
1 
 

 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

VERGADERING DONDERDAG 07 FEBRUARI 2019 
Raadzaal, raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 

1. Opening 

 

2. Vaststellen Raadsagenda 

 

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

              31 januari 2019 

 

4. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
 

5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 06  Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2019 ICT West-Brabant West (ICT WBW) 

 

6. B-CATEGORIE 

 

7. C-CATEGORIE 
a. Raadsmededeling 1-2019 Gewijzigde beleidsvisie zonne-energie  

8. Sluiting 

 
Voorzitter: dhr. C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), plaatsvervangend voorzitter. 

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  
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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: Welkom allen op de raadsvergadering van 7 februari die ik bij deze voor geopend verklaar. En ik 

wacht nog even tot alle aandacht op de voorzitter is. Dank u wel.  Ik heb een drietal afmeldingen, twee van 

raadszijde een van collegezijde. Van raadszijde is dat mevrouw Vermeulen van de VVD en mevrouw Bozkurt van 

Burger Belangen Roosendaal. En kan niet missen van collegezijde mist de heer Theunis vanavond, wethouder 

Theunis. Ja en de burgemeester natuurlijk, maar dat had u al gesnapt anders ziet u mij hier niet zitten.  

2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Dan gaan wij door met het vaststellen van de raadsagenda en de vraag is ja simpel. Kunt u 

instemmen met de agenda zoals die op dit moment nu voorligt? De heer Van Nassau ga uw gang. 

De heer VAN NASSAU: Vanmiddag hebben we, de Roosendaalse Lijst via de VVD en GroenLinks een motie 

ingediend. Ik weet dat de Roosendaalse Lijst een termijn vraagt. Wij ook, ik weet het nog even niet van de VVD en 

GroenLinks.  

De VOORZITTER: Als u het niet erg vindt zal ik dat behandelen wanneer het agendapunt aan de orde is, want dan 

zullen er misschien meer mensen zijn die daar een vraag op hebben. Akkoord? Dan is hierbij de agenda 

vastgesteld, want ik zie niemand anders voor amendementen of aanvullingen op de agenda.   

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

    31 januari 2019 
De VOORZITTER: Dan gaan wij door met puntje 3. Dat is vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de 

gemeente Roosendaal van 31 januari. Bij de griffie zijn in ieder geval geen amenderingen op de besluitenlijst 

binnengekomen, dus ik ga ervan uit dat die er ook niet zijn. En bij deze de besluitenlijst van de raadsvergadering 

van 31 januari 2019 vastgesteld.   
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4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 

De VOORZITTER: Puntje 4 afhandeling van de beantwoorde schriftelijke vragen. Kan ik kort over zijn, want er zijn 

geen aanvullende mondelingen vragen op de schriftelijke vragen bij de griffie aangemeld. En zoals u weet moet 

dat tevoren gedaan worden.   

 

5. A-CATEGORIE 

De VOORZITTER: Dan komen wij bij de puntje  5, de A-categorie. 

a. Voorstel 06  Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2019 ICT West-Brabant West (ICT WBW) 

De VOORZITTER: En daar staat één voorstel, voorstel 6 Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2019 van de ICT West 

Brabant West. Eén uwer een stemverklaring vooraf? Dat is niet het geval. Dan is die bij deze aangenomen. 

6. B-CATEGORIE 
De VOORZITTER: Er zijn geen B-categorie stukken ter bespreking geagendeerd, dus gaan wij door naar puntje 7 en 

dat is de C-categorie.   

7. C-CATEGORIE 

a. Raadsmededeling 1-2019 Gewijzigde beleidsvisie zonne-energie 

De VOORZITTER: En daarin staat de raadsmededeling 1-2019 Gewijzigde beleidsvisie zonne-energie. En het was 

alsof moeder natuur ons vandaag wilde aanmoedigen, want het was zowaar de eerste zonnige dag sinds tijden. 

Dus we zijn in goede sfeer. Er zijn een aantal eerste termijnen gevraagd en ik ben nu aan het zoeken de eerste. 

Het lijstje ontbreekt en ga ik beginnen met de VLP, als die een eerste termijn willen. Meneer Verbeek voor u 

begint ik moet mijzelf corrigeren, want als ik iets beloof dan moet ik dat ook doen. Bij het begin van het 

agendapunt zou ik nog een inventarisatie doen van anderen die om valide redenen een eerste termijn willen. Van 

één raadslid weet ik dat, een van de fractie van het CDA en van de heer Goossens van de Roosendaalse Lijst weet 

ik dat. Ik inventariseer nog even of het er nog meer zijn. En dan leg ik aan u raad voor of u het daarmee eens bent. 

De heer Raggers D66, de heer Villée GroenLinks. De heer Van den Beemt, iets hoger uw hand opsteken dan zien 

wij hem beter. En de heer Yap. En daar blijft het bij denk ik, ik neem aan dat de griffier meegeschreven heeft. Dan 

wil ik het woord geven aan de heer Verbeek voor zijn eerste termijn van vijf minuten. Ga uw gang. 

De heer VERBEEK: Voorzitter, dank u wel. In de Commissie is al uitgebreid gesproken over de herziene beleidsvisie 

zonne-energie zoals vanavond voorligt. Zoals aangegeven in de Commissie is deze herziene beleidsvisie een 

belangrijk toetsingskader voor initiatieven die nu in de pijplijn zitten. Voor de VLP is het ook belangrijk dat er een 

eenduidig toetsingskader is. De herziene beleidsvisie die vandaag voorligt stelt dat het onwenselijk is dat er in 

beekdalen zonneparken ontwikkeld worden.  En de VLP kan natuurlijk niet anders dan dit onderschrijven. Echter 

is in de herziene beleidsvisie beekdalen gedefinieerd als de zone 100 meter aan weerzijde van de beek. Het 

Landschapsontwikkelingsplan De Zoom van West-Brabant hanteert echter een andere definitie. De definitie in de 

beleidsvisie maakt het mogelijk dat er toch zonneparken gerealiseerd kunnen worden in beekdalen en dit is voor 

de VLP onwenselijk. Daarom zullen wij een voorstel indienen om de definitie van beekdalen gelijk te trekken 

tussen het Landschapsontwikkelingsplan en de herziene beleidsvisie. En daarvoor zou ik graag de eerste motie 

indienen, voorzitter.  

De VOORZITTER: Ga uw gang. 
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De heer VERBEEK: Voorzitter, de motie “Beekdalen”. Verzoekt het college de toevoeging 100 meter aan 

weerszijde van de beek te schappen 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 en de 

kaarten in de herziene beleidsvisie hierop aan te passen en gaat over tot de orde van de vergadering. Deze motie 

is ingediend mede door de PvdA de heer Yap, Wezenbeek de heer Wezenbeek, D66 de heer Raggers, de SP 

mevrouw Beens-van Zundert, de ChristenUnie mevrouw Suijkerbuijk-Ader en initieel ook door Burger Belangen 

Roosendaal maar vanwege de afwezigheid van mevrouw Bozkurt staat zij er nu niet onder. 

De VOORZITTER: Deze motie krijgt, heet motie “Beekdalen” en krijgt mee als nummer 1 en maakt onderdeel uit 

van de beraadslagingen. Gaat u verder. 

De heer VERBEEK: Voorzitter, duurzaamheid is voor de VLP een groot goed. De energietransitie moet doorgang 

vinden, echter kan dit niet ten koste gaan van alles. In onze gemeente is er een locatie waar de Provincie 

aardkundige waarden heeft opgelegd. Het betreft een uniek aardkundig waardevol gebied van de beekdalen van 

de Smalle Beek en Het Loopje in Wouw. Dit heeft ermee te maken voornamelijk vanwege het landschappelijk 

beeld van opvallend diep ingesneden beekdalen. Voor zo’n belangrijk gebied in één van onze dorpen is het 

natuurlijk onwenselijk dat er zonneparken gerealiseerd gaan worden. En de beleidsvisie sluit zonneparken in deze 

beekdalen dan ook uit. Echter de beleidsvisie, de uitsluiting geldt echter alleen voor de beekdalen van de Smalle 

Beek en het geldt niet voor ontwikkeling van zonneparken in de beekdalen van Het Loopje, terwijl dit wel in de 

aardkundige waardenkaarten van de Provincie is opgenomen zoals in het aangeduid aardkundig waardevol 

gebied. Dit maakt dus dat volgens de beleidsvisie zonne-energie er zonneparken in de beekdalen van Het Loopje 

gerealiseerd kunnen worden. Afgelopen dinsdag hebben wij kennis kunnen nemen van de brief van de Dorpsraad 

Wouw waarin zij aangaven dat zonneparken in de beekdalen van Het Loopje ongewenst zijn. En de VLP 

onderschrijft dit natuurlijk van harte. Daarom zullen wij een initiatief indienen om het beekdal van Het Loopje te 

beschermen tegen ongewenste ontwikkeling van zonneparken die de ter plekke unieke landschapswaarden 

aantasten.  We zullen daarom de tweede motie indienen, voorzitter. 

De VOORZITTER: Ga uw gang. 

De heer VERBEEK: Motie “Het Loopje”. Verzoekt het college in de herziene beleidsvisie zonne-energie aan te 

geven dat het onwenselijk is dat er in de beekdalen aardkundige waarden zoals de benedenloop van Het Loopje 

zonneparken gerealiseerd kunnen worden en de kaarten in de herziene beleidsvisie hierop aan te passen. Gaat 

over tot de orde van de vergadering. Deze motie is mede ingediend door de Partij van de Arbeid de heer Yap, 

Wezenbeek de heer Wezenbeek, de SP mevrouw Beens-van Zundert, D66 de heer Raggers en de ChristenUnie 

mevrouw Suijkerbuijk-Ader. Tot zover, voorzitter.  

De VOORZITTER: Dank u wel, deze motie heet “Het Loopje” en heeft nummer 2 en maakt vanaf  nu onderdeel uit 

van de beraadslagingen. En dat was uw eerste termijn ook. Dan ga ik door naar de PvdA de heer Yap. De heer Yap, 

ga uw gang. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, zoals in de Commissie al door mijn collega de heer Stroop is aangegeven 

ondersteunen wij als PvdA het college in de ambitie die men heeft inzake de energietransitie. Eén van die acties is 

natuurlijk de inzet op zonne-energie. En in de beleidsvisie die we hebben verkregen van het college staan de 

uitgangspunten mooi geformuleerd. We hebben in de Commissie gesproken over het aantal hectare wat we 

bijvoorbeeld beschikbaar en willen uitgeven aan zonneparken. We hebben gesproken over de zonneladder, de 
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zonneschijf hoe die inmiddels wordt genoemd. Het zonneparken ontwikkeling om natuurparken mogelijk te 

maken, subsidies kwamen nog aan de orde. En voor de PvdA stond met name centraal ook als we dit soort 

initiatieven toelaten in onze gemeente dat er wel enige maatschappelijke meerwaarde moet zijn. En die 

maatschappelijke meerwaarde is ook opgenomen in de beleidsvisie. Er zijn wat uitgangspunten geformuleerd, 

wat randvoorwaarden geformuleerd als het gaat om wat de gemeente belangrijk vindt daarin en ook wat de 

Provincie, de Provincie Brabant daarbij belangrijk vindt. En wij hebben, voorzitter, in de Commissie daarover 

reeds een motie aangekondigd, omdat wij wat nu is opgenomen in de visie iets te vrijblijvend vinden. En we 

verwachten dat als het gaat om zonneparken, als het gaat om dergelijke initiatieven dat dat wel wat aangescherpt 

kan worden. Voorzitter, vandaar een motie die we vanavond hier willen indienen. De motie is getiteld 

“Zonneparken met maatschappelijke meerwaarde”, de motie krijgt steun naast de PvdA van Alex Raggers D66, en 

Karen Suijkerbuijk-Ader van de ChristenUnie. We verzoeken het college ten aanzien van het punt 

maatschappelijke meerwaarde de beleidsvisie aan te scherpen in de zin dat er aan initiatiefnemers als 

voorwaarde wordt meegegeven dat zij één inwoners betrekken bij de aanleg van het desbetreffende initiatief van 

een zonnepark door ze de mogelijk te bieden mede financieel te laten participeren, mee te laten doen. Twee, dit 

als een inspanningsverplichting te stellen voor initiatiefnemers voor de aanleg van zonneparken, zonder daar een 

percentage aan te verbinden. En drie, uitzonderingen hierop dus alleen gemaakt kunnen worden mits uit de 

onderbouwing van de aanvraag van het initiatief blijkt dat financiële participatie van inwoners bij het 

desbetreffende initiatief niet zinvol is. Dank u wel, voorzitter.  

