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Datum 15 mei 2019 

Onderwerp Ontwerpbestemmingsplan Thorbeckelaan 237 

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling 

in de cyclus? 

Nee 

Portefeuillehouder Wethouder Theunis  

 
 
Op 15 april 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders het ontwerpbestemmingsplan 
Thorbeckelaan 237 met nummer NL.IMRO.1674.2103THORBECKELN237-0301 ter inzage gelegd 
(hierna: het plan). Daarover hebben wij een aantal vragen. Deze stellen wij bewust in de 
ontwerpfase: het is nu nog mogelijk om het bestemmingsplan dat uiteindelijk aan de raad zal 
worden voorgelegd bij te stellen. 
 
Kort weergegeven heeft het plan de volgende strekking. De bestemming van het volledige 
plangebied wordt gewijzigd van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen-3’ en er wordt voorzien in een groot 
bouwvlak (naar onze informatie heeft het bouwvlak een omvang van 23,5 meter bij 37 meter). Dit 
heeft nadelige gevolgen voor het uitzicht vanuit de achtertuinen van de bewoners van de 
aangrenzende delen van de Freesiaberg, Fluwijnberg en Fagotberg. Daarnaast kan worden gesteld 
dat het toestaan van verdere bebouwing op deze locatie op gespannen voet staat met het karakter 
van de omgeving als overgang tussen bebouwde kom en buitengebied. Verder wordt niet 
bijgedragen aan het behoud van de historische waarde van de omgeving als agrarisch gebied, 
waaraan een bewaard gebleven 19e-eeuwse hoeve nog herinnert. 
 
Het is bij ons bekend dat veruit de meeste bewoners uit de hiervoor genoemde straten tegenstander 
zijn van het plan in de huidige vorm. Dit blijkt met zoveel woorden ook uit Bijlage 6 bij het 
ontwerpbestemmingsplan: de Nota inspraak en vooroverleg. Daarin valt ons allereerst op dat het 
ambtelijke vooroverleg wordt gekarakteriseerd als ‘mediation’. Van een onafhankelijk geleid traject 
is echter geen sprake geweest. Afgaand op de inlichtingen van de omwonenden heeft er ook geen 
hoor en wederhoor plaatsgevonden, doordat het vooroverlegtraject ambtelijk is beëindigd 
onmiddellijk nadat een door de omwonenden gezamenlijk opgesteld tegenvoorstel door de 
initiatiefnemer werd afgewezen. De omwonenden geven dan ook aan dat in de stukken ten 
onrechte de indruk wordt gewekt dat aan de inspraakreacties tegemoet is gekomen door het 
bouwvlak iets te verkleinen. Het betreurt de omwonenden dat zij nu zijn aangewezen op het 
indienen van formele zienswijzen, terwijl zij zich in het vooroverlegtraject juist constructief hebben 
willen opstellen. 
 
In planologisch opzicht zijn er enkele opvallende verschillen met de bestemming ‘Wonen-3’ in het 
bestemmingsplan Tolberg, waarbinnen de direct aangrenzende woonpercelen vallen. Zo is in het 
plan het bouwvlak aanzienlijk groter, is er geen sprake van een strook met de bestemming ‘Tuin’ 
tussen de voorgevelrooilijn en de Thorbeckelaan en wordt voorzien in een afwijkingsbevoegdheid 
voor het college om via een omgevingsvergunning af te wijken van de maximale bouwhoogte met 
een onbeperkt aantal meters. Overigens heeft de raad het plangebied zeer recentelijk nog 
herbevestigd als agrarisch gebied, namelijk op 24 april 2018 bij het opnieuw vaststellen van het 
bestemmingsplan Tolberg. Destijds gold nog de regel dat bestemmingsplannen in beginsel voor de 
duur van 10 jaar worden vastgesteld, dit met het oog op de rechtszekerheid. 



 
Het voorgaande leidt tot de volgende vragen: 
 
 

1. Kan het college bevestigen dat ten tijde van de besluitvorming door de raad over het 
bestemmingsplan Tolberg in april 2018 al sprake was van verkennende gesprekken over dit 
plan voor het perceel Thorbeckelaan 237 en zo ja, waarom is destijds niet aan de raad 
voorgesteld om dit gedeelte niet te herbevestigen als agrarisch gebied? 

 
2. De visie die de raad in april 2018 (op voorstel van het college) ten grondslag heeft gelegd 

aan het bestemmingsplan Tolberg, is de visie dat er geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk 
zijn met uitzondering van Damastberg 110 en het winkelcentrum. Op grond waarvan vraagt 
het college de raad nu al om daarvan af te wijken voor het perceel Thorbeckelaan 237?  

