
AGENDA COMMISSIEVERGADERING 

Vergaderdatum:  donderdag 30 maart 2023 
Tijd: 19:30 uur 

Vergaderplaats: Raadzaal, Raadhuis Markt 1 te Roosendaal 
 

 

U kunt de openbare vergaderingen van de gemeenteraad thuis live volgen via: raad.roosendaal.nl. 
De publieke tribune is geopend. U wordt wel verzocht om u bij de griffie (griffie@roosendaal.nl) 
aan te melden indien u plaats wenst te nemen op de publieke tribune.  

 
OPENBARE VERGADERING 

 

1. OPENING EN MEDEDELINGEN  
 

2. VASTSTELLEN AGENDA  
 

3. BESLUITENLIJST 
Vaststellen van de besluitenlijst van de commissievergadering van 16 maart 2023. 
 

 

4. Raadsvoorstel Toepassen coördinatieregeling t.b.v. vestiging Cloetta 
Door Zoetwaren- en notenfabriek Cloetta is verzocht ten behoeve van het Project ASF (v/h Base) 
de coördinatieregeling op basis van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing 
te verklaren. De coördinatieregeling is een instrument om verschillende procedures die 
noodzakelijk zijn voor vergunningverlening, gezamenlijk (gelijktijdig) te doorlopen. Het project 
ASF behelst de bouw van een nieuw productiebedrijf van Cloetta in het middengedeelte van het 
plangebied De Meeten 2, dat onderdeel uitmaakt van het bedrijventerrein Majoppeveld. 
Vooruitlopend op de ruimtelijke procedure wordt de gemeenteraad verzocht om in te stemmen 
met het verzoek van Cloetta om de coördinatieregeling van toepassing te verklaren. 
Portefeuillehouder: wethouder Van Gestel 
 
Geagendeerd door: 
-PvdA 
-Roosendaalse Lijst 
-VLP 
 

 

5. Raadsmededeling 08-2023 Doorontwikkelen Openluchttheater Vrouwenhof 
De raad wordt via raadsmededeling 08-2023 in kennis gesteld van de stand van zaken met 
betrekking tot het gebruik van het Openluchttheater Vrouwenhof op de korte en lange termijn. 
Portefeuillehouder: wethouder Van Gestel 
 
Geagendeerd door: 
-PvdA 
-VVD 
-Roosendaalse Lijst 
-VLP 

 
 
 

mailto:griffie@roosendaal.nl


6. Raadsvoorstel Zonneparken De Donken 
Met dit raadsvoorstel wordt voorgesteld om de verklaringen van geen bedenkingen definitief te 
weigeren voor het realiseren van het aangevraagde zonneparkproject ‘De Donken’. Daarbij wordt 
de raad voorgesteld als motivering voor deze weigering aan te merken de ruimtelijke 
onderbouwing en te bepalen dat deze nieuwe onderbouwing, als aanvulling op de motivering van 
het raadsbesluit van 10 maart 2022, deel uitmaakt van dit raadsbesluit tot weigering van de 
verklaringen van geen bedenkingen. 
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 
 
Geagendeerd door: 
-GroenLinks 

 

7. SLUITING 
 

De voorzitter van de Commissie, 

 

Peter Raijmaekers 


