
  

 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 7 februari 2019 

 

Raadzaal van het raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 

Aanwezigen en Afwezigen 
 

Aanwezig: 
Voorzitter: dhr. C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), plv.vz.  
Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons 
Mevr. I.M. Raaijmakers, mevr. C.F.G.R. Koenraad, dhr. C.A. Lok, dhr. M.A.C.M.J. van Ginderen, 
wethouders  
De dames: N. El Azzouzi (GroenLinks), W.J.H.P. Beens-van Zundert (SP), Y.A.J.M. de Beer-van 
Kaam (Roosendaalse Lijst), A.T. Eijck-Stein (VVD), A.J.M. Gepkens (GroenLinks), M.J.G. Heessels 
(SP), A.A. Maas-Cleeren (SP), E.G.A. van der Star-Deijkers (VLP), D.C.M. Roeken (CDA), K. 
Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie), S.M.J. Vermeulen (VVD). 
De heren: K. Ahlalouch (PvdA),J.P.L.M. van den Beemt (VVD), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van 
Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. Brouwers (VLP), H.W. Emmen (D66), A. van Gestel (VLP), 
C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), S. Hamans (CDA), J.F.A. Heeren (VLP), C.H.D. 
Hoendervangers (Roosendaalse Lijst) R.C.A.W. van Nassau (CDA), P.L.F. Raijmaekers 
(Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers, E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), M.W.C. Verbeek (VLP), 
C.F.J. Verstraten (VVD), L.C. Villée (GroenLinks), A.J. Vrolijk (Roosendaalse Lijst), J.J.M.M. 
Wezenbeek (Wezenbeek), M.S. Yap (PvdA), G.A. van Zalinge (VLP). 
 
Afwezig: dhr. J.M.L. Niederer (burgemeester), dhr. A.A.B. Theunis (wethouder), mevr. S. Bozkurt 
(Burger Belangen Roosendaal). 

 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 
 

2. Vaststellen Raadsagenda 
Bij het vaststellen van de agenda heeft de fractie van de Roosendaalse Lijst om een eerste termijn 
verzocht bij agendapunt 7a, raadsmededeling herziene beleidsvisie zonne-energie. Dit i.v.m. het 
indienen van een motie. Een meerderheid van de raad heeft ingestemd met dit verzoek.   
 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 
31 januari 2019. 
De besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 31 januari 
2019 is ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

4. Afhandeling beantwoorde schriftelijke vragen 
Er zijn geen beantwoorde schriftelijke vragen aangemeld. 
 
 

5. A-CATEGORIE 
Over onderstaande voorstellen is door de raad besloten zonder dat hierover het woord is 
gevoerd: 

 

a. Voorstel 06 Zienswijze eerste begrotingswijziging 2019 ICT West-Brabant West  
 
 

6. B-CATEGORIE 
Er zijn geen voorstellen in de B-categorie geagendeerd. 

 



  

 

7. C-CATEGORIE 
 

a. Raadsmededeling 1-2019 Gewijzigde beleidsvisie zonne-energie 
 

Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp is motie 1 Beekdalen ingediend. Met deze motie 
wordt het college verzocht:  
 
Verzoekt het college: 

• De toevoeging: ‘(100 meter aan weerszijden van de beek)’ te schrappen uit artikel 3.2.1 in 
de  herziene beleidsvisie zonne-energie; 

• Toe te voegen aan artikel 3.2.1 “Beekdalen, zoals gedefinieerd in Het 
landschapsontwikkelingsplan ‘De Zoom van West-Brabant’”; 

• De kaarten in de herziene beleidsvisie hierop aan te passen. 
 
Motie 1 is met 15 stemmen voor (PvdA, VLP, SP, ChristenUnie, D66 en Wezenbeek) en 19 
stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA en GroenLinks) verworpen. 
 
 
Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp is tevens motie 2 Het Loopje ingediend. Met deze 
motie wordt het college verzocht:  
 
Verzoekt het college: 

• In de herziene beleidsvisie zonne-energie aan te geven dat het onwenselijk is dat er in 
beekdalen met aardkundige waarden, zoals de benedenloop van ‘Het Loopje’, zonneparken 
gerealiseerd worden; 

• De kaarten in de herziene beleidsvisie hierop aan te passen. 
 

