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1. Inleiding 3

 
1.1. Aanleiding 

De gemeente Roosendaal is in 2003 gestart met een programma om te komen tot een 
actueel bestemmingsplanbestand in de hele gemeente. Het gemeentelijk grondgebied 
is thans nog versnipperd in een groot aantal bestemmingsplannen. Deze dateren uit al-
lerlei perioden. De in de loop der decennia ontstane versnippering en de ontwikkelingen 
met betrekking tot de Wet op de Ruimtelijke Ordening nopen tot herziening van een flink 
aantal bestemmingsplannen.  
 
Omdat het bestemmingplan voor de Kroeven ook gedateerd is, is er voor gekozen om 
ook aan het actualiseren van dit bestemmingsplan prioriteit te geven.  
 
Het voorliggende bestemmingsplan is opgesteld voor de woonwijk Kroeven en een deel 
van de wijk Tolberg, te weten de buurt Krogten (C-bergen), gelegen ten zuiden van de 
Kroevenpoort en het gebied Klein Brabant. 
 

1.2. Doel 

Het plangebied Kroeven is thans vervat in 11 bestemmingsplannen van uiteenlopende 
grootte, uiteenlopende datum en uiteenlopende systematiek. Voor het gebied Klein 
Brabant is nooit een bestemmingsplan gemaakt. Daardoor zijn allerlei regels in de ene 
straat anders dan in een vergelijkbare andere straat.  
 
Doel van dit bestemmingsplan Kroeven is het bieden van een actuele juridische rege-
ling voor de wijk Kroeven. Omdat het bestemmingsplan vrijwel alleen bestaand be-
bouwd gebied omvat, legt de regeling vooral de bestaande situatie en bouwrechten 
vast. Naast consolidatie zal de voor Kroeven aan de orde zijnde wijkvernieuwing voor 
zover mogelijk in het bestemmingsplan verwerkt worden. Het betreft de projecten Kroe-
venhof (opgeleverd), De Leede (opgeleverd), Staringlaan (opgeleverd), Gezelletuin 
(opgeleverd), Wildenborch (opgeleverd), Complex 504 (grotendeels gerealiseerd), Ge-
zellelaan gezondheidscentrum (in voorbereiding), Complex 505 en 506 (in voorberei-
ding) en Champetterberg (in voorbereiding). 
 

1.3. Ligging plangebied 

Het plangebied van het bestemmingsplan Kroeven is gelegen ten zuiden van Rijksweg 
A58 en is oostelijk begrensd door de Antwerpseweg en de wijk Langdonk. Westelijk 
wordt de grens bepaald door de Molenbeek en de spoorbaan Roosendaal-Antwerpen. 
Zuidelijk wordt het plangebied begrensd door de Willem Dreesweg. 
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Afbeelding 1  Ligging plangebied 
 

1.4. Geldende bestemmingsregeling 

In Kroeven vigeren thans de volgende 11 bestemmingsplannen.  
 
Tabel 1  Overzicht vigerende plannen 
 
Bestemmingsplan Vastgesteld Goedgekeurd 
Kroeven zuid-west  28-05-1965 27-04-1966 
Kroeven 30-11-1978 16-06-1976 
Tolberg 12-07-1979 26-02-1980 
De Krogten (uitwerkingsplan) 31-01-1984 25-04-1984 
Woonwagencentrum De Krogten 29-08-1985 14-02-1986 
Kantoorgebouw Streuvelslaan 29-08-1985 14-02-1986 
Gezellelaan 27-04-1995 10-11-1995 
Consciencelaan 07-09-1998 13-11-1998 
Thuiszorg West-Brabant Gezellelaan 16-11-1998 27-01-1999 
Beetslaan / Gezellelaan 26-11-1998 27-01-1999 
Gezellelaan / Kroevenlaan 26-11-1998 27-01-1999 

 
De wijk Kroeven is de oudste na-oorlogse nieuwbouwwijk ten zuiden van de A58 en is 
grotendeels in de jaren '60 van de vorige eeuw ontwikkeld. De C-bergen zijn hoofdza-
kelijk in de periode 1983-1985 gerealiseerd als één van de eerste fasen van de nieuw-
bouwwijk Tolberg. Het gebied Klein Brabant is begin jaren '90 tot stand gekomen. Voor 
het gebied Klein Brabant is nooit een bestemmingsplan gemaakt.  
 
Doordat de vaststelling van diverse bestemmingsplannen heeft plaatsgevonden tussen 
1965 en 1998, is een aantal bestemmingsplannen sterk verouderd en qua bestem-
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mingsmethodiek onvoldoende op elkaar afgestemd en qua beleid en regelgeving onvol-
doende toegesneden op actuele ontwikkelingen en bouwinitiatieven. De vigerende re-
gelingen leggen een nadruk op de realisering van het woongebied. Het voorgaande illu-
streert de noodzaak om te komen tot een goede en eenduidige regelgeving in de kern. 

 
1.5. Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het beleidskader geschetst, waarbinnen de planvorming plaats-
vindt. Met name het planologisch beleid op provinciaal en gemeentelijk niveau komt aan 
bod.  
 
In hoofdstuk 3 wordt de bestaande situatie in het plangebied beschreven.  
 
Hoofdstuk 4 bevat een beschrijving van het plan, waarbij met name de planologische 
aspecten en de visie ten aanzien van de ontwikkeling van het plangebied aan de orde 
komen.  
 
Hoofdstuk 5 bevat de juridische planbeschrijving, waarin met name de juridische as-
pecten van het bestemmingsplan worden beschreven.  
 
In hoofdstuk 6 wordt kort ingegaan op de economische uitvoerbaarheid van het be-
stemmingsplan.  
 
In hoofdstuk 7 is plaats ingeruimd voor korte toelichting op het overleg en de inspraak 
op het voorontwerpbestemmingsplan.  
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2. Beleidskader 7

 
2.1. Europees beleid 

2.1.1. Europese Kaderrichtlijn Water 
De Europese Kaderrichtlijn Water stelt eisen aan de chemische kwaliteit van het grond- 
en oppervlaktewater en de ecologische kwaliteit van oppervlaktewater. In het gebied 
West Brabant is onder regie van Waterschap Brabantse Delta per waterlichaam be-
paald wat de knelpunten en de KRW-doelen zijn. Vervolgens zijn de maatregelen be-
paald om die kwaliteitsdoelen te bereiken. Van elke RWSR-gebied in het waterschap 
wordt een rapport gemaakt waarin de KRW-maatregelen vastgelegd zijn. Waterschap 
en gemeenten leggen de KRW-maatregelen in bestuurlijke besluiten vast. Na de be-
sluitvorming worden de maatregelen in 2009 opgenomen in de "deelstroomgebiedsbe-
heersplannen" voor de Maas en de Schelde. Dit moet een initiatiefnemer van een 
ruimtelijk plan er echter niet van weerhouden om nu al rekening te houden met de 
KRW-doelstellingen. Sterker nog, de KRW is al in 2005 geïmplementeerd in de 
Nederlandse wetgeving en al vanaf 2000 in Europa van kracht. Van belang is dat bij 
initiatieven tenminste voldaan wordt aan het stand-still principe. Dit houdt in dat een 
ingreep (uitvoering van het ruimtelijk plan) de toestand van het watersysteem niet mag 
verslechteren, tenzij beargumenteerd kan worden dat dit wegens "een hoger doel" niet 
anders kan. Om dit te bereiken dienen in relatie tot de KRW de volgende vragen te 
worden beantwoord. 
1. Is het project riskant? 
2. Zijn er relevante chemische gevolgen? 
3. Biedt de ontwikkeling kansen om het ecologisch doel dichterbij te brengen? 
 
Er zijn geen noemenswaardige aspecten inzake water aan de orde. De ontwikkeling 
past in het Europese beleid. 
 

2.2. Rijksbeleid 

2.2.1. Nota Ruimte (Min. VROM, 2004) 
Op 17 mei 2005 en 17 januari 2006 hebben de Tweede Kamer en Eerste Kamer der 
Staten-Generaal ingestemd met de Nota Ruimte "Ruimte voor ontwikkeling".  
De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Ne-
derland en de belangrijkste bijbehorende doelstellingen. De nota bevat, in overeen-
stemming met het Hoofdlijnenakkoord van het kabinet, de ruimtelijke bijdrage aan een 
sterke economie, een veilige en leefbare samenleving en een aantrekkelijk land.  
De rijksverantwoordelijkheden en die van anderen zijn helder onderscheiden. Daarbij 
wordt invulling gegeven aan het motto "decentraal wat kan, centraal wat moet".  
Het hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is om ruimte te scheppen voor de ver-
schillende ruimtevragende functies. Het kabinet richt zich op: 
 versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland. 
 bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland; 
 borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden; 
 borging van veiligheid. 

 
In de Nota Ruimte wordt het nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd tot 2020, waarbij de 
periode 2020-2030 geldt als doorkijk naar de lange termijn. In de Nota Ruimte wordt 
een aantal uitgangspunten geformuleerd, die voor de concrete doorvertaling van ruim-
telijke ordening op gemeentelijk niveau van belang zijn. Zo wordt een ruimtelijke bij-
drage aan een sterke economie verwacht. Ruimtelijke knelpunten voor economische 
groei worden in de Nota Ruimte zoveel mogelijk weggenomen. 

Voor verstedelijking en economische activiteiten gaat het rijk uit van de bundelingstra-
tegie. Deze bundeling heeft in de optiek van het kabinet veel voordelen. De steden wor-
den ondersteund in hun functie van economische en culturele motor. In steden en dor-
pen wordt het draagvlak voor voorzieningen ondersteund. Infrastructuur kan worden 
geconcentreerd en optimaal worden benut.  
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Het rijk voert het bundelingsbeleid niet zelf uit. Dat is een taak van decentrale overhe-
den. Wel speelt het rijk een stimulerende rol. Ook toetst het rijk of provincies en WGR-
plusregio's het bundelingsbeleid voor verstedelijking en economische activiteiten in hun 
beleidsplannen opnemen.  

Uitgangspunt is dat in iedere gemeente voldoende ruimte wordt geboden om te voor-
zien in de natuurlijke bevolkingsaanwas. Dat geldt ook voor meer landelijke gebieden, 
waar vooral starters en ouderen moeite hebben om aan een geschikte woning te ko-
men, waardoor de sociale samenhang onder druk komt te staan.  

Om dit te kunnen volgen, gaat het rijk de streek- en bestemmingsplancapaciteit voor 
wonen "monitoren". Behalve voor de eigen bevolkingsaanwas, moet iedere gemeente 
ook voldoende ruimte bieden voor de lokaal georiënteerde bedrijvigheid.  
Bundeling van verstedelijking en economische activiteiten betekent dat nieuwe bebou-
wing voor deze functies grotendeels geconcentreerd tot stand komt, dat wil zeggen in 
bestaand bebouwd gebied, aansluitend op het bestaande bebouwde gebied of in 
nieuwe clusters van bebouwing daarbuiten. De ruimte die in het bestaande stedelijke 
gebied aanwezig is, moet door verdichting optimaal worden gebruikt. Het streven is 
erop gericht dat veertig procent van het totale uitbreidingsprogramma voor woningen en 
arbeidsplaatsen daar tot stand komt, al hanteert het kabinet, met oog op de praktijker-
varing van de laatste jaren, als achtergrond voor investeringsbeslissingen een tegen-
vallende productie binnen bestaand bebouwd gebied, in casu 25% van het totale 
uitbreidingsprogramma.  
 
Bij de diverse projecten in de wijk wordt uitgegaan van intensivering van het ruimtege-
bruik en is sprake van herstructurering van verouderde locaties. Voor de overige delen 
van de wijk wordt de huidige situatie geborgd. Hiermee past het bestemmingsplan in het 
rijksbeleid. 
 

2.2.2. Nationaal Bestuursakkoord Water 
In het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water dient in de toekomst ondermeer 
de wateropgave (zowel in het stedelijk als ook in het landelijk gebied) te worden uitge-
werkt. Hierbij zijn de genoemde werknormen, die afhankelijk zijn van het grondgebruik, 
maatgevend. Ten behoeve van deze wateropgave kan in de toekomst ruimte voor wa-
terberging benodigd zijn binnen de bestemmingsplangrenzen. Op basis van de thans 
beschikbare informatie is echter hiervoor nog geen ruimtelijke reservering voorzien. In 
voorkomende gevallen zal de gemeente deze mogelijke functieveranderingen (bijvoor-
beeld dubbelbestemming) door middel van een 'partiële herziening' of een 'vrijstelling' 
wijzigen. De watertoets zal dan worden doorlopen, het betreffende 'plangebied' zal wor-
den besproken in het waterpanel en er zal een waterparagraaf worden opgesteld . Op 
deze wijze is het aspect water ook in de toekomst op een zorgvuldige wijze ingebed in 
het bestemmingsplan. 
 
Indien sprake is van nieuw verhard oppervlak, wordt op basis van de werknormen in het 
'Nationaal Bestuursakkoord Water' is voor het stedelijk gebied T=100 geëist. Het is het 
meest voor de handliggend (vaak eenvoudig mogelijk door toestaan van peilstijging tot 
aan het maaiveld) dat deze wordt meegenomen in de aan te leggen infiltratie / 
retentievoorziening. Het is echter toegestaan om deze retentie te realiseren in 
groenstroken en op straat, indien er geen afwenteling plaatsvindt op andere gebieden 
en geen wateroverlast optreedt in woningen en bedrijven. Dit laatste is vaak alleen mo-
gelijk als er sprake is van een nieuwe ontwikkeling. 

 
2.3. Provinciaal beleid 

2.3.1. Brabant in Ontwikkeling, Interim Structuurvisie Noord-Brabant (2008) 
Algemeen 
In Brabant in Ontwikkeling, de Interim Structuurvisie, heeft de provincie als doel gesteld 
de (ruimtelijke) belangen en doelen van de provincie Noord-Brabant te benoemen en in 
hoofdlijnen in beleid uit te werken. In de bijhorende Uitvoeringsagenda 2008-2009 is 
vastgelegd hoe de doelen bereikt zullen worden.  
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De Interimstructuurvisie beschrijft de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid. 
Ook benoemt ze op hoofdlijnen hoe het beleid wordt uitgevoerd. De uitwerking van het 
beleid is opgenomen in de Paraplunota ruimtelijke ordening. De Interimstructuurvisie 
bestaat uit de volgende 3 delen:  
a. visie, belangen en beleid; 
b. sturing en uitvoering; 
c. ontwikkelingsprojecten West-Brabant. 
 
Deel A 
Deel A bevat de visie op het provinciaal ruimtelijk beleid, geeft een overzicht met pro-
vinciale belangen en benoemt de hoofdlijnen van beleid. Het bestaande Streekplan 
2002 vormt de basis. Beleidsinhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het huidige 
streekplan vloeien voort uit nieuwe wetgeving en bestuurlijke besluitvorming. 
 
Deel B 
Deel B is helemaal nieuw ten opzichte van het Streekplan 2002. Het beschrijft de stu-
ringsfilosofie van de provincie. Daarnaast geeft het in een uitvoeringsagenda de inzet 
van instrumenten aan, zoals het provinciale inpassingsplan, de provinciale verordening, 
het indienen van zienswijzen tegen een ontwerpbestemmingsplan en de aanwijzings-
bevoegdheid.  
 
Deel C 
Deel C geeft een beschrijving van nut en noodzaak van de concrete ontwikkelprojecten: 
Logistiek Park Moerdijk en Agro-Foodcluster (AFC) West-Brabant en geeft een onder-
bouwing van de locatiekeuze. In het kader van het bestemmingsplan Kroeven is dit deel 
niet relevant. 
 
Vijf leidende principes voor het provinciaal ruimtelijk beleid 
Het hoofdbelang van de provincie voor het ruimtelijk beleid is het zorgvuldig ruimtege-
bruik zodanig dat ontwikkelingen bijdragen aan het op provinciale schaal behouden en 
verkrijgen van samenhang en balans tussen economische, ecologische en sociaal-cul-
turele kwaliteiten. De hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid zijn: 
 meer aandacht voor de onderste lagen; 
 zuinig ruimtegebruik; 
 concentratie van de verstedelijking; 
 zonering van het buitengebied; 
 grensoverschrijdend denken en handelen. 
 
1. Meer aandacht voor de onderste lagen:  
De eerste laag is de bodem "onder de voeten", het watersysteem en de bodemgesteld-
heid en de daarmee samenhangende natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden 
De tweede laag wordt gevormd door de infrastructuur. De provincie wil graag in de 
groeiende mobiliteitsbehoefte voorzien en tegelijkertijd Brabant bereikbaar en leefbaar 
houden. 
De derde laag, het bodemgebruik voor wonen, werken, landbouw en recreatie, moet in 
de toekomst meer gestuurd worden door de eerste twee lagen. 
 
2. Zuinig ruimtegebruik: 
De ruimtevoorraad in Brabant is eindig. Daarom dient zuinig omgaan te worden met de 
resterende onbebouwde ruimte. Sleutelwoorden bij zuinig ruimtegebruik zijn: inbreiden, 
herstructureren en een intensiever gebruik. 
 
3. Concentratie van verstedelijking: 
De provincie zet het al lang gevoerde beleid van concentratie van verstedelijking voort. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de stedelijke regio's, waar het 
leeuwendeel van de woningbouw en de bedrijventerreinen wordt gerealiseerd en de 
landelijke regio's, waar het beleid vooral gericht is op het voorkomen van verdere aan-
tasting van het buitengebied. Uitbreiden kan daar pas als nieuwbouw niet binnen het 
bestaand bebouwd gebied mogelijk is. 
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Om wonen, werken en voorzieningen in ruimtelijke zin te verdelen, worden vijf stedelijke 
regio's en vijftien landelijke regio's onderscheiden. Verstedelijkingsopgaven met een 
sterk bovenregionaal karakter worden geaccommodeerd in de stedelijke regio's die, 
gelet op de centrale positie van de vijf grote Brabantse steden (Breda, Tilburg, 
Eindhoven, Helmond en 's-Hertogenbosch) in het nationale en internationale stedelijke 
netwerk, gelegen zijn rond die steden. Roosendaal is gelegen in de stedelijke regio 
Bergen op Zoom-Roosendaal en heeft een verstedelijkingsopgave met een meer 
regionale betekenis op het vlak van wonen, werken en voorzieningen. 
 
4. Zonering van het buitengebied: 
In het vorige streekplan is het buitengebied verdeeld in een Groene Hoofdstructuur 
(GHS), waar de natuurfunctie voorop staat, en een Agrarische Hoofdstructuur (AHS), 
waar de landbouwfunctie voorop staat. Deze verdeling houdt de provincie, met enkele 
kleine wijzigingen, ook aan in de Interimstructuurvisie. 
 
5. Grensoverschrijdend denken en handelen: 
Activiteiten binnen Brabant hebben directe invloed op omliggende provincies en omge-
keerd. Dit vraagt in toenemende mate grensoverschrijdend denken en handelen. Het 
wordt steeds belangrijker om samen te werken en activiteiten af te stemmen, met name 
als het gaat om zaken op het gebied van water, natuur, infrastructuur, verkeer en ver-
voer en bedrijvigheid. 
 
Toetsing 
Bij de diverse projecten in de wijk wordt uitgegaan van intensivering van het ruimtege-
bruik en is sprake van herstructurering van verouderde locaties. Hiermee wordt invulling 
gegeven aan de vijf leidende principes en met name de principes gericht op intensive-
ring van het ruimtegebruik en herstructurering van verouderde locaties. Voor de overige 
delen van de wijk wordt de huidige situatie geborgd. Hiermee past het bestemmingsplan 
in het provinciaal beleid. 
 

2.3.2. Paraplunota ruimtelijke ordening Brabant in Ontwikkeling (2008)  
De Paraplunota ruimtelijke ordening hangt nauw samen met de interimstructuurvisie 
Brabant in Ontwikkeling. Hierin worden nadere uitwerkingen of concretiseringen van de 
algemene kaders uit de Interim Structuurvisie gegeven. In de Paraplunota wordt zo-
doende duidelijkheid naar Brabantse gemeenten en derden gegeven over de wijze 
waarop de provincie de bevoegdheden in de ruimtelijke ordening wenst te hanteren. 

 
2.3.3. Uitwerkingsplan Brabantse buitensteden & Woensdrecht 

Inleiding 
Het plan is een combinatie van een duurzaam ruimtelijk structuurbeeld (DRS) en het 
verstedelijkingsprogramma tot 2015 voor de regio Brabantse Buitensteden & Woensd-
recht. Het DRS geeft aan welke gebieden voor natuur en landschap behouden moeten 
blijven. Op de plankaart staat waar nieuwe stedelijke functies zoals woningbouw en be-
drijventerreinen ontwikkeld kunnen worden. Het uitwerkingsplan vormt de basis voor de 
toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied en is samen met het Streekplan 
het provinciale toetsingskader en richtsnoer voor de gemeentelijke ruimtelijke plannen.  
 
Programma wonen, werken en infrastructuur 
In de stedelijke regio Bergen op Zoom - Roosendaal is vraag naar ongeveer 300 hec-
tare bruto bedrijventerrein tot 2020, waarvan iets meer dan 200 hectare bruto voor de 
periode tot 2015. Daarnaast dienen er ongeveer 7.300 woningen gebouwd te worden 
tot 2015. De grote locaties voor woningbouw zijn de Augustapolder en de Bergse Ha-
ven in Bergen op Zoom en SpoorHaven in Roosendaal. Bergse Haven en SpoorHaven 
zijn locaties gelegen in het bestaande stedelijke gebied. Daar zullen woningen worden 
bijgebouwd, op plekken waar bedrijven verdwijnen, of op andere wijze ruimte beschik-
baar is. Op deze wijze wordt tot 2015 meer dan 60% van de te bouwen woningen in het 
bestaande stedelijke gebied bijgebouwd.  
De infrastructuur in de regio wordt op dit moment op diverse plekken aangepast. Voor 
de ontwikkeling van de stedelijke regio is met name de aanleg van de A4 van belang. 
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Ook de Noordoost-Tangent, de randweg Hoogerheide en RoBel zijn projecten waarmee 
in het plan rekening is gehouden. 
 
Thema's  
Roosendaal heeft veel woningbouwplannen met weinig woningen en veel verdichtinglo-
caties. Ingezet wordt op herstructurering.  
Het ontwikkelen van een duurzamer en robuuster watersysteem staat hoog op de 
agenda. Vanwege de ligging binnen de Regionaal Natuur en Landschaps Eenheid 
(RNLE) van de Brabantse Wal dient er een voorbehoud gemaakt te worden als het gaat 
om ontwikkelingsruimte voor wonen, werken en voorzieningen van de kernen in de lan-
delijke regio Woensdrecht. Het accent ligt op inbreiden en herstructureren. 
 
Toetsing 
De belangrijkste uitgangspunten van het uitwerkingsplan betreffen zuinig ruimtegebruik 
en tijdige herstructurering. De diverse ontwikkelingen in de wijk Kroeven passen binnen 
deze uitgangspunten. 

  
 
Afbeelding 2  Uitwerkingsplan streekplan 
 

2.3.4. Milieubeleidsplan Noord-Brabant 
De Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant (Provincie Noord-Brabant, 1995) 
maakt het mogelijk uitvoering te geven aan de verplichtingen die in de Wet Milieubeheer 
ten aanzien van de provinciale verordenende bevoegdheid zijn opgenomen. De wet 
schrijft een aantal materiële regels voor (bijvoorbeeld ter bescherming van de kwaliteit 
van het grondwater met het oog op waterwinning) en enkele formele regels (onder an-
dere advisering door een provinciale milieucommissie, inspraak bij milieubeleidsplan-
ning).  
 
Het bestemmingsplangebied ligt ten dele binnen het grondwaterbeschermingsgebied 
Roosendaal. Het projectgebied is niet gelegen in of nabij een aangewezen stiltegebied.  
Het grondwaterbeschermingsgebied zal worden bevestigd in het bestemmingsplan. 
Vanuit dit beleid bestaan er derhalve geen bezwaren tegen de voorgenomen ontwikke-
lingen. 
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2.3.5. Kookboek cultuurhistorie 
Met het uitbrengen van de Cultuurhistorische Waardenkaart en het Kookboek Cultuur-
historie (Provincie Noord-Brabant, 2000) wil de provincie Noord-Brabant een "handvat" 
bieden voor het inpassen van cultuurhistorische waardevolle elementen binnen de 
ruimtelijke ordening. Het uitgangspunt is niet het bewaren van "monumenten", maar het 
inpassen van cultuurhistorisch waardevolle elementen in de landschappelijke structuur. 
De kaart bestaat uit een inventarisatie van historische geografie, historische steden-
bouw en bouwkunst, historische groenstructuren en archeologie, waaraan een waarde-
ring is gekoppeld. De gevolgen voor het plangebied worden beschreven in hoofdstuk 3. 
 

2.3.6. Habitatrichtlijn 
De provincie heeft de nota "Rekening houden met Habitatrichtlijnsoorten in Noord-Bra-
bant" (Provincie Noord-Brabant, 2002-2) uitgebracht om degenen die in het kader van 
de ruimtelijke ordening te maken hebben met nieuwe ontwikkelingen, in een vroegtijdig 
stadium te wijzen op het eventueel voorkomen van habitatrichtlijnsoorten en de gevol-
gen daarvan. De gevolgen voor het plangebied worden beschreven in hoofdstuk 3. 

 
2.3.7. Water in Beeld 

In het tweede waterhuishoudingsplan van de provincie Noord-Brabant heeft de provin-
cie een aantal doelstellingen geformuleerd, gericht op een impuls van verandering van 
de waterhuishouding. Herstel van veerkracht van watersystemen, verminderen van ver-
droging van natuurgebieden, vermindering van droogteschade voor de landbouw, weer 
laten meanderen van beken, ruimte geven aan water, zijn enkele kenschetsen van de 
verandering.  
 
De ruimtelijke ordening is een belangrijke factor in het bereiken van waterdoelstellingen. 
Door een ruimtelijke planning die wordt afgestemd op het watersysteem, kunnen water-
doelstellingen ondersteund en versterkt worden. Belangrijk voor het maken van een 
ruimtelijke vertaling van waterbeleid is de beschikbaarheid van kaarten. De resultaten 
van deze rapportage zijn gebruikt voor het opstellen van de waterparagraaf. 
 

2.3.8. Aardkundige Waardenkaart 
Op 3 augustus 2005 is de Aardkundig Waardevolle Gebiedenkaart Brabant bekendge-
maakt. Een dag later is het vaststellingsbesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Brabant in werking getreden.  
 
De provincie Noord-Brabant wil haar aardkundige waarden behouden. Aardkundige 
verschijnselen zijn van grote betekenis voor zowel de belevingswaarde, als de natuur-
potentie van een landschap. Daarnaast zijn ze ons enige archief met betrekking tot de 
oudere geschiedenis van het landschap, waardoor ze zowel wetenschappelijke, als 
educatieve betekenis hebben. In het streekplan waren de aardkundig waardevolle ge-
bieden als globale goede ruimtelijke ordening al begrensd opgenomen.  
 
In het plangebied zijn geen bijzondere aardkundige waarden aanwezig.  

2.4. Beleid waterschap 

2.4.1. Keur waterschap Brabantse delta 
Voor het lozen van water op een watergang in beheer van het waterschap, is de Keur 
van het waterschap Brabantse Delta van toepassing (‘Keur waterkeringen en 
oppervlaktewateren, september 2005, waterschap Brabantse Delta’). Indien het 
afvoerend verhard oppervlak direct of via retentie / infiltratievoorziening loost op 
oppervlaktewater en kleiner is dan 2000 m2 kan volstaan worden met een melding aan 
het waterschap. Het hemelwater kan dan zonder keurontheffing worden geloosd op de 
watergang. Indien het afvoerend verhard oppervlak groter is dan 2000 m2 is voor het 
lozen op oppervlaktewater wel een ontheffing van het waterschap nodig. Bij het 
verlenen van een ontheffing wordt de Beleidsregel ‘hydraulische randvoorwaarden d.d. 
september 2005’ van het waterschap gehanteerd. Hierbij dient een retentievoorziening 
te worden gerealiseerd waarin hemelwater wordt geborgen tot een neerslaggebeurtenis 
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van eens in de 10 jaar met maximaal een landelijke afvoer van 1,67 l / s / ha of 2,67 l / s / ha 
(afhankelijk van de bodemopbouw).  
 
Indien sprake is van verontreinigd oppervlak is een directe lozing van overtollig 
hemelwater op het oppervlaktewater niet toegestaan. Er dient dan bij voorkeur te 
worden afgevoerd via een verbeterd gescheiden rioolstelsel (VGS), waarbij het 
waterschap uitgaat van een berging van 2 mm en een pompovercapaciteit van 0,2 mm / 
uur. Voor de aanleg van overstorten van een VGS is een WVO-vergunning van het 
waterschap benodigd. 
 

2.5. Gemeentelijk beleid 

2.5.1. StructuurvisiePlus Bergen op Zoom-Roosendaal 
De StructuurvisiePlus (Bergen op Zoom - Roosendaal, 2001) is een plan waarin op 
hoofdlijnen wordt aangegeven hoe in de toekomst moet worden omgegaan met zaken 
als woningbouw, recreatie, bedrijventerreinen, natuur, verkeer, water en landbouw voor 
het grondgebied van de gemeente Bergen op Zoom en Roosendaal.  
 
Deze StructuurvisiePlus bouwt voort op de in 1998 onder de naam vastgestelde Ruim-
telijke Ontwikkeling Strategie 2030 (ROS 2030) door de gemeenteraad van Roosen-
daal. Er zijn bepaalde ontwikkelingen, zoals de aanleg van de industriegebieden 
Borchwerf 2 bij Roosendaal en Auvergnepolder bij Bergen op Zoom, die bij de verdere 
uitwerking extra aandacht vragen. In de StructuurvisiePlus vormen de kwaliteiten van 
een gebied een zeer belangrijke wegingsfactor bij de keuze van de meest geschikte lo-
caties voor allerlei voorzieningen. 
In de StructuurvisiePlus vormen de kwaliteiten van een gebied een zeer belangrijke we-
gingsfactor bij de keuze van de meest geschikte locaties voor allerlei voorzieningen. In 
de StructuurvisiePlus benadering zijn de fysieke dragers van de duurzame kwaliteit van 
stad en landschap conditionerend voor de invulling van een gebied met programma's 
voor wonen, werken en recreëren. De discussie start derhalve aan de kant van het 
structuurbeeld alvorens tot de confrontatie met programma's over te gaan. De waterbo-
dem en natuurlaag, de infrastructuurlaag en occupatielaag vormen de duurzame dra-
gers van stad en landschap voor de lange termijn. Het zijn de condities voor de ontwik-
kelingen aan de kant van de programma's. Daar is de dynamiek hoger. De conjunctuur 
aan de vraagzijde van de diverse woon- werk- en voorzieningenmilieus is nu eenmaal 
aan verandering onderhevig. De resulterende dynamiek valt, zeker voor een periode 
van 30 jaar, moeilijk te voorspellen. Hier zijn "flexibiliteit" condities (in plaats van blauw-
drukken), "mee-ademen" met de vraagontwikkeling, toverwoorden. Verandering of aan-
passingen in de waterlaag en infrastructuurlaag kosten veel tijd en / of hogere investerin-
gen. 
 
De ontwikkelingen binnen Kroeven passen binnen dit beleid aangezien nadrukkelijk 
wordt gestreefd naar kwaliteitsverbetering, herstructurering en intensivering.  
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Afbeelding 3  StructuurvisiePlus 
 

2.5.2. Wonen in Roosendaal, de nieuwe visie op het wonen 
In samenwerking met partners heeft de gemeente Roosendaal de beleidsnota "Wonen 
in Roosendaal" (april 2001) opgesteld. De visie op het Wonen strekt zich uit over de 
woon- en leefomgeving. De beleidsuitqanqspunten voor de nieuwe visie op het wonen 
zijn Roosendaal woonstad, burgers willen kwaliteit, de gemeente als beleidsregisseur, 
rendement en beleid. Om de kern van het beleid, het bieden van goed wonen aan in-
woners, te verwezenlijken is de positie van de gemeente binnen de regio van belang. 
 
Bij het woonbeleid is er aandacht voor de leefbaarheid, voor de kwaliteit van het wonen, 
nu en in de toekomst en de keuzemogelijkheden van mensen. In de nota wordt inge-
gaan op maatregelen (producten en acties) die moeten worden nagestreefd om het vo-
renstaande beleid te verwezenlijken. 
 

2.5.3. Woningbouwprogramma (Woningprogrammering Roosendaal 2004-2010) 
De woningmarkt is steeds aan verandering onderhevig. Het is belangrijk om als ge-
meente hierop in te spelen door op het juiste tijdstip, de juiste typen woningen op de 
juiste plekken in onze stad en dorpen te ontwikkelen. Daartoe is een continue afstem-
ming van de vraag naar en het aanbod van woningbouwlocaties noodzakelijk. De Be-
leidsnota "Kwantitatieve en kwalitatieve Woningbouwprogrammering Roosendaal 2004-
2010, kortweg de Beleidsnota Woningbouwprogrammering, beschrijft de kwantitatieve 
en kwalitatieve woningbouwprogrammering voor de periode 2004-2010 en is een herij-
king van de in december 2002 vastgestelde versie. De nota probeert de vele herstructu-
reringsinitiatieven in het bestaand stedelijk gebied van zowel gemeente als ontwikke-
laars te kanaliseren. Zij zet de locaties mede op basis van de StructuurvisiePlus in 
volgorde. Immers niet altijd en overal kan gebouwd worden. 
Hieruit komt onder andere naar voren voor Kroeven: 

 
"In de Woningbouwprogrammering 2002 zijn verschillende uit te werken visies be-
noemd. De visies voor Knipplein en omgeving en Kroevenpoort zijn gereed. De re-
sultaten zijn in de Woningbouwprogrammering verwerkt." 
 
"Een groot aantal woningbouwlocaties is reeds vastgelegd in ruimtelijke plannen. 
Voor belangrijke stedelijke vernieuwingsgebieden zijn gebiedsvisies beschikbaar 
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c.q. in ontwikkeling (Groot -Kalsdonk, Kroeven, SpoorHaven). In Kroeven zijn een 
aantal bouwontwikkelingen ver gevorderd. " 
 
"Het verhoudingsgetal inwoners 65+ versus aantal senioren geschikte woningen is 
relatief groot in de wijken Noord (Kalsdonk), Groot-Kroeven en Kortendijk en in de 
dorpen Nispen, Wouw en Heerle. Daarom wordt in deze wijken gestart met het tot 
stand brengen van woonservicezones door (vervangende) nieuwbouw." 
 

Het bestemmingsplan voorziet in de invulling van de woningbouwprogrammering.  
 

2.5.4. Masterplan Wonen-Welzijn-Zorg, 2004-2015 
Dit Masterplan is de kadernota met betrekking tot het samenhangende Roosendaalse 
beleid ten aanzien van de terreinen wonen, welzijn / dienstverlening en zorg. Dit beleid is 
afgestemd op de behoefteontwikkeling en vraag van zorgvragers: zorg behoevende ou-
deren en mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychiatrische beperking. 
 
Het Masterplan bevat een strategische visie voor de periode tot 2015 met informatie 
over de ontwikkelingen op de terreinen wonen, welzijn en zorg met bijbehorende oplos-
singsrichtingen. Daarnaast biedt het houvast voor de uitvoering voor de eerstkomende 
jaren, gericht op nadere afspraken tussen partners over planning en prioritering van 
projecten en verantwoordelijkheden en middelen. 
 
Centraal in de visie staat het bereiken van het op de vraag afgestemde integrale aan-
bod van wonen, welzijn en zorg door het realiseren in de wijken en kernen van woon-
servicezones. Een woonservicezone is bovenal een gewone woonwijk of een deel er-
van, maar wel ingericht met aangepaste en / of aanpasbare woningen en toegerust met 
voorzieningen op het vlak van welzijnsdiensten en zorg. 
 
In het noordwestelijk deel van Groot-Kroeven liggen goede mogelijkheden voor de rea-
lisering van een woonservicezone: het gebied de Kroevenpoort met daarin de uitvoe-
ringsprojecten De Eglantier en Champetterberg met een intramuraal complex, een 
woonzorgcomplex, zelfstandige woningen met thuiszorg, een steunpunt en goede 
openbare vervoersvoorzieningen. Gedacht wordt aan een woonservicezone in combi-
natie met het gebied Beneluxflat / Ligapark in het zuidwestelijk deel van het centrum. 
 
In het zuidoostelijk deel van Groot Kroeven liggen ook potenties voor een uit te werken 
woonservicezone met steunpunt, eerstelijnsvoorzieningen, etc. binnen het gebied Kroe-
venflats – De Wildenborch, Rondeel – buurthuis De Wieken. 
 

2.5.5. Beleidsnota Perifere detailhandel  
De beleidsnota perifere detailhandel ziet ruime kansen voor ontwikkelen van buurtcen-
tra, met name voor de vergeten boodschap.  

