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Besluitenlijst Commissievergadering 17 juni 2020 

 

Aanwezigen  

Voorzitter: W.C.H. Brouwers 

Secretaris: C. Koop 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: C.H.D. Hoendervangers, C.J. Gabriëls VLP: M.W.C. Verbeek, 

J.F.A. Heeren VVD: C.F.J. Verstraten, A.T. Eijck-Stein GroenLinks A.J.M. Gepkens, L.C. Villée CDA: 

A.S. Hamans SP: A.C.A.M. Beens, A.A. Maas-Cleeren PvdA: M.S. Yap D66: H.W. Emmen Burger 

Belangen Roosendaal: S. Bozkurt ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader, G.A.M. Testers-van der Maas 

Wezenbeek: K. Kraak, J.J.M.M. Wezenbeek 

College: A.A.B. Theunis, M.A.C.M.J. van Ginderen 

  
 

1. OPENING EN MEDEDELINGEN  

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.   

  

 

2. VASTSTELLEN AGENDA  

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

3. BESLUITENLIJST    

De besluitenlijst van de commissievergadering van 9 juni 2020 is ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

4. Raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen realiseren Kindcentrum De Stappen 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een 
“Ontwerpverklaring van geen bedenkingen” af te geven voor de realisatie van een kindcentrum aan 
de Strijp 27 in Wouw. De aanleiding van de sloop van de huidige school en nieuwbouw van een 
nieuw kindcentrum is de verouderde bouwkundige staat van het huidige gebouw. Ook voldoet de 
huisvesting niet aan de huidige en toekomstige schoolvisie van de initiatiefnemer en is het huidige 
gebouw in de toekomst niet passend voor het aantal te verwachten leerlingen. Om uiteindelijk de 
omgevingsvergunning te kunnen verlenen (door middel van een afwijking van het 
bestemmingsplan), is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad van Roosendaal 
noodzakelijk. 
Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen 
 
Dit raadsvoorstel is rechtstreeks als B-stuk op de agenda geplaatst zonder agendering door fracties 
vooraf.  
 

Wethouder van Ginderen heeft met betrekking tot het Integraal Kindcentrum aangegeven dat de 

schoolgebouwen zo zijn ingericht dat ze breed toegankelijk zijn en het is ook de ambitie om dit de 

komende jaren door te zetten, ook op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen.  

 

Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk (hamerstuk) door naar de raadsvergadering van 25 juni 2020. 

 
 

5. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Vroenhoutseweg 16 
De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan Vroenhoutseweg 16 vast te stellen.  
Het doel van dit bestemmingsplan is het omzetten van de agrarische bestemming in twee 
woonbestemmingen: de voormalige agrarische bedrijfswoning wordt omgezet in een burgerwoning 
en daarnaast wordt de bouw mogelijk gemaakt van een ruimte voor ruimtewoning. Het agrarisch 
bouwvlak met de aanduiding “intensieve veehouderij” komt te vervallen. Het 
ontwerpbestemmingsplan Vroenhoutseweg 16 heeft van 29 april 2019 tot en met 10 juni 2019 ter 
inzage gelegen met de mogelijkheid voor eenieder om een zienswijze in te dienen. Er is één 
zienswijze ingediend door de Provincie.  
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Deze zienswijze is ingediend vanwege de juridische vormgeving, planregels en de bewijsstukken 
Ruimte voor Ruimte. Het bestemmingsplan is zodanig aangepast dat aan de zienswijze is 
tegemoetgekomen.  
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 

Dit raadsvoorstel is rechtstreeks als B-stuk op de agenda geplaatst zonder agendering door fracties 
vooraf.  
 
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk (hamerstuk) door naar de raadsvergadering van 25 juni 2020. 

