
  

 
 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 23 september 2021 

 

Locatie: Innovitapark, Oostelijke Havendijk 13 

Aanwezigen en Afwezigen 
 

Aanwezig: 
Voorzitter: dhr. J.M. van Midden (burgemeester) 
Griffier: Mevr. M. Jansen 
Mevr. C.F.G.R. Koenraad, mevr. I.M. Raaijmakers, dhr. C.A. Lok, dhr. M.A.C.M.J. van Ginderen, 
wethouders  
De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), S. Bozkurt (Burger Belangen 
Roosendaal), A.T. Eijck-Stein (VVD), N. El Azzouzi (GroenLinks), A.J.M. Gepkens (GroenLinks), 
M.J.G. Heessels (Lokaal Sociaal 21) 
A.A. Maas-Cleeren (Lokaal Sociaal 21), D.C.M. Roeken (CDA), E.G.A. van der Star-Deijkers (VLP), K. 
Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie), S.M.J. Vermeulen (VVD).  
De heren: J.P.L.M. van den Beemt (VVD), A.C.A.M. Beens (Lokaal Sociaal 21), R. Breedveld (CDA), 
R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen (D66), A. van Gestel (VLP), C.A.J.M. 
Goossens (Roosendaalse Lijst), P.F.H. de Graeff (Roosendaalse Lijst), S. Hamans (CDA), C.H.D. 
Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), P.R. Klaver (PvdA), W.F.J.M. van Oosterhout (CDA), K.A. 
Raggers (VLP), P.L.F. Raijmaekers (Roosendaalse Lijst), E.J.C. de Regt (VLP), M.C.M. Schillemans 
(Roosendaalse Lijst), M.W.C. Verbeek (VLP), C.F.J. Verstraten (VVD), L.C. Villéé (GroenLinks), 
J.J.M.M. Wezenbeek (Wezenbeek), M.S. Yap (PvdA) G.A. van Zalinge (VLP) 
 
Afwezig: dhr. W.C.H. Brouwers (VLP), dhr. J.F.A. Heeren (VLP), dhr. A.A.B. Theunis (wethouder). 
 
 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering aansluitend aan de Inspraakbijeenkomst, om 21:30 uur en heet 
eenieder van harte welkom.  

De voorzitter deelt mede, dat dhr. (Gerrit) Vruwink niet langer burgerraadslid is voor de fractie van de 
VVD. Dhr. Vruwink zal als burgerraadslid voor de fractie Wezenbeek verdergaan. De raad is hierover 
reeds via de Dagmail geïnformeerd. Dhr. Vruwink heeft in deze bestuursperiode al de ambtsbelofte 
afgelegd voor zijn werkzaamheden als burgerraadslid [31 januari 2019]. 

Dhr. (Osasere) Edionwe en mevr. (Marian) van Putten zijn beëdigd als burgerraadslid namens de 
fractie van de ChristenUnie. Beiden hebben de eed afgelegd.  

 

2. Vaststellen Raadsagenda 

 
De raadsagenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen van de raad van de gemeente 

Roosendaal van 8 en 22 juli 2021 

 
De besluitenlijsten van de vergaderingen van de raad van de gemeente Roosendaal van 8 en 22 juli 
2021 zijn ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
 

 



  

4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 

 

a. Ingekomen stukken 
 
Ten aanzien van de afdoening van de lijst ingekomen stukken gericht aan de raad heeft de raad zoals 

voorgesteld besloten.  

 
 

b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
 
Er zijn geen aanmeldingen voor een aanvullende mondelinge vraag op beantwoorde raadsvragen 
binnengekomen. 
 
 

c. Actielijst en Motielijst 
 
Er zijn geen op-/aanmerkingen danwel aanvullingen op de Actie- en Motielijst binnengekomen.  
 
 

5. A-CATEGORIE  

 
Er zijn geen voorstellen in de A-categorie. 
 
 

6. B-CATEGORIE 

 
Onderstaande voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd. 
 
a. Voorstel 46 Herstelbesluit Bestemmingsplan Thorbeckelaan 237 

Bij de behandeling van dit raadsvoorstel is amendement 1 Thorbeckelaan 237 ingediend. Met dit 

amendement wordt de raad voorgesteld te besluiten:  

Besluit:  
Aan beslispunt 1:  
 

1. 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); 

 
Toe te voegen:  
 
“Met dien verstande dat artikel 1.26 uit de bij dit besluit behorende regels wordt geschrapt.” 
 
