
1  

Besluitenlijst Commissievergadering 12 mei 2021 

Aanwezigen  

Voorzitter: A.J.M. Gepkens 

Secretaris: E.J. Blook 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam, C.A.J.M. Goossens VLP: J.F.A. 

Heeren, E.J.C. de Regt VVD: J.P.L.M. van den Beemt, C.F.J. Verstraten GroenLinks: L.C. Villée, 

CDA: W.F.J.M. van Oosterhout, A.S. Hamans LS21: A.C.A.M. Beens PvdA: M.S. Yap, P.R. Klaver 

D66: H.W. Emmen Burger Belangen Roosendaal: - ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader Wezenbeek: 

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

College: dhr. C.A. Lok 

 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN  

De voorzitter opent de digitale commissievergadering om 19.30 uur.   

 

 

2. VASTSTELLEN AGENDA  

De agenda is met de volgende wijzigingen vastgesteld: 

 

Wethouder Lok heeft de griffie laten weten het raadsvoorstel herstelbesluit bestemmingsplan 

Thorbeckelaan 237 (agendapunt 4) van de agenda af te willen voeren en de besluitvorming over 

het herstelbesluit bestemmingsplan uit te willen stellen ten behoeve van een mediation traject. De 

commissie heeft hiermee ingestemd. Agendapunt 4 is van de agenda afgevoerd.  

 

De VLP-fractie heeft de griffie laten weten een aangepaste versie van de motie Co-creatie 

Unilocatie Bravis-ziekenhuis II te overwegen en wil daarom de commissie voorstellen om 

agendapunt 5 van de agenda af te voeren. De commissie heeft hiermee ingestemd. Agendapunt 5 

is van de agenda afgevoerd.  

 

De fractie van GroenLinks verzoekt alsnog om een eerste termijn bij agendapunt 6 - Eigenstandige 

Motie – Geen grootschalige mestbewerking in de gemeente Roosendaal. De commissie heeft 

hiermee in meerderheid ingestemd.  

 

 

3. BESLUITENLIJST 

De besluitenlijst van de commissievergadering van 22 april 2021 is ongewijzigd vastgesteld.  

 

 

4. Raadsvoorstel herstelbesluit bestemmingsplan Thorbeckelaan 237 
De raad wordt verzocht vast te stellen het bestemmingsplan Thorbeckelaan 237, vervat in de bij dit 
besluit behorende regels en toelichting met bijbehorende bijlagen en de naar aanleiding van de 
uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak aangepaste verbeelding (herstelbesluit). 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 

 

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

 

5. Eigenstandige Motie – Co-creatie Unilocatie Bravis-ziekenhuis II 
Met deze eigenstandige motie wordt de raad voorgesteld om het college op te dragen het co-
creatieproces voor de Unilocatie Bravis, zoals eerder opgedragen door de raad en zoals nader 
omschreven in de motie, alsnog zo optimaal mogelijk te faciliteren en te stimuleren én erop toe te 
zien dat dit proces zorgvuldig verloopt.  
Woordvoerder: Arwen van Gestel (VLP) 

 

Dit raadsvoorstel is bij het vaststellen van de agenda (zie agendapunt 2) van de agenda afgevoerd. 
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6. Eigenstandige Motie – Geen grootschalige mestbewerking in de gemeente Roosendaal 
Betreft een eigenstandige motie waarmee de raad wordt voorgesteld om zich uit te spreken tegen 

de oprichting van grootschalige mestbewerkingsinstallaties in de gemeente Roosendaal. 

Woordvoerder: Harm Emmen (D66) 

 
In de toelichtende introductie heeft dhr. Emmen aangegeven dat bij de constateringen nog staat dat 
in april door Gedeputeerde Staten zal worden vastgesteld. Dit is uitgesteld tot na het zomerreces. 
Hier zal de motie nog op worden aangepast.  
 
Dhr. van den Beemt heeft opgemerkt dat in de motie tevens de datum nog moet worden gewijzigd. 
Nu staat er namelijk nog: in de vergadering van 18 maart [dit moet worden: in de vergadering van 
20 mei 2021]. 

 
Dit onderwerp gaat als C-stuk naar de raad van 20 mei 2021. 
 
De VVD is voornemens om in de raadsvergadering van 20 mei 2021 bij dit onderwerp een nieuwe, 
tweede motie in te dienen, waarin in het dictum het college wordt opgedragen, om samen met 
ZLTO en natuurorganisaties beleid te ontwikkelen om te komen tot lokaal circulaire 
mestafhandeling. De fracties van de Roosendaalse Lijst en D66 hebben aangegeven deze motie 
mede te zullen indienen.  
 

 

7. Eigenstandige motie beschermde dorps- en stadsgezichten 
Met deze eigenstandige motie wordt de raad voorgesteld om het college te verzoeken om, 
vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet, nu reeds voorbereidingen te 
treffen/in gang te zetten ten einde beschermde dorps- en stadsgezichten aan te kunnen wijzen en 
deze onder de Omgevingswet vast te kunnen leggen. 
Woordvoerder: Eric de Regt (VLP) 
 
De tekst van deze motie is ongewijzigd gebleven.  
 
Dit onderwerp gaat als C-stuk naar de raad van 20 mei 2021. 
 

 
 

8. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:25 uur. 
 


