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Besluitenlijst Commissievergadering 14 mei 2020 
 

Aanwezigen  

Voorzitter: A.J.M. Gepkens 

Secretaris: C. Koop 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: C.J. Gabriëls VLP: J.F.A. Heeren VVD: C.F.J. Verstraten 

GroenLinks L.C. Villée CDA: A.S. Hamans SP: M.J.G. Heessels PvdA: P.R. Klaver D66: H.W. 

Emmen Burger Belangen Roosendaal: S. Bozkurt ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader Wezenbeek: 

J.J.M.M. Wezenbeek 

College: A.A.B. Theunis 

  

 

1. OPENING EN MEDEDELINGEN  

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.   

  

 

2. VASTSTELLEN AGENDA  

De agenda is met de volgende wijziging vastgesteld: 

 

De fractie Wezenbeek heeft verzocht om een eerste termijn bij agendapunt 4 – Raadsvoorstel 

gebiedsvisie de Bulkenaar. De commissie heeft hiermee in meerderheid ingestemd.  

 

 

3. BESLUITENLIJST    

De besluitenlijst van de commissievergadering van 20 februari 2020 is ongewijzigd vastgesteld. 

 
 

4. Raadsvoorstel Gebiedsvisie De Bulkenaar 
Na de keuze van Bravis om het regioziekenhuis te willen gaan vestigen op de Bulkenaar, is gestart 
met het ontwikkelen van een visie op het gebied de Bulkenaar en op de locatie van het huidige 
ziekenhuis. Deze gebiedsvisie is een gezamenlijk product van de gemeente en Bravis. De 
gebiedsvisie vormt enerzijds de onderbouwing richting provincie om te kunnen overgaan tot een 
stedelijke ontwikkeling in een huidig buitengebied. Anderzijds schetst de visie een beeld van de 
globale inrichting van het gebied de Bulkenaar en de bijbehorende infrastructuur richting de 
inwoners van Roosendaal. De raad wordt voorgesteld de gebiedsvisie De Bulkenaar vast te stellen. 
De gebiedsvisie vormt het vertrekpunt voor het op te stellen bestemmingsplan en de 
milieueffectrapportage (MER). 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

 
Wethouder Theunis heeft tijdens de beraadslaging over het raadsvoorstel Gebiedsvisie De 

Bulkenaar de commissieleden verzocht om niet alleen conclusies te trekken op basis van de drie 

inspraakreacties. Het eigen belang van insprekers moet hierin afgewogen worden tegen het 

algemeen belang. Wethouder Theunis heeft hierbij aangegeven dat er wel degelijk co-creatie heeft 

plaatsgevonden bij de totstandkoming van de gebiedsvisie. De onderliggende stukken tonen dat 

ook aan en veel inwoners zijn actief betrokken geweest.  

 

Wethouder Theunis heeft toegelicht dat in de twaalf hectare voor het ziekenhuis ook een stuk eigen 

vergroening dient te komen wat het ziekenhuis daar zelf dient te realiseren. Daarbuiten komt de 

zgn. groene buffer. Hier wordt 12 hectare natuurcompensatie mogelijk gemaakt. 

 

De CDA-fractie heeft de portefeuillehouder verzocht om onderzoek te doen naar de mogelijkheid 

om de zuidelijke ontsluiting richting de wijk Tolberg in de grond te verzinken. Wethouder Theunis 

heeft hier positief op gereageerd; mogelijkheden, om in het ontwerp rekening te houden met het 

uitgangspunt “geen auto zien en horen”, zullen worden onderzocht.    
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In reactie op een bijdrage van de VLP in eerste termijn over stremmingen op het spoor in relatie tot 

veiligheidsmaatregelen heeft wethouder Theunis aangegeven dat het bekend is dat deze 

veiligheidsmaatregelen een probleem vormen en dat dit weliswaar wat langer gaat duren, maar dat 

hier al wel een toezegging ligt om dit veiligheidsprobleem op te lossen.  