 
2.5.6. Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2004-2015 (Gemeente Roosendaal, 2004) 

Roosendaal is strategisch gelegen op een knooppunt van autowegen en spoorlijnen 
tussen twee van de meest verstedelijkte gebieden van Europa, namelijk de Randstad 
en de regio Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven).  
Deze ligging geeft de stad en haar omgeving een enorme aantrekkingskracht voor 
ruimtelijke ontwikkelingen en verkeer. In het Streekplan Noord-Brabant 2002 onder-
scheidt de provincie Noord-Brabant stedelijke en landelijke regio's. Roosendaal is 
samen met de gemeente Bergen op Zoom zo'n stedelijke regio waar taakstellend ruimte 
wordt geboden voor economische ontwikkelingen en woningbouw. In de afgelopen 
decennia is de stad ondanks, of dankzij, de groei erin geslaagd een aantrekkelijke 
vestigingsplaats voor werken, wonen, winkelen en overige activiteiten te blijven. Om dit 
proces in de komende decennia in goede banen te leiden, zullen echter forse 
inspanningen moeten worden verricht, onder andere vanuit het oogpunt verkeer. 
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Voor Kroeven is het volgende relevant. 
 Voor fietsers wordt een differentiatie voorgesteld in verschillende netwerken. 
 Voorgesteld worden vrijliggende fietspaden in de Willem Dreesweg ten zuiden van 

Kroeven en Tolberg. 
 Uitgegaan wordt van herstructurering van de volgende wegen ten behoeve van 

autoverkeer (tot 2015): Kalsdonk, de Singel, van Dorst, Kroevenpoort. 
 Voor het openbaar vervoer wordt optimalisering van het huidig en toekomstig 

lijnennet voorgestaan. 
 

 
 
Afbeelding 4  Toekomstige hoofdwegenstructuur, gemeentelijk verkeers- en vervoers-
plan 
 

2.5.7. Groenbeleidsplan 
In november 2004 is het Beleidsplan landschap en groene openbare ruimte Roosendaal 
en Bergen op Zoom vastgesteld. In deze nota worden de uitgangspunten voor de op-
stelling van een ontwikkelingsvisie op het buitengebied en de hoofdgroenstructuur 
weergegeven. Dit gebeurt aan de hand van twee sporen: een analyse van het groene 
buitengebied en de hoofdgroenstructuur van de kernen en een beschrijving van kader-
stellend beleid en ontwikkelingen die gaande zijn. Door een confrontatie van deze spo-
ren zijn de opgaven voor het ontwikkelingsplan geformuleerd. 
Het doel van het uiteindelijk op te stellen Beleidsplan Landschap en Groene openbare 
ruimte is het bieden van: 
 een visie op de gewenste ontwikkeling van natuur en landschap in het buiten ge-

bied en de hoofdstructuur in de kernen, de komende 10 jaar; 
 een toetsingskader voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen; 
 draagvlak voor natuur, landschap en stedelijk groen. 
 

2.5.8. Spelen in Roosendaal 
De gemeente Roosendaal geeft ieder jaar veel geld uit aan speelvoorzieningen, reser-
veert hiervoor ruimte in het openbaar gebied en heeft personeel voor beleid en beheer 
ervan. De gemeente doet dit omdat speelvoorzieningen noodzakelijk zijn: "kinderen die 
buiten spelen ontwikkelen zich beter op tal van vlakken, zowel lichamelijk als sociaal, 
dan kinderen die weinig buitenspelen". 
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De openbare ruimte staat onder een grote gebruiksdruk: de volwassenen met hun 
auto's en honden eisen de buitenruimte voor zichzelf op. Voor kinderen is geen plaats 
meer om gewoon op straat te spelen. 
 
Uitvoering van deze Beleidsnota Speelvoorzieningen 2003-2009 staat garant voor vol-
doende aanbod van speelvoorzieningen voor kinderen en jeugd tot 19 jaar op een blij-
vend kwalitatief hoogwaardig niveau, waarbij rekening gehouden wordt met een even-
wichtige spreiding van speelvoorzieningen over de stad en de dorpen en waarbij inge-
speeld kan worden op de vraag zoals die bestaat bij de bewoners. 
 
In het bestemmingsplan is ruimte voor groen en speelgelegenheid opgenomen. 
 

2.5.9. Milieubeleidsplan 
Het milieubeleidsplan geeft het beleidskader aan voor milieu in de gemeente Roosen-
daal voor de een periode van 4 jaren. Het geformuleerde beleid is een verdere uitwer-
king van de Startnotitie Inhoudelijke aandachtspunten voor het nieuwe geactualiseerde 
milieubeleidsplan 2003-2007" die in 2003 is vastgesteld. In de Startnotitie is de richting 
aangegeven voor de ambities en de te volgen koers voor het milieubeleid in de ko-
mende jaren. De Startnotitie resulteerde in de formulering van vijf opgaven: Verinnerlij-
kingopgave, Bedrijfsgerichte opgave, Omgevingsgerichte opgave, Communicatieve op-
gave en de Organisatorische opgave. Deze opgaven zijn in het milieubeleidsplan verder 
uitgewerkt, met als hoofddoelstelling: minimaal behoud, maar liever verbetering van de 
leefkwaliteit in de gemeente Roosendaal. Per opgave wordt een aantal milieuthema's 
behandeld. per milieuthema wordt vervolgens ingegaan op de stand van zaken in de 
gemeente en wat er op grond van wetgeving en beleid van rijk en provincie van de ge-
meente wordt verwacht. Per thema is op deze wijze de ambities, doelen en activiteiten 
voor de komende 4 jaren in de gemeente beschreven. 
 
Op grond van de ambities, doelen en activiteiten uit het Milieubeleidsplan zal vervol-
gens een Meerjarenuitvoeringsprogramma (MUP) worden opgesteld. 
 
In april 2003 is de startnotitie "inhoudelijke aandachtspunten voor het nieuwe geactuali-
seerde milieubeleidspan 2003-2007" door het college van burgemeester en wethouders 
vastgesteld. Het nieuwe milieubeleidsplan zal voor een groot deel een voortzetting van 
het reeds in gang gezette beleid zijn. De nadruk ligt op de uitvoering van dit beleid door 
middel van een verdere inbedding in de organisatie. 
 
De uitvoeringsplannen worden op verschillende onderdelen periodiek geactualiseerd.  
 

2.5.10. Welstandsnota 
Sinds 1 juli 2004 kan welstandstoetsing van bouwplannen alleen nog maar plaatsvinden 
als de gemeente beschikt over een welstandsnota, waarin de toetsingscriteria van 
bouwplannen zijn opgenomen. De gemeente Roosendaal beschikt over zo'n nota. De 
bouwplannen worden hieraan getoetst. In de welstandsnota is het plangebied van het 
bestemmingsplan Kroeven aangewezen als regulier welstandsgebied. Het welstands-
beleid dient hierbij gericht te zijn op handhaving van het oorspronkelijke tijdsbeeld met 
als uitgangspunt het handhaven van de basiskwaliteit. 
 

2.5.11. Waterplan 
Het Waterplan is opgesteld als een samenwerkingsproduct van de gemeente Roosen-
daal, Waterschap Brabantse Delta, Waterleidingmaatschappij Brabant Water en provin-
cie Noord-Brabant. Het Waterplan vormt de opstap naar een intensieve en efficiënte 
samenwerking vanuit het besef dat alleen op deze manier de veelal integrale waterpro-
blemen aangepakt kunnen worden. Het Waterplan is een vrijwillige planvorm die geen 
wettelijke verankering kent. De doelstellingen uit dit Waterplan dienen dan ook vertaald 
te worden in de gemeentelijke plannen die wel een juridische grondslag kennen. Het 
Waterplan vervult in dat opzicht de functie van Koepelplan op gemeentelijk niveau. 
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In het Waterplan wordt vooruit geblikt op de wijze waarop in de toekomst met water bin-
nen Roosendaal wordt omgegaan. De doelen van het Waterplan zijn: 
 inzicht in het functioneren van het watersysteem en de wijze waarop deze bepa-

lend is voor functies als groen, wonen, werken en recreatie; 
 het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op het waterhuishoudkundig beleid 

binnen de gemeente Roosendaal; 
 het benoemen van ingrepen gericht op het verbeteren van de Roosendaalse 

waterhuishouding. 
Deze doelen dragen bij aan het realiseren van de hoofddoelstelling van het nieuwe 
waterbeheer: "Het creëren van een duurzaam en veerkrachtig watersysteem met een 
daarop afgestemd water- en landgebruik tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten".  
Vanuit een brede participatie waarin niet alleen de verschillende overheidsinstanties 
maar ook belangengroepen hebben meegewerkt, worden in dit Waterplan doestellin-
gen, beleidsregels en maatregelen uitgewerkt die toewerken naar het bereiken van het 
gewenste eindbeeld. 
 
In 2030 moet er in de gemeente Roosendaal sprake zijn van een watersysteem waarin 
het grondgebruik zodanig is afgestemd op het natuurlijk functioneren van het watersys-
teem dat daarmee variaties in waterkwantiteit en –kwaliteit eenvoudig kunnen worden 
opgevangen (veerkracht). 
 
Dit houdt in dat de verschillende vormen van grondgebruik en de karakteristieken van 
het watersysteem meer met elkaar in evenwicht worden gebracht, zodat er een mini-
mum aan ingrepen in het watersysteem nodig is om de gewenste gebruiksfuncties te 
kunnen uitoefenen. 
 
De waterketen is verder geoptimaliseerd waardoor er negatieve kwaliteitsinvloed op het 
watersysteem tot een aanvaardbaar minimum wordt teruggebracht evenals het verbruik 
van grondstoffen. Binnen de keten werken de organisaties op efficiënte en doelmatige 
wijze samen. De intensievere samenwerking beperkt zich niet tot de waterketen. Hier-
door vormen organisatorische grenzen niet langer een belemmering in het operationele 
waterbeheer, zodat een hoge mate van transparantie wordt bereikt en er geen ruimte 
resteert voor het onderling afwentelen van problemen. 
 
Het waterbeheer wordt door de betrokken organisaties als collectieve verantwoordelijk-
heid beschouwd en als zodanig inhoud gegeven vanuit de eigen verantwoordelijkheid. 
Gelet op het vigerende beleid van de verschillende overheden c.q. waterbeheerders zal 
de fysieke toestand van het Roosendaalse water de komende jaren sterk verbeteren. 
Binnen de gehele gemeente wordt daarmee minimaal een algemene basiskwaliteit in 
het watersysteem bereikt. 
Middels de vigerende kwaliteitsdoeleinden wordt in alle deelstroomgebieden een meer 
duurzaam en veerkrachtig functionerend systeem nagestreefd. Binnen de gestelde ter-
mijnen van het vigerend beleid wil het waterplan bijdragen aan het realiseren van de 
basiskwaliteit van de volgende doelstellingen: 
 de waterkwaliteit voldoet aan bij wet geregelde minimumnorm en de negatieve in-

vloed van de waterketen hierop is geminimaliseerd; 
 het systeem voldoet aan de gestelde veiligheidsnormen voor inundatie; 
 de ambities die voortvloeien uit het streven naar de basisinspanning en het water-

spoor zijn gerealiseerd; 
 grootschalige barrières voor faunapassages in het watersysteem zijn geslecht 

doordat invulling wordt gegeven aan de ecologische verbindingszone uit het vige-
rende beleid; 

 nieuwe activiteiten worden op duurzame wijze ingepast in het watersysteem en de 
invloed van bestaande bebouwing is geminimaliseerd; 

 de verwachte klimaatsverandering wordt opgevangen middels een systeemge-
richte toepassing van het credo vasthouden, bergen, afvoeren; 

 de mogelijkheden voor duurzame drinkwaterwinning worden in stand gehouden en 
bij bewoners en bedrijven is een duurzaam gebruik van (drink)water algemeen ge-
accepteerd. 
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Boven op deze doelstellingen die voortvloeien uit het vigerende beleid en al voor een 
deel gerealiseerd zijn, worden vanuit dit Waterplan extra ambities geformuleerd "de na 
te streven kwaliteit". Deze verschilt per stroomgebied. Een en ander wordt in hoofd-
stuk 3 nader beschreven. 

 
2.5.12. Gemeentelijk Rioleringsplan 2004-2008 

In het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is vastgelegd hoe de gemeente de komende 
jaren het gemeentelijk rioleringsstelsel gaat beheren en onderhouden. Het GRP is een 
strategisch en beleidsmatig plan, dat door de gemeenteraad is vastgesteld.  
 
Dit betekent dat er in het GRP doelstellingen voor de komende jaren vastgesteld wor-
den. Daarbij is op basis van een gekozen strategie op hoofdlijnen aangegeven welke 
maatregelen uitgevoerd moeten worden om de gestelde doelen te bereiken en welke 
(financiële) middelen daarvoor nodig zijn. Hierbij worden ook de gevolgen voor de riool-
heffing voor burgers en bedrijven aangegeven. Op welke wijze de noodzakelijke maat-
regelen, zoals rioleringvervanging of hydraulische en / of milieumaatregelen, zullen wor-
den uitgevoerd, worden in latere operationele plannen opgenomen. 
 
Met behulp van het GRP 2004-2008 worden de volgende doelstellingen en maatregelen 
nagestreefd: 
 het afvalwater in het buitengebied wordt op een doelmatige wijze ingezameld; al-

leen panden waarbij het een rendabele investering betreft aansluiten op de riole-
ring; 

 zo min mogelijk schoon regenwater of grondwater via de gemengde 
afvalwaterriolering afvoeren; 

 het huidige functioneren van de riolering waarborgen; 
 met het rioleringssysteem het milieu zo min mogelijk belasten. 
 
Vanuit de Wet milieubeheer is de gemeente Roosendaal verplicht voor een bepaalde 
periode een GRP vast te stellen. Het huidige GRP van de gemeente Roosendaal, met 
de looptijd 2004-2008, komt eind 2008 te vervallen. Hierdoor moet de gemeente 
Roosendaal in 2008 een nieuw GRP opstellen. De nieuwe Wet verankering en bekosti-
ging gemeentelijke watertaken die per 1 januari 2008 van kracht is (kortweg Wet ge-
meentelijke watertaken) introduceert naast de traditionele zorg rondom het afvalwater 
ook specifieke gemeentelijke zorgtaken voor hemelwater en grondwater: 
1. zorgplicht afvalwater; 
2. zorgplicht hemelwater (anders dan voorheen); 
3. zorgplicht grondwater (nieuw). 
 
De Europese KaderRichtlijn Water (KRW) legt als resultaatverplichting aan de waterbe-
heerders op dat Europese oppervlaktewateren in 2015 (en onderbouwd voor 2027) een 
goede chemische en ecologische toestand moeten hebben en grondwater in een goede 
kwantitatieve en kwalitatieve toestand moet verkeren. De verplichtingen die de KRW de 
gemeente Roosendaal daarmee oplegt, dienen doorvertaald te worden in de boven-
staande zorgplichten. Deze taken en bijbehorend gemeentelijk beleid dienen dan wel 
opgenomen te zijn in een Verbreed GRP (VGRP). In de loop van 2008 zal het Ge-
meentelijk Rioleringsplan 2004-2008 vervangen worden door het Verbreed Gemeente-
lijk Rioleringsplan worden vervangen. 
 
Het verbreed GRP heeft de status van een beheerplan en betreft een lokale doorverta-
ling van het Rijks- , Waterschap- en provinciale beleid en wetgeving. Het verbrede GRP 
kent geen directe planologische doorwerking, maar de beleidsuitgangspunten dienen 
wel door te werken in ruimtelijke afwegingen. Het inhoudelijke uitvoeringsprogramma 
van het verbrede GRP wordt afgestemd op de jaarlijkse uitvoeringsplannen. 
 
Het rioleringsplan heeft voor het bestemmingsplan geen gevolgen. 
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2.5.13. Notitie grondwater 
In de notitie "Grondwater Roosendaal planperiode 2008 – 2012" is het begrip grond-
water in al haar facetten uitgewerkt: beleidskader, begripsdefinitie, betrokkenen, ver-
antwoordelijkheden, enz. Deze notitie zal als leidraad worden gebruikt bij toekomstige 
ontwikkelingen, waarbij grondwater een rol speelt. Bovendien vormt deze notitie mede 
de basis voor de maatregelen in het uitvoeringsprogramma van het VGRP en daarmee 
de leidraad voor het formuleren van het gemeentelijke beleid met betrekking tot grond-
water. In hoofdstuk 3 wordt op het wateraspect nader ingegaan. 
 

2.5.14. Prostitutienota 
In de Nota prostitutiebeleid (september 2000) is bepaald dat ter bescherming van het 
woon- en leefklimaat in de woonwijken geen seksinrichtingen worden toegestaan: 
 in of aan woonstraten; 
 in straten waar sprake is van concentratie van recreatieactiviteiten, winkels en acti-

viteiten die of belastend zijn voor het woon- of leefklimaat dan wel voor de open-
bare orde; 

 in de directe omgeving van onderwijsinstellingen, sociaal-culturele instellingen of 
sportaccommodaties waar zich in belangrijke mate minderjarigen bevinden dan 
wel hun bezigheden hebben. 

 
Deze eisen gelden voor bestaande vestigingen na beëindiging door de huidige exploi-
tant. Uit analyse blijkt dat, gelet op de criteria, geen ruimte kan worden geboden voor 
seksinrichtingen. Het plan voorziet niet in dergelijke ontwikkelingen. 
 

2.5.15. Ontwikkelingsvisie horeca Roosendaal 
In 2001 is gestart met het project "Integraal Horecabeleid". De horecasector gaf aan dat 
men te maken had met een veelheid van problemen, gemiste kansen en uiteenlopende 
regelgeving; men had behoefte aan ondersteuning, duidelijkheid en samenhang. Het 
project was dan ook vooral gericht op de totstandkoming van een meer integrale bena-
dering van de horecasector, niet alleen beleidsmatig maar ook gericht op de problemen 
en kansen die zich voordoen in de dagelijkse praktijk. 
 
Deze visie is echter geen wettelijk ruimtelijk toetsingskader en zal pas na een concrete 
vertaling ervan in de verschillende bestemmingsplannen juridische mogelijkheden bie-
den om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan en gewenste ontwikkelingen te be-
vorderen. De visie is echter wel richtinggevend bij het maken van beleidskeuzes en zal 
ook enigszins sturend werken bij de (programmatische) invulling van gebiedsgerichte 
projecten. 
In de wijk Kroeven is één horecavestiging aanwezig. Aan de President Kennedylaan is 
een cafetaria gevestigd met een duidelijke wijkverzorgende functie.  
 
Uitbreiding van het aantal horecavestigingen is niet gewenst.  
 

2.5.16. Nota Integraal Veiligheidsbeleid 1999-2002 
In de nota "Integrale veiligheid" (maart 1999) wordt getracht samenhang te brengen in 
alle aspecten die een rol spelen bij veiligheid. De nota vormt als zodanig een katalysa-
tor om veiligheid gemeentebreed die aandacht te geven waar de burgers om vragen. 
 
De nota geeft een kader aan om de ontwikkeling en uitvoering van het veiligheidsbeleid 
te begeleiden en aan te sturen. Drie aspecten staan daarin centraal: visie, het operatio-
naliseren van het begrip integrale veiligheid en monitoring. Het strategische beleid 
wordt uitgewerkt aan de hand van zogenaamde veiligheidsstrategieën rond de belang-
rijkste activiteiten en ontwikkelingen: sociale veiligheid, kleine (veel voorkomende) cri-
minaliteit, overlast en spanningen in de woonomgeving, verkeer, risicobeheersing. De 
strategieën worden vertaald in producten en acties voor de komende plan periode. Per 
veiligheidsstrategie wordt tevens het beleidsdoel aangegeven. 
 
Het Handboek Veiligheid - door de gemeente Roosendaal ontwikkeld - biedt inmiddels 
ruime mogelijkheden om het kwaliteitsaspect veiligheid daadwerkelijk in het gemeente-
lijk handelen vorm te geven. Naast de nota "Integraal Veiligheidsbeleid" zijn in dit hand-
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boek onder andere opgenomen de monitor Veiligheid, diverse veiligheidskeurmerken en 
de Veiligheids-Effect-Rapportage (VER). 
De nota Integraal Veiligheidsbeleid 1999-2002 gaat niet specifiek op wijken in, maar is 
voor geheel Roosendaal opgesteld. 
 
De Handboeken Politiekeurmerk Veilig Wonen worden periodiek geactualiseerd. In 
hoofdstuk 4 wordt hier nader op ingegaan. 
 

2.5.17. Veiligheids Effect Rapportage 
Het college van Roosendaal heeft besloten dat het aspect veiligheid een van de rele-
vante criteria zal zijn bij de visievorming en herontwikkeling van de wijk Kroeven. Daar-
toe wordt de Veiligheids Effect Rapportage (VER) ingezet. De VER is een beleidsin-
strument waarmee in een vroeg stadium in een ontwerpproces op een structurele ma-
nier aandacht geschonken kan worden aan mogelijke veiligheidsrisico's die in een 
bouw- of inrichtingsplan besloten kunnen liggen. Hierdoor kan er zicht verkregen wor-
den op de mogelijke veiligheidsrisico's en kunnen er alternatieven ontwikkeld worden 
waarin er aan deze risico's tegemoet wordt gekomen.  
 
Doel VER 
Het doel van de VER binnen de gebiedsvisie Kroeven kan worden omschreven als het 
structureel verhogen van het veiligheidsniveau binnen het projectgebied, waarbij onder 
andere de volgende aandachtspunten genoemd kunnen worden:  
a. verkeersveiligheid; 
b. bereikbaarheid van onder andere hulpdiensten; 
c. (kleine) criminaliteit; 
d. sociale veiligheid; 
e. woning en woonomgeving; 
f. sociale cohesie (jeugd en ouderen; autochtonen - allochtonen). 
 
Resultaten VER Kroeven 
Er is voor de integrale visie gebiedsontwikkeling Kroeven een top-5 van de risico's vast-
gesteld. De overige in beeld gebrachte risico's dienen beschouwd worden als aandachts-
punten. De top-5 ziet er als volgt uit. 
1. Toegankelijkheid van het gebied door hulpdiensten. 
2. De stedenbouwkundige opzet, gecombineerd met de huidige hoge parkeerdruk in 

met name de stempels maar ook elders in de wijk, zorgt momenteel voor een relatief 
groot risico. Ondanks het inzetten van een smaller voertuig kan de brandweer lang 
niet op alle locatie / pleintjes komen. Bovendien staan auto's regelmatig op stoepen 
waardoor brandkranen onbruikbaar zijn.  

3. Entree flats: deze zijn momenteel zeer vrij toegankelijk. Het inbraakrisico en het ge-
voel dat er ongewenste personen (kunnen) verblijven is dus relatief groot.  

4. Sociale controle en zichtbaarheid dient verbeterd te worden op de volgende locaties: 
brandgangen, parkeerplaats bij tennispark, strook tussen de Molenbeek en aanslui-
tende bebouwing, gehele strook tussen de Kroeven en de Anwerpseweg, school-
plein Gezellehoek, de stempels (momenteel zeer gesloten, naar binnen gerichte 
structuur, achterkant van het winkelcentrum aan de Kennedylaan door de kopse 
kant van woningen. Situatie Dorlandtweg / Roemer Visscherlaan: onoverzichtelijke en 
weinig attractieve omgeving met relatief groot risico op brand(stichting). 

5. Een gedeelde 5de plaats:  
a. de slechte onderhoudsstaat van het openbaar gebied: stortvuil, slecht onderhoud 

van grijs en groen veroorzaakt een gevoel van te wonen in een soort niemands-
land, vermindert als zodanig de binding aan de eigen buurt; 

b. het tweede facet van het 5de risico zijn de gevaren die leegstaande locaties met 
zich meebrengen. 

 
 
Module 2: veiligheidsscan: overige aandachtspunten 
Behalve de top-5 zijn de overige in beeld gebrachte risico's uiteraard ook vermeldens-
waardig. In volgorde van dalende belangrijkheid worden vanuit de scan de volgende za-
ken onder de aandacht gebracht: drugshandel in de wijk, de risico's die geconcentreerde 
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aantallen zwakke groepen met zich meebrengen (ouderen, gehandicapten), verkeerson-
veiligheid wegens smalle wegbreedte, hangjeugd bij winkels Kennedylaan ('s avonds) en 
de risico's voor de wijk als gevolg van de ligging van het spoor. 
 
Het vervolg 
De veiligheidsscan en de geformuleerde aandachtspunten versterken de uitkomst van de 
ruimtelijk-functionele analyse uit hoofdstuk 3. De resultaten uit deze VER worden betrok-
ken bij de in het actieplan genoemde projecten. Inmiddels zijn enkele onderdelen gereali-
seerd. 
 

2.5.18. Handhavingsnota 
In het Raadsprogramma en het Collegeprogramma 2002-2006 is een versterking en 
verdere professionalisering van de handhaving opgetekend. Onderkend wordt dat naast 
de gemeentelijke afdelingen ook een aantal andere handhavingorganisaties belangrijke 
partners zijn bij de uitvoering van handhaving van het gemeentelijk beleid. Het betreft 
de Regionale Milieudienst, politie en brandweer, maar ook andere organisaties zoals de 
GGD, Belastingdienst, waterschap, Keuringsdienst van Waren, Belastingdienst, Provin-
cie, VROM(inspectie) en Justitie. 
 
Tegen deze achtergrond is als aanloop naar het handhavingprogramma 2003 in fe-
bruari 2003 in de raadscommissie Bestuur een beleidsnotitie besproken met een voor-
zet "hoe de handhavingaanpak uit 1998 te verbreden" en op basis van politiek-bestuur-
lijke prioriteiten keuzen te maken als input voor het uitvoeringsprogramma handhaving 
2003. 
 
Voor het uitvoeringsprogramma 2003 is in samenspraak tussen College en Raad op de 
schaal van Roosendaal voor het eerst invulling gegeven aan "programmatisch handha-
ven". Dit via het stellen van beleidsprioriteiten in plaats van sturing via budgetten. Voor 
het programmajaar 2004 wordt voortgegaan via de methodiek van "programmatisch 
handhaven". Maar nu op basis van een door de Raad vast te stellen beleidskader in de 
vorm van de "Beleidsnota handhaving, programmatisch handhaven, dé manier van 
werken in Roosendaal". 
 
In deze beleidsnota zijn de uitgangspunten voor het gemeentelijk handhavingsbeleid 
benoemd en toegelicht. Daarmee ontstaat zowel voor het bestuur van de Gemeente 
Roosendaal als de handhavers in het veld veel meer houvast. Ook wordt ingegaan op 
de vraag hoe de regierol van de gemeente verder vorm en inhoud te geven. Tot slot be-
vat de beleidsnota een stappenplan voor de komende jaren voorzien van het ontwikke-
lingsperspectief hoe handhaving op een (nog) hoger niveau te brengen in termen van 
professionalisering. 
 

2.5.19. Detailhandelsnota Gemeente Roosendaal – concept- 
Niet alleen in de binnenstad van Roosendaal, maar ook in de omliggende wijken en de 
overige kernen vormt de detailhandel een belangrijke economische drager. De ge-
meente Roosendaal heeft de ambitie om pro-actief te sturen in de ontwikkeling van de 
economische voorzieningen binnen de gemeentegrenzen.  
 
De detailhandelsnota is opgebouwd uit een drietal rapportages: 
 detailhandelsnota Roosendaal: deel 1 analyserapportage; 
 detailhandelsnota Roosendaal : deel 2 visie, beleid en uitvoering; 
 Ruimtelijk Economisch Actieplan Binnenstad (aangezien Kroeven niet in de 

binnenstad ligt is dit deel van de nota niet relevant). 
 
Analyse 
Roosendaal heeft een gefragmenteerde, maar hiërarchisch opgebouwde voorzienin-
genstructuur. Verschillende type centra zijn over de stad verdeeld. Aan de top staat de 
binnenstad van Roosendaal, in de wijken is sprake van buurt- en wijkwinkelcentra. Op-
vallend is dat in de zuidelijke wijken, zoals Kroeven, sprake is van sterker ontwikkelde 
buurt- en wijkcentra. 
 



Beleidskader 23  
 

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 736.007338.00 

 

Beleid en uitvoering  
Verwacht wordt dat het winkelcentrum door ontwikkelingen in de omgeving verder on-
der druk zal komen te staan. Op korte termijn is aanpak van de ruimtelijke uitstraling 
(luifel) en verbetering van sociale veiligheid uitgangspunt. Op langere termijn wordt aan 
gemeente, ondernemers en eigenaren een visie voor het functioneren van het winkel-
centrum gevraagd. 
 
In het bestemmingsplan wordt voorgestaan de huidige positie te consolideren. 

 
2.5.20. Sociaal maatschappelijk actieplan Kroeven 

Inleiding 
Op 28 februari 2002 is de gebiedsvisie Groot-Kroeven vastgesteld door de gemeente-
raad. Het complex 505 – 506 in Kroeven Zuid is een onderdeel van deze gebiedsvisie. 
De herontwikkelingsvariant voor dit complex gaat voor complex 505 uit van nieuwbouw 
van 102 woningen en sloop van 88 bestaande woningen. Voor complex 506 worden 4 
nieuwe woningen toegevoegd. De bewoners zijn hiermee akkoord gegaan mits voldaan 
wordt aan twee randvoorwaarden. 
 Een aantrekkelijke woonomgeving met garanties voor het beheer en onderhoud 

van het openbare gebied om de kwaliteit langdurig te handhaven. 
 Het maken en uitvoeren van een sociaal programma, wat de leefbaarheid en de 

sociale cohesie aanzienlijk zal verbeteren 
De 2e randvoorwaarde kan zich niet beperken tot dit complex en wordt daarom opge-
hangen aan Groot-Kroeven. Een bijzonder aandachtspunt hierin is de ervaren jeug-
doverlast in Groot-Kroeven en de aanpak hiervan.  
 
Het collegeprogramma 2006–2010 ondersteunt deze randvoorwaarden. Het college wil 
zich inzetten voor een sociaal Roosendaal, waarbij alle inwoners participeren in de sa-
menleving. Daarbij worden nadrukkelijk de eigen vermogens en vaardigheden van de 
inwoners aangesproken om zo hun maatschappelijke betrokkenheid en sociale weer-
baarheid te vergroten. En het college streeft naar een verbetering van het woon- en 
leefklimaat. Roosendaal heeft daar blijvende aandacht voor, in samenwerking met de 
bewonersplatforms. 
 
Om het sociale programma op maat te maken voor de wijk, wordt deze eerst in beeld 
gebracht op basis van gegevens uit de wijkatlas 2007.  
 
Met het herontwikkelen van het complex 505 en 506 staat de leefbaarheid in dit deel 
van de wijk extra onder druk. Op korte termijn zal leegstand van huizen ontstaan, die 
vervolgens door tijdelijke huurders worden betrokken. De sociale cohesie komt hiermee 
nog meer onder druk te staan.  
 
Deze situatie vormt een afbreukrisico voor het slagen van een sociaal maatschappelijke 
aanpak in de wijk. Naast het formuleren van een Sociaal Maatschappelijk Actieplan zal 
hierover met Aramis Allee overleg plaatsvinden.  
 
Het is belangrijk om op een aantal thema's een verdiepende analyse uit te voeren. Op 
basis van de wijkatlas zijn de volgende thema's van belang: 
 jongerenoverlast / onveiligheid; 
 integratie; 
 werk / re-integratie; 
 onderwijs (met name schooluitval). 

 
Naast het analyseren van een aantal thema's moet een inventarisatie gemaakt worden 
van de activiteiten die nu uitgevoerd worden in Kroeven, de daarbij betrokken organisa-
ties en met welke doelstelling dit gebeurt. Door deze inventarisatie af te zetten tegen de 
wijkproblematiek ontstaat meer inzicht in de wijk. Op basis van dit inzicht kan een nader 
uitvoeringsprogramma worden bepaald voor het opstellen van een sociaal maatschap-
pelijk actieplan Kroeven. 
 
Hierbij wordt uitgegaan van een aantal uitgangspunten. 
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 Beleidsmatig vormen de nota's Ruimte voor Jeugd, Integratie Inclusief, gebiedsvi-
sie Groot-Kroeven, de uitvoeringsnota Platform Jeugd en Veiligheid en het Sociaal 
Structuurplan (2) het kader. 

 Het sociaal maatschappelijk actieplan Kroeven sluit aan bij lopende activiteiten en 
uitvoeringsplannen en is een kort en resultaat gericht plan. 

 De buurtbewoners / het bewonersplatform zijn mede-eigenaar van het sociaal maat-
schappelijk actieplan Kroeven en daarom medeverantwoordelijk voor het opstellen 
en het uitvoeren van dit actieplan. De regie over het actieplan ligt bij de gemeente. 

 
Werkwijze 
Analyseren van de omvang van de problematiek op de vier genoemde thema's. 
 Verzamelen van informatiemateriaal om de vier thema's in relatie tot de wijk. 

(Bronnen: platform Jeugd en Veiligheid, leerplicht, wijkanalyses, sociaal structuur-
plan, afdeling Sociale Zaken, Centrum voor Werk en Inkomen, etc.). 

 Bij elkaar brengen van bestaande informatie over activiteiten in de wijk. Wat ge-
beurt er al? Doel? effect? (Bronnen: jeugdinventarisatie op internet wijk Kroeven, 
info van Stichting Integraal Welzijn, sociaal structuurplan en Aramis Allee.). 

 Inventariseren van oplossingen die betrokkenen in de wijk inmiddels al hebben ge-
formuleerd. Bronnen: (concept)rapportage Jeugd en Veiligheid aanbevelingen bij-
eenkomst Suikerfeest, verslagen leefbaarheidsgroep en bewonersplatform. 

 Verzamelen "best-practices" (bewezen effectieve interventies) andere gemeenten 
met vergelijkbare problematiek. Zie ook "parels van integratie" 2005 en 2006. 

 Koppeling met Sociaal Structuurplan 2.  
 Formuleren van een concept Sociaal Maatschappelijk Actieplan, gericht op de vier 

genoemde thema's door het bewonersplatform en de afdeling BRME van de ge-
meente. Doelstellingen zijn het (extra) terugdringen van jongerenoverlast, (extra) 
bevorderen van de integratie, (extra) stimuleren van werk en re-integratie en het 
voorkomen van schooluitval. In samenhang tussen de thema's wordt een concrete 
interventie uitgewerkt voor de Kroeven, waarbij deelactiviteiten, betrokken partijen 
en uitvoeringsplanning worden benoemd.  

 
Bij het formuleren van het Actieplan wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande 
structuren en netwerken. Voorbeelden hiervan zijn de wijkteams van SIW, de wijkcon-
tactpersoon bij de gemeente en het bewonersplatform. Daarnaast wordt ingezet op het 
versterken en / of intensiveren van bestaande activiteiten in de wijk, zoals peuterspeel-
zalen, Opstapje et cetera.  

 
2.5.21. Beleidskader buitensportaccomodaties 

De lokale overheid is de belangrijkste "sponsor" van de sport. Door de inzet van ge-
meentelijke middelen zijn er in Nederland talloze hoogwaardige sportvoorzieningen ge-
realiseerd. Samen met het particulier initiatief houdt de overheid de voorzieningen in 
stand. Sportvoorzieningen hebben in het verleden, het heden en zullen ongetwijfeld in 
de toekomst midden in de belangstelling gestaan. 
 
Uitgangspunt van deze nota is het onderzoek naar de te verwachten ontwikkelingen op 
het gebied van vraag en aanbod van buitensportvoorzieningen en de te verwachten ge-
volgen voor de aard, omvang, inrichting en spreiding van de buitensportcomplexen in 
Roosendaal. 
 
De nota beoogt het buitensportaccommodatiebeleid van de gemeente Roosendaal 
2006-2010 te concretiseren. Het doel van de nota is tweeledig.  
 Ten eerste het scheppen van duidelijkheid voor de gebruikers van de 

buitensportaccommodaties, wat behoort tot een accommodatie, wanneer en waar-
voor kan men een beroep doen op de gemeente en wanneer dient een 
accommodatie te worden uitgebreid. 

 Ten tweede geeft de nota een tijdspad, investerings- en ontwikkelingsprogramma 
weer, waarmee het buitensportaccommodatiebestand ook de komende decennia 
blijft voldoen aan de eisen gesteld door NOC*NSF, sportbonden en gebruikers van 
de accommodatie. 
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In Kroeven zijn geen gemeentelijke voorzieningen aanwezig. Wel is er een tennispark. 
De gemeente heeft met beheer en onderhoud van deze voorziening geen bemoeienis. 
Ruimtelijke aanvragen (bijvoorbeeld voor uitbreiding) zullen door de gemeente worden 
beoordeeld op basis van het vigerende ruimtelijke beleid. Uit inventarisatie blijkt dat er 
vooralsnog geen uitbreidings- of realisatiewensen zijn. 
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3. Bestaande situatie plangebied 27

 
3.1. Ruimtelijke hoofdstructuur 

3.1.1. Ruimtelijke beschrijving in hoofdlijnen 
Het gebied Kroeven heeft stevige begrenzingen die ook als barrière naar aangrenzende 
gebieden werken: de A58 aan de noordzijde, de Antwerpseweg in het oosten, de Wil-
lem Dreesweg aan de zuidkant en de Molenbeek aan de westzijde. De zijtak van de 
Molenbeek en de spoorlijn vormen vergelijkbare harde grenzen voor het noordwestelijk 
deel met de Krogten en de Kroevenpoort die tot het plangebied behoren. 
 