 
3. Is vooraf op enigerlei wijze kenbaar vastgelegd, in beleid of anderszins, dat de functie van 

deze omgeving als overgang tussen bebouwde kom en buitengebied mogelijk aan 
verandering onderhevig is en door de gemeente Roosendaal kennelijk wordt gezien als 
mogelijke locatie voor uitbreiding dan wel inbreiding in de vorm van nieuwe bebouwing? 

 
4. In hoeverre zou er een precedentwerking uitgaan van het aannemen van dit plan voor 

eventuele toekomstige initiatieven om ook andere agrarische percelen in de directe 
omgeving van om te vormen naar een woonbestemming? 

 
5. Welke afwegingen hebben ertoe geleid dat het college dit ontwerpbestemmingsplan heeft 

vastgesteld ten faveure van een individuele initiatiefnemer, terwijl het kenbaar was dat 
vrijwel alle omwonenden tegenstander zijn? Welk gewicht is daarbij toegekend aan de 
recente beslissing van de raad om het gebied te herbevestigen als agrarisch gebied? 

 
6. In hoeverre onderschrijft het college de hierboven gegeven beschrijving van het 

vooroverlegtraject? Kan het college bevestigen dat dit traject is beëindigd op dezelfde dag 
dat de reactie van de initiatiefnemer op het gezamenlijk door de omwonenden opgestelde 
tegenvoorstel is ontvangen, zonder daar hoor en wederhoor op toe te passen? 

 
7. Was het college er bij de vaststelling van het plan van op de hoogte dat de aanpassing van 

het bouwvlak niet tegemoet komt aan de bedenkingen van de omwonenden en zo ja, in 
hoeverre heeft het college overwogen om het plan nog niet vast te stellen maar eerst te 
proberen om de omwonenden en de initiatiefnemer nader tot elkaar te brengen? 

 
8. Welke mogelijkheden ziet het college op dit moment om te bekijken of het plan alsnog 

zodanig kan worden aangepast dat dit ook voor de omwonenden aanvaardbaar is? 

 
9. Op grond waarvan acht het college de planologische verschillen in de bestemming ‘Wonen-

3’ in dit plan ten opzichte van de direct naastgelegen percelen binnen het bestemmingsplan 
Tolberg, in onder meer de grootte van het bouwvlak, de afwezigheid van een strook met de 
bestemming ‘Tuin’ en de afwijkingsbevoegdheid voor de bouwhoogte stedenbouwkundig 
aanvaardbaar? 

 
10. Volgens onze inlichtingen zwijgt de initiatiefnemer over zijn concrete plannen met het 

perceel. De stukken geven geen andere informatie dan dat er “een woning” komt. Welke 
regie heeft het college tot nu toe gevoerd om ervoor te zorgen dat de omwonenden goed 



worden ingelicht over de mogelijke veranderingen in hun directe leefomgeving (hierbij 
verwijzen wij naar uw antwoorden op de vragen van de raad met nummer 117-2018)? 

 
11. Kan het college meedelen wat de precieze invulling van het perceel zou worden als het plan 

in de huidige vorm zou worden aangenomen? In hoeverre kan er sprake zijn van verhuur aan 
meerdere gezinnen/personen, of dient bij “een woning” enkel te worden gedacht aan één 
huis voor één gezin? 

 
12. Recentelijk zijn op het perceel hagen aangebracht. Zijn deze zonder vergunning of andere 

toestemming van de gemeente toegestaan in het vigerende bestemmingsplan Tolberg en zo 
ja, tot welke hoogte? 
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VLP, Jos Heeren 
SP, Adriënne Maas-Cleeren 
Wezenbeek, Jac Wezenbeek 
ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk-Ader 
PvdA, Michael Yap 
BBR, Selda Bozkurt 
GL, Christian Villée 
D66, Harm Emmen 
 
  



Wij beantwoorden de vraag als volgt: 
 
1. Eerste verkennende gesprekken hebben plaatsgevonden in het najaar van 2017. Echter was op 

dat moment de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Tolberg reeds doorlopen. Dit 
betekent dat het bestemmingsplan ‘Tolberg’ gewijzigd vastgesteld diende te worden en 
daardoor burgers enkel de mogelijkheid hadden om beroep in te stellen en niet meer gebruik 
konden maken van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.  
 