Amendement 1 is ingetrokken. Dit nadat wethouder Lok heeft toegezegd om voor toekomstige 

bestemmingsplannen uit te zoeken of de definitiebepaling zoals is opgenomen in de Regels onder 1.3 

niet afwijkend is met hetgeen wordt beoogd met de definitiebepaling zoals vermeld onder 1.26.   

Het voorstel 46 is unaniem aangenomen.  

 

Wethouder Lok heeft, op een verzoek van de VLP, toegezegd dat hij een steekproef zal doen onder 
afgegeven omgevingsvergunningen om vast te stellen of het in het verleden vaker is voorgekomen, 
dat afgegeven vergunningen niet/niet afdoende getoetst zijn aan het geldende bestemmingsplan.   
 
 
 
 



  

7. C-CATEGORIE 
Onderstaande onderwerpen zijn ter bespreking geagendeerd. 
 
a. 55-2021 Beantwoording raadsvragen PvdA - Lobby Goederenspoor  

Tijdens de beraadslagingen over dit onderwerp is motie 1 Gezamenlijke (spoor)lobby met 
(woon)ambitie ingediend. 
 
Met deze motie wordt de raad voorgesteld te besluiten:  
 
Verzoekt het college:  
1. Om met alle relevante stakeholders om tafel te gaan -en de raden daarin optimaal mee te nemen- 

ten einde voor de West-Brabantregio een eenduidige, krachtige lobby (één verhaal, één klank, 

één stem) op te zetten, met een propositie die erop gericht is om West-Brabant als voorname, 

groene woonregio te presenteren die een belangrijke bijdrage kan leveren aan woningbouw en fijn 

wonen, maar waarbij de inzet dan tevens moet zijn: een betere bereikbaarheid van de regio via 

het spoor; 

2. Om bij de uitwerking van deze motie tevens de in december 2020 door de raad aangenomen 

motie Ontwikkelen Lobby-strategie op Mobiliteit te betrekken. 

Motie 1 is unaniem aangenomen. 
 
 
Tijdens de beraadslagingen over dit onderwerp is tevens motie 2 Gezamenlijke lobby goederenspoor 
ingediend.  
 
Met deze motie wordt de raad voorgesteld te besluiten: 
 
Verzoekt het college:  
1. Om met alle relevante stakeholders om tafel te gaan -en de raden daarin optimaal mee te nemen- 

ten einde voor de Brabantregio een eenduidige, krachtige lobby (één verhaal, één klank, één 

stem) op te zetten die erop gericht is om de overlast die inwoners in West-Brabant ervaren van 

het aantal goederenverkeersbewegingen over het spoor, op een zo’n kort mogelijke termijn zo 

maximaal mogelijk in te perken; 

2. Om bij de uitwerking van deze motie tevens de in december 2020 door de raad aangenomen 

motie Ontwikkelen Lobby-strategie op Mobiliteit te betrekken. 

Motie 2 is unaniem aangenomen. 
 
 
b. Lis-brief gemeente Moerdijk Geluidschermen in 2023 in kernen langs spoor Zevenbergen, 

Oudenbosch en Roosendaal 

Tijdens de beraadslagingen over dit onderwerp is motie 3 Geluidschermen in 2023 in kernen langs 
spoor Zevenbergen, Oudenbosch en Roosendaal ingediend. 
 
Met deze motie wordt de raad voorgesteld te besluiten:  
 
Verzoekt het college:  
1. Om samen met de gemeentebesturen van Moerdijk en Halderberge bij ProRail en het ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat aan te dringen dat de geluidschermen in 2023 of eerder worden 
geplaatst, gelijk met het moment dat groot onderhoud aan het spoor gaat plaatsvinden in 
Zevenbergen; 

2. Te bewerkstelligen dat de snelheid van de goederentreinen per direct tussen 23.00 uur en 06.00 
uur wordt verlaagd, totdat de geluidschermen zijn geplaatst. 