Stedenbouwkundige kenmerken deelgebieden 
Op afbeelding 6 is de structurele opbouw van het plangebied aangegeven. Daarbij wor-
den de volgende elementen onderscheiden. 
 
Randen 
Alle vier genoemde begrenzingen bestaan uit een weg of watergang ingebed in een 
stevige groenstrook. Alleen de spoorlijn ligt pal tegen het woongebied. De verkeerssitu-
atie is dominant en bepaalt het karakter van de groenzone. De Molenbeek daarentegen 
heeft een parkfunctie voor de Kroeven en het aangrenzende Tolberg. 
 
Assenkruis 
De President Kennedylaan en haaks hierop de Burgemeester Schneiderlaan en het 
Kletterwater bepalen de hoofdstructuur van de Kroeven. Hieraan is de hoofdontsluiting 
gekoppeld en zijn de meeste voorzieningen en markante gebouwen gelegen. Door hun 
plaats en massa vormen zij oriëntatiepunten in het woongebied. De TV-toren (afbeel-
ding 5) springt hier door zijn hoogte en vorm het meest uit. 
 
 

 
Afbeelding 5  Radio- en T.V.-toren (circa 1965) 
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Beide assen verschillen duidelijk van karakter. De President Kennedylaan wordt gedo-
mineerd door de verkeersfunctie en laanbeplanting met veel variatie in de profielop-
bouw. Bij de Burgemeester Schneiderlaan en het Kletterwater is het water met groen 
bepalend. De profielbreedte is aanzienlijk. 
 

 
Afbeelding 6  Structurele opbouw 
 
Water en groen 
De combinatie van de functies water en groen in lange lijnvormige ruimten zijn kenmer-
kend voor het gebied. Het vormt een scheiding tussen de woongebieden maar heeft te-
vens een duidelijke parkfunctie met fiets- en wandelpaden. Het groen langs de randen 
(A58, Antwerpseweg) vormt vooral een bufferzone tussen weg en woongebied. Binnen 
de wijk is het groen gerelateerd aan de diverse functies in het assenkruis. De woonge-
bieden zelf hebben over het algemeen weinig gebruiksgroen. 
 
Poorten 
De ontsluitingsstructuur vanaf doorgaande wegen brengt door zijn vorm en ruimtebe-
slag (ongelijkvloerse kruisingen) bijzondere ruimtelijke plekken met zich mee. Deze 
"poorten" markeren de overgangen van sfeer en de aansluiting op de interne hoofd-
structuur. Bijzondere bebouwing accentueert dergelijke plekken. 
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Voorzieningen 
Midden in de wijk bij de Kroevenlaan en aan de noordwestzijde langs de Bergrand lig-
gen stroken met veelal maatschappelijke voorzieningen en kantoren. Deze in omvang 
beperkte strips dragen bij aan de ruimtelijke en functionele verscheidenheid. De overige 
voorzieningen (scholen, winkels en dergelijke) liggen of langs de hoofdassen of langs 
de randen van het gebied (Watermolenbeek, Antwerpseweg). 
 
Woonbuurten 
De woonbuurten worden gekenmerkt door een rechthoekige opzet en een hoge mate 
van herhaling van woonvormen. Deze stempels beslaan het overgrote deel van het ge-
bied. Langs de randen is sprake van meer gevarieerde woontypologieën zoals vrij-
staande, geschakelde en seniorenwoningen. De gebogen vormen in Tolberg Noord wij-
zen al op meer hedendaagse woonbuurten. 

 
Deelgebieden 
Kroeven bestaat grotendeels uit strak vormgegeven kernen van repeterende stempels 
met een krans van kleine gevarieerde clusters. Op afbeelding 7 zijn deze globaal te on-
derscheiden deelgebieden weergegeven. De belangrijkste kenmerken hiervan worden 
hierna beschreven. 
 
A. Noord 

De "stempel"bestaat uit een binnen- en buitenblok van rijenwoningen. Centraal ligt 
een pleintje met parkeren. In de oksels staan garages. De President Kennedylaan 
en dwars hierop de voorzieningenstrook, doorsnijden dit patroon. 

B. Zuid 
Deze stempel bestaat uit vier blokken die ieder in een waaiervorm een centraal 
pleintje omsluiten. In de vierkante blokjes liggen garages. Deze stempels omslui-
ten de President Kennedylaan en de "groene kamer" bij de verspringing van de 
laan. In de meest zuidwestelijke oksel is het centrale pleintje vervangen door een 
strokenverkaveling van korte rijtjes. 

C. rand Molenbeek 
De westelijke rand bestaat uit een lange strook van vrijstaande en beperkt ge-
schakelde woningen. Aan de zuidrand liggen de kavels los in het groen, aan de 
westzijde zijn de woningen aan korte insteekjes gelegen. 

D. Hoogbouw 
Haaks op de Burgemeester Schneiderlaan staan vier hoge galerijflats die met hun 
tussenliggende ruimte extra ruimte toevoegen aan het singelprofiel van deze 
hoofdas. De tussenruimtes zijn half groen en half parkeerruimte. 

E. Oostrand 
Langs de oostrand ligt een variëteit van kleine clusters met een grote diversiteit 
aan woningtypes. Voor het merendeel zijn het geschakelde woningen. Er komt 
nauwelijks rijenbouw voor. Het stratenpatroon bestaat hoofdzakelijk uit een een-
voudig circuit. Soms lopen straatjes dood. 

F. Noordrand 
De beide woonzorgcomplexen op de koppen hebben voornamelijk aanleunwonin-
gen die sterk aan het complex zijn gerelateerd door het specifieke woningtype en 
de ruimtelijke opzet met woonpaden. 

G. Tolberg-noord 
In dit deelgebied staan hoofdzakelijk rijenwoningen die bloksgewijs in verschil-
lende clusters zijn gerangschikt. Aan twee circuits zijn autovrije hofjes en zijlobben 
gekoppeld. Centraal ligt er een groot hof waar beide circuits elkaar raken. Tussen 
de Bergrand en de Willem Dreesweg staan enkele kantoorgebouwen. 

H. Cyclaamberg 
De wooncluster (Cyclaamberg) staat geheel op zichzelf. Een binnen- en buiten-
schil in elipsvorm geven dit gebiedje een bijzonder karakter. In het midden ligt een 
groen pleintje. 

I. Klein Brabant 
Ook hier is sprake van een bijzonder woonmilieu. Achter het appartementencom-
plex zijn geschakelde woningen radiaalgewijs aan hofjes en straatjes gerang-



Bestaande situatie plangebied 30  
 

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 736.007338.00 

 

schikt. De kopse kanten van de woningblokken staan dwars op de cirkels van ga-
rages en het hoofdcomplex. 

 

 
Afbeelding 7  Deelgebieden  
 

3.1.2. Historische ontwikkeling 
Vroege middeleeuwen 
Een groot deel van de streek rond Roosendaal werd pas vanaf de 11e eeuw bewoond. 
Deze late start in de bewoningsgeschiedenis wordt verklaard door de aanwezigheid van 
natte, uitgestrekte veengebieden en moerassen in de regio. In de vroege Middeleeuwen 
werden alleen de hooggelegen en droge gronden kleinschalig bewoond. Na 1200 kwam 
de ontginning en bewoning van het gebied echter snel op gang als gevolg van de veen-
afgraving ten behoeve van de turfwinning. Deze ontginningsactiviteiten en een betere 
afwatering leiden tot openlegging van het gebied. In de late Middeleeuwen raakten ook 
de beekdalgronden en broekgronden bewoond. 
 
Vanaf de 15e eeuw 
Bewoners van Kalsdonk, Hulsdonk en Langdonk vroegen in 1266 aan de abt van Ton-
gerlo toestemming om een eigen, dichtbij gelegen kerk te mogen bouwen. Daarop 
schonken de parochianen van een aantal donken in 1268 een stuk grond aan een kapel 



Bestaande situatie plangebied 31  
 

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 736.007338.00 

 

op de plaats van "Rosendale" (dal der rozen). Vanuit deze donken werden wegen aan-
gelegd naar de kapel (ter hoogte van de Sint Janskerk). Deze verbindingen, van Lang-
donk via de Burgerhoutsestraat-Raadhuisstraat, van Kalsdonk via de Kalsdonksestraat-
Hoogstraat-Molenstraat en van Hulsdonk via de Kade naar de Markt, bepalen thans nog 
de vorm van de oude stadskern. 
 
Waarschijnlijk woonde de meerderheid van de bevolking tot de 15e eeuw nog op de 
oorspronkelijke donken. In de omgeving begon handel te ontstaan en werd de Markt ge-
realiseerd. De turfwinning bracht Roosendaal in de 15e en 16e eeuw tot welvaart. Oorlo-
gen, epidemieën en branden veroorzaakten achteruitgang. In 1809 werd het dorp 
Roosendaal tot stad verheven. Een zeer belangrijke factor in de ontwikkeling van 
Roosendaal is de aanleg van de spoorlijn Rotterdam-Antwerpen (1852-1872). Verplaat-
sing van het oorspronkelijke station naar de noordzijde resulteerde in de Brugstraat en 
verlenging van de Stationsstraat. 
 
Stratenplan in 20e eeuw 
In 1909 werd er een stratenplan gemaakt voor de grond ten oosten en ten westen van 
de Brugstraat. In hoog tempo werden deze gronden volgebouwd. Belangrijk was voorts 
het Uitbreidingsplan uit 1933 (infrastructuur, groensingel, verdichting plekken). Tot 1940 
werd voornamelijk de bestaande bebouwing verdicht en uitgroei van lintbebouwing ge-
realiseerd. 
 
Na de Tweede Wereldoorlog groeide de stad waarbij de omliggende akkerlanden wer-
den volgebouwd. Hierdoor werden de omliggende gehuchten opgenomen binnen de 
naoorlogse bebouwing. Bovendien werden er grote fabrieksterreinen aangelegd. 
 
Kroeven 
De wijk Kroeven is de oudste na-oorlogse nieuwbouwwijk ten zuiden van Rijksweg A58. 
Nog geen 50 jaar geleden was –wat nu als de (woon)wijk Kroeven wordt aangeduid- in 
gebruik als buitengebied, met verspreid liggende bebouwing en de kern "Borteldonk". 
De ruimtelijke structuur van de vooral agrarisch benutte cultuurgrond werd gekenmerkt 
door gespreide lintbebouwing vanuit het centrum richting Nispen en "opgesplitst" door 
de waterlopen Molenbeek en Kletterwater. 
 
Het uitbreidingsplan Kroeven vormt één van de zeven planonderdelen van het "uitbrei-
dingsplan in hoofdzaak", vastgesteld door de gemeenteraad van Roosendaal op 31 mei 
1960. Het was de tijd dat de kern Roosendaal meer en meer transformeerde van een 
vooral agrarische gemeenschap naar een moderne samenleving. Na de afronding van 
de vroeg-naoorlogse wijken Kalsdonk, Vrouwenhof en Fatima aan de noordkant van de 
Rondweg, volgen begin jaren zestig gelijktijdig Westrand en Kroeven. 
 
Net als elders in het na-oorlogse Nederland heerste er nog steeds grote woningnood; 
dit in combinatie met ene toenemende loonstijging en welvaartsgroei. Via seriematige 
bouw was het mogelijk om in record tempo te bouwen. Vooral in de sociale huursector 
werd deze bouwmethode veelvuldig toegepast. Niet zozeer de kwaliteit als wel de 
kwantiteit stond centraal in de bouwopgave. Daar is werk van gemaakt. Met de aanleg 
van een ruim opgezette, vooral groen ogende woonwijk, met een scala van alle nood-
zakelijke voorzieningen in de wijk en bovendien in de nabijheid van de stad en het bui-
tengebied. 
 
Kroeven bestaat merendeels uit huurwoningen in rijen. In de aanpalende buurten in 
noordwest en in het zuidelijk deel van de wijk grenzen deze huurcomplexen aan koop-
woningen. Ook langs de westelijke en de zuidelijke randen staan koopwoningen. Begin 
jaren '70 volgen de oplevering van bejaardenoorden en aanleunwoningen, vooral gele-
gen in het noordelijk deel van de wijk. Samen met de aanleunwoningen aan de Cham-
petterberg (gebouwd in de jaren '80 en thans op de nominatie om te worden gesloopt) 
vormen deze woon-zorgcomplexen de entree van de stadswijk Kroeven. 
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Afbeelding 8  Topografische Kaart Kroeven / Langdonk 1966 
 

3.2. Functionele analyse 

3.2.1. Functionele structuur 
Het gebruik in het plangebied is hoofdzakelijk wonen met daaraan verbonden voorzie-
ningen (onderwijsvoorzieningen, winkelvoorzieningen). De wegenstructuur kent een 
duidelijke hiërarchie en verdeelt de wijk in verblijfsgebieden. De President Kennedylaan 
en de Burgemeester Schneiderlaan vormen de hoofdontsluiting in noord-zuid en oost-
westrichting. 
In de navolgende paragrafen worden de functionele hoofdstructuur van het plangebied 
beschreven met aansluitend analyses van de diverse functies, zoals voorzieningen, be-
drijven en verkeer.  
 
Demografische gegevens 
Op 1 januari 2007 woonden er in het plangebied Kroeven 7.646 inwoners, dat is 8% van 
het totale inwonertal van Roosendaal. De leeftijdsopbouw van de bevolking in Kroeven 
is in tabel 2 vermeld.  
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Tabel 2  Leeftijdsopbouw bevolking Kroeven  

 

leeftijdsgroep Kroeven gemeente Roosendaal 
 0-12 8% 15% 
 13-18 14% 7% 
 19-24 5% 6% 
 25-34 8% 12% 
 35-44 12% 16% 
 45-54 11% 15% 
 55-64 14% 13% 
 65-74 14% 9% 
 75+ 14% 7% 
totaal 100% 100% 

 
Uit de tabel blijkt dat de leeftijdsopbouw van Kroeven sterk afwijkt van de totale ge-
meente. De leeftijdscategorieën 13-18, 65-74 en 75+ zijn in vergelijking met de gehele 
gemeente Roosendaal sterk vertegenwoordigd. De overige leeftijdscategorieën zijn 
daarentegen in mindere mate vertegenwoordigd. 
 
In totaal behoort 86% van de inwoners van Roosendaal, tot de Nederlandse of westerse 
etniciteit1). In Kroeven is dat 78%. 
 

3.2.2. Wonen 
Ieder jaar wordt door de gemeente de Wijkatlas opgesteld. De Wijkatlas bevat een groot 
aantal gegevens over de wijken, buurten en dorpen van de gemeente Roosendaal. Een 
deel van de gegevens zijn afkomstig uit bestaande registraties, zoals het bevolkingsbe-
stand, meldingsregistraties en diverse bestanden van onder meer corporaties en politie. 
Het andere deel is afkomstig uit de Bewonersenquêtes. Ten behoeve van het rapport 
"Wonen in Roosendaal, de nieuwe visie op het wonen" zijn voor alle wijken en dorpen in 
de gemeente Roosendaal wijkprofielen opgesteld (Gemeente Roosendaal Wijkprofie-
len, Companen, februari 2000) die een analyse bevatten van de verschillende wijken in 
Roosendaal.  
 
Woonsituatie 
Het gemiddelde inkomen in Kroeven is iets lager dan het gemiddelde in de gemeente 
Roosendaal. Dit hangt samen met het grote aandeel huurwoningen in de wijk. Er zijn 
relatief weinig gezinnen met kinderen. Dit vindt zijn weerslag in het feit, dat het in Kroe-
ven ontbreekt aan speelvoorzieningen voor kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar. In grote 
delen van de wijk is voor deze doelgroep geen speelplek aanwezig. Het percentage ou-
deren boven de 55 jaar ligt ver boven het gemeentelijk gemiddelde. Dit heeft alles ter 
maken met de in de wijk gelegen verzorgingstehuizen en seniorenwoningen.  
 
De verhuisgeneigdheid in Kroeven is relatief groot, kortom veel bewoners willen verhui-
zen. Opvallend is echter dat zodra mensen willen verhuizen zij het liefst in de wijk blij-
ven (48%). Kroeven is echter beperkt in trek bij bewoners van andere wijken. 
Enkele jaren na aanzienlijke vernieuwingen in de wijk Kroeven, verwacht 34% van de 
bewoners dat hun buurt de komende jaren weer achteruit zal gaan. Dit is meer dan 
twee jaar geleden (29%).  
 
 

                                                      
1) Etniciteit wordt vastgesteld op basis van het geboorteland van de persoon. Indien de persoon is geboren in 

Nederland, maar een of beide ouders in het buitenland is het buitenland bepalend. Indien de persoon is geboren in 
een westers land, maar een of beide ouders in een niet-westers land is het niet-westerse land bepalend. Indien de 
ouders bepalend zijn en de moeder is geboren in een ander land dan de vader, maar in dezelfde groep (westers 
dan wel niet-westers), is het land van de moeder bepalend. Indien beide ouders in Nederland zijn geboren is de 
etniciteit altijd de Nederlandse. Indien de persoon is geboren in een nietwesters land en beide ouders in een 
westers land, is dat westerse land doorslaggevend. 



Bestaande situatie plangebied 34  
 

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 736.007338.00 

 

Woonomgeving 
De belangrijkste conclusies die voortkomen uit de wijkatlas en de wijkprofielen met be-
trekking tot de woonomgeving kunnen als volgt worden geformuleerd. 
 In z'n algemeenheid waarderen de bewoners hun wijk met een 7. Dit cijfer ligt iets 

onder het gemiddelde voor de gemeente als geheel (7,1). Ten opzichte van 2001 
is het cijfer met 0,1 gedaald. 

 De score voor sociale cohesie is met 6,0 iets onder het gemiddelde voor Roosen-
daal (6,1). 

 Het gemiddelde rapportcijfer voor alle voorzieningen in Kroeven is gelijk aan het 
gemiddelde voor de gehele gemeente (6,6). 

 Het veiligheidsgevoel scoort met een 6,8 een ruime voldoende. In 2001 betrof dit 
rapportcijfer een 6,6. 

 De probleemscore vermogensdelicten is met een score van 3,4 lager dan het 
gemiddelde van Roosendaal (3,8); de scores lopen van 0 (heel gunstig) tot 10 
(heel ongunstig), hoe vaker vermogensdelicten in de buurt voorkomt hoe hoger de 
probleemscores zijn. De Krogten scoort daarbij aanmerkelijk beter (2,5) dan 
Kroeven-zuidoost (4,7). 

 De probleemscore overlast ligt met een 2,6 eveneens iets hoger dan dat van 
Roosendaal (2,3). Ook hier lopen de scores van 0 (heel gunstig) tot 10 (heel 
ongunstig), hoe vaker overlast in de buurt voorkomt hoe hoger de probleemscores 
zijn). Ten aanzien van 2003 is er zowel in Kroeven als voor de gehele gemeente 
Roosendaal een stijging waarneembaar van 0,2 %. 

 De verkeersstructuur is over het algemeen goed.  
 
Woningvooraad 
De woningvoorraad is op diverse manieren geanalyseerd. De belangrijkste conclusies 
die uit onderzoeken naar voren komen, kunnen als volgt worden samengevat. 
 In Kroeven komen bijna evenveel koopwoningen voor (42%) als huurwoningen 

(48%). In Roosendaal zijn deze percentages 63% respectievelijk 37%. 
 Het gemiddelde perceelsoppervlak bedraagt 214 m² en de gemiddelde inhoud van 

de woning is 309 m3. In Roosendaal is dit 353 m² respectievelijk 341 m3. 
 Ongeveer de helft van de 3.291 woningen zijn in de periode 1960-1969 gebouwd, 

in totaal 1.495 woningen. De Krogten is vanaf 1980 gerealiseerd. 
 7% van de woningen is vrijstaand, 15% is twee-onder-één-kap, 64% van de wo-

ningen is rijenwoningen en 14% is etagewoning. In Roosendaal bedragen deze 
percentages 16%, 18%, 46% en 21%. 

 
Wijkanalyse en inventarisatie 
Om een goed plan te ontwikkelen om de leefbaarheid in Groot-Kroeven te verbeteren, 
moet allereerst een analyse worden gemaakt van de wijk en de problematiek. De 
wijkatlas 2007 geeft het volgende beeld van de wijk. 
 Ten opzichte van de rest van de gemeente wonen er relatief veel mensen van 55 

jaar en ouder en weinig mensen in de leeftijd tussen de 25 en 54 jaar. Het aantal 
éénoudergezinnen is relatief groot. Het merendeel woont in een woning van de 
wooncorporatie. 

 Een groot deel van de inwoners heeft een "lager dan gemiddeld" inkomen per 
huishouden.  

 Bewoners waarderen de wijk in z'n algemeenheid met een 7, net onder het 
gemeentelijk gemiddelde. Voor afzonderlijke onderdelen wordt vaak iets onder het 
Roosendaals gemiddelde gescoord. 

 Het gaat daarbij om de kwaliteit van de woningen, onderhoud van groen, onder-
houd bestratingen, sociale cohesie, speelgelegenheden, groenvoorzieningen, jon-
gerenvoorzieningen, overlast, verloedering van het openbaar gebied, vermogens-
delicten en veiligheidsgevoel. Ten opzichte van 2003 scoren vooral veiligheidsge-
voel, overlast en jongerenvoorzieningen ongunstiger.  

 Volgens de bewoners moet de prioriteit in de wijk gelegd worden bij bestrating, 
jongerenoverlast / - voorzieningen en groenvoorzieningen. 
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3.2.3. Detailhandel 
De totale verkoopvloeroppervlakte (vvo) van dagelijkse artikelen in de wijk Kroeven be-
draagt 2.200 m². De winkelvoorzieningen in deze wijk in Roosendaal Zuid zijn groten-
deels geconcentreerd in het buurtwinkelcentrum Kroeven-centrum dat centraal in de 
wijk is gelegen aan de President Kennedylaan en bestaat uit een langgerekt bouwblok. 
De omvang van het buurtcentrum Kroeven omvat circa 1.404 m² wvo, verspreid over 
8 winkels, waarvan 5 winkels voor dagelijkse goederen (1.181 m²) en 3 winkels voor 
niet-dagelijkse goederen (223 m²). Daarnaast is er in de Kroeven een Agrimarkt solitair 
gevestigd aan de Streuvelslaan. De winkel heeft een royale parkeervoorziening. 
 
In de wijk Kroeven worden de dagelijkse voorzieningen veelvuldig bezocht door de be-
woners van de wijk. Van hen geeft 73% aan de dagelijkse boodschappen vaak of altijd 
in de eigen wijk te doen. 
 
De belangrijkste winkel in het centrum is de Plus-supermarkt, met een omvang van 
circa 870 m². Deze omvang is voor een fullservice supermarkt relatief beperkt. In de 
dagelijkse artikelensector zijn in het centrum een bakker, een relatief kleine zelfstandige 
drogist (130 m² wvo), een tabakswinkel en een buitenlands artikelenwinkel te vinden. 
Het niet-dagelijkse aanbod bestaat uit een rijwielenzaak, een bloemwinkel en een die-
renwinkel. Daarnaast zijn er ook verschillende aanvullende voorzieningen zoals een 
servicepunt van TNT in de drogisterij, een apotheek, horeca, stomerij en een kapper. 
 
Het branchepatroon van Kroeven-centrum sluit goed aan bij het profiel van een buurt-
centrum. De schaal van de winkels in de verschillende branches blijft echter achter bij 
het landelijk gemiddelde. Het aanbod dagelijkse goederen in Kroeven scoort onder het 
gemiddelde. Het centrum heeft een redelijk moderne uitstraling. Er zijn voldoende par-
keerplaatsen en de bereikbaarheid is goed. De infrastructuur is recent fors gewijzigd.  
 
Bij het buurtcentrum is sprake van een klein en kwetsbaar verzorgingsgebied. De 
ruimtelijke uitstraling van het centrum is niet goed: de langgerektheid en de dominante 
aanwezigheid van de supermarkt draagt daaraan bij. In het centrum is veel overlast van 
onder meer hangjongeren. 
 
Op korte afstand van het buurtcentrum bevindt zich de Agrimarkt (1.150 m² wvo) aan de 
Streuvelslaan. Daarmee is zowel binnen de wijk als buiten de wijk (Dirk van den Broek, 
Lindenburg Tolberg) sprake zware onderlinge concurrentie. 

 
3.2.4. Commerciële dienstverlening en kantoren 

In Kroeven zijn meerdere kantoorpanden aanwezig. Ze zijn geconcentreerd aan de 
Bergrand (8 kantoorpanden), de Multatulilaan (3 kantoorpanden) en de Streuvelslaan 
(3 kantoorpanden). 
 

3.2.5. Horeca 
In het plangebied is één horecavestiging gelegen: cafetaria De Schaapskooi aan de 
President Kennedylaan. 

 
3.2.6. Onderwijs 

De basisscholen in Kroeven staan aan de Molenbeekzijde en aan de oostelijke rand. 
Aanvankelijk bezocht door de kinderen uit de wijk, sinds de realisatie van eerst Lang-
donk en in de jaren '80 de A, B en C-bergen, ook door kinderen uit Tolberg. In Kroeven 
zijn meerdere basisscholen gevestigd. Het betreffen: 
 Openbare Basisschool De Gezellehoek aan de Rodenbachlaan 31; 
 R.K. Basisschool Vondel aan de Vondellaan 44; 
 R.K. Basschool De Watermolen aan de Pootlaan 80 en 84. 
 Vrije school Rudolf Steinerschool aan de Melis Stokelaan 42; 
 Speciaal basisonderwijs Mytylschool (voor lichamelijk en meervoudig gehandi-

capte kinderen) aan de Gezellelaan 13. 
Daarnaast is er een gymnastieklokaal aan de Rodenbachlaan aanwezig. Bij de Vondel-
school wordt een nieuwe sportzaal gebouwd. 
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3.2.7. Kinderspeelplaatsen 
In Kroeven wonen ruim 2.500 personen onder de 20 jaar. Zij vormen 27% van de totale 
bevolking van de wijk. Dit is voor Roosendaal een gemiddeld percentage. Het ontbreekt 
in Kroeven sterk aan speelvoorzieningen voor kinderen in de leeftijd 0-6 jaar. In grote 
delen van de wijk is voor deze groep geen speelplek aanwezig. De categorie 6-13 is 
beter voorzien, nagenoeg de hele wijk kent voor deze doelgroep dekking. In de Kroeven 
is in vergelijking met de rest van Roosendaal sprake van een slechtere dekking van 
trap- en basketbalvelden. 
 

3.2.8. Sociaal-culturele voorzieningen 
Kroeven herbergt naast genoemde onderwijsinstellingen een aantal sociaal-culturele 
voorzieningen. Dit betreffen: 
 buurthuis De Wieken; 
 verzorgingshuis De Brink; 
 verzorgingshuis De Eglantier; 
 verzorgingshuis De Wildenborch; 
 medische voorzieningen, zoals huisarts, tandarts, apotheek. 
 
Wijkontmoetingsplaatsen 
Buiten buurthuis de Wieken (voor Kroeven en Langdonk) zijn er geen "overdekte" 
wijkontmoetingsplaatsen. De winkelstrip langs de Kennedylaan wordt vooral functioneel 
benut. In de openbare ruimte zijn geen specifieke voorzieningen die het groen aantrek-
kelijk maken als wijkontmoetingsplaats. In de wijk is juist wel behoefte aan dit soort 
plekken. Met name in het centrale deel van de wijk kan dit iets toevoegen aan de leef-
kwaliteit. Het signaal uit het bewonersplatform is dat sterk behoefte is aan wijkontmoe-
tingsplaatsen en dan voor alle leeftijden. Uit de wijkatlas komt in ieder geval de be-
hoefte aan ontmoetingsplekken voor jongeren expliciet naar voren. 
 
Sport en spel 
De voormalige sporthal / MERVO-complex aan de Kroevenpoort is gesloopt. Behalve de 
gymnastiekzaal aan de Rodenbachlaan, is een dergelijke accommodatie in Groot-Kroe-
ven niet aanwezig. Hieraan is wel sterke behoefte. Niet alleen in de avonduren, ook 
voor de scholen (met name de Vondelschool) is een accommodatie in de wijk gewenst. 
Op het terrein van de basisschool "de Vondel" aan de Vondellaan is ruimte voor het re-
aliseren van een gymnastieklokaal. Het gymnastieklokaal kan naast het bewegingson-
derwijs voor basisscholen tijdens de avonduren ook gebruik worden voor andere sport-
activiteiten. Voor de realisatie van het gymnastieklokaal is de zelfstandige projectproce-
dure ex artikel 19 lid 1 WRO doorlopen. Veel belang wordt door de bewoners gehecht 
aan het tenniscomplex in de wijk. Dit is in feitelijk de enige buitensportactiviteit in de 
wijk. 

 
3.2.9. Bedrijven 

In het plangebied zijn geen industriële bedrijven aanwezig. In het plangebied is slechts 
1 bedrijf gevestigd. Dit betreft een elektrotechnisch installatiebureau aan de Dorland-
weg. 
 

3.3. Verkeer en infrastructuur 

3.3.1. Infrastructuur 
De wegenstructuur kent een duidelijke hiërarchie en verdeelt de wijk in verblijfsgebie-
den. De President Kennedylaan en de Burgemeester Schneiderlaan vormen de hoofd-
ontsluitingen in noord-zuid en oost-westrichting. Verder worden de stempels ontsloten 
door de buurtstraten. Deze zijn via intern gelegen pleinen gekoppeld aan de woonstra-
ten. De opbouw van wegen is systematisch en zeer functioneel. Ook in de A-, B-, C-
bergen is een duidelijke hiërarchie van wegen. In deze buurt is de hoofdontsluiting 
noord-zuid gelegen in de vorm van de Bergrand. Op deze hoofdontsluitingsweg wordt al 
het langzame verkeer geweerd. 
 De Burgemeester Schneiderlaan heeft een solitair karakter en is een primaire in-

terwijkverbinding van de zuidelijk gelegen woonwijken. Er zijn niet veel koppelin-
gen in Kroeven aan deze route.  
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 De President Kennedylaan is daarentegen een duidelijke verzamelweg. Alle zij-
straten van de stempels en de daarom heen liggende schil van bebouwing zijn ge-
oriënteerd op deze route. Het belang van de route Kennedylaan is in zijn maat en 
schaal (het wegprofiel) en in relatie tot de bebouwing groot. De Bergrand is geca-
tegoriseerd als een stadsleefgebied. Dit betekent dat de Bergrand qua hiërarchie 
ondergeschikt is aan de President Kennedylaan en de Burgemeester Schneider-
laan, maar toch een te belangrijke verkeersfunctie heeft om als 30 km / h-gebied in 
aanmerking te komen.  

 De Bergrand heeft zowel een verkeers- als een verblijfsfunctie. Het 50 km / h-re-
gime voor deze weg blijft gehandhaafd, maar de toekomstige inrichting ervan dient 
recht te doen aan de verblijfsfunctie van de weg. 

 De overige wijkdelen worden door middel van buurt- en woonstraten verder strak 
ontsloten. De hiërarchie van wegen is sterk gekoppeld aan de toegepaste gesloten 
bouwblokken c.q. stempels binnen de wijk. De verbijzonderingen in de straatpro-
fielen zijn met name terug te vinden in de randen van de diverse wijkdelen. 

 
Toegangspoorten 
De wijk kent duidelijke fysieke begrenzingen en daardoor een beperkt aantal toegangs-
punten c.q. poorten tot de wijk. Aan de noordoostzijde van de wijk is de Burgemeester 
Schneiderlaan de aansluiting met de Antwerpseweg, een zogenaamde stadsradiaal 
welke de verbinding vormt met de autosnelweg, binnenstad en oostelijk gelegen woon-
wijken. Er is geen verbinding naar het zuiden mogelijk. Die mogelijkheid is gelegen aan 
de zuidzijde van de wijk via de President Kennedylaan ter hoogte van de Willem 
Dreesweg. Deze laatstgenoemde weg daarentegen vormt zowel een zuidelijke inter-
wijkverbinding met onder andere de wijken Tolberg en Langdonk en de Antwerpseweg 
in noordelijke richting alsmede in zuidelijke richting naar Nispen, het buitengebied en 
België. Aan de noordwest-zijde ligt nog een belangrijke toegangspoort. Hier wordt de di-
recte verbinding met de binnenstad en de wijk Tolberg / Weihoek tot stand gebracht. 
Daarnaast is de verbinding via de Burgemeester Freijterslaan, naar de A17 een belang-
rijke in-/uitvalsroute voor de gehele wijk. 
 
De fysieke begrenzingen worden qua wegenstructuur primair bepaald door de auto-
snelweg en de Antwerpseweg. De inzet van de gemeente is om te komen tot een 
Noordoost Tangent en het functioneel downgraden van de huidige A58 binnen het ste-
delijk gebied (komtraverse). Eén en ander heeft zowel ruimtelijke als verkeerskundige 
consequenties. Ter hoogte van de Kroevenpoort wordt rekening gehouden met een 
ruimtereservering voor mogelijke aansluitingen. Hierdoor zou de ontsluiting van de wijk 
een aanzienlijke impuls kunnen krijgen. Voor de Antwerpseweg geldt dat er in de toe-
komst kritisch gekeken zou moeten worden naar de functionele verschijningsvorm (in-
richtingskenmerken etc.) van de weg in relatie tot het gebruik en de inpassing in de om-
geving. Een en ander biedt mogelijke kansen op langere termijn om de randen van de 
weg c.q. de wijk integraal te bezien. 
 
Verkeersintensiteit 
De randen langs de wijk, dat wil zeggen de omringende stedelijke hoofdwegenstructuur, 
worden de komende 10 jaar aanzienlijk drukker. De interne wijkontsluitingsstructuur 
daarentegen verandert bij gelijkblijvende woningaantallen niet noemenswaardig. 
 

3.3.2. Openbaar vervoer 
De wijk Kroeven wordt ontsloten door een tweetal stadslijnen, de lijnen 30 en 32. Lijn 30 
is gekoppeld aan de wijk Tolberg-Oost en lijn 32 geeft een verbinding met onder andere 
de wijken Langdonk en Kortendijk. Als derde ov-verbinding komt de buurtbus door de 
wijk met een verbindende route tussen Nispen -Roosendaal (centrum) -Oudenbosch 
vice versa. Door de diverse verbindingen dwars door de wijk is er sprake van een 
goede ov-bediening en frequentie van diverse bestemmingen in en buiten de wijk. 
 
Zowel ouderenhuisvesting als de centrumvoorziening liggen aan of in de onmiddellijke 
nabijheid van het lijnennet. Daarnaast geldt dat alle adressen binnen de wijk in principe 
ook bediend kunnen worden met de deeltaxi. Dit is een taxisysteem van deur-tot-deur 
tegen een gereduceerd tarief bestemd voor alle bevolkingsgroepen. 
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3.3.3. Fiets 

Voor langzaam verkeer zijn er diverse fietsverbindingen gerealiseerd. De twee belang-
rijkste routes liggen gekoppeld langs de beide wijkontsluitingswegen als primaire hoofd-
ontsluitingen voor fietsverkeer. Daarnaast is er nog een aantal korte routefragmenten 
binnen de wijk, die met name aan de oostzijde zijn gelegen. Dit zijn veelal fietsverbin-
dingen die binnen de wijk aansluiting geven op de bestaande woonstraten. Hier wordt 
dus de fiets gemengd met het overige verkeer op de rijbaan. Aan de westzijde van de 
wijk is een doorlopende noordzuid-route aangelegd, hoofdzakelijk langs de Molenbeek. 
Vanaf de Willem Dreesweg voert het eerste deel van deze fietsroute langs de bebou-
wing aan de Champetterberg om vervolgens uit te komen aan de Molenbeek. De ver-
binding is, vanuit het zuiden bezien, aan de westzijde van het water gelegen. Om de 
voorzieningen in Kroeven te bereiken, kan op een beperkt aantal plaatsen het water 
worden overgestoken. 
 

3.3.4. Parkeren 
Binnen de wijk zijn er diverse parkeerproblemen te constateren. Deze problemen zijn 
met name ontstaan door de toename van het autobezit binnen de wijk. De vele asfalt-
wegen lijken (overdag) enigszins ruim van opbouw. De aanwezige parkeerdruk (avond-
uren) en het twee-richtingenverkeer leiden tot diverse verkeersproblemen, waarbij ook 
de verkeersveiligheid in het geding komt. Met name in en langs de randen van de 
stempels zijn de parkeerproblemen zeer manifest.  
 
In 2003 is onderzoek uitgevoerd naar het parkeren aan de randen van het gereguleerd 
gebied. Daarbij is op verschillende momenten de parkeerdruk in kaart gebracht. Voor 
Kroeven is geconstateerd dat er sprake was van een beperkte mate van uitwijkgedrag 
vanuit het gereguleerde gebied maar dat maatregelen toen nog niet noodzakelijk waren 
te meer daar er destijds een groot parkeerterrein beschikbaar was op het terrein van de 
voormalige Mervo hal. Dit terrein is inmiddels niet meer beschikbaar omdat er nieuwe 
woningen zijn gebouwd. 
 