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Deze motie heet “Zonneparken met maatschappelijke meerwaarde”, 

krijgt nummer 3 en maakt vanaf nu onderdeel uit van de beraadslagingen. Dan wil ik graag vragen de heer 

Raggers, D66 voor zijn eerste termijn. De heer Raggers, ga uw gang. 

De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. De jeugd heeft de toekomst voorzitter. Meer dan 10.000 jongeren 

protesteren vandaag in Den Haag voor een betere klimaatregeling. Ik was toevallig in Den Haag. Ik heb ze gezien, 

ik was erbij. En het vervulde mij met trots dat een volgende generatie ook bereid is te strijden voor hun idealen. 

En wat doen wij ondertussen in Roosendaal? Al lang steggelen over waar al dan niet zonneweides. En je mag 

natuurlijk van mening verschillen in de politiek, sterker nog dat is een van de essenties van goede besluitvorming 

in de politiek. Maar we moeten wel wat doen, voorzitter. En D66 steunt in principe de raadmededeling herziene 

beleidsvisie zonne-energie. Maar er is één kernpunt zeer belangrijk voor ons en dat is zorgvuldigheid. 

Zorgvuldigheid, voorzitter, daar draait het om. Althans daar zou het om moeten draaien. En dan mag u mij een 

klimaatdrammer noemen wat inmiddels een geuzenterm is binnen D66, maar we moeten echt wat doen voor het 

klimaat. En dat is zeker niet altijd de weg van de minste weerstand kiezen, maar wel voor de meest duurzame 

oplossing op de lange termijn met het meest positieve effect voor zowel het klimaat als de lokale gemeenschap. 

En dat is wat een betrouwbare, transparante overheid zou moeten doen. Deze week zijn de eerste drie zojuist 

ingediende moties zorgvuldig voorbereid en zorgvuldig verspreid over alle partijen. Toevallig zijn ze voorbereid 

door oppositiepartijen, maar daar gaat het niet om. D66 staat overal onder omdat wij eronder willen staan. 

Omdat D66 denkt dat deze drie moties alle drie bijdragen aan een zorgvuldigere besluitvorming en 

transparantere besluitvorming die onze gemeente verdient. Tot zover, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Raggers voor uw eerste termijn. Dan ga ik naar de heer Van Nassau van het 

CDA voor zijn eerste termijn. De heer Van Nassau, ga uw gang. 

De heer VAN NASSAU: Dank u wel, voorzitter. Het CDA Roosendaal heeft vorige week in de Commissievergadering 

zijn standpunt over de beleidsvisie zonne-energie zeer duidelijk gemaakt. We onderschrijven de energietransitie 

die ons te wachten staat en daarbij ook de noodzaak tot verduurzaming. Daarbij hebben we zo goed mogelijk 

duidelijk proberen te maken dat we zonneparken in het buitengebied op agrarische grond of natuur liever niet 
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zien. Het belang van energiebesparing staat daarnaast bij het CDA Roosendaal hoog in het vaandel. Aangezien 

deze besparing zorgt voor een gigantische afname in de noodzakelijkheid van zonneparken. We hebben dan ook 

het college en de Roosendaalse raad aangeraden om bij iedere aanvraag voor een zonnepark zeer goed na te 

denken of dit zonnepark wel wenselijk of wel echt noodzakelijk is. De wethouder heeft ons echter ook enkele 

punten meegedeeld die voor het CDA goed voelden. Het vasthouden van maximaal 75 hectare aan zonneparken 

is daar één van. Het afsluiten van anterieure overeenkomsten met verregaande afspraken die ervoor zorgen dat 

de kwaliteit gewaarborgd blijft en dat er gefocust wordt op goede landschappelijke inpassing dat is een andere. 

En de laatste is ook een mogelijke verhoging van de plaatselijke biodiversiteit. Het lijkt me ook van belang om 

vandaag te benadrukken dat we spreken over het vaststellen van de herziene beleidsvisie zonne-energie en niet 

over specifieke aanvragen voor het aanleggen van een zonnepark. De aanvragen voor de parken zelf zullen in de 

Commissie en raad nog behandeld worden wanneer er een VVGB afgegeven moet worden. Hier ziet het CDA 

Roosendaal dan ook een moment om de ruimtelijke ordening te toetsen en vanuit daar te handelen. Bij goede 

ruimtelijke ordening betekent dat toekennen en bij slechte ruimtelijke ordening is dat afwijzen. Toch zien we als 

CDA Roosendaal zelf ook dat er een verbetering mogelijk is in de beleidsvisie. De motie die wordt ingediend door 

de Roosendaalse Lijst, het CDA, de VVD en GroenLinks gaat dus in op de gemeentelijke visie aangaande de aanleg 

van een zonnepark in het algemeen. We vinden het zeer belangrijk dat bij iedere aanvraag de omwonenden en 

andere belanghebbenden kunnen meepraten over de planvorming. Dat betekent dat er gesproken zal moeten 

worden over co-creatie van een zonnepark in het buitengebied. En dat er dus vanuit beide partijen goed overleg 

plaats moet vinden over de ontwikkeling en de zorgvuldigheid van de planvorming. Zorgvuldigheid hoorde ik 

zojuist ook de heer Raggers zeggen, kortom moeten omwonenden en belanghebbenden maximaal worden 

betrokken en moet hier ook nadien op worden getoetst. Met deze aanvullende motie garandeer je dus dat 

inwoners maximaal worden betrokken bij een aanvraag. En we zien dit ook dan als echte vernieuwing. Het CDA 

Roosendaal is een echte middenpartij, staat voor een gedegen onderbouwd besluit waarbij met zoveel mogelijk 

factoren rekening is gehouden. Juist bij onderwerpen met deze impact moet je met elkaar in gesprek blijven. En 

wij denken dat deze motie daarin zeer zeker zal helpen. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Van Nassau. Dan ga ik door naar de Roosendaalse Lijst en dat is de heer 

Goossens. Herstel er dient zich nog, twee zelfs. 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter… 

De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, het is in dit huis wel te doen gebruikelijk dat wanneer men spreekt over een 

motie deze pas een motie is als deze wordt ingediend. Het is nu heel vreemd om te aanschouwen dat er nu 

gesproken wordt over de motie van vier partijen, die nog steeds niet kenbaar is gemaakt. Dus voorzitter, wilt u 

hem alstublieft nu vanaf die plaats indienen? 

De heer VAN NASSAU: Mijn excuses de heer Van Gestel, ik was eerst een beetje verbaasd over de volgorde 

wijziging, want mijn collega de heer Goossens zou hem aankondigen. Nou, ik snap dat dat een probleem geeft. 

Maar als u het niet erg vindt als raad dan kan ik dat ter plekke doen. 

De VOORZITTER: Nou, daar heeft de heer Goossens geen enkel probleem mee. 

De heer VAN NASSAU: Nou, oké. 
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De VOORZITTER: Ga uw gang. 

De heer VAN NASSAU: Dus de motie “Co-creatie zonneparken” en die willen we graag indienen en we gaan graag 

naar het dictum.  

De VOORZITTER: Ga uw gang. 

De heer VAN NASSAU: Ja. Wij verzoeken het college om het proces van co-creatie rond de ontwikkeling van 

zonneparken in het buitengebied optimaal te faciliteren, te stimuleren en erop toe te zien dat het proces 

zorgvuldig verloopt. En gaat over tot de orde van de vergadering. Uiteindelijk ingediend door de heer Goossens 

Roosendaalse Lijst, mijzelf CDA, Jeroen van den Beemt Roosendaalse VVD en Christiaan Villée van GroenLinks. 

De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Van Nassau. De titel, de naam van deze motie is “Co-creatie zonneparken” 

krijgt mee als nummer 4 en maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. En nu kan erop geïnterrumpeerd 

worden inderdaad. En dat wordt gedaan als eerste door de heer Raggers van D66. Mag ik wat rust in de zaal? 

Dank u wel. De heer Raggers, ga uw gang. 

De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij dat de heer Van Nassau zorgvuldigheid met mij, het eens was 

met het zorgvuldige proces uit mijn betoog. Kunt u mij meer duiden wanneer precies deze motie tot stand is 

gekomen, want ik weet dat u hem niet van tevoren hoeft uit te delen. Maar de diverse andere moties zijn 

natuurlijk wel ruim van tevoren uitgedeeld. Ik vind dat toch prettiger als een motie van tevoren al rondgedeeld 

wordt.  

De VOORZITTER: De heer Van Nassau. 

De heer VAN NASSAU: Ja, ik snap uiteraard dat het prettiger is als die een week van te voren daar zou liggen, 

maar volgens mij is dat nu niet het geval. Het gaat om de zorgvuldigheid van het beleid en waar de motie voor 

staat. En ik stel dus ook voor ondanks dat die vandaag is binnengekomen dat we die zorgvuldigheid die in de 

motie staat doornemen en dat we daar dan op verder gaan. 

De VOORZITTER: Interruptie van de heer Yap, PvdA. Ga uw gang. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, onze fractie is best verrast door deze motie. De Commissie gaf daar nog geen 

aanleiding toe dat deze vier partijen een motie als deze zouden indienen, dat terzijde. Kunt u nu duiden, want ik 

heb de motie even vluchtig doorgelezen. Wat bedoelt u nu met co-creatie? Kunt u die term uitleggen wat u daar 

precies mee bedoelt. Ik laat het even hierbij.  

De VOORZITTER: De heer Van Nassau. 

De heer VAN NASSAU: De term co-creatie staat voor samen creatie van het zonnepark, dus wij zien eigenlijk deze 

motie als een aanvulling zelfs op de motie die u zelf heeft ingediend. Wij vinden en vinden ook dat de gemeente 

daarin moet faciliteren, dat er gesprekken plaats moeten vinden tussen inwoners, dus ook lokale inwoners, 
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bewoners, belanghebbenden en dat die in gesprek moeten met de aanvragers van een zonnepark en dat dat 

gesprek uiteindelijk gaat leiden tot een gedegen aanvraag die voor iedereen acceptabel is. En daar moet dan op 

getoetst worden. Dus die toetsing dat is nog een extra puntje dat daar echt zeker dat die inwoners gewoon meer 

te zeggen hebben bij zo’n aanvraag en dat van tevoren heel duidelijk is gekeken naar wat daar gewenst is. 

De VOORZITTER: De heer Yap, een aanvullende vraag. 

De heer YAP: Voorzitter, u zegt dat het is een aanvulling of een meer iets dan wat er nu voorligt. Maar u verwijst 

zelf in de motie al dat de initiatiefnemer omwonenden en belanghebbenden, hoe noem je dat, vroegtijdig bij de 

planvorming moet betrekken. En in de toelichting wat u ziet als co-creatie herhaalt u dit eigenlijk. Bedoelt u dan 

dat van meet af aan er een plan moet komen wat is gemaakt door de omwonenden, inwoners en een grote 

ondernemer die een zonnepark wil oprichten. Want dat, zo versta ik de term co-creatie. Hoe u hem uitlegt geeft u 

aan er moet overleg zijn met omwonenden. 

De VOORZITTER: Wat is uw vraag nu? 

De heer YAP: Klopt mijn uitleg dat u nog steeds vasthoudt aan eigenlijk wat er al in de visie staat? 

De VOORZITTER: De heer Van Nassau. 

De heer VAN NASSAU: Nee, dat doen we niet. Wij willen in een voorstadium al inwoners, dus omwonenden en 

belanghebbenden daarbij betrekken. En dat wil dus ook zeggen dat als een aanvrager dus laten we zeggen op een 

specifieke locatie een aanvraag wil doen voor een zonnepark dat daar actief gesproken moet worden met die 

omwonenden en belanghebbenden. En dat die dan samen bijvoorbeeld gaan kijken naar de vorm van 

landschappelijke inpassing die zij dan wenselijk vinden.  

De VOORZITTER: Nog één vraag dan meneer Yap. 

