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1 Inleiding

DSP-groep heeft voor het project Spoorhaven in 2003 een advies geschreven onder de titel 'Veiligheid in het Masterplan Spoorhaven, veiligheidsrisico's en aanbevelingen voor de toekomst.'
Omdat gemeente en marktpartijen waarde hechten aan het aspect veiligheid
is de projectgroep Spoorhaven geïnformeerd over de mogelijkheid om een
Veiligheids Effect Rapportage (VER) te laten maken. Er is positief gereageerd op het voorstel om een VER op te laten stellen. Reden voor dit vervolgverzoek is dat er in de tussenliggende tijd grote vorderingen zijn gemaakt met het project en deelplannen in een vergevorderd stadium zijn
beland.
De werkgroep Spoorhaven heeft op 1 december 2008, bij monde van Joke
Mol van de afdeling Beleidsrealisatie van de gemeente Roosendaal, DSPgroep verzocht om een Veiligheids Effect Rapportage (VER) op inhoud en
proces te begeleiden voor het Roosendaalse project Spoorhaven. Het voorliggende rapport is daarvan het resultaat.

1.1

Plannen contouren van de plannen voor Stadsoevers
Na een intensieve periode van planvorming presenteerde de Gemeente
Roosendaal samen met Rabo-vastgoed en Proper Stok op 29 juni jl. de concrete inrichting van de eerste fase, Stadsoevers, van het Spoorhavengebied in Roosendaal.
Op 7 november jl. is de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente
Roosendaal, Bouwfonds Property Development en Proper-Stok getekend.
Deze samenwerkingsovereenkomst was het startsein voor de daadwerkelijk
realisatie van Stadsoevers.
Het voor deze VER gebruikte plan voor Stadsoevers is opgesteld door stedenbouwkundig West 8 urban design & landscape architecture BV. De omvorming van dit voormalige industrieterrein omvat woningen (gestapeld en
grondgebonden), een stadskantoor en onderwijsvoorzieningen ( Kellebeek
College en VMBO-school). Ook wordt de aanleg van een kleine jachthaven
mogelijk gemaakt, komen er nieuwe wegen en veel openbaar groen.

1.2

Opzet van de VER
De VER, Veiligheidseffectrapportage, is in 2000, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, ontwikkeld door Berenschot adviseurs en
Van Dijk, Van Soomeren en Partners, heden ten dage DSP-groep. Het is
een beleidsinstrument waarmee in een vroeg stadium in een ontwerpproces
op een structurele manier aandacht geschonken kan worden aan mogelijke
veiligheidsrisico’s die in een bouw- of inrichtingsplan besloten kunnen liggen. Door het uitvoeren van een VER worden de mogelijke veiligheidsrisico’s helder in beeld gebracht en kunnen er vroegtijdig maatregelen genomen worden om deze risico’s te ondervangen. De VER is geschikt voor
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projecten op het gebied van de ruimtelijke herstructurering (inclusief infrastructurele projecten). De VER is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. In Roosendaal wordt het instrument opgevat als een Gentlemens agreement.
De grootte van de projecten waarop een VER kan worden toegepast is in
principe niet vastgesteld; wel is het zo dat hoe groter het project is en hoe
meer functies er in het project verenigd worden, des te groter en gevarieerder de veiligheidsrisico’s worden.
De VER is opgebouwd uit modules die stapsgewijs behandeld worden. De
kern van een VER vormt de vraag aan de betrokken partijen om, naar aanleiding van de gesignaleerde veiligheidsrisico’s, alternatieven te ontwikkelen
en daaruit keuzes te maken.

1.3

Werkwijze van de VER
De VER onderscheidt verschillende modules, die zijn vastgesteld door de
beherende instantie, namelijk het CCV, Centrum voor Criminaliteitspreventie
en Veiligheid (www.hetccv.nl). Hoewel de VER een vaststaande vorm heeft
en modulair wordt uitgevoerd, bepaalt vooral het karakter van een project
het karakter van de VER. Verder bepaalt de duur van het project de looptijd
van de VER terwijl de complexiteit van het project de complexiteit van de
VER bepaalt. De VER omvat de volgende modules:
Startnotitie
Als eerste werd het plan kort beschreven, evenals doel en afbakening van
de VER, planning, organisatie en deelnemers. De startnotitie is voorbesproken met de gemeente, bij monde van projectmanager Robert van Wijk en
Joke Mol en aansluitend met de werkgroep.
Analyse
De analyse van de sterke punten en risico’s van het project is gebaseerd op
schouwen, gesprekken, interviews met de betreffende wethouder, twee
schooldirecteuren en met de stedenbouwkundige, en input van de werkgroep. De werkgroep heeft een aantal duidelijke prioriteiten wat betreft de
risico’s. Tegelijkertijd werden ook die aspecten in kaart gebracht die bij verdere uitwerking in de plannen verankerd moeten worden.
Alternatieven
Vervolgens deed DSP-groep, wederom met grote input van de werkgroep,
voorstellen over wat te doen met de gesignaleerde risico’s. De mogelijke
alternatieven werden door de partners in kaart gebracht en eerdere uitwerkingen werden in de vergadering ingebracht. Vervolgens werden de beste
alternatieven gekozen (gemotiveerd verwerpen van een actie is ook een
alternatief). De studie was nuttig om te kijken of er geen oplossingen over
het hoofd werden gezien.
Maatregelen
De gekozen alternatieven werden onder de loep genomen. Bij eventuele
strijdige alternatieven koos de groep voor een compromis. De werkgroep gaf
verder de restrisico’s aan. Tot slot maakte de groep afspraken over de bewaking van de uitvoering.
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Implementatie
De VER sluit altijd af met een korte evaluatie van het proces. De externe
adviseur is vrijgesteld van de implementatie omdat deze doorgaans maanden dan wel jaren na het opstellen van de VER plaatsvindt.
Beheer
Tijdens de workshops kwamen er beheermaatregelen aan de orde, die opgetekend werden en als onderlegger dienen voor een beheerplan voor de
openbare ruimte en de semi-openbare ruimten binnen het plangebied.

1.4

Doel van de VER voor Stadsoevers
Het doel van de VER voor project Stadoevers kan worden omschreven als
het duurzaam verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van bewoners, gebruikers en bezoekers binnen het projectgebied. Onderliggende
vragen die daarbij aan de orde kwamen: formulier oplossingsrichtingen voor
ingeschatte risico's en hoe kun je het aspect veiligheid borgen in zowel de
planvorming-, realisatie- als beheerfase.
Tijdens de VER kwam een aantal specifieke aandachtspunten in beeld:
• Brandveiligheid, verkeerscirculatie, verlichting, toegankelijkheid voor
hulpdiensten, bereikbaarheid van woningen, criminaliteitspreventie, risico's op calamiteiten.
• De aansluiting van het plan op de rest van de stad / het centrum.
• Binnen dit project is sprake van een grote hoeveelheid functies en activiteiten, en dus gebruikers. Hoe verhouden die zich tot elkaar?
• Niet alleen in de ontwerpfase(n) maar ook in de beheerfase zal optimale
onderlinge afstemming moeten plaatsvinden tussen de verschillende
functies en activiteiten (fysiek en sociaal beheerplan).
• De relatie tussen de nieuwbouw van de kantoren ten oosten van het water en het reeds bestaande RBC-stadion, inclusief de daarmee samenhangende verkeerslogistiek.
• De woonbuurt in relatie tot voetbalwedstrijden bij RBC.
• Kindvriendelijkheid en -veiligheid in relatie tot verkeer
• De hoogte van de kantoren in relatie tot bezonning 1.
• Er komen verschillende publieke voorzieningen, zoals Kellebeek College
en VMBO-school, een passerelle over het spoor en een nieuw stadskantoor. Wat zijn de gevolgen voor de logistiek en sociale veiligheid van
auto's, fietsers en voetgangers?
• De uitzwermlijnen van het Kellebeek College de wijk in én de relatie tussen het Kellebeek College en de VMBO (ontmoeten grote groepen jongeren in de wijk).
Externe veiligheid (risico op terrorisme, natuurrampen, explosies, gevaarlijke
stoffen, etc.) wordt in het traject niet specifiek meegenomen. Een deel van
dit thema komt automatisch voor rekening van brandweer en politie, die participeren in de werkgroep VER.

Noot 1
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Een ander aspect dat niet direct wordt meegenomen is veiligheid tijdens de
bouwfase, dit valt onder het bouwputmanagement. Dit aspect verdient echter zeker aandacht, vooral gezien het feit dat er relatief veel gezinnen met
kinderen in de nieuwbouwwoningen (m.n. grondgebonden) zullen gaan wonen.

1.5

Plan- en studiegebied
Stadsoevers strekt zich uit van het Kadeplein tot het RBC-stadion en van de
Westrand tot de spoorlijn en is qua grootte uniek voor Roosendaal. Stadsoevers bestaat uit twee delen en de ontwikkeling van het gebied gebeurt in
fasen. Als eerste worden Stadserven, de Wipweide en de strook tot de Kade
gebouwd, evenals het terrein tussen de Vliet en het voetbalstadion (fase 1).
Daarna worden plannen gemaakt voor het gebied ten oosten van de Vliet,
inclusief het terrein van de Suikerunie (fase 2).
Er wordt een plan- en een studiegebied onderscheiden. Het plangebied omvat alle daadwerkelijk te bebouwen oppervlakte dat zicht uitstrekt van de
Vermeerlaan in het noorden, Scherpdeel in het westen, de Kade in het zuiden en de Vliet in het oosten plus het bouwterrein in het noordoosten, tegen
het stadion aan.
Het voorstel voor het studiegebied omvat een bredere context, waarbij ook
het stadion en de omringende wijken, voorzieningen en wegen worden
meegenomen. De analyse gaat primair over het plangebied; het studiegebied wordt, waar nodig, bestudeerd op bijvoorbeeld verplaatsingseffecten.

Plangebied Stadsoevers
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1.6

Leeswijzer
De rapportage volgt in grote lijnen de stappen die de werkgroep VER heeft
doorlopen. Hierna worden eerst de sterke punten en risico’s van de huidige
situatie besproken. Vervolgens maken we de overstap naar de voorliggende
plannen van Stadsoever, gebaseerd op de tekeningen van West 8 urban
design & landscape architecture BV. Ook daarvan worden de sterke punten
en de risico’s benoemd, zoals DSP-groep dat met input van de werkgroep
VER heeft gedaan. De risico’s zijn gezamenlijk geprioriteerd en voor de belangrijkste risico’s worden in hoofdstuk 4 alternatieven en maatregelen
voorgesteld. Daar staat ook een groslijst van overige maatregelen, die gedurende het traject zijn geopperd. In hoofdstuk 5 is te lezen hoe de evaluatie
en implementatie uit de derde bijeenkomst tot stand is gekomen.
In de bijlagen staan tenslotte de leden van de werkgroep VER, de startnotitie, korte verslagen van de vier interviews, de tekeningen die in de bijeenkomsten zijn gebruikt om de discussie op gang te brengen en foto’s van de
schouw.
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2 Sterke punten en risico's huidige situatie

In de eerste bijeenkomst van de werkgroep VER is het plan- en studiegebied geschouwd, is deskresearch verricht en zijn interviews met betrokkenen gehouden. Aan de hand hiervan zijn de problemen en de positieve
kenmerken van de huidige situatie in kaart gebracht. Deze zijn als volgt gevisualiseerd (een grotere afbeelding staat in de bijlagen).

2.1

Sterke punten huidige situatie
Plangebied
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•

De kade van de Vliet met het industriële karakter is een sterk punt,
waarmee het plangebied een fraaie identiteitsdrager heeft.

•

Aan de westkant (naast Scherpdeel) bevindt zich een groene corridor.
Deze dient onder andere als een hondenommetje.

•

Gebouwen worden momenteel hergebruikt, hierdoor is er geen leegstand. Dit voorkomt verloedering en oneigenlijk toe-eigenen. Voorbeelden zijn het oude Essent gebouw en het oude TPG-gebouw, deze wordt
hergebruikt door het Kellebeek College.

•

Het Kadeplein is een levendig plein met voorzieningen (kantoren, horeca
en winkels) en activiteiten. Jaarlijks vind op het Kadeplein het fenomeen
'de Draai van de Kaai' plaats, een wielercriterium met vele belangstellenden.

•

Het plangebied heeft geen drugsverleden (geen drugskoeriers, die klanten uit België en Frankrijk ophalen en in plangebied afhandelen). Dit in
tegenstelling tot sommige andere gebieden in Roosendaal.

•

In de huidige situatie vindt er veel fietsverkeer plaats in het plangebied.
Er lopen belangrijke fietsroutes door het plangebied naar het centrum.
Daarnaast zorgt het Kellebeek College voor aanzienlijke fietserstromen.
Deze maken vooral gebruik van de Jan Vermeerlaan, Borchwerf,
Scherpdeel en de Kade. Veel gebruik betekent veel informeel toezicht.