Oplossingsrichting: 
Als algemene norm kan worden gehanteerd dat maatregelen noodzakelijk zijn als de 
parkeerdruk meer dan 85% bedraagt. Het type maatregel is afhankelijk van de oorzaak 
van de hoge parkeerdruk. Zo zal het uitbreiden van het gereguleerde gebied bijvoor 
beeld alleen zinvol zijn als er sprake is van een hoge parkeerdruk ten gevolge van uit-
wijkgedrag vanuit het gereguleerde gebied. 
 
Eerder is geconcludeerd dat invoering van parkeerregulering in de kop van de wijk 
Kroeven vooralsnog niet nodig is.  
 
Op korte termijn zal de parkeerdruk in de wijken Kroeven en Westrand onderzocht wor-
den. Op basis van deze en eerdere metingen zal in overleg met de belanghebbenden 
worden overlegd of uitbreiding van het gereguleerd parkeren in deze wijken wenselijk is 
of dat andere maatregelen getroffen moeten worden. 
 

3.3.5. Verkeersveiligheid 
Een belangrijke doelstelling in het verkeersbeleid is te komen tot bundeling van verkeer 
op de wijkontsluitingswegen en het vervolgens realiseren van duurzaam veilige ver-
blijfsgebieden. Dit zal uiteindelijk leiden tot duidelijke verkeersaders (wijkontsluitingswe-
gen) en het bevorderen van bestemmingsverkeer in de te ontwikkelen verblijfsgebieden 
(wijkdelen / buurten). De aanzet tot deze duurzaam veilige verkeersoplossingen is in 
Kroeven inmiddels gerealiseerd met de reconstructie van de President Kennedylaan en 
de Burgemeester Schneiderlaan. Ook de Bergrand is een duidelijke verkeersader. Hier-
voor dienen nog aanvullende duurzaam veilig maatregelen te worden genomen. 
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3.4. Groen en water 

3.4.1. Groen in de wijk 
In de basisopzet kent de openbare ruimte in Kroeven een groen en ruim opgezet ka-
rakter. Dit is gekoppeld aan de waterlopen en langs de verkeersroutes. Via pleinen (in 
het noordelijk deel), lanen (de hoofdverkeersstructuur en een aantal buurtstraten) en op 
de kopse kanten van de woningen in de stempels is dit terug te vinden. Juist dit kijk-
groen levert in de praktijk veel onderhoudsklachten en heeft een minimale gebruiks-
waarde. De oost-west georiënteerde "groene kamers", jarenlang vooral in gebruik als 
trapveld dan wel gebruiksgroen, zijn in de loop der jaren van functie veranderd. Het ver-
lies van dit gebruiksgroen is niet gecompenseerd in de wijk zelf. Overigens betrof het 
groene ruimten waarop een zogenaamde Openbare en Bijzondere Gebouwen (OBG)-
bestemming rustte. 
 

3.4.2. Kletterwater en Molenbeek 
De van oorsprong natuurlijke Molenbeek, die oorspronkelijk een meer kronkelend ver-
loop had, en het kunstmatig aangelegd Kletterwater -dat pas in de twintigste eeuw aan-
gelegd is als kortsluiting tussen de Eldersche Turfvaart en de Molenbeek- zijn belang-
rijke ruimtelijke dragers in Kroeven. 
 
Enkele jaren geleden is het Kletterwater, samen met onder andere de Eldersche Turf-
vaart en een groot deel van de Molenbeek, door het Rijk aangewezen als ecologische 
verbindingszone. Daarmee is het Kletterwater een belangrijke schakel in het stelsel van 
beken en vaarten dat langs en gedeeltelijk door het stedelijk gebied loopt. De aanwij-
zing van het Kletterwater tot ecologische verbinding brengt voor Waterschap Brabantse 
Delta en de gemeente de verplichting met zich mee om voor 2018 zodanige inrich-
tingsmaatregelen te treffen dat inheemse planten en dieren hier een goede leefomge-
ving krijgen. Deze maatregelen dienen gebaseerd te zijn op een samen met het water-
schap op te stellen visie waarin beschreven staat op welke dier- en plantensoorten de 
ecologische verbindingszone gericht moet zijn. 

 
3.5. Cultuurhistorie, monumenten en archeologie 

3.5.1. Geomorfologische situatie 
De bodem van de gemeente Roosendaal bestaat grotendeels uit fijnzandige gronden. 
In het laatglaciaal, 10.000 jaar geleden, werden dekzandruggen afgezet. De lage zand-
ruggen die hierdoor ontstonden waren west- zuid-west en oost-noord-oost georiënteerd. 
Door een combinatie van factoren als slechte afwatering, een koel klimaat en de stijging 
van de zeespiegel kwam tussen 5000 en 3000 jaar voor Christus het veenvormingspro-
ces op gang. Zo troffen de bewoners de bodem van deze gemeente rond het jaar 1000 
na Christus als een moerassig gebied met hoger gelegen zandgronden. Een uitzonde-
ring hierop is de noord-westelijke bovenhoek, waarin zich een klein gedeelte jonge zee-
klei bevindt, afgezet onder invloed van overstromingen uit het waterrijke Zeeland en 
meegenomen door de Steenbergse Vliet.  
 

3.5.2. Bodemkundige situatie 
De vele beken die de gemeente doorsnijden hebben door hun afzettingen gezorgd voor 
een voor de akkerbouw gunstiger verhouding van zand en leem, de zogenaamde beek-
dalgronden. De laagveengronden konden worden benut vanaf het midden van de veer-
tiende tot in de achttiende eeuw. Na de afgraving van de turf kon het landschap ten be-
hoeve van de veeteelt en akkerbouw in cultuur gebracht worden. Andere delen bleven 
braak liggen, waardoor de structuur van heidegronden ontstond Deze werden pas in 
deze eeuw ontgonnen 
 

3.5.3. Archeologie 
Ter effectuering van het archeologiebeleid zijn de door Rijksdienst voor Archeologie, 
Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) de Archeologische Monumenten Kaart 
(AMK) en de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) opgesteld als toet-
singskader bij beoordeling van ruimtelijke plannen en projecten.  
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AMK en IKAW 
Op de AMK staan alle thans bekende terreinen in Noord-Brabant die archeologisch van 
belang zijn. De IKAW geeft de plaatsen aan waar sprake is van een trefkans of ver-
wachtingswaarde op aanwezigheid van archeologische resten in de bodem. Het uit-
gangspunt hierbij is dat het archeologisch erfgoed moet worden beschermd op de 
plaats waar het wordt aangetroffen.  
 
Gezien dit uitgangspunt moeten in geval van voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen in 
gebieden met een hoge of middelhoge verwachtingswaarde voor archeologisch erf-
goed, de archeologische waarden door middel van een vooronderzoek in kaart worden 
gebracht. 
 
Indicatieve archeologische waarde 
Klein Brabant en C-bergen zijn op de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de 
provincie aangeduid met een hoge indicatieve waarde. Deze indicatieve waarde geeft 
aan of de kans op het aantreffen van archeologisch belangrijke bodemvondsten groot 
is. Aan het merendeel van Kroeven is echter geen indicatieve waarde toegekend. 
 
De indicatieve waarden hebben betrekking op de bovenste 1,20 meter van de onder-
grond. Waarschijnlijk zullen ook onder het veen- en kleipakket, op de pleistocene zand-
gronden, bewoningsresten kunnen worden aangetroffen. Nader onderzoek zal dit in de 
toekomst moeten uitwijzen. 
 
Bij de opstelling en uitvoering van ruimtelijke plannen moet met de hoge indicatieve 
waarden rekening worden gehouden. Het uitgangspunt hierbij is dat het archeologisch 
erfgoed moet worden beschermd op de plaats waar het wordt aangetroffen. 
 

3.5.4. Monumenten en historische bebouwing 
In Kroeven is één Rijksmonument gelegen: molen "De Hoop". Het betreft een houten 
standerdmolen die oorspronkelijk in 1684 gebouwd is te Anderlecht als de molen van de 
Rad (de molen stond naast een executieplaats) en is via de Molenlei te Merxem in 1896 
te Roosendaal aan de Bredaseweg geplaatst. In 1966/1967 is de molen verplaatst naar 
de huidige standplaats aan de Willem Elsschotlaan. 
 
In het kader van het Monumenteninventarisatieproject (MIP) is een inventarisatie uitge-
voerd van cultuurhistorisch waardevolle panden. In het plangebied van Kroeven is de 
Moeder Godskerk aan de President Kennedylaan als cultuurhistorisch waardevol pand 
aangewezen. Het zijn evenwel geen monumenten. 

 
3.5.5. Beeldbepalende relicten 

In Kroeven is molen de Hoop (rijksmonument) beeldbepalend. Daarnaast zijn er enkele 
monumentale bomen in de wijk (zie bijlage 5). 

 
3.5.6. Molenbiotoop 

Molen De Hoop is voorzien van een molenbiotoop teneinde vrije windvang voor molen 
"de Hoop" te garanderen. Er gelden beperkingen voor de hoogte van bebouwing in een 
cirkel van 50 meter rondom de molen. Het realiseren van bebouwing hoger dan 
25 meter binnen de molenbeschermingszone is niet zondermeer toegestaan. 
 

3.6. Veiligheid 

3.6.1. Externe veiligheid 
In, of in de directe omgeving van, het plangebied bevinden geen risicovolle inrichtingen 
waarop het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) van toepassing is of die onder 
werkingssfeer van een AMvB 8.40 vallen waarin veiligheidsafstanden zijn opgenomen. 
 
Externe veiligheid en transport 
De beoordeling van de risico's veroorzaakt door het transport van gevaarlijke stoffen 
dient plaats te vinden aan de hand van de nota "Risico-normering vervoer gevaarlijke 
stoffen, 2e kamer 1995-1996", de handreiking "Externe veiligheid vervoer gevaarlijke 
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stoffen, VNG 1998" en de circulaire "Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen, Min 
V&W 2004". In de genoemde handreiking en circulaire wordt voor aardgasleidingen en 
brandbare K1, K2 en K3 vloeistoffen (benzine, olie en dergelijke) verwezen naar be-
staande circulaires. 
 
Op basis van de nota "Risico-normering vervoer gevaarlijke stoffen, 1996" dient de bij-
drage van nieuwe ontwikkelingen indien deze gelegen zijn binnen een zone van 
200 meter van de as van de transportroute te worden getoetst aan de oriënterende 
waarde van het groepsrisico (GR) en mogen er binnen de plaatsgebonden risico (PR) 
contour van 10-6/jaar geen nieuwe kwetsbare objecten (zoals woningen) worden gerea-
liseerd. Voor bestaande situaties geldt de 10-6/jaar als streefwaarde. De grenswaarde 
voor bestaande situaties is 10-5/jaar. Voor beperkt kwetsbare objecten (zoals bedrijfs-
gebouwen) geldt de 10-6/jaar als richtwaarde en de 10-5/jaar als grenswaarde. Een uit-
gebreid overzicht van (beperkt) kwetsbare objecten is opgenomen in de genoemde cir-
culaire. 
 
Bij buisleidingen dient rekening gehouden te worden met een bebouwingsafstand en 
een toetsingsafstand. Het streven dient erop gericht te zijn dat er binnen de toetsingsaf-
stand geen woonbebouwing of bijzondere objecten worden gerealiseerd. Planologische, 
technische en economische belangen kunnen leiden tot een kleinere afstand dan de 
toetsingsafstand. In dat geval dienen tenminste de bebouwingsafstanden te worden 
aangehouden. Deze zijn verschillend voor objecten met de hoogste en mindere be-
scherming. 

 
Tabel 3  Onderscheid in objecten met hoogste en mindere bescherming 
 

hoogste bescherming mindere bescherming 
woonwijken, flatgebouwen en bijzondere ob-
jecten categorie I: ziekenhuizen, scholen, 
hotels en kantoorgebouwen met meer dan 
50 personen. 

incidentele bebouwing en bijzondere objecten 
categorie II: sporthallen, zwembaden, recrea-
tie-terreinen, hotels en kantoorgebouwen met 
minder dan 50 personen, industrieterreinen. 

 
Binnen de kleinste bebouwingsafstand mag niets worden gerealiseerd (met uitzonde-
ring van wegen, verharding en dergelijke). Buiten de toetsingafstand zijn in principe 
geen beperkingen. Ontwikkelingen tussen de bebouwingsafstand en de toetsingsaf-
stand dienen in het algemeen getoetst te worden aan de oriënterende waarde voor het 
groepsrisico. Voor hogedruk aardgasleidingen kan met behulp van de gebiedsklasse 
indeling en de ontwerpfactor worden bepaald welke maatregelen aan de leiding moeten 
worden getroffen om bepaalde ontwikkelingen mogelijk te maken. Indien binnen de 
toetsingszones ontwikkelingen worden voorzien dient hierover afstemming met de be-
heerder van de buisleiding plaats te vinden. 
 
Situatie plangebied 
Wegen 
Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de A58 (Breda-Bergen op 
Zoom) die in de Risicoatlas Wegtransport is opgenomen.  
 
Aan de oostzijde wordt het plan begrensd door de Antwerpseweg (N262, Roosendaal - 
Essen). Aan de zuidzijde wordt het plangebied begrensd door de Willem Dreesweg, dit 
betreft een zuidelijke randweg voor de ontsluiting van de woongebieden in het zuiden 
van Roosendaal.  
 
Beide wegen zijn noch in de Risicoatlas Wegtransport noch in de "route gevaarlijke 
stoffen", zoals deze door de gemeente Roosendaal is vastgesteld, opgenomen en zijn 
derhalve niet risicorelevant.  
 
Op basis van de Risicoatlas Wegtransport veroorzaakt de A58 Breda-Bergen op Zoom 
geen plaatsgebonden risico van 10-6/jaar. In de Risicoatlas Wegtransport is het groeps-
risico veroorzaakt door de A58 voor meerdere trajectgedeelten berekend. Het plange-
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bied grenst aan 2 trajectgedeelten waarvoor het GR is berekend. De berekende waar-
den zijn 0,32 en 0,95 maal de oriënterende waarde. 
 
Omdat de Risicoatlas Weg uitgaat van globale bevolkingsdichtheden en standaardpa-
rameters voor het vervoer en ongevalscenario"s zijn de resultaten indicatief. Inmiddels 
is er een nieuw rekenmodel beschikbaar (RBMII) waarmee een risicoberekening is uit-
gevoerd met gedetailleerde bevolkingsgegevens. Uit de resultaten van die berekening 
blijkt eveneens dat er geen plaatsgebonden risico van 10-6/jaar wordt berekend. Het 
maximaal berekende groepsrisico ter plaatse van het plangebied bedraagt 0,13 maal de 
oriënterende waarde. Het betreft een conserverend plan zonder toename van bevol-
kingsdichtheden zodat de hoogte van het groepsrisico niet wijzigt. 

 
Voor het complex 505/506 is in de ruimtelijke onderbouwing (Adviesbureau Cuijpers; juli 
2008) geconstateerd dat de locatie is gelegen op meer dan 500 meter van de A58. De 
locatie ligt ruim buiten de contour van plaatsgebonden risico (10-6) alsmede de contour 
van groepsrisico (10-7

 en 10-8). Daardoor zal het risico als gevolg van vervoer over weg 
geen belemmering vormen voor de locatie. 

 
Spoorverkeer 
Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de spoorlijn Roosendaal - Essen 
(België) die is opgenomen in de Riscioatlas Spoor. Op basis van de gerealiseerde ver-
voersintensiteiten in 1998 blijkt dat voor de spoorlijn Roosendaal - Essen een plaatsge-
bonden risicocontour is berekend van 12 meter. Het berekende groepsrisico bedraagt 
minder dan 0,1 maal de oriënterende waarde. 
 
Omdat de Risicoatlas Spoor uitgaat van het vervoer dat in 1998 is gerealiseerd, globale 
bevolkingsdichtheden en standaardparameters voor het vervoer en ongevalscenario's 
zijn de resultaten indicatief. Inmiddels is er een nieuw rekenmodel beschikbaar (RBMII) 
waarmee een risicoberekening is uitgevoerd met gedetailleerde bevolkingsgegevens en 
de meest recente prognoses van het ministerie van VenW (26 april 2004). Uit de resul-
taten van die berekening blijkt dat er geen plaatsgebonden risico van 10-6/jaar wordt 
berekend. Het maximaal berekende groepsrisico ter plaatse van het plangebied be-
draagt 0,32 maal de oriënterende waarde. 
 
Het betreft een conserverend plan zonder toename van bevolkingsdichtheden zodat de 
hoogte van het groepsrisico niet wijzigt. 

 
Voor het complex 505/506 is in de ruimtelijke onderbouwing (Adviesbureau Cuijpers; juli 
2008) geconstateerd dat de locatie op ongeveer 500 meter ten oosten van de spoorlijn 
Roosendaal-Belgie ligt. Deze spoorlijn ligt op een dusdanige afstand dat het risico als 
gevolg van vervoer over spoor geen belemmering vormt voor de locatie. 

 
Buisleidingen 
Binnen het plangebied zijn geen hogedruk aardgasleidingen of buisleidingen waardoor 
andere gevaarlijke stoffen worden getransporteerd.  
 
Waterwegen 
Er zijn geen risico-relevante waterwegen in of in de nabijheid van het plangebied gele-
gen. 

 
Conclusie 
Plaatsgebonden risico 
Het plaatsgebonden risico veroorzaakt door transport geeft geen overschrijding van de 
grens-, streef- of richtwaarden van 10-6. 
 
Groepsrisico 
Omdat het een conserverend plan betreft is er geen verhoging van het groeprisico aan 
de orde. Op basis van de Risicoatlassen Weg en Spoor is er ook geen overschrijding 
van de oriënterende waarde van het groeprisico aan de orde. Ook de recente bereke-
ningen met RBMII waarbij de meest recente prognoses voor het spoorverkeer zijn ge-
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bruikt en waarbij, voor zowel de weg als het spoor, gedetailleerde bevolkingsgegevens 
zijn gehanteerd resulteren niet in een overschrijding van de oriënterende waarde van 
het groepsrisico. 
 
Op grond van de circulaire "Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen, Min V&W 
2004" is dan ook geen verantwoording van het groeprisico noodzakelijk en zou formeel 
een verzoek om advies aan het bestuur van de Regionale brandweer inzake de voorbe-
reiding op de rampenbestrijding, zelfredzaamheid en hulpverlening achterwege kunnen 
blijven. 
 
Aangezien er wetgeving wordt voorbereid die op termijn de circulaire zal vervangen en 
waarin, analoog aan het BEVI, ook bij conserverende plannen advies aan het bestuur 
van de Regionale brandweer dient te worden is toch advies aan het bestuur van de Re-
gionale brandweer gevraagd. 
 
Bij brief van 21 juli 2006 heeft de brandweer Midden en West-Brabant advies uitge-
bracht inzake artikel 4.3. Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (bijlage 
6). 
 
Geconcludeerd wordt dat er geen sprake is van overschrijding van grens-, streef- of 
richtwaarden van 10-6. Evenmin wordt in de huidige situatie de oriënterende waarde 
overschreden.  
 
Voor het complex 505/506 is in de ruimtelijke onderbouwing (Adviesbureau Cuijpers; juli 
2008) geconstateerd dat voor nieuw te ontwikkelen woningen geldt dat deze buiten de 
106-contour van risicovolle inrichtingen dienen te liggen. Uit de Risicokaart van de Pro-
vincie Noord-Brabant blijkt dat het plangebied niet binnen een dergelijke 106-contour is 
gelegen (zie afbeelding 27). De locatie is niet gelegen binnen het invloedsgebied van 
een (potentieel) BEVI-bedrijf. 
 

3.6.2. Sociale veiligheid 
Onder sociale veiligheid wordt verstaan het aantal meldingen / aangiftes dat is binnenge-
komen bij de politie in de loop van 12 maanden, onderscheiden naar: verkeer (ver-
keersongevallen, géén overtredingen), parkeren (parkeerprobleem), diefstal (uit wonin-
gen, auto, etc; geen bedrijven), geweld (met en zonder letsel, bedreigingen, zedende-
licten), vandalisme (vernielingen, graffiti, dierenmishandeling) en sociale problemen 
(onder andere burenruzies, conflicten, overlast, geluidshinder, zelfdoding). Bij diefstal, 
geweld en vandalisme (vernieling auto, openbaar vervoer, etc.) worden alleen aangiftes 
geteld; bij verkeer, parkeren, sociale problemen en vandalisme (baldadigheid, graffiti, 
dierenmishandeling) alle meldingen. 
 
Roosendaalse trends 
De ontwikkeling van het aantal geregistreerde misdrijven in Roosendaal sinds 2004 laat 
een wisselend beeld zien. De aantallen woninginbraken en diefstallen van (brom)fietsen 
of auto zijn in 2005 gedaald met ongeveer 10%. Het aantal aangiften van bedrijfsinbra-
ken en, voor het tweede jaar op rij, van auto-inbraken en geweldsdelicten is juist geste-
gen. Het aantal meldingen van drugsoverlast en buren / relatieproblemen is in 2004 licht 
en in 2005 veel sterker gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. 
 
Volgens de Bewonersenquête 2005 waren (in de 12 maanden voorafgaand aan juni 
2005) meer mensen slachtoffer van auto-inbraken dan twee jaar eerder (10 versus 8 
procent)ook bij woninginbraken, fietsdiefstallen en vernielingen van de auto was het 
slachtofferschap licht gestegen. Voor deze drie delicten geldt dat het aantal aangiften in 
2004 was gestegen maar in 2005 een daling heeft ingezet. 
 
Kroeven 
Op basis van het gewogen aantal aangiften en meldingen bij de politie is evenals voor-
gaande jaren een totaalscore gemaakt. Deze score laat zien dat in alle jaren Centrum-
oud ruimschoots de meest onveilige buurt is. Zorgwekkend is dat de buurt Kroeven-
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zuidoost (in 2004 nog op de 21e plaats in de rangorde van 48/ buurten) in 2005 naar de 
2e plaats is geklommen. 
 
In Noord zegt zich meer dan de helft van de bewoners dat ze sommige plekken in hun 
buurt mijden omdat ze zich er niet veilig voelen. Ook in Kroeven, centrum en Langdonk 
ligt het percentage hoger dan gemiddeld. De minste onveilige plekken bevinden zich 
volgens de bewoners in de dorpen en in Minnebeek-de Krogten en Tolberg. Het aantal 
meldingen van jeugdoverlast is sinds 1999 stabiel. Deze problematiek doet zich vooral 
voor in de nieuwere wijken in het zuidelijk deel van Roosendaal. In 2005 waren er 
vooraf relatief veel meldingen in Kroeven en Langdonk. Dat zijn ook de wijken waar het 
aantal meldingen sinds 2004 sterk is toegenomen. 
In de vorige Veiligheidsmonitor werd al aangegeven dat bewoners van Kroeven en 
Langdonk medio 2005 vaker overlast van jongeren ervaren dan gemiddeld en ook vaker 
dan in 2003. Die bevindingen konden toen voor Kroeven nog niet door politiecijfers (uit 
204) worden bevestigd. Het aantal meldingen in 2005 bevestigt echter de beleving door 
de bewoners. 
 
Specifiek voor Kroeven is de aanwezigheid van lange brandgangen langs de achterzij-
den van de woningen en tussen de garageboxen, uitmondend in anonieme pleinruim-
ten. Weliswaar zijn hier in het verleden verlichtingspunten aangebracht, maar daarmee 
is de veiligheid door het ontbreken van "ogen op de straat" niet noemenswaardig toe-
genomen. Een aantal woonstraten, met name in het zuidelijk deel van Kroeven, kent 
vanwege de vele geparkeerde auto"s een dermate smalle rijbaan, dat daarmee de be-
reikbaarheid voor hulpdiensten niet altijd afdoende is. Met de recente reconstructie van 
de President Kennedylaan en de Burgemeester Schneiderlaan is de verkeersveiligheid 
voor de verschillende weggebruikers sterk verbeterd. 
 

3.7. Milieu 

3.7.1. Geluid 
Algemeen 
In de Wet geluidhinder is bepaald dat voor locaties in het bestemmingsplan waar wo-
ningen en andere geluidgevoelige bestemmingen kunnen worden gerealiseerd, de ge-
luidbelasting wordt onderzocht binnen de zones behorende bij verkeerswegen, spoor-
wegen en industrieterreinen. 
 
Bedrijven 
Voor de inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer gelden de geluidsvoorschriften, 
verbonden aan de milieuvergunning of de algemene maatregel van bestuur ingevolge 
artikel 8.40 Wet milieubeheer. In deze voorschriften worden maxima gesteld aan de 
geluidsniveaus die een inrichting mag veroorzaken, gemeten ter plaatse van de gevel 
van woningen van derden. Zo wordt geluidhinder voorkomen. 
 
Op basis van het dossieronderzoek kan worden geconcludeerd dat zich in het plange-
bied geen bedrijven bevinden die geluidhinder in de omgeving veroorzaken. 
 
Zonering industrielawaai 
Het plangebied Kroeven is niet gelegen binnen de zone (50 dB(A)-contour) van een in-
gevolge de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein. 
Uit de rapportage Akoestisch onderzoek nieuwbouw De Kroeven 505-506 (RMD; au-
gustus 2008) blijkt dat het complex 505/506 niet is gelegen binnen de zone van een in-
gevolge de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein.  
 
Wegverkeerslawaai 
Omdat het plangebied Kroeven overwegend conserverend van karakter is, is in het ka-
der van dit bestemmingsplan de invloed van het wegverkeer voor de al aanwezige ge-
luidgevoelige functies niet van belang. Voor deze functies is de situatie namelijk niet 
gewijzigd. In dit bestemmingsplan wordt alleen de huidige situatie vastgelegd.  
 
In opdracht van de gemeente Roosendaal is door de Regionale Milieudienst West-Bra-
bant een onderzoek verricht naar de geluidbelastingen als gevolg van wegverkeer op 
de geprojecteerde geluidgevoelige bestemmingen in het plan "Kroeven 505-506 " te 
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Roosendaal (Akoestisch onderzoek nieuwbouw De Kroeven 505-506; RMD; augustus 
2008). Daaraan is het volgende ontleend. 
 
Uit onderzoek is gebleken, dat de geluidbelasting van de President Kennedylaan, de 
Beetslaan en de Pootlaan op verschillende gevels van de geprojecteerde nieuwbouw 
groter is dan de van toepassing zijnde voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximaal 
toelaatbare grenswaarde van 63 dB wordt nergens overschreden.  
 
Maatregelen ter reductie van de geluidbelasting in de vorm van bronmaatregelen en 
maatregelen in de overdrachtsweg zijn niet opportuun dan wel wegens stedenbouw-
kundige redenen niet mogelijk.  
 

 
Afbeelding 9  Immissiepunten (RMD) 
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Voor de woningen op de hoek Beetslaan / Pootlaan en de woningen aan de President 
Rooseveltlaan (zie afbeelding 9), wordt dan ook een hogere waarde vastgesteld. De 
immissiepunten, waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld, alsmede de hogere 
waarden zelf, zijn eveneens in bijlage V van het akoestisch onderzoek opgenomen. De 
hogere waarde ter plaatse van de nieuwbouw bedraagt maximaal 55 dB. Daar waar de 
geluidbelasting meer dan 53 dB bedraagt, worden eisen ten aanzien van een 
geluidluwe gevel en geluidluwe buitenruimten gesteld.  
 
Daar waar ter plaatse van de gevels van de nieuwbouw de geluidbelasting meer be-
draagt dan 48 dB, bedraagt de karakteristieke geluidwering van de uitwendige 
scheidingsconstructie van de geluidgevoelige ruimten minimaal het verschil tussen de 
berekende etmaalwaarde (exclusief de aftrek art. 110g Wgh) van de gecumuleerde 
gevelbelasting vanwege wegverkeerslawaai en 33 dB. In bijlage VI van het akoestisch 
onderzoek zijn de gecumuleerde geluidbelastingen ter plaatse van de gevels van de 
woningen waarvoor hogere waarden worden vastgesteld, grafisch weergegeven. Deze 
waarden kunnen voor de bepaling van de geluidwering van de uitwendige schei-
dingsconstructies gehanteerd worden.  
 
Tabel 4 Geluidsbelasting en aan te vragen hogere waarden 
 
President Kennedylaan    

Immissiepunt 1,5 m 4,5 m 7,5 m 
2  50 dB 50 dB 
3 53 dB 54 dB 54 dB 
4 53 dB 54 dB 54 dB 
5 49 dB 51 dB 51 dB 
9  50 dB 50 dB 

10 53 dB 54 dB 54 dB 
11 55 dB 55 dB 55 dB 
12 50 dB 52 dB 52 dB 
42 49 dB 51 dB 51 dB 
43 54 dB 55 dB 55 dB 
44 49 dB 51 dB 51 dB 
48 49 dB 50 dB 51 dB 
49 54 dB 54 dB 55 dB 
51 55 dB 55 dB 55 dB 

Beetslaan       
Immissiepunt 1,5 m 4,5 m 7,5 m 

64 49 dB 49 dB  
Pootlaan    

Immissiepunt 1,5 m 4,5 m 7,5 m 
66 49 dB 49 dB  
70 49 dB   

 
Railverkeerslawaai 
Het plangebied is voor een deel gelegen binnen de zone van de spoorlijn met traject-
nummer 660 (zonebreedte bedraagt 600 m) en binnen de zone van de spoorlijn met 
trajectnummer 670 (zonebreedte bedraagt 500 m). Omdat het plangebied Kroeven con-
serverend van karakter is, en voor ontwikkelingen afzonderlijke procedures worden ge-
volgd, is in het kader van dit bestemmingsplan de invloed van het spoorwegverkeer 
voor de al aanwezige geluidgevoelige functies niet van belang. Voor deze functies is de 
situatie namelijk niet gewijzigd. In dit bestemmingsplan wordt alleen de huidige situatie 
vastgelegd. Nieuwe woningen of andere geluidgevoelige functies in het plangebied 
worden wel toegestaan.  
Uit de rapportage Akoestisch onderzoek nieuwbouw De Kroeven 505-506 (RMD; au-
gustus 2008) blijkt dat het complex 505/506 niet is gelegen binnen de zone van een 
spoorlijn. 
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3.7.2. Bodem 

Historie 
Het plangebied Kroeven ligt in het geologisch als zodanig aangeduide dekzandgebied. 
In dit gebied waren duidelijk hogere delen, zandruggen, aanwezig die donken werden 
genoemd. Het gebied wordt doorsneden door de Molenbeek. Deze beek was door mid-
del van het Kletterwater weer verbonden met de in het oosten gelegen Natte of Elder-
sche vaart. Deze laatste vaart was gegraven voor het vervoer van turf. De Molenbeek 
en het Kletterwater zijn ten behoeve van de wijkontwikkeling gekanaliseerd en vergra-
ven. 
 
Het ten oosten van de Kroeven gelegen Langdonk was oorspronkelijk een boerenge-
hucht dat op zo'n donk was ontstaan. Vanuit deze hogere delen werden de woeste ge-
bieden voor de landbouw ontgonnen. De stalmest werd uitgereden over deze arme 
zandgronden. Zo ontstonden humusrijke bovenste bodemlagen. Bodemkundig worden 
deze zandgronden op de hogere delen aangeduid als hoge zwarte enkeerdgronden en 
in de lagere delen als lage enkeerdgronden.  
 
De Kroeven was van oudsher een agrarisch gebied. De Nispensweg doorsneed het ge-
bied. Later is dit de Gezellelaan geworden. De nieuwe verbinding tussen Roosendaal 
en Nispen (en Antwerpen) is toen de Antwerpseweg geworden. 
 
In de jaren '60 van de vorige eeuw is begonnen dit agrarische gebied te herinrichten 
voor woningbouw. Verschillende boerderijen zijn daarvoor gesloopt. Voor de hoofdont-
sluiting, noord-zuid georiënteerd, van de nieuwe wijk is de President Kennedylaan aan-
gelegd. Eind jaren '60 zijn de eerste woningen opgeleverd (Kroeven-noord). Vervolgens 
is naar het zuiden toe de wijk verder ontwikkeld. Halverwege de President Kennedylaan 
is een winkelcentrum gebouwd. 
 
Bodemopbouw 
De ondiepe bodemopbouw ziet er globaal als volgt uit. 
 

diepte grondsoort kleur 
0 - 1 m -mv matig fijn zand zwart 
2 – 5 m -mv matig fijn zand met inschakeling 

van leemlagen, soms ook veen 
(Molenbeek) 

bruingrijs 

 
Het grondwater binnen het onderzoeksgebied ligt gemiddeld op een diepte van circa 1 
meter beneden maaiveld. 
 
Bodemkundig wordt de bodem volgens de Stiboka indeling (Stichting Bodemkartering) 
ingedeeld bij de hoge zwarte enkeerdgronden en lage enkeerdgronden. Dit wijst op de 
oude historische achtergrond van het gebied waarbij door het agrarische gebruik met 
bemesting van dierlijke meststoffen in de loop der tijden een humeuze, (bruin)zwart ge-
kleurde bovengrond is ontstaan. 
 
Bodemverontreiniging in het plangebied 
In het bestemmingsplangebied is circa 5 tot 10% van de bodem onderzocht op veront-
reinigingen. Binnen het plangebied liggen enkele historische verdachte locaties (poten-
tieel verdacht van ernstige bodemverontreiniging). Deze zijn afzonderlijk beschreven. 
Het overige gebied is van agrarische oorsprong en algemeen beschouwd als historisch 
onverdacht. Dit is eveneens afzonderlijk beschreven. 
 
De historische verdachte locaties zijn het resultaat van in 2002 en 2003 (landelijk) uit-
gevoerde historisch onderzoek. Dit heeft het zogenaamde Historische bodembestand 
opgeleverd (HBB). Vervolgens is dit bestand gekoppeld aan onder andere het bodem-
informatiesysteem (BIS) waarin alle onderzochte locaties zijn opgenomen. Uiteindelijk is 
een zogenaamde tabel (LDB= landsdekkend beeld) overgebleven die nader onderzoek 
behoeft in de vorm van historisch onderzoek dan wel daadwerkelijk bodemonderzoek. 
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Historisch onverdachte en onderzochte gebieden 
In dit van oudsher landelijke, agrarische gebied is de bodem niet tot licht verontreinigd. 
De lichte verontreinigingen in de grond betreffen vaak polycyclische aromatische kool-
waterstoffen (PAK's). Meestal zijn deze aangetroffen in combinatie met puinresten, ko-
lengruis of sintels. Mogelijk gaat het om oude (erf)verhardingen (van boerderijen, weg-
getjes en dergelijke) die bij de herinrichting van het gebied vermengd zijn geraakt met 
de bodem. Soms worden ook licht verhoogde waarden voor EOX, extraheerbare orga-
nohalogeenverbindingen, aangetroffen. De oorzaak hiervoor is meestal restanten be-
strijdingsmiddelen of afbraakproducten hiervan.  
 
Het grondwater is niet tot licht verontreinigd met metalen, waaronder arseen en chroom. 
Metalen worden in regionaal verband vaker verhoogd aangetroffen zonder dat er een 
aanwijsbare oorzaak is. 
 
Medio jaren '80 is naar aanleiding van stankklachten en wateroverlast een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd in de omgeving van de Pootlaan en Beetslaan. Het betrof 
hier onder andere de woningen ter plaatse van de vroegere loop van de Molenbeek. 
Het onderzoek toonde in het grondwater verhoogde ammoniumgehalten aan naast 
sterk verhoogde gehalten aan verschillende zware metalen. De verklaring voor de ver-
hoogde ammoniumgehalten bleken te verklaren zijn door breuken in het rioolstelsel. De 
verhoogde metalengehalten zijn met de huidige kennis wellicht veroorzaakt door on-
juiste of onzorgvuldige monstername en –behandeling. Er zijn in de bodem ook licht 
verhoogde gehalten aan vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen) en fenolen 
vastgesteld. Er is nader bodemonderzoek uitgevoerd. Er is toen geadviseerd om 
grondwaterstandsverlagende maatregelen te treffen waardoor de stankklachten zouden 
afnemen. Een sanering van de bodem heeft niet plaatsgevonden. 
 
Historisch verdachte locaties (potentieel ernstig) 
 President Kennedylaan 1 (voorheen benzinetankstation, thans makelaarskantoor 

De Rooy) 
In 1999 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De grond bleek niet of 
nauwelijks verontreinigd te zijn (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Het 
grondwater is licht verontreinigd met arseen en chroom. Het is niet duidelijk of het 
gehele voormalige benzinetankstation is betrokken geweest in het toenmalige on-
derzoeksgebied. 

 President Kennedylaan 2a (voorheen Mervo sporthal; demping met baggerspecie) 
Op deze locatie was een ernstig geval van bodemverontreiniging met polycycli-
sche aromatische koolwaterstoffen (PAK's) vastgesteld. Deze is eind 2001 gesa-
neerd. Het terrein wordt op dit moment heringericht voor woningbouw. 