2. Het bestemmingsplan Tolberg betreft een actualiserend bestemmingsplan welke in principe 
geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt. Dit wil echter niet zeggen dat die niet plaats 
kunnen vinden in dit gebied. Wanneer een initiatief zich aandient vraagt dit om een 
afzonderlijke beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordening. 

 
3. Met de inwerkingtreding van het bestemmingsplan Thorbeckelaan 237 wordt het mogelijk 

gemaakt om slechts één woning te realiseren. Dit initiatief is binnen verschillende disciplines 
getoetst aan het vigerende gemeentelijk beleid. Er is geen specifiek beleid voor het (al dan niet) 
bouwen in linten. Daarnaast is gebleken dat er geen planologische of milieutechnische 
belemmeringen zijn. 

 
4. Er zijn momenteel geen initiatieven bekend om agrarische percelen in de directe omgeving om 

te vormen naar een woonbestemming. Indien deze er komen dan worden deze afzonderlijk 
beoordeeld. 

 
5. Uit de inspraakreacties is gebleken dat omwonenden die aan de rand van de wijk Tolberg wonen 

(aan de Freesiaberg en de Fagotberg) er problemen mee hebben dat het vrije uitzicht verloren 
gaat. In een mediation-achtige setting is getracht naar een compromis te zoeken, maar dit heeft 
helaas niet tot een positief resultaat geleid. Desondanks is het voorstel om het bouwvlak te 
verkleinen wel doorgevoerd in het ontwerpbestemmingsplan. Wij zijn van oordeel dat in dit 
geval planologische medewerking kan worden verleend met aan voorliggende initiatief gelet op 
het feit dat het perceel slechts deels geschikt gemaakt wordt voor bebouwing en het 
toekomstige bestemmingsvlak op zo’n 40 tot 80 meter afstand van de bestaande woonpercelen 
is gelegen. Daar komt bij dat ingevolge de Provinciale Verordening Ruimte de locatie valt onder 
het ‘stedelijk gebied’. Uit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening achten wij de beoogde 
bestemmingsplanherziening aanvaardbaar. 

 
6. Na reactie van omwonenden heeft initiatiefnemer aangegeven af te zien van verdere deelname 

aan dit traject en heeft gewenst verder te gaan met het reguliere traject. Hierdoor eindigt per 
definitie het informele mediation-achtige overleg en start het formele traject. 

 
7. Wij waren op de hoogte van het feit dat de aanpassing van het bouwvlak niet tegemoet komt 

aan de bedenkingen van de omwonenden. (Zie ook het antwoord op vraag 5) 
 
8. Onder de huidige omstandigheden zien wij daartoe geen mogelijkheden. Ter plaatse wordt een 

woonperceel gecreëerd dat vergelijkbaar is met de situatie op aangrenzende percelen aan de 
Thorbeckelaan. Wij zien geen aanleiding om daarvan af te wijken (zie ook antwoord op vraag 9).  

 
9. Het bestemmingsplan zal gewijzigd ter vaststelling worden voorgelegd, waarbij een strook ten 

behoeve van de bestemming ‘Tuin’ wordt toegevoegd, conform de bestemmingsregels van de 
naastgelegen woonpercelen en de regeling voor het afwijken van de maximale bouwhoogte 
(artikel 3.4.1 lid b) zal worden geschrapt. 

 
10. Ingevolge dit bestemmingsplan wordt alleen vastgelegd dat ter plekke een woning mag worden 

opgericht waarbij de maximale footprint wordt vastgelegd. Het ontwerp van de te bouwen 
woning staat thans nog niet ter discussie. 



 
11. In het bestemmingsplan ‘Thorbeckelaan 237’ wordt de actuele omschrijving van het begrip 

wonen gehanteerd, zoals deze in ieder actueel bestemmingsplan in de gemeente Roosendaal is 
opgenomen. Deze omschrijving maakt het mogelijk om één woning te realiseren dat dient voor 
de huisvesting van één afzonderlijke huishouding, niet zijnde een bijzondere woonvorm, en/of 
voor de huisvesting van maximaal drie personen naast de huishouding of voor de huisvesting 
van vier personen wanneer daarnaast geen huishouding in het gebouw is ondergebracht. Tevens 
is het met een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid mogelijk om een woning/ wooneenheid te 
gebruiken voor een huishouding tot maximaal tien personen. 

 
12. Een uit groenvoorziening bestaande erfafscheiding past binnen een agrarische bestemming 

waarvoor geen vergunning is vereist.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders, 

Toine Theunis 