•

De Molenbeek geeft identiteit en sfeer aan het gebied. Ook al is het deels
een verborgen zone. Ook de Vliet is karakteristiek voor de wijk en wordt
als sterk punt ervaren.

•

Het Kellebeek College is goed bereikbaar vanuit alle richtingen.

•

De leeftijd van de leerlingen van het Kellebeek College is zeer gevarieerd
en loopt uiteen van ca. 16 - 45 jaar.

•

Stadsoevers ligt vlakbij het centrum en het station van Roosendaal, dit
maakt het gebied aantrekkelijk om te wonen, naar school te gaan en te
werken.
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•

Er wordt gesproken over tijdelijk gebruik van leegstaande gebouwen. Er
is in de huidige situatie geen broedplaats voor kunstenaars. Tijdelijke gebruikers kunnen kunstenaars zijn maar dat hoeft uiteraard niet per se.

Studiegebied

2.2

•

Door het wachten bij de spoorbomen ontstaat er een ontmoetingspunt.
Dit is goed voor de sociale cohesie.

•

Voetbalclub RBC is een rustige club en zorgt voor relatief weinig overlast.

•

Achter het RBC stadion ligt een groot parkeerterrein. Deze is ontsloten
via zowel de Borchwerf als de Industriestraat. Tijdens wedstrijden wordt
het hek tussen parkeerplaats en zuidelijk deel van de Industriestraat afgesloten waardoor bezoekende auto's geen overlast veroorzaken voor de
aldaar gesitueerde woningen en supporters niet langs die weg de wijk in
kunnen.

•

Aan de noordwest kant van het plangebied ligt een brede groene strook,
deze strook schermt het plangebied af van de industrie ten noorden van
het plangebied.

•

De kerk aan de Kade en zijn groene omgeving (ommuurde tuin) is karakteristiek voor de wijk en wordt als sterk punt ervaren.

Risico's huidige situatie
Plangebied
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•

Het Da Vinci College, een VMBO-school, is momenteel verdeeld over
drie locaties: Laan van België, Bovendonk en Norbartlaan. De locatie
Laan van België heeft het meest te maken met overlast want die ligt dicht
bij het centrum en heeft een uitgebreid terrein dat vrij toegankelijk is.

•

De gebouwen waarin de school nu is gevestigd vormen, door hun bouwwijze en uitrusting, geen uitnodigende leeromgeving. Ook op het aspect
van veiligheid voldoen de huidige huisvesting niet aan de eisen die op dit
moment aan schoolgebouwen worden gesteld.

•

Er vinden in Roosendaal relatief veel woninginbraken plaats in de industriegebieden, in zowel West als Noord.

•

Aan de Westelijke Havendijk is een grote parkeer/opstelplaats voor vrachtwagens. Dit is een potentieel risico voor criminaliteit.

•

De industrie in het gebied en de omgeving zorgt voor stankoverlast en
ontploffingsgevaar.

•

Het bedrijventerrein is slecht onderhouden en ziet er op sommige plekken zeer onaantrekkelijk uit. Zo staat er onder andere een half gesloopt
huis langs de Vliet.
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•

De straten zijn over het algemeen slecht onderhouden. Dit zorgt voor een
slecht imago en gevaar voor de verkeersveiligheid.

•

De verkeersveiligheid laat te wensen over; het gecombineerde gebruik
door vrachtverkeer en langzaam verkeer (fietsers) heeft conflictsituaties
tot gevolg.

•

De kademuur staat op sommige plaatsen nagenoeg op instorten en er
zijn geen uitklimmogelijkheden.

•

Er is geen openbaar vervoer in het plangebied of omgeving aanwezig.

•

De route Borchwerf, Oostelijke- en Westelijke Havendijk, Kade, Freyters
laan is een sluiproute voor het autoverkeer.

•

De openbare ruimte in het plangebied is uiterst efficiënt en doelmatig
ingericht. De representativiteit is laag. Op enkele plaatsen is begeleidende beplanting aanwezig. De ruimtelijke vitaliteit van de openbare ruimte
is nog maar zeer beperkt.

•

Het hele gebied is 's avonds vaak erg stil.

Studiegebied
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•

Het gebouw van het Kellebeek College is een oud postkantoor, wat niet
ideaal is voor een school.

•

Het Kellebeek College heeft soms overlast van foutparkeerders die de
toegang blokkeren. De foutparkeerders zijn voornamelijk bezoekers van
een café-pension naast de kerk.

•

Het gebouw van het Kellebeek College is, zolang het er nog staat, voor
fase 1A een doorn in het oog. Daarmee wordt namelijk een belangrijke
zichtlocatie op het gebied gefrustreerd. Dat komt de aantrekkelijkheid
niet ten goede. Het is wenselijk dat dit oude PTT-gebouw al in fase 1A
ontwikkeld wordt.

•

Het spoor zorgt voor geluidsoverlast, met name voor het Kellebeek College.

•

Er zitten soms wat hangjongeren onder de luifel van het Kellebeek College wanneer het Kellebeek College gesloten is. Deze locatie is echter ver
genoeg van de woningen dus komen er nooit klachten.

•

Het stadion is geen aantrekkelijk gebouw en wordt grotendeels omringd
door een grote plak asfalt zonder enige vorm van herbergzaamheid.

•

Onder het asfalt liggen allerlei kabels en leidingen. Bij eventuele functieverandering van de parkeerplaats moet er nader onderzoek worden gedaan naar wat er allemaal aan ondergrondse infrastructuur ligt.

•

Voetbalsupporters die met de trein komen moeten een behoorlijk eind
omlopen tot de dichtstbijzijnde spoorwegovergang en kunnen de neiging
krijgen door de buurt te gaan zwerven.
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•

De externe veiligheid van het plangebied staat onder druk gelet op omstandigheden als de aanwezigheid van verschillende sporen, wegen, leidingen (vervoer schadelijke stoffen) en (industriële) bedrijvigheid, waaronder opslag van gevaarlijke stoffen.

•

Het nabij gelegen Emile van Loonpark is een dichtbegroeid park, met een
discutabele reputatie op het gebied van (drugs)overlast en criminaliteit.

•

De straat (de Kade) ten zuidwesten van het Kadeplein heeft een groot
risico voor verloedering en leegstand.

•

Er loopt een enge onderdoorgang voor het langzaamverkeer onder het
spoor door, die gebruikt kan worden als de slagbomen gesloten zijn.

•

De route van het plangebied naar het westen richting het winkelcentrum
Rembrandt galerij, buurthuis en VMBO-school is een onplezierige route
met veel blinde gevels.

•

Het kruispunt van de H.G. Dirckxstraat met de Stationsstraat is gevaarlijk.

•

De speelplekken net buiten het plangebied (aan de westkant van
Scherpdeel) bij de hofjes, liggen weggestopt en opgesloten aan de achterkanten van de nieuwe vrijstaande woningen. Uit onderzoek door de
stedenbouwkundigen van West 8 blijkt dat deze speelterreintjes momenteel verwaarloosd zijn en nauwelijks worden gebruikt. In ieder geval niet
door de doelgroep (kinderen).

Veiligheids Effect Rapportage Stadsoevers (Spoorhaven)

DSP - groep

3 Sterke punten en risico's nieuwe situatie

In dit hoofdstuk staat de analyse van de nieuwe plannen centraal. De sterke
punten en de risico’s voor veiligheid staan hieronder vermeld. De risico’s die
door de werkgroep VER als meest belangrijk zijn aangemerkt staan in het
volgende hoofdstuk.

3.1

Sterke punten nieuwe situatie
Algemeen
•

Het aantal bedrijven neemt af. De externe veiligheid van het plangebied
zal als gevolg van de beoogde herontwikkeling sterk verbeteren.

•

Bij het ontwerpen zijn inbraakpreventie en sociale veiligheid een randvoorwaarde. De gemeente heeft besloten het Politie Keurmerk Veilig
Wonen (PKVW) te hanteren bij de verdere ontwikkeling van Stadsoevers.
De sociale veiligheid in het gebied zal door het toepassen van deze richtlijnen verbeteren en zij zorgen tevens voor criminaliteitspreventie.

•

Er zijn interessante mogelijkheden tot hergebruik, zoals het Essentgebouw en in een later stadium ook de fabriek van van Gilse (Fase 1B).

•

De ruim opgezette openbare ruimte rond de torens.

•

Er ligt een mooie kans om van Stadoevers een vriendelijk wijk voor jongeren en kinderen te bouwen. Door volwaardig aandacht aan deze groepen te schenken wordt voorkomen dat jongeren op ongewenste plekken
gaan hangen.

•

Er komt een integraal masterplan openbare verlichting, met onderlinge
afstemming van sfeerverlichting en functionele verlichting.

Bereikbaarheid/toegankelijkheid
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•

Om een goede verbinding te behouden tussen binnenstad en Spoorhaven wordt hoog ingezet op de historische as Markt - Kade. Toevoeging
van bebouwing aan de west- en oostzijde van het spoor kan de continuïteit van de openbare ruimte aanzienlijk verbeteren.

•

De karakteristieke lindelaan langs het Scherpdeel zal ook de in de nieuwe situatie een belangrijke openbare ruimte vormen. De laan wordt doorgetrokken via de Wipweide naar de Kade. Hierdoor ontstaat een goede
aansluiting voor fietsers en voetgangers op de binnenstad.

•

De passerelle, die gerealiseerd wordt in 2011/2012, verkort de route voor
voetgangers en eventueel fietsers van de wijk naar het station van
Roosendaal. Voor dit laatste is het een voorwaarde dat er een goed toegankelijke lift en/of hellingbaan wordt aangelegd.

Veiligheids Effect Rapportage Stadsoevers (Spoorhaven)
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•

Parkeren in de openbare ruimte wordt principieel opgelost in de vorm van
eenzijdig, en aan de Oostelijke Havenkade aan beide zijden, langsparkeren. Dit is verkeerstechnisch veiliger dan haaksparkeren. Er komen tevens enkele verzamelparkeerterreintjes waar bewoners elkaar wel eens
spreken; dat is goed voor de sociale cohesie.

•

Auto's in huis (drive-in vanaf de achterzijde. Op het binnenterrein is ook
een autoluwe zone mogelijk (lange lijnen op de binnenhof van 5 meter
breed, die goed zijn voor spel en buurtbarbeque). Door deze oplossing
van het parkeren op eigen erf ontstaat het comfort van Suburbia, terwijl
het wonen typisch stedelijk is.

•

Gestreefd wordt naar collectieve entrees voor parkeersouterrains, met
automatisch deuren of poort.

•

Aan de oostzijde van de Vliet komt een nieuwe fiets- en wandelverbindingen, hetgeen zeer aantrekkelijke dagroutes kan opleven vergeleken
met de huidige situatie.

•

Twee kruispunten aan Borchwerf en Vermeerlaan, officieel buiten het
plangebied gesitueerd, worden binnen de exploitatie van Stadsoevers
opnieuw ingericht.

Ruimtelijk
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•

De openbare ruimte in de wijk is verdeeld in vijf langwerpige karakteristieken met een eigen identiteit, hierdoor ontstaan goede oriëntatiemogelijkheden.

•

De nieuwe plannen geven ruimte voor de ontwikkeling van een aantal
karaktervolle openbare ruimten. Zo heeft de nieuwe stadswijk een vernieuwde binding met het water (herstel van ruimtelijke kwaliteit van de
Roosendaalse Vliet en de relatie Roosendaalse Vliet-Kade-Markt, alsmede de introductie van de verlengde Molenbeek).

•

Enkele bestaande ruimtelijke lijnen (Scherpdeel, Boulevard Roosendaalse Vliet) en plekken (Kadeplein / Torenpark) worden (her)ontwikkeld.

•

Het karakter van de Roosendaalse Vliet wordt genuanceerd door de oevers te voorzien van natuurlijke taluds. Aan de oostzijde komt een bomenlaan.

•

Ter hoogte van het Stadskantoor en de VMBO-locatie in het noorden van
de Vliet, buigt het gemotoriseerd verkeer naar het Oosten af en loopt de
bomenlaan door over het gras. De openbare ruimte is dan naast fiets- en
wandelpad ook uitloopgebied geworden voor de leerlingen van de school
en de gebruikers van het stadskantoor.

•

Binnen de ruimtelijke structuur van Spoorhaven spelen de diverse vista’s
(brede zichtlijnen) en doorkijken een belangrijke rol. Deze dragen er toe
bij dat op een aangename manier de totale openbare ruimte kan worden
ervaren en dat draagt vervolgens weer bij aan een gevoel van oriëntatie,
overzichtelijkheid en sociaal toezicht.
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•

De nieuwe locatie voor het Kellebeek College is een fijne plek, dichtbij
het levendige centrum van Roosendaal; leuk en praktisch voor de leerlingen.

•

De nieuwe locatie voor het Kellebeek College kan ook 's avonds veilig
worden. Er is veel loop en zicht vanuit woningen/horecaplein. Voor het
Kellebeek College is het belangrijk dat het 's avonds veilig is, want er
wordt ook in de avond les gegeven. Architect Jeanne Dekkers uit Delft
neemt aspecten ter bevordering van de sociale veiligheid in en om het
nieuwe gebouw heel nadrukkelijk mee in haar ontwerp.