De heer YAP: Nog een poging, voorzitter. Maar dat staat toch al op de visie pagina 19? De initiatiefnemer betrekt 

omwonenden en andere belanghebbenden vroegtijdig bij de planvorming. Planvorming gaat over hoe ziet een 

zonnepark eruit, hoe passen we het in in het landschap voor de omwonenden, voor de belanghebbenden. Dus 

wat is dan meerwaarde van dit initiatief. Want hoe u het uitlegt zie ik niets anders dan de letterlijke tekst, zoals 

dat in de visie staat opgenomen. 

De VOORZITTER: De heer Van Nassau. 

De heer VAN NASSAU: De uitleg van de motie is dat uiteindelijk u zegt het goed, in de visie staat er uiteindelijk dat 

er met inwoners vroegtijdig gesproken moet worden. Maar wij zien daarin een veel grotere rol van inwoners. Dus 

daar moet uiteindelijk gesproken worden met die inwoners, waarbij er nadien ook echt getoetst moet worden of 

die gesprekken hebben geleid tot een gezamenlijke overeenstemming. En dat missen wij op dit moment in de 

visie, dat je echt samen gaat werken aan wat is voor ons beiden acceptabel. Want uiteindelijk gaan we die 

energietransitie in, komt er mogelijk een zonnepark. Maar zul je echt met omwonenden en belanghebbenden in 

gesprek moeten over wat is voor jullie acceptabel, wat is voor ons acceptabel. En dan nadien ook het college en 
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de raad dan mag toetsen of dat daadwerkelijk wel is gebeurd. En dat betekent dan ook dat als dat niet is gebeurd 

dat je het in theorie af zou kunnen wijzen. 

De VOORZITTER: Interruptie van de heer Verbeek voor de heer Van Nassau. 

De heer VERBEEK: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zou graag van de initiatiefnemers willen weten op welke kaders 

die gesprekken dan moeten gebeuren. Want ik interpreteer het goed dat er dus gesprekken moeten komen 

tussen de initiatiefnemers en de bewoners. Welke kaders moeten dan gebeuren? En hoe kijkt de heer Van Nassau 

aan tegen de verschillende belangen die de bewoners en de initiatiefnemers hebben. 

De VOORZITTER: De heer Van Nassau. 

De heer VAN NASSAU: Ik vraag me eerst even af wat u nou bedoelt met de specifieke kaders.  

De VOORZITTER: Verheldering misschien meneer Verbeek? 

De heer VERBEEK: Ja. Nou, u constateert in uw motie dat de zonneparken moeten voldoen aan de kaders zoals 

zijn gesteld over waterhuishoudkundige en aardkundige voorwaarden. En aan welke kaders gaat u dan toetsen? 

Kijkt u dan naar de beleidsvisie? Of gaat u naar de hogere stukken kijken, naar Provinciale stukken? 

De VOORZITTER: De heer Van Nassau? 

De heer VAN NASSAU: Het doel van deze motie is eigenlijk juist om de inwoner daarbij meer inspraak te geven. 

Dus dat wil ook zeggen wij konden al kijken naar landschappelijke kwaliteitsverbetering, landschappelijke 

inpassing. Maar wat wij vaak horen is dat de inwoners dat net op een andere manier hadden willen zien of net 

iets vroegtijdiger betrokken wilden worden bij dat proces. Nou, daar gaan wij dus voor staan dat dat gebeurt en 

dat betekent dus ook dat je niet alleen moet toetsen aan wat er op papier staat wat je mag toetsen. Maar dat je 

met mensen in gesprek gaat en gaat vragen, gaat toetsen of wat daar uiteindelijk uitkomt van zo’n aanvraag en 

die ontwikkeling of dat dan daadwerkelijk klopt met wat zij ook gewild hebben.  

De VOORZITTER: De heer Verbeek nog een aanvullende vraag. 

De heer VERBEEK: En voorzitter, hoe ziet de heer Van Nassau het dan als er geen overeenstemming komt tussen 

de initiatiefnemers en de bewoners. 

De VOORZITTER: De heer Van Nassau. 

De heer VAN NASSAU: Op het moment dat er natuurlijk eigenlijk… Even de achtergrond van de motie. Wij zeiden 

dus eigenlijk er moet draagvlak zijn van de omwonenden en uiteindelijke belanghebbenden voor zo’n aanvraag. 

Dan ga je samen in gesprek. Dan ga je op een gegeven moment ook samen een plan proberen te bedenken wat is 

voor ons beiden acceptabel. Hoe blijft die business case staan, maar hoe kunnen omwonenden zich er ook bij 
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vinden. En op het moment dat je daar niet uitkomt, dan is het uiteindelijk dus ook niet gelukt en dan zal het ook 

niet doorgaan.  

De VOORZITTER: De heer Verbeek, nog een laatste vraagje.  

De heer VERBEEK: Interpreteer ik de woorden van de heer Van Nassau nou goed als er geen overeenstemming 

komt, geen zonneparken? 

De VOORZITTER: De heer Van Nassau. 

De heer VAN NASSAU: Ja, dat interpreteert u goed. 

De VOORZITTER: Interruptie van de heer Yap, PvdA. Ga uw gang. 

De heer YAP: Voorzitter, aansluitend op dit laatste punt. Heeft u getoetst of u daarop kan afwijzen? Want 

nogmaals wij moeten voldoen aan u zei het in uw inleiding al een goede ruimtelijke ordening. Vervolgens komt 

straks een initiatief in de raad waar wij als raad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor moeten 

afgeven. Als omwonenden het er niet mee eens zijn of wie dan ook, zienswijze behandeling en dergelijke. Als dat 

keurig wordt afgerond en nogmaals je doet die toetst volgorde aan goede ruimtelijke ordening kun je dan zeggen 

ja bewoner, een bewoner is niet akkoord dus wij wijzen af. Dat stelt u, dan heb ik uw betoog goed begrepen. 

De VOORZITTER: De heer Van Nassau. 

De heer VAN NASSAU: Dat klopt. En ik ga u ook heel eerlijk toegeven dat dat een moeilijk punt is waar wij dan de 

motie op indienen. Het is juist om daarvoor eigenlijk al een gesprek mogelijk te maken. Dus ja, het is wel heel 

makkelijk om uiteindelijk als omwonende te zeggen of als inwoner ja wij willen hem daar niet, je werkt totaal niet 

mee en dus komt er dan geen zonnepark. Ja, dat is ook niet de insteek van deze hele motie. De insteek is dat er 

een aanvraag komt, dat inwoners worden betrokken, dat er draagvlak gecreëerd wordt en dat je op dat moment 

gaat zeggen als dat niet lukt ja dan moet zo’n zonnepark maar misschien niet doorgaan. En ik snap echt wel wat u 

bedoelt te zeggen dat dat lastig kan zijn. 

De VOORZITTER: Aanvullende vraag, de heer Yap. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, in uw motie verwijst u ook naar het voorbeeld Dorpsraad Wouw die heeft aangegeven 

welke ongewenste ontwikkelingen zij wellicht zien op basis van deze visie. Betekent dat dan vanavond ook dat u 

de moties van de VLP gaat steunen? 

De VOORZITTER: De heer Van Nassau. 

De heer VAN NASSAU: Dat is dus een vraag gewoon aan het CDA Roosendaal zelf neem ik aan? Ja, nee dat gaan 

wij niet doen. Om welgeteld ja er zijn meerdere reden voor. Het zijn eigenlijk technische vraagstukken. Dus als wij 
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op technische vraagstukken nu in zouden moeten gaan, ik denk, weet ik niet of dit de juiste plaats is. De eerste 

motie waarbij u de beekdalen-definitie wilt vervangen of veranderen voor een andere definitie zou er in theorie 

voor kunnen zorgen dat er meerdere beekdalen in Roosendaal niet geschikt zullen zijn voor bijvoorbeeld een 

zonnepark. Nou dat moet u dan ook denken aan de Evertkreekweg of een ander zonnepark. Nou als dat met 

terugwerkende kracht komt wordt dat lastig. Dat is alleen motie 1. Maar ik zie dat dat was meneer Yap en motie 2 

dat komt bij het CDA Roosendaal over als ja willekeur. Laten we het zo houden en de aanvraag voor een 

zonnepark doelbewust blokkeren door middel van een motie en dat is niet waar wij voor staan. 

De VOORZITTER: Interruptie, de heer Raggers D66. 

De heer Raggers: Ja, dank u wel, voorzitter. Dan ben ik eigenlijk ook wel benieuwd dan ondertussen naar motie 3. 

Want wat ik als verschil zie tussen motie 3 en motie 4 is dat motie 3 verzoekt het college drie dingen die volgens 

mij allemaal toevoegingen zijn, meerwaarde ten opzichte van het plan. En anderzijds in uw motie haalt u het zelf 

ook al aan eigenlijk bij het derde punt bij “constaterende dat” dat is wat de heer Yap net ook aanhaalde uit de 

visie. Ja, ik begrijp dat u wilt overleggen. Moeten we even schorsen misschien met de Roosendaalse Lijst voor nu? 

Want als u niet luistert naar mijn interruptie en mijn vragen dan sta ik er ook voor… 

De VOORZITTER: Nee, meneer Goossens sprak inderdaad iets te luid en daarom had ik ook moeite om het te 

verstaan. Hij doet dat nu niet meer. Dus als u uw vraag nog een keer kan herhalen hoort de heer Van Nassau het 

prima, denk ik. 

De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Ik begin opnieuw. Ik ben ook benieuwd dan naar de mening van het 

CDA over motie 3, want daar staan volgens mij 3 toevoegingen die worden verzocht aan het college. Echt 

toevoegingen ten opzichte van de beleidsvisie, waarbij u en volgens mij dat hoor ik nog graag een keer van u zelf 

aanhaalt bij het derde punt “constaterende dat”, dat is waar de heer Yap ook op doelde pagina 19 van de 

beleidsvisie. Is het niet zo dat het verzoek wat u doet in motie 4 eigenlijk gewoon al wordt benoemd bij het derde 

punt van “constaterende dat”. Namelijk gewoon een zorgvuldig proces.  

De VOORZITTER: De heer Van Nassau. 

De heer VAN NASSAU: Wij zien het derde punt, want daar vraagt u naar uit die motie zeer zeker als ik deze lees 

uit de uitzondering alleen gemaakt vanuit financiële participatie dat dat niet zinvol is. Terwijl wij met de motie net 

een andere insteek hebben. Dus inwoners betrekken met daarbij ook uiteindelijk een toetsing willen creëren voor 

de aanvraag en uiteindelijk het gezamenlijke overleg tussen aanvrager en omwonenden en belanghebbenden. 

Dus ja, punt 3 dat is inderdaad een zorgvuldige bullet. 

De VOORZITTER: De heer Raggers nog een aanvullende vraag? 

De heer RAGGERS: Dus dan, dat dan de toevoeging toetsing is. Maar toetsing zie ik niet terug in “verzoekt het 

college” dus nu ben ik een beetje lost. 

De VOORZITTER: De heer Van Nassau. 
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De heer VAN NASSAU: Dat klopt ik zie hem ook niet in de bullet staan, dat is uiteindelijk wel de intentie geweest 

dat je uiteindelijk die motie opstelt en dat je ervan uitgaat dat er gesprekken plaatsvinden. Inwoners moeten 

worden betrokken en dat er nadien ook toetsing plaatsvindt, dus dat is wel de insteek van de motie.  

De VOORZITTER: De heer Verbeek van de VLP, nog een interruptie.  

De heer VERBEEK: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik hoor de heer Van Nassau net reageren op de vraag van de heer 

Yap met betrekking tot motie 1 over de beekdalen. De heer Van Nassau spreekt dat er sprake is van willekeur. Dat 

er bij motie 1 sprake is van willekeur over de beekdalen als we die andere definitie gaan toevoegen. 

De VOORZITTER: De heer Van Nassau maakte die opmerking bij motie of 2, niet 1 maar… 

De heer VERBEEK: Zal ik de vraag iets anders insteken, voorzitter. De heer Van Nassau die spreekt dat er bij motie 

2 sprake is van willekeur. De beleidsvisie ligt momenteel voor. Vanavond bepalen we de kaders voor de 

zonneparken zoals ze gerealiseerd kunnen worden in de gemeente Roosendaal. Als wij een locatie hebben die wij 

onwenselijk vinden voor zonneparken zoals die gedefinieerd is door de Provincie, zoals die eerder gedefinieerd is 

door de gemeente dan is er toch geen sprake van willekeur? Wij geven toch aan wat wij wenselijk vinden en wat 

niet. Dat gaat toch helemaal niet over een concreet voorstel. Dus graag de reactie van de heer Van Nassau. 

