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In november 2013 heeft u mondeling aangegeven de procedure voor legeringsgebouwen twee en 
drie te willen opstarten . 
Wij zijn reeds langere tijd in overleg over de ontwikkeling van de Trip van Zoudtlandtkazerne. Er 
hebben diverse overleggen en ateliers plaatsgevonden tussen de ontwikkeldienst van Defensie en 
stedenbouwkundigen van de gemeente Breda. Deze sessies hebben geleid tot een aantal 
gemeenschappelijk gedragen uitgangspunten voor de ontwikkeling van de Trip van 
Zoudtlandtkazerne. 
Het open gebied aan de westzijde en het waardevolle bebouwde gedeelte van de kazerne zouden 
gevrijwaard moeten zijn van nieuwbouw. Aan de De La Reijweg is ruimte voor ontwikkeling. De 
visie op de ontwikkeling omvat een vijftal vrijstaande gebouwen langs de De La Reijweg , in hoogte 
aflopend van de Lovensdijkstraat naar de Piet Avontuurstraat. De bebouwing bevat met name 
huisvesting ten behoeve van kaderhuisvesting. 

Bovenstaande visie is vastgelegd in de volgende, elkaar aanvullende documenten: 
1. 'Visie Trip van Zoudtlandtkazerne' zoals behandeld in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van 5 

juli 2011. 
2. Verslagen van de Commissie Ruimtelijke Kwal iteit d.d. 18 jan 2011, 3 maart 2011 en 16 juli 

2013. 
3. Inrichtingsvoorstel legering Trip van Zoudtlandt, schaal 1 :1000 d.d. november 2013. Gaat over 

de inrichting van het openbaar gebied rondom legeringsgebouwen een, twee en drie. 
4. Parkeerbalans, zoals verwoord in 'projectie normering parkeerplaatsen burgervoertuigen' en 

'projectie normering parkeerplaatsen burgervoertuigen middellange termijn', aan de gemeente 
aangeboden op 1 juli 2013. 

Met dit geheel van afspraken en uitwerkingen is ook voldaan aan ons verzoek d.d. 17 december 
2012 om de randvoorwaarden zoals gesteld aan de ontwikkeling verder uit te werken. 

Voor de eerste toren aan de Lovensdijkstraat is reeds de procedure van een omgevingsvergunning 
met afwijking opgestart. U wilt ook graag een procedure voor de gebouwen twee en drie laten 
opstarten. Afgesproken is dat in dit kader een bestemmingsplanherziening voor het gehele terrein 
van de Trip van Zoudtlandtkazerne opgesteld zal worden, waarbij de bouwmogelijkheden voor het 
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westelijk deel van het terrein beperkt worden en de nieuwbouw van de vijf gebouwen mogelijk 
wordt gemaakt. In gezamenlijk overleg zal bepaald worden hoe de legeringsgebouwen vier en vijf, 
waar momenteel nog geen concrete plannen voor zijn, in dit bestemmingsplan juridisch vastgelegd 
zullen worden. 

Inpassing van legeringsgebouwen twee en drie 
Een belangrijk uitgangspunt is de transparantie van het gebied . Het centraal gelegen monumentale 
deel moet zichtbaar zijn voor de buitenwereld. Doorzicht is een belangrijk beleidspunt van 
Defensie. Het projecteren van de gebouwen langs de De La Reijweg in oost-westrichting, zoals u 
voorstelt, past goed binnen het idee van doorzicht op het terrein. Een concreet voorstel voor 
herinrichting heeft u gedaan in het 'Inrichtingsvoorstel legering Trip van Zoudtlandt, schaal 1: 1000' 
d.d. november 2013. Nadat het programma en de bouwmassa van de gebouwen twee en drie 
duidelijk zijn, zal dit inrichtingsvoorstel eventueel hierop aangepast moeten worden. 

Er dienen voldoende parkeerplaatsen ingepast te worden ten behoeve van de nieuwbouw. Een en 
ander is al eerder berekend, maar zodra het definitieve functionele programma van toren twee en 
drie bekend zijn dient deze parkeerbalans eventueel hierop aangepast te worden. Zodra de 
bouwmassa van de gebouwen twee en drie bekend zijn, zouden wij ook graag zien hoe de 
parkeerplaatsen ruimtelijk ingepast gaan worden . 

De stroomfunctie van de De La Reijweg heeft een hoge prioriteit. De ontwikkeling leidt tot een 
hogere verkeersdruk op de al drukke De La Reijweg. De huidige in- en uitgang aan de De La 
Reijweg kan gehandhaafd blijven. Wel dienen vast personeel en de cursisten via een nieuwe 
entree aan de Lovensdijkstraat (ter hoogte van de huidige calamiteitenpoort) aan te komen en te 
vertrekken . Het overige verkeer kan via die bestaande in- en uitgang aan de De La Reijweg gebruik 
blijven maken. 

Voor wat betreft een eventuele watergang die in de toekomst idealiter langs de Lovensdijkstraat 
zou worden gerealiseerd, hebben we afgesproken dat we hierover in een separaat proces met u in 
gesprek blijven. 

Afgesproken is dat de uitwerking van de plannen voor de gebouwen twee en drie zal plaatsvinden 
in overleg met de gemeente. Een eerste stap is een beoordeling door de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit. Wij nodigen u uit hiervoor een massastudie in te dienen voor de behandeling op 25 
februari 2014. 

