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Besluitenlijst Commissievergadering 3 en 9 september 2020
Aanwezigen
Voorzitter: J.J.M.M. Wezenbeek
Secretaris: C. Koop
Deelnemers: Roosendaalse Lijst: P.L.F. Raijmaekers, C.J. Gabriëls, C.H.D. Hoendervangers VLP: M.
Verbeek, G.A. van Zalinge VVD: S.M.J. Vermeulen, C.F.J. Verstraten GroenLinks L.C. Villée, A.J.M.
Gepkens CDA: D.C.M. Roeken, R.C.A.W. van Nassau, G. Jacobs SP: A.C.A.M. Beens, A.A. MaasCleeren, M.J.G. Heessels PvdA: M.S. Yap, P.R. Klaver D66: H.W. Emmen Burger Belangen
Roosendaal: S. Bozkurt ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader. G.A.M. Testers Wezenbeek: K. Kraak
College: M.A.C.M.J. van Ginderen, C.F.G.R. Koenraad

1. OPENING EN MEDEDELINGEN
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

2. VASTSTELLEN AGENDA
De agenda is met de volgende wijzigingen vastgesteld.
De fracties van de Roosendaalse Lijst en D66 hebben alsnog om een eerste termijn verzocht bij
agendapunt 4 (raadvoorstel HPO 2020). De commissie heeft hiermee ingestemd.
De fractie van GroenLinks heeft aangegeven niet langer behoefte te hebben aan een eerste termijn
bij agendapunt 5 (raadsvoorstel Krediet Regeling Reductie Energieverbruik) en agendapunt 6
(raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen zonnepark Vroenhout).
De fractie van de ChristenUnie heeft aangegeven niet langer behoefte te hebben aan een eerste
termijn bij agendapunt 5 (raadsvoorstel Krediet Regeling Reductie Energieverbruik).

3. BESLUITENLIJST
De besluitenlijst van de Commissievergadering van 2 juli 2020 is ongewijzigd vastgesteld.

4. Raadsvoorstel Huisvesting Programma Onderwijs (HPO) 2020
Het HPO is vastgesteld door het college van B&W. Het is echter aan de raad om de bijbehorende
kredieten te voteren die benodigd zijn om het HPO te realiseren. In dit raadsvoorstel worden de
gevraagde kredieten voor vervangende bouw bij Ziezo, de Kroevendonk, de Zilverlinde en de
Jeroen Bosch nader toegelicht. Bij de beoordeling van het HPO 2020 is rekening gehouden met de
voorgenomen doordecentralisatie Onderwijshuisvesting, die naar verwachting nog in 2020
voorgelegd zal worden aan de raad. In het kader van deze doordecentralisatie en de gevolgen voor
het HPO 2020 is kritisch gekeken naar de noodzaak voor de toekenning van budgetten in 2020 en
vooruitlopend op de doordecentralisatie. Op basis hiervan heeft het college besloten niet alle
aanvragen toe te kennen, maar alleen de projecten die niet langer kunnen worden uitgesteld.
Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen
Wethouder van Ginderen heeft aangegeven dat het hier gaat om een spoed HPO, enkel en alleen
voor die investeringen die niet kunnen wachten tot realisatie van de doordecentralisatie van de
onderwijshuisvesting. Dit moet de komende maanden duidelijk worden en uiterlijk voor het
kerstreces. Mocht doordecentralisatie niet lukken, dan wordt er gekeken of er een meerjarig HPO
kan worden gerealiseerd en anders komt er wederom een eenjarig HPO (HPO 2021).
Wethouder van Ginderen heeft aangegeven in gesprek te zullen blijven met KPO.
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De PvdA-fractie verzoekt wethouder van Ginderen om op schrift te zetten wat de voor- /nadelen zijn
van doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting en daarbij aan te geven waar men het over
eens is met de schoolbesturen en welke geschilpunten er nu nog zijn. Wethouder van Ginderen
heeft aangegeven dat hij dit verzoek wel eerst wil voorleggen aan de schoolbesturen.
De PvdA-fractie heeft daarnaast nog een vraag gesteld naar aanleiding van de inspraakreactie van
De Kroevendonk. De Kroevendonk heeft zelf een leerlingenprognose van 400 gehanteerd terwijl
het toegekende bedrag op basis van 350 leerlingen is. De PvdA-fractie wil graag een verklaring van
dit verschil. Wethouder van Ginderen heeft toegezegd deze vraag schriftelijk te zullen
beantwoorden.
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering van 24 september 2020.
De fractie van de VLP heeft aangegeven een motie te overwegen om het college de opdracht mee
te geven om met alle schoolbesturen gezamenlijk aan tafel te gaan zitten om nadere afspraken te
maken over mogelijke clustering van scholen per wijk/dorp en dit uit te werken in een
meerjarenplan.
Ook de fractie van D66 overweegt met een motie/moties te komen, al dan niet in overleg met de
VLP.
De PvdA-fractie overweegt een amendement ten aanzien van de kredieten die zij zou willen
voteren. Daarnaast overweegt de PvdA-fractie een motie ten einde af te dwingen dat, wanneer de
raad voor de begroting geen bericht heeft ontvangen over de doordecentralisatie van de
onderwijshuisvesting, de raad dan een HPO gepresenteerd krijgt.
Ook de Roosendaalse Lijst heeft aangegeven dit raadvoorstel vooralsnog als B-stuk te
beschouwen. De fractie beoogt daarbij nog wat verduidelijking op de volgorde van aanpak zoals de
wethouder die heeft aangegeven.
De VVD-fractie overweegt niet zelf met moties en/of wijzigingsvoorstellen te komen. Wel heeft de
VVD aangegeven graag voor 1 januari 2021 duidelijkheid te hebben over de doordecentralisatie
van de onderwijshuisvesting.