De VOORZITTER: De heer Van Nassau. 

De heer VAN NASSAU: Ja, er staat niet specifiek genoemd dat het over een concreet voorstel gaat. Maar we 

hebben allemaal de aanvragen gezien voor zonneparken en daarbij is dit de locatie waarbij mensen zich 

uiteindelijk logischer wijze ook druk maken, want ik ken de stukken ook waar u het over heeft. Willekeur is het 

juist om nu deze motie te maken op een moment dat daar al een aanvraag van ligt en je mogelijk dus kan krijgen 

dat wij gezien worden als een onbetrouwbare overheid waarbij een aanvrager een aanvraag heeft gedaan op een 

oude visie en wij nu tijdelijk de spelregels veranderen waardoor die aanvraag niet zou kloppen. Nou, dat komt 

over als willekeur en vanuit daar ook mijn opmerking. 

De VOORZITTER: Meneer Verbeek u had geen aanvullende vraag? U blijft staan dus vandaar vraag ik het. De heer 

Yap, interruptie.  

De heer YAP: Voorzitter, misschien maken we even een uitstapje maar hoe verklaart het CDA dan het handelen 

rondom de biomineralenfabriek? Noemt u dat dan ook willekeur? Want daar hebben we ook besluiten genomen 

lopende een initiatief… 

De VOORZITTER: De heer YAP kunnen we bij het onderwerp blijven, het is al... U hoeft daar niet op te 

antwoorden. Mevrouw Suijkerbuijk van de ChristenUnie, ga uw gang. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie heeft vanochtend pas de initiatiefnemers van 

de andere drie moties bericht dat wij graag de moties willen indienen. Waarom vanochtend pas? Omdat ik er toch 

even goed over wil nadenken woord voor woord, wat betekent het nou en wat voor gevolgen heeft het. Waarom 

hebben de coalitiepartijen deze motie niet eerder rondgestuurd ook naar de oppositiepartijen? 
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De VOORZITTER: De heer Van Nassau. 

De heer VAN NASSAU: Ja, daar kan ik eigenlijk een simpel antwoord op geven. Want toen was die motie er nog 

niet. Daar waren gesprekken over geweest, daar is veel over gediscussieerd en die motie is op dat moment later 

samengesteld. En is dat voor u laat? Ja, daar kan ik in komen. 

De VOORZITTER: Mevrouw Suijkerbuijk. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Dus de motie was vanochtend ook niet bekend. 

De VOORZITTER: De heer Van Nassau. 

De heer VAN NASSAU: De intentie van de motie is bekend, de motie zelf zoals die als zodanig is opgesteld niet, 

want anders had u hem natuurlijk vanmorgen al in uw postvak gehad.  

De VOORZITTER: Als voorzitter wil ik u er even op wijzen dat een motie zelfs ten tijde van de vergadering nog 

geboren kan worden en ingediend worden. Ik snap wat u bedoelt dat een eerder moment wenselijk was geweest, 

maar het Reglement laat het toe dus. De heer Wezenbeek nog een interruptie, denk ik? Ja. 

De heer WEZENBEEK: Ja, ik heb een vraag voor meneer Van Nassau. Twee kleine vraagjes denk ik. Ik ben ook 

verrast net als meneer Raggers en mevrouw Suijkerbuijk dat er nu ineens een motie komt, daar ben ik ook verrast 

door. Maar nog meer verrast omdat in de Commissie heb ik u goed aangehoord toen sprak u dat u wel wilde gaan 

steunen, dat snap ik ook wel. Maar u sprak over een landschapsvervuiling en u sprak over is 75 hectare wel nodig. 

Ik had daar als daar een motie komt op het laatste moment had ik daar iets over in de motie willen zien. Maar dat 

zie ik niet. Dus u zegt in de Commissie heel iets anders dan wat u nu gaat zeggen. Bent u dat met mij eens? 

De VOORZITTER: De heer Van Nassau. 

De heer VAN NASSAU: Dat ben ik totaal niet met u eens. Vanuit de Commissie hebben wij duidelijk gezegd dat wij 

het zien als landschapsvervuiling, dat vind ik nog steeds. Dat wij 75 hectare in eerste instantie een lukraak getal 

vonden, nou dat vind ik nog steeds. Maar volgens mij hebben wij te maken met die energietransitie en waarbij 

het CDA zegt wij zijn een middenpartij wij gaan graag in gesprek wij doen een compromis. Die 75 hectare was 

voor ons een compromis. En waarom hebben wij dit compromis in die hoedanigheid geaccepteerd? Omdat de 

wethouder ons enkele punten gaf en die ons overtuigde dat er wel degelijk goed is nagedacht door ambtenaren 

en de wethouder bij de aanleg van deze 75. En daarbij heb ik volgens mij een garantie gekregen, een toezegging 

dat die 75 hectare voorlopig gehandhaafd wordt. Dus onze, maar we moeten mee, we hebben die energie nodig, 

maatschappelijke ontwikkelingen, dus ik begrijp uw vraag niet. Tuurlijk wij vinden nog steeds hetzelfde als 

hiervoor. Maar uiteindelijk moet je beleid voeren. Hebben wij het op dit moment nodig? Er zijn nog steeds te 

weinig daken belegd met zonnepanelen en als we nu dus duurzame energie willen dan gaan we dit nu moeten 

doen. En misschien jammer genoeg, ja. 

De VOORZITTER: De heer Wezenbeek nog een vraag? 
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De heer WEZENBEEK: U begreep mijn vraag niet begrijp ik? Ik stel vast dat u in de Commissie andere dingen zegt 

als u nu zegt in de motie en daar ben ik verbaasd over. En dat is het enige wat ik zeg. U begrijpt het toch wel 

neem ik aan? 

De VOORZITTER: De heer Van Nassau. Ik ben ervan overtuigd dat hij het begrijpt, dus… 

De heer VAN NASSAU: Ja, ja, ik begrijp uw vraag wel. Maar ik zie niet in dat het een juiste vraag is. 

De VOORZITTER: Mevrouw Beens, een interruptie voor de heer Van Nassau. Ga uw gang. 

Mevrouw BEENS: Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een vraag eigenlijk ter verduidelijking. Heb ik het goed 

begrepen dat als er een tegenstander is de zonneparken niet doorgaan. En zo ja hoe kunnen we dan zonneparken 

realiseren? 

De VOORZITTER: De heer Van Nassau. 

De heer VAN NASSAU: Ik heb geen getal genoemd van één. Het blijft draagvlak en ik snap ook wel dat er, nu je 

kan er ook heel moeilijk percentages in gaan zetten. Anders zou je zeggen van als 60% van de omwonenden 

akkoord is nou dan gaan we het doen. Daar is niet voor gekozen. De motie ligt er uiteindelijk om de burger en 

omwonenden en belanghebbenden meer te betrekken dan dat er nu gebeurt. En we horen veel te vaak o we 

wisten het niet, of er ligt een plan en daar krijgen wij dan van te horen. En wij willen juist dat er nu een gesprek 

komt waarbij de inwoners dan aan gaan geven ja wat zien zij als landschappelijke inpassing en hoe zou dat 

zonnepark dan wel gerealiseerd mogen worden, zodat allebei de partijen een stuk tevredener zijn dan nu. En dus 

daar heb ik geen één inwoner of een getal aan vast kunnen zetten. 

De VOORZITTER: Mevrouw Beens nog een aanvullende vraag? 

Mevrouw BEENS: Ja, dan nog een vraag daarop. Wat nou als er geen overeenstemming komt tussen de 

initiatiefnemers en de bewoners? 

De VOORZITTER: De heer Van Nassau. 

De heer VAN NASSAU: Dat is volgens mij de vraag die zojuist eigenlijk ook al gesteld is door naar mijn weten de 

heer Yap en daar zei ik ook al bij dat dat inderdaad een moeilijk geval is. En dat dat op dit moment ook al een 

patstelling geeft tussen aanvrager en omwonenden, dus die motie die tackelt dat probleem niet. Wat wij willen 

tackelen is dat het in het grootste gedeelte van de tijd en aanvragen een heel groot stuk verbetert ten opzichte 

van nu.  

De VOORZITTER: Mevrouw Suijkerbuijk, ChristenUnie. 
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Mevrouw Suijkerbuijk: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor zojuist de heer Van Nassau zeggen een moeilijk geval. Ik 

vind dat op dit moment een vage term. Ik heb u gehoord en de motie gelezen. Ik weet niet, ik kan er nog niet uit 

opmaken of er nou een toets komt of niet, dat hoor ik u wel zeggen maar dat staat niet in de motie. Kunt u daar ja 

wat duidelijkheid over geven. 

De VOORZITTER: De heer Van Nassau. 

De heer VAN NASSAU: Zoals ik net zei is dat wel de intentie zoals die is besproken, dat die uiteindelijk die 

gesprekken en de ja hoe noem je dat de tevredenheid en het draagvlak van inwoners nadien ook getoetst 

worden. Is uiteindelijk uit de gesprekken gekomen wat wij gehoopt hadden, heeft de aanvrager naar ons 

geluisterd en andersom. Dat is belangrijk, maar wie weet is het een idee als u denkt nou ik vind het eigenlijk wel 

een goed idee ik zou dit best willen steunen als dit erbij staat om na de termijn, na de antwoorden van de 

wethouder even te schorsen en met elkaar te overleggen en te kijken of u aan kunt sluiten. 

De VOORZITTER: Wilt u daar nu op reageren, mevrouw Suijkerbuijk? 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, kort, dank u wel, voorzitter. Nou met de toetsing heb ik het inderdaad over de 

stroomschema’s zoals die zijn opgenomen in de beleidsvisie. Daar is bijvoorbeeld de toetsing over de zonneladder 

helemaal weggegumd dat viel ons op. Dat viel u de vorige keer ook op. Dus als ik u zo hoor dan is het bijvoorbeeld 

een optie om in plaats van de zonneladder deze toets erin te zetten, dat gaat best wel ver. De toets van de 

zonneladder staat in de schema’s, die is nu weggehaald. Als ik u zo hoor er komt mogelijk een nieuwe toetsing, 

daar wilt u het even over hebben. Dan worden de schema’s daarop aangepast en dan komt er echt een toets 

daarvoor in de plaats. 

De VOORZITTER: En uw vraag is even om de heer Van Nassau te helpen. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ik ben inderdaad benieuwd naar de toetsing. Hoe concreet wilt u het hebben, want deze 

motie vind ik op dit moment nog te vaag.  

De VOORZITTER: De heer Van Nassau. 

De heer VAN NASSAU: Uit uw vraag ga ik eerst proberen de boel duidelijk te krijgen. Ik bespeur namelijk een 

verschil tussen de zonneladder, zonneschijf en de toetsing die daarbij hoort en uiteindelijk wat wij met de motie 

proberen te bereiken. En dat zien wij even als een losse toetsing. De oude zonneladder zei dat je eigenlijk het 

liefst in trede één en nul uiteindelijk zonnepanelen moest aanleggen en als dat niet zou lukken dan ging je pas 

door naar 2 of 3. Dat is met deze motie natuurlijk niet het geval. De toetsing hier gaat over of de aanvrager wel 

degelijk heeft geluisterd naar, met zijn aanvraag en de aanpassingen erop naar de omwonenden en de 

belanghebbenden. Dus wij willen toetsen eigenlijk dat de bezwaren en de toevoegingen, aanvullingen van 

inwoners of die dan wel daadwerkelijk worden meegenomen door de aanvrager in het uiteindelijke ontwerp en 

de uiteindelijke aanvraag. Ons idee daarbij is dan ook dat mocht dat niet zo zijn ja dan zou je kunnen zeggen, die 

aanvrager heeft niet de juiste moeite erin gestoken om samen met omwonenden en belanghebbenden tot een 

compromis te kunnen komen, tot een goed zonnepark waar iedereen mee kan leven. Dan zou je het theoretisch 

gezien kunnen afwijzen. En daar zitten natuurlijk nog wat haken en ogen aan, maar laten we het vooral dan 

uitwerken zodat dat goed ja uitgevoerd kan worden. 
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De VOORZITTER: De heer van Gestel, VLP interruptie voor de heer Van Nassau. 