•

Misschien wordt de (ommuurde) tuin bij de kerk (semi-) openbaar terrein.
Er wordt ook overlegd of de kerk zelf voor verschillende activiteiten wordt
opengesteld.

•

Het nu wat kale grasveld aan de Pater Damiaanstraat wordt bebouwd,
hierdoor wordt dit deel van de buurt stedenbouwkundig 'afgemaakt'.

•

De huizen aan het Scherpdeel hebben nu hun achterkant gericht op het
industriegebied, dat worden straks voorkanten waardoor er meer betrokkenheid, levendigheid en zicht ontstaat.

Activiteiten
•

Aan de Zwaaikom / Kop van de Haven worden woningen voorzien, maar
ook watersportgerelateerde voorzieningen, zoals aanlegsteigers voor
bootjes.

•

In het noordoostelijk deel van het plangebied (bij VMBO en stadskantoor)
worden ondersteunende detailhandelsvoorzieningen en horecavoorzieningen mogelijk geacht.

•

Er wordt in fase 1B misschien een theater ingepland en op termijn een
grote bioscoop, dit is goed voor de aanwezigheid van mensen (sociale
ogen), vooral gedurende de avonduren.

Imago
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•

Er ligt een mooie kans om een gevarieerde wijk te maken met interessante architectuur, zodat ook 'de andere kant' van het spoor van Roosendaal
een levendig gebied wordt.

•

Er kan een waterverbinding tussen De Vliet en Molenbeek worden gemaakt (waterpeilen zijn hetzelfde) met in de zomer levendig bootjesverkeer.

•

Er komt hangende verlichting in het gebied. Dat heeft meerdere voordelen; er komen geen obstakels voor invaliden en ook geen ongewenste
aanbindgelegenheid voor fietsen.
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Scholen
•

Er liggen ambities om de nieuwe schoolgebouwen en -terreinen een gevoel van aandacht voor de kwaliteit van leven, gezondheid en duurzaamheid uit te laten stralen.

•

De scholen worden goed en veilig bereikbaar met fiets/brommer en liggen op korte afstand van openbaar vervoer.

•

Er komen voldoende parkeergelegenheden in de openbare ruimte voor
medewerkers, bezoekers en overige gebruikers van de verschillende
voorzieningen.

•

De nieuwbouw van het Kellebeek College (geëxploiteerd door een woningbouwcoöperatie) wordt heel transparant. Transparant zowel in ontwerp als in functie. Er komen namelijk voorzieningen rond het thema
'zorg', deels in te vullen in de vorm van maatschappelijke stages. Deze
voorzieningen zijn er zeker ook voor de buurt, vooral voor de naast de
school wonende ouderen. Te denken valt aan een kapsalon, kinderopvang, centrum voor Jeugd en Gezin, etc. Ook wordt gedacht om de catering zowel voor leerlingen als voor anderen (ouderen) toegankelijk te maken. Ook leeft er het plan voor een theatervoorziening die dan 's avonds
door anderen kan worden gebruikt.

•

Ook het Da Vinci College, momenteel gehuisvest op drie locaties in gebouwen die niet meer aan de eisen van deze tijd voldoen, krijgt een
nieuw gebouw met alle kansen om dit transparant, duurzaam, fraai en
veilig vorm te geven.

•

Er komt een extra voetgangersbrug bij het ROC over de Molenbeek; dit
biedt kansen op contact en uitwisseling tussen verschillende bewoners
en gebruikers van het plangebied.

Stadion en omgeving
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•

De vervuiling van de spoorzone (Fase 1B) heeft ook voordelen want
wanneer een deel van het rangeerterrein wordt opgeheven, zijn er kansen om een nieuwe spoorzone te maken (er kan qua vervuiling niet gewoond worden) en zo kan er een parkeerstrook met veel groen ontstaan
voor de auto's van de voetbalsupporters. Dit biedt tevens een kans om
de onaantrekkelijke steenvlakte bij het RBC-stadion te verkleinen. Er is
ook nog een mogelijkheid dat Q-park hier een gebouwde tweelaagse
parkeergarage gaat bouwen, waarmee een bijzondere vorm van dubbelgebruik van parkeren voor het stadion, treinreizigers in de toekomst en
bezoekers van het stadskantoor bereikt kan worden.

•

Nu is er de mogelijkheid extra aandacht te besteden aan veiligheid van
de omgeving van het stadion, vooral 's avonds en 's nachts.

Veiligheids Effect Rapportage Stadsoevers (Spoorhaven)

DSP - groep

3.2

Risico's nieuwe situatie
Algemeen
•

De fasering: eerst worden de appartementenblokken gebouwd aan de
Jan Vermeerlaan. Die vormen een dove gevel en onttrekken geluid van
de industrie, die aan de noordkant van het plangebied blijft staan. Hier
komt vooral sociale woningbouw. Er is een risico dat andere woningen
daarna minder snel ontwikkeld worden (negatieve benadering door aansturing vanuit grondexploitatie in plaats van vanuit marktwerking).

•

Het is sowieso voor de nieuwe bewoners nadelig als er om hun heen nog
lang wordt gebouwd aan de rest van fase 1 of fase 1A. Ook de Pater
Damiaanstraat en Brandsmastraat worden later ontwikkeld met als nadeel dat de overlast (bouwput) wel verspreid is maar lang duurt.

•

Het gasverdeelstation midden in het plangebied is een risico vanwege
het zware pakket aan kabels, leidingen en buizen ernaar toe. Risico is
dat er hekken en allerlei anti-opklim maatregelen moeten komen, waarmee het gebouw nog meer negativiteit uitstraalt dan het nu al doet.

•

Vooral het blok waar het Stadskantoor en de VMBO-school in is gevestigd kan 's avonds stil worden en onveiligheidsgevoelens oproepen, onder andere bij studenten van de avondopleiding en bezoekers van
avondvergaderingen in het stadskantoor.

•

Er is (nog) geen beheerplan opgesteld voor dit gebied. Er is wel een
technisch Masterplan dat zich richt op de uitvoering (waar moet de ontwikkelaar aan voldoen). Onderdeel hiervan is een beheerparagraaf die
ingaat op de gevolgen wanneer voor andere materialen wordt gekozen
dan de standaard in Roosendaal. Maar als men meer wil en er is een tekort aan beheerbudget, betekent dat in de praktijk dat de meerkosten ten
koste gaan van andere te beheren gebieden in Roosendaal.

•

In het ontwerp is geen hondenuitlaatplaats opgenomen. In de huidige
situatie (2009) is er wel een hondenuitlaatplaats in het plangebied, maar
deze gaat bebouwd worden.

Bereikbaarheid / toegankelijkheid
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•

Verkeersveiligheid bij de spoorwegovergang kan een issue worden omdat na aanleg van Stadsoevers het aantal gebruikers van deze overgang
fors zal toenemen.

•

De gespannen relatie tussen langzaamverkeer en gemotoriseerd verkeer
(vrachtauto's) langs de Westelijke Havendijk, zowel tijdens de bouwfase
als daarna, is een punt van zorg. Dit geldt vooral ook voor kwetsbare
verkeersdeelnemers zoals schoolgaande kinderen en jongeren.

•

Parkeren op eigen terrein wordt een probleem voor huishoudens die twee
auto's hebben en/of als de garage wordt ingericht als kamer. Middels alternatieven en maatregelen moet overlast van parkeerders op straat worden beperkt.
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•

Autocriminaliteit bij auto's die geparkeerd staan langs de Oostelijke Havendijk is lastig binnen de perken te houden omdat er geen toezicht op is.

•

De passerelle baart zorgen; dit kan makkelijk een onveilige plek worden,
een hangplek, die 's avonds liever niet gebruik zal worden door de
Roosendalers of bezoekers van VMBO en Kellebeek College.

•

"In de toekomst ligt de wijk Spoorhaven aan het treinstation. Tot die tijd is
er een korte route voor voetgangers en fietsers via een passerelle over
de sporen." (Uit: Definitieve versie van het VO stedenbouw, oktober
2008, pagina 35). Niemand weet echter wanneer het station uitgebreid
gaat worden met een achteringang.

Imago
•

Mocht er, om wat voor reden dan ook, een roep komen om de kade van
de Vliet te beschermen tegen invallen dan zou een hek een bedreiging
vormen van de attractiviteit.

•

West 8 is bang dat aspecten van sociale veiligheid een situatie helpen
creëren met alleen gras met zuilvormige bomen. Zo heeft hij bij de Molenbeek een beeld voor ogen waarbij niet alles in een keer te zien is met
ook struiken en bomen met een lage vertakking.

•

De grote bundeling gasbuizen bij de brug (Borchwerf) is ontsierend.

•

Bestaande industriële activiteiten in de omgeving kunnen overlast voor
de woonbuurt opleveren. Denk aan geluid- of stankoverlast en overlast
van (zwaar) verkeer.

Ruimtelijk
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•

Wanneer het gebied Stadsoevers in ontwikkeling wordt gebracht zal het
stadion op een prominente plek aan een van de invalswegen van
Roosendaal komen te liggen. Er bestaat een risico dat deze onaantrekkelijke 'binnenkomer' een negatief stempel op de wijk gaat drukken.

•

Onder andere door het oude PTT-gebouw is de zuidelijke toegang van
het plangebied weinig aantrekkelijk. Ook de entree van Stadsoevers vanaf de kant van het stadion is niet erg fraai. Zet dit af tegen de aantrekkelijkheid van nieuwe wijken in omliggende steden als Etten Leur, Breda,
Bergen op Zoom én de kelderende huizenmarkt en het besef groeit dat
de kans op verkoop in dit deel van het plangebied wordt verkleind.

•

Voor het hele project Stadsoever wordt op eigen grond en in eigen garages geparkeerd. Dit is een dure oplossing. Tot nu toe lijkt het niet mogelijk om voor verschillende wooncomplexen/bedrijven een gemeenschappelijke ondergrondse garage te ontwikkelen. Qua kosten, veiligheid en
beheer is dat een gunstiger oplossing dan dat elk object zijn eigen garage krijgt.

•

Het is (nog) onduidelijk hoe de adressering zal worden; vindbaarheid van
adressen van specifieke gebouwen door bijvoorbeeld GHOR en brandweer is essentieel voor vlotte hulpverlening.
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Activiteiten
•

De aanwezigheid van een groot stadion levert hoe dan ook risico's op
voor de toekomst. Ten eerste het risico voor de bereikbaarheid van het
gebied bij wedstrijden wanneer de rest van het gebied nog niet ontwikkeld is.

•

Daarnaast is er het risico's voor (geluids)overlast en hinder van supporters die vanaf het nieuwe station door de wijk naar het stadion lopen.
Daardoor kan het gevoel van veiligheid van de omwonenden onder druk
te komen staan.

Scholen
•

De VMBO-school met een relatief hoog percentage kwetsbare leerlingen
heeft baat bij een overzichtelijke onderwijssetting. Vraag is hoe kleinschalig en overzichtelijk het nieuwe schoolcomplex kan worden.

•

De onderwijsinhoud van het praktijkonderwijs van het VMBO stelt eisen
aan de buitenruimte, vooral de opleiding groen, dieren. Is er op de nieuwe locatie voldoende buitenruimte voor twee verschillende groepen (VMBO- en PRO-leerlingen)?

•

Er zijn nog niet voldoende goede en veilige langzaamverkeerroutes van
de VMBO-school naar de omgeving en naar het station gegarandeerd.
Er is het gevoel dat leerlingen van het VMBO en het praktijkonderwijs
letterlijk en figuurlijk zijn aangewezen op een plek in de marge en in een
omgeving die tot verval kan leiden.

•

•

Omdat zowel het stadion als het VMBO harde en hoge gevels hebben
wordt dit een onprettige (want donker, tochtig en lawaaig) straat om door
te lopen en te fietsen.

•

Als blijkt dat passerelle in praktijk later klaar is dan de school, overwegen
directie en bestuur van het Kellebeek College serieus om het hele plan af
te blazen en ergens anders te gaan bouwen. Dit geldt overigens ook als
het hele bouwproces, met alle overlast vandien, hen te lang gaat duren.

•

De naastgelegen buurt (ten westen) van het Kellebeek College maakt
zich zorgen over de nieuwe school, vooral omdat men bang is voor overlast van de jongeren.

Stadion en omgeving
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•

Het stadioncomplex wordt een perifeer gebied, zeker als er ad hoc nog
een Praxis, XL, bouwmarkt of ander groot bedrijf aan gekoppeld gaat
worden. En dat is zonde want een opname in het stedelijk weefsel is veel
beter voor het voetbal en vermindert de kans op hooliganisme, dat nu
wordt versterkt doordat het hele voetbalgebeuren naar de rand te drukken en te negeren.