 President Kennedylaan 130 (voorheen stomerij Mol, thans supermarkt) 
In het grondwater zijn sterk verhoogde gehalten aan vluchtige gechloreerde kool-
waterstoffen vastgesteld. Het is niet bekend of er ook sprake is van een ernstig 
geval van bodemverontreiniging. De verontreiniging loopt door tot op het terrein 
van President Kennedylaan 152 waar een stomerij is gevestigd. 

 President Kennedylaan 152 (De Roosendaalse stomerij) 
In het grondwater zijn sterk verhoogde gehalten aan vluchtige gechloreerde kool-
waterstoffen vastgesteld. Het is niet bekend of er ook sprake is van een ernstig 
geval van bodemverontreiniging. De verontreiniging loopt door tot op het terrein 
van President Kennedylaan 130 waar voorheen stomerij Mol was gevestigd. 

 President Kennedylaan 160 (ondergrondse tank vóór perceel rijwielhandel Rinus 
van Zitteren).  
Er heeft nog geen historisch onderzoek of bodemonderzoek plaatsgevonden.  

 Gezellelaan ong. (ter hoogte van Gezellelaan 15b en Willem Elsschotlaan; vroeger 
benzinepompinstallatie voor eigen gebruik). 
Voor de nieuwbouw van de woningen (Willem Elsschotlaan) is in 1995 een sane-
ring uitgevoerd van een ondergrondse huisbrandolietank en benzinetank ter 
plaatse van de voormalige gemeentekwekerij. Hierbij is toen bodemverontreiniging 
vastgesteld en gesaneerd.  
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 Gezellelaan 15 (ondergrondse olietank) 
In 2000 is een bodemonderzoek uitgevoerd (Gezellelaan 15a). In het bodemon-
derzoek zijn ook de locaties van een voormalige bovengrondse olietank en een 
ondergrondse olietank betrokken. De laatste tank is vermoedelijk gebruikt voor de 
verwarming van de kassen en het woonhuis (nr. 15). Daarbij is geen of slechts 
lichte bodemverontreiniging aangetroffen. Het betrof hier het terrein van planten-
kwekerij Europatuin (later overgenomen door fa. Rodenburg). Het terrein wordt 
thans bebouwd. 

 Gezellelaan 19 (thans nr. 45; ondergrondse olietank) 
Er heeft nog geen historisch onderzoek of bodemonderzoek plaatsgevonden. 

 De Genestetlaan 55 (dieseloliepompinstallatie voor eigen gebruik). 
Er heeft nog geen historisch onderzoek of bodemonderzoek plaatsgevonden. 

 De Eglantier 1 (ondergrondse olietank). 
Er heeft nog geen historisch onderzoek of bodemonderzoek plaatsgevonden. 

 Roemer Visscherlaan 7 (ondergrondse olietank). 
Er heeft nog geen historisch onderzoek of bodemonderzoek plaatsgevonden. 

 Melis Stokelaan 25 (televisietoren; ondergrondse olietank). 
Er heeft nog geen historisch onderzoek of bodemonderzoek plaatsgevonden. 

 
Overige potentiële verdachte locaties met bodemverontreiniging in het plangebied 
Volgens de zogenaamde "Landsdekkend beeld tabel" (versie "netto") van de gemeente 
Roosendaal komen binnen het plangebied nog vijf verdachte locaties die niet specifiek 
aan een adres zijn te koppelen, bijvoorbeeld een demping met baggerspecie. Door 
middel van historisch onderzoek en bodemonderzoek moet worden bevestigd of de bo-
dem van een potentieel verdachte locatie ook daadwerkelijk is verontreinigd. 
 
Tabel 5  Landsdekkend beeld tabel 
 

 
adres 

 
(historische) activiteit 

 
vervolg 

Antwerpseweg ong. Ophooglaag met grond Uitvoeren historisch onderzoek 

Antwerpseweg ong. 1 Demping met baggerspecie Uitvoeren historisch onderzoek 

Antwerpseweg ong. 2 Demping met baggerspecie Uitvoeren historisch onderzoek 

Tolbergsestraat (?) Stortplaats niet gespecificeerd Uitvoeren historisch onderzoek 

Van Eedenlaan ong. Stortplaats niet gespecificeerd Uitvoeren historisch onderzoek 
 

Complex 505/506 
Voor het complex 505/506 is bodemonderzoek verricht door Milieutechnisch adviesbu-
reau RSK-EMN (Verkennend bodemonderzoek Kroeven Zuid; projectgebied Aramis 
complex 505/506; 08x440.001; 29 september 2008). Op basis van de resultaten van het 
verrichte bodemonderzoek is geconcludeerd dat de bodem ter plaatse van de onder-
zochte terreindelen binnen het projectgebied niet tot licht is verontreinigd. Dit komt 
overeen met de verwachting vooraf. De lichte verontreinigingen die plaatselijk zijn aan-
getoond, vormen geen belemmering voor de beoogde herinrichtingswerkzaamheden en 
zijn geen aanleiding voor het uitvoeren van nader bodemonderzoek. Aangenomen 
wordt dat de bodem ter plaatse van de kleine gebieden (gevelwijzigingen) die worden 
overgedragen van vergelijkbare kwaliteit is. Bodemkwaliteitsgegevens uit het bodemon-
derzoek vormen geen belemmering voor de overdracht van de gebieden binnen de wijk 
Kroeven Zuid aan Aramis. 

 
3.7.3. Luchtkwaliteit 

Hoofdstuk vijf van de Wet milieubeheer vormt het kader voor de beoordeling van de 
luchtkwaliteit in de buitenlucht. De Wet milieubeheer spreekt van grenswaarden en 
plandrempels. Grenswaarden zijn normen waaraan in een bepaald jaar voldaan dient te 
worden. Plandrempels zijn normen die jaarlijks strenger worden en langzaam groeien 
naar het niveau van de uiteindelijk te bereiken grenswaarde. De milieukwaliteitseisen 
voor luchtkwaliteit hebben tot doel het beschermen van de mens en het milieu tegen de 
schadelijke effecten van vervuilende stoffen in de buitenlucht. Voor diverse stoffen zijn 
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grenswaarden opgenomen. Voor de Nederlandse situatie zijn op dit moment fijnstof 
(PM10) en stikstofdioxide (NO2) de meest kritische vervuilingen. 
 
De luchtkwaliteit wordt bepaald door de aanwezige stoffen in de achtergrondconcentra-
tie, bijdrage vanwege industriële en agrarische activiteiten en de bijdrage vanwege 
emissies van het verkeer. Op basis van ervaringen in het verleden blijkt dat kleinscha-
lige plannen vrijwel geen invloed hebben op de lokale luchtkwaliteit. Op basis van artikel 
5.16 van de Wet milieubeheer is het 'Besluit niet in betekenende mate bijdragen' van 
kracht. In dit besluit wordt geregeld welke nieuwe ontwikkelingen van een dermate be-
perkte omvang zijn dat de invloed van deze plannen op de lokale luchtkwaliteit niet 
meer individueel getoetst hoeft te worden. Op basis van artikel 4 van het 'Besluit niet in 
betekenende mate bijdragen' is een ministeriële regeling van kracht geworden ('Rege-
ling niet in betekenende mate bijdragen'). In deze regeling wordt voor de bouw van wo-
ningbouwlocaties de concrete omvang benoemd waarmee aan de 1% norm van het 
'Besluit niet in betekenende mate bijdragen' wordt voldaan. Woningbouwlocaties vallen 
onder deze 1% norm indien via één ontsluitingsweg niet meer dan 500 nieuwe wonin-
gen worden ontsloten of maximaal 1000 nieuwe woningen via twee ontsluitingswegen 
met een gelijkmatige verkeersverdeling. 
 
In het bestemmingsplan wordt alleen een nieuwe ontwikkeling voorzien ter plaatse van 
complex 505/506. Aan de Ruimtelijke onderbouwing herstructurering 505 en 506 
(Adviesbureau Cuijpers; 24 juli 2008) is het volgende ontleend. 
De ruimtelijke onderbouwing voorziet in de realisering van 18 (106-88) nieuwe 
woningen. Hiermee wordt ruimschoots onder de aantallen gebleven zoals genoemd in 
de 'Regeling niet in betekenende mate bijdragen'. Daardoor is het plan als niet 
significant aan te merken voor de lokale luchtkwaliteit. De voorgestane ontwikkeling is 
daarmee niet in strijd met het bepaalde in de Wet milieubeheer. Luchtkwaliteit vormt 
geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 

 
3.7.4. Bedrijven en milieuzonering 
 

Milieuzonering is het aanbrengen van een noodzakelijke ruimtelijke scheiding tussen 
milieubelastende en milieugevoelige functies ter bescherming of vergroting van de kwa-
liteit van de leefomgeving. Om de gemeenten een handreiking te bieden voor een ver-
antwoord inpassen van bedrijvigheid in haar fysieke omgeving of van gevoelige functies 
nabij bedrijven, is door de VNG de publicatie Bedrijven en milieuzonering (geheel her-
ziene uitgave juli 1999, verbeterd en herdrukt in 2001) opgesteld. In die publicatie is een 
basiszoneringslijst opgenomen. In deze lijst zijn bedrijven op grond van hun potentiële 
milieubelasting ingedeeld in zes categorieën. De categorie 1 staat voor de laagste po-
tentiële milieubelastingen en de categorie 6 staat voor de hoogste potentiële milieube-
lasting. De basis zoneringslijst inclusief categorie-indeling is voor dit bestemmingsplan 
als uitgangspunt gehanteerd. 
 
Bestaande bedrijven in het plangebied. 
In het plangebied zijn geen industriële bedrijven aanwezig. Er zijn wel enkele andere 
niet-woonfuncties gevestigd. Ten tijde van de verlening van de milieuvergunning of de 
behandeling van de melding voor de bestaande bedrijven is er getoetst aan de fysieke 
bestaande situatie waarbij per milieuaspect een afweging is gemaakt met het oog op de 
omgeving. Bij vergunningplichtige bedrijven is de milieubelasting op basis daarvan door 
middel van voorschriften begrensd. Bij meldingsplichtige bedrijven zijn eventueel, naast 
de algemeen geldende voorschriften, nadere eisen gesteld. In bijlage 1 is een overzicht 
opgenomen van niet-woonfuncties. 

 
Nieuwe bedrijven in het plangebied 
Ten tijde van de voorbereiding van het bestemmingsplan (februari 2006) liepen er geen 
procedures ten behoeve van de vestiging van nieuwe bedrijven in of in de nabijheid van 
het plangebied. 
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Invloed van bedrijven die liggen buiten het plangebied 
Er zijn geen bedrijven nabij het plangebied, waarvan de invloed zou reiken tot in het 
plangebied.  

 
Complex 505/506 
Aan de Ruimtelijke onderbouwing herstructurering 505 en 506 (Adviesbureau Cuijpers; 
24 juli 2008) is het volgende ontleend. 
 In de directe omgeving van het plangebied liggen geen veehouderijen die vallen 

onder de Wet geurhinder veehouderij (Wgv). Er is dan ook geen belemmering 
aanwezig ten gevolge van geurcontouren. 

 De kinderopvang en de basisschool zijn gesitueerd aan de rand van het plange-
bied. Er gaan geen nieuwe woningen gebouwd worden binnen de milieuzonering 
van deze inrichtingen. De ligging van de inrichtingen vormt derhalve geen belem-
mering voor de beoogde ontwikkeling. 

 Verder zijn er in en nabij het plangebied geen hoogspanningsleidingen, hoge 
drukleidingen, andere ondergrondse leidingen, waterkeringen of straalpaden 
aanwezig waarvan de aanwezigheid van invloed kan zijn op de ontwikkelingen in 
het plangebied. 

 
3.7.5. Stiltegebieden 

Het plangebied maakt geen deel uit van een stiltegebied. 
 
3.8. Belemmeringen 

3.8.1. Kabels en leidingen 
Planologisch relevante buisleidingen dienen in het bestemmingsplan bestemd te wor-
den en te worden voorzien van stroken waarbinnen mogelijke beperkingen gelden. Pla-
nologisch relevante leidingen zijn: transportleidingen voor gevaarlijke stoffen, gastrans-
portleidingen (druk van 10 atmosfeer en hoger), leidingen met een diameter van ten 
minste 50 cm met een regionale functie en optisch vrije paden. In het plangebied zijn 
geen planologisch relevante leidingen gelegen. 

 
3.8.2. Straalpaden 

Over het plangebied lopen diverse straalpaden (een straalpad ligt tussen twee zendin-
stallaties ten behoeve van de telecommunicatie). Ten behoeve van een ongestoorde 
bedrijfsvoering gelden hier bouwhoogtebeperkingen van 25 meter + N.A.P. Deze 
straalpaden (met beschermingszones van 100 meter ter weerszijden van de hartlijn van 
de straalverbinding) dienen in het bestemmingsplan geregeld te worden. 
 

3.9. Water 

3.9.1. Aanleiding 
Sinds 1 november 2003 is het wettelijk geregeld dat in alle ruimtelijke plannen een 
watertoets dient te worden uitgevoerd. Het doel van de Watertoets is in een vroeg 
stadium waterhuishoudkundige doelstellingen zichtbaar te maken en evenwichtig mee 
te nemen bij ruimtelijke plannen. Er wordt met name ingegaan op de gevolgen van het 
plan voor de waterhuishouding en de beschrijving van de maatregelen die worden 
getroffen.  
 
Op dit moment wordt het bestemmingsplan “Kroeven” geactualiseerd. Het onderhavige 
bestemmingsplan heeft tot doel de bestaande situatie (meerdere vigerende 
bestemmingsplannen) samen te voegen in één bestemmingsplan. Voorliggende 
waterparagraaf maakt onderdeel uit van dit geactualiseerde bestemmingsplan. Het 
plangebied ligt in het beheersgebied van het waterschap Brabantse Delta. 

 
3.9.2. Proces 

Sinds het voorjaar van 2003 worden in de gemeente Roosendaal alle nieuwe 
gemeentelijke ruimtelijke plannen besproken in het “Waterpanel Roosendaal”. De 
werkwijze van het waterpanel is vastgelegd in het “Handboek bij de watertoets bij de 
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Gemeente Roosendaal”. Naast enkele gemeentelijke afdelingen nemen het waterschap 
en de vaste adviseurs van de Gemeente Roosendaal éénmaal per kwartaal deel aan 
het overleg. Het waterschap levert in dit overleg alle relevante waterhuishoudkundige 
informatie over het projectgebied en haar omgeving aan. Aan de hand van opmerkingen 
en aanvullingen van de waterbeheerder formuleert de gemeente een waterparagraaf bij 
de RO-procedure. Ook wordt de waterbeheerder (via overleg of e-mail) de mogelijkheid 
geboden om tijdig zijn zienswijze te geven op concepten. Het definitieve wateradvies 
van de waterbeheerder zal door middel van een brief plaatsvinden. 
 
Indien de gemeente in de definitieve waterparagraaf afwijkt van het advies van het 
waterschap, wordt deze afwijking in de waterparagraaf expliciet gemotiveerd. Voor het 
opstellen van een waterparagraaf heeft het waterschap Brabantse Delta een ‘checklist 
Watertoets (maart 2006)’opgesteld. Deze checklist is opgenomen in het door het 
waterschap opgestelde document ‘Op weg naar het waterschap’. Alle in de checklist 
genoemde aspecten zijn beoordeeld en afgewogen en indien relevant beschreven in 
voorliggende waterparagraaf.  
 
Voorliggende waterparagraaf is in concept per e-mail voorgelegd aan het waterschap. 
De opmerkingen van het waterschap (28-12-2006) zijn in deze waterparagraaf verwerkt.  

 
3.9.3. Beleidsrealisatie 

Door de gemeente Roosendaal is in 1990 in samenwerking met de waterbeheerders 
beleid vastgelegd met betrekking tot duurzaam stedelijk waterbeheer in het kader van 
de ontwikkeling van nieuwe bouwlocaties. Dit beleid is in overeenstemming met het 
“Beleidsnota stedelijk water” van de gezamenlijke waterschappen in West-Brabant d.d. 
maart 2002. Als onderdeel van dit beleid wordt het afkoppelen van “schone” verharde 
en bebouwde oppervlakken altijd overwogen. Hierbij gaat de voorkeur van zowel de 
gemeente als het waterschap in eerste instantie uit naar infiltratie van hemelwater in de 
bodem. De mogelijkheid voor infiltratie dient altijd te worden onderzocht en is niet 
afhankelijk van de omvang van het verhard oppervlak.  
 
Als het afvoerend oppervlak groter is dan 2000 m2 en loost op de riolering, dan dient 
een retentievoorziening te worden gerealiseerd met een inhoud van 120 m3/ha. Een 
afvoerend oppervlakte kleiner dan 2000 m2 zal worden meegenomen in het kader van 
de ‘Stedelijke wateropgave’. 
 
In het kader van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) voor de periode 2004-2008 is 
het rapport “Afkoppelkansenkaart kernen gemeente Roosendaal” d.d. 13 maart 2004 
opgesteld, waarin de infiltratie- en afkoppelmogelijkheden in het bestaand stedelijk 
gebied inzichtelijk zijn gemaakt. 

 
3.9.4. Huidige situatie 
 

Bodemopbouw 
De regionale bodemopbouw van de diepere ondergrond ziet er ter plaatse van het 
plangebied op basis van kaartblad 49 Oost (Grondwaterkaart van Nederland) globaal 
als volgt uit: 
 
Diepte  
[m -NAP] Laagaanduiding Lithologische 

omschrijving Samenstelling 

0- ca. 10 Deklaag  Veel storende klei / veenlagen met sterk 
wisselende diepteligging en dikte 

ca. 10-40 1e watervoerend pakket  
[minder goed 
doorlatend]  

“Middelste Fijn” Fijn zand met klei, leem of zandige 
kleilaagjes 

40-85 1e watervoerend pakket  
[goed doorlatend]  

“Onderste Grof” Matig grof zand met schelpen of 
schelpengruis 

85-110 Scheidende laag Afzetting van 
Kallo 

Klei met schelpen of schelpengruis 

110->150 2e watervoerende Zanden van Matig fijn zand met schelpen of 
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pakket Kattendijk schelpengruis 
 
Rioolstelsel 
In de wijk ‘Kroeven’ is in de gehele wijk een gemengd stelsel aanwezig, met 
uitzondering van de noordwesthoek. In de noordwesthoek, ten noorden van de Willem 
Dreesweg is een gescheiden rioolstelsel aanwezig. In het GRP 2004-2008 is één en 
ander op kaart weergegeven. 
 
Oppervlaktewater 
De westzijde van de wijk Kroeven wordt begrensd door de Molenbeek. De Molenbeek 
heeft een maatgevende afvoer1) van 4,8 m3/s. Ter plaatse van de wijk Kroeven is een 
verdeelwerk aanwezig. Bij grote afvoeren van de Molenbeek zal door middel van het 
verdeelwerk meer water door de Omloop Tolberg (ten westen van de wijk Kroeven) 
worden gestuurd om wateroverlast in de kern Roosendaal zoveel mogelijk te 
voorkomen. Van oost naar west wordt de wijk doorsneden door het Kletterwater, welke 
uitmondt in de Molenbeek. 
 
Ecologische verbindingszones (EVZ) 
De Molenbeek is in het Gebiedsplan Brabantse Delta tot aan het verdeelwerk 
aangewezen als EVZ. Ook het Kletterwater en de Omloop Tolberg zijn aangewezen als 
EVZ. In het gebiedsplan is aangegeven dat waterschap en gemeente een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid hebben voor de inrichting van de EVZ en dat minimaal een strook 
van 25 m moet worden ingericht. Vooralsnog is er geen visie voor de inrichting 
opgesteld. In 2007 voert het waterschap, o.a. in samenwerking met de gemeente 
Roosendaal een Integrale Gebiedsanalyse (IGA) uit in het stroomgebied van de 
Molenbeek. Uit deze IGA’s moeten de gewenste inrichtingen voor de EVZ’s volgen.  
 
Grondwater 
Conform de milieuverordening van de provincie Noord-Brabant, ligt het gebied ten 
zuiden van de Beetslaan in een grondwaterbeschermingsgebied of kwetsbaar gebied. 
Op basis van de beschikbare informatie op de afkoppelkansenkaart bevindt de 
grondwaterstand in de wijk zich alleen in het oostelijk deel van de wijk ten minste 0,7 
meter beneden maaiveld. Dit betekent dat in het overige deel van de wijk op basis van 
de afkoppelkansenkaart de grondwaterstand zich ondieper dan 0,7 m beneden 
maaiveld bevindt. 
 
Infiltratie van hemelwater 
Met betrekking tot het vaststellen van de infiltratiemogelijkheden van hemelwater in de 
bodem is voor de kernen van de gemeente Roosendaal in maart 2004 een 
afkoppelkansenkaart opgesteld. Op deze kaart zijn de indicatieve 
infiltratiemogelijkheden in beeld gebracht. In het grootste deel van de wijk zijn geen 
infiltratiemogelijkheden aanwezig, met uitzondering van het oostelijk deel nabij de 
Antwerpse Baan.  
 
De afkoppelkansenkaart is een indicatieve beoordeling van de infiltratiemogelijkheden. 
Indien op de afkoppelkansenkaart is aangegeven dat er infiltratiemogelijkheden 
aanwezig zijn, is aanvullend (bodemkundig / hydrologisch) onderzoek nodig om uit te 
zoeken of afkoppelen dan wel niet aankoppelen, per locatie, ook werkelijk realiseerbaar 
is. Dit onderzoek dient voorafgaand aan een geplande reconstructie en in / -uitbreiding te 
worden uitgevoerd. 

 
3.9.5. Toekomstige situatie 

Het onderhavige bestemmingsplan heeft tot doel de bestaande situatie (meerdere 
vigerende bestemmingsplannen) samen te voegen in één bestemmingsplan. Voor 
ontwikkelingen binnen het plangebied worden aparte artikel 19 procedures doorlopen. 
Voor deze ontwikkelingen worden afzonderlijke waterparagrafen opgesteld, waarin het 
aspect water wordt meegenomen. Dit geldt o.a. voor de planontwikkelingen 

                                                      
1)  De afvoer die gemiddeld 1à 2 dagen per jaar wordt bereikt of overschreden. 



Bestaande situatie plangebied 54  
 

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 736.007338.00 

 

‘Champetterberg’ en ‘Complex 505-506’ en mogelijke inrichtingen van de Ecologische 
Verbindingszones langs de Molenbeek, Omloop Tolberg en Kletterwater. 
 
Bij mogelijke functieveranderingen in de toekomstige situatie (bijvoorbeeld 
dubbelbestemming) zal de gemeente door middel van een 'partiele herziening' of een 
'vrijstelling' de bestemming wijzigen. De watertoets zal dan worden doorlopen, het 
betreffende 'plangebied' zal worden besproken in het waterpanel en er zal een 
waterparagraaf worden opgesteld. Op deze wijze is het aspect water ook in de 
toekomst op een zorgvuldige wijze ingebed in het bestemmingsplan. 
 
Riolering 
Ook in het gebied met een gemengd rioolstelsel dient bij woningbouwplannen zoveel 
mogelijk het afval- en hemelwater gescheiden te worden ingezameld. Hiermee wordt 
vooruitgelopen op de mogelijke ombouw van het gemengde rioolstelsel naar een 
(verbeterd) gescheiden stelsel. Bij nieuwbouwplannen dient tevens zoveel mogelijk 
gebruik te worden gemaakt van duurzame en niet uitloogbare bouwmaterialen. Dit om 
verontreiniging van het hemelwater te voorkomen. Eén en ander dient langs 
privaatrechtelijke weg te worden geregeld. 

 
Randvoorwaarden 
1. Bestemmen van Molenbeek, Omloop Tolberg en Kletterwater, inclusief 

onderhoudsstrook (4-5m) als “waterhuishoudkundige doeleinden” op plankaart en 
in voorschriften opnemen. 

2. bestemmen van te-water-plaatsen / langs Molenbeek, Omloop Tolberg en 
Kletterwater (waterschap levert hiervoor in week 3 de voorkeurslocaties aan). 

3. (voor)bestemmen van EVZ’s Molenbeek, Omloop Tolberg en Kletterwater? 
 

ad1+2: Op de plankaart bij voorkeur de leggerwateren opnemen met hoofdbestemming 
die waterhuishoudkundig gebruik regelt voor waterloop en onderhoudsstroken (4-5m 
aan weerszijden). Bij onderhoud met maaiboot ook rekening houden met inlaatplaatsen 
en verzamelplaatsen voor maaisel en specie. Mogelijk kunnen delen van aangrenzende 
groenvoorzieningen hiervoor een dubbelbestemming krijgen. 
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4.1. Uitgangspunten en randvoorwaarden 

4.1.1. Inleiding 
Voor Groot-Kroeven is een gebiedsvisie opgesteld die door de gemeenteraad op 
28 februari 2002 is vastgesteld. Hierin zijn de ruimtelijke ontwikkelingen aangegeven. 
De ruimtelijke hoofdstructuur met zijn twee assen en de stempels vormt een duurzame 
basis.  
Het accent van de ontwikkelingen ligt op versterking van deze structuur. Het betreft 
vooral: 
 de toegangspoorten, de randen (A58, Antwerpseweg, Molenbeekpark) en de 

stempels ten zuiden van de Burg. Schneiderlaan. 
 De ruimtelijk-functionele veranderingen zijn gericht op meer woningdifferentiatie, 

meer veiligheid in de woonomgeving en meer kwaliteit (met name water, groen en 
grijs). Voor diverse structuurelementen zijn streefbeelden aangegeven: 
 Kroevenpoort: meer markante solitaire gebouwen (project De Leede is in 

aanbouw); 
 Zuidpoort: beter routevorming voor langzaam verkeer in samenhang met 

groen en concentratie gedateerde aanleunwoningen in bebouwingsaccent; 
 President Kennedylaan zuid: koppen rijtjeshuizen alzijdige oriëntatie; 
 President Kennedylaan: meer variatie in bebouwingshoogte met behoud van 

laanbeplanting en rooilijnen; 
 Groene Kamer Kennedylaan: beplanting minder laankarakter en versterking 

bebouwingsaccent. Inmiddels in uitvoering door nieuwbouw Wildeborch; 
 Burgemeester Schneiderlaan / Kletterwater: kopbebouwing flats verbeteren, 

groenvoorziening verbeteren en routevorming noord-zuid bevorderen; 
 straten en lanen: koppen van bouwblokken op straat oriënteren en ver-

sterking laanbeplanting in oost-westelijke richting; 
 stempels: gesloten bouwblokken of strokenverkaveling met duidelijke voor- 

en achterkant; snippergroen bundelen, eventueel door samentrekken van 
stempels; versterking waterbeheersing (stempel 504 is in aanbouw); 

 Molenbeek / -park / Kletterwater: vergroten gebruiks- en belevingswaarde (ge-
start); 

 Watermolenbeek: meer transparantie en natuurontwikkeling (gestart); 
 Antwerpseweg: meer voorkanten van bebouwing en meer samenhang en 

groenstructuur. 
 Het nieuwe bestemmingsplan biedt zo veel mogelijk ruimte voor de vorenstaande 

ontwikkelingen die een belangrijke bijdrage leveren aan het woon- en leefklimaat 
van de wijk Kroeven. 

 
4.1.2. Uitgangspunten op basis van het gemeentelijk ruimtelijk beleid 

Beleidskader 
 Geschikte locaties voor woningbouw dienen te worden benut voor 

woningdifferentiatie.  
 De bestemmingsregeling dient ruimte te bieden voor vernieuwing van de 

woningvoorraad. 
 De ruimtelijke kwaliteiten van een gebied dienen specifiek te worden beschermd. 
 Belangrijke groenstroken met een speelfunctie dient te worden behouden, omzet-

ting in parkeerplaatsen moet worden voorkomen.  
 In de gehele wijk moet worden gezocht naar ruimte voor speelvoorzieningen voor 

0-6 jarigen en naar trap- en basketbalvelden. 
 In Kroeven worden geen seksinrichtingen toegestaan. 
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Ruimtelijke hoofdstructuur  
De analyse en beschrijving van de ruimtelijke en stedenbouwkundige kenmerken zijn 
hierna vertaald in concrete uitgangspunten voor de bestemmingsregeling. 
 In Kroeven zijn de stedenbouwkundige principes uit de periodes van met name de 

jaren '60 en '70 goed herkenbaar. Deze worden gekenmerkt door een recht-
hoekige opzet en een hoge mate van herhaling van woonvormen. Deze stempels 
beslaan het overgrote deel van het gebied. Langs de randen is sprake van meer 
gevarieerde woontypologieën zoals vrijstaande, geschakelde en seniorenwonin-
gen. De gebogen vormen in Tolberg Noord wijzen al op meer eigentijdse woon-
buurten. 

 
Functionele analyse 
De analyse en beschrijving van de functionele structuur levert de volgende concrete uit-
gangspunten voor de bestemmingsregeling op. 
 Leegstand / verpaupering van woningen dient te worden voorkomen door 

herstructurering. Ook verbetering van het onderhoud van de openbare ruimte kan 
hieraan bijdragen. 

 In het grootste deel van Kroeven dient op veel straten zowel de inrichting nog 
aangepast te worden als het 30 km / uur-regime ingesteld te worden. De bestem-
mingsregeling mag dit niet belemmeren. 

 Afname van versnipperd groen is mogelijk door of samenvoeging of het toevoegen 
hiervan aan particuliere tuinen. 

 Zo mogelijk moet ruimte worden gereserveerd voor het wegwerken van het tekort 
aan speelgelegenheid voor de categorie 0-6 jarigen. 

 Belangrijke groenstroken met een speelfunctie dienen zo veel mogelijk te worden 
behouden, omzetting in parkeerplaatsen moet worden voorkomen.  

 
4.1.3. Verbeteringen in het plangebied 

Uit de ruimtelijke en functionele analyse van het plangebied zoals beschreven in hoofd-
stuk 3 ontstaat het volgende samenvattende beeld van het plangebied Kroeven. 
 Binnen de bestaande stempelstructuur, met name in de huurcomplexen, meer dif-

ferentiatie aanbrengen in zowel woningtype als verschijningsvorm van de wonin-
gen. 

 De sociaal-onveilige situaties vanwege de lange brandgangen, garagecomplexen 
en het gebruik van de pleinruimten in Kroeven-zuid aanpakken door een omvor-
ming van de stedenbouwkundige structuur binnen de stempels. 

 Versterken van de gebruikswaarde van het groen, mede door omvorming van 
snippergroen.  

 De stedenbouwkundige hoofdstructuur van lanen, straten en pleinen versterken. 
 Versterken van de Kroevenpoort en Zuidpoort als entrees van de wijk. 
 Meer ogen op de straat, door bij nieuwbouw rekening te houden met de oriëntatie 

van woningen op de straten. 
 Ecologische Hoofdstructuur en functie van Kletterwater en Molenbeek verankeren 

in de structuur. 
 Realiseren van de beleidsdoelen met betrekking tot duurzaam stedelijk waterbe-

heer. 
 Ruimte voor water als ontwerpopgave of als randvoorwaarde meenemen bij 

vervanging van gebouwen of bij nieuwbouw.  
 Het Molenbeekpark aan de oostoever versterken in een parkachtige ruimte. 
 Versterken van de oost-west relaties in Kroeven, met name voor fietsers (nieuwe 

fietsverbinding tussen Kroeven en B-bergen in het verlengde van de Beetslaan).  
 Vanuit "duurzaam veilig" en het onderscheiden van verblijfsgebieden in de 

toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen een goede balans bewaren tussen het 
huidige areaal aan woningen en overige functies in relatie tot toekomstige 
nieuwbouw en / of vervangende nieuwbouw. 

 Uitgangspunt in de gebiedsvisie is een verantwoorde functieverandering of toevoe-
ging relateren aan ruimtelijke en verkeerskundige consequenties. Nieuwe ontwik-
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kelingen dienen de eigen parkeervraag te faciliteren en mogen de parkeerdruk niet 
afwentelen op het bestaande openbare gebied. 

 Modernisering of vernieuwing van woon-zorgcomplexen bezien in relatie tot de 
rest van de stad. 

 Realisering van een buurtsportplein. 
 Met name in de koopsector en in het segment "appartementen" het aanbod 

vergroten door verkoop, vervangende nieuwbouw en nieuwbouw. 
De vorenstaande karakteristiek van het woongebied Kroeven is, onderverdeeld naar de 
vorenstaande paragrafen en uitgewerkt in uitgangspunten voor de 
bestemmingsregeling.  
 

4.1.4. Vestiging nieuwe functies 
Ten aanzien van nieuwe functies gelden op basis van de analyse en beschrijving van 
de milieuaspecten de volgende concrete uitgangspunten. 
 In het plangebied zijn geen bedrijven gesitueerd die onder de milieuwetgeving val-

len. Tevens behoeft er geen rekening te worden gehouden met nieuwe bedrijven 
of de bestaande bedrijven nabij het plangebied.  

 Luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de beoogde planontwikkelingen. 
 Er zijn geen belemmeringen aan de orde wat betreft bedrijven die geluidhinder in 

de omgeving veroorzaken, gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen. Bij con-
solidatie van de bestaande situatie is geen akoestisch onderzoek naar wegverkeer 
nodig. Een uitzondering hierop vormt de herstructurering van het 
complex 505/506. Uit onderzoek blijkt dat dit past binnen de regelgeving.  

 Er zijn voorts geen belemmeringen actueel ten aanzien van contouren van externe 
veiligheid en leidingen. 

 Bij een eventuele reconstructie van een weg dient men bedacht te zijn op eventu-
ele aanwezigheid van verschillende soorten bodemverontreiniging. 

 Aandacht is nodig voor de bodemsituatie bij verandering van enkele de bestaande 
situaties (nader onderzoek) gelet op tanks of bodemverontreinigingen. 

 
4.2. Ruimtelijke ontwikkelingen 

4.2.1. Ruimtelijke hoofdstructuur 
In hoofdstuk 3 is het plangebied nader geanalyseerd op ruimtelijke kenmerken met als 
doel inzicht te krijgen in de wenselijkheid en noodzaak van het in de bestemmingsrege-
ling waarborgen van ruimtelijke kenmerken. Uit de analyse blijkt dat in de onderschei-
den deelgebieden bepaalde aspecten van het bebouwingspatroon kenmerkend zijn 
voor het karakter en de ruimtelijke kwaliteit van die gebieden. Aspecten als bebou-
wingstypologie (variatie, stapeling), bebouwingshoogte (één laag, hoogbouw), dakvorm 
(plat, flauwe dakhelling), tuin en erf worden, voorzover deze bepalend zijn voor het spe-
cifieke karakter van het gebied, specifiek in de bestemmingsregeling vastgelegd. In een 
afzonderlijk overzicht worden deze aspecten in hoofdstuk 5 per deelgebied benoemd. 
De ruimtelijke hoofdstructuur van Kroeven staat niet ter discussie. Integendeel, deze is 
als structuurbeeld toekomstvast. De ruimtelijke-functionele veranderingen zijn gericht 
op: 
 meer woningdifferentiatie binnen Kroeven voor alle huishoudtypen. Differentiatie 

zowel naar huur- en koopwoningen als naar woningtypen; 
 meer integrale veiligheid in de woonomgeving; 
 versterking van de ruimtelijke en functionele kwaliteit (van met name water, groen, 

grijs). 
In structuurbeeld samengevat gaat het om de volgende elementen. 
 
Centrumzone 
In deze structuur dient met name concentratie van (nieuwe) wijkgerichte voorzieningen 
plaats te vinden. Bij de uitwerking en vormgeving van het Kletterwater, met name ten 
westen van de rotonde zijn de gewenste groene structuur in combinatie met ruimte voor 
water en een lineair daarmee gekoppelde fietsroute leidend voor de verdere invulling 
van deze zone. Hiermee wordt eveneens een duidelijk ruimtelijk accent gelegd op de 
oost-west relaties van de wijk. De locatie Kroevenlaan 90-92 wordt als onderdeel van 
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de centrumzone ingezet voor met name wonen. Een klein gedeelte kan mogelijk ge-
bruik worden voor commerciële doeleinden. 
 
Groene Kamer 
Nieuwe bebouwing dient zich hier te voegen binnen het groene kader. Ook binnen deze 
ruimte dient het "waterbeleid" ingepast te worden. Parkeerruimte dient maximaal in 
combinatie met de bebouwing te worden gerealiseerd. Dat versterkt de belevings- en 
toekomstwaarde van dit gebied. Een eerste aanzet voor de invulling van de Groene 
Kamer wordt gevormd door de nieuwbouw van de Wildenborch. De betekenis van de 
Groene Kamer voor Kroeven kan versterkt worden bij een stempelgewijze vernieuwing 
aan weerszijden van de President Kennedylaan. Deze laan "schikt" zich hier in zijn pre-
sentatie naar de Groene Kamer. 
 

