
Memorie van antwoord bij Jaarstukken 2020

# Van Vraag Antwoord
1 CDA Pag. 55: Het toekennen van bescherming aan gebouwen die deel 

uitmaken van de Wederopbouwarchitectuur en het opstellen van 
een kerkenvisie zijn twee projecten die al enige tijd lopen en die in 
2021 een beslag zouden moeten krijgen. Kunt u al aangeven 
wanneer u precies met voorstellen naar de raad komt?

De wederopbouwarchitectuur (gebouwen en gebieden) zijn geïnventariseerd. Nu 
moet nog een vervolgstap gezet worden: welke gebouwen en welke gebieden gaan 
we beschermen? Als gevolg van Corona, alsmede vanwege de prioriteit die gegeven 
moest worden aan andere projecten is daardoor vertraging ontstaan. Gehoopt wordt 
dat de selectie dit jaar dan wel begin 2022 gemaakt kan worden, zodat duidelijk 
wordt welke panden en welke gebieden we gaan beschermen. Gelet op de 
Omgevingswet die weliswaar wederom is uitgesteld, maar waarvan op basis van de 
huidige inzichten invoering in juli 2022 is te verwachten, lijkt het bieden van 
bescherming onder de vigeur van deze wet het meest voor de hand liggend. De 
werkzaamheden met betrekking tot de kerkenvisie zijn in gang; er zijn relevante 
gegevens verzameld die deels een bouwsteen zullen zijn voor de visie. Na de 
zomervakantie zal een deskundige partij worden geselecteerd om de visie onder 
begeleiding van een ambtelijke projectgroep te gaan verwoorden.

2 CDA Pagina 56: de inventarisatie kunstwerken wordt 
geactualiseerd; wat is de stand van zaken met betrekking tot 
de zoektocht naar een nieuwe bestemming voor het 
glaskunstwerk dat voorheen een plaats had in het 
stadskantoor en nu in opslag staat?

Er zijn verschillende opties onderzocht voor een nieuwe plaats voor het kunstwerk. 
Helaas nog zonder resultaat. De kosten om het kunstwerk in de openbare ruimte, 
bijvoorbeeld De STER te plaatsen, zijn dermate hoog dat de adviescommissie 
Museumfunctie die we hierbij betrokken hebben, dit afraad. Het herplaatsen van het 
glaskunstwerk heeft alle aandacht. 

3 CDA Pagina 63: met de hulp van studenten is de landbouwsector 
in kaart gebracht; met welk doel is dit gedaan, wat heeft dit 
opgeleverd en wat gaat u daarmee doen?

Om een beter ambtelijk beeld te krijgen van de agrarische sector werd met behulp 
van een kennisinstelling (HAS) deze in kaart gebracht. Deze analyse wordt 
meegenomen in de nieuw op te stellen strategische verkenningen en later in de 
update van het bestaande economische beleid.

4 CDA Pagina 78: Stadsoevers; diverse bouwwerkzaamheden zijn 
later begonnen dan gepland. Wat zijn hiervan de oorzaken? 
Heeft dit nog verdere gevolgen?

De start van de bouwwerkzaamheden aan de Kademeester zijn in 2020 niet gestart 
omdat er nog niet voldoende woningen waren verkocht. De bouw van de 
parkeergarage is nog niet gestart omdat de programmatische en financiële 
haalbaarheid nader dient te worden onderzocht. Door de raakvlakken met deze 
ontwikkelingen zijn de werkzaamheden m.b.t. de herinrichting van de knoop 
uitgesteld.



5 CDA Pagina 79: de komst van de Omgevingswet; welke 
bestemmingsplannen zullen er naar verwachting nog onder 
het oude regime worden opgesteld?

De wet is recent met een half jaar uitgesteld (1 juli 2022). Dit betekent dat we tot 30 
juni 2022 bestemmingsplannen ter inzage kunnen leggen. De belangrijkste plannen 
die nog onder de Wro met een bestemmingsplanprocedure zullen worden 
gerealiseerd zijn o.a.: St. Josephbuurt, Bulkenaar, Vlietpark, Groot-Mariadal, V&D 
locatie/Dr. Brabersstraat, Jumbo Van Beethovenlaan, Woonwagenlocatie en 
Buitengebied Wouw. In de raadmededeling 'overgangsperiode initiatieven en 
procedures Wro/Omgevingswet' is aangegeven wat onze werkwijze is met betrekking 
tot initiatieven, projecten en procedures.

6 CDA Pagina 102 en verder: de vastgoedportefeuille laat langzaam 
maar zeker meer gebouwen voor maatschappelijke 
doeleinden zien. Hier lijkt sprake te zijn van een bestuurlijke 
trend. Wanneer gaat u hierover met de raad in gesprek?

M.u.v. de Kloosterstraat 21 Wouw (ter vervanging van de Kloosterstraat 19b) is er 
geen sprake van uitbreiding van de gemeentelijke vastgoedportefeuille ten behoeve 
van maatschappelijke doelstellingen. Wel heeft er een verschuiving plaatsgevonden 
in de huisvesting van bepaalde maatschappelijke organisaties. Deze keuze is gemaakt 
op basis van de Kaders vastgoed waarin bepaald is dat zoveel mogelijk activiteiten 
geclusterd worden in een pand om een zo hoog mogelijk rendement te halen.  De 
kernportefeuille vastgoed is gelijk gebleven t.o.v. 2019. 

7 CDA Pagina 131: binnenkort moeten er diverse VRI’s 
(verkeersregelinstallaties) worden vervangen; is dit de 
uitgelezen kans om in het centrum van Roosendaal de 
groene golf voor fietsers en voetgangers te introduceren en 
waarom wel of niet?

Elke VRI die nu vervangen gaat worden, zal vervangen worden door een zogenaamde 
Intelligente VRI (iVRI). Een intelligente verkeersinstallatie is een regelinstallatie die 
kan communiceren met voertuigen en fietsers. Op basis van de ontvangen 
voertuigdata kunnen kruispunten efficiënter worden geregeld. De iVRI "weet" 
immers beter dan een conventionele VRI hoeveel verkeer eraan komt en wat voor 
verkeer het is. Dit biedt mogelijkheden om bepaalde verkeersstromen prioriteit te 
geven boven andere. Dus biedt dit inderdaad kansen om dan te bepalen hoe fietsers 
en voetgangers meer prioriteit kunnen krijgen.

8 CDA Per 1 oktober 2020 is de ‘Stimuleringsregeling aankoop 
woon-werklocaties’ in werking getreden. Wat zijn de 
ervaringen tot nu toe en waar vinden wij deze terug in de 
jaarstukken? 

Er heeft een evaluatie plaatsgevonden. De raad ontvangt hier op korte termijn een 
raadsmededeling over.