De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. Wat me nu een beetje stoort voorzitter, is u schetst eerst toen we 

vroegen naar de intentie van de motie “ja als er geen draagvlak is gaat het feest niet door”. Vervolgens werd het 

“nee wordt het, misschien gaat het dan niet door”. Vervolgens wordt het “ja dan wordt het lastig voor ons”. Nu is 

het alweer een ander verhaal. Maar u houdt in feite de mensen gewoon een worst voor die er niet is, want dat 

hele stukje over als er geen draagvlak is gaat het feest niet door staat niet in het verzoeken aan het college. Maar 

als u dat zo meteen wilt gaan formuleren en toevoegen bij het verzoekende en dan letterlijk als het geen 

draagvlak heeft, als omwonenden geen steun hebben voor dit plan gaat het niet door. Dat lijkt me heldere taal, 

want de motie die nu voorligt is niet helder en u legt hem ook niet helder uit, voorzitter.  

De VOORZITTER: U heeft een vraag of u stelt een, een, een… 

De heer VAN GESTEL: Ik heb drie vragen gesteld, voorzitter. Maar meneer Van Nassau heeft ze volgens mij alle 

drie gehoord. 

De VOORZITTER: Oké, prima, we gaan het merken. De heer Van Nassau. 

De heer VAN NASSAU: Ja, ik kan zijn vragen er eigenlijk wel een beetje uit halen. Ik vind niet, ik ben het niet met u 

eens dat die onduidelijkheid daar is. Want ik heb ook zojuist op een eerdere vraag toegegeven dat die, dat het 

heel moeilijk is wanneer je nu kunt gaan zeggen wanneer is er voldoende draagvlak en wanneer niet en wanneer 

valt het dan af en wanneer mag ik het afwijzen en wanneer niet. Nou dat heb ik aangegeven. Maar de insteek zit 

daar wel in. En ik zei net ook tegen mevrouw Suijkerbuijk-Ader, van na die eerste termijn laat je de boel schorsen. 

Op het moment dat je denkt van als wij dit erbij willen hebben ga met ons in gesprek. Ga met de Roosendaalse 

Lijst in gesprek, VVD en GroenLinks en kijk of je daar uiteindelijk een toevoeging aan kan maken waar iedereen 

zich in kan vinden. Want volgens mij is de doelstelling voor iedereen duidelijk en dat is dat inwoners op een 

gegeven moment beter gehoord worden en dat die zonneparken dus ook beter gerealiseerd worden.  

De VOORZITTER: De heer Van Gestel, aanvullende vraag. 

De heer VAN GESTEL: Ja, dank u, voorzitter. Ja, volgens mij is de intentie van de mensen die de eerste twee 

moties mede ingediend hebben juist heel duidelijk goede kaders weg te zetten, zodat heel Roosendaal weet waar 

hij aan toe is. Alleen de intentie van motie nummer 4 doet precies het tegenovergestelde. Niemand weet waar hij 

aan toe is en dan is een echt een worst, voorzitter, die u mensen nu voorhoudt. 

De VOORZITTER: Het is een mening. Ik laat het aan de heer Van Nassau over of hij daarop wil reageren. 

De heer VAN NASSAU: Zeer kort. Dat ben ik echt niet van mening. Uiteindelijk wat hier staat en waar we echt al 

over kunnen praten en over spreken is dat daar iets ligt waar iedereen, waar we het uiteindelijk van zeggen nou 

die inwoners die moeten daar vroegtijdiger in een voorstadium bij betrokken zijn. En daar moet in gesprek mee 

worden gegaan door de aanvrager en dat moet getoetst worden. En die worst, ja ik vind het uiteindelijk ook een 

moeilijk punt dat er dan een motie zou liggen waarbij je de definitie vervangt wat ik enigszins wel snap. Maar dat 

je dan ook niet hebt gedacht aan mogelijke verdere gevolgen van zo’n wijziging waarbij er mogelijk andere 
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zonneparken niet uiteindelijk de aanvraag toegekend kunnen krijgen en je dus een hele hoop juridische stappen 

zou moeten of zou kunnen onder gaan nemen. En dat vind ik ook wel iets, door te spreken over een worst 

voorhouden, dan moet je alle gevolgen ook van de eigen moties onderzien en overzien en die daarbij, eigenlijk 

daarbij houden. 

De VOORZITTER: De heer Van Gestel, nog een aanvullende vraag. 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter. Ja, de worst die wij hebben is gewoon de provinciale worst die wij allemaal in 

Brabant eten, dus daar is geen woord Spaans bij, voorzitter.  

De VOORZITTER: Oké. U heeft nog een interruptie van mevrouw Suijkerbuijk van de ChristenUnie. Ga uw gang. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u wel, voorzitter.  Ja, als ik de heer Van Nassau zo hoor, even samenvattend dan 

zijn jullie dus ook tegen het nieuwe zonnepark in Wouw. Dan zouden jullie dit tegengehouden hebben, met deze 

nieuwe toetsing met deze nieuwe stappen die gezet willen worden in het kader van co, wat is het, co-creatie en 

dat er echt goed samengewerkt moet worden met omwonenden. Ja, in deze is er geen sprake van goede 

samenwerking, dus jullie zijn ook tegen deze zonneparken. Is dat een goede conclusie? 

De VOORZITTER: Dat mag de heer Van Nassau beantwoorden. 

De heer VAN NASSAU: Ik zie dit meer als beoordeling in de mond leggen, dat heb ik niet zo gezegd. Ik zie dat ook 

niet zo aan de orde. Ik heb in mijn termijn duidelijk gesteld dat wij vandaag spreken over de beleidsvisie en niet 

over een specifieke aanvraag wat nu wel gebeurt. Wij hebben als motie uiteindelijk dat bij iedere aanvraag in een 

voorstadium inwoners betrokken moeten worden. Dat was mijn antwoord en wij willen dan ook dat nadien 

getoetst kan worden of dat goed is verlopen. 

De VOORZITTER: Ik zie geen interruptie meer, dus dat was uw eerste termijn. Gaat u zitten. De heer Goossens van 

de Roosendaalse Lijst mag het nu en die gaat er echt een makkie aan hebben denk ik, maar misschien ook niet. 

Wie weet. Ga uw gang. 

De heer GOOSSENS: Voorzitter, er was vroeger een sketch “Vragen geen vragen”, dus wie weet. Voorzitter, onze 

termijn. De gemeenteraad, wethouder en ambtenaren hebben zich intensief gebogen over de visie zonne-

energie. Zoals we vorige zomer reeds zeiden het is een visie, maar deze wordt pas tastbaar als je er aanvragen aan 

toetst. Dat hebben we de afgelopen tijd gedaan zonder te diep in te gaan op specifieke aanvragen en het wel op 

een visie houden voor heel Roosendaal. We danken dan ook de partijen voor het goede debat in de Commissie, 

dat vonden wij erg prettig en nadien ook veel goede reacties op gehoord van alle collega’s. Ook dank voor de 

moties. Motie 1, 2 en 3 en het interactief meedenken en problemen trachten mee op te lossen voor de visie en in 

het vervolg de specifieke aanvragen. Doch met de formulering van deze moties zijn volgens ons de gevolgen niet 

te overzien voor andere aanvragen die we wellicht wel wensen maar dan toch blokkeren. We moeten oppassen 

met zulke moties dat we het kind niet met het badwater weggooien. In het bestuursakkoord hebben wij ons 

geconformeerd aan de energietransitie en aan de doelstelling om in 2035 een CO2-neutraal Roosendaal te zijn. 

Daarmee moeten we aan de slag. Tevens staan we voor bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie. We en dat 

zijn tot nu toe het CDA en GroenLinks, de VVD en de Roosendaalse Lijst vinden de landschappelijke inpassing, de 

landschappelijke kwaliteitsverbetering, de waterhuishoudingkundige en aardkundige waarden, de biodiversiteit 
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en voorwaarden voor natuur en cultuurhistorie van groot belang. Hiertoe formuleren wij kaders en de visie, maar 

wie kent het gebied beter dan de inwoners en de belanghebbenden van dat buitengebied. Deze willen wij dan 

ook in stelling brengen om op het hoge niveau van co-creatie te laten participeren. Dit betekent dat we een 

aanvrager stimuleren, faciliteren en erop toezien dat de inwoners mee creëren op het gebied van al deze punten. 

Bestuurlijke vernieuwing optima forma. Als de aanvraag dan uiteindelijk bij de raad komt, de toets. En blijkt dat 

de participatie van co-creatie onvoldoende is uitgevoerd of dat simpelweg de inwoners en belanghebbenden niet 

akkoord zijn, betekent dit dat de gemeenteraad hierop kan afwijzen, theoretisch en praktisch. Dit is niet niks dit 

brengt de inwoners en belanghebbenden echt in positie. En nee, de inwoners kunnen niet zomaar zeggen van wij 

willen geen zonnepark. De urgentie is te groot en we zullen de klimaatverandering moeten stoppen. Wel kunnen 

ze in de mate van de in de visie beschreven kaders mede co-creëren en feitelijk ook beslissen door de 

ruggensteun van de raad. Draagvlak van de bewoners en de belanghebbenden is essentieel voor de 

planontwikkeling van zonneparken. Ik sluit af met te concluderen dat we in deze motie op weg gaan naar een 

energie en CO2-neutraal Roosendaal, bestuurlijke vernieuwing in brengen en door de buurt te laten participeren 

door co-creatie. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Goossens. En u heeft een interruptie als eerste van de heer Raggers van 

D66. Ga uw gang. 

De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Altijd handig als iemand de term ik sluit af gebruikt, want dan weet ik 

wanneer ik moet gaan lopen. Dank daarvoor. Ik ben wel benieuwd, vraag aan de Roosendaalse Lijst. Met welke 

punten uit de moties 1, 2 en 3 leggen we dan onmogelijke barrières voor eventuele andere parken in de 

toekomst. Dat hoor ik u zeggen.  

De VOORZITTER: De heer Goossens. 

De heer GOOSSENS: De 100 meter aan weerszijde van de beek te schrappen en dat eventueel breder of flexibel te 

maken, dan gaan er andere parken die nu al in de pijplijn zitten niet meer mogelijk zijn. Dus daar zijn we het niet 

mee eens. En ook met de aardkundige waarden die zijn al, daar zijn al kaders voor genoemd in de visie. Die zijn 

toetsbaar en wij willen die nog verder toetsbaar maken door ook de bewoners mee te laten denken over die 

aardkundige waarden. En niet alleen de bewoners maar ook belanghebbenden zoals bewonersraden en 

bewonersplatforms.  

De VOORZITTER: De heer Raggers nog een aanvullende vraag. 

De heer RAGGERS: Begrijp ik dan goed dat u motie 3 dan nog wel kunt steunen van de PvdA? 

De VOORZITTER: De heer Goossens. 

De heer GOOSSENS: Excuus dat ik hier naartoe moest komen. Nee, zeer zeker niet. Wij vinden niet dat je een 

aanvrager een verplichting op kunt leggen om iemand financieel te laten mee participeren dat strookt in 

tegenover de vrije markt en ook de business case. Je kunt hem wel verplichten om bewonersparticipatie uit te 

voeren. En u weet ook bewonersparticipatie heb je in verschillende tredes. Raadplegen dat is de laagste vorm, 

adviseren, coproductie en meebeslissen waar wij naartoe gaan en het eventueel zelf organiseren. En misschien 

komen we aan het laatste in Roosendaal ook wel toe dat de Roosendalers zelf parken gaan organiseren en gaan 
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bouwen wat wij hopen. Degene als dat niet gebeurt dan zetten wij de zin op die co-creatie en het meebeslissen, 

in die landschappelijke inpassing in die kwaliteitsverbeteringen en al die zaken die van belang zijn voor die 

inwoners, zodat het goed past in die omgeving in die cultuur. 

De VOORZITTER: Mevrouw Beens, interruptie voor de heer Goossens. 

Mevrouw BEENS: Ja, we hebben allemaal de brief gezien van de Dorpsraad en Wouw. Wat nou als de Dorpsraad 

zo afwijzend blijft? Hoe verhoudt zich dat dan tot de co-creatie. 

De VOORZITTER: De heer Goossens. 