Over motie 2 is hoofdelijk gestemd: 
 
Gerard van Zalinge - voor 
Karim Ahlalouch - voor 
Jeroen van den Beemt - tegen 
Wendy Beens-van Zundert - voor 
Yvonne de Beer-van Kaam - tegen 
Robert Breedveld - tegen 
René van Broekhoven - tegen 
Wilbert Brouwers - voor 
Naima El Azzouzi - tegen 
Anneke Eijck-Stein - tegen 
Harm Emmen - voor 
Cor Gabriëls - tegen 
Annette Gepkens - tegen 
Arwen van Gestel - voor 
Charl Goossens - tegen 
Sebastiaan Hamans - tegen 
Jos Heeren - voor 
Marion Heessels - voor 
Kees Hoendervangers - tegen 
Adriënne Maas-Cleeren - voor 
Roger van Nassau - tegen 
Peter Raijmaekers - tegen 
Alex Raggers - voor 
Eric de Regt - tegen 
Nicole Roeken - tegen 
Evelien van der Star-Deijkers - voor 
Karen Suijkerbuijk-Ader - voor 
Martijn Verbeek - voor 
Sanneke Vermeulen - tegen 



  

Kees Verstraten - tegen 
Christian Villée - tegen 
Jos Vrolijk - tegen 
Jac Wezenbeek - voor 
Michael Yap - voor 

 

 
Motie 2 is met 15 stemmen voor en.19 stemmen tegen verworpen. 
 
 
Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp is tevens motie 3 Zonneparken met 
maatschappelijke meerwaarde ingediend. Met deze motie wordt het college verzocht:  

 
Verzoekt het college:  
Ten aanzien van het punt ‘Maatschappelijke meerwaarde’ de beleidsvisie aan te scherpen in de 
zin dat aan initiatiefnemers als voorwaarde wordt meegegeven dat zij:  
1. Inwoners betrekken bij de aanleg van het desbetreffende initiatief van een zonnepark door ze 
de mogelijkheid te bieden mede financieel te laten participeren;  

2. Dit als een inspanningsverplichting te stellen voor initiatiefnemers voor de aanleg van 
zonneparken, zonder daar een percentage aan te verbinden;  

3. Uitzonderingen alleen gemaakt kunnen worden mits uit de onderbouwing blijkt dat financiële 
participatie van inwoners bij het desbetreffende initiatief niet zinvol is.  

 
Motie 3 is met 15 stemmen voor (PvdA, VLP, SP, ChristenUnie, D66 en Wezenbeek) en 19 
stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA en GroenLinks) verworpen. 

 
 

Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp is tevens motie 4 Co-creatie Zonneparken ingediend.  
Met deze motie wordt het college verzocht. 
 
Verzoekt het college:  

- Om het proces van co-creatie rond de ontwikkeling van zonneparken in het buitengebied 
optimaal te faciliteren en te stimuleren en er op toe te zien dat dit proces zorgvuldig 
verloopt. 

 
Het dictum van Motie 4 is als volgt gewijzigd: 
 
Verzoekt het college:  

- Om het proces van de pilot co-creatie rond de ontwikkeling van zonneparken in het 
buitengebied optimaal te faciliteren en te stimuleren en er op toe te zien dat dit proces 
zorgvuldig verloopt; 

- De raad tweemaandelijks over deze pilot co-creatie over alle zonneweides te informeren.  
 

De gewijzigde Motie 4 is met unaniem aangenomen. 
 

Stemverklaring VLP 
We hebben een avond met grote tegenstellingen gehad, maar de VLP schuwt nooit de inhoud. De 
inhoud is belangrijk en voor de VLP is ook inspraak en medezeggenschap heel erg belangrijk. We 
hebben tegenstellingen gehad vanavond, maar we gaan ook richting de verbinding en zeker 
inhoudelijk zullen we motie 4 gaan steunen. 

 
 
Wethouder Koenraad heeft ten aanzien van het dictum van motie 4 aangegeven de raad graag 
per kwartaal in plaats van tweemaandelijks terug te willen koppelen. De eerste rapportage zou 
een plan van aanpak kunnen zijn, waarbij ook de spelregels goed in kaart worden gebracht.  

 
 
 
 



  

8. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:30 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
14 februari 2019  

 
De griffier,       De voorzitter, 

 
 


