
  

 
 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 13 juli 2022 

 

Locatie: Raadhuis, Markt 1 te Roosendaal 

Aanwezigen en Afwezigen 
 

Aanwezig: 
Voorzitter: dhr. J.M. van Midden 
Griffier: Mevr. E. van der Mark 
Mevr. E.G.A. van der Star-Deijkers, dhr. A. van Gestel, mevr. C.F.G.R. Koenraad, wethouders  
De dames: S. Bozkurt (Burgerbelangen Roosendaal), N. El Azzouzi (GroenLinks), A.T. Eijck-Stein, 
C.S.A. van Leerzem (Forum voor Democratie), C. Mediani (GroenLinks), F. Peters (D66), I.M. 
Raaijmakers (Roosendaalse Lijst), D.C.M. Roeken (CDA), S.M.J. Vermeulen (VVD).  
De heren: M. van der Bijl (VVD), R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), J.B.L. Brouwers (VLP 
Roosendaal), W.C.H. Brouwers (VLP Roosendaal), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), A.C.P.M. 
Jochems (VLP Roosendaal), A.S. Hamans (CDA), J.F.A. Heeren (VLP Roosendaal), S.J.C.M. van 
Looveren (Roosendaalse Lijst), M.G.A. Machielsen (VLP Roosendaal), M. Nefs (VVD), G.J.H.M. van 
Oosterbosch (Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers (VLP Roosendaal), P.L.F. Raijmaekers 
(Roosendaalse Lijst), E.J.C. de Regt (VLP Roosendaal), B. Rommens (PvdA), M.C.M. Schillemans 
(Roosendaalse Lijst), P.F.A. Smits (CDA), B. Taher (D66), M.W.C. Verbeek (VLP Roosendaal), M.J.M. 
de Waard (VLP Roosendaal), J.J.M.M. Wezenbeek (Vitaal Liberaal), G.A. van Zalinge (VLP 
Roosendaal). 
 
Afwezig: Dhr. P.R. Klaver (PvdA), Dhr. L.C. Villée (GroenLinks), Dhr. F.A.C. Roks (VLP Roosendaal), 
dhr. M.A.C.M.J. van Ginderen (wethouder). 
 
 
 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19:35 uur en heet eenieder van harte welkom.  
 
 

2. Vaststellen Raadsagenda 

 
De raadsagenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente 

Roosendaal van 23 juni 2022 

 
De besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 23 juni 2022 is 
ongewijzigd vastgesteld.  
 
 

4. A-CATEGORIE 

Over de volgende voorstellen is door de raad besloten zonder dat hierover het woord is gevoerd. 
 
a. Raadsvoorstel 38 Afgifte ontwerp verklaring van geen bedenkingen Paul Emsensstraat 

tussen huisnummers 5 en 9, Wouwse Plantage 

b. Raadsvoorstel 39 Gebiedsvisie Leisure Park 

c. Raadsvoorstel 40 Spoedprocedure De Baayaert  

 

 



  

5. B-CATEGORIE 

De volgende voorstellen zijn in de B-Categorie (d.w.z. ter bespreking) op de agenda geplaatst.  
 

a. Raadsvoorstel 37 Jaarstukken 2021 en accountantsverslag 

Middels de Jaarstukken 2021 legt het college van B&W verantwoording af aan de gemeenteraad over 
de uitvoering van de Programmabegroting 2021. De gemeenteraad wordt voorgesteld om de 
Jaarstukken 2021 vast te stellen. De gemeenteraad dient de Jaarstukken 2021 vast te stellen vóór 15 
juli 2022, om deze tijdig aan de provincie Noord-Brabant te kunnen sturen.  
Portefeuillehouder: wethouder Van der Star 
 
Bij de behandeling van voorstel 37 is amendement 1 Jaarstukken 2021 ingediend. Met dit 
amendement wordt de raad voorgesteld om te besluiten: 
 
Besluit:  
 
Beslispunt 2 over het vaststellen van de voorgestelde resultaatbestemming 2021, te wijzigen door 
beslispunt bb.:  
 
€ 696.000 zijnde de helft van het jaarrekening resultaat na resultaatbestemming te storten in het 
innovatiefonds. 
 
en beslispunt cc.: 
€ 696.000 te storten in de Algemene reserve. 
 
te wijzigen in één nieuw beslispunt bb.: 
 
€ 1.392.000 zijnde het jaarrekening resultaat na resultaatbestemming te reserveren voor Integrale 
wijkaanpak leefbaarheid en veiligheid. 
 