•

Er is een kans gemist om het stadion mee te ontwikkelen. Dan had ook
een grote parkeergarage opgenomen kunnen worden en was de omgeving van het stadion echt een goed gebied geworden. Nu hangt het er
toch een beetje bij.
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4 Alternatieven

In het vorige hoofdstukken zijn verschillende risico's in de huidige situatie en
de toekomstige situatie benoemd. De werkgroep VER heeft tijdens de tweede bijeenkomst onderstaande problemen daaruit gedestilleerd. Deze zijn als
dermate belangrijk bestempeld, dat ze mee hebben gewogen in het prioriteren van de risico’s.

4.1

Prioriteiten
Uit bovenstaande lijst van risico's zijn de vijf belangrijkste geselecteerd. Dat
is ook tijdens de tweede bijeenkomst gedaan, met behulp van stickers. Iedere werkgroepdeelnemer kreeg vijf rode stickers en drie groene stickers om
op de lijst met risico’s te plakken. De deelnemers konden rode stickers plakken op risico’s die volgens hen heel belangrijk zijn. De groene stickers dienden
als 'tegenstemmen', om risico's die door andere werkgroepleden als prioriteit
zijn aangegeven te relativeren. Men mocht vrij stickeren, d.w.z. als een onderwerp echt heel belangrijk was, konden daar theoretisch alle stickers opgeplakt worden.
Deze vier items hadden alleen oranje stickers hadden en geen enkele
groene tegensticker. Als meest belangrijke risico’s zijn aangewezen:

Veiligheid stadskantoor/VMBO

rood (8)
groen (1)

Langzaam verkeer veiligheid

rood (11)
groen (1)
rood (4)

Entrees/imago

groen (2)
rood (5)

RBC stadion e.o.
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groen (1)

•

De sociale veiligheid van het stadsblok met de VMBO-school en het
stadskantoor. Hierbij gaat het met name om routes van en naar de passerelle, mogelijke geluidsoverlast van het binnenblok (VMBO erg dicht op
woningen) en een ongure sfeer tussen de 'harde muren' van VMBO en
stadion.

•

De verkeersveiligheid, en dan met name de gespannen verhouding tussen het langzaamverkeer en het industrieel verkeer, ten oosten van de
Vliet.

•

De onaantrekkelijke entrees van de wijk, vooral de noordelijke entree
vanaf Borchwerf met als blikvangers het RBC-stadion en asfaltvlakte, en
de zuidelijke entree met het oude TPG-gebouw (nu Kellebeek College)

•

Het RBC-stadion in relatie tot de nieuwe wijk Stadsoevers. Hier liggen
zorgen op het gebied van parkeerdruk in de wijk en de vandaallijnen van
hooligans.
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Over de volgende risico's waren de meningen in de werkgroep verdeeld:
Verlichting

rood (8)
groen (1)

Vluchtmogelijkheden

rood (11)
groen (1)

Relatie privé-openbaar

rood (4)
groen (2)

Hangjongeren

rood (5)
groen (1)

•

Problemen met het verlichtingsniveau in relatie tot de vele bomen en het
parkeren in relatie tot (bestaande) bomen.

•

Vluchtenmogelijkheden vanaf het spoor de wijk in over water.

•

De, soms onheldere, relatie tussen privé en openbaar.

•

Overlast van hangjongeren.

De verwachten valt dat deze risico's bij verdere uitwerking van deze VER en
met inzet en kundigheid van de betrokken partijen opgelost worden.

4.2

Alternatieven voor prioriteitsrisico's
Voor de vier belangrijkste risico's heeft DSP-groep een aantal alternatieven
ter discussie voorgelegd aan de werkgroep. Sommige alternatieven en oplossingen zijn met opzet enigszins provocerend; dit om de discussie te prikkelen. Deze alternatieven moesten op onder andere op haalbaarheid, betaalbaarheid en wenselijkheid getoetst moeten worden. Behalve voor de
prioriteiten zijn, in verschillende bijeenkomsten, ook andere suggesties gedaan voor maatregelen voor de andere risico's. Deze staan in hoofdstuk vijf
en moeten bij verdere uitwerking van de plannen bewaakt blijven.
De illustraties van alternatieven, zoals die in de derde bijeenkomst is gebruikt, zijn opgenomen in bijlagen.
Sociale veiligheid van blok met stadskantoor en VMBO
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•

Voorkom mogelijke geluidsoverlast binnen het blok (de VMBO staat erg
dicht op woningen) door een deel van de woningen die het dichtst bij de
school staan weg te halen.

•

Maak een onderdoorgang onder het gebouw door, langs de binnentuinen
richting de Vliet met een doorgaand voet- en fietspad over het water en
tussen de torens door.

•

Plaats het stadskantoor aan de Borchwerf en de school aan de zuidkant
van het bouwblok.

•

Maak de lange gevel (aan de kant van het RBC-stadion) speelser en
minder hard (beperking geluidsoverlast).
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Referentie: Gevel van school in aanbouw met plein in Amsterdam (Stadsdeel Westerpark)

Veilige bereikbaarheid van blok met stadskantoor en VMBO
•

Verleggen van de passerelle naar het noorden zodat er een kortere route
station-stadion ontstaat. Voetbalsupporters kunnen desgewenst zelfs
rechtstreeks het stadion inlopen zonder op maaiveldniveau te komen.

•

Verplaatsing van de passerelle naar het zuiden (kortste route).

•

Een mooi plein met activiteiten voor de ingang van het stadskantoor.

•

Een aantrekkelijke parkeerplaats.

Veiligheid voor het langzaam verkeer
•

Maak op de kruising Borchwerf - Industriestraat een rotonde.

•

Langs de hele Oostelijke Havenkade, voor het stadskantoor langs en
voor de VMBO-school een vrijliggend fietspad.

•

Ook een rotonde bij de kruising Jan Vermeerlaan - het Scherpdeel.

Entrees/imago van de wijk
•
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Markeer de vier hoofdingangen van de wijk (hoek stadion, tussen stadion
en VMBO, bij Scherpdeel en aan de Kade).
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RBC stadion

4.3

•

Het stadion verplaatsen naar elders in de stad.

•

Het stadion een aantrekkelijke 'schil' geven van bijvoorbeeld winkels
en/of voorzieningen.

•

Parkeren op de parkeerplaats stimuleren. Voorkomen dat supporters de
wijk in 'zwerven'.

•

Bussluis verplaatsen naar oostzijde van het stadion.

Voorkeursalternatieven en maatregelen
Bereikbaarheid van blok met stadskantoor en VMBO
Het tracé van de passerelle is gebaseerd op de ondersteuningsmogelijkheden. Verplaatsing naar noord of zuid is niet meer mogelijk. Het aantal uitspelende voetbalfans is ook te klein om de passerelle zodanig aan te passen dat directe toegang tot het stadion mogelijk is. Er zijn overigens geen
directe toegangen tot de perrons.
Maatregelen om de bereikbaarheid en de veiligheid te vergroten:
•

In de passerelle komen géén verblijfsvoorzieningen en hij is zo kort mogelijk. Maak de passerelle goed verlicht, transparant en open. Pas echter
op voor schijnveiligheid in de donkere uren!

•

Een optie is om de passerelle 's avonds en 's nachts af te sluiten, afhankelijk van de tijd van het jaar (zonlicht gestuurd).

•

Zorg dat de passerelle ook goed toegankelijk is voor fietsers, rolstoelers
en kinderwagens middels stijgpunten met lift of hellingbaan. De aanlandingspunten moeten nader worden uitgewerkt; aan de centrumkant bij
voorkeur zoveel mogelijk in het zicht van de woningen in de Stationsstraat.

De fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van Diemen als referentie

Pagina 22

•

De passerelle wordt ca. 140 meter lang. De ambulancedienst moet bij
voorkeur op maximaal 50 meter afstand van een patiënt kunnen komen.
De liften moeten geschikt zijn voor een brancard.

•

De passerelle krijgt aantakkingen op spoor 1, 3 en 4. Dat is gunstig voor
bereik van nood- en hulpdiensten

•

Maak de grote parkeerplaats bij het stadion en stadskantoor aantrekkelijker en overzichtelijker met bomen en plantvakken. Op het plein voor de
ingang van het stadskantoor komt ambulante handel met een goede uit-
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straling (kiosk /snackkraam), die meteen zorgt voor toezicht op het plein,
de parkeerplaats en de ingang van de passerelle.
•

Op termijn komt er, na het uitplaatsen van van Gilze, een mooie mogelijkheid van een groene spoorlaan met parkeerplaatsen. Hierdoor kan de
huidige parkeerplaats verder worden ontmanteld ten faveure van (groene, bijzondere) accenten bij de ingangen van school en stadskantoor.

•

Op termijn komt de achterkant van het nieuwe station aan op de buurt.
Vervroeg de planning en zorg voor een aantrekkelijke route vanaf deze
achterkant van het station de wijk in.

Sociale veiligheid van blok met stadskantoor en VMBO
•

Er mag in de dove gevel richting het stadion geen opening worden gemaakt in verband met geluidsoverlast. Een samengestelde gevel, met
bijvoorbeeld brede inhammen en erkers, staat al in het Programma van
Eisen.

•

De optie om het stadskantoor en het VMBO om te draaien moet nader
worden onderzocht. Hiermee wordt de school meer in de wijk getrokken
en komt het stadskantoor aan een doorgaande weg te liggen.

Aanvullende maatregelen om de bereikbaarheid in en rond dit bouwblok te
vergroten:
•

Een hoofdingang voor leerlingen van de school aan (het fietspad langs)
de Vliet, met hier ook het adres. De formele entree aan de Industriestraat
kan dan worden gebruikt voor personeel, bezoekers en bezorgdiensten.

•

Het VMBO heeft bij voorkeur zijn eigen, afgesloten, patiotuin.

•

Situeer al het parkeren voor bewoners en personeel ondergronds.

•

Denk ook aan het fietsparkeren, anders staan straks aan elk object op
straat een of meerdere fietsen gebonden.

Veiligheid voor het langzaam verkeer
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•

Het aanpakken van de twee kruispunten is al opgenomen in de exploitatie van Stadsoevers.

•

Het alternatief kan zijn om de Industriestraat door te trekken richting de
Kade en hier de doorgaande autoroute van te maken. Langs de Vliet is
dan alleen nog voor bestemmingsverkeer en wordt automatisch de doorgaande fiets- en wandelroute een stuk veiliger. In dat geval is een vrijliggend fietspad voor VMBO en stadskantoor fietspad niet meer nodig.

•

Een groene, doorgaande Industriestraat geeft meer 'smoel' aan de ingangen van respectievelijk de VMBO-school en het stadskantoor. Zeker
als daar extra accenten of pleinen worden aangelegd. Ook wordt de aansluiting met de passerelle beter en veiliger.
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Entrees/imago van de wijk
•

Plaats kunstwerken bij de vier hoofdingangen van de wijk. Zorg dat die
kunstwerken herkenbaar zijn en de wijk een eigen identiteit geven. Dit
kunnen vrijstaande objecten maar ook bijvoorbeeld wandschilderingen
zijn.

•

Zorg voor een goed, breed gedragen, beheerplan en zorg ook dat er voldoende budget is om dit goed uit te voeren.

RBC stadion
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•

Parkeerplaats aankleden met groen, zoals boven ook al gemeld. Betaald
parkeren in de wijk invoeren, gratis parkeren op de parkeerplaats.

•

Routes van/naar station zo kort en aantrekkelijk mogelijk om te voorkomen dat supporters de wijk in 'zwerven'. Een kiosk/snackkraam bij de
passerelle kan supporters ook 'vasthouden'.

•

Q-park heeft wellicht oren naar het exploiteren van een gebouwde veilige
garage over twee lagen (deel verzonken, waardoor de openheid wordt
vergroot) op de asfaltvlakte van RBC.
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5 Maatregelen

De VER voor locatie Stadsoevers is het resultaat van een groepsproces.
Hierbij werden vanwege de tijdsdruk binnen het hele project, in relatief korte
tijd (minder dan drie maanden) de verschillende modules van de VER doorlopen. DSP-groep trad op als procesbegeleider en bereidde de verschillende
workshops voor. Tekeningen met daarop sterke punten en risico’s van huidige en toekomstige situatie hingen daarbij aan de muur, opdat de werkgroepleden konden aanscherpen of afzwakken. Zo werden ook de verschillende alternatieven voorbereid en ter discussie aan de VER-werkgroep
voorgelegd.
Aanvullend hierop geven de adviseurs van DSP-groep voor de andere, uit
de analyse naar voren gekomen, risico's hieronder een aantal maatregelen,
die bij de implementatie in overweging genomen kunnen worden.
Algemeen
•

Stadsoevers is, samen met een aantal andere nieuwbouwwijken, een
pilotproject van de provincie 'Proeftuin voor duurzame nieuwbouwwijken'.
Hierdoor is er extra budget beschikbaar, voor innovatieve projecten. De
ambitie is een duurzame en een gezonde wijk. Groen, sport en veiligheid
zijn daar vanzelfsprekend onderdelen van. Overleg is nodig met bijvoorbeeld Pieter van Hulten van afdeling Milieu van gemeente Roosendaal.