 
Afbeelding 10 Structuurbeeld 
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Wildenborch 
De aanwezige bebouwing was sterk verouderd en paste functioneel gezien niet meer in 
het beeld van kwalitatief hoogwaardige zorg. Door de eigenaar is daarom een initiatief 
opgesteld waarbij de bestaande bebouwing werd gesloopt en vervangen door nieuwe 
eigentijdse gebouwen voor seniorenhuisvesting. Dit wordt thans uitgevoerd. De nieuwe 
bebouwing bestaat uit drie gebouwen in de vorm van "woontorens" die bestaan uit een 
westelijke en oostelijke vleugel. Tussen de vleugels bevindt zich de centrale hal. De 
westelijke vleugel is een verdieping hoger dan de oostelijke vleugel. Het meest weste-
lijke gebouw staat in de as van de President Kennedylaan en heeft een hoogte van 
32,70 meter. Aan dit gebouw is tevens een sociëteit gekoppeld in laagbouw. De overige 
twee gebouwen hebben een maximale hoogte van 18,60 meter. Ten behoeve van de 
realisatie van Wildenborch is een artikel 19 lid 1 WRO-procedure gevolgd. Deze proce-
dure is succesvol afgerond. In die zin gaat het voor dit bestemmingsplan niet om een 
nieuwe ontwikkeling, maar is inpassing van dit initiatief in de nieuwe bestemmingsrege-
ling aan de orde. 
 
Molenbeekpark 
Versterking van de kwaliteit van het Molenbeekpark zal vooral aan de oostzijde in het 
algemeen en ter hoogte van het Kletterwater in het bijzonder plaatsvinvden. Met de ei-
genaar-bewoners zal bezien worden of een meer eenduidige groene structuur kan wor-
den gevormd tussen de achterkanten van de kavels en het openbaar gebied. Zo kan 
een eenduidig beeld tussen het privé- en openbaar gebied worden gerealiseerd. 
Andere functies die de gebruiks- en belevingswaarde van het park kunnen versterken 
betreffen de complementering van het (recreatief) fietspad langs de westelijke oever 
van en naar het stadscentrum. De zichtbaarheid van de Molenbeek is hier minimaal, 
vanwege de huidige bebouwingsstructuur langs de Champetterberg. Realiseringen van 
verbeteringsmaatregelen zullen, zo is de bedoeling, zonder meer kunnen worden uitge-
voerd. 
Voorzien wordt in een nieuwe fietsverbinding tussen de Kroeven en B-bergen in het 
verlengde van de Beetslaan. 
 
Complexen 
De structuur met complexen is karakteristiek voor Kroeven. De vernieuwingsopgave 
wordt gerealiseerd in het complex 405 (in uitvoering) en het complex 505-506 (in voor-
bereiding). Met deze herstructureringen wordt in dit bestemmingsplan rekening gehou-
den. 
 
Kroevenpoort 
In samenhang met het noordelijk deel van de Molenbeek inclusief de groenstructuur, 
een ruimtelijke reservering voor een op- en afrit naar de A58, de Eglantier, de locatie 
van de Rooy en in samenhang met het tennisveldencomplex dient een nadere gebieds-
uitwerking te worden opgesteld. Mogelijk is in de toekomst aanpassing van het be-
stemmingsplan nodig. 
 
Zuidpoort 
Op structuurbeeldniveau kan de Zuidpoort bezien worden in het verlengde van deelge-
bied "Kroevenpoort". In ruimtelijk-functioneel opzicht liggen hier kansen voor verbete-
ring van de langzaam verkeersroute van en naar de wijk en de aanpalende groenstruc-
tuur. Dit geldt met name ingeval Stichting Groenhuysen vanwege de gewenste functio-
naliteit en spreiding van woonzorgcomplexen (de Brink en gedeeltelijk Landjuweel), zou 
kiezen voor een herschikking van de best staande bebouwingstructuur. Plan- en be-
sluitvorming worden vooralsnog afgewacht. 
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4.2.2. Projecten / Nieuwe ontwikkelingen 

De Leede (Mervolocatie) 
 

De voormalige Mervolocatie is herontwikkeld 
als woningbouwlocatie. In dit gebied zijn drie 
woontorens met in totaal 64 appartementen 
gerealiseerd en vier rijen laagbouw met in 
totaal 20 grondgebonden woningen. De 
nieuwe situatie wordt in het bestemmingsplan 
als zodanig bestemd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 11 Ontwerp plangebied De Leede 
(BVR projectontwikkeling) 
 
Kroevenhof (Kroevenlaan 90/92) 
Aan de noordzijde van de Kroevenlaan, in het noordoostelijk deel van de wijk, zijn ter 
plaatse van de voormalige sociale werkplaats woningen gerealiseerd: 
40 huurappartementen (goedkoop tot middelduur met voorzieningen), 10 twee-onder-
één-kap woningen (middeldure koopwoningen) en 3 rijenwoningen (goedkope koopwo-
ningen) en 1 vrijstaande woning. De nieuwe situatie wordt in het bestemmingsplan als 
zodanig bestemd. 
 

 
 
Afbeelding 12  Artist impression Kroevenhof (Nederlandse Bouw Unie bv) 
 
Waterland (Champetterberg) 
In Champetterberg zijn thans negen bouwblokken gesitueerd, bestaande uit 50 kleine 
woningen (laagbouw). Aan de noord- en oostrand van het plangebied bevindt zich 
openbaar groen, bestaande uit gras en bomen. 
 
Het project, genaamd "Waterland", omvat de realisering van een woonbuurt met 
193 woningen en wetlands op een perceel aan de Champetterberg en Watermolen-
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beek. Het wooncomplex bevat verschillende bouwblokken in een fraaie, beweeglijke 
stedenbouwkundige opzet. Het ontwerp bestaat uit de volgende bouwblokken:  
 één bouwblok de "watermolen"; 
 drie bouwblokken de "watervilla"s"; 
 drie bouwblokken de "champetter". 

 
De drie soorten bouwblokken hebben een verschillende vorm en hoogte.  
 De watermolen bestaat uit negen verdiepingen, is 27 meter hoog en heeft de vorm 

van een driehoek, waarbij de drie lijnen rond lopen en iets uitsteken.  
 De watervilla's bestaan uit drie bouwblokken. Elk bouwblok heeft de vorm van een 

boog. De bouwblokken bestaan uit vier verdiepingen en zijn 12 meter hoog.  
 De drie bouwblokken Champetter hebben de vorm van een rechthoek en zijn 

9 meter hoog. Ze bestaan uit drie verdiepingen met een parkeergarage.  
Rondom de Champetter is het terrein verhard en functioneert als boulevard. Aan deze 
boulevard zijn de entrees van de watervilla's en de watermolen gesitueerd. 
Het parkeren vindt ondergronds plaats in een parkeerkelder die onder de gebouwen 
van Waterland komt te liggen. Het bezoekersparkeren gebeurt op maaiveldniveau. 
 

 
 
Afbeelding 13 Situatietekening nieuwe situatie  
 
Rondom de watervilla's liggen natte gebieden. Deze sluiten aan op de Watermolen-
beek. Verder zijn langs de Champetterberg 35 parkeerplaatsen gedacht. Tevens wordt 
op een kleine afstand een parkeerterrein gerealiseerd met 24 parkeerplaatsen. Voor de 
ontwikkeling van deze locatie is de zelfstandige projectprocedure ex artikel 19 lid 1 
WRO doorlopen. Thans is dan ook vertaling van deze ontwikkeling in dit bestemmings-
plan aan de orde. 
 
Complex 504 
De bebouwing van Complex 504 (weerszijden Staringlaan) bestond uit 
224 grondgebonden woningen. In dit gebied zijn 96 nieuwe woningen gebouwd: 
38 grondgebonden eengezinswoningen, 13 patio-woningen, 3 experimentwoningen en 
42 appartementen. Voorts zijn 146 woningen binnen de stempels gerenoveerd. In dit 
bestemmingsplan wordt de gerealiseerde situatie dan ook juridisch-planologisch 
geregeld. 
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Afbeelding 14  Woningbouwprogramma Complex 504 (Aramis) 
 
Complex 505 en 506 
Door Aramis Allee is een plan ontwikkeld voor herstructurering van complex 505 en 
complex 506 met een deel onderhoud en gedeeltelijk sloop en nieuwbouw. Het voorstel 
is om in complex 505 in totaal 88 woningen en alle garages te slopen. In de nieuwe si-
tuatie zullen in complex 505 in totaal 102 woningen worden gebouwd: 14 patiowonin-
gen, 22 grondgebonden woningen, 26 grondgebonden woningen, 60 appartementen en 
6 stadswoningen. In complex 506 worden 2 garagepleinen gesloopt en 4 grondgebon-
den woningen gebouwd. In dit bestemmingsplan wordt de ontwikkeling juridisch-plano-
logisch geregeld. Deze ontwikkeling wordt in dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt.  
 

 
 
Afbeelding 15  Woningbouwprogramma Complex 505/506 
 
Aan de Ruimtelijke onderbouwing herstructurering 505 en 506 (Adviesbureau Cuijpers; 
24 juli 2008) is het volgende ontleend. 
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Een belangrijke drager in de ontwikkeling van de wijk Kroeven is de huidige ruimtelijke 
hoofdstructuur. Dit structuurbeeld bestaat enerzijds uit de Kennedylaan en de Schnei-
derlaan en anderzijds de opbouw in 'complexen' waarin voornamelijk het wonen is ge-
organiseerd. Door de herstructurering van complex 505 en 506 wordt beoogd deze 
ruimtelijke hoofdstructuur waar mogelijk te versterken. Daarbij is rekening gehouden 
met ondermeer de volgende in de gebiedsvisie aangegeven opgaven voor de toekomst. 
 Binnen de bestaande stempelstructuur, met name in de huurcomplexen, meer dif-

ferentiatie aanbrengen in zowel woningtype als verschijningsvorm van de wonin-
gen. Door de herstructurering wordt getracht een beter evenwicht in de woning-
voorraad tot stand te brengen. Concreet betekent een beter evenwicht dat huur-
woningen worden verkocht of worden vervangen door koopwoningen. Op een 
aantal plaatsen zullen nieuwe woningen worden gebouwd. De beide complexen 
krijgen een meer gevarieerd aanbod in woningen en prijscategorieën, waardoor er 
meer verschillende doelgroepen komen te wonen. 

 De sociaal-onveilige situatie vanwege de lange brandgangen, garagecomplexen 
en het gebruik van de pleinruimten in Kroeven –Zuid aanpakken door een omvor-
ming van de stedenbouwkundige structuur binnen de stempels. In aansluiting op 
dit streefbeeld is er voor gekozen de bestaande stedenbouwkundige opzet van 
voornamelijk complex 505 te veranderen, waarbij de woonfunctie behouden blijft 
en waarbij de groenfunctie een prominentere plaats krijgt. Daarnaast worden de 
binnen de stempels aanwezige garageboxen gesloopt. 

 Gezien de ligging en betekenis van de President Kennedylaan als wijkontsluitings-
weg dient nieuwe bebouwing aan te sluiten op de aanwezige uitstraling (stedelijk-
heid) van deze weg. De monotonie van het complex met laagbouw moet ter 
hoogte van de President Kennedylaan worden doorbroken en voorzien van gesta-
pelde bebouwing. In aansluiting hierop is er voor gekozen de bestaande kopwo-
ningen te slopen en daarvoor in de plaats nieuwe woningen te bouwen met een 
duidelijke gerichtheid op de straat (President Kennedylaan). Op deze manier zal 
de bebouwing de fraaie laanbeplanting ondersteunen. Langs de President Kenne-
dylaan komen twee appartementencomplexen en enkele woon-werk woningen. 

In totaal worden met de herstructurering 88 rijwoningen uit de markt genomen. Het be-
treft hier woningen, waarvan een overschot dreigt, en die nu en in de toekomst onvol-
doende zullen bijdragen aan het voorzien in de woningbehoefte in de wijk Kroeven. 
Voorts biedt de sloop van deze woningen de fysieke ruimte voor de gewenste bouw van 
een gedifferentieerd woningaanbod voor diverse doelgroepen en het verbeteren van het 
woonmilieu. Waaronder begrepen een hogere stedenbouwkundige kwaliteit en het so-
ciaal en maatschappelijk beter functioneren van de beide complexen en de gehele wijk 
Kroeven. 
 
Ter plaatse van de te slopen rijwoningen komen 106 nieuwe woningen, merendeels ap-
partementen. Deze worden gesitueerd langs de President Kennedylaan, verdeeld over 
twee gebouwen met vier bouwlagen en souterrain als parkeerruimte. De totale hoogte 
van de gebouwen zal liggen op circa 14,5 meter. Langs de President Kennedylaan wor-
den ook 6 woon-werk woningen gebouwd, voorzien van een plat dak, met drie bouwla-
gen. Centraal in complex 505 worden 14 patiowoningen en 22 nieuwe rijwoningen ge-
bouwd (twee bouwlagen met kap). De patiowoningen worden gesitueerd op de koppen 
van de rijwoningen.  
 
In vergelijking met complex 505 gaat er in complex 506 niet zoveel veranderen aan de 
hoofdstructuur. Er worden alleen 4 nieuwe woningen gebouwd.  
 
De bestaande wegenstructuur blijft grotendeels gehandhaafd. In de toekomstige situatie 
is er voor gekozen groen een prominentere plaats te geven binnen de wijk. Hiertoe is 
het nodig zoveel mogelijk auto's uit het straatbeeld te houden. Voor de 360 woningen 
wordt voorzien in 463 parkeerplaatsen (parkeernorm 1,3 pp / woning), voornamelijk met 
langsparkeren. De parkeerplaatsen voor de bewoners van de appartementencomplexen 
wordt opgevangen in de onder de bebouwing aanwezige souterrain.  

 
Een belangrijke afweging in de ontwikkeling van het gebied is het creëren van door-
zichten en ruimtelijke relaties tussen de Molenbeek en de President Kennedylaan. Dit 
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wordt bereikt door het snippergroen om te zetten in grotere functionele aaneengesloten 
groengebieden die een betekenis hebben op buurt- en wijkniveau. Binnen complex 505 
worden in dit geval twee ongeveer 35 meter brede groene buffers (openbare ruimte) 
aangelegd. Voorts wordt beoogd het bestaande groen beter toegankelijk te maken. 
 
Gezellelaan 

Het tuincentrum aan de Gezellelaan is 
beëindigd en de opstallen zijn gesloopt. 
Hiervoor in de plaats zijn 63 woningen tot 
stand gekomen: 32 appartementen (goed-
kope tot middeldure woningen), 9 rijwonin-
gen (goedkope koopwoningen), 12 patio-
woningen (middeldure koopwoningen), 
10 twee-onder-één-kap (allen dure koop-
woningen) gerealiseerd.  
 
De nieuwe situatie wordt in het bestem-
mingsplan als zodanig bestemd. 

 
Medisch kinderdagverblijf Willemijntje 
Het medisch kinderdagverblijf Willemijntje aan de Pootlaan is uitgebreid aan de oost-
zijde van de huidige bebouwing. In dit bestemmingsplan wordt de nieuwsituatie juri-
disch-planologisch geregeld. 
 
Woonservicezone 
Op basis van het Masterplan-Wonen-Welzijn-Zorg zijn er voor Kroeven (globaal) twee 
woonservicezones aangewezen: De Kroevenpoort (met de uitvoeringsplannen De Eg-
lantier en Champetterberg) en het zuidoostelijk deel van Kroeven binnen het gebied 
Kroevenflats, De Wildenborch / Rondeel – buurthuis De Wieken. In de loop van 2009 zal 
duidelijk worden wat voor soort voorziening waar gerealiseerd zal worden in Kroeven. 
 
De Eglantier 
Verpleeghuis De Eglantier vertoont kenmerken van veroudering. Op termijn zal de 
bebouwing niet meer volledig voldoen aan de normen voor wonen en zorg. Te ver-
wachten is dan ook dat op enig moment wordt bekeken in welke vorm herontwikkeling 
van het verpleeghuis (inclusief aanleunwoningen) en de directe omgeving mogelijk is. 
Voor de realisatie van De Eglantier en omgeving zal te zijner tijd een afzonderlijke pro-
cedure worden gevolgd. 
 

4.3. Functionele ontwikkeling 

4.3.1. Wonen 
De invulling van de bestemming "Wonen" zal, binnen de grenzen van ruimtelijke kwali-
teit, gericht zijn op het verruimen van gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden (verrui-
men individuele woonkwaliteit binnen waarborgen ruimtelijke kwaliteit).  
Daarnaast zal het ruimtelijk beheer van het bestaande woongebied zich met name 
richten op de uitwerking en uitvoering van de volgende thema's: 
 beheer woningvoorraad; 
 versterking van het buurtverzorgingsniveau; 
 duurzaam verkeersveilig: inrichting tot 30 km / uur-gebied;  
 ruimtelijke kwaliteit openbare ruimte / woonomgeving: onder andere onderhoud / ver-

betering groen- structuur. 
 
Voorwaarden beroep aan huis 
De toenemende belangstelling voor zelfstandig ondernemerschap, telewerken en het 
hebben van een werkplek aan huis hebben, naast de dalende gemiddelde woningbe-
zetting en andere gewijzigde woonwensen, geleid tot de behoefte aan vestigingsmoge-
lijkheden van beroepen aan huis in woonwijken.  
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Beroepen aan huis kunnen tot op zekere hoogte stedenbouwkundig worden ingepast. In 
bestaande woonwijken zal zorgvuldig met vestiging dienen te worden omgegaan om te 
voorkomen dat de vrijheid van een individu de overlast voor velen kan betekenen. De 
bestemmingsregeling sluit aan op de regelingen die in Roosendaal gebruikelijk zijn. 
Hieruit volgt dat aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan. 
 
De woning (met inbegrip van aan- en bijgebouwen), die voor de uitoefening van een 
aan huis gebonden beroep nodig is, moet in overwegende mate de woonfunctie behou-
den. 
 Het gebruik ten behoeve van een aan huis gebonden beroep mag geen ernstige 

afbreuk of onevenredige hinder voor het woonmilieu opleveren en mag geen af-
breuk doen aan het woonkarakter van de buurt, waarbij in ieder geval geen ge-
bruik mag plaatsvinden dat nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken en 
als zodanig is opgenomen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten. 

 Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de afwikkeling van het verkeer 
en / of niet leiden tot een onaanvaardbare parkeerdruk. 

 Het aan huis gebonden beroep mag geen publieksgericht karakter hebben. 
 Detailhandel mag alleen plaatsvinden als ondergeschikte nevenactiviteit bij de 

uitoefening van een aan huis gebonden beroep. 
 
Mantelzorg 
Door de provincie Noord-Brabant is de maatschappelijke vraag geconstateerd naar 
huisvesting ten behoeve van mantelzorg. Binnen het bestaande beleid en regelgeving 
bieden de volgende twee vormen op korte termijn een oplossing, namelijk de bestaande 
vorm van inwoning en een nieuwe vorm, omschreven als "afhankelijke woonruimte".  

 
Inwoning  
 De voorkeur gaat uit naar vormen van huisvesting in de woning zelf (inwoning). In-

woning wordt in de bestemmingsplannen rechtstreeks toegestaan. Door de moge-
lijkheden voor aan- en uitbouw optimaal te benutten, kan de vorm van inwonen in 
veel gevallen een oplossing bieden aan de behoefte van tijdelijke huisvesting ten 
behoeve van mantelzorg.  

 
Afhankelijke woonruimte  
 In de praktijk blijkt ook behoefte te bestaan aan een meer zelfstandige (in de vorm 

van een eigen toegang en eigen voorzieningen) woonvorm in een (vrijstaand of 
aangebouwd) bijgebouw. Deze zogenaamde "afhankelijke woonruimte" moet die-
nen voor de opvang van iemand met een aantoonbare vraag naar verzorging. Om 
per situatie een goede afweging te maken, wordt de voorkeur gegeven aan een 
vrijstellingsmogelijkheid in het bestemmingsplan.  

 
De provinciale voorbeeldregeling is in de voorschriften opgenomen. 
 
Bijzondere woonvormen 
Bijzondere woonvormen wijken af van de reguliere bewoning door een gezin of een 
daarmee vergelijkbaar vast samenlevingsverband. Er is sprake van een zorgcomponent 
als essentieel onderdeel van de woonvorm, extra verkeers- en parkeerdruk door perso-
neel en bezoekers en van een ander woonmilieu (hinder, gewenste rust).  
 
Kamerverhuur 
Uit de praktijk blijkt dat met name bij kamerverhuur aan grotere groepen, meer dan 
4 personen per pand, problemen ontstaan in de sfeer van veiligheid, samenscholing en 
onveiligheid. Dit tast het woon-, leef- en winkelklimaat aan. 
 

4.3.2. Detailhandel 
De wijk Kroeven heeft, zowel qua meters als qua segmentatie, een volledig super-
marktaanbod. De marktruimte is met -300 m² vvo in de dagelijkse sector licht negatief. 
Uitbreiding van het supermarktaanbod is dan ook niet mogelijk. De parkeervoorzienin-
gen bij de winkelstrip aan de President Kennedylaan verdienen evenwel aandacht. Door 
ondernemers aan de President Kennedylaan worden de parkeervoorzieningen als te 
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beperkt ervaren. De oorzaak zou liggen in het veelvuldig gebruik van de parkeerplaat-
sen door langparkeerders. Nader onderzoek op dit gebied is gewenst.  
 
De solitair gevestigde Agrimarkt aan de Streuvelslaan betreft een jarenlange gedoogsi-
tuatie. De supermarkt op deze locatie is niet optimaal gelegen. In het kader van dit be-
stemmingsplan zal ter bevestiging het perceel de bestemming gewijzigd worden in 
"Detailhandel". Eveneens wordt conform eerdere toezeggingen uitbreiding met 300 m² 
toegestaan. Verplaatsing op de wat langere termijn naar een locatie nabij de winkelstrip 
aan de President Kennedylaan is wenselijk. 

 
4.3.3. Commerciële dienstverlening en kantoren 

Er is geen sprake van plannen voor vestiging van kantoren. 
 
4.3.4. Horeca / recreatie 

Het horeca-aanbod buiten het centrum van Roosendaal is versnipperd en heeft vooral 
een wijk- of buurtverzorgende functie (zoals café of cafetaria op de hoek). In Kroeven is 
in totaal één horecavestiging aanwezig.  
 
Ontwikkeling van horecaconcentraties buiten het centrum van de stad is niet gewenst. 
Buiten het centrum (en de 5 dorpen) geldt derhalve een consoliderend beleid. Uitbrei-
ding van het aantal horecavestigingen is ongewenst. 
Afhankelijk van de grootte van het winkelcentrum en het functioneren ervan is er ruimte 
voor winkelondersteunende horeca. Over het algemeen geldt dat 10% van de totale 
verkoopvloeroppervlakte in een wijkverzorgend winkelcentrum ingevuld kan worden met 
winkelondersteunende horeca. Deze bedrijven bestaan met name uit dagzaken, zoals 
lunchrooms / koffieshops / broodjeszaken. 
 

4.3.5. Onderwijs 
Het totaal aantal leerlingen zal tot 2008 blijven stijgen. Daarna zal het aantal leerlingen 
gaan afnemen. In 2004 waren er 7.479 leerlingen en in 2023 zullen er in totaal 6.608 
leerlingen zijn. Dit betekent dat het aantal leerlingen in 20 jaar met ongeveer 12% zal 
afnemen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat prognoses meestal een aflopende trend 
laten zien op de lange termijn. Dit wordt veroorzaakt doordat woningbouw maar voor 
circa 6 of 7 jaar wordt meegenomen in de prognose. Deze dalende trend zal vervolgens 
in de ruimtebehoefte ook terug te zien zijn. 

 
Ruimtebehoefte in groepen leerlingen School 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2012 2019 2023 

De 
Watermolen 

9 10 10 10 10 10 10 10 10 

Vondel 16 16 16 16 17 17 16 16 16 
Rudolph 
Steinerschool 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 

De 
Gezellehoek 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Mytylschool 12 12 12 12 12 12 12 11 11 
 

Vanwege de keuzevrijheid van ouders kan de ruimtebehoefte van de scholen verande-
ren. Het zijn geen absolute cijfers. Ter plaatse van de Vondelschool wordt een gymnas-
tieklokaal gerealiseerd. In het bestemmingsplan wordt dit bevestigd. Hiervoor is de pro-
cedure als bedoeld in artikel 19 wro gevolgd. 
 

4.3.6. Sociaal-culturele voorzieningen 
Voor de sociaal-culturele voorzieningen geldt, dat er thans geen veranderingen aan de 
orde zijn of voor de komende jaren verwacht worden. 

 
4.3.7. Bedrijven 

Er is geen sprake van plannen voor vestiging van nieuwe bedrijven in of in de nabijheid 
van het plangebied. 
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4.3.8. Kinderspeelplaatsen 

De grotere groengebieden hebben ook een recreatieve functie. Er is echter een tekort 
aan speelgelegenheid voor de categorie 0-6 jarigen en aan trap- en basketbalvelden.  
 

4.4. Verkeer- en infrastructuur 

4.4.1. Infrastructuur 
Met de herinrichting van de hoofdassen in de wijk is de aanzet gegeven om te komen 
tot een totale herinrichting van de wijk volgens het principe Duurzaam Veilig. Een bij-
komend aandachtspunt is vervolgens de verkeerskundige opzet van de wijk, het vele 
asfalt en de uiteindelijke inpassing van diverse verkeersmaatregelen. Naar verwachting 
gaan de verkeersmaatregelen niet gepaard met extra ruimtereserveringen buiten de 
openbare ruimte. 
 

4.4.2. Openbaar vervoer 
Het stadslijnnet van Roosendaal wordt in overleg met de provincie en de vervoersmaat-
schappij kritisch tegen het licht gehouden. Eventuele wijzigingen die hieruit voortvloeien 
worden pas op z'n vroegst in de dienstregeling voor 2009 geëffectueerd. Kwalitatieve 
aanpassingen van bijvoorbeeld halteplaatsen behoren daarentegen wel tot de directe 
mogelijkheden van de gemeente om hier wijzigingen in door te voeren. Uiteraard in 
nauw overleg met provincie, de openbaar vervoersmaatschappij en overige betrokke-
nen. 
 

4.4.3. Fiets 
De behoefte aan nieuwe en aanvullende fietsstructuren dient enerzijds nadrukkelijk ge-
toetst te worden op nut en noodzaak. Anderzijds zal in het kader van de financiële mo-
gelijkheden bekeken moeten worden of de benodigde logica in de bestaande en / of ont-
brekende fietsroutes op creatieve wijze kunnen worden opgelost. Voorzien wordt in een 
nieuwe fietsverbinding tussen de Kroeven en B-bergen in het verlengde van de Beets-
laan. Fietsbewegwijzering op wijkniveau kan ook in ondersteunende zin een nuttige bij-
drage leveren aan de helderheid en logica van bestaande en nieuwe routes. 
 

4.4.4. Verkeersveiligheid  
Concentratiepunten van verkeersongevallen zitten met name op de hoofdroutes Bur-
gemeester Schneiderlaan en President Kennedylaan inclusief de aansluiting met de 
omliggende wegenstructuur, de Burgemeester Schneiderlaan-Gezellelaan en de krui-
sing President Kennedylaan-Passenberg. 
 
Invulling van het principe Duurzaam Veilig 
Het principe Duurzaam Veilig zal gezien de omvang van de verschillende wijkdelen en 
materialisering qua kosten uitgaan van een "sobere, doch doelmatige" invulling. Dit be-
tekent dat er extra aandacht moet worden besteed aan verkeersmaatregelen in relatie 
tot de maat en schaal van de wegenstructuur en aanwezige dwarsprofielen. De uitein-
delijke financiering zal samen moeten oplopen met aan te wenden onderhoudsbudget-
ten en mogelijke subsidiestromen. 
 
Met de inrichting volgens het principe Duurzaam Veilig kan de verkeersveiligheid nog 
verder geoptimaliseerd worden. 
 

4.5. Groen 

Grote wijzigingen in de bestaande groenstructuur zijn afgezien van de inbreidingsloca-
ties en project Molenbeek niet aan de orde. Het accent zal met name liggen op verbete-
ring van onderhoud. Daarin zal op basis van de bevindingen met betrekking tot de be-
staande groenstructuur een actie- en uitvoeringsplan voor de verbetering van de 
groenstructuur opgesteld worden. Voor het plangebied is met name van belang het be-
houd dan wel de versterking van de bestaande hoofdgroenstructuur. 
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4.6. Cultuurhistorie, monumenten en archeologie 

Kroeven ontleent haar identiteit en kwaliteit mede aan de herkenbaarheid van haar ont-
staansgeschiedenis. In paragraaf 3.5. zijn deze waarden vermeld. Behoud van deze 
waarden is noodzakelijk. Voor het bestemmingsplan houdt dit het volgende in. 
 
Klein Brabant en C-bergen zijn op de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de 
provincie aangeduid met een hoge indicatieve waarde. Aan de overig bebouwde gebie-
den is op de CHW geen archeologische waarde toegekend. Er moet in dit geval worden 
uitgegaan van de archeologische waardering van de aangrenzende gebieden in combi-
natie met de gegevens uit het booronderzoek. De omgeving van het plangebied is op 
de CHW volledig gebaseerd op de bodemkaart. Uitgegaan moet worden van hoge indi-
catieve waarde. 
 
Bij de opstelling en uitvoering van ruimtelijke plannen moet met de hoge indicatieve 
waarden rekening worden gehouden. Het uitgangspunt hierbij is dat het archeologisch 
erfgoed moet worden beschermd op de plaats waar het wordt aangetroffen. 
 
Kroeven is echter hoofdzakelijk tussen 1960 en 1970 ontwikkeld waarbij veel grond-
werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het ligt daarom niet in de lijn der verwachtingen ar-
cheologische waarden aan te treffen. Er is derhalve geen archeologische regeling op-
genomen. 
 

4.7. Veiligheid 

4.7.1. Externe veiligheid 
Er zijn ten aanzien van externe veiligheid geen belemmeringen aanwezig. 
 

4.7.2. Sociale veiligheid 
De speerpunten in het veiligheidsbeleid zijn onder andere het terugdringen van het 
aantal inbraken, het voorkomen van jeugdoverlast, bereikbaarheid hulpdiensten, ver-
keersveiligheid en het tegengaan van drugsoverlast. Dit heeft geen consequenties voor 
het bestemmingsplan. 
 

4.8. Milieu 

4.8.1. Geluid 
Bij de nieuwe (woningbouw)ontwikkelingen in Kroeven is een akoestisch rapport ver-
plicht; voor het complex 505/506 is dit uitgevoerd. Voor de bestaande bebouwing is dit 
niet nodig. 

 
4.8.2. Bodem 

Aandacht is nodig voor de bodemsituatie. Bij verandering van enkele bestaande 
situaties is nader onderzoek nodig in verband met mogelijke bodemverontreinigingen. 
 

4.8.3. Luchtkwaliteit 
Uit onderzoek blijkt dat de ontwikkeling van het complex 505/50 past binnen de regel-
geving en dat luchtkwaliteit geen belemmering betekent. Voor het overige worden geen 
relevante ontwikkelingen beoogd. 
 

4.8.4. Bedrijven en milieuzonering 
Bij initiatieven op locaties die als verdacht bekend zijn, zal extra aandacht aan de bo-
dem moet worden geschonken.  
  

4.8.5. Stiltegebieden 
Het plangebied ligt niet in of nabij een stiltegebied. 
 

4.9. Belemmeringen 

Het onderhavige bestemmingsplan heeft tot doel de bestaande situatie van een juridi-
sche regelgeving te voorzien. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt afzonderlijk bij ieder plan 
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naar de belemmeringen, zoals bijvoorbeeld straalpaden, kabels en leidingen, etcetera 
gekeken. 

 
4.10. Water 

4.10.1. Aanleiding 
Sinds 1 november 2003 is het wettelijk geregeld dat in alle ruimtelijke plannen een 
watertoets dient te worden uitgevoerd. Het doel van de Watertoets is in een vroeg 
stadium waterhuishoudkundige doelstellingen zichtbaar te maken en evenwichtig mee 
te nemen bij ruimtelijke plannen. Er wordt met name ingegaan op de gevolgen van het 
plan voor de waterhuishouding en de beschrijving van de maatregelen die worden 
getroffen.  
 
Men is voornemens om complex 505-506 van de wijk Kroeven te Roosendaal te 
herontwikkelen. In het plangebied dat begrensd wordt door de President Kennedylaan, 
Van Lenneplaan, De Genestetlaan en Pootlaan vindt herstructurering plaats met een 
deel onderhoud en gedeeltelijk sloop en nieuwbouw. De ontwikkeling wordt in het 
nieuwe bestemmingsplan juridisch-planologisch geregeld en is daarmee 
watertoetsplichtig. Het plangebied ligt in het beheersgebied van het waterschap 
Brabantse Delta.  

 
4.10.2. Proces 

Sinds het voorjaar van 2003 worden in de gemeente Roosendaal alle nieuwe 
gemeentelijke ruimtelijke plannen besproken in het “Waterpanel Roosendaal”. De 
werkwijze van het waterpanel is vastgelegd in het “Handboek bij de watertoets bij de 
Gemeente Roosendaal”. Naast enkele gemeentelijke afdelingen nemen het waterschap 
en de vaste adviseurs van de Gemeente Roosendaal éénmaal per kwartaal deel aan 
het overleg. Het waterschap levert in dit overleg alle relevante waterhuishoudkundige 
informatie over het projectgebied en haar omgeving aan. Aan de hand van opmerkingen 
en aanvullingen van de waterbeheerder formuleert de gemeente een waterparagraaf bij 
de RO-procedure. Ook wordt de waterbeheerder (via overleg of e-mail) de mogelijkheid 
geboden om tijdig zijn zienswijze te geven op concepten. Het definitieve wateradvies 
van de waterbeheerder zal door middel van een brief plaatsvinden. Bovenstaande is 
nader vastgelegd in werkafspraken tussen waterschap, gemeente en ARCADIS . 
 
Indien de gemeente in de definitieve waterparagraaf afwijkt van het advies van het 
waterschap, wordt deze afwijking in de waterparagraaf expliciet gemotiveerd. Voor het 
opstellen van een waterparagraaf heeft het waterschap Brabantse Delta een ‘checklist 
Watertoets (maart 2006)’opgesteld. Deze checklist is opgenomen in het door het 
waterschap opgestelde document ‘Op weg naar het waterschap’. Alle in de checklist 
genoemde aspecten zijn beoordeeld en afgewogen en indien relevant beschreven in 
voorliggende waterparagraaf.  
 
Voorliggende waterparagraaf is in concept per e-mail voorgelegd aan het waterschap. 
De opmerkingen van het waterschap (29-9-2008) zijn in deze waterparagraaf verwerkt.  
 

4.10.3. Beleidsrealisatie 
Door de gemeente Roosendaal is in 1990 in samenwerking met de waterbeheerders 
beleid vastgelegd met betrekking tot duurzaam stedelijk waterbeheer in het kader van 
de ontwikkeling van nieuwe bouwlocaties. Dit beleid is in overeenstemming met het 
“Beleidsnota stedelijk water” van de gezamenlijke waterschappen in West-Brabant d.d. 
maart 2002. Als onderdeel van dit beleid wordt het afkoppelen van “schone” verharde 
en bebouwde oppervlakken altijd overwogen. Hierbij gaat de voorkeur van zowel de 
gemeente als het waterschap in eerste instantie uit naar infiltratie van hemelwater in de 
bodem. De mogelijkheid voor infiltratie dient altijd te worden onderzocht en is niet 
afhankelijk van de omvang van het verhard oppervlak.  
 
Als het afvoerend verhard oppervlak groter is dan 2000 m2 en loost op de riolering, dan 
dient een retentievoorziening te worden gerealiseerd met een inhoud van 120 m3/ha. 
Een afvoerend verhard oppervlak kleiner dan 2000 m2 zal worden meegenomen in het 
kader van de ‘Stedelijke wateropgave’.  
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In het kader van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) voor de periode 2004-2008 is 
het rapport “Afkoppelkansenkaart kernen gemeente Roosendaal” d.d. 13 maart 2004 
opgesteld, waarin de infiltratie- en afkoppelmogelijkheden in het bestaand stedelijk 
gebied inzichtelijk zijn gemaakt. 
 

4.10.4. Huidige situatie wijk Kroeven 
Het plangebied ligt tussen President Kennedylaan, Van Lenneplaan, De Genestetlaan 
en Pootlaan in de wijk Kroeven te Roosendaal. De bestaande bebouwing bestaat uit 
woonhuizen en terreinverharding. Het verhard oppervlak in de huidige situatie bedraagt 
circa 60.200 m2.  
  
Het plangebied ligt in rioleringsgebied E3. In dit rioleringsgebied is een gemengde 
riolering aanwezig.  
Zowel aan de noord- als aan de westzijde van het plangebied loopt een watergang, te 
weten het Kletterwater en de Watermolenbeek. De afstand tot deze watergangen is ca 
100 meter. Het plangebied ligt in het stroomgebied van de Molenbeek. 
 
Volgens de afkoppelkansenkaart van gemeente Roosendaal zijn de boven- en 
ondergrond ter plaatse van de planlocatie minder geschikt voor infiltratie van 
regenwater. Ook zijn de grondwaterstanden dusdanig hoog dat er weinig kansen zijn 
voor het afkoppelen van regenwater door middel van infiltratie. 
 
