


De fractie heeft de volgende vragen:

Onlangs heeft de VVD bij de behandeling van de verklaring van geen bedenkingen voor het 
Spectrum ook gesproken over  het  tankstation in  het  centrum van Roosendaal  onder  de 
Beneluxflat. De VVD blijft zich zorgen maken over vooral de veiligheid hier en zou het liefst 
zien dat het tankstation verhuist naar een geschiktere plek en niet in druk stedelijk gebied.
Ook  hebben  er  de  laatste  1  ½  jaar  door  reconstructiewerkzaamheden  van  Alwel  nog 
exceptioneel  grote  kranen  letterlijk  boven  gehangen.  De  verkeersafwikkeling  met 
naastgelegen parkeergarage verloopt  daarbij  niet  altijd  vlekkeloos.  Wij  begrijpen dat  het 
complex is en vinden het ook van belang om mogelijkheden met ondernemer Berkman af te 
stemmen en samen te kijken naar alternatieven.
De volgende vragen hebben wij voor de portefeuillehouder:

1. Is de plaats van het tankstation, vanuit Ruimtelijke Ordening bezien, een wenselijke 
plek voor een dergelijk tankstation?

2. Is er naar uw inzicht, vanuit Ruimtelijke Ordening bezien, een betere locatie voor dit 
tankstation en welke locatie heeft u dan in gedachten?

3. Hoe lang heeft Berkman de beschikking over een vergunning voor exploitatie van het 
tankstation?

4. Bent u bereid om met Berkman te kijken naar mogelijkheden op een andere locatie?
5. In  hoeverre  bent  u  bereid  om  hierin  te  participeren  (eventueel  ook  een  stukje 

financieel)?

Namens de fractie van VVD, 

Kees Verstraten

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1.Is de plaats van het tankstation, vanuit Ruimtelijke Ordening bezien, een wenselijke plek 
voor een dergelijk tankstation?

 



Het betreffende verkooppunt voor motorbrandstoffen, sinds 1969 op deze plek, onderdeel 
uitmakend van winkelcentrum Roselaar is opgericht, is sindsdien als zodanig in gebruik. Het 
betreft een verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder LPG. In het bestemmingsplan 
Binnenstad (vastgesteld door de raad in 2016) is het station overeenkomstig de functie 
bestemd. Het valt binnen de bestemming Centrum -1 en heeft de aanduiding gekregen dat 
ter plaatse een verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder LPG is toegestaan. Het station 
voldoet aan de milieueisen. Wel voorziet het bestemmingsplan in een 
wijzigingsbevoegdheid: mocht het verkooppunt ter plaatse worden beëindigd, dan voorziet 
de wijzigingsbevoegdheid in een bebouwingsmogelijkheid die in stedenbouwkundige zin 
passend is in de stedenbouwkundige context. Voor de duidelijkheid: de gemeente beoogt 
daarmee niet het verkooppunt in enigerlei opzicht weg te bestemmen, maar biedt alleen een 
mogelijkheid om te voorzien in een bebouwingsmogelijjkheid op het moment dat sprake is 
van het stopzetten van de activiteit. 

 

2.Is er naar uw inzicht, vanuit Ruimtelijke Ordening bezien, een betere locatie voor dit 
tankstation en welke locatie heeft u dan in gedachten?

Wij hebben geen andere locatie in gedachte.

 

3.Hoe lang heeft Berkman de beschikking over een vergunning voor exploitatie van het 
tankstation?

 

Dat is ons niet bekend.

Het tankstation heeft een milieuvergunning. Berkmman is ongeveer sinds 2004 de exploitant 
van het betreffende tankstation, daarvoor waren er andere exploitanten. De vergunning geldt 
in principe voor onbepaalde tijd.

 

4.Bent u bereid om met Berkman te kijken naar mogelijkheden op een andere locatie?

 

Indien de eigenaar van het tankstation een verzoek tot verplaatsing indient, zullen wij dat 
verzoek in overweging nemen. Of dit zal leiden tot daadwerkelijke verplaatsing, is uiteraard 
afhankelijk van de aangedragen locatie. Duidelijk is in ieder geval dat voor iedere nieuwe 
locatie voor een dergelijke functie, een planologische procedure zal moeten worden 
doorlopen. Dat geldt ook voor een locatie voor een dergelijke functie op een bedrijventerrein.

 

5.In hoeverre bent u bereid om hierin te participeren (eventueel ook een stukje financieel)?



 

In principe niet.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Toine Theunis