De heer GOOSSENS: Een goede vraag. Het is klip en klaar. In de visie zeggen wij zijn er duidelijke kaders gesteld 

voor wat er waaraan voldaan moet worden met landschappelijke inrichting met het zicht op de zonnepanelen, 

bijvoorbeeld dus de haag die er omheen komt. Met de kwaliteitsverbetering, 10% kwaliteitsverbetering maar er 

staat niet in of dat een kikkerpoel moet worden of een kruidenrand of what ever. Dat staat er niet in. Dat is vrij 

aan die aanvrager. En in die kaders is het voor de bewoners goed mogelijk om daarin mee te creëren, om daarin 

mee te beslissen. Dit is ons gebied voor die inwoners, zij moeten er tegenaan kijken. Laat hun dan maar bepalen 

wat er komt. Laat hun dan maar bepalen welke kwaliteitsverbetering er gerealiseerd wordt. Binnen de kaders en 

dat zijn ook de kaders die nu geschetst zijn in de visie die behelzen ook een stukje een financiële ruimte die daarin 

zit ten opzichte van de business case. Binnen die kaders vinden wij gewoon dat de bewoners daarin gewoon in 

kunnen beslissen hoe dat uitgevoerd wordt eigenlijk. Als uiteindelijk het voorstel dan bij de raad komt voor de 

verklaring van geen bedenkingen dan toetsen wij het daaraan. En voldoet dat niet nee inderdaad dan gaan we 

niet akkoord. Maar het is wel zo dat we gaan kijken naar de gezamenlijke inwoners en de gezamenlijke 

bewonersraden en die gaan gezamenlijk in gesprek daarmee. Als er een inwoner pertinent tegen blijft puur om 

het traineren dan is het aan de raad om daar een oordeel in te maken van is dit laten we maar zeggen traineren 

of is hier goed meegewerkt in die co-creatie en dat meebeslissen. Dat is best wel een gewaagde stap, het is echt 

burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing in optima forma. Maar wij willen die uitdaging aangaan en op deze 

manier inzetten. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Goossens. Meneer Verbeek voor een interruptie voor de heer Goossens. 

De heer VERBEEK: Ja, voorzitter, dank u wel. Wij zijn een beetje in verwarring geraakt. De heer Van Nassau heeft 

net de motie ingediend en toegelicht. En we hadden de vraag gesteld als er geen overeenstemming komt wat 

gebeurt er dan met de parken. De heer Van Nassau heeft keihard gezegd geen overeenstemming geen park. Ik 

hoor de heer Goossens nu vertellen ja we moeten gebaseerd op de kaders moet er overeenstemming zijn. 

Misschien hebben de bewoners wel hele andere redenen om af te wijken. Dus welke uitleg klopt nou volgens de 

heer Goossens de uitleg van de heer Van Nassau of de uitleg van de heer Goossens zelf? 

De VOORZITTER: De heer Goossens. 

De heer GOOSSENS: Ik denk dat beiden kloppen. Beide uitleggen kloppen. Het is zo dat we, wij kunnen hier niet 

zeggen van goh u wilt een zonnepark bouwen. U moet naar de bewoners toestappen die moeten mee-creëren en 

als dat niet naar hun zin is dan doen we dat niet. Want dan niemand die dan geen zonnepark wil die kan dan 

gauw de bomen planten dat de business case zo duur wordt dat het totaal niet kan. Dat wil je niet. Wij staan in 
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Roosendaal hier aan de lat om een energietransitie te doen. We staan in de wereld aan de lat om een 

energietransitie te doen. Wij moeten als raad daar goede kaders in scheppen en bepaalde gebieden uitsluiten, 

maar bepaalde gebieden ook mogelijk maken. Als er een aanvraag komt dan moeten wij ook duidelijke kaders 

meegeven goh let daarop, let daarop dit is minimaal dat, dit is minimaal dat of maximaal dat. Dat staat goed in de 

visie omschreven. Het enige wat er mist en dat zie je in het proces wat er nu gebeurt in die specifieke aanvragen 

dat je bij elke aanvraag ga je mensen krijgen die het, je kent het Neurenberg-principe die het niet bij hen willen. 

Dat geeft niet dat is hun goed recht. Want het is best wel wat als er zo’n park bij je in de buurt komt. En daarom 

willen wij die mensen faciliteren en zeggen van het is essentieel dat er draagvlak is van de bewoners en van de 

bewonersorganisatie in dat gebied voor die planontwikkeling. Wij maken daar kaders voor, de bewoners kunnen 

daar zelf in beslissen in samenwerking met het park. Het park hoeft niet te zeggen van wij gaan dat doen, dat is 

helemaal niet nodig. Ze hoeven zich niets aan te trekken van de plannen van de bewoners. Dan komen ze bij de 

raad voor een VVGB en dan zeggen wij gewoon dat gaat niet door want u heeft niet goed gepraat met de 

bewoners. Dus het is in het belang van het park om goed dat gesprek aan te gaan en goed te participeren. 

De VOORZITTER: De heer Goossens bedankt voor uw zeer uitgebreide beantwoording. De heer Verbeek. 

De heer VERBEEK: Hoorden we de heer Goossens nou zeggen straks komen er voorstellen die moeten wij 

afwijking bestemmingsplan verklaring van geen bedenkingen voor geven. En hij gaf aan wij moeten beslissen of er 

wel of niet goed met de bewoners gepraat is. Hoe wil de heer Goossens dat toetsen. Daar zijn toch geen 

duidelijke meetpunten voor. 

De VOORZITTER: De heer Goossens. 

De heer GOOSSENS: Jawel de meetpunten staan in de visie duidelijk omschreven van landschappelijke inpassing, 

kwaliteitsverbetering al die technische zaken. En wij voegen daar met deze motie aan toe u moet het goed doen. 

Wij gaan het faciliteren voor u, wij gaan het stimuleren en wij gaan erop toezien dat het communicatieproces van 

co-creatie zorgvuldig verloopt en als het niet goed verlopen is dan kunnen wij daarop afwijzen. Want deze bullet 

wordt een extra kader in de beoordeling van die VVGB’s. 

De VOORZITTER: De heer Verbeek, nog een klein vraagje. 

De heer VERBEEK: Ja, ik denk dat de heer Goossens mijn vraag niet helemaal begrepen heeft. Het gaat de toetsing 

of er goed met de bewoners gesproken is of iets. Hoe wordt er getoetst. U moet zeggen wij moeten een 

inschatting maken is er goed gesproken met de bewoners. Waar moeten we dat op baseren. 

De VOORZITTER: De heer Goossens. 

De heer GOOSSENS: Ja, de Roosendaalse Lijst staat met z’n twee voeten in de samenleving en er komen 

insprekers op een voorstel dus dan gaan we daar op toetsen en wij gaan er onze mening over vormen. Dat doet 

de gemeenteraad. 

De VOORZITTER: Interruptie de heer Yap voor de heer Goossens, ga uw gang. 
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De heer YAP: Ja, voorzitter, de Roosendaalse Lijst was in de Commissie nog aan het pushen gekscherend noemde 

ik u al een subsidiedrammer want u kwam met het verhaal dat zelfs initiatieven waarvan het college al een 

raadvoorstel naar de gemeenteraad had toegezonden van behandel die ook nog supersnel want anders komt de 

subsidie in gevaar. Trapt u nu eigenlijk niet met deze motie juist zelf nu keihard op de rem. Want als we die 

initiatieven die heeft u vast ook al gelezen die noemen nergens co-creatie. Dus hoe ziet u dan deze motie ten 

aanzien van uw betoog in de Commissie dat we nog eigenlijk gisteren verklaringen van geen bedenkingen 

moesten afgeven. 

De VOORZITTER: De heer Goossens. 

De heer GOOSSENS: Ja, dank u wel. U legt mij nu woorden in de mond en u probeert mij te framen als 

subsidiedrammer en dat is niet het geval. Ik stel dat niet op prijs. Ik zal u toelichten kort toelichten wat onze 

inbreng in de Commissie was. Wij willen de urgentie naar voren brengen. Wij vonden de visie, de herziene visie 

zoals die er ligt vonden wij een goede visie, goede kaders. En wij missen daarin nog de bewonersparticipatie en 

die willen wij op deze manier eens goed wegzetten en gedurfd wegzetten. En dat is wat wij doen. En als we dat 

niet hadden gedaan dan willen wij toch in de Commissie de urgentie benadrukken van doorwerken zeker met de 

SDE+ subsidie. Maar zorgvuldigheid staat voor de Roosendaalse Lijst voorop, dus als er iemand zometeen naast 

subsidie pakt so be it, we gaan eerst de visie doen. Die gaan we in de raad doen, daarna komt in de Commissie de 

twee parken die er al liggen, die gaan we dan in de raad doen. En dan kijken we verder wat er dan op onze weg 

komt. 

De VOORZITTER: De heer Yap, een aanvullende vraag. 

De heer YAP: Voorzitter, hoe is de Roosendaalse Lijst tot dat inzicht gekomen dat er dus nog meer aandacht moet 

zijn voor bewonersparticipatie. Is dat enkel en alleen de ophef rondom het initiatief Wouw en de reactie van de 

Dorpsraad of speelt er meer. 

De VOORZITTER: De heer Goossens. 

De heer GOOSSENS: Dank u voor de vraag. Er speelt zeker meer. Ons verkiezingsprogramma van vorig jaar, 

burgerparticipatie, energieneutraal Roosendaal, bestuurlijke vernieuwing, kunnen wij allemaal hierin brengen, 

collega Yap. 

De VOORZITTER: Ik denk dat de heer Verbeek nog een vraag heeft? Ja. Ga uw gang. 

De heer VERBEEK: Voorzitter, het gaat even over een ander puntje wat de heer Goossens gezegd heeft. Even zijn 

reactie op motie 1, dus motie “Beekdalen”. Dus de heer Goossens geeft aan als we deze motie aannemen 

onvoorziene gevolgen, andere zonneparken kunnen geen doorgang vinden. Puntje 2 van deze motie dus 1 en 2 

het vervangt de definitie van beekdalen van de ene naar de andere. Kan de heer Goossens de nieuwe definitie 

geven en op welke manier zouden de andere zonneparken die hier in het oog zijn niet door kunnen gaan door de 

nieuwe definitie. 

De VOORZITTER: De heer Goossens. 
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De heer GOOSSENS: Het bevreemdt mij een beetje. Ik moet toch niet de definitie van uw motie van beekdalen 

gaan geven of begrijp ik het nu verkeerd? 

De VOORZITTER: Ga uw gang. 

De heer VERBEEK: We hebben aangegeven in bullet 2 we willen een nieuwe definitie, namelijk de definitie uit het 

landschapsbeleid, het landschapsontwikkelingsplan. Ik ga natuurlijk niet van de heer Goossens, geef even precies 

die definitie. Hij is heel stellig andere zonneparken kunnen geen doorgang vinden door die nieuwe definitie. En op 

welke manier zouden die dan geen doorgang kunnen vinden. 

De VOORZITTER: De heer Goossens. 

De heer GOOSSENS: Ik heb gezegd dat het in ieder geval, u vroeg mij kort te reageren op een motie dus ik heb 

gereageerd op bullet 1 en daarom gaan wij niet met die motie mee. Bullet 2 daar hebben wij het nog niet over 

gehad, maar bullet  1 is al voldoende om niet met de motie mee te gaan.  

De VOORZITTER: Interruptie van mevrouw Suijkerbuijk ChristenUnie, ga uw gang. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u wel, voorzitter. We horen zojuist onze collega van het CDA zeggen dat de toets 

een lastige opgave zal zijn. Ik hoor u zeggen dat volgens u de toets uitgevoerd zal moeten worden door de 

gemeenteraad. Vindt u dat reëel? Ik namelijk niet. 

De VOORZITTER: De heer Goossens. 

De heer GOOSSENS: Dat doen wij toch bij elk voorstel? Er komt een voorstel naar de raad toe daar krijgen wij 

insprekers op, daar luisteren wij naar. En dat, die punten die nemen wij mee in de Commissie daar hebben wij een 

debat over politieke standpunten en daarin maken wij onze afweging. Een afweging maken is een keuze maken is 

een toets moment. Wij doen het elke dag. 