•

Het nabij gelegen Emile van Loonpark is een dichtbegroeid park, met een
discutabele reputatie op het gebied van (drugs)overlast en criminaliteit.
Ons advies zou zijn het aantal toegangen tot het park terug te brengen
(bijvoorbeeld door het plaatsen van hekken die 's avonds dicht gaan) en
het ontwerp te richten op het creëren van een goede doorgaande (langzaam)verkeerverbinding naar de Markt.

•

Denk na over de vestiging van stedelijke functies in de plint zodat de
route naar het spoor overzichtelijk, attractief en veilig blijft.

•

Het is verstandig om zo snel mogelijk in overleg te gaan met onder andere politie en gemeente over mogelijk veiligheid-, beheer- en toezichtmaatregelen. Zowel tijdens de bouwputfase als daarna.

Bereikbaarheid/toegankelijkheid
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•

De brandweer is groot voorstander van een extra voetgangersbrug over
de Vliet in verband met de mogelijkheid oostwaarts weg te vluchten in
geval van calamiteiten bij het spoor(wegemplacement).

•

Er zijn mooie oplossingen mogelijk voor parkeren op binnenterreinen.
Referenties (uit Masterplan, 4.9): Woerden (Waterrijk), Amersfoort (Vathorst) en Amsterdam (Borneo-Sporenburg). Allen plannen van West 8).

•

Leg overloopparkeerterreinen aan de rand van het gebied aan, bijvoorbeeld
bij het stadion en tussen station en stadion. Dan wordt de looproute van par-
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keerplek naar school automatisch gebundeld met de looproute van en naar
het station.
•

Ontwikkel voor verschillende wooncomplexen/bedrijven een gemeenschappelijke ondergrondse garage. Qua kosten, veiligheid en beheer is dat een
gunstiger oplossing dan dat elk object zijn eigen garage krijgt.

•

Er kan een extra brug komen tussen de nieuwe ROC-school en het naastgelegen ouderen wooncomplex. Bij het Kellebeek college worden veel scooters geparkeerd daarvoor moet in het ontwerp ruimte worden ingeruimd.

•

Bij behouden van de overweg op maaiveldniveau moet, althans dat is de
suggestie van West 8, toepassing van een nieuw soort slagbomen worden
onderzocht.

•

De bestaande onderdoorgang moet worden opgeknapt en beter verlicht.

Ruimtelijk
•

De westrand van het Scherpdeel, waar een relatief groot deel van de
lagere sociale klasse van Roosendaal woont, verdient nadere uitwerking.
Er wordt nauwelijks gespeeld op de speelplekken, er zijn parkeerproblemen en er hangen ongewenste typen rond. Dit valt echter buiten het bestek van deze opdracht.

•

De verbindingen van Stadsoevers met de omgeving verdienen aandacht
en moeten worden (her)ontwikkeld; niet alleen de passerelle en de
spoorwegovergang bij de Kade, maar ook de route van de nieuwe wijk
naar het winkelcentrum Rembrandt Galerij. Daarbij kan worden gedacht
aan een woonservicezone. Levensloopbestendig, goed gedetailleerd en
goed verlicht.

Imago
•

Mocht er om wat voor reden dan ook een roep komen om de Vliet te beschermen tegen invallen dan zou een haag (met daarin een laag hek)
een goed alternatief zijn. Dan zou de Vliet misschien zelfs spannender
worden (ingeklemd door groene wanden van haag met bomen).

•

Camerabewaking en of extra lichtniveau op de pleinen vraagt zeker aandacht.

Activiteiten
•

Pagina 26

Omdat er relatief weinig speelplek is met daar aandacht voor komen. Een
aangewezen plek lijkt de openbare ruimte tussen de torens. Ook kan
langs de Molenbeek een informele speelroute komen.
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Scholen
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•

Op het gebied van veiligheid rondom scholen in relatie tot de omliggende
buurt(bewoners) heeft DSP-groep goede ervaringen met het project Veilig Rond en In School (VRIS) in Amsterdam. Dit project is gericht op het
inventariseren, en door middel van projecten oplossen, van veiligheidsproblemen die zich voordoen tussen school, buurt en thuis. Daarbij wordt
samengewerkt tussen scholen, gemeente, politie, welzijnsorganen, etc.
om tot een sluitende aanpak te komen.

•

Indien de ROC een buitenruimte nodig heeft voor haar praktijklessen kan
worden onderzocht of daartoe mogelijkheden zijn in het Westrandpark.
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6 Implementatie en evaluatie

In het doorlopen van het traject zijn veel aanbevelingen gedaan om de veiligheid van de toekomstige woonwijk, de voorzieningen en de openbare
ruimte. De werkgroep heeft voor de vijf belangrijkste risico’s maatregelen en
alternatieven geadviseerd en daarnaast is ook een lijst met overige maatregelen meegegeven voor de verdere uitwerking.

6.1

Evaluatie
Een evaluatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vindt doorgaans
plaats tussen de drie maanden en een half jaar ná het opstellen van de
VER. Vooruitlopend op dat moment, een moment waarop doorgaans een
start wordt gemaakt met de implementatie van de aanbevelingen uit het
VER-traject, vond tijdens de derde bijeenkomst van de VER-werkgroep een
terugblik plaats op het proces en de resultaten. Hieronder een samenvatting
van de feedback van de aanwezige werkgroepdeelnemers, waarvan sommige al eerder aan een VER hadden meegewerkt en het voor anderen totaal
nieuw was.
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•

Nut en noodzaak van een VER zijn helder; met name de inspiratie om
eens vanuit een andere dan de eigen deskundigheid te kijken werd geprezen.

•

Het is een goede aanvulling op het Masterplan-proces.

•

De afdeling Beleid van de gemeente Roosendaal werd gemist, evenals
de politie.

•

Vraag blijft altijd wanneer het een goed moment is om een VER-traject in
gang te zetten. Nu leken de plannen al redelijk 'dichtgetimmerd'. Maar als
je in een eerder stadium insteekt is er kans dat er te weinig gegevens/normen bekend zijn.

•

Het was jammer dat er niet voor elk werkgroeplid een vervanger bekend
was; de groep was daardoor niet consistent.

•

Waarom zijn de schooldirecteuren en de wethouder niet aan tafel uitgenodigd bij een van de bijeenkomsten in plaats van ze te interviewen? Dit
is een optie voor een eventuele volgende VER. Voordeel is dat er meer
dialoog mogelijk is en eventuele vragen direct beantwoord kunnen worden.

•

Het is goed dat er over de grenzen van het plangebied is heengekeken.
Dit had nog wel verder gemogen, vooral richting westrand. Hoe zit het
daar bijvoorbeeld met bereikbaarheid van voorzieningen en scholen. Dit
had de gemeente ook duidelijker in de opdracht kunnen zetten.

•

Deze VER geeft houvast om een aantal lijnen naar de toekomst uit te
zetten, bijvoorbeeld rond thema's als voorzieningen, jeugd, etc.
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•

6.2

Er had aanvullend ook met andere partijen kunnen (moeten) worden gesproken, zoals Aramis en RBC.

Implementatie
Voor deze VER bleek het niet haalbaar om met terugwerkende kracht meer
partijen om tafel uit te nodigen dan in de startnotitie is afgesproken. Wel
werd aan zowel de werkgroepleden als externe partijen het concept rapport
toegestuurd. Draagvlak creëren bij zoveel mogelijk partijen en betrokkenen
is altijd een van de kernpunten bij een VER.
Het lijkt niet nodig de werkgroep, zoals hij voor deze VER in het leven is
geroepen, als zodanig te handhaven. In het planstadium van het DO (Definitief Ontwerp) is het niet noodzakelijk om iedereen aan tafel te krijgen. Het
zal zeker nuttig zijn om in 'klein comité' nog eens bij elkaar te komen met
bijvoorbeeld politie, brandweer, gemeente en DSP-groep.
Er is een apart projectmanager voor de passerelle aangesteld die op de
hoogte moet worden gebracht van de uitkomsten van deze VER.
Verder is Joke Mol, als programmamanager Veiligheid, verantwoordelijk om
de uitkomsten en aanbevelingen van deze VER in het verdere planproces te
implementeren.
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Bijlagen
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Bijlage 1 Deelnemers aan VER-werkgroep Stadsoevers
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Organisatie

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Proper-Stok

Jeroen van Otterloo

Postbus 22050

3003 DB

Rotterdam

Proper-Stok

Erick Schouten

Postbus 22050

3303 DB

Rotterdam

Bouwfonds

Pauline de Jong

Postbus 6540

5600 HM

Eindhoven

Bouwfonds

Lars Paantjens

Postbus 6540

5600 HM

Eindhoven

West 8

Edzo Bindels

Postbus 6230

3002 AE

Rotterdam

West 8

Marco van der Pluym

Postbus 6230

3002 AE

Rotterdam

Brandweer

Metha de Heer

Postbus 2060

4814 AC

Breda

Brandweer

Harry Killaars

Postbus 2060

4814 AC

Breda

Politie_district

Erwin Eggermont

Postbus 8050

5004 GB

Tilburg

GHOR

Ton Wouterse

Postbus 3369

4800 DJ

Breda

Gemeente

Robert van Wijk

Postbus 5000

4700 KA

Roosendaal

Gemeente

Casper Sprong

Postbus 5000

4700 KA

Roosendaal

Gemeente

Joost Kleinhaarhuis

Postbus 5000

4700 KA

Roosendaal

Gemeente

Ivo Bouwens

Postbus 5000

4700 KA

Roosendaal

Gemeente

Marc Stroom

Postbus 5000

4700 KA

Roosendaal

Gemeente

Joke Mol

Postbus 5000

4700 KA

Roosendaal

DSP-groep

Tobias Woldendorp

Van Diemenstraat 374

1013 CR

Amsterdam

DSP-groep

Kyra Kuitert

Van Diemenstraat 374

1013 CR

Amsterdam
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Bijlage 2 Risico's en sterke punten huidige situatie
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Bijlage 3 Risico's en sterke punten plannen
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Bijlage 4 Alternatieven en maatregelen
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Bijlage 5 Alternatieven en maatregelen rondom
stadskantoor/VMBO
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Bijlage 6 Interview met West 8

Een beknopte weergave op punten van het gesprek met Edzo Bindels van
West 8 urban design & landscape architecture BV.
Sterke punten huidige situatie
• Eigenlijk is het wachten bij de spoorbomen een dorpse oplossing; een
ontmoetingspunt, goed voor sociale cohesie. Blijft toch een gevaarlijke
kruising.
• De kade van de Vliet met het industriële karakter is een sterk punt,
waarmee het plangebied een fraaie identiteitsdrager kan krijgen.
• De mogelijkheden tot hergebruik. Naast Essent-gebouw straks ook de
fabriek van Gilse (Fase 1B)? Dit is uiteraard afhankelijk van de financiën.
• Ook de vervuiling van de spoorzone (Fase 1B) heeft voordelen. Wanneer
een deel van het rangeerterrein opgedoekt wordt, zijn er kansen om een
goede spoorlaan te maken (er kan qua vervuiling niet gewoond worden)
en zo kan er een mooie parkeerstrook met veel groen ontstaan voor de
auto's van de voetbalsupporters. Zo ontstaat er een kans om van de asfaltvlakte bij het RBC-stadion af te komen en ontstaan mogelijkheden om
dit deel bij het plangebied te betrekken
Zwakke punten huidige situatie
• De lelijkheid van het stadion met grote asfaltplak is een doorn in het oog.
• Het stadioncomplex wordt echt een perifeer gebied, zeker als er ad hoc
Praxis, XL, Bouwmarkten andere grote bedrijven aan gekoppeld gaan
worden. Doodzonde, want een opname in het stedelijk weefsel is veel beter voor 'het voetbal' (het hooliganisme wordt versterkt door het naar de
rand te drukken en te negeren. Het stadion had eigenlijk mee ontwikkeld
moeten worden. Dan had je ook een grote parkeergarage kunnen opnemen en was het echt een goed gebied geworden.
• Het Kellebeek college is zolang het er staat voor fase 1A een doorn in
het oog. Daarmee wordt een belangrijke zichtlocatie op het gebied gefrustreerd. Dat komt de aantrekkelijkheid niet ten goede. Hij had graag
gehad dat dit oude PTT-gebouw in fase 1A ontwikkeld zou kunnen worden.
Risico's nieuwe plannen
• Het grootste risico schuilt hem wat Edzo Bindels betreft in de sociale
veiligheid wanneer de variant opgetild maaiveld straks doorgaat, omdat
de sporen in de tunnelvariant nooit door zal gaan, omdat dat net te bekostigen valt. Dus dan komt er een tunnel in het verlengde van de Kade
onder het opgetilde spoor. En dat is dodelijk voor de relatie met de stad.
Ondergrondse ruimten zijn zelden prettige verblijfs- en doorgangsgebieden. Een tunnel maakt en dorpse West Brabantse stad kapot. Kansen
voor een nieuw soort spoorbomen, waar o.a. leerlingen niet onderdoor
kunnen/willen kruipen.
• De passerelle baart hem zorgen. Bindels is bang dat dit een technisch
goedkoop element zal worden, zonder attractiviteit. En dat dit een hangplek, onveilige plek kan worden, die 's avonds liever niet gebruik zal worden door de Roosendalers (en bezoekers van VMBO en Kellebeek College.)
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•
•

