
Agendapunt 7a 
 

Motie 1 is met 28 stemmen voor (VLP Roosendaal, Roosendaalse Lijst, VVD, PvdA, GroenLinks, 
Vitaal Liberaal, BurgerBelangen Roosendaal ) en 6 stemmen tegen (CDA, Forum voor Democratie, 
D66) aangenomen. 
 

MOTIE 
Herontwikkeling EKP binnen plangebied Rondje Roosendaal 

 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 22 december 2022, gehoord hebbende de 
beraadslagingen over raadsvoorstel Ontwikkelplan Roosendaal. 
 
Constaterende dat: 
 Het EKP-gebouw momenteel slechts een tijdelijke invulling kent als “KaaiDuurzaam” en er nog geen 

plannen zijn voor herontwikkeling van het EKP-gebouw binnen het plangebied Rondje Roosendaal.  
 
Overwegende dat:   
 Een permanente invulling en herontwikkeling van het EKP-gebouw zeer wenselijk is. 
 Het EKP-gebouw een strategische ligging heeft binnen de bestaande en nog te ontwikkelen bebouwing en 

functies van de binnenstad en Stadsoevers/Vlietpark, die niet onbenut gelaten mag worden. 
 De uitstraling van het EKP-gebouw niet passend is bij de toekomstige ontwikkelingen binnen het 

plangebied Rondje Roosendaal en een nieuw eigentijds ontwerp van het pand met respect voor de 
geschiedenis van dit gebouw wenselijk is.  

 Het toevoegen van woningen aan deze locatie verdere invulling geeft aan de woonopgave. 
 Het toevoegen van (een) onderwijsinstelling(en), zoals de Associate Degrees Academy aan deze locatie, de 

levendigheid in het gebied kan versterken en er door clustering met de al nabijgelegen MBO-instelling een 
onderwijs campus gevormd kan worden in dit gebied. 

 Door herontwikkeling ook kansen worden gecreëerd om te voorzien in oplossingen voor de huidige en 
toekomstige mobiliteit- en parkeervraagstukken binnen het plangebied Rondje Roosendaal.  

 
Besluit:  
Het college te verzoeken: 
1. Met een plan te komen voor herontwikkeling van het EKP-gebouw binnen het plangebied Rondje 

Roosendaal en daarmee een nieuwe uitstraling en permanente invulling te geven aan het gebouw en de 
locatie. 

2. Bij het nieuwe ontwerp van het gebouw een uitstraling te creëren voor het pand, passend bij de 
(toekomstige) omgeving en met erkenning van de geschiedenis van het pand.  

3. In de planvorming voor de herontwikkeling in ieder geval de functie wonen op te nemen, voor zover wet- 
en regelgeving dat op deze locatie toestaat. 

4. Te onderzoeken of ook de functie onderwijs (gecombineerd met wonen en eventueel ook met andere 
maatschappelijke en/of economische functies) vervuld kan worden binnen de herontwikkeling en daarbij 
specifiek de toekomstige huisvesting van de Associate Degrees Academy, al dan niet gecombineerd met de 
huisvesting van een/of meerdere andere HBO-/MBO-onderwijsinstelling(en), te onderzoeken. 

5. Binnen de planvorming ook de onderwerpen mobiliteit en parkeren te betrekken. 
6. Uiterlijk in september 2023 met een uitgewerkt voorstel voor herontwikkeling van het EKP- gebouw en -

terrein richting de raad te komen.  
 
En gaat over tot de orde van de vergadering. 
 
Namens, 
 
VVD, Menno Nefs 
VLP Roosendaal, Jos Heeren 
Vitaal Liberaal, Jac Wezenbeek 
PvdA Roosendaal, Paul Klaver 
Roosendaalse Lijst, Sjef van der Touw 
BurgerBelangen Roosendaal, Selda Bozkurt 


