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Besluitenlijst Commissie Omgeving van 24 juni 2015 
 

Voorzitter: J.J.M.M. Wezenbeek 
Secretaris: R.Dam 
Deelnemers: VVD: Boons, G.A.H.M. (Gerard), Frijters, M.C.J. (Marlon), Roosendaalse Lijst: 

Janssen, C.G.M. (Cees), Beer, de Y.A.J.M. (Yvonne), Fronczek, H.H. (Hans), 
Gabriëls, C.J. (Cor), Goossens, C.A.J.M. (Charl), CDA: Breedveld, R. (Robert), Mol, 
A.A.M. (Ad), VLP: Heeren, J.F.A. (Jos), Verbeek, M. (Martijn), Hertogh, J.M.M. (John), 
SP:  Oudhof, A.W. (Ada), Missal, B. (Bernd), Aa, van der M.J. (Marcel), PvdA: Derks, 
E. (Esther), D66: Vermeulen, M.F.C. (Maarten),  Nieuwe Democraten: Beesems, 
P.A.M.P. (Pieter).  

 

 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN 

De fractie van GroenLinks is vanavond afwezig.  
 
De voorzitter geeft aan dat de Commissie Omgeving vanavond tot maximaal 23.00 uur duurt. Een 
eventuele uitloop vindt plaats op 25 juni 2015 vanaf 19.30 uur. 
 
Met het voorstel voor een werkbezoek aan de GWEL-projecten op 10 september 2015 wordt 
ingestemd.  
 

2. VASTSTELLEN AGENDA 
 
Het raadsvoorstel Ontwerp verklaring van geen bedenkingen bouwplan Boulevard 83-85 in 
Roosendaal voor het realiseren van zes appartementen is door geen enkele fractie geagendeerd. 
Het voorstel is abusievelijk niet bij de A-categorie op de agenda vermeld. Voorzitter stelt voor om 
het raadsvoorstel alsnog als agendapunt 5.1 (A-categorie) aan de agenda toe te voegen. De 
commissie stemt hier mee in.    
 
Ten aanzien van agendapunt 4, nummer 4-15: 24-uursvraag Roosendaalse Lijst Stand van zaken 
Regionaal Kompas, heeft de portefeuillehouder aangegeven dat het niet mogelijk is de 
antwoorden te geven voor deze Commissie Omgeving. Dit omdat er eerst afstemming met de 
gemeente Bergen op Zoom dient plaats te vinden. Voorzitter stelt voor 4-15 door te schuiven naar 
de Commissie Bestuur van 1 juli a.s. De commissie stemt hier mee in.   
 
De agenda is met bovengenoemde wijzigingen vastgesteld.  
  

3. BESLUITENLIJST, ACTIELIJST EN MOTIELIJST 
De besluitenlijst van de Commissie Omgeving d.d. 8 april 2015 is ongewijzigd vastgesteld.  
 
T.a.v. de actielijst: 
2014-A19 – 24-uursvraag Roosendaalse Lijst Tongerloplein: wethouder Lok geeft aan dat hij nog 
geen wijzigingen in de stand van zaken kan doorgeven. Platform R is bezig om de financiering rond 
te krijgen.  
 
T.a.v. de motielijst: 
2015-M2 – Gewijzigde begroting 2015 WVS-groep: De Roosendaalse Lijst verzoekt de motie nog 
niet af te voeren van de motielijst. De motie blijft dus staan.    
 

4. VRAGEN AAN HET COLLEGE 
Onderstaande 24-uursvragen zijn door commissieleden gesteld. 

 
4-1 24-uursvraag CDA www.WegKwijtRoosendaal.nl 
Wethouder Polderman heeft aangegeven dat bestaande websites verbeterd zullen worden. Het 
gaat om de websites WegwijsRoosendaal.nl en de site van de gemeente Roosendaal 
(Roosendaal.nl).    
 



- 2 - 

4-2  24-uursvraag CDA Brandbrief Samen Kunnen We Het Zelf  
4-3  24-uursvraag VLP PGB ellende  
4-4  24-uursvraag SP Toename van mensen met schulden  
Wethouder Polderman heeft toegelicht dat de beleidsnota armoede- en minimabeleid nog voor het 
zomerreces aan de Raad verzonden zal worden. De richting waar vooral aan wordt gedacht 
betreft de inzet op vroegsignalering.  
 
4-5 24-uursvraag VVD Landgoed (of landfout) Wouwse Plantage  
4-6  24-uursvraag Roosendaalse Lijst Basisinkomen uitkeringsgerechtigden  
Wethouder Verbraak heeft aangegeven dat het de bedoeling is om voor de 6 gemeenten een pilot 
te draaien ín Roosendaal.  
 
4-7 24-uursvraag SP Juridische dienstverlening Roosendaal  
4-8 24-uursvraag Nieuwe Democraten Plastic afval  
4-9 24-uursvraag Nieuwe Democraten Verkeersveiligheid  
4-10 24-uursvraag VLP Cash betaling parkeerautomaten 
Wethouder Lok heeft aangegeven dat de betaalautomaten universeel geschikt zijn gemaakt voor 
de Europese standaard, en dat is Maestro. Het is de bedoeling dat bezoekers in de 
parkeergarages parkeren en daar kan wel op allerlei mogelijke manieren betaald worden.  
De VLP heeft aangekondigd nog aanvullende schriftelijke vragen te zullen stellen.  
 
4-11 24-uursvraag VLP en GroenLinks LAP2 verplichtingen 
4-12 24-uursvraag VVD Liften Passerelle 
Wethouder Schenk heeft toegelicht dat vandalisme aan de liften veel kosten met zich meebrengt. 
In overleg met Toezicht en Handhaving wordt momenteel bekeken hoe dergelijke problematiek in 
de toekomst kan worden aangepakt.  
 
4-13 24-uursvraag VLP Lantaarnpalen Binnenstad 
4-14 24-uursvraag VLP Kosten onderhoud groen en maaibeurten 
 
4-15 24-uursvraag Roosendaalse Lijst Stand van zaken Regionaal Kompas  
Deze 24-uursvraag is bij vaststelling van de agenda doorgeschoven naar de Commissie Bestuur 
van 1 juli a.s. 
 

5. A – CATEGORIE 
Voorstellen die zonder beraadslaging in de commissie worden doorgeleid naar de raadsagenda. 

 
5.1. Raadsvoorstel Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Bouwplan Boulevard 83-85 in 

Roosendaal 
 
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk naar de raadsvergadering van 8 juli 2015. 
 

6. B – CATEGORIE 
Raadsvoorstellen die ter bespreking zijn geagendeerd. 
 
6.1 Bestemmingsplan Westelaarsestraat 54 
Op de locatie Westelaarsestraat 54 bevond zich een fokzeugbedrijf. Vóór 1 januari 2013 is het 
varkensbedrijf beëindigd, mede omdat het varkensbedrijf geconfronteerd zou worden met milieu-
technische kostenverhogende factoren. Beoogd is de bestaande varkensstallen te slopen. Ter 
compensatie is initiatiefnemer voornemens twee nieuwe ruimte voor ruimte woningen te 
realiseren. Het moment is gekomen om over te gaan tot vaststelling van dit bestemmingsplan. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
  
Zoals te doen gebruikelijk is het raadsvoorstel als B-stuk op de agenda geplaatst zonder een 
gemotiveerde agendering door commissieleden. 
 
Het raadsvoorstel is verder niet in de commissie besproken en gaat als A-stuk naar de 
raadsvergadering van 8 juli 2015. 
 

6.2 Bestemmingsplan Buitengebied Roosendaal-Nispen 
De gemeente Roosendaal is, mede als gevolg van de actualiseringplicht zoals vervat in de Wet 
ruimtelijke ordening, al in 2003 gestart met een programma om te komen tot een actueel 
bestemmingsplanbestand. Het onderhavige bestemmingsplan is het laatste grote 
bestemmingsplan, dat hiervan deel uitmaakt als integrale herziening van de bestemmingsplannen, 
die gelden voor het buitengebied dat aansluit op de kernen Roosendaal en Nispen.  
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Aan de orde is dus de vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied Roosendaal – Nispen”, 
waarbij tegelijkertijd een beslissing wordt genomen met betrekking tot de ingediende zienswijzen. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Wethouder Theunis heeft aangegeven dat in kaart is gebracht welke gebieden van archeologische 
waarde kunnen zijn. Dit blijft onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan.  
 
Het raadsvoorstel gaat als A-stuk naar de raadsvergadering van 8 juli 2015. 
 
6.3  Raadsvoorstel Instellen groenfonds t.b.v. kwaliteitsverbetering landschap 
Bij ontwikkelingen in het buitengebied, waarvoor een ruimtelijke procedure nodig is, kan de 
mogelijke investering in de kwaliteitsverbetering van het landschap in een centraal fonds gestort 
worden. Op deze manier hoeft per ontwikkeling geen landschapsplan op worden gesteld of het 
geld expliciet gelabeld worden om de investering te borgen. De raad wordt voorgesteld een 
groenfonds in te stellen. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Wethouder Theunis geeft aan dat het College met voorstellen zal moeten komen om de middelen 
uit het Groenfonds te kunnen besteden. Voor wat betreft de projectenlijst geeft wethouder Theunis 
aan dat samen met de raad zal worden bezien welke projecten zinvol zijn om aan de lijst toe te 
voegen. Het werkbezoek van de Raad aan de GWEL-projecten op 10 september 2015 moet ook 
in dit licht worden gezien. 
 
Het raadsvoorstel gaat als B-stuk naar de raadsvergadering van 10 juni 2015 2015. 

 
De fractie van de VLP kondigt aan in de raadsvergadering een amendement te willen indienen om 
de compensatiegelden te oormerken voor bestedingsdoelen t.b.v. kwaliteitsverbetering van het 
landschap. 
 

7. BESPREEKSTUKKEN 

Er zijn geen bespreekstukken geagendeerd. 
 

8. SLUITING 
De voorzitter sluit de vergadering om 20:25 uur. 
 
 
 
De voorzitter van de Commissie Omgeving 
 
 
J.J.M.M. Wezenbeek 