De fasering: eerst moeten er drie blokken gebouwd worden aan de
Borchwerf (en het verlengde hiervan). Die vormen een soort dove gevel
en onttrekken geluid van de industrie, die blijft staan aan de noordkant
van het plangebied. Hier komt vooral sociale woningbouw. Het is een risico dat de woningen daarna minder snel ontwikkeld worden (negatieve
benadering. door aansturing vanuit grondexploitatie i.p.v vanuit marktwerking). Bindels was liever begonnen met de identiteitsdragers te ontwikkelen.
De plek van het VMBO: VMBO zit als buffer tussen de industrie en de
rest: het is sociaal gezien geen goede keuze leerlingen op de Borchwerf
uit te laten kijken. Cynisch om VMBO te huisvesten met uitzicht op een
industriegebied. "Al uitkijkend op je toekomst tijdens je studie". De plek
biedt geen goed imago voor een VMBO. Gelukkig kijkt de VMBO-school
straks uit op een brede groene zone waarachter de fabriek min of meer
verstopt zit.
Ook een stadskantoor op deze plek is niet goed. Het is geen centrum,
mensen komen er niet eenvoudig. Het is een zwaktebod en het uitzicht
op de bussluizen van RBC is weinig feestelijk.
Het gasverdeelstation is een risico ((enorm zwaar pakket aan kabels,
leidingen, buizen ernaar toe) en het is weinig attractief. Risico dat er ook
nog weer hekken en allerlei anti-opklimbeveiliging komt, waarmee er nog
meer negativiteit van uitstraalt dan het nu al doet. Samen met PTTgebouw is de zuidzijde van het plangebied weinig fraai. zet dit af tegen
de aantrekkelijkheid van nieuwe wijken in Etten-Leur, Breda, Bergen op
Zoom en de kelderende huizenmarkt en de kans op verkoop n dit deel
wordt verkleind. Is ook nog eens ter hoogte van Van Gilse (moeilijk verkoopbare driehoek). Je woont ook nog eens achter het spoor.
Grote bundeling van gasbuizen bij de brug (Borchwerf) zijn ontsierend.
Desgevraagd heeft Bindels, net als anderen, geen last van de geuren,
die CSM en van Gilse verspreiden. Hij ziet dat aan ook niet als een bedreiging voor het woonklimaat, ook niet als in fase 1A nog een deel van
de fabrieken (1B) in werking blijft.

Kansen nieuwe plannen
• Mocht er om wat voor reden dan ook een roep komen om de kade van de
Vliet te beschermen tegen invallen dan zou een hek een bedreiging vormen van de attractiviteit. Een haag (met daarin een laag hek) zou eventueel wel een goed alternatief zijn. Dan zou de Vliet misschien zelfs
spannender worden (ingeklemd door groene wanden van haag met bomen). Niet alles in een keer zien is ook de gedachte bij de Molenbeek.
Daar komen ook struiken en bomen met een lage vertakking. Bindels
hoopt niet dat aspecten van sociale veiligheid daar een stokje voor gaan
steken (alleen gras met zuilvormige bomen is een scenario waar hij weinig vrolijk van wordt).
• Waterverbinding tussen De Vliet en Molenbeek (levendig bootjesverkeer). Dit kan technisch want de waterpeilen zijn hetzelfde.
• De 'jachthaven' leek een logische gedachte omdat op die plek een watersportvereniging was gesitueerd, die mooi gelinkt kon worden aan de haven… tot die enige tijd geleden is afgebrand. Een zwaaikom blijft nodig…
rechttrekken is geen optie.
• Extra brug om ROC met de bejaardenwoningen in plangebied en
westrand te verbinden. Zeker omdat ROC zorg in pakket krijgt.
• Mooie oplossingen zijn mogelijk voor parkeren op binnenterrein. Referenties in boek (hoofdstuk 4.9) uit Waterrijk (Woerden), Vathorst (Amersfoort) en Borneo-Sporenburg (Amsterdam). Alle plannen zijn van West 8.
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Kansen voor verzamelparkeerterreintjes: je spreekt je buren nog eens op
weg naar je eigen huis. Goed voor de sociale cohesie.
Auto's in huis (drive-in vanaf de achterzijde). Op het binnenterrein is ook
een autoluwe zone mogelijk en lange lijnen van vijf meter zijn goed voor
spel en bijvoorbeeld een buurtbarbecue. Zie ook Masterplan hoofdstuk
5.2: het comfort van suburbia, met een verschijningsvorm van de stad.
Er komt hangende verlichting dus geen obstakels voor invaliden en ook
geen ongewenste aanbindgelegenheid voor fietsen.

Noot: er komen in het Torenpark slechts twee toegangen tot de torens en
geen vier, zoals we abusievelijk dachten. Het Torenpark is door een enorm
gaskabel/buizenpakket gescheiden. Deze loopt tussen de middelste twee
torens door, waardoor het niet mogelijk is om er een grote parkeerkelder van
te maken.
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Bijlage 7 Interview met directeur ROC

Sterke punten huidige situatie
• Het ROC is goed bereikbaar vanuit alle richtingen.
• Goedkope locatie (soort anti-kraak).
• Hebben geen last van suikerfabrieken (niet meer dan de rest van
Roosendaal tijdens bietencampagne last heeft van de stank).
• Leerlingen komen uit heel West-Brabant, zowel met fiets, auto als trein.
• Leerlingen komen ook 's avonds.
• Leeftijd van de leerlingen loopt uiteen van ca. 16 - 45 jaar.

Risico's huidige situatie
• Zitten in oud postkantoor, niet ideaal voor een school.
• Last van geluidsoverlast van het pal ernaast gelegen spoor.
• School heeft soms last van foutparkeerders die de toegang blokkeren.
Die komen uit cafe-pension naast de kerk.
• Er zitten soms wat hangjongeren onder de luifel als de school gesloten
is. Deze locatie is echter ver genoeg van de woningen dus er komen
nooit klachten.
• De route Borchwerf <-> Havenkade <-> Kade <->Brug. Freijerslaan is
een sluiproute.
• Voetbalsupporters die met de trein komen moeten een behoorlijk eind
omlopen tot de dichtstbijzijnde spoorwegovergang.

Sterke punten nieuwe situatie
• Fijne locatie, dichtbij het levendige centrum van Roosendaal; leuk en
praktisch voor de leerlingen.
• Locatie is, ook 's avonds veilig. Er is veel loop en zich vanuit woningen/horecaplein. Dat het 's avonds veilig is is belangrijk want er zijn ook
's avonds lessen.
• De nieuwbouw (geëxploiteerd door een woningbouwcoöperatie) wordt
heel transparant. Zowel in ontwerp als in functie. Er komen namelijk
voorzieningen rond het thema 'zorg'. Deze voorzieningen zijn er zeker
ook voor de buurt, vooral voor de naast wonende ouderen. Te denken
valt aan een kapsalon, kinderopvang, centrum voor Jeugd en Gezin, etc.
Een deel wordt door de school zelf gedaan, een deel wordt door derden
geëxploiteerd.
• Ook wordt gedacht om de catering zowel voor leerlingen als voor anderen (ouderen) toegankelijk te maken. Eigenlijk is de ambitie om al deze
groepen op soepele wijze door elkaar te laten lopen. Fred Zacht hoopt
zelfs dat de buurt de leerlingen gaat missen tijdens de schoolvakantie.
Dat het dan te stil en te saai wordt.
• Ook leeft er het plan voor een theatervoorziening die dan 's avonds door
anderen kan worden gebruikt.
• Architecte Jeanne Dekkers uit Delft neemt sociale veiligheid in en om het
nieuwe gebouw heel nadrukkelijk mee in haar ontwerp.
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Risico's nieuwe situatie
• De buurt maakt zich zorgen over de nieuwe school (lijkt Zacht onterecht)
• Als de (nu nog onbekende???) planning laat zien de passerelle later
klaar is dan de school, overwegen directie en bestuur om het hele plan af
te blazen en ergens anders te gaan bouwen. Dit geldt overigens ook als
het geheel te lang gaat duren.
• Het horecagebeuren aan het Kadeplein moet aantrekkelijk worden (soort
zoekt soort).
• De gespannen relatie tussen langzaamverkeer en gemotoriseerd verkeer
(vrachtauto's) langs de West Havenkade, zowel tijdens de bouwfase als
daarna.
• Voor het hele project Stadsoever wordt op eigen grond geparkeerd. Dit is
een dure oplossing. Tot nu toe lijkt het niet mogelijk om voor verschillende wooncomplexen/bedrijven een gemeenschappelijke ondergrondse garage te ontwikkelen. Qua kosten, veiligheid en beheer is dat een gunstiger oplossing dan dat elk object zijn eigen garage krijgt.
• Verschil tussen ROC en VMBO is dat op de eerste meer vrouwen zitten
(gezien de richting Zorg) en dat de ROC ook 's avonds geopend is.
Daarom was het voor het ROC belangrijker dat ze dichterbij het centrum
terecht kwamen en niet aan de rand van een industrieterrein (achter de
Borchwerf), zoals het VMBO.

Oplossingen
• Overloopparkeerterreinen aan de rand van het gebied. Bijvoorbeeld bij
Stadion en tussen station en Stadion zijn hiervoor geschikt. Dan wordt de
looproute van parkeerplek naar school automatisch gebundeld met de
looproute van en naar het station.
• Er moet een bruggetje komen tussen de nieuwe school en het naastgelegen ouderen wooncomplex.
• Ontwikkel voor verschillende wooncomplexen/bedrijven een gemeenschappelijke ondergrondse garage. Qua kosten, veiligheid en beheer is
dat een gunstiger oplossing dan dat elk object zijn eigen garage krijgt.
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Bijlage 8 Interview met directeur VMBO

Het betreft hier een VMBO-school met leerlingen in de leeftijd van 12 tot 17
jaar. De verdeling jongens/meisjes loopt ongeveer gelijk, er zijn iets meer
meisjes. Meer dan 30% van de leerlingen is van allochtone afkomst.
De leerlingen komen vooral uit Roosendaal. Het praktijkonderwijs (locatie
Norbartlaan) heeft ook een streekfunctie. Deze leerlingen komen ook uit de
regio. De meeste leerlingen komen met de fiets, een gering aantal met de
brommer of met het openbaar vervoer.

Risico's huidige situatie
• De huidige school heeft drie locaties: Laan van België 88, Bovendonk
111 en Norbartlaan 38. De locatie Laan van België heeft het meest te
maken met overlast want die ligt dicht bij het centrum en heeft een uitgebreid terrein dat vrij toegankelijk is.
• De gebouwen waarin de school nu is gevestigd vormen, door hun bouwwijze en uitrusting, geen uitnodigende leeromgeving.
• Op het aspect van veiligheid voldoen de huidige huisvesting niet aan de
eisen die op dit moment aan schoolgebouwen worden gesteld.

Sterke punten nieuwe situatie
• Het nieuwe gebouw zal wel voldoen aan de eisen die op dit moment aan
schoolgebouwen worden gesteld op het gebied van veiligheid en heeft
daardoor een belangrijke meerwaarde. Deze criteria geven ook de verwachtingen aan bij realisatie.
• Het nieuwe schoolgebouw en -terrein zal een gevoel van aandacht voor
de kwaliteit van leven, gezondheid en duurzaamheid uitstralen (uitspraak
van een ambtenaar stadsontwikkeling tijdens overleg op 9 december jl.).
• De school wordt goed en veilig bereikbaar met fiets/brommer en ligt op
korte afstand van openbaar vervoer.
• Er komt voldoende parkeergelegenheid voor medewerkers, bezoekers en
overige gebruikers.

Risico's nieuwe situatie
• De gemeente hecht een groot belang aan een kleinschalige leeromgeving.
Juist deze groep leerlingen met een relatief hoog percentage zwakke en/of
kwetsbare leerlingen heeft baat bij een overzichtelijke onderwijssetting (citaat uit Position Paper door de gemeente Roosendaal opgesteld). Zorg is
hoe kleinschalig het nieuwe schoolcomplex gaat worden.
• De onderwijsinhoud van het praktijkonderwijs stelt eisen aan de buitenruimte, vooral de opleiding groen, dieren. Is er op de nieuwe locatie voldoende
buitenruimte voor twee verschillende groepen (VMBO- en PRO-leerlingen)?
• Verkeersonveilige ontsluiting (vooral voor langzaamverkeer).
• Voorkomen van uithoeken met mogelijkheden die ongewenste bezoekers
c.q. ongewenst gedrag aantrekken.
• Hoe goed en veilig is de school bereikbaar met fiets/brommer en hoe veilig
is de route naar het station?
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De aard en lengte van de ontwikkel- en bouwperiode van het gebied is een
risico; het perspectief van een bouwput van 6-8 jaar is voor deze leerlingen
ongewenst, inclusief onveilige verkeersafwikkeling gedurende deze periode.
Gevoel dat leerlingen van het VMBO en het praktijkonderwijs letterlijk en
figuurlijk zijn aangewezen op een plek in de marge.
De VMBO-vestiging ligt op een plaats en in een omgeving die tot verval kan
leiden.