Conform de milieuverordening van de provincie Noord-Brabant, ligt het zuidelijk deel 
van het plangebied (complex 506) binnen de contouren van een 
grondwaterbeschermingsgebied, te weten de 25-jaarszone van het waterwingebied 
Vierhoevensestraat. 
 

4.10.5. Toekomsige situatie wijk Kroeven 
In de toekomstige situatie worden in complex 505 in totaal 88 woningen en alle garages 
gesloopt. In de nieuwe situatie worden in complex 505 in totaal 102 woningen gebouwd. 
In complex 506 worden 2 garagepleinen gesloopt en 4 grondgebonden woningen 
gebouwd. Het toekomstig verhard oppervlak voor het totale plangebied bedraagt 
circa 59.100 m2. Ten opzichte van de huidige situatie neemt het verhard oppervlak met 
ruim 1.100 m2 af. De aanwezige gemengde riolering is nog in goede staat en blijft 
gehandhaafd. 
 
Het huishoudelijk afvalwater van de bebouwing dient middels aparte vuilwaterleidingen 
afgevoerd te worden op de bestaande gemengde riolering.  
 
De neerslag die afvloeit van “schone” oppervlakken (daken, schone verharding) dient 
afzonderlijk ingezameld te worden. Op basis van de verkenning van de 
afkoppelkansenkaart en het bodemkundig / hydrologisch onderzoek kan worden 
geconcludeerd dat de bodem en grondwaterstand in het plangebied geen 
mogelijkheden biedt voor infiltratie van hemelwater. Bovendien is voor het grootste deel 
van het plangebied de afstand tot oppervlaktewater groter dan 100 m, waardoor de 
investering voor het transport van hemelwater naar de watergang te groot wordt. Er zijn 
hierdoor nauwelijks mogelijkheden tot afkoppelen van hemelwater.  
 
Dit betekent dat afvoer van hemelwater moet plaatsvinden via het gemengde 
rioleringsstelsel. Het hemelwater dient gescheiden te worden aangeboden. Indien in de 
toekomst een gescheiden rioolstelsel wordt gerealiseerd kan het hemelwater eenvoudig 
op de hemelwaterriolering van het gescheiden rioolstelsel worden aangesloten. 
 
Omdat in de toekomstige situatie het verhard oppervlak afneemt en hemelwater wordt 
afgevoerd via het aanwezige gemengde rioolstelsel, is voor de ontwikkeling geen 
keurontheffing en retentie vereist van het waterschap Brabantse Delta.  
 
Ten aanzien van het materiaalgebruik dienen geen uitlogende bouwmaterialen zoals 
lood, koper, zink en zacht PVC te worden toegepast. Dit om verontreiniging van het 
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hemelwater te voorkomen. Eén en ander dient langs privaatrechtelijke weg te worden 
geregeld.  
 
Ten behoeve van de Europese Kaderrichtlijn Water zijn de vragen zoals eerder vermeld 
onderstaand beantwoord. Gezien de omvang en de aard van het plan, is het project niet 
riskant en heeft geen relevante chemische gevolgen. Daarnaast biedt de ontwikkeling 
geen kansen om de ecologische doelen dichterbij te brengen. 

 
 Randvoorwaarden naar aanleiding van waterparagraaf 

1. Het huishoudelijk afvalwater dient middels aparte vuilwaterleiding te worden 
afgevoerd naar het gemengde stelsel. 

2. Het afstromend hemelwater dient middels afzonderlijke leidingen afgevoerd te 
worden naar het gemengd rioolstelsel. Indien in de toekomst een gescheiden 
rioolstelsel wordt gerealiseerd kan het hemelwater eenvoudig op de 
hemelwaterriolering van het gescheiden rioolstelsel worden aangesloten. 

3. Omdat in de toekomstige situatie het verhard oppervlak afneemt en hemelwater 
wordt afgevoerd via het aanwezige gemengde rioolstelsel, is voor de ontwikkeling 
geen keurontheffing en retentie vereist van het waterschap Brabantse Delta.  

4. Omdat in de toekomstige situatie het hemelwater niet naar oppervlaktewater wordt 
afgevoerd is conform de Keur geen ontheffing vereist van het waterschap 
Brabantse Delta.  

5. Ten aanzien van het materiaalgebruik dienen geen uitlogende bouwmaterialen 
zoals lood, koper, zink en zacht PVC te worden toegepast. Dit om verontreiniging 
van het hemelwater te voorkomen. Eén en ander dient langs privaatrechtelijke weg 
te worden geregeld. 
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5. Juridische aspecten 73

 
5.1. Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 

5.1.1. Algemeen 
De vorige Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna WRO) en het daarbij behorende Be-
sluit op de ruimtelijke ordening (Bro 1985) bevatten bijna geen bepalingen over de op-
bouw en de verbeelding van het bestemmingsplan. De artikelen 12 en 16 van het Bro 
1985 kenden alleen enkele voorschriften voor de verschijningsvorm van het bestem-
mingsplan. Dit heeft er toe geleid dat in de praktijk allerlei varianten zijn toegepast. 
Hierdoor zijn er zeer verschillende bestemmingsplannen ontstaan. Bestemmingsplan-
nen met dezelfde beleidsmatige inhoud en met hetzelfde doel zagen er geheel anders 
uit en waren moeilijk vergelijkbaar. 
 
Hierdoor ontbrak het aan duidelijkheid voor de gebruiker van het bestemmingsplan. En 
dit terwijl leesbaarheid, raadpleegbaarheid en helderheid voor de gebruiker van het be-
stemmingsplan van groot gewicht zijn. Daarnaast is de vergelijkbaarheid van ruimtelijke 
plannen van groot belang voor degenen die deze plannen in grotere samenhang wen-
sen te bezien. Denk hierbij aan degenen die betrokken zijn bij de planvoorbereiding, de 
planbeoordeling, de monitoring van beleid en de handhaving. 
 
De Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (hierna SVBP2008) maakt het mo-
gelijk om bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en 
op een zelfde manier worden verbeeld. 
 

5.1.2. Wro en Bro 
In de Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro) behoudt het bestemmingsplan de belang-
rijke rol in het ruimtelijk planstelsel. Het bestemmingsplan is en blijft een belangrijk – zo 
niet het belangrijkste –normstellende instrumentarium voor het ruimtelijk beleid. 
 

5.1.3. Vergelijkbare bestemmingsplannen 
SVBP2008 geeft bindende standaarden voor de opbouw en de verbeelding van het be-
stemmingsplan, zowel digitaal als analoog. Dit om de gewenste vergelijkbaarheid zeker 
te stellen. De standaarden hebben geen betrekking op de toelichting van het bestem-
mingsplan. De toelichting maakt immers geen deel uit van het bestemmingsplan. Wel 
dient het bestemmingsplan van een toelichting vergezeld te gaan. 
 
Het bestemmingsplan zelf bestaat uit een verzameling geografische bepaalde objecten, 
die zijn opgeslagen in een digitaal ruimtelijk informatiesysteem. De objecten zijn voor-
zien van bestemmingen met bijbehorende doeleinden en regels. Er wordt uitdrukkelijk 
op gewezen dat de standaarden geen betrekking hebben op de inhoud van een be-
stemmingsplan. 
 

5.1.4. Het bestemmingsplan 
Het centrale onderdeel van een bestemmingsplan is de bestemming. Ten behoeve van 
een goede ruimtelijke ordening worden aan de in het plan begrepen grond bestemmin-
gen toegewezen met bij behorende doeleinden. Aan de bestemmingen zijn regels ge-
koppeld over het gebruik van de in het plan begrepen grond en van de zich daar bevin-
dende bouwwerken. Kenmerk van bestemmingen is dat het gehele plangebied ermee is 
bedekt. Elke bestemming is geometrisch bepaald. Een bestemmingsplan kan ook dub-
belbestemmingen bevatten. Deze overlappen bestemmingen en geven eigen regels, 
waarbij sprake is van een rangorde tussen de bestemmingen en de dubbelbestemmin-
gen. De dubbelbestemmingen hoeven het gehele plangebied niet te bedekken. 
 
Aanduidingen worden gebruikt om bepaalde zaken binnen een bestemming of dubbel-
bestemming nader of specifieker te regelen. Het gaat hierbij om specificaties met be-
trekking tot het gebruik of de bouwmogelijkheden. De aanduidingen hebben daardoor 
juridische betekenis en komen ook altijd in de regels van het bestemmingsplan voor. 
 



Juridische aspecten 74  
 

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 736.007338.00 

 

Verklaringen zijn de overige in de verbeelding van het bestemmingsplan voorkomende 
zaken. Verklaringen hebben geen juridische betekenis. Zij zijn bedoeld om nadere in-
formatie te verschaffen of om de duidelijkheid en raadpleegbaarheid te bevorderen. 
Omdat verklaringen geen juridische betekenis hebben, wordt hierop niet nader inge-
gaan. 
 

5.2. Opzet van de nieuwe bestemmingsregeling 

5.2.1. Doelstellingen en uitgangspunten 
Het uitgangspunt bij het opstellen van het bestemmingsplan is dat de van kracht zijnde 
regelingen zodanig worden geactualiseerd dat samenhangende, op actuele beleidsin-
zichten en gebruikerswensen afgestemde bestemmingsregelingen ontstaan. Als doel-
stellingen en uitgangspunten kunnen daarbij worden onderscheiden. 
 Rechtszekerheid en klantgerichtheid, dat wil zeggen voor de burger een duidelijk, 

toegankelijk en op actuele behoeften en eisen afgestemd plan. 
 Makkelijke toepasbaarheid en hanteerbaarheid voor de gemeentelijke diensten; 

een plan waaraan bouwaanvragen op heldere wijze kunnen worden getoetst met 
als resultaat een minimale bestuurslast. 

 Duidelijkheid en inzichtelijkheid van hetgeen is toegestaan, dit houdt in dat de be-
stemmingen met hun bouw- en gebruiksmogelijkheden zoveel als mogelijk is op de 
verbeelding zichtbaar worden gemaakt. 

 
De aandacht richt zich in eerste instantie op de woonfunctie en de aard en de verschij-
ningsvorm van de woonbebouwing in de plangebieden. Bij de opbouw van de regeling 
wordt uitgegaan van een collectieve doelstelling die van toepassing zal zijn bij alle wo-
ningen. Deze doelstelling is om enerzijds een goede regeling voor de uitbreidingsmoge-
lijkheden van de woningen te bieden ten behoeve van een maximaal woongenot voor 
de bewoners en anderzijds de bestaande ruimtelijke kwaliteit in het plangebied te hand-
haven.  
 

5.2.2. Opzet regels 
De opbouw van de regels is gelijk aan Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 
2008.  
a. De opbouw van de regels is als volgt: 

 Betekenisafspraken (Hoofdstuk 1 Inleidende regels); 
 De gebruiks- en bouwregels per bestemming (Hoofdstuk 2 Bestemmingsre-

gels); 
 Algemene regels (Hoofdstuk 3 Algemene regels); 
 Overige regels (Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels). 

b. Een bestemmingsartikel (Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels) wordt uit de volgende 
leden in deze volgorde opgebouwd: 
 Bestemmingsomschrijving; 
 Bouwregels; 
 Nadere eisen; 
 Specifieke gebruiksregels; 
 Ontheffing van de gebruiksregels; 
 Aanlegvergunning; 
 Sloopvergunning; 
 Wijzigingsbevoegdheid. 

 
De specifieke nadere eisenregelingen, ontheffingsbevoegdheden en wijzigingsbe-
voegdheden en mogelijk aanlegvergunningregels zullen zoveel mogelijk per bestem-
ming worden opgenomen.  
 
Hierdoor wordt direct per bestemming inzicht geboden in de eventuele afwijkingsmoge-
lijkheden en onnodig verwijzen naar andere artikelen voorkomen. Deze werkwijze be-
vordert de toegankelijkheid van het bestemmingsplan. 
 
Er wordt derhalve voor de volgorde van de regels een standaardindeling gehanteerd. 
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5.2.3. Flexibiliteitsregels 
Aan het bestemmingsplan kan flexibiliteit worden toegevoegd door de bevoegdheid tot 
het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3.6.c Wro, het stellen van nadere 
eisen ex artikel 3.6.d Wro op te nemen of een wijzigingsbevoegdheid ex arti-
kel 3.6.a Wro. Dit flexibiliteitinstrumentarium kent zekere begrenzingen. 
 
Het is niet mogelijk een ontheffing te gebruiken om een bestemmingswijziging tot stand 
te brengen. Een nadere eis mag slechts worden gesteld per afzonderlijk geval en geen 
algemene regel inhouden. Bovendien moet het bestemmingsplan al een regel bevatten 
omtrent het punt ten aanzien waarvan een nadere eis wordt gesteld. Het is niet mogelijk 
een rechtstreekse parkeernorm of een voorwaarde met betrekking tot afschermend 
groen op te nemen. Logisch gevolg is dat dit dus ook niet als nadere eis kan. In een 
dergelijke situatie is een planherziening de aangewezen weg. 
 
Op basis van het vorenstaande wordt voor het opnemen van flexibiliteitsregels de vol-
gende benadering gehanteerd. 
 Flexibiliteitregels alleen gebruiken als van een wezenlijke belangenafweging 

sprake kan zijn, voor de onderbouwing waarvan de toelichting de noodzakelijke 
bouwstenen bevat. 

 Bij het besluit tot het opnemen van flexibiliteit planschade risico meewegen.  
 Ontheffingen niet gebruiken voor gebruikswijzigingen. 
 Nadere eisen alleen stellen als er als regels zijn opgenomen met betrekking tot 

hetzelfde onderwerp. 
 

5.2.4. Parkeernorm 
In het gemeentelijk beleid zijn parkeernormen opgenomen inzake de nieuwe functies. 
Deze normen worden gesteld in het kader van de bouwvergunningverlening op basis 
van artikel 2.5.30 van de bouwverordening. Daarop dienen alle initiatiefnemers bedacht 
te zijn. Essentieel is dat via dat instrumentarium "maatwerk" kan worden geleverd. Im-
mers, er kan rekening worden gehouden met de exacte functie, de omgeving en de 
eventuele consequenties van een te strikte toepassing. In de praktijk blijkt dan ook dat 
oplossingen denkbaar zijn. Het voordeel van dat instrumentarium is voorts dat het par-
keerbeleid kan worden aangepast aan de hand van actuele inzichten. Echter, wanneer 
de parkeernormen in het bestemmingsplan worden opgenomen, zijn de vorenstaande 
voordelen juist een beperking voor een praktische en doelmatige toepassing ervan. 
 

5.2.4. Toegelaten bouwwerken met afwijkende maten 
Het artikel Toegelaten bouwwerken met afwijkende maten betreft uitsluitend een 
bouwbepaling en geen gebruiksbepaling. Met deze bepaling wordt voorkomen, dat 
gebouwen, die wat betreft afstandsmaten of andere maten, onder het overgangsrecht 
komen te vallen.  
Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak (3 augustus 2005) blijkt, dat deze 
algemene bepaling aanvaardbaar is. Een gedetailleerde inventarisatie en individuele 
beoordeling van afwijkingen zijn niet nodig. Het is ook onjuist ervan uit te gaan, dat 
hiervoor separate bouwvoorschriften nodig zijn. Essentieel is dat het gaat om 
bevestiging van bestaande, afwijkende situaties, zodat bij beoordeling van 
bouwaanvragen direct duidelijk is welke maat bepalend is: namelijk de bestaande maat. 
Hiermee ligt objectief de strekking van de bepaling vast. Daar waar daadwerkelijk 
andere situaties worden nagestreefd, is dit door andere bestemmingen of 
bouwbepalingen vastgelegd. Dit komt overigens in dit bestemmingsplan niet voor. In de 
bepaling is nadrukkelijk vastgelegd dat op de bedoelde bestaande afwijkingen het 
overgangsrecht niet van toepassing is. Onder de oppervlaktematen valt ook het 
bebouwingspercentage. 
 

5.3. Regeling woonpercelen 

In deze paragraaf wordt de bestemmingsregeling voor de woonpercelen beschreven. 
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5.3.1. Methodiek 
De specificatie van de bestemming Wonen is willekeurig opgebouwd. De bestemmin-
gen ten aanzien van wonen zijn op de volgende wijze gespecificeerd: 
 Wonen-1: uitsluitend aaneengebouwd; 
 Wonen-2: twee-aaneen, geschakeld en vrijstaand; 
 Wonen-3: uitsluitend vrijstaand; 
 Wonen-4: uitsluitend gestapeld; 
 Wonen-5: aaneengebouwd, twee-aaneen, geschakeld en vrijstaand. 
 
De basis voor de voorgestelde regeling van de gronden rondom de woning vormt een 
methodiek met twee bestemmingen: Wonen en Tuin. 
 In de bestemming Wonen zijn de hoofdgebouwen en de bijgebouwen op het erf 

toegestaan.  
 Op gronden met de bestemming Tuin mag in principe niet worden gebouwd. Het 

betreft hier voortuinen en zijtuinen die in het stedenbouwkundig beeld vergelijkbaar 
zijn met voortuinen (straathoeken).  

 
Voor de diverse gebouwen worden de volgende definities gehanteerd. 
 Onder een hoofdgebouw wordt verstaan: een gebouw dat op een bouwperceel 

door zijn aard, functie, constructie of afmetingen als belangrijkste bouwwerk valt 
aan te merken. 

 Onder een bijgebouw wordt verstaan: een al dan niet vrijstaand gebouw, beho-
rende bij een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw. 

 Onder een woning wordt verstaan: een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld 
voor de huisvesting van één afzonderlijke huishouding. 

 
Ten aanzien van de methodiek zijn voorts de volgende aanvullende keuzes gemaakt. 
 Aan hoekpercelen wordt de bestemming Tuinen toegekend om deze perceelsde-

len onbebouwd te houden, in verband met het streven naar behoud van ruimtelijke 
kwaliteit wordt voorgesteld in het algemeen te kiezen voor onbebouwbare zijtui-
nen. 

 De diepte van hoofdgebouwen mag in beginsel 12 meter bedragen. Voor de diepte 
van hoofdgebouwen op grotere woonpercelen, meestal met vrijstaande woningen, 
kan in enkele situaties een diepte van 15 meter worden aangehouden. Als de 
hoofdgebouwen afwijkt, wordt dit aangegeven. 

 
In het voorliggende plan Kroeven is sprake van de woonbestemmingen Wonen-2, Wo-
nen-3, Wonen-4 en Wonen-5.  
 

5.3.2. Bestemming Wonen 
Hoofdgebouwen 
Binnen de bestemming Wonen wordt de maximaal toelaatbare goothoogte op de plan-
kaart aangegeven. In de regels wordt bepaald dat de bouwhoogte 4 meter hoger mag 
zijn, tenzij anders op de plankaart aangegeven.  
 
De keuze tussen een regeling van hoofdgebouwen in bouwstroken of een regeling met 
een bestemming per perceel is bepaald door het karakter van het gebied en de intentie 
van het ruimtelijk beleid (homogeen karakter, heterogeen karakter).  
 
De regeling met een bouwstrook leidt tot een bepaalde mate van vrijheid en flexibiliteit 
bij realisatie van uitbouwen en bijgebouwen. De regeling met een bouwblok doet meer 
recht aan de onderscheiden ruimtelijke kwaliteit (behoud diversiteit). Voor de woningen 
aan de Industriestraat zijn hiervoor keuzen gemaakt. 
 
Bijgebouwen 
De bijgebouwen zullen zich qua massa en verschijningsvorm onderscheiden van het 
hoofdgebouw op het perceel. Om dit verschil te ondersteunen en het contrast tussen 
het hoofdgebouw en de ruimtelijk ondergeschikte bebouwing te versterken, is het ge-
wenst dat beide niet in één lijn komen te staan of zich (onder overhoeks zicht) visueel in 
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één lijn vertonen. Daarvoor is als beleidsuitgangspunt genomen dat de grens van de 
erfbebouwing in principe 3.00 m achter de voorgevellijn van de woning ligt. Dat betekent 
ook dat erfbebouwing aan de voorzijde van de woning, niet mag worden uitgebreid. 
 
Bij aan elkaar grenzende woningen (rijenwoningen) is het van belang om schaduwhin-
der te beperken en zicht- en hemelfactoren te behouden. Daarom is het gewenst dat de 
hoogte van de achter de woning te realiseren bijgebouwen wordt beperkt tot ten hoog-
ste 3.00 m.  
 
Om te voorkomen dat erven bij de woningen in de loop der tijd door wijzigende omstan-
digheden en veranderende woonwensen zouden "dichtslibben", wordt een limiet gesteld 
aan de oppervlakte aan bijgebouwen bij woningen. Ten hoogste 50% van het bij de wo-
ning behorende zij- en achtererf mag bebouwd en overdekt worden. De absoluut ge-
meten maximale oppervlakte mag niet meer dan 30 m² bedragen bij percelen kleiner 
dan 200 m², niet meer dan 45 m² bij percelen van 200 m² tot 500 m², niet meer dan 
60 m² indien het perceel 500 m² of groter is en niet meer dan 75 m² indien het perceel 
1.000 m² of groter is.  
 
Indien niet in de erfscheiding wordt gebouwd, dient de afstand van gebouwen tot de erf-
scheiding ten minste 1.00 meter te bedragen ten einde voldoende ruimte voor bekle-
dende of camouflerende beplanting over te houden.  
 
De hoogte van de uitbouwen mag ten hoogste gelijk zijn aan de verdiepingshoogte van 
het aangrenzende hoofdgebouw. Deze hoogte mag worden overschreden door een 
schuine afdekking (ontheffing). De goothoogte van bijgebouwen indien gebouwd in de 
erfscheiding, mag ten hoogste 2.00 meter bedragen, indien niet geplaatst in de erf-
scheiding mag de goothoogte ten hoogste 3.00 m bedragen en de bouwhoogte ten 
hoogste 5.00 m. De vorm van een schuine afdekking (op uitbouwen) en een kap (op 
bijgebouwen) wordt beoordeeld in het kader van de welstandstoetsing.  
 

5.3.3. Bestemming Tuin 
De gronden tussen de voorgevel van de hoofdgebouwen en de openbare ruimte zijn 
medebepalend voor het karakter van het woon- en leefmilieu. De kwaliteit van de ruimte 
tussen de gebouwen is gebaat bij een helder beeld waarbij de plaats van de hoofdge-
bouwen zichtbaar is. Het ruimtelijk beleid is er op gericht om bebouwing voor de voor-
gevel van de hoofdgebouwen te voorkomen.  
 
Door de gronden voor de voorgevel de bestemming Tuin te geven en (tussen wonin-
gen) de grens met de bestemming Wonen in principe op 3.00 m achter de voorgevellijn 
te leggen, wordt de ligging van het zij- en achtererf bepaald.  
 
Bij specifieke ruimtelijke situaties wordt bij kopwoningen de grens tussen de bestem-
mingen Tuin en Wonen getrokken in het verlengde van de voorgevel van aangrenzende 
hoofdgebouwen. Deze "doorgetrokken voorgevellijn" markeert langs kopgevels de 
grens tussen zijerven en zijtuinen. In zijtuinen (bestemming Tuin) mag niet worden ge-
bouwd. In andere situaties wordt over het algemeen aan de zijtuinen de bestemming 
Wonen toegekend. 
 

5.3.4. Voorwaarden beroep aan huis 
De toenemende belangstelling voor zelfstandig ondernemerschap, telewerken en het 
hebben van een werkplek aan huis, naast de dalende gemiddelde woningbezetting en 
andere gewijzigde woonwensen, hebben geleid tot de behoefte aan vestigingsmogelijk-
heden van beroepen aan huis in woonwijken.  
 
Beroepen aan huis kunnen tot op zekere hoogte stedenbouwkundig worden ingepast.  
 
In bestaande woonwijken zal zorgvuldig met vestiging dienen te worden omgegaan om 
te voorkomen dat de vrijheid van een individu de overlast voor velen kan betekenen. De 
bestemmingsregeling sluit aan op de regelingen die elders in de gemeente Roosendaal 
gebruikelijk zijn. Hieruit volgt dat aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan. 
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 De woning (met inbegrip van bijgebouwen), die voor de uitoefening van een aan 
huis gebonden beroep nodig is, moet in overwegende mate de woonfunctie be-
houden. 

 Het gebruik ten behoeve van een aan huis gebonden beroep mag geen ernstige 
afbreuk of onevenredige hinder voor het woonmilieu opleveren en mag geen af-
breuk doen aan het woonkarakter van de buurt, waarbij in ieder geval geen ge-
bruik mag plaatsvinden dat nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken en 
als zodanig is opgenomen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten. 

 Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de afwikkeling van het verkeer 
en / of niet leiden tot een onaanvaardbare parkeerdruk. 

 Het aan huis gebonden beroep mag geen publieksgericht karakter hebben. 
 Detailhandel mag alleen plaatsvinden als ondergeschikte nevenactiviteit bij de 

uitoefening van een aan huis gebonden beroep. 
 

5.3.5. Mantelzorg 
De provinciale voorbeeldregeling is in de regels opgenomen. 
 In de voorbeeldregeling wordt aangesloten bij de gangbare begripsomschrijving 

dat een "woning geschikt en bestemd is voor de zelfstandige huisvesting van niet 
meer dan één huishouden".  

 In verband hiermee zijn aan de begripsomschrijvingen de begrippen "afhankelijke 
woonruimte" en "mantelzorg" toegevoegd. In het begrip "afhankelijke woonruimte" 
is vastgelegd dat het moet gaan om een bijgebouw dat qua ligging een ruimtelijke 
eenheid vormt met de woning. Bovendien is kenbaar gemaakt dat het gaat om de 
huisvesting van een gedeelte van het huishouden. Er kan dus nooit sprake zijn van 
een zelfstandige woning.  

 In de voorbeeldregeling wordt aangesloten bij het gebruikelijke gebruiksverbod tot 
het gebruik van "vrijstaande bijgebouwen voor zelfstandige bewoning". In aanvul-
ling hierop is aan de gebruiksregels een nieuwe gebruiksverbod geïntroduceerd, 
namelijk het verbod tot gebruik van bijgebouwen als "afhankelijke woonruimte". Dit 
gebruiksverbod is nodig om een sluitende regeling te verkrijgen. Zonder verbod 
kan immers geen ontheffing worden verleend.  

 Bovendien is de intrekking van de ontheffing geregeld zodra de op het tijdstip van 
verlenen van de ontheffing bestaande noodzaak van mantelzorg niet meer aanwe-
zig is. Deze mogelijkheid tot intrekking is essentieel.  

 
Gelet op het provinciaal beleid wordt terughoudendheid betracht bij de toepassing er-
van. 
 

5.3.6. Bijzondere woonvormen 
Voor bijzondere woonvormen, zoals een gezinsvervangend tehuis of een hospice is een 
specifieke regeling opgenomen. Dit is noodzakelijk omdat dergelijke woonvormen afwij-
ken van de reguliere bewoning door een gezin of een daarmee vergelijkbaar vast sa-
menlevingsverband (samenwoning, eenpersoonshuishouden). Het onderscheid in de 
bijzondere woonvormen vloeit veelal voort uit de zorgcomponent als essentieel onder-
deel van de woonvorm.  
 
Dit heeft doorgaans twee effecten op de omgeving: extra verkeers- en parkeerdruk door 
personeel en bezoekers en ander woonmilieu (hinder, gewenste rust). Om deze rede-
nen is er sprake van afwijkende effecten op het woon- en leefmilieu dan bij reguliere 
bewoning en is een ontheffingsbevoegdheid nodig voor het toestaan van bijzondere 
woonvormen. 
 

5.3.7. Kamerverhuur 
In het kader van het project Courage zijn in het centrum van Roosendaal kamer-ver-
huurbedrijven gecontroleerd. Gebleken is dat de meeste panden waar kamers werden 
verhuurd niet voldeden aan de door de gemeente gestelde eisen op het gebied van 
bouwveiligheid en brandveiligheid. De eigenaren van de panden zijn aangeschreven.  
 
Uit de praktijk blijkt, mede ook uit signalen van ondernemers in het centrumgebied van 
Roosendaal, dat met name bij kamerverhuur aan grotere groepen, meer dan 4 perso-
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nen per pand, problemen ontstaan in de sfeer van veiligheid, samenscholing en onvei-
ligheid. Dit tast het woon-, leef- en winkelklimaat op een vergelijkbare wijze aan als 
smart-, grow- en coffeeshops. Vandaar dat het noodzakelijk is hieromtrent afzonderlijke 
regels te stellen.  
 
Om te voorkomen dat deze problematiek ook binnen Kroeven kan ontstaan, wordt in het 
bestemmingsplan een verbod opgenomen voor kamerverhuur voor meer dan 
4 personen. 
 

5.4. Regeling overige bestemmingen 

5.4.1. Bestemming Bedrijf 
De bestemming Bedrijf (B) wordt, gekoppeld aan de Staat van Bedrijfsactiviteiten (zie 
bijlage 2 bij de regels), toegekend aan solitair gelegen bedrijfsvestigingen, die voorna-
melijk gesitueerd zijn in gebieden met een overwegende woonfunctie. Mochten deze 
bedrijven verdwijnen dan is het gewenst om de bestemming te kunnen wijzigen in wo-
nen. Om gebruik te kunnen maken van de wijzigingsbevoegdheid moet wel worden vol-
daan aan diverse voorwaarden 
 
Functieaanduidingen 
Nutsvoorziening 
De bestaande nutsvoorzieningen in het plangebied zijn aangeduid met de functieaan-
duiding nutsvoorziening. 
 

5.4.2. Bestemming Detailhandel 
De Agrimarkt valt buiten het gebied met de bestemming Gemengd en heeft de 
bestemming Detailhandel gekregen. Deze winkel zit er reeds enkele jaren en is dus 
positief bestemd met een beperkte uitbreidingsruimte van 300 m² ter bevestiging van 
toezeggingen.  
 

5.4.3. Bestemming Gemengd 
Binnen de gemeente Roosendaal zijn verschillende gemengde bestemmingen opge-
nomen (Gemengd-1 tot en met 5). De specificatie is opgebouwd naar "zwaarte" of wel 
het aantal functies, zoals dit ook bij horeca en bedrijven gebruikelijk is. In Kroeven ko-
men alleen de gemengde bestemmingen 1 en 3 voor. 
 
Gemengd-1: 
 kantoren; 
 maatschappelijke voorzieningen: bibliotheken, gezondheidszorg, jeugd-/kinder-op-

vang, onderwijs, openbare dienstverlening, verenigingsleven, zorg en welzijn. 
   
Gemengd-3: 
 detailhandel op de begane grond; 
 dienstverlening op de begane grond; 
 kantoren; 
 maatschappelijke voorzieningen: bibliotheken, gezondheidszorg, jeugd-/kinder-op-

vang, onderwijs, openbare dienstverlening, verenigingsleven, zorg en welzijn; 
 wonen. 
 
Bouwmogelijkheden 
De bebouwingsstructuur wordt binnen de bestemming Gemengd gekenmerkt als dicht 
bebouwd. Ter voorkoming van overlast is bepaald dat opslag en dergelijke in gebouwen 
plaatsvindt in plaats van in de open lucht. Voor de strook met voorzieningen tussen de 
Kroevenlaan en Marnixlaan is de bestaande bouwhoogte van 4 meter als maximaal 
toelaatbaar opgenomen. Via ontheffing van dit worden verhoogd naar 7.00 meter. 
Voorwaarde is dat er geen onevenredig nadelige gevolgen voor de verkeersafwikkeling 
mogen optreden. Daarnaast mag de parkeerbalans niet worden aangetast. Dat 
betekent dat er nieuwe parkeerplaatsen moeten worden aangelegd wanneer de 
gebouwen worden uitgebreid met een extra bouwlaag. 
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Functieaanduidingen 
Horecavestiging 
In Kroeven is sprake van Gemengd-1 en Gemengd-3. De bestaande horecavestiging is 
met een functieaanduiding bevestigd.  
 
Wonen 
Binnen Gemengd-1 is wonen met een functieaanduiding bevestigd. 
 
Wonen op de verdieping 
Wonen op de verdieping is binnen Gemengd-1 eveneens met een specifieke "speci-
fieke vorm van wonen-wonen op de verdieping" functieaanduiding bevestigd.  
 

5.4.4. Bestemmingen Groen en Verkeer  
Groengebieden die ruimtelijk relevant zijn, worden bestemd als Groen (G). Andere 
groenstroken zijn opgenomen in de bestemming Verkeer. De wegen in de plangebieden 
zijn bestemd tot Verkeer (V).  
Uitwisseling tussen de bestemmingen is toelaatbaar indien dit noodzakelijk is in het ka-
der van het beleid inzake verkeer- en groenstructuur of de waterhuishouding. Tevens 
kunnen ondergeschikte delen van de openbare ruimte worden toegevoegd aan de 
woonpercelen. Hiervoor is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen.  
 
Functieaanduidingen 
Monumentale bomen 
De monumentale bomen zijn met een functieaanduiding bevestigd. 
 
Natuurwaarden 
Langs waterlopen in Kroeven is sprake van natuurwaarden. Deze natuurwaarden wor-
den bevestigd door de functieaanduiding natuurwaarden. 
 
Spoorweg 
De spoorweg is met de functieaanduiding spoorweg bevestigd.  
 

5.4.5. Bestemming Kantoor 
In Kroeven bevinden zich enkele kantoren. Deze hebben ook de bestemming Kantoor 
gekregen. De bestemmingsregels zijn afgestemd op de huidige locatie en het be-
staande gebouw. De bestaande tandartspraktijk is door middel van een functieaandui-
ding "dienstverlening" op de plankaart bevestigd. 
 

5.4.6. Bestemming Maatschappelijk 
De bestaande maatschappelijke voorzieningen worden als zodanig bestemd. Het gaat 
hier onder meer om de scholen, de kerk, het wijkcentrum etc. 
 
Functieaanduidingen 
Parkeergarage 
De parkeervoorzieningen onder gebouwen zijn met een functieaanduiding "parkeerga-
rage" aangeduid. 
 
Garages  
De garages en bergingen zijn met een functieaanduiding "garages" bevestigd. 
 
Religie 
Enkele kerken in het plangebied zijn aangeduid met de functieaanduiding "religie". 
Hiermee zijn deze gronden uitsluitend bestemd voor een religieuze functie. 
 
Specifieke vorm van maatschappelijk – molen 
De bestaande molen is door middel van een specifieke functieaanduiding "specifieke 
vorm van maatschappelijk – molen" bevestigd.  
 
Zend-/ontvangstinstallatie 
De TV-toren is met de functieaanduiding zend-/ontvanginstallatie aangeduid. 
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5.4.7. Bestemming Sport 

De tennisbanen aan de President Kennedylaan zijn bestemd tot Sport, met functieaan-
duiding "tennisbaan".  
 

5.4.8. Water (WA) 
De belangrijkste waterlopen zijn voorzien van de bestemming Water. 
 

5.4.9. Bestemming Wonen 
Binnen wonen wordt onderscheid gemaakt tussen Wonen-1 tot en met Wonen-5 (zie 
5.3.1 Methodiek). In het voorliggende plan Kroeven is sprake van de woonbestemmin-
gen Wonen-2, Wonen-3, Wonen-4 en Wonen-5.  
 
Functie aanduidingen 
Garages en bergingen 
De verspreid over het plangebied gelegen garageboxen en bergingen zijn voorzien van 
de bestemming Wonen met de aanduiding "garages en bergingen". Daarin is geregeld 
dat er vervoermiddelen mogen worden gestald en niet voor de handel en distributie be-
stemde goederen worden opgeslagen.  
 
 
Parkeergarage 
Een ondergrondse parkeerplaats wordt mogelijk gemaakt met een functieaanduiding. 
 
Specifieke vorm van Wonen-woonwerkeenheid 
De woonwerkeenheden in de wijk zijn geconsolideerd en door een functieaanduiding 
bevestigd. 
 
Woonwagenstandplaats 
De woonwagenstandplaatsen zijn bevestigd met een functieaanduiding "woonwagen-
standplaats". Het aantal plaatsen is met een maatvoeringsaanduiding bevestigd. 
 

5.4.10. Algemene aanduidingsregels 
Molenbiotoop 
Onder de algemene aanduidingsregels is de gebiedsaanduiding Molenbiotoop opge-
nomen teneinde vrije windvang voor molen "de Hoop" te garanderen. Aangezien de 
molen zich in bestaand bebouwd gebied bevindt, is de hoogte van de omliggende 
(woon)bestemmingen reeds bepaald. De hoogte van de omliggende bebouwing is 
vastgelegd op de plankaart en nader bepaald in de regels. Om te voorkomen dat hoog 
opgaande beplanting de vrije windvang van de molen te veel belemmerd, is hiervoor 
een aanlegvergunningstelsel opgenomen. 
 
Straalpad 
Onder de algemene aanduidingsregels is de gebiedsaanduiding Straalpad opgenomen. 
Over het plangebied loopt een straalpad (een straalpad ligt tussen twee zendinstallaties 
ten behoeve van de telecommunicatie). Ten behoeve van een ongestoorde bedrijfsvoe-
ring gelden hier bouwhoogtebeperkingen van 25 meter + N.A.P. het straalpad heeft een 
beschermingszones van 100 meter ter weerszijden van de hartlijn van de straalverbin-
ding. Aanvullend op de bouwregels is een ontheffing opgenomen voor het realiseren 
van bebouwing hoger dan 50 meter binnen de beschermingszone. 
 
