oost Vrouwenhof'. Deze vigerende bestemmingsptannen
bieden geen mogelijkheden om aanwezige detaithandel en horeca 'weg te bestemmen'.

6. 'Wegbestemmen' is niet zonder meer mogelijk. Wanneer de gemeente daartoe toch zou witten
overgaan, dan zal daar een schadevergoeding tegenover moeten staan.
Overigens wordt de optie van 'wegbestemmen' van feitetijk aanwezige functies in de notitie
detailhandel en horeca buiten de centrumring niet voorgestaan.

7. Het college moet nog een standpunt innemen over de uitvoering van de motie

8. Het ligt voor de hand dat de inhoud van toekomstige bestemmingsplannen overeenkomt met de
retevante beteidskaders en overige door de gemeenteraad gestelde randvoorwaarden.

9. Dat moet nader worden onderzocht: een en ander fluctueert nametijk. Wegbestemmen gaat niet
van de een op andere dag: in de notitie wordt aangegeven op welke wijze 'papieren
ptancapaciteit' zou kunnen worden'wegbestemd'.

10.Ja.
ln de notitie 'Detailhandel en horeca buiten de centrumring' wordt een plan van aanpak
gepresenteerd wat, getet op trends en het overschot in mz op het gebied van detaithandet,
wenselijk is om te komen tot een compacte binnenstad. Dat vloeit ook voort uit de beteidsnota
'Roosendaal: gezonde stad' van Riek Bakker, waarmee de raad heeft ingestemd.



ln de notitie staat ook dat feitetijk aanwezige detaithandel en horeca nergens wordt
wegbestemd. Dat kan ook niet op basis van de betreffende notitie: deze bevat slechts een plan
van aanpak en een daarbij behorend stappenplan.

Ten aanzien van feitetijk aanwezige detailhandel en horeca wordt gesteld, dat deze ook in een
toekomstig bestemmingsptan positief bestemd wordt, doch dat aan deze positieve bestemming
een wijzigingsbevoegdheid wordt gekoppetd zodat in een aantal gevallen bereikt kan worden dat
er detailhandels- en horecamogetijkheden buiten het centrumgebied kunnen komen te
vervallen. Gebruikmaken van de wijzigingsbevoegdheid impliceert dat met betanghebbenden
overleg gevoerd wordt en onderhandetingen zulten plaatsvinden.

H. Verbraak
wethouder Economie


