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Besluitenlijst Commissievergadering 24 maart 2021 

Aanwezigen  

Voorzitter: W.C.H. Brouwers 

Secretaris: C. Koop 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: C.H.D. Hoendervangers, R.G.J. van Broekhoven VLP: J.F.A. 

Heeren, M. Verbeek, M.J.M. de Waard VVD: S.M.J. Vermeulen GroenLinks: L.C. Villée CDA: A.S. 

Hamans LS21: A.C.A.M. Beens PvdA: B. Rommens, 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 digitale commissievergadering om 19.30 uur.   

 

 

2. VASTSTELLEN AGENDA  

De agenda is met de volgende wijziging vastgesteld: 

 

De voorzitter heeft voorgesteld om agendapunt 4 – Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 

Moerstraatseweg 16 van de agenda af te voeren. Dit naar aanleiding van het verzoek van 

wethouder Theunis om het raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Moerstraatseweg 16 niet in 

behandeling te nemen. De initiatiefnemer heeft gisteren laten weten, dat er nog een planonderdeel 

nader moet worden onderzocht. De raad ontvangt op korte termijn een nieuw raadsvoorstel.  

De commissie heeft ingestemd met het afvoeren van agendapunt 4.  

 

 

3. BESLUITENLIJST 

De besluitenlijst van 11 maart 2021 is ongewijzigd vastgesteld.  

 

 

4. Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Moerstraatseweg 16 
Het doel van het bestemmingsplan “Moerstraatseweg 16” is het vernieuwen van het 
waterproductiebedrijf op deze locatie, hetgeen noodzakelijk is om in de toekomst te kunnen 
voorzien in de productie van goed drinkwater. Het ontwerpbestemmingsplan “Moerstraatseweg 16” 
heeft van maandag 19 oktober 2020 tot en met 1 december 2020 ter inzage gelegen met de 
mogelijkheid voor eenieder om een zienswijze in te dienen. Er zijn geen zienswijzen ingediend 
binnen voornoemde termijn. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen. 

Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 

Dit raadsvoorstel is bij het vaststellen van de agenda van de agenda afgevoerd (zie agendapunt 2). 
 

 

5. Raadsvragen ChristenUnie en PvdA – 380 kV hoogspanningsnetwerk in Roosendaal 
Betreft raadsvragen van de ChristenUnie en PvdA over de komst van het 380 kV 
hoogspanningsnetwerk in Roosendaal. In de beantwoording is door het college voorgesteld om, als 
er nog specifieke aanvullende aandachtspunten vanuit de raad zouden zijn, die binnen 2 weken via 
de griffie kenbaar te maken. Dan kunnen deze betrokken worden bij de reactie, mede namens de 
gemeenteraad, aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).  

Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 

Wethouder Theunis heeft toegezegd om op korte termijn een bijeenkomst te zullen plannen met 

TenneT/EZK en de direct betrokkenen/omwonenden. Hierin kunnen alle aspecten waar de 

betrokkenen/omwonenden hun zorgen over hebben geuit, aan de orde komen. Wethouder Theunis 

heeft aangegeven dat raadsleden die dat willen, ook voor deze sessie uitgenodigd zullen worden.  
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Fracties PvdA en ChristenUnie hebben verzocht om deze bijeenkomst op een zo’n kort mogelijke 

termijn te laten plaatsvinden. Dit i.v.m. de deadline voor het indienen van een zienswijze [22 april 

2021] bij EZK. Daarbij hebben de fracties verzocht om de in de antwoorden op de raadsvragen 

genoemde reactietermijn van twee weken tot na de bijeenkomst op te schorten. De fracties hebben 

aangegeven de input van de omwonenden in de zienswijze betrokken te willen zien. Wethouder 

Theunis heeft aangegeven hiervoor zijn uiterste best te zullen gaan doen, maar dat hij ook 

afhankelijk is van de bereidwilligheid van TenneT/EZK. Wethouder Theunis heeft aangegeven 

voornemens te zijn om in ieder geval voor de deadline van 22 april 2021 een zienswijze in te zullen 

dienen op basis van het gekozen tracé, maar dat de gemeente zich het recht voorhoudt om ook na 

die datum nog invloed uit te oefenen op dit dossier. Daarbij heeft hij aangegeven, dat direct na de 

bijeenkomst al met de raadsleden die bij deze bijeenkomst aanwezig waren kan worden bekeken of 

er tijdens de bijeenkomst aanvullende aspecten naar voren zijn gekomen waarop de zienswijze 

aanvulling behoeft.   

 

De ChristenUnie heeft de wethouder tevens verzocht om ook na de zienswijze-periode de raad te 

blijven informeren en te betrekken bij dit dossier. Wethouder Theunis heeft hier bevestigend op 

geantwoord, waarbij hij wel heeft aangegeven, dat de raad zich hier zelf ook actief in op kan stellen. 

Hij verwijst hierbij naar de tijdens het commissiedebat door de PvdA-fractie ingebrachte term 

‘driehoek van verantwoordelijkheid’ van raad, college en burger. 

 

Wethouder Theunis heeft de Commissie toegezegd het zgn. Petersburgrapport (over magnetische 

velden) aan de raad te zullen verstrekken.  

 

Dit onderwerp gaat verder niet door naar de raadsvergadering van 8 april 2021. 

 

 

6. Eigenstandige motie CDA, VLP en Roosendaalse Lijst – Behoud Servicebalie NS-station 
Betreft een eigenstandige motie ten behoeve van het behoud van de vaste servicebalie op het NS-
station Roosendaal 
Woordvoerder namens de indienende fracties: Sebastiaan Hamans 
 
Dit onderwerp gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering van 8 april 2021, waarbij alle fracties 
als mede-indiener onder de motie zullen staan.  

 

7. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:45 uur. 
 