5. Raadsvoorstel Krediet Regeling Reductie Energieverbruik
Met de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) zetten gemeenten projecten op om huiseigenaren
te stimuleren tot het nemen van kleine energiebesparende maatregelen in huis. Denk hierbij aan
het aanbrengen van radiatorfolie, een waterbesparende douchekop, de aanschaf van LED lampen,
maar ook het isoleren van de spouw, de vloer en het dak of het plaatsen van zonnepanelen. Deze
energiebesparende maatregelen kan de gemeente Roosendaal een CO2 besparing van 2.360.000
kg opleveren. De gemeente Roosendaal heeft eind 2019 een aanvraag RRE ingediend en €
1.082.948 uitkering toegekend gekregen. De raad wordt nu voorgesteld een krediet van €
1.082.948 beschikbaar stellen en te dekken uit de ontvangen subsidie RRE.
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
Wethouder Koenraad heeft ter vergadering aangegeven dat van het subsidiebedrag ongeveer een
half miljoen euro is t.b.v. de zgn. kleine maatregelen en zo’n 300.000 euro is t.b.v. LED lampen en
dan blijft er nog wat over voor overige kosten.
Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat zij schriftelijk terug zal komen op de vraag van de
VVD-fractie over de hoogte van het bedrag dat uit deze subsidie bestemd is voor het externe
communicatiebureau.
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering van 24 september 2020.
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6. Raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Zonnepark Vroenhout
Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen
af te geven voor de realisatie van het zonnepark ‘Vroenhout’, nabij de Vroenhoutseweg en de
Heirweg in Roosendaal. Parken met zonnepanelen zijn nieuwe technologische ontwikkelingen,
waarmee in bestaande bestemmingsplannen vooraf geen rekening is gehouden. De aanleg van dit
zonnepark is daarmee op dit moment in strijd met het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied
Roosendaal en Nispen’. Om uiteindelijk de omgevingsvergunning te kunnen verlenen (d.m.v. een
afwijking van het bestemmingsplan), is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad
noodzakelijk.
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
Wethouder Koenraad heeft ter vergadering aangegeven dat het zonnepark een eenvoudige
agrarische bestemming betreft, waarbij geen sprake is van bezwaren vanuit een archeologisch of
ecologisch perspectief. Het voldoet aan de regels van een goede ruimtelijke ordening vanuit de
provincie Noord-Brabant en aan de beleidsvisie zonne-energie van de gemeente Roosendaal. Qua
ruimtelijke ordening zijn er dus geen argumenten om geen verklaring van geen bedenkingen voor
dit zonnepark af te geven.
Wethouder Koenraad heeft voorts aangegeven dat het de omwonenden hier vooral gaat om de cocreatie, waarbij met name de locatie ter discussie wordt gesteld. Dit terwijl dit geen onderdeel
uitmaakt van het co-creatieproces. Omwonenden hebben zich op het punt gesteld: ‘we gaan ervoor
zorgen dat het zonnepark er niet komt’. Dit is een lastig startpunt om invulling te geven aan het cocreatieproces. Desalniettemin zijn er wel aanpassingen gedaan als gevolg van de co-creatie,
waarbij is nagedacht over de landschappelijke inpassing. In die zin vindt wethouder Koenraad ook
niet dat het co-creatieproces mislukt is. Wel heeft initiatiefnemer ervaring op moeten doen met
inwonersparticipatie en is dit gaandeweg beter geworden.
De initiatiefnemer heeft aangegeven opnieuw in gesprek te zullen gaan met omwonenden over
financiële participatie. Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat zij ook met de initiatiefnemer zal
bespreken of er een aanpassing kan komen m.b.t. (het sneller dichtgroeien van) de struweelhaag.
Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat ze voortaan bij de start van ieder zonnepark een
bewonersavond zal organiseren waarin ze de aspecten van ruimtelijke ordening en co-creatie
nader toe zal lichten. Hierbij zal ze aangeven dat, wanneer mensen niet serieus met co-creatie aan
de slag willen, zij daar dan beter van af kunnen zien. Een dergelijke toelichting is aan de start bij
het zonnepark Vroenhout niet gegeven en dat had wellicht meer duidelijkheid kunnen geven.
Nadat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven, start de
zienswijzenprocedure.
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering van 24 september 2020.
De fractie van de PvdA heeft aangegeven bedenkingen te hebben en een amendement te
overwegen waarin zij dit zal verwoorden, waarbij zij voornemens is om geen verklaring van geen
bedenkingen af te geven. De PvdA overweegt hierbij ook of er niet iets meer regie vanuit de
gemeente moet komen als het gaat om co-creëren en/of een protocol ten behoeve van een beter
verloop van co-creatieprocessen.
De vergadering is geschorst op 3 september 2020 om 23.00 uur (na afronding van agendapunt 6).
De vergadering zal worden hervat op woensdag 9 september 2020, direct aansluitend aan de
Inspraakbijeenkomst over het initiatiefvoorstel kaders arbeidsmigrantenbeleid.