De VOORZITTER: Mevrouw Suijkerbuijk, aanvullende vraag. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u, voorzitter. Ja, mijn collega weet ook dat bij inwonerparticipatie er heel veel 

ins en outs zijn en dat kunnen we niet zomaar bepalen na zo’n inspraakavond. Dat betekent daadwerkelijk erop 

afgaan, er naartoe gaan en dat betekent dat de termijnen ook heel erg ruim ingepast moeten worden. Hoe ziet u 

dat voor zich. 

De VOORZITTER: De heer Goossens. 
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De heer GOOSSENS: Ik zal nog een kleine aanvulling geven. Excuus daarvoor goed dat u mij er even op wijst. Kijk 

in de  motie zeggen wij ook van wij verzoeken het college om optimaal te faciliteren, te stimuleren en erop toe te 

zien dat die co-creatie zorgvuldig verloopt. Dus als op een gegeven moment de aanvraag zover is dat die naar het 

college komt, dan komt daar een begeleiding mee vanuit het college waarop een verklaring zal staan van goh op 

die en die en die manier heeft die co-creatie plaatsgevonden. En aangezien er staat van erop toe te zien zal er ook 

een beoordeling over zijn.  

De VOORZITTER: De heer Van Gestel. Ik dacht dat de heer Verbeek woordvoerder was? Maar u mag ook een 

vraag stellen. Ga uw gang. 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, ik zit dichterbij de microfoon. Voorzitter, die co-creatie is dat wat u betreft in 

het begin van het proces, voordat een aanvraag ingediend is of nadat een aanvraag ingediend is.  

De VOORZITTER: De heer Goossens. 

De heer GOOSSENS: Voordat de aanvraag is ingediend. Bedoelt u dan dat u bij ons ligt of dat die ingediend is bij 

de gemeente? 

De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 

De heer VAN GESTEL: Dat die ingediend is bij de gemeente.  

De VOORZITTER: De heer Goossens. 

De heer GOOSSENS: Ja, als iemand vooraf, als iemand een plan heeft van dan zal ik daar een zonneweide gaan 

bouwen, gaan zetten. En die heeft het idee om gelijk de bewoners erbij te betrekken. Ik hou hem niet tegen. 

Goed, toejuichen, doe het samen, doe het als bewoners samen. Ga zelf iets ontwikkelen en ga een zonneweide 

bouwen, optima forma. Als het in ieder geval tijdens de aanvraag, bij de aanvraag gebeurt die wordt gelijk 

getoetst door de gemeente, dan zal er al iets in moeten staan. Want anders zij sturen hem gelijk terug van u heeft 

niets aan co-creatie gedaan. Dus ja, ik denk inderdaad dat dat van te voren moet want anders wordt die gewoon 

teruggestuurd door de gemeente. Want we zetten dit als bullet erbij het moet gebeuren.  

De VOORZITTER: De heer Van Gestel, aanvullende vraag. 

De heer VAN GESTEL: Dat betekent, voorzitter, dat de aanvragen die nu gedaan zijn in feite dus afgewezen 

worden, want ze zijn niet voldaan aan co-creatie.  

De VOORZITTER: De heer Goossens. 

De heer GOOSSENS: Dank u wel. Nee, de aanvragen die nu gedaan zijn, wij de Roosendaalse Lijst en ook de 

andere drie aan deze tafel, betrouwbaar bestuur. De andere, de twee aanvragers die nu al zover in de pijpleiding 
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zijn dat zijn plannen die we sinds vorig jaar al kennen eigenlijk, die zijn ook verder aangepast, uitgediept. Er is 

goed contact geweest met de omwonenden hebben we kunnen zien. We hebben inspraak gehad en die komen 

zometeen in de Commissie. Dus die twee die gaan we gewoon behandelen in de Commissie en voor alle volgende 

aanvragen gaan we deze toetsing extra erbij doen.  

De VOORZITTER: De heer Van Gestel een momentje want let wel de aanvragen die zijn nog niet aan de orde. Er is 

een keer aan gerefereerd er wordt nu heel nadrukkelijk aan gerefereerd. Het gaat om de visie vanavond. Dus wilt 

u zich daartoe beperken a.u.b. Die andere komen nog in… 

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, het gaat wel degelijk om de co-creatie en waar die in het proces plaatsvindt. En 

als ik de Roosendaalse Lijst, de heer Goossens, nu zo hoor en ik ga het vertalen voor mensen die hier naar deze 

avond zitten te kijken dan zegt meneer Goossens in feite over die co-creatie en de aanvragen de mensen in Wouw 

staan in hun hemdje. Want wij als Roosendaalse Lijst vinden het heel belangrijk dat we eigenlijk gewoon 

doorgaan waar we mee bezig zijn. En we zeggen wel dat u iets mag doen, maar op het moment dat meneer 

Goossens over betrouwbaarheid spreekt is het natuurlijk ook volstrekt onbetrouwbaar. Als een aanvrager aan alle 

kaders voldoet die het college heeft gesteld, een aanvraag doet en vervolgens dat de gemeenteraad zegt ja maar 

wij vinden de co-creatie niet goed genoeg. Dus één u laat Wouw in z’n hemd staan, want bestaande aanvragen 

verandert u niets aan. En twee u zegt tegen de mensen, u houdt ze weer een worst voor. Wij zijn voor 

betrouwbaarheid maar misschien toch ook weer niet. Want misschien in deze gemeenteraad willen we dat dan 

toch anders invullen. Als u de kaders nu eens aanpast, dan telt u duidelijke kaders dan is het speelveld gelijk en 

dan heeft iedereen een win-winsituatie. Maar blijkbaar bent u niet uit op een win-win. 

De VOORZITTER: Ik wil nogmaals benadrukken, we hebben in meerderheid heeft u raad besloten om visie en 

behandeling van de aanvragen separaat te behandelen. Ik wil toch nog een keer benadrukken dat dat ook 

inderdaad de bedoeling is en dat we die orde van de vergadering ook willen handhaven. Dank u wel. 

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, tegen die interpretatie maak ik bezwaar. 

De VOORZITTER: Dat mag, dat staat u vrij. De heer Raggers, D66. 

De heer GOOSSENS: Voorzitter? Ik zou toch wel graag willen reageren op deze uitspraak van de heer Van Gestel. 

De VOORZITTER: Ja dat mag, maar ik heb eigenlijk geen… Ga uw gang. Ja. 

De heer GOOSSENS: Dank u wel. Ik maak bezwaar tegen het framen wat u doet met de worst. En zoals de 

voorzitter ook zegt we hebben het over een visie en we hebben het niet over concrete voorstellen. Want de twee 

voorstellen waar we het over hebben dat zijn de Evertkreekweg en het Holle Wegje en dat is niet het voorstel in 

Wouw. Want het voorstel in Wouw is nog niet door het college aan de raad gepresenteerd. Het enige wat wij zien 

ergens in de mail is ergens iets van een eerste aanvraag. Die aanvraag is inmiddels al ik weet niet hoeveel keer 

aangepast door de gemeente gewoon aan de kaders zoals die in de visie staan. Wat u doet is de inwoners in 

Wouw iets geks voorhouden dat het allemaal niet goed gaat, terwijl wat wij doen is de inwoners in Wouw heel 

sterk wegzetten en zorgen dat ze mee kunnen beslissen en mee kunnen praten. Want het onderwerp in Wouw 

komt nog in de raad, dat moet nog in de cyclus komen, moet nog in de inspraak, in de beeldvorming komen, komt 
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er allemaal nog aan. De dossiers waar we nu over praten is de visie en de twee andere dossiers dat zijn twee 

parken die al in de cyclus zitten. 

De VOORZITTER: De heer Van Gestel mits uw interruptie over de visie gaat en niet specifiek op de aanvraag van 

Wouw die er misschien nog een keer gaat komen wil ik u het woord geven anders niet.  

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, zoals de heer Goossens zojuist ook sprak, spreek ik naar hem over hetzelfde 

onderwerp en dat is niet aan u om de definiëren. 

De VOORZITTER: Nee, nee, nee… Ik probeer… 

De heer VAN GESTEL: De heer Goossens had het daarnet over een aanvraag en dat is nou precies de kern. De 

aanvraag is gedaan, meneer Goossens heeft net toegegeven. 

De VOORZITTER: Nee, nee… 

De heer VAN GESTEL: De aanvraag is gedaan… 

De VOORZITTER: De heer Van Gestel ik ontneem u het woord, want dat is niet de kern van de zaak. 

De heer VAN GESTEL: Ja? Waarom ontneemt u een raadslid het woord? En een ander raadslid niet als het over 

dezelfde aanvraag gaat, voorzitter? 

De VOORZITTER: Omdat u gemeenteraad in meerderheid… 

De heer VAN GESTEL: Dat vind ik tendentieus van u, voorzitter. 

De VOORZITTER: Omdat u gemeenteraad in meerderheid heeft besloten om visie en aanvragen separaat te 

behandelen. De aanvragen komen nog uitgebreid… Nee… Ja, natuurlijk stuur ik, omdat u zelf een besluit genomen 

heeft om die visie en de aanvragen te scheiden. En die komen, de aanvragen komen nog uitgebreid in de 

Commissie aan de orde. Het is een beetje vreemd dat we nu al de discussie te gaan voeren die straks in de 

Commissie nog een keer gevoerd gaat worden. Laten we ons beperken tot de visie en daarover gaat het 

vanavond. Niet meer en niet minder. En vraag u om uw eigen besluitvorming daardoor in acht te nemen. De heer 

Raggers, D66.  

De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Met de woorden van en de uitleg van de heer Goossens Roosendaalse 

Lijst van de motie 4 en naast de woorden leggende van de heer Van Nassau van het CDA wordt het me 

langzamerhand steeds duidelijker wat de intentie is van deze motie. Ik ben een beetje angstig dat als dat co-

creatie te divers kan worden uitgelegd en dat het uiteindelijk kan leiden tot dat de besluitvorming in de 

gemeenteraad uiteindelijk datgene doet waarvoor wij zijn, namelijk als gemeenteraad de besluiten nemen maar 

dat in principe alles dan aan de bewoners ligt. Maar ik hoor u wel zeggen dit is ook burgerparticipatie in optima 
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forma. Een woord waarmee u mij als D66 gauw heeft. Ik heb wel het gevoel dat de motie nog wel een beetje aan 

moet worden geschaafd, maar links of rechts hoor ik het woord schorsing ook al voorbij komen. Is het misschien 

een mogelijkheid dat we gaan kijken bij een park, welk park het dan ook gaat worden in de toekomst daar wil ik 

het even niet over hebben voorzitter, maar dat zou zomaar die van Wouw kunnen zijn. O, sorry. Dat we eens gaan 

kijken of het op deze manier zou kunnen werken. Dat de co-creatie die jullie als coalitie, als gezamenlijk opvoeren 

tegen de moties van de oppositie eigenlijk, laten we het maar zo even zeggen. Toch ik ben als D66 zijn wij tegen 

dat park in Wouw. Maar laten we nou eens kijken of het werkt co-creatie bij een park. Zonder dat de hele 

beleidsvisie, zonder energie over veranderen waarbij alle toekomstige parken hier aan worden gedaan. Terwijl 

misschien na één keer erachter komen dat het helaas toch niet werkt. Is dat een mogelijkheid? 

De heer GOOSSENS: Dank u wel, voor de vraag. Ik vind het een leuke vraag, in de stijl van hoe het debat ook in de 

Commissie ging. Gewoon effe lekker politiek bezig zijn. Angst zegt u, angst voor die burgerparticipatie. Ik heb dat 

misschien ook wel een beetje ja. Ik vind het best wel spannend. Hoe gaat dit nou eens aflopen, maar ik vind het 

interessant ook. En ik vind het ook, dit is ook de richting waar je naartoe moet. Je moet niet alles van te voren 

helemaal ingekaderd hebben. Ga eens kijken wat ervan, wat er dan gebeurt. Een park zou je kunnen doen, maar 

ik denk niet dat er een methode is. Ik denk ook dat de urgentie er is dat we heel snel klimaatverandering moeten 

gaan doen, dus ik zou niet zeggen voor een park. Ik zou gewoon voor alle aanvragen die nu komen is gewoon van 

goh op die manier moet je het doen. En het ene park zal het zo aanpakken en het andere park zal het zo 

aanpakken. En hoe mooi is het als wij over vier, vijf maanden hopelijk dan al en niet twee weken voordat die SDE+ 

subsidie weer afloopt iets meer van tevoren een stuk of drie, vier aanvragen hebben liggen die helemaal 

verschillend het aangepakt hebben. Hoe mooi zou dat zijn als we dan het debat kunnen voeren en dan kunnen 

kijken van hoe dat we allemaal daar politiek tegenaan kijken. Laten wij maar eens op dat gladde ijs gaan stappen 

en laten wij gewoon maar eens de zon erop laten schijnen bij wijze van spreken. En laten we daar energie van 

krijgen.  

