
 
COMMISSIEVERGADERING  

 
Vergaderdatum:  11 mei 2017 
Tijd:   19.30 uur – 23.00 uur 
De commissievergadering maakt onderdeel uit van de Raadsavond die uit meerdere fasen kan bestaan. 
Op 11 mei 2017 vindt eerst een inspraakbijeenkomst en aansluitend de commissievergadering plaats. 
 
Vergaderplaats:  Raadszaal, Oude Raadhuis aan de Markt te Roosendaal 

 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
A G E N D A: 
 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
 
2. VASTSTELLEN AGENDA 
 
3. BESLUITENLIJST 

Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 13 april 2017. 
 
4. Raadsvoorstel vaststelling Bestemmingsplan Recreatiepark De Stok 

Voor Recreatiepark de Stok is een nieuw bestemmingsplan opgesteld; ‘Recreatiepark De Stok fase 1’ is 
ruimschoots ouder dan 10 jaar en dus toe aan herziening. De enige ontwikkeling die in het gebied 
mogelijk wordt gemaakt is de bouw van een hotel naast en behorende bij de sauna.   
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

 
Geagendeerd door:  
- Nieuwe Democraten 
- VVD 
- CDA 

 
5. Raadsvoorstel Wielerexperience Roosendaal 

Beoogd wordt realisatie van de Wielerexperience. Deze bestaat uit een asfaltbaan van ca. 1 km met 
brug, een mountainbike trail van ca. 1 km en een pumptrack (geasfalteerd parcours waar alles wat 
wieltjes heeft gebruik van kan maken). De accommodatie wordt voorzien van verlichting. De oude 
atletiek-opstallen worden gesloopt (met uitzondering van de poort en de wedstrijdtoren).  
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 

Geagendeerd door:  
- PvdA 
- Roosendaalse Lijst 
- VLP 

 
6. Raadsmededeling 18-2017 Overdracht onderhoud sportaccommodaties 

Met het vaststellen van de kadernota 2016 door de gemeenteraad is bepaald dat het machinaal 
onderhoud op de sportparken wordt overgedragen aan de verenigingen die de sportaccommodaties 
gebruiken. Het handmatige onderhoud was in 2013 al overgedragen aan de verenigingen.  
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Geagendeerd door:  
- VLP 
- PvdA 
 
 
 



7. Lis brief nr. 1046031 – CDA HAAREN – Motie vreemd aan de orde van de dag Provinciale 
verordening stikstof - AANGENOMEN 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 

Geagendeerd door:  
- Roosendaalse Lijst 

 
Agendamotivering Roosendaalse Lijst 
De Provincie is voornemens om de provinciale verordening stikstof te wijzigen, waardoor de termijn 
waarin stallen moeten voldoen aan een forse vermindering van de uitstoot van stikstof binnen 3 jaar 
(dus voor 2020) moet zijn gerealiseerd. Dit terwijl de provincie in een convenant met het 
landbouwbedrijfsleven heeft vastgelegd dat veehouders de uitstoot van stikstof uit hun stallen pas vóór 
2028 fors moeten hebben verminderd. De fractie van de Roosendaalse Lijst vindt het vervroegen van 
deze termijn geen goede ontwikkeling en is van mening dat daarmee het landbouwbedrijfsleven nog 
verder onder druk komt te staan. De fractie van de Roosendaalse Lijst wil hierover graag in gesprek 
met de andere fracties. 

 
 
8. Raadsmededeling 17-2017 Onderzoek Ouderenhuisvesting 

Betreft aanbieden van de onderzoeksrapportage over de woonwensen en verhuismotieven van ouderen 
in Roosendaal. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 

Geagendeerd door:  
- SP 

 
 
9. SLUITING 

 
De voorzitter van de Commissie 
 
 
C.G.M. Janssen 
 
 
 
 
 
 

 
De agenda en bijbehorende stukken zijn te vinden op www.raad.roosendaal.nl. 

Van de vergadering wordt een video-opname gemaakt. Deze video is zowel rechtstreeks als achteraf op internet terug te zien. 