Oplossingen
• Wens tot een gebouw met een open karakter, transparante, licht, zichtbaar
en met een gevoel van levensruimte.
• Ontwerp ook een open schoolomgeving met volop zichtbaarheid ter voorkoming vandalisme, hangjeugd, e.d.
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Bijlage 9 Interview programmamanager Spoorzone

In de bijeenkomst van 17 maart kwam naar voren dat het wenselijk zou zijn
om Wiel Verhaegh, programmamanager van de gehele Spoorzone, nog te
polsen op zijn zienswijze op een aantal aspecten.
Wiel Verhaegh heeft namens de gemeente Roosendaal verschillende petten
op. Zo is hij belast met het bewaken van het publieksrechtelijke aspect voor
de ontwikkelingen in fase 1A (er is ook een bewaker voor het privaatrechtelijk aspect, Jaap Uithof). Daarnaast is hij programmamanager van het gehele Spoorzone gebied. Als speciale functie is hij ook verantwoordelijk voor de
realisatie van de passerelle en voor de doorontwikkelingen van het emplacement in relatie tot de bereikbaarheid van de Borchwerf.
Optimaliseren passerelle
• Een verkorting van de passerelle door hem op een andere locatie te leggen is geen optie. Door hem meer naar het zuiden (Kellebeek College) te
leggen sluit hij niet aan op de perrons en dat wil proral en ook de gemeente toch graag hebben. ook de brandweer en de GHOR is gebaat bij
bereikbaarheid van de passerelle vanaf perron 1 en 3/4.
• Een aantakking op RBC maakt de toch al lange passerelle nog langer
(daar het emplacement daar nog breder is). Dat is dus net reëel. Bovendien is een extra kolom onbespreekbaar (vanuit veiligheid rangerende
treinen)
• Er wordt een hellingbaan opgenomen, die voldoet aan de eisen van fietsers en speciaal voor invaliden komen er liften.
• Of de passerelle een ijle dunne streep wordt of een tuibrug van een wat
meer uitpakkende architectuur is, is nog niet bekend.
• Wel vindt hij het prettig om vanuit veiligheid de aspecten die van belang
zijn om sociale veiligheid te bewaken te krijgen (transparantie, gelijkmatigheid van verlichten, transparantie etc). Misschien aanvullen met mededeling dat als een brancard breder wordt (obesitas) de lift ook wellicht
een bredere maat dient te krijgen.
Tenslotte: Verhaegh heeft grote twijfel over het afsluiten van de passerelle
in de avonduren. Wel is hij voorstander van het afsluitbaar maken van de
toegangen naar de perrons. Een en ander in nauw overleg met Prorail, die
ook de ET/BTS vanaf de passerelle moet ontwikkelen.
Vergroten aantrekkelijkheid omgeving
• Verhaegh ligt een tipje van de sluiter op over de mogelijkheden van bouwen op de asfaltvlakte van RBC. Q-park heeft wellicht oren naar het exploiteren van een gebouwde veilige garage over twee lagen (deel verzonken, waardoor de openheid wordt vergroot.). Hij refereert naar de Pgarage in Gorinchem.
• Dat er iets moet gebeuren aan de entrees van Stadskantoor en VMBO
vind hij vanzelfsprekend. Soms moet je over de exploitatiegrenzen kijken.
• Over de relatie grimmige industriestraat en Fase 1 zijn recent bestuurlijke
uitspraken gedaan.
• Het RBC stadion heeft weer een wissel gehad van voorzitter/bestuurders
en er zijn wellicht opnieuw kansen voor ontwikkeling van de schil van het
stadion (net als daartoe ca. vijf jaar gelden sprake van is geweest).
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Aandacht entree versus tegengaan scheiding oost-west Roosendaal
• Kansen voor een goede verbinding tussen oost en west op maaiveld zijn
er zeker! Nu vindt er op de spoorwegovergang een wissel van rails plaats
van het boemeltreintje naar België. Dat gaat stapvoets, dus dat duurt oneindig lang. Maar in de nabije toekomst wordt er al van spoor gewisseld
in Essen (B) en wanneer ook de internationale trein verdwijnt (nieuwe
HSL-spoor om Roosendaal heen) wordt de oversteek een stuk plezanter.
En zal ook het 'dorpse ontmoeten' kunnen plaatsvinden: de auto's gaan
door de tunnel honderd meter verder op en hier hoeft kort gewacht worden.
• Of de onderdoorgang moet blijven is nog maar de vraag.
• Er liggen in ieder geval goede kansen om ook stedenbouwkundig de lijn
dan naar het centrum te versterken (fase 2)
Nawoord
Wiel Verhaegh hoopt dat in de nabije toekomst ook op het station zelf de
onderdoorgangen kunnen verdwijnen. Die zijn ook onprettig. Kansen in Fase
2 voor een meer transparante oversteek en een goede aansluiting op mogelijke leisure-ontwikkeling.
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Bijlage 10 Powerpoint van de schouw

VER Stadoevers

Oud TPG-gebouw, nu ROC, langs het spoor

Schouwen 5 en 20 januari ’09

3 februari 2009

3 februari 2009

VER Stadoevers

VER Stadoevers

Dia

Dia

Grote kans op onveiligheidsgevoelens…

Tunnel voetganger en fietsers onder spoor

3 februari 2009

3 februari 2009

VER Stadoevers

VER Stadoevers

Dia

Dia

Kerk aan de Kade

3 februari 2009

Afgebrand pand aan Kadeplein

VER Stadoevers

3 februari 2009

VER Stadoevers

Dia

Essent gebouw blijft grotendeels behouden

3 februari 2009

Kellebeek college in oud TPG-gebouw

VER Stadoevers

3 februari 2009

Dia
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Langs de Vliet, kijkend richting andere ROCgebouw
3 februari 2009

De Vliet, een van de vijf hoofdlijnen uit de
plannen van West 8

VER Stadoevers

3 februari 2009

VER Stadoevers

Dia

Dia

Hoogteverschil in waterniveau van de Vliet met
aan de overkant oude kademuren
3 februari 2009

‘Aantrekkelijke route’ langs Westelijke
Havenkade

VER Stadoevers

Dia

8-apr-09

3 februari 2009

Borchwerf met rechts achteraan stadion en
links groen rondom fabrieksterrein

VER Stadoevers

Dia

8-apr-09

3 februari 2009

3 februari 2009

VER Stadoevers

Dia

Parkeervlakte achter stadion
8-apr-09

VER Stadoevers

Dia

Industrie verlaat grotendeels Spoorzone
8-apr-09

3 februari 2009

Kansen? Meenemen in exploitatie

VER Stadoevers

3 februari 2009

VER Stadoevers

Dia

Dia

Afsluiting tussen Borchwerf en Industriestraat?
8-apr-09

3 februari 2009

Toegang tot parkeerterrein achter stadion

VER Stadoevers

Dia
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‘Eilandje’ met woningen aan Industriestraat
8-apr-09

3 februari 2009

Groene achterkanten woningen Scherpdeel

VER Stadoevers

Dia

8-apr-09

3 februari 2009

VER Stadoevers

Dia

Industrie afgewisseld met restgebiedjes

Woonwagenpark aan het Scherpdeel
8-apr-09

3 februari 2009

8-apr-09

VER Stadoevers

3 februari 2009

VER Stadoevers

Dia

Dia

Spannende openbare ruimte in de Pater
Damiaanstraat

Bestaande havenkom in de Vliet
8-apr-09

3 februari 2009

8-apr-09

VER Stadoevers

3 februari 2009

VER Stadoevers

Dia

Dia

Zicht op permanente industrie van CSM

Pater Daminaanstraat maakt ‘gesloten’ indruk,
op termijn gesloopt?
8-apr-09

3 februari 2009

3 februari 2009

VER Stadoevers

VER Stadoevers

Dia

Dia

En nu VER-der…

Sfeer Molenbeek inspiratiebron voor
doortrekken fase 1A
3 februari 2009

8-apr-09

VER Stadoevers

3 februari 2009

VER Stadoevers

Dia

Dia
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Bijlage 11 Startnotitie

1

Inleiding
Voor u ligt de concept Startnotitie Veiligheids Effect Rapportage (VER) voor
Stadsoevers, de eerste fase van de herinrichting van het Spoorhavengebied
in Roosendaal.
De VER is een instrument dat ontwikkeld is om zowel de sociale als de fysieke veiligheidsrisico’s van ruimtelijke plannen en bouwplannen van tevoren zo inzichtelijk mogelijk te maken.
De VER behandelt de veiligheidsaspecten integraal. Daarom is het essentieel dat partners uit een zo breed mogelijk werkveld deelnemen aan de VER.
Deze notitie beschrijft hoe een, speciaal hiervoor in het leven te roepen,
werkgroep aan de toepassing van de VER voor dit project kan bijdragen.
In deze startnotitie worden de volgende onderwerpen besproken:
• Paragraaf 2, de basisopzet van een VER, inclusief de verscheidene modulen.
• Paragraaf 3, plannen en achtergrond van het project waarop de werkgroep de VER gaat toepassen.
• Paragraaf 4, namen van werkgroepdeelnemers en de organisaties waarvoor zij werken.
• Paragraaf 5, data en inhoud van de drie geplande werkgroepbijeenkomsten.

2

De Veiligheids Effect Rapportage (VER)
De VER, Veiligheids Effect Rapportage, is in 2000, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, ontwikkeld door Berenschot adviseurs en
Van Dijk, Van Soomeren en Partners, heden ten dage DSP-Groep. Het is
een beleidsinstrument waarmee in een vroeg stadium in een ontwerpproces
op een structurele manier aandacht geschonken kan worden aan mogelijke
veiligheidsrisico’s die in een bouw- of inrichtingsplan besloten kunnen liggen. Door het uitvoeren van een VER worden de mogelijke veiligheidsrisico’s helder in beeld gebracht en kunnen er vroegtijdig maatregelen genomen worden om deze risico’s te ondervangen.
De VER is geschikt voor projecten op het gebied van de ruimtelijke ordening. De grootte van de projecten waarop een VER kan worden toegepast is
in principe niet vastgesteld; wel is het zo dat hoe groter het project is en hoe
meer functies er in het project verenigd worden, des te groter en gevarieerder de veiligheidsrisico’s worden.
Modules van de VER
De VER onderscheidt verschillende modules, die zijn vastgesteld door de
beherende instantie, namelijk het CCV, Centrum voor Criminaliteitspreventie
en Veiligheid (www.hetccv.nl). Hoewel de VER een vaststaande vorm heeft
en modulair wordt uitgevoerd, bepaalt vooral het karakter van een project
het karakter van de VER. Verder bepaalt de duur van het project de looptijd
van de VER terwijl de complexiteit van het project de complexiteit van de
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VER bepaalt. Een VER omvat de volgende modules:
Intentieverklaring
De VER is een vrijwillig instrument. Maar niet vrijblijvend. Het s op te vatten
als een "gentlemens agreement" tussen diverse betrokken partijen.
Bij sommige gemeenten is het al bij B & W geregeld dat voor alle grote herstructureringsvraagstukken een VER wordt opgesteld. Een duidelijke offerte,
inclusief plan van aanpak voor het opzetten en begeleiden van een VER,
geldt ook als een intentieverklaring, op voorwaarde dat het bestuurlijk geaccordeerd is.
Startnotitie
In deze fase wordt het plan kort beschreven, evenals doel en afbakening
van de VER, planning, organisatie en deelnemers aan de VER-werkgroep.
De startnotitie wordt uiteindelijk vastgesteld door het bestuurlijkoverleg. Het
bestuurlijkoverleg wordt na elke bijeenkomst via een verslag op hoofdlijnen
geïnformeerd over de voortgang.
Analyse
De aftrap vindt plaats in de vorm van een gemeenschappelijke schouw in
het plangebied en studiegebied. Hierbij wordt een begin gemaakt met het
analyseren van de risico's en sterke punten van de bestaande situatie.
Daarna worden de risico’s van het project opgesteld en onderverdeeld. In
deze fase wordt door de werkgroepleden een prioritering gegeven aan de
risico’s. Tegelijkertijd worden ook die aspecten in kaart gebracht die bij verdere uitwerking in de plannen verankerd moeten worden. Onderdeel van de
analyse zijn drie interviews met sleutelpersonen, die niet in de werkgroep
zitten maar wel belangrijk zijn om gehoord te worden. Te denken valt aan
Fred Zacht, directeur van onderwijsinstelling het Kellebeek College, Steven
Adriaansen, verantwoordelijk wethouder voor de van de BV Stadsoevers, en
de betrokken ontwerper/stedenbouwkundig van West 8.
Alternatieven
Vervolgens bepaalt de werkgroep wat te doen met de gesignaleerde risico’s.
De mogelijke alternatieven worden door de partners in kaart gebracht of
eerdere uitwerkingen worden in de vergadering ingebracht. Vervolgens worden de beste alternatieven gekozen (het gemotiveerd verwerpen van een
actie is ook een alternatief). De studie is nuttig om te kijken of er geen oplossingen over het hoofd worden gezien.
Maatregelen
De gekozen alternatieven worden onder de loep genomen. Bij eventuele
strijdige alternatieven kiest de groep voor een compromis. De werkgroep
geeft verder de restrisico’s aan. Deze restrisico’s worden in een matrix als
bijlage toegevoegd. Tot slot maakt de groep afspraken over de bewaking
van de uitvoering. Deze beslissingen stelt de werkgroep op in een eindrapportage.
Implementatie
De VER sluit af met een evaluatie van het proces. Als laatste waakt de
groep over de uitvoering van de gemaakte afspraken. De externe adviseur is
vrijgesteld van de implementatie omdat deze doorgaans maanden dan wel
jaren na het opstellen van de VER plaatsvindt. De implementatie wordt een
taak van de nog aan te stellen projectdirecteur van de BV Stadsoevers
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Beheer
Tijdens de workshops zullen er suggesties voor beheermaatregelen aan de
orde komen, die opgetekend worden en als onderlegger moeten dienen voor
een gemeentelijk beheerplan voor de openbare ruimte en de semi-openbare
ruimten binnen het plangebied.
De VER in het kort
Kort gezegd is het doel van de VER om via een gestructureerd en transparant proces samen met de betrokkenen:
• zicht te krijgen op mogelijke veiligheidsrisico's, met input van zoveel mogelijk partijen
• te komen tot het prioriteren van risico’s
• alternatieven te ontwikkelen waarmee deze risico's tot een gewenst minimum worden gereduceerd
• afspraken te maken over de maatregelen en activiteiten die nodig zijn om
het gekozen alternatief uit te voeren
• de uitvoering van deze afspraken te bewaken