De VOORZITTER: Dan zijn er geen interrupties meer dan was dat uw eerste termijn neem ik aan meneer 

Goossens, dank u wel. De heer Villée, GroenLinks voor zijn eerste termijn. Ga uw gang. 

De heer VILLÉE: Ja, dank u wel, voorzitter. Wat zijn zonneparken toch eng, raar, vreemd. Alle veranderingen door 

inwoners in een bekend gebied is angstig en daarvoor is al menig tegen zonneparken voordat men maar enig 

beeld of ervaring heeft met een zonnepark. Er zijn wel foto’s van in het land of in het buitenland en daaraan heb 

ik al uitvoering uitgeweid tijdens de Commissievergadering. De eerste molens in Kinderdijk waren vreemd, de 

eerste hoge dijken, de stormvloedkering in Zeeland, het eerste outlet centrum in Roosendaal ook door 

GroenLinks in het verleden ongewenst en toch ga ik daar met enige regelmaat, komt ook door m’n dochter, 

kijken. Vandaar dat wij vol onze krabbel onder de motie co-creatie zonneparken hebben gezet. Vandaar de extra 

vraag om volledige co-creatie, om mensen door volledige participatie te laten wennen en het hun eigendom te 

laten maken, dat het ook hun park wordt. Ook hun omgeving verandert. En daarom is ook de motie mede door 

GroenLinks geïnitieerd. Eerst beleven en dan oordelen. Weet u ik heb afgelopen weken diepgravend onderzoek 

gedaan in het buitengebied van Wouw, zeer diep gravend. Mijn autobanden slipten, groeven zich in en ik moest 

door een hulpvaardige landarbeider met een trekker losgetrokken worden uit de Wouwse zandgronden. En toen 

vonden wij hem, Het Loopje. Een soort gecultiveerd slootje en als je goed keek zag je nog een lichte glooiing in 

het landschap. En zoals de boeren in de omgeving al hadden gezegd was er van het oude landschap van een eeuw 

geleden niet veel meer over. De dalen waren diep geworden, geëgaliseerd voor agrarische doeleinden. En als ik 

aan mijn bemodderde handen rook, rook ik niets. Als oorspronkelijke plattelands Zeeuw weet ik dat als je aan de 

grond ruikt kun je ruiken hoe rijk hij is aan voedingstoffen. Ik rook niets. En na jarenlange intensieve landbouw 

had zijn tol geëist. Het uitstroomgebied naar die smalle beek zal na al die jaren kunstmestuitstroom ook wel  een 

veranderd biotoop kennen nu, wat weer ten koste is gegaan van veel authentieke flora en fauna in het beekdal. 
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Ook de conclusie over de beekdalen van Noord-Brabant welke de Provincie schetst in het rapport Leefgebiedsplan 

beekdalen Noord-Brabant uit 2011. Quote “beekdalen zijn enorm belangrijk voor de diversiteit en moeten 

beschermd en hersteld worden. Het is niet mogelijk als het beekwater afkomstig is van gebieden met intensief 

landbouw gebruik”. En juist hier op het gebied van Het Loopje zou een rustperiode van 25 tot 40 jaar rust voor die 

grond wonderen doen. De natuur zou zich weer echt kunnen gaan ontwikkelen rondom Het Loopje en daardoor 

ook in het beekdal van de Smalle Beek. En zeker met de eisen die gesteld worden in deze visie zonne-energie als 

er juist hier een zonnepark met natuurontwikkeling geplaatst zou worden met natuurlijke poelen en groenranden 

waar een authentieke flora en fauna zoals salamanders, libellen, allerlei soorten vlinders, bijen en vogels weer 

terug zouden kunnen komen. Helemaal in lijn met de uitkomsten en wensen genoemd in het provinciale 

leefgebiedsplan beekdalen en mogelijkheden voor het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Want beekdalen zijn 

namelijk meer dan een dun streepje op een aardkundige laag. Het zijn ontwikkelgebieden voor leven. Leven van 

dieren en ook het leven van de inwoners die eromheen wonen. Het zonnepark zou hier dus gaan werken als een 

pleister, zodat het onderliggende land kan herstellen, een zonnepleister. Jawel, zonneparken zijn niet raar, 

misschien een beetje vreemd omdat ze niet gewoon zijn in het landschap zoals we dat al jaren kennen. Maar ze 

bieden enorme mogelijkheden tot klimaatherstel door energietransitie en natuurherstel door rust met een 

zonnepleister. Het zou pas kwalitatieve natuur op gaan leveren voor Wouw in de toekomst en inwoners en de 

mogelijkheden om te gaan participeren in zonne-energie en niet alleen voor klimaatdrammers. Dank u wel D66 

wij doen gerust mee met deze geuzenterm, maar ook natuurdrammers zoals GroenLinks. Voor alle inwoners en 

dorpsraden van nu maar ook van die van de toekomstige inwoners en dorpsraden en overal waar deze 

zonnepleisters toegepast zouden kunnen worden. En zodoende kunnen we niet voor beide VLP-motie stemmen. 

Aangezien juist het gebied voor de beekdalen Wouw voor natuurherstel een zonnepark als pleister nodig hebben 

en alle natuurherstel in alle beekdalen voor Roosendaal, gemeente Roosendaal onmogelijk maakt. Daarom 

stemmen wij niet voor de beide VLP-moties. Dan de motie van de PvdA. Wij zijn bang dat als je financiële 

participatie en eigenaars gaat, bijna verplicht gaat stellen zou dit in het buitengebied juist kunnen leiden dat 

eigenaren van boerenbedrijven juist niet meer gestimuleerd worden om hun bedrijfsdaken te vullen met 

zonnepanelen, want ze participeren reeds in een zonnepark in de buurt. En wij hebben juist zoveel mogelijk 

daken nodig als de toekomstige en het verwachte groeiende energieverbruik zoals verwoord in de visie op 

moeten gaan wekken op een duurzame manier, dus steunen wij die motie ook niet. Ik heb een vraag zie ik. 

De VOORZITTER: De heer Yap, van de PvdA een vraag voor de heer Villée. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, vanavond gaat het… U doet nu met deze motie of wij iets keihard willen verplichten 

maar wij vragen slechts om een inspanning per initiatief om juist meer draagvlak te creëren door aan te tonen of 

bewoners, omwonenden, bedrijven wel of niet mee kunnen doen. Wat is daar dan volgens u op tegen? 

De VOORZITTER: De heer Villée. 

De heer VILLÉE: Nogmaals ik zie dat u die verplichting niet instelt, maar ik ben wel bang dat het gevoel dat deze 

bedrijven of inwoners in de omgeving krijgen dat ze niet meer gaan participeren maar alleen maar gaan 

participeren in het zonnepark. Ik denk dat ik dat ook duidelijk heb uitgelegd, dus ik zie dat verschil ook wel.  

De VOORZITTER: Gaat u verder met uw eerste termijn. 

De heer VILLEE: Ja, nou, de volgende was wij steunen die motie dus ook niet. En dank u wel, voorzitter. Bedankt. 
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De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Villée. Dan ga ik naar de laatste, herstel een interruptie van de heer Van 

Gestel voor de heer Villée.  

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dan heb ik aan u nog een vraag. Dus GroenLinks is impliciet want dat zegt u. U 

bent tegen die motie, u bent tegen die landschappelijke kwaliteitsverbetering waterhuishoudkundige en 

aardwaardige, aardkundige voorwaarden die er gesteld zijn aan de gronden en gebieden in het natuurschoon van 

Roosendaal. 

De heer VILLEE: Nee, dat heb ik niet gezegd. U legt mij woorden in de mond die ik niet gezegd heb. Het is meer 

dan enige aardlaag. Een aardlaag is een notitie op een kaart van een laag die in het landschap is. Dat is vastgesteld 

door wetenschap, dat is een wetenschappelijke term waardoor we weten wat zit er in het landschap. En 

authentiek waren deze aardlagen ook enorm belangrijk en enorm goed te zien in Wouw. Als wij zouden gaan 

vragen aan de opa’s en oma’s van de mensen die hier zitten die in Wouw wonen in Wouw bekend zijn zullen die 

vertellen over een heel ander landschap. Een landschap dat er heel anders uitzag. En natuurlijk zijn die aardlagen 

belangrijk, wat voor GroenLinks vooral belangrijk is is wat we zien, wat we ervaren, wat die biotopen doen en wat 

die natuur doet die zich kan herstellen voor Wouw dat is voor ons belangrijk. Dus beiden zijn belangrijk, meneer 

Van Gestel. 

De VOORZITTER: De heer Van Gestel, aanvullende vraag. 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dat is goed. Alleen beiden kunnen niet gecombineerd worden als u tegen die 

motie bent. Als u voor die motie bent kunt u beiden combineren. Ja dat is weer die win-win, voorzitter. Wij zien 

hem, u blijkbaar niet. 

De heer VILLEE: Nee, hij kan niet gecombineerd worden niet zozeer voor Wouw en omgeving en voor de Smalle 

Beek het gaat erom dat als wij zo enorm vasthouden aan hoe u de motie stelt is dat waar je al die gebieden en 

beekdalen die niet dezelfde groenherstel kunnen creëren die belangrijk is, daar gaat het GroenLinks om.  

De VOORZITTER: De heer Villée gaat u verder met uw eerste termijn. 

De heer VILLÉE: Ik was al klaar. 

De VOORZITTER: Prima. 

De heer VILLÉE: Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dan mag u weer zitten. Dan de laatste eerste termijn bij mij bekend de heer Van den Beemt van 

de VVD. De heer Van den Beemt ga uw gang. 

De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Ik had het idee om even de drie moties kort langs te lopen om 

nog op het einde iets samenvattends te zeggen, maar gezien alle interrupties bij de voorgangers ben ik heel erg 

benieuwd in hoeverre dat idee ook werkelijkheid gaat worden. De eerste motie van de VLP daarin bij de 
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toelichting sprak de collega hier in de raad over de beleidsvisie dat hij een toetsingskader is voor initiatieven en 

toen zei die meneer iets over die reeds in de pijplijn zitten. En nou dat is precies wat we niet moeten hebben dat 

we een beleidsvisie hebben, dat er vervolgens een paar voorstellen in de pijplijn zitten en dat we dan denken dat 

staat ons niet aan dan gaan we nou gauw voordat we ja of nee moeten zeggen de beleidsvisie aanpassen. Dat is 

niet hoe je als overheid hoort te werken. Dat weet iedereen hier ook eigenlijk wel. Dus dat hoef ik niet heel erg 

uitgebreid toe te lichten, maar dat is echt niet hoe je omgaat met onze bewoners en met onze ondernemers en 

ook niet met de toekomst van onze kinderen wat betreft de VVD in ieder geval. De tweede motie, voorzitter, van 

de VLP die vond ik wat ingewikkelder. Ik heb ook even opgezocht wat aardkundige waarden dan zoals zouden 

kunnen zijn toch voor de zekerheid nog even. En dan wordt het niet eenvoudiger, dat is wel vaker hier in deze 

raad. Een aardkundig monument als je het daarover hebt dat heeft eigenlijk helemaal geen status. En niet zoals 

een rijks- of gemeentelijk monument. Het is schijnbaar bedoeld om interesse voor het gebied op te wekken, om 

de kennis over het gebied onder een breder publiek te verspreiden. Dat is iets heel positiefs, daar kunnen we het 

met z’n allen alleen maar mee eens zijn. Maar de aardkundige waarden zitten in de bodem. Bij mijn weten gaat 

de zonneweide zich begeven boven de bodem. Dan kun je linksom of rechtsom praten, maar volgens mij is een 

aardappelveld dan schadelijker voor de aardkundige waarden dan de zonneweide. Daarom parkeer ik deze vraag 

of stuur ik deze vraag door naar het college, want ik ben wel heel erg benieuwd of die redenering juist is. Als die 

redenering juist is, alleen al daarom zullen wij dan dus die motie niet steunen. De derde motie van onder andere 

de Partij van de Arbeid, ja