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Niet van toepassing

De fractie heeft de volgende vragen:

Met ingang van 15 april 2019 is het ontwerpbestemmingsplan Thorbeckelaan 237 ter inzage gelegd 
voor een periode van 6 weken. Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om één woning te 
realiseren op de Thorbeckelaan 237 te Roosendaal. Dit ontwikkelplan is vervaardigd om 
medewerking te verlenen aan de bouw van één woning op de Thorbeckelaan, tussen Fazantberg en 
Hoekstraat, aan de rand van de Tolberg. Om de bouw van één woning aan de Thorbeckelaan 237 
mogelijk te maken, dient onderhavige gewijzigd bestemmingsplan te worden vastgesteld. Dit 
raadsvoorstel ligt nu voor en onze fractie heeft daarover de volgende vragen:

1. Wat heeft uw college van B&W verder nog kunnen doen vanuit uw publiek- en privaatrechtelijke 
positie, om herbestemming c.q. functieverandering van het onderhavig perceel vanuit de 
bestaande agrarische bestemming tegen te gaan?

2. Heeft u de anterieure overeenkomst ter zake verdere ontwikkeling perceel voorgelegd aan 
AKD, de stadsadvocaat?

3. In verband met gewijzigde inzichten is het alsnog mogelijk te overwegen om een reële 
mediation tussen betrokken partijen op te leggen?

4. Vanuit de anterieure overeenkomst bezien: in hoeverre is een reële prijs daarin berekend? 
Graag inzicht in de wijze waarop de prijs is berekend geworden. Als het gaat om de anterieure 
overeenkomst, als private overeenkomst. Hoe is het forfaitaire bedrag tot stand gekomen? Hoe 
is de exploitatiebijdrage berekend geworden?

5. Was het niet mogelijk om verdere voorwaarden op te leggen in het kader van tegengaan van 
verdere ontwikkeling van het onderhavig perceel bezien vanuit haar agrarische bestemming? In 
het kader van de publiek/privaatrechtelijke taak, in verband met verzoek om de agrarische 
bestemming te wijzigen. Wat was voor u de noodzaak om hieraan gehoor te geven en hieraan 
mee te werken? Was het niet mogelijk om dit tegen te gaan als het om het verzoek om 
herontwikkeling c.q. functiewijziging van het onderhavig perceel gaat zoals in deze aan de 
orde?

6. Hoe kunt u in de toekomst in de richting van omwonenden borgen, dat behalve de onderhavige 
ontwikkeling zoals mede in de anterieure overeenkomst is vastgelegd, de ontwikkeling van het 
totaal overgebleven resterende perceel ook een agrarische bestemming zal behouden, zodat 
verdere stedelijke bebouwing niet mogelijk zal zijn?



7. Uit het akoestisch rapport van Agel adviseurs blijkt dat de geluidsbelastingen als gevolg van 
verkeerslawaai overschrijden de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de wet 
geluidshinder. Hoe gaat u hiermee om bij de eventuele vergunningverlening?

8. Gelet op de plannen via Thorbeckelaan Zuid, langs het onderhavige perceel grond. Wordt deze 
routering ook gebruikt in de planvorming voor ontsluiting Tolberg en toegangsroute naar 
toekomstige nieuwe locatie Bravis. Wat zijn de geluidseffecten van deze ontwikkelingen? Ook 
relevant in dit voorstel Thorbeckelaan 237? Wat zijn de gevolgen en de effecten van deze 
ontsluitingsplannen?

9. Bent u bereid eventueel als de onderhavige planvorming doorgang mag vinden, vanuit uw 
publiek en privaatrechtelijke positie u maximaal in te zetten en zo ja op welke wijze om verdere 
bebouwing op deze agrarische grond te voorkomen? Kunt u borgen dat verdere 
precedentwerking in deze wordt voorkomen? Zo ja op welke wijze?

Alvast dank voor uw antwoorden.

Namens,

PvdA, Paul Klaver

SP, Adriënne Maas-Cleeren

Wezenbeek, Jac Wezenbeek

VLP, Jos Heeren

Burger Belangen Roosendaal, Selda Bozkurt

 

Namens de fractie van PvdA, Paul Klaver

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

Antwoord op vraag 1

Het initiatief is integraal beoordeeld. Daaruit is gebleken dat de nieuwbouw van de betreffende woning 
vanuit ruimtelijk oogpunt op de betreffende locatie aanvaardbaar wordt geacht, reden waarom 
medewerking is verleend en de bestemmingsplanprocedure is opgestart.. 

Antwoord op vraag 2 

Nee. Wel is de anterieure overeenkomst opgesteld conform het model welke AKD heeft gehanteerd 
bij andere projecten.

Antwoord op vraag 3

Het is gebleken dat dergelijke pogingen niet tot een oplossing zullen leiden.  

Antwoord op vraag 4

Aansluiting is gezocht bij de Regeling plankosten exploitatieplan. Artikel 5 bepaalt het bedrag van de 
plankosten dat ten hoogste kan worden verhaald, € 8.000,– is bij een bouwplan voor de bouw van 
één woning. Het college heeft besloten de bijdrage voor dit project vast te stellen op € 5.000,00 en 



daarbij aansluiting gezocht bij de exploitatiebijdrage die gevraagd wordt bij andere projecten, die 
vergelijkbaar zijn. Tevens is in de anterieure overeenkomst bepaald dat alle kosten van nadere 
onderzoeken die noodzakelijk zijn om te komen tot een onherroepelijk bestemmingsplan voor 
rekening van ontwikkelaar zijn en niet in de exploitatiebijdrage van € 5.000,00 zijn begrepen.

Antwoord vraag 5

Het initiatief zoals het werd ingediend, de bouw van één woning, is vanuit een oogpunt van een goede 
ruimtelijke ordening aanvaardbaar geacht (Zie ook antwoord op vraag 1). Er bestaan geen redenen 
om aanvullende voorwaarden op te nemen. Een verdere invulling van het gebied is niet aan de orde 
en behoeft in dit bestemmingsplan niet aan de orde te worden gesteld. 

Antwoord vraag 6

Elk nieuw verzoek zal op zijn merites worden beoordeeld en dat valt nu buiten het bestek van het 
bestemmingsplan dat nu ter vaststelling wordt aangeboden. 

Antwoord vraag 7

Het gaat om overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, dan is een procedure hogere waarde aan 
de orde. Deze procedure wordt gelijktijdig met het bestemmingsplan gevolgd. Daarmee worden 
hogere grenswaarden vastgesteld en tevens dienen dan voorzieningen aan een woning te worden 
getroffen zodat de binnenwaarde van de woning aan de wettelijke norm voldoet.

Antwoord op vraag 8

Dit is (nog) niet bekend.

Antwoord op vraag 9

Een in de toekomst ingediend verzoek zal op de eigen merites worden beoordeeld, waarbij het 
criterium ‘een goede ruimtelijke ordening’ uitgangspunt zal zijn voor de standpuntbepaling. Het 
huidige bestemmingsplan en het bestemmingsplan voor de bouw van deze ene woning lopen daar 
niet op vooruit.

 

 

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,