 

 

6. Raadsvoorstel Gewijzigd vaststellen Bestemmingsplan Thorbeckelaan 237 
Om de bouw van één woning op de Thorbeckelaan 237 -tussen Fazantberg en Hoekstraat, aan de 
rand van de Tolberg- mogelijk te maken, wordt de raad voorgesteld het gewijzigde 
bestemmingsplan Thorbeckelaan 237 vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan Thorbeckelaan 
237 is met ingang van 15 april 2019 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze 
periode hebben elf verschillende betrokkenen en belanghebbenden zienswijzen tegen het 
ontwerpbestemmingsplan ingebracht. Tevens heeft er op 26 juni 2019 een hoorzitting 
plaatsgevonden, waarin reclamanten in de gelegenheid zijn gesteld om een mondelinge toelichting 
op de ingebrachte zienswijze te geven. Als gevolg van de zienswijzen is het bestemmingsplan 
deels op onderdelen bijgesteld, om daarmee aansluiting te vinden bij hetgeen aan bezwaren is 
ingebracht.  
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

 

Wethouder Theunis heeft aangegeven dat door de stedenbouwkundigen is getoetst aan het 
bestemmingsplan Tolberg en dat het past binnen een goede ruimtelijke ordening. Er is daarmee 
geen grond om dit initiatief af te wijzen. Wethouder Theunis heeft wel aangegeven dat hij bij de 
initiatiefnemer zal benadrukken dat hij in de ontwikkeling van het plan de omwonenden mee moet 
nemen.  
 
De fractie van de ChristenUnie heeft ter vergadering de vraag gesteld waarom in dit geval is 
gekozen voor een anterieure overeenkomst in plaats van een exploitatieplan. Wethouder Theunis 
heeft aangegeven dit te zullen nakijken. Deze vraag zal schriftelijk worden beantwoord. 
 
De CDA-fractie heeft ter vergadering ingebracht, dat het grote bouwvlak dat in de verbeelding wordt 
voorgesteld niet is getoetst in de plantoelichting, waarbij de vraag door het CDA is gesteld op basis 
waarvan de raad dan mag uitgaan dat het grote bouwvlak voldoet aan gemeentelijk beleid. 
Wethouder Theunis heeft toegezegd dat hij hier ambtelijk navraag over zal doen en dit de raad 
[schriftelijk] zal laten weten.   
 
De fractie van D66 heeft gevraagd of de wethouder kan toelichten wat de gevolgen zullen zijn voor 
andere/toekomstige planontwikkelingen, mocht de raad niet akkoord gaan met deze 
bestemmingsplanwijziging. Wethouder Theunis heeft aangegeven hier nog een keer samen met de 
raad het gesprek over aan te willen gaan, waarbij gekeken kan worden naar wat er allemaal voor 
projecten zijn geweest en wat daar allemaal bij speelde en welke rechten inwoners daaraan zouden 
kunnen ontlenen. Wethouder Theunis heeft hierbij de suggestie gedaan om hier eens samen met 
de raadswerkgroep RO [informele werkgroep bestemmingsplannen] naar te kijken.  
 
Op vraag van de PvdA-fractie of er duidelijkheid kan worden gegeven m.b.t. of de achterliggende 
grond in de toekomst niet wordt volgebouwd en of dit het agrarisch karakter kan behouden, heeft 
wethouder Theunis aangegeven dat je dit niet als recht kunt vastleggen. Dat zou leiden tot 
ongelijkheid ten opzichte van andere gebieden in de stad, waar wel sprake is van stedelijke 
verdichting. Wel heeft wethouder Theunis aangegeven, dat door de bouw van een woning op deze 
plek toe te staan, het achtergelegen gebied zeer moeilijk bereikbaar wordt, waardoor verdere 
bebouwing in dit gebied praktisch wordt geblokkeerd.  

 
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering van 25 juni 2020. 

 

De VLP-fractie heeft aangegeven met een aantal amendementen te zullen komen, onder andere 
met betrekking tot de grootte van het bouwvlak.  
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Meerdere fracties hebben aangegeven dat dit voorlopig een B-stuk is, in afwachting op de door de 
wethouder toegezegde informatie (m.b.t. vraag CDA over toetsing bouwvlak in de plantoelichting).  

 

7. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:50 uur. 
 


