
 
  

MOTIE UNANIEM AANGENOMEN  
Agendapunt 7a 

MOTIE 1 
Gezamenlijke (spoor)lobby met (woon)ambitie 

 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 23 september 2021, gehoord hebbende 
de beraadslagingen over de antwoorden op Raadsvragen 55-2021 PvdA - Lobby Goederenspoor. 
 
Van mening zijnde dat:  

• West-Brabant als centraal gelegen, groene regio tussen de spoorsteden Rotterdam en 
Antwerpen alle potentie in zich heeft om een voorname woonregio te worden die optimaal 
bereikbaar is; 

• West-Brabant nog meer op woon- en leefklimaat te bieden heeft, wanneer er qua mobiliteit 
betere treinverbindingen tot stand kunnen worden gebracht door snellere verbindingen en door 
aansluiting op nieuwe verbindingen (denk aan: nieuwe delta-verbinding tussen Zeeland en de 
Randstad en lightrailverbindingen en/of andere innovatieve verbindingen);  

 
Overwegende dat:  

• Dit vraagt om een intensievere lobby vanuit de West-Brabantregio, onder het motto eendracht 
maakt macht, waarbij de lobbykracht van de betrokken gemeenten echt dient te worden 
gebundeld om tot één sterke lobby én propositie te komen;  

• Deze propositie aan kan sluiten bij de woningbouwimpuls binnen de Rijksagenda, met als 
tegenprestatie vanuit het Rijk: snellere en betere treinverbindingen in onze regio; 

 

Voorts overwegende dat:  

• De raad in december 2020 unaniem de motie Ontwikkelen Lobby-strategie op Mobiliteit heeft 
aangenomen, waarin het college reeds is verzocht om samen met de raad in het eerste kwartaal 
van 2021 een lobby-strategie op mobiliteit te ontwikkelen; 

 

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; 

 

En gaat over tot de orde van de vergadering. 

 

Namens, 

 

PvdA, Paul Klaver 

VVD, Sanneke Vermeulen 

Lokaal Sociaal 21, Michael Beens 

GroenLinks, Christian Villée 

D66, Harm Emmen 

Roosendaalse Lijst, Kees Hoendervangers 