Procedure 
Gezien de beoordeling van uw verzoek zijn wij bereid om een bestemmingsplanherziening in 
procedure te brengen voor het gehele terrein van de Trip van Zoudtlandtkazerne. Hierbij dient u 
rekening te houden met bovengenoemde randvoorwaarden . Bijgevoegd is een offerte met de 
gemeentelijke kosten die gemoeid zijn met de bestemmingsplanherziening . Wij vragen u één 
ondertekend exemplaar terug te sturen. U dient zelf een stedenbouwkundig bureau in de arm te 
nemen dat een ontwerp-bestemmingsplan voor u maakt. Indien u een bureau geselecteerd heeft, 
zal de gemeente aangeven aan welke eisen een bestemmingsplan dient te voldoen en de 
benodigde gegevens aanleveren. Bijgevoegd is een lijstje met stedenbouwkundige bureaus die dit 
voor u kunnen opstellen. 
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Voor deze bestemmingsplanherziening zijn enkele onderzoeken noodzakelijk die u dient aan te 
leveren. Het gaat hierbij om bodemonderzoek, flora en faunaonderzoek, externe veiligheid, 
geluidsonderzoek, luchtkwaliteitsonderzoek, archeologisch onderzoek, vormvrije mer-beoordeling 
en watertoets. Normaliter kan het stedenbouwkundig bureau dat het ontwerp-bestemmingsplan 
voor u maakt deze onderzoeken voor u (laten) uitvoeren. Een natura-200 onderzoek maakt 
onderdeel uit van de onderwerpen flora en fauna en mer. U heeft in het kader van de procedure 
voor het eerste legeringsgebouw reeds opdracht aan Antea Group gegeven dit onderzoek te laten 
uitvoeren. Dit onderzoek is ook bruikbaar voor het nieuwe bestemmingsplan voor het gehele 
terrein. 

Kosten en overeenkomsten 
Anterieure overeenkomst en kosten bestemmingsplan 
Volgens de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht een exploitatieplan op te stellen om 
mogelijke kosten op de initiatiefnemer te verhalen. In plaats hiervan wordt met u een anterieure 
overeenkomst gesloten waarin alle kosten die met het plan te maken hebben geregeld worden, 
zoals bijvoorbeeld plankosten, de kosten voor het opstellen en in procedure brengen van het 
bestemmingsplan, (grond)exploitatiekosten en eventueel garantstelling voor de tegemoetkoming in 
de planschade. Deze kosten zijn voor uw rekening. 
Deze anterieure overeenkomst zal door de gemeente opgesteld worden en dient getekend te zijn 
voor de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan. 

Tegemoetkoming in de planschade 
De realisatie van uw verzoek is alleen mogelijk door aanpassing van het planologische regiem . Als 
gevolg hiervan is het voor belanghebbenden op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke 
ordening mogelijk een tegemoetkoming in de planschade te claimen bij het college van B&W na het 
onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. Wij vragen u om dit risico in beeld te laten 
brengen voor de start van de bestemmingsplanherziening. Indien blijkt dat er door omwonenden 
een tegemoetkoming geclaimd kan worden, dient u hier financieel garant voor te staan middels een 
bankgarantie. 
In de anterieure overeenkomst zal een passage worden opgenomen met betrekking tot mogelijke 
planschade. Planschade zal op u worden verhaald als hiervoor een verzoek wordt ingediend en 
blijkt dat er sprake is van recht op een tegemoetkoming . Dit zal worden beoordeeld door een 
onafhankelijk, deskundig adviseur. Een risicoanalyse dient uitgevoerd te worden door een 
adviesbureau dat hierin is gespecialiseerd. 

Vervolg van de procedure 
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Indien u de procedure wilt vervolgen, dient u één 
exemplaar van de ondertekende offerte op te sturen naar de gemeente. 
Indien u deze aanvraag pas over geruime tijd indient, kunnen politieke, maatschappelijke, 
programmatische en/of juridische omstandigheden eventueel leiden tot gewijzigde inzichten en 
leiden tot een ander oordeel op het verzoek. Als redelijke termijn nemen wij in acht een periode van 
zes maanden na dagtekening van deze brief. Op het moment dat het eind van deze termijn in zicht 
komt bespreken wij graag met u welke eventuele aanpassingen in de procesgang nuttig of 
noodzakelijk zijn. 
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Wij zijn dus in principe bereid medewerking te verlenen aan uw verzoek om een herziening van het 
bestemmingsplan 'Breda Zuid-Oost'. Deze bestemmingsplanherziening zal onderworpen worden 
aan vooroverleg en zal ter visie gelegd worden. In deze fasen kan eenieder een reactie geven op 
het bestemmingsplan . De afweging tussen deze reacties en uw verzoek kan leiden tot een herziene 
beoordeling ten aanzien van het verzoek. 

Nadat het nieuwe bestemmingsplan rechtskracht heeft, kunt u een omgevingsvergunning indienen. 

Hoogachtend, 

, burgemeester, 

, secretaris. 



 



280 parkeerplaatsen

40 militaire parkeerplaatsen

6 parkeerplaatsen

8 parkeerplaatsen

6 parkeerplaatsen

27 parkeerplaatsen

8 parkeerplaatsen

35 parkeerplaatsen

20 parkeerplaatsen

8 parkeerplaatsen

6 parkeerplaatsen

24 parkeerplaatsen

3 parkeerplaatsen

44 parkeerplaatsen

21 parkeerplaatsen

8 parkeerplaatsen

30 parkeerplaatsen

62 parkeerplaatsen

Parkeerplaatsen in parkeerbalans (totaal 596 pp)

Parkeerplaatsen buiten parkeerbalans (historisch deel) (totaal 36 pp)

9 parkeerplaatsen

27 parkeerplaatsen