Beschermingszone 
Onder de algemene aanduidingsregels is de gebiedsaanduiding "Beschermingszone" 
opgenomen ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud aan waterlopen. Aangezien 
de beschermingszone in alle gevallen samenvalt met andere bestemmingen is de ge-
biedsaanduiding "Beschermingszone" een dubbelbestemming. Op de gronden mag niet 
worden gebouwd, behoudens ontheffing. 
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Grondwaterbeschermingsgebied 
Ingevolge jurisprudentie dient het bestemmingsplan te voorzien in een beschermende 
regeling. De gronden binnen het grondwaterbeschermingsgebied zijn in beginsel voor 
verschillende bestemmingen bestemd, afhankelijk van de aanwezige gebruiksvorm. Bo-
venop deze eerste bestemmingslaag is een gebiedsaanduiding "Grondwaterbescher-
mingsgebied" opgenomen. In de bestemming komen bouwvoorschriften voor die be-
trekking hebben op andere bestemmingen, alsmede een aanlegvergunningenstelsel 
voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden. Normaal onderhoud en beheer zijn 
van de aanlegvergunningplicht uitgesloten.  
De bestemming biedt in samenhang met de provinciale verordeningen een voldoende 
bescherming. Daarnaast geldt voor bouwaanvragen die passen binnen de andere be-
stemming en die bedoeld zijn voor het oprichten of veranderen van een inrichting waar-
voor een milieuvergunning is vereist, op grond van artikel 52 Woningwet een aanhou-
dingsplicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 736.007338.00 

 

6. Economische uitvoerbaarheid 83

 
De juridisch-planologische regeling ziet toe op een actualisering van de vigerende juridische-
planologische regeling. Met deze actualisering worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk 
gemaakt. Afwijkingen van vigerende plannen, waarvoor vrijstellingsprocedures zijn gevoerd, 
worden bevestigd. Geconcludeerd kan worden dat zodoende de economische uitvoerbaarheid 
van het bestemmingsplan niet in het geding is. 
Een uitzondering op het vorenstaande is de herstructurering van het complex 505/506. Uit 
vertrouwelijke gegevens blijkt dat dit project economisch uitvoerbaar is. 
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7. Overleg en inspraak 87

 
7.1. Overleg 

In het kader van het overleg ex artikel 10 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening 
1985 is het voor ontwerpplan toegezonden aan diverse instanties, waaronder rijks- en 
gemeentelijke instanties. 
 

7.2. Inspraak 

Overeenkomstig het bepaalde in de Gemeentelijke Inspraakverordening zijn de bevol-
king en in de gemeente belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen betrokken bij de 
voorbereiding van dit bestemmingsplan. 
 

7.3. Inspraak en overleg 

Alle inspraak- en overlegreacties zijn verwerkt in een rapportage. Deze rapportage is 
opgenomen in een separate bijlage.  
 
De conclusies zijn de volgende. 
 De ingekomen inspraakreacties hebben ertoe geleid dat de bestemming van het 

grasveld dat is gelegen tussen de Wieken en de Gezellehoek is gewijzigd van 
Maatschappelijk in Groen. De bestemming van een aantal groenstroken naast 
hoekwoningen is veranderd van Wonen en Tuin naar Groen en vice versa. Voor 
wat betreft de woningen aan het Landjuweel is op de plankaart de dakvorm gewij-
zigd en in sommige gevallen de perceelgrens aangepast. In de toelichting is het 
meest recente inwonertal opgenomen (inclusief woonbuurt De Krogten). 

 De ingebrachte overlegreacties hebben ertoe geleid dat in de toelichting van het 
bestemmingsplan een nadere planologische motivatie ten aanzien van het project 
complex 505/506 is opgenomen en dat aan de voorschriften de bestemming 'De-
tailhandel' is toegevoegd. Verder zijn wat kleine correcties aangebracht in zowel 
de toelichting als de voorschriften. 

 Ambtshalve de bestemmingsregeling aangepast aan de Standaard vergelijkbare 
BestemmingsPlannen 2008 (SVBP2008). Voorts is een beperkte uitbreiding van 
de apotheek aan de Marnixlaan mogelijk gemaakt.  
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Bijlage 1. Inventarisatie niet woonfuncties 1 

 
Inrichting Adres Nr. Omschrijving BIK RO-cat 
Stg dag-/woonvoorzieningen Bergrand 218 Kantoorgebouwen (alg) 74126 K 1 
Monuta de Groen uitvaartadvies / -ver-
zorging Bergrand 236 Uitvaartverzorging 93031 O 1 
Da Costaflat (warmte / water etc) Da Costaflat  Nutsvoorziening 40 E 2 
Mens-Janssen BV Dorlandweg 3 Elektrotechnisch installatiebureau  2 
Gasdrukr-/meetstation (rr220) Gezellelaan  Nutsvoorziening 40 E 2 
R.K. Basisschool Mytylschool, REC 3 Gezellelaan 13 Onderwijs 80102 M 2 
Buurthuis de Wieken Gezellelaan 45 Buurhuis 85332 N 1 
A.C.F. van Hooydonk Kroevenlaan 82 Detailhandel: behang, gordijnen, etc 524982 G 1 
Bakker Sonneveld Kroevenlaan 84 Detailhandel in banket 52213 G 2 
Gasdrukregel-/meetstation (rr 260) Landjuweel   Nutsvoorziening 40 E 2 
Tandartspraktijk Marnixlaan BV Marnixlaan 8 Tandheelkundige praktijken 8513 N 1 
Verloskundig centrum Roosendaal Marnixlaan  10 Consultatiebureaus   1 
De Brink Melis Stokelaan 5 Bejaardentehuizen 85317 N 2 
KPN Telecom (TV-toren) Melis Stokelaan 25 Nutsvoorziening (telecommunicatie) 642 I 2 
KPN Telecom  Melis Stokelaan 25 Opslag 6312 I 2 
Vrije school Rudolf Steinerschool Melis Stokelaan 42 Onderwijs 80101 M 2 
Gasdrukregel-/meetstation (rr210) Multatulilaan   Nutsvoorziening 40 E 2 
Mater & De Koning Multatulilaan   Kantoorgebouwen (alg) 748 K 1 
Mater & De Koning Multatulilaan   Kantoorgebouwen (alg) 748 K 1 
HH&L Multatulilaan  6c Accountant 7412 K 1 
Willemijntje Pootlaan  2 Kinderdagverblijf, creche 85321 N 1 
R.K. Basisschool de Watermolen Pootlaan  84 Onderwijs 801 M 2 
Rooy makelaardij President Kennedylaan 1 Auto-/motorrijscholen 8041 M 2 
TV Roosendaal President Kennedylaan 1a Tennisverenigingen 926232 O 3 
De Ark / Moeder Godskerk President Kennedylaan 73 Religieuze organisaties 91311 O 2 
De Schoapskooi President Kennedylaan 86 Cafetaria"s,snackbars 553022 H 2 
Surya New Age President Kennedylaan 88 Detailhandel 52221 G 1 
Lider Markt President Kennedylaan 90 Detailhandel 522 G 1 
't Bakkertje President Kennedylaan 94 Detailhandel: brood / banket 522411 G 2 
Plus President Kennedylaan 118-124 Supermarkten 521102 G 1 
De Roosendaalse stomerij President Kennedylaan 152 Chemische wasserijen / ververijen 93012 O 2 
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Inrichting Adres Nr. Omschrijving BIK RO-cat 
L.F. Hillebrand President Kennedylaan 156 Reparatie van schoeisel / lederwaren 5271 G 1 
R. van Zitteren President Kennedylaan 160 Detailhandel: fietsen 52485 G 1 
Openbare Basisschool De Gezellehoek Rodenbachlaan 31 Onderwijs 801 M 2 
Pippeloentje Rodenbachlaan 31A Kinderdagverblijf, crèche 85321 N 1 
Relax sauna / beautycenter Roemer Visscherlaan  1 Sauna, zonnebank, massagesalon 9304 O 2 
Kroevenbad de Brug Roemer Visscherlaan  3 Zwembaden 92611 O 3 
Brezan automaterialen Roemer Visscherlaan  5 Detailhandel: auto-onderdelen en accessoires 50303 G 1 
J. de Braaf Roemer Visscherlaan  9 Tandheelkundige praktijken 8513 N 1 
PNEM West Staringlaan  Nutsvoorzieningen 40 E 1 
Techn Tranining Equipment BV Staringlaan  Opslag 6312 I 2 
Agrimarkt Streuvelslaan  1a Supermarkten 521102 G 1 
TTL Rotal vof Streuvelslaan  16 Tandprothetische praktijken 85131 N 1 
Tandartspraktijk Streuvelslaan Streuvelslaan  16 Tandheelkundige praktijken 8513 N 1 
Braat accountantskantoor Valeriuslaan  49-53 Accountant 74122 K 1 
Wilri technische handelsond BV Van Lenneplaan 66 Overige zakelijke dienstverlening 748 K 1 
R. Schlatmann Vondellaan  32   631222 I 1 
R.K. Basisschool Vondel Vondellaan  44 Onderwijs 80101 M 2 
Gasdrukregel-/meetstation (rr250) Willem Dreesweg  Nutsvoorzieningen 40 E 2 

 
Overzicht niet woonfuncties, voor zover milieurelevant*, binnen het Bestemmingsplan Kroeven te Roosendaal, opgesteld februari 2006. (Dit overzicht behoort bij 
het RMD-advies van februari 2006 van inrichtingen die binnen het Bestemmingsplan Kroeven liggen en moet dan ook in samenhang daarmee worden gebruikt.)
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Bijlage 2. Toelichting algemene aanpak 
milieuzonering met behulp van de Staat 
van Bedrijfsactiviteiten 

1

 
In dit bestemmingsplan is voor de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten een milieuzonering 
toegepast, gekoppeld aan een Staat van Bedrijfsactiviteiten. Deze bijlage geeft in algemene zin 
inzicht in doel, achtergronden en algemene beleidslijnen voor de toepassing hiervan. De 
specifieke toepassing in het onderhavige plan wordt toegelicht in de hoofdtekst van deze 
plantoelichting. 
 

Doel van de Staat en gebruikte bronnen 
De Staat van Bedrijfsactiviteiten is een lijst waarin de meest voorkomende bedrijven en 
bedrijfsactiviteiten, al naar gelang de te verwachten belasting voor het milieu, zijn ingedeeld in 
een aantal categorieën. Voor de indeling in de categorieën zijn de volgende ruimtelijk relevante 
milieuaspecten van belang: 
- geluid; 
- geur; 
- stof; 
- gevaar (met name brand- en explosiegevaar); 
- verkeersaantrekkende werking. 
 
De in dit plan gebruikte Staat van Bedrijfsactiviteiten is primair bedoeld voor lokale en regionale 
bedrijventerreinen al dan niet in combinatie met verspreid gesitueerde bedrijfsbestemmingen 
(en dus in mindere mate voor grootschalige industrieterreinen met zware industrie). Als 
belangrijkste bron bij het opstellen van de Staat is gebruikgemaakt van de publicatie "Bedrijven 
en milieuzonering" van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van 2001 (de zogenaamde 
"Lijst van bedrijfstypen"). 
In deze lijst zijn voor een groot aantal bedrijfstypen en -activiteiten richtafstanden ten opzichte 
van een "rustige woonwijk" vermeld (in 10 stappen oplopend van 0 tot 1.500 m). Tevens is met 
een index aangegeven in welke mate rekening moet worden gehouden met 
verkeersaantrekkende werking. Toepassing van de richtafstanden is gewenst om het mogelijk 
ontstaan van milieuknelpunten al in het ruimtelijk spoor te voorkomen. Hierbij is ervan uitgegaan 
dat de bedrijven ter voorkoming van hinder en / of gevaar die technieken toepassen, die thans 
als de meest gebruikelijke worden beschouwd. 
 
Om tot een praktisch goed bruikbare Staat van Bedrijfsactiviteiten te komen is de Lijst van 
bedrijfstypen van de VNG (hierna: VNG-lijst) op de volgende punten nader verfijnd en 
aangevuld: 
- De basiszoneringslijst van de VNG-lijst benoemt richtafstanden voor alle denkbare 

activiteiten. In de staat zijn alleen die activiteiten geselecteerd die op een bestemming 
"Bedrijf" kunnen voorkomen. Andere activiteiten, zoals horeca of recreatie, krijgen een 
eigen bestemming; bij het toekennen van deze andere bestemmingen wordt op een 
andere wijze rekening gehouden met mogelijke milieuhinder van deze functies.  

- In de VNG-lijst zijn de 10 richtafstanden ondergebracht in 6 categorieën. Met name voor 
de categorieën 3 en 4 blijkt dit in de praktijk op lokale en regionale bedrijventerreinen vaak 
onhandig te zijn. Er moet dan zonder nadere noodzaak altijd worden uitgegaan van de 
grootste afstand binnen deze categorie. Om een meer gedifferentieerde milieuzonering 
mogelijk te maken zijn de categorieën 3 en 4  overeenkomstig de richtafstanden van de 
basiszoneringslijst uit de VNG-publicatie  onderverdeeld in 2 subcategorieën (categorieën 
3.1 en 3.2 respectievelijk 4.1 en 4.2). Hierdoor wordt meer duidelijkheid gegeven over de 
aan te houden richtafstanden. 

- De VNG-lijst gaat in het algemeen uit van relatief grote bedrijven en houdt daardoor weinig 
rekening met de specifieke situatie van kleinere en daardoor veelal minder hinderlijke 
bedrijven die veelvuldig op lokale bedrijventerreinen, in dorpskernen en dergelijke 
voorkomen. De praktijk leert dat deze kleinere bedrijven, uitgaande van de Lijst van 
bedrijfstypen, zonder milieuredenen zouden worden uitgesloten van de vestiging op 
dergelijke locaties; of dat ten behoeve van de vestiging onnodige vrijstellingsprocedures 
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zouden moeten worden doorlopen. Voor de meest voorkomende bedrijfstypen is daarom in 
deze Staat, op basis van andere literatuurbronnen en praktijkervaringen, een nadere 
differentiatie naar bedrijfsgrootte toegepast1). Deze differentiatie is conform de VNG-
systematiek: ook in de basiszoneringslijst komt differentiatie naar bedrijfsgrootte voor. In 
de Staat van Bedrijfsactiviteiten is deze differentiatie alleen voor meerdere 
bedrijfsactiviteiten toegepast. 

- Incidenteel komt ook het tegenovergestelde voor, namelijk dat de feitelijke hinder / 
richtafstand bij specifieke activiteiten groter is dan de Lijst van bedrijfstypen aangeeft. Voor 
de betreffende bedrijven is de categorie-indeling op grond van veelvuldige 
praktijkervaringen2) aangepast.  

- Ter verduidelijking van de informatie in de VNG-lijst zijn de "geluidshinderlijke inrichtingen", 
zoals bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder, ondergebracht in afzonderlijke 
categorieën (categorieën 4.1A tot en met 6A). Dit om voor iedereen duidelijk te maken 
welke activiteiten alleen op terreinen met een vastgestelde geluidszone zijn toegestaan. 
Daarmee wordt voorkomen dat bedrijven, burgers en handhavers twee afzonderlijke lijsten 
moeten raadplegen. Als bronnen hiervoor zijn de Lijst van bedrijfstypen en het 
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer gehanteerd. 

- In de Staat van Bedrijfsactiviteiten is aangegeven welke milieuaspecten (mede) 
maatgevend zijn voor de categorie-indeling.  

 
Algemeen beleid voor de toelaatbaarheid van bedrijven in standaardsituaties 

De hier gebruikte Staat deelt de bedrijfsactiviteiten conform de VNG-publicatie in 6 gewone 
categorieën in. Categorie 1 heeft betrekking op activiteiten die geen hinder van belang 
veroorzaken en categorie 6 heeft betrekking op zeer zware industrie. Binnen de categorieën 3 
en 4 zijn elk twee subcategorieën onderscheiden. 
De richtafstanden en de indices voor de verkeersaantrekkende werking uit de VNG-publicatie 
kunnen ten behoeve van de meest gebruikelijke toepassing in bestemmingsplannen worden 
vertaald naar de volgende (ruimtelijke) criteria voor de toelaatbaarheid: 
 
categorie 1: bedrijfstypen c.q. bedrijfsactiviteiten die, gelet op hun aard en invloed op 

de omgeving, toelaatbaar zijn in woonwijken. 
 
categorie 2: bedrijfstypen c.q. bedrijfsactiviteiten die, gelet op hun aard en invloed op 

de omgeving, toelaatbaar zijn tussen of onmiddellijk naast 
woonbebouwing, echter alleen in gebieden met gemengde functies. In 
niet-gemengde gebieden geldt een afstandsindicatie van 30 m. 

 
categorie 3: bedrijfstypen c.q. bedrijfsactiviteiten die, gelet op hun aard en invloed op 

de omgeving, in enige mate ruimtelijk gescheiden dienen te zijn van 
woonwijken en in verband met de verkeersaantrekkende werking dienen 
te zijn voorzien van een eigen autoverbinding met 
gebiedsontsluitingswegen: 

 . subcategorie 3.1: gescheiden door een weg of een groenstrook 
(afstandsindicatie 50 m); 

 . subcategorie 3.2: gescheiden door een andere niet of weinig 
gevoelige functie (afstandsindicatie 100 m). 

 
categorie 4: bedrijfstypen c.q. bedrijfsactiviteiten die, gelet op hun aard en invloed op 

de omgeving, op behoorlijke afstand van woonwijken gesitueerd dienen 
te zijn: 

                                                      
1) Het gaat daarbij vooral om kleinere aannemingsbedrijven, timmer- en constructiewerkplaatsen, transportbedrijven 

en handelsbedrijven. Voor de aangepaste inschaling zijn de volgende bronnen gebruikt: Publicaties van het 
Ministerie van VROM over geluidsproductie en richtafstanden van bedrijven en installaties, AmvB"s op basis van de 
Wet milieubeheer, planologische kengetallen, Inspectiewijzer Milieuhygiëne en het oordeel van 
ervaringsdeskundigen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de situering van kleinere aannemingsbedrijven naast woningen in 
gemengd gebied geen problemen opleveren vanuit milieuoogpunt: in zowel kleinere als grotere gemeenten in 
Nederland komt deze situatie veelvuldig voor zonder dat er milieuknelpunten zijn. In alle gevallen waarbij de VNG-
lijst is verfijnd of bewerkt, is de ruimtelijk relevante hinder als doorslaggevende factor gehanteerd. 

2) Zo heeft de praktijk bijvoorbeeld geleerd dat transportbedrijven waar vrachtauto"s met draaiende koelinstallaties 
worden gestald (aanzienlijk) meer hinder kunnen veroorzaken dan de VNG-lijst vermeldt. Hetzelfde geldt voor 
grootschalige loonbedrijven.  
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 . subcategorie 4.1: afstandsindicatie 200 m; 
 . subcategorie 4.2: afstandsindicatie 300 m. 
categorieën 5 en 6: bedrijfstypen c.q. bedrijfsactiviteiten die, gelet op hun aard en invloed, op 

grote afstand van woonwijken gesitueerd dienen te zijn. De aan te 
houden afstanden dienen per geval te worden bepaald 
(afstandsindicaties van bedrijven uit categorie 5: 500 - 1.000 m, 
categorie 6: 1.500 m). 

De bedrijfsactiviteiten uit categorieën 4.1A / 4.2A, 5A en 6A hebben betrekking op de 
"geluidshinderlijke inrichtingen" zoals bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder jo. artikel 
2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Wat de mate van hinder en 
gewenste afstand betreft, komen zij overeen met de categorieën 4.1/4.2, 5 en 6, maar zij zijn 
alleen toelaatbaar indien rond het betreffende terrein een geluidszone ex artikel 41 of 53 van de 
Wet geluidhinder is vastgesteld. Indien geen zone is vastgesteld, wordt vestiging van de 
geluidshinderlijke inrichtingen overigens voor alle zekerheid ook in de doeleindenomschrijving 
van de betreffende bestemming uitgesloten, tenzij volgens de doeleindenomschrijving geen 
bedrijfsactiviteiten uit categorie 3.1 en hoger zijn toegestaan. 
 

Globale beleidslijn voor afwijkende gebiedstypen 
De bovenbeschreven criteria voor de toelaatbaarheid gaan (behalve voor categorie 2) uit van 
zonering ten opzichte van een "rustige woonwijk". Zoals ook in de VNG-publicatie is 
aangegeven en in vaste jurisprudentie is bevestigd, kan, indien nodig, voor andere 
omgevingstypen worden afgeweken van de richtafstanden. Daarbij is van belang te constateren 
dat de VNG-lijst richtafstanden zijn; door hiervan uit te gaan kan het mogelijk ontstaan van 
milieuknelpunten al in het ruimtelijk spoor worden voorkomen. De praktijk leert echter dat het 
ontstaan van daadwerkelijke knelpunten voor alle milieuaspecten, door toepassing van gerichte 
maatregelen in het milieuspoor, ook bij kleinere afstanden kan worden voorkomen. 
 
Bij de toepassing van dit principe met gebruikmaking van deze Staat van Bedrijfsactiviteiten 
worden de volgende uitgangspunten bij afwijkende gebiedstypen gehanteerd: 
- leidraad is de aanbeveling van de VNG om afwijkingen van richtafstanden naar beneden 

(dus toepassing van een kortere afstand dan de richtafstand) in beginsel te beperken tot 
één afstandsstap (dus bijvoorbeeld van 100 naar 50 m); 

- de richtafstanden worden met het oog op een praktisch hanteerbare werkwijze voor alle 
milieuaspecten in gelijke mate verlaagd of verhoogd. 

In de navolgende tabel worden de meest voorkomende gebiedstypen omschreven waar een 
afwijking van de richtafstanden veelal gewenst of noodzakelijk is1). De tabel geeft echter alleen 
een richtsnoer. Elke situatie is anders en vereist maatwerk. Per plan moeten de noodzaak / 
wenselijkheid van afwijking en de aanpak in de plantoelichting nader worden beoordeeld en 
gemotiveerd.  
 
Tabel 6  richtafstand per gebiedstype 
gebiedstype toegestane afwijking motivering 
1a. gebied waar functiemenging 

wordt nagestreefd (bijv. nieuw 
woongebied met toevoeging 
van bedrijvigheid) 

verlaging richtafstanden 
met 1 afstandsstap 

kortere afstand is aanvaardbaar in 
het belang van functiemenging 
(levendigheid, handhaving 
bestaande woningen) 

1b. verspreid gesitueerde woningen 
 in een gebied met functiemen
 ging en / of op locaties met an-
 dere verstoringsbronnen (bijv. 
 gesitueerd langs drukke wegen) 

idem er is al sprake van een verhoogd 
hinderniveau 

2. verstoringsgevoelig 
natuurgebied / stiltegebied) 

 

verhoging richtafstanden 
met 1 afstandsstap  

voor stiltegebieden en (zeer) 
verstoringsgevoelige 
natuurgebieden, geldt in beginsel 
een strengere norm voor geluid 
(40 dB(A)) dan voor een rustig 
woongebied (45 dB(A)) 

) Voor stiltegebieden kunnen daarnaast nog aanvullende specifieke eisen gelden vanuit provinciaal beleid. 
                                                      
1) Het betreft hier een algemeen overzicht van relevante gebiedstypen. Dit behoeft dus niet te betekenen dat deze 
 gebiedstypen in het onderhavige bestemmingsplan ook werkelijk voorkomen. 
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Bedrijfswoningen 

Een specifiek geval van een afwijkend omgevingstype vormen daarnaast bedrijfswoningen op 
bedrijventerreinen. De vestiging van nieuwe bedrijfswoningen op bedrijventerreinen is in 
beginsel ongewenst, maar kan desgewenst worden toegestaan op terreinen / terreingedeelten 
waar slechts activiteiten uit maximaal categorie 2 zijn toegelaten. In uitzonderingsgevallen 
kunnen nieuwe bedrijfswoningen ook worden toegestaan op bestaande terreinen / 
terreingedeelten waar activiteiten uit maximaal categorie 3.1 zijn toegestaan en reeds 
bedrijfswoningen aanwezig zijn. Bij de milieuzonering van bedrijventerreinen ten opzichte van 
bestaande en / of nieuw te vestigen bedrijfswoningen, wordt voor het overige in beginsel 
uitgegaan van een verlaging van de richtafstanden met 1 afstandsstap. In bestaande situaties 
kunnen de richtafstanden ten opzichte van bedrijfswoningen in uitzonderingsgevallen op basis 
van een nadere motivering met 2 afstandsstappen worden verlaagd.  
 

Opzet van de Staat 
De hier gebruikte Staat kent twee verschillende soorten categorie-indelingen (zie ook de 
inhoudsopgave): 
- indeling op grond van bedrijfsactiviteiten (hoofdstuk I); 
- indeling op grond van het opgestelde elektromotorisch vermogen voor A-categorieën 

(hoofdstuk II). 
In beginsel zijn beide indelingen van toepassing.  
 
De indeling van hoofdstuk I is de belangrijkste. Hiervoor is, net als in de VNG-publicatie, 
gebruikgemaakt van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) uit 1993. In de praktijk kan het 
voorkomen dat de activiteiten binnen een bedrijf in twee of meer verschillende groepen volgens 
de SBI-indeling vallen. In beginsel geldt dan de hoogste categorie van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten. Indien de bedrijfsonderdelen / -activiteiten duidelijk ruimtelijk van elkaar 
kunnen worden gescheiden, kunnen de bedrijfsonderdelen echter ook apart worden ingedeeld. 
Bij sommige activiteiten wordt ook onderscheid gemaakt naar de omvang van de activiteiten. Dit 
betreft in de eerste plaats de afbakening van de A-categorieën. Daarnaast worden veel 
voorkomende kleinere bedrijven op grond van hun oppervlak of capaciteit apart ingedeeld. Dit 
oppervlak betreft de bij het bedrijf c.q. voor de betreffende bedrijfsactiviteit in gebruik zijnde 
gronden, ongeacht of de gronden bebouwd zijn of niet. 
 
De indeling op grond van het opgestelde elektromotorisch vermogen (hoofdstuk II) is altijd 
gekoppeld aan de indeling volgens hoofdstuk I en is slechts in een beperkt aantal gevallen 
bepalend voor de uiteindelijke indeling van bedrijven. Het gaat hierbij om inrichtingen die 
vanwege een zeer groot vermogen onder de "geluidshinderlijke inrichtingen" (A-categorieën) 
vallen. 
 

Flexibiliteit 
De Staat van Bedrijfsactiviteiten blijkt in de praktijk een relatief grof hulpmiddel te zijn om hinder 
door bedrijfsactiviteiten in te schatten. Het komt in de praktijk dan ook voor dat een bepaald 
bedrijf als gevolg van een geringe omvang van hinderlijke deelactiviteiten, een milieuvriendelijke 
werkwijze of bijzondere voorzieningen minder hinder veroorzaakt dan in de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten is verondersteld. In het bedrijvenartikel van de planvoorschriften is daarom 
bepaald dat burgemeester en wethouders een dergelijk bedrijf via een vrijstelling een categorie 
lager kunnen indelen (dus bijvoorbeeld van categorie 3 naar 2 of van categorie 4 naar 3)1), Bij 
de categorieën met een onderverdeling in subcategorieën wordt daarbij bedoeld dat vrijstelling 
tot de laagste van de subcategorieën mogelijk is (dus van categorie 4 naar maximaal 3.1). Om 
een vrijstelling te kunnen verlenen moet worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed 
op de omgeving vergelijkbaar is met andere bedrijven uit de desbetreffende lagere categorie. 
Deze beoordeling dient zich primair te richten op de in de Staat aangegeven maatgevende 
milieuaspecten en op het aspect externe veiligheid. 
Voor de bedrijven uit de A-categorieën is alleen maar een vrijstelling mogelijk voor de indeling 
in een lagere A-categorie. 

                                                      
1) Volgens vaste jurisprudentie is het opnemen van een dergelijke vrijstellingsbevoegdheid zelfs verplicht. 
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Bij sommige bedrijfsactiviteiten is bij de indeling uitgegaan van een continue bedrijfsvoering, 
waarbij de hinderlijke activiteiten ook "s nachts plaatsvinden. Dit is in de Staat aangegeven met 
een "C" in de laatste kolom. Het kan echter voorkomen dat een specifiek bedrijf niet continu 
werkt. Dit gegeven kan eveneens aanleiding zijn om het bedrijf via de bovengenoemde 
vrijstellingsbevoegdheid een categorie lager in te delen. 
 
Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde bedrijven zich aandienen, waarvan de activiteiten niet 
zijn genoemd in de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Wanneer is aangetoond dat deze bedrijven 
wat milieubelasting betreft gelijk kunnen worden gesteld met de volgens de 
bestemmingsregeling toegelaten bedrijven, kan voor de vestiging van deze bedrijven eveneens 
een vrijstelling worden verleend. 
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Bijlage 3. Toelichting op de Staat van Horeca-
activiteiten 

1

 
Milieuzonering van horeca-activiteiten 

De problematiek van hinder door horecabedrijven onderscheidt zich als zodanig nauwelijks van 
de problematiek van hinder veroorzaakt door "gewone" niet-agrarische bedrijven. Bij het 
opstellen van de in de voorschriften opgenomen Staat van Horeca-activiteiten en het daarmee 
samenhangende toelatingsbeleid is daarom nauw aangesloten bij de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten die al veel langer in bestemmingsplannen wordt toegepast.  
Ook voor horecabedrijven bieden de Wet milieubeheer en de APV onvoldoende mogelijkheden 
om alle relevante vormen van hinder te voorkomen. De milieuzonering van horecabedrijven in 
het bestemmingsplan richt zich in aanvulling op de beide genoemde instrumenten op de 
volgende vormen van hinder: 
- geluidshinder door afzonderlijke inrichtingen in een rustige omgeving; 
- (cumulatieve) geluidshinder buiten de inrichting(en) en verkeersaantrekkende werking / 

parkeerdruk. 
 
Analoog aan de regeling voor "gewone" bedrijven worden bij de uitwerking van een ruimtelijk 
beleid voor hinderlijke horeca-activiteiten drie stappen onderscheiden: 
- indelen van activiteiten in ruimtelijk relevante hindercategorieën; 
- onderscheiden van gebiedstypen met een verschillende hindergevoeligheid; 
- uitwerken van een beleid in hoofdlijnen: in welke gebieden zijn welke categorieën in het 

algemeen toelaatbaar. 
 
De onderstaande toelichting gaat nader in op de gehanteerde hindercategorieën en het 
algemene toelatingsbeleid voor deze categorieën. Opgemerkt wordt dat naast de criteria ter 
voorkoming van ongewenste horeca-activiteiten ook ruimtelijk-functionele overwegingen een rol 
kunnen spelen bij het ruimtelijk beleid voor horeca-activiteiten; daarop wordt op deze plaats niet 
ingegaan. 
 

Gehanteerde criteria 
Voor een indicatie van de mate van hinder veroorzaakt door horeca-activiteiten biedt de 
basiszoneringslijst uit de VNG-publicatie "bedrijven en milieuzonering" een goed vertrekpunt. 
De daar gehanteerde, nogal grove benadering behoeft echter voor een in de praktijk bruikbare 
Staat van Horeca-activiteiten aanvulling en nadere motivering. In aanvulling op de gegevens uit 
de VNG-publicatie is gebruikgemaakt van de volgende ruimtelijk relevante criteria: 
- de voor verschillende soorten horeca-inrichtingen over het algemeen gebruikelijke 

openingstijden1), deze zijn voor het optreden van hinder uiterst relevant; het Besluit 
horecabedrijven en de circulaire industrielawaai hanteren immers voor de dag-, avond- en 
nachtperiode verschillende milieunormen; 

- de mate waarin een bedrijfstype naar verwachting bezoekers en in het bijzonder bezoekers 
per auto en / of brommers (scooters) aantrekt. 

 
Categorieën van horeca-activiteiten 

Mede op grond van bovengenoemde criteria worden in de Staat van Horeca-activiteiten de 
volgende drie categorieën onderscheiden (waarvan één categorie met drie subcategorieën): 
1. "lichte horeca": Bedrijven die in beginsel alleen overdag en "s avonds behoeven te zijn 

geopend (in hoofdzaak verstrekking van etenswaren en maaltijden) en daardoor slechts 
beperkte hinder voor omwonenden veroorzaken: restaurants, cafetaria"s, ijssalons en 
dergelijke. Het gaat daarbij dus om bedrijven die uit een oogpunt van hinder vooral in 
woongebieden niet wenselijk zijn. In gemengde gebieden en weinig gevoelige gebieden 
dient mede in relatie tot de verkeersontsluiting een nadere afweging plaats te vinden. 

 In deze categorie zijn de volgende subcategorieën onderscheiden: 

                                                      
1) Er wordt hier nadrukkelijk gesproken over openingstijden die normaal gesproken verbonden zijn aan het 

functioneren van een type horecabedrijf; de toelaatbare openingstijden van een individueel bedrijf worden niet via 
het bestemmingsplan bepaald maar middels de vergunning op grond van de APV. 
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1a. qua exploitatie aan detailhandelsfunctie verwante horeca die in de praktijk nauwelijks 
van de eigenlijke detailhandel kunnen worden onderscheiden zoals ijssalons, 
cafetaria"s, snackbars en dergelijke; met name in centrumgebieden kan het in verband 
met ruimtelijk-functionele aspecten gewenst zijn deze groep als afzonderlijke categorie 
te beschouwen; 

1b. overige lichte horeca: restaurants; 
1c. bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking: grotere restaurants, 

grotere hotels, fast-foodrestaurants met afhaalservice per auto, en dergelijke 
2. "middelzware horeca": Bedrijven die normaal gesproken ook "s nachts geopend zijn en die 

daardoor aanzienlijke hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken: cafés, bars, 
biljartcentra, zalenverhuur en dergelijke Deze bedrijven zijn over het algemeen alleen 
toelaatbaar in weinig gevoelige gebieden, zoals gebieden met primair een functie voor 
detailhandel en voorzieningen. 

3. "zware horeca": Bedrijven die voor een goed functioneren ook "s nachts moeten zijn 
geopend en die tevens een groot aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder 
voor de omgeving met zich mee kunnen brengen (verkeersaantrekkende werking, 
daarmee gepaard gaande hinder op straat en parkeeroverlast): dancings, discotheken en 
partycentra. Deze bedrijven zijn alleen toelaatbaar in specifiek voor dergelijke bedrijven 
aangewezen gebieden. 

 
Flexibiliteit 

De Staat van Horeca-activiteiten blijkt in de praktijk een relatief grof hulpmiddel te zijn om hinder 
door horeca-activiteiten in te schatten. De lijst van activiteiten is bovendien tijdgebonden. Het 
komt in de praktijk dan ook voor dat een bepaald horecabedrijf als gevolg van een geringe 
omvang van hinderlijke deelactiviteiten, een aangepaste werkwijze (bijvoorbeeld geen 
openstelling noodzakelijk in de nachturen) of bijzondere voorzieningen minder hinder 
veroorzaakt dan in de Staat van Horeca-activiteiten is verondersteld. In het betreffende artikel 
van de planvoorschriften is daarom bepaald dat burgemeester en wethouders een dergelijk 
bedrijf via een vrijstelling één categorie lager kunnen indelen. Dit betekent bijvoorbeeld van 
categorie 3 naar 2. Bij categorie 1, met een onderverdeling in subcategorieën, wordt daarbij 
bedoeld dat vrijstelling tot de laagste subcategorie mogelijk is (dus van categorie 2 naar 
maximaal 1a, maar bijvoorbeeld ook van 1c naar 1b). Om een vrijstelling te kunnen verlenen 
moet worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar is 
met andere bedrijven uit de desbetreffende lagere categorie. Deze beoordeling dient met name 
te worden getoetst aan het aspect geluidshinder. 
 
Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde horeca-activiteiten zich aandienen, niet zijn genoemd in 
de Staat van Horeca-activiteiten. Wanneer deze bedrijven wat betreft milieubelasting gelijk 
kunnen worden gesteld met volgens de bestemmingsregeling toegestane horecabedrijven kan 
voor de vestiging van deze bedrijven eveneens een vrijstelling worden verleend. 
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Bijlage 4. Rekenresultaten luchtkwaliteit 1

 
CAR Version 5.0 
 

Roosendaal De Kroeven 90400 393000; 0; 0; 0; 0; 0; c;3a;1.25;5 
Roosendaal De Kroeven 90800 392001; 0; 0; 0; 0; 0; c;3a;1.25;5 
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Bijlage 5. Monumentale bomen 1

 

standplaats  eigendom soort aantal 
Vermoedelijk 
plantjaar 

Willem Dreesweg Gemeente Populus nigra 1   

Willem Dreesweg Gemeente Aesculus hippocastanum 3   

Willem Dreesweg Gemeente Fraxinus excelsior 1  

Bandeliersweg 2 Particulier Aesculus hippocastanum 1  
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Bijlage 6. Brief Bandweer Midden en West-Brabant 1
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Bijlage 7. Brief Waterschap Brabantse Delta 1
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