 
 



  

Stemverklaring VVD: 
Gezien het debat, kunnen we het zo interpreteren, dat waar de mensen het niet zouden willen, dat 
daar andere maatregelen worden getroffen door ProRail en waar het wel mogelijk is, wel 
geluidschermen gaan komen, daarom zal de VVD wel voor de motie stemmen. 
 
Stemverklaring VLP: 
De VLP heeft aangegeven bij motie 3 voor beslispunt 1 te willen stemmen en tegen beslispunt 2.  
De voorzitter heeft aangegeven dat dit niet kan [d.w.z. geen deelbesluiten] en dat of voor of tegen de 
motie gestemd dient te worden.   
 
Motie 3 is met 16 stemmen voor (PvdA, ChristenUnie, Lokaal Sociaal 21, Burger Belangen 
Roosendaal, VVD, Wezenbeek, GroenLinks, D66) en 17 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, CDA, 
VLP) verworpen. 
 
 
Tijdens de beraadslagingen over dit onderwerp is tevens motie 4 Geluidschermen langs ons spoor die 
een bijdrage leveren aan energieneutraliteit ingediend.  
 
Met deze motie wordt de raad voorgesteld te besluiten:  
 
Verzoekt het college:  
1. Om, ten behoeve van een bijdrage aan energieneutraliteit, met ProRail in gesprek te gaan om te 

bezien of de in 2023 beoogd te plaatsen geluidschermen langs het spoor gecombineerd kunnen 
worden met zonnepanelen (zgn. zonne-geluidsschermen). 

 
Motie 4 is met 27 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, Lokaal Sociaal 21, 
GroenLinks, Burger Belangen Roosendaal, ChristenUnie, D66 en Wezenbeek) en 6 stemmen tegen 
(VLP) aangenomen. 
 

c. Raadsmededeling 32-2021 Roosendaal Natuurstad 
 
Tijdens de beraadslagingen over dit onderwerp is motie 5 Intensivering klimaatadaptatie ingediend.  
 
Met deze motie wordt de raad voorgesteld te besluiten:  
 
Verzoekt het college: 
1. Om een inventarisatie te doen naar de plekken met veel grijs (hittestress) en een grote kans op 

wateroverlast en hierbij een prioriteitenlijst/top 10 op te stellen, op basis waarvan samen met 
inwoners kan worden gekeken hoe deze prioriteiten op het gebied van klimaatadaptatie kunnen 
worden aangepakt;   

2. De raad voor de begrotingsbehandeling 2022 een indicatie mee te geven van het benodigde 
structurele budget om deze prioriteiten versneld aan te kunnen pakken. 

 
Motie 5 is unaniem aangenomen. 
 
 
Tevens is bij de beraadslagingen over dit onderwerp motie 6 Communicatie en Verleidingscampagne 
Roosendaal Natuurstad ingediend. 
 
Met deze motie wordt de raad voorgesteld te besluiten:  

 
Verzoekt het college: 
1. Om een brede publiekscampagne op te zetten ten behoeve van het mobiliseren en activeren van 

inwoners, bedrijven en (onderwijs)instellingen met als doel het realiseren van concrete initiatieven 
vanuit de samenleving die een bijdrage leveren aan onze doelstellingen op het gebied van klimaat 
en klimaatadaptatie.  

2. Duidelijk te communiceren hoe inwoners of gebruikers van straten, wijken en bedrijfsterreinen zelf 
ideeën in de praktijk kunnen brengen; 



  

3. Hierbij als gemeente actief de rol van regisseur en facilitator te hebben en te houden bij de te 
realiseren concrete initiatieven, in verbinding met de samenleving. 

 
Motie 6 is unaniem aangenomen. 
 
Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven, dat wanneer in de toekomst mocht blijken dat tegen de 
grenzen van het budget wordt aangelopen, zij hiervoor dan terug zal komen bij de raad. De voorzitter 
heeft hierbij opgemerkt, dat dit als toezegging zal worden genoteerd.  
 
 

d. Raadsmededeling 23-2021 Nota Integraal Dierenwelzijnsbeleid 

 
Dit onderwerp is omwille van de tijd niet behandeld en wordt doorgeschoven naar de 
raadsvergadering van 7 oktober 2021.  
 
 

8. Sluiting  

 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:15 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
7 oktober 2021. 
 
 
De griffier,      De voorzitter,   


