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Motie 6 

gepaste aandacht voor de herstructurering bedrijventerreinen 
 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 5 november 2014 gehoord 
hebbende de beraadslaging in de commissie begroting d.d. 16 oktober 2014. 
 
Overwegende dat: 

- In het beleidsakkoord van de coalitie zowel het bevorderen van werkgelegenheid 
als de revitalisering van de bedrijventerreinen duidelijk wordt benoemd; 

- In het masterplan herstructurering Majoppeveld en Borchwerf I 2014-2018 zeven 
projecten worden genoemd met een duidelijke omkaderde opdracht en ambitie; 

- In de begroting slechts wordt gesproken over het uitvoering geven aan, of zelfs 
maar een start te maken met, minimaal één van de zeven projecten uit het 
masterplan; 

- De mogelijke financiering van dit/deze project(en) niet SMART geformuleerd 
wordt in het masterplan; 

- Uit de Tweede bestuursrapportage programmabegroting 2014 blijkt dat 
Roosendaal niet in aanmerking komt voor de verwachte provinciale subsidie ten 
behoeve van de revitalisering van bedrijventerreinen van 1,5 miljoen euro; 

- De bestemmingsreserve investeringsimpuls uit de tweede bestuursrapportage 
voornamelijk voor de binnenstad wordt geoormerkt. 

 
Van mening zijnde dat: 

- Met de huidige geformuleerde minimale doelstelling het niet waarschijnlijk is dat 
beide bedrijventerreinen in 2018 modern, duurzaam en dynamisch zijn; 

- Het vervolgens niet waarschijnlijk is dat het gewenste maatschappelijk effect 4 
uit de begroting – De gemeente Roosendaal heeft een aantrekkelijk ondernemers– 
en vestigingsklimaat – gerealiseerd zal zijn in 2018. 

 
Verzoekt het college: 

- De in het masterplan genoemde zeven projecten prominenter aandacht te geven 
in de programmabegroting 2015; 

- Bij de werkwijze herstructurering bedrijventerreinen ook te kijken naar de 
toepasbaarheid van de ambitieuze, participatieve werkwijze welke nu voor de 
binnenstad wordt gebruikt en dit op te nemen in de economische visie; 

- Een positief signaal af te geven aan ondernemers op de bedrijventerreinen door 
op de korte termijn gelden vanuit de gemeente via de post onderhoud openbare 
ruimte in te zetten voor deze terreinen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Namens: 
D66 fractie  Alex Raggers 
PvdA fractie  Michael Yap 
GroenLinks fractie Klaartje Koenraad 
VLP fractie  Wilbert Brouwers 
Roosendaalse Lijst Eric de Regt 
CDA   Ad Mol 
VVD   Jeroen van den Beemt 