3

Plannen voor Stadsoevers
Na een intensieve periode van planvorming presenteerde de Gemeente
Roosendaal samen met Rabo-vastgoed en Proper Stok op 29 juni jl. de concrete inrichting van de eerste fase, Stadsoevers, van het Spoorhavengebied in Roosendaal. Het plan voor Stadsoevers is opgesteld door stedenbouwkundig bureau West 8.
De omvorming van dit gebied omvat woningen (gestapeld en grondgebonden), een stadskantoor met sporthal, en onderwijsvoorzieningen (Kellebeek
College en VMBO-school). Ook worden in de Vliet in enkele aanlegplaatsen
voor jachten voorzien. In het gebied rondom de Kade komen woningen, kantoren en horecavoorzieningen.
Op 7 november jl. is de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente
Roosendaal, Bouwfonds Property Development en Proper-Stok getekend.
Deze samenwerkingsovereenkomst was het startsein voor de daadwerkelijk
realisatie van Stadsoevers.
Locatie
Stadsoevers strekt zich uit van het Kadeplein tot het RBC-stadion en van de
Westrand tot de spoorlijn en is qua grootte uniek voor Roosendaal. Stadsoevers bestaat uit twee delen en de ontwikkeling van het gebied gebeurt in
fasen. Als eerste worden Stadserven, de Wipweide en de strook tot de Kade
gebouwd, evenals het terrein tussen de Vliet en het voetbalstadion (fase 1).
Daarna worden plannen gemaakt voor het gebied ten oosten van de Vliet,
inclusief het terrein van de Suikerunie (fase 2).
Er wordt een plan- en een studiegebied onderscheiden. Het plangebied omvat alle daadwerkelijk te bebouwen oppervlakte dat zich uitstrekt van de Jan
Vermeerlaan in het noorden, Scherpdeel in het westen, de Kade in het zuiden en de Vliet in het oosten plus het bouwterrein in het noordoosten, tegen
het stadion aan.
Het voorstel voor het studiegebied omvat een bredere context, waarbij ook
het stadion en de omringende wijken, voorzieningen en wegen worden
meegenomen. De analyse gaat primair over het plangebied; het studiege-
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bied wordt, waar nodig, bestudeerd op bijvoorbeeld verplaatsingseffecten.
Doel van deze VER
Het doel van deze VER kan worden omschreven als het duurzaam verhogen
van het veiligheidsniveau binnen het projectgebied, waarbij als specifieke
aandachtspunten worden genoemd:
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•

Brandveiligheid, verkeerscirculatie, toegankelijkheid voor hulpdiensten,
bereikbaarheid van woningen, criminaliteitspreventie, risico's op calamiteiten.
De aansluiting van het plan op de rest van de stad / het centrum.
Binnen dit project is sprake van een grote hoeveelheid functies en activiteiten, en dus gebruikers. Hoe verhouden die zich tot elkaar?
Niet alleen in de ontwerpfase(n) maar ook in de beheerfase zal optimale
onderlinge afstemming moeten plaatsvinden tussen de verschillende
functies en activiteiten (fysiek en sociaal).
De relatie tussen de nieuwbouw van de kantoren ten oosten van het water en het reeds bestaande RBC-stadion, inclusief de daarmee samenhangende verkeerslogistiek.
De woonbuurt in relatie tot voetbalwedstrijden bij RBC.
Veiligheid in relatie tot verkeer en water (vooral voor kinderen).
Verlichting van de hele wijk.
De hoogte van de kantoren in relatie tot bezonning 2.
Er komen verschillende publieke voorzieningen, zoals Kellebeek College
en VMBO-school, bioscoop, en een stadskantoor. Wat zijn de gevolgen
voor de logistiek en sociale veiligheid van fietsers en voetgangers.
De uitzwermlijnen van het Kellebeek College de wijk in én de relatie tussen het Kellebeek College en de VMBO (ontmoeten grote groepen jongeren in de wijk).
Input leveren voor het beheerplan voor de nieuwe wijk.
Onderzoeken van mogelijkheden van duurzaamheid, waar dit het gedeeltelijk en/of tijdelijk hergebruiken van industriële complexen betreft.

De VER wordt bediscussieerd door middel van gevisualiseerde bevindingen.
DSP-groep gebruikt de huidige situatie en het Masterplan Stadsoevers van
West 8 voor discussie en visualiseert in eerste instantie risico's en sterke
punten. De eerdere plannen van Palmboom & van den Bout worden gebruikt
om het plan in de juiste context te plaatsen.
Externe veiligheid (risico op terrorisme, natuurrampen, explosies, gevaarlijke
stoffen, etc.) wordt in het traject niet specifiek meegenomen. Onderdelen
van dit thema komen automatisch voor rekening van brandweer en politie,
die participeren in de werkgroep VER.
Waar wel aandacht voor zal zijn is de toegankelijkheid en de zelfredzaamheid van burgers bij calamiteiten. Zaken die dus direct gerelateerd zijn aan
bijvoorbeeld de ontsluiting van de wijk worden wel meegenomen. Het Stedenbouwkundig plan kan daar nu nog op worden aangepast.
Een ander aspect dat niet direct wordt meegenomen is veiligheid tijdens de
bouwfase, dit valt onder het bouwputmanagement. Aanbevelingen die uit de
VER-werkgroep naar voren komen zullen verzameld worden en dienen als

Noot 2
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opmaat naar een BLVC plan (of vergelijkbaar).

4

Betrokken partijen
De VER behandelt de veiligheidsaspecten integraal. Daarom is het essentieel dat partners uit een zo breed mogelijk werkveld deelnemen aan de VER.
De werkgroep voor het project Spoorhaven/Stadsoevers in Roosendaal bestaat uit de volgende deelnemers:
Joke Mol
Veiligheidscoördinator gemeente Roosendaal
Jeroen van Otterloo Gebiedsontwikkelaar, Proper-stok
Erick Schouten
BV Stadsoevers, Proper-stok
Pauline de Jong
BV Stadsoevers, Bouwfonds Ontwikkeling
Lars Paantjens
Projectmanager, Bouwfonds Ontwikkeling
Edzo Bindels
West 8 Stedenbouwkundigen
Marco van den PluymWest 8 Stedenbouwkundigen
Erwin Eggermont
Politie Brabant
Metha de Heer
Brandweer veiligheidsregio Midden en West Brabant
Harry Killaars
Brandweer veiligheidsregio Midden en West Brabant
Ton Wouterse
GHOR
Robert van Wijk
BV Stadsoevers, Projectmanager gemeente
Roosendaal
Casper Sprong
Stedenbouwkundige, gemeente Roosendaal
Ivo Bouwens
Projectleider ingenieursbureau, gemeente Roosendaal
Joost Kleinhaarhuis Verkeer, gemeente Roosendaal
Marc Stroom
Programmering, gemeente Roosendaal
Tobias Woldendorp Senior adviseur DSP-groep
Kyra Kuitert
Senior adviseur DSP-groep
Aukje van Meeteren Junior onderzoeker DSP-groep

5

Werkgroep bijeenkomsten
De VER wordt opgesteld door DSP-groep, in nauwe samenwerking met de
gemeente Roosendaal (Joke Mol-Harte). Centraal in het proces staan drie
bijeenkomsten van de werkgroep. Daarnaast wordt er deskresearch gedaan,
worden er interviews gehouden evenals meerdere schouwen van het gebied
(overdag en 's avonds).
Voor de werkgroep zijn de volgende bijeenkomsten gepland:
Workshop 1: dinsdag 20 januari 2009, 9.30 - 12.00 uur
Workshop 2: dinsdag 3 februari 2009, 9.30 - 12.00 uur
Workshop 3: dinsdag 17 maart 2009, 9.30 - 12.00 uur
Bijeenkomst 1, startbijeenkomst
In de startbijeenkomst wordt de VER, de rol van de werkgroep en van DSPgroep toegelicht, en wordt de concept startnotitie besproken. Belangrijkste
doel is te komen tot overeenstemming over de veiligheidsdoelen die behaald
moeten worden. In deze bijeenkomst wordt ook een start gemaakt met de
inventarisatie van kansen en risico’s die het gebied en de ontwikkelingsplannen herbergen. Dit geschiedt nadat er met de werkgroep geschouwd is
in het plangebied. Dit is feitelijk de eerste stap van de veiligheidsanalyse.
De bevindingen uit de schouw worden op ondergronden gevisualiseerd en
door DSP-groep verder uitgewerkt.
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Bijeenkomst 2, Vaststellen kansen en risico’s en prioriteren risico’s
De resultaten van schouw, interviews en deskresearch worden in de tweede
bijeenkomst besproken. Dit gebeurt aan de hand van visualisaties.
Belangrijk doel van deze bijeenkomst is dat alle deelnemers de beschikking
krijgen over dezelfde informatie, dat belangentegenstellingen op tafel komen
en dat uiteenlopende visies besproken worden. Aan het eind van de bijeenkomst moet overeenstemming worden bereikt over de sterke kanten van de
situatie, over de knelpunten en de risico’s die zich op het gebied van veiligheid voordoen als de plannen worden gerealiseerd.
Nadat overeenstemming is bereikt over kansen en risico’s, moeten aan de
risico’s prioriteiten worden verbonden. Welke knelpunten moeten met voorrang worden opgelost en welke kunnen in een later stadium worden aangepakt of worden als restrisico geaccepteerd? Basis hiervoor zijn de veiligheidsdoelen die eerder zijn vastgelegd. Ook de risico’s die niet geprioriteerd
worden moeten vastgelegd worden, zodat niets verloren gaat.
Bijeenkomst 3, Alternatieven, maatregelen en evaluatie
De visualisaties van de voorgestelde maatregelen worden in de derde bijeenkomst ter discussie voorgelegd. De wenselijkheid, haalbaarheid en het
verwachte effect van de maatregelen worden samen onder de loep genomen.
Hier worden ook mogelijke alternatieven voor de opgestelde plannen geanalyseerd, om te voorkomen dat er goede oplossingsrichtingen verloren gaan
of zich hiaten daarin voor gaan doen. Doel is om tot een gemeenschappelijk
gedragen advies voor (alternatieven en) maatregelen te komen. Dit is de
grote meerwaarde van de VER: alle partijen zijn tezelfdertijd betrokken bij
de keuze van oplossingen en maatregelen. Voorkomen wordt dat in een
latere fase een of meerdere partijen voor onverwachte problemen
komt/komen te staan, waarvoor dan vaak kostbare extra ingrepen nodig zijn.
De gekozen maatregelen moeten primair de geprioriteerde risico’s afdekken.
Voor de risico’s waarvoor in deze fase geen werkbare oplossing kan worden
gevonden moet worden aangegeven wat hiervoor in later stadium nodig is.
Vaak ligt de oplossing dan in het beheer. Eventuele extra kosten hiervoor
moeten door de betreffende beheerders in beeld worden gebracht en door
de raad worden toegekend.
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