De vergadering is heropend op woensdag 9 september 2020 om 21:30 uur
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7. 026-2020 Vraag en Antwoord D66, PvdA, GroenLinks - Ja_Ja sticker
Dit betreft antwoorden op schriftelijke vragen van de fracties D66, PvdA en GroenLinks m.b.t. de
mogelijkheid van invoering van een zgn. ‘Ja – Ja’-sticker, waarbij mensen geen ongevraagde
reclamepost ontvangen tenzij ze daar zelf om vragen met een ‘Ja – Ja’-sticker.
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat het aan de raad is om een besluit te nemen over de
eventuele invoering van een ‘ja-ja’-sticker. Als de ‘ja-ja’-sticker wordt ingevoerd, denkt wethouder
Koenraad wel dat het verstandig is om ieder huishouden een sticker toe te sturen.
Dit onderwerp gaat als C-stuk naar de raad van 24 september 2020.
De fracties van D66, PvdA en GroenLinks overwegen een motie ten behoeve van de introductie
van een ‘Ja-Ja’-sticker voor ongeadresseerd reclamedrukwerk.

8. 011-2020 Vraag en Antwoord PvdA - Schone lucht
Dit betreft antwoorden op schriftelijke vragen van de PvdA-fractie over het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en het convenant Schone Lucht (zgn. Schone
Lucht Akkoord).
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat het college niet voornemens is om zich aan te sluiten
bij het Schone Lucht Akkoord. Het aansluiten bij een Schone Lucht Akkoord geeft op zich ook geen
schone lucht. Er wordt binnen de gemeente wel van alles ondernomen ten behoeve van schone
lucht (denk onder andere aan de energietransitie), maar wethouder Koenraad verzoekt de raad ook
een kans te krijgen om hiermee door te gaan en om meer tijd om dit op te pakken. Wat wethouder
Koenraad wel kan doen is een overzicht genereren van alle aspecten die kunnen bijdragen aan
schonere lucht, maar dan wel zonder de ‘druk’ van een Schone Lucht Akkoord. Daarnaast stelt
wethouder Koenraad voor om dit onderwerp nader te bespreken in het kader van de
Omgevingsvisie.
De PvdA-fractie heeft aangegeven dat het genereren van een overzicht niet de wens van de PvdAfractie beantwoordt, om als college als geheel met een integraal plan van aanpak te komen ten
behoeve van een gezonde, schone economie voor Roosendaal. De focus ligt voor de PvdA-fractie
niet enkel op schone lucht. Het gaat de PvdA-fractie om buiten de lijnen, op een onorthodoxe
manier bepaalde doelen met elkaar te verbinden (schone lucht, klimaatakkoord, milieu, economie,
werkgelegenheid, scholing) en dit te integreren met elkaar en onderling af te wegen. Wethouder
Koenraad heeft aangegeven dat de Programmabegroting voor de gemeente Roosendaal op dit
punt zeker kansen biedt om hierin een beweging naar voren te maken.
De PvdA-fractie heeft aangegeven de Programmabegroting af te zullen wachten.
Dit onderwerp gaat niet naar de raad van 24 september 2020.

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering op woensdag 9 september om 22:25 uur.