 

De PvdA-fractie heeft vragen gesteld in relatie tot de luchtkwaliteit m.b.t. de beoogde uitbreiding 

van een varkensstal aan de andere kant van de A58 (Oostlaarsestraat 6). Hierbij is het voorstel van 

de PvdA om kaders voor luchtkwaliteit mee te geven en om dit te borgen in het 

dierenwelzijnsbeleid. Wethouder Theunis heeft aangegeven dat hij het werken met normenkaders 

wil koppelen aan de Omgevingsvisie. Wethouder Theunis wil daarnaast graag een uitspraak 

hebben –en dit zou je kunnen koppelen aan het dierenwelzijnsbeleid– ten aanzien van hoe 

Roosendaal vanuit deze optiek met dieren om wil gaan; Gaat het alleen maar om de uitstoot en 

milieu- en gezondheidseffecten of gaat het ook om het welzijn van de dieren? Wethouder Theunis 

heeft aangegeven dat hij graag zou zien dat het daar [dierenwelzijnsbeleid] ook een positie krijgt.    

 

De VLP heeft nog vragen gesteld m.b.t. de reikwijdte van de ontsluiting en of daar het doortrekken 

van de Willem Dreesweg nog bij hoort en m.b.t. de betekenis van de zgn. erftoegangswegen 

[waarom deze niet geschikt zijn als ontsluitingswegen]. Wethouder Theunis heeft de VLP-fractie 

verzocht deze vragen schriftelijk danwel ambtelijk te stellen, dan zullen deze vragen van een 

antwoord worden voorzien.  

 

Dit raadsvoorstel wordt doorgeleid als een B-stuk naar de raadsvergadering van 28 mei a.s.  

 

De fractie van GroenLinks overweegt een motie ten behoeve van een verduidelijking/lichte kadering 

van de co-creatie binnen het project. De fractie van de ChristenUnie heeft aangegeven met de 

fractie van GroenLinks hierover mee te willen denken.  

 

De fractie van GroenLinks overwoog ook een motie ten behoeve van het formuleren van een 

duidelijk gemeentelijk participatiebeleid bij ruimtelijke ontwikkeling. Nu de portefeuillehouder heeft 

aangegeven er waarde aan te hechten om dit mee te nemen in de totstandkoming van de 

Omgevingsvisie in aanloop op de nieuwe Omgevingswet [toezegging], ziet de fractie van 

GroenLinks hiervan af.  

 

De VLP overwoog een motie m.b.t. de toegankelijkheid van de Lelieberg. Nu de portefeuillehouder 

heeft aangegeven dat de toegankelijkheid van de Lelieberg voor fietsverkeer, openbaar vervoer en 

de hulpdiensten reeds in het plan zit [toezegging], heeft de VLP-fractie aangegeven hiervan af te 

zien.  

 

Na vaststelling van de gebiedsvisie volgt de bestemmingsplanprocedure ten behoeve van het 

ziekenhuis en de parallelweg. 

 

 

5. Raadsvoorstel Vestiging voorkeursrecht Zuidelijke ontsluiting 
Uitvoering van de gebiedsvisie De Bulkenaar vraagt verdere (financiële) middelen en het verwerven 
van een grondpositie ten behoeve van de zuidelijke ontsluiting van Tolberg. Het college heeft 
daarom op 10 maart 2020 besloten gronden aan te wijzen waarop het voorkeursrecht op grond van 
de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing wordt verklaard. Het betreft percelen aan 
en gelegen nabij de Thorbeckelaan, Rietgoorsestraat, Huijbergsestraat en het Roosendaalsewegje 
te Roosendaal. Er zijn tegen het besluit van het college (artikel 6 Wvg) bezwaren ingediend en er 
zijn op het raadsvoorstel en -besluit (artikel 5 Wvg) zienswijzen binnengekomen. De bezwaren 
tegen het besluit van het college worden op basis van artikel 6, derde lid, Wvg tevens geacht te zijn 
gericht tegen het besluit van de gemeenteraad. In de nota van zienswijzen is aangegeven hoe met 
de ingediende bezwaren en zienswijzen is omgegaan. De gemeenteraad wordt voorgesteld het 
door het college opgelegde voorkeursrecht te bestendigen voor de periode van 3 jaar en krediet ter 
beschikking te stellen voor de grondverwerving. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
Dit raadsvoorstel is rechtstreeks als B-stuk op de agenda geplaatst, zonder agendering door 

fracties vooraf.  
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Dit raadsvoorstel wordt doorgeleid als een A-stuk naar de raadsvergadering van 28 mei a.s.  

 

De fractie van de ChristenUnie heeft aangekondigd mogelijk nog met schriftelijke vragen te zullen 

komen ten aanzien van de buisleidingenstra(a)t(en) die in het ontwikkelgebied liggen.  

 

 

6. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur. 