Amendement 1 is met 9 stemmen voor (Roosendaalse Lijst en D66) en 23 stemmen tegen (VLP 
Roosendaal, Burgerbelangen Roosendaal, PvdA, GroenLinks, CDA, VVD, Forum voor Democratie en 
Vitaal Liberaal) verworpen. 
 
Voorstel 37 is unaniem aangenomen. 
 
 

b. Raadsvoorstel 41 Afgifte definitieve verklaring van geen bedenkingen Zonnepark  

Roosendaalsche Vliet 
De ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerpbeschikking ten aanzien van Zonnepark 
Roosendaalse Vliet hebben vanaf 17 januari 2022 voor zes weken ter inzage gelegen. Gedurende 
deze termijn zijn een tweetal zienswijzen ingediend. Geconcludeerd wordt dat de ingebrachte 
zienswijzen hebben gezorgd voor een toevoeging aan de voorschriften uit het oogpunt van veiligheid 
voor de leidingen in de nabijheid van het zonnepark. De raad wordt nu verzocht om een definitieve 
verklaring van geen bedenkingen af te geven. 
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 
 
Voorstel 41 is met 31 stemmen voor (VLP Roosendaal, Roosendaalse Lijst, Burgerbelangen 
Roosendaal, Vitaal Liberaal, CDA, PvdA, GroenLinks, D66, VVD) en 1 stem tegen (Forum voor 
Democratie) aangenomen. 
 
Bij de behandeling van dit raadsvoorstel is motie 1 Onderzoek naar effecten op langere termijn van 
zonneparken op landbouwgrond ingediend. Met deze motie wordt de raad voorgesteld om te 
besluiten:  
 
Besluit:   

Het college te verzoeken:  
 

1. Komend jaar een onderzoek in te stellen wat de effecten op langere termijn zijn van zonneparken 

op landbouwgrond.  



  

2. Om verdere uitbreiding van het zonnepark (tot max. 75 hectare) op landbouwgrond uit te stellen 

tot er nader onderzoek is gedaan naar de effecten op langere termijn.  

3. Komend jaar onderzoek te doen naar de best mogelijke manier van onderhoud van de bodem en 

bodemleven onder de zonnepanelen.  

4. Komend periode onderzoek te doen naar mogelijkheden tot herstel van de bodem na het in 

gebruik nemen van de grondgebonden zonneparken.  

 

Motie 1 is met 1 stem voor (Forum voor Democratie) en 31 stemmen tegen (VLP Roosendaal, 

Roosendaalse Lijst, Burgerbelangen Roosendaal, Vitaal Liberaal, CDA, PvdA, GroenLinks, D66, VVD) 

verworpen. 

 
Stemverklaring GroenLinks 
Aangezien er op dit moment een zelfde onderzoek wordt gedaan door de Wageningen Universiteit in 
lijn van hun reeds afgeronde literatuurstudie van 2018, waarbij tevens Roosendaalse zonnevelden 
worden betrokken, vinden wij zo’n onderzoek overbodig en we zouden de capaciteit en het geld graag 
voor andere dingen inzetten. Daarom stemmen wij tegen. 
 
Stemverklaring Roosendaalse Lijst 
Wij kunnen helaas ook niet voor deze motie stemmen. Wij snappen wel het signaal dat afgegeven 
wordt door Forum, ook wij willen paal en perk stellen aan het gebruik van landbouwgrond voor deze 
doeleinden. Ik hoorde de wethouder zeggen: ‘hoogstwaarschijnlijk is 75 hectare genoeg’, ik hoop dat 
we daar echt een punt achter kunnen zetten en dat 75 hectare echt genoeg is.  
 
Stemverklaring PvdA 
Overwegende dat ook het ZLTO heeft ingestemd met het gebruik van deze grond voor dit zonnepark, 
zien wij ook geen voordeel om hier voor te stemmen, dus wij zijn tegen.  
 
 

6. Sluiting  

 
De voorzitter sluit de vergadering om 20:15 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
21 juli 2022. 
 
De griffier,      De voorzitter,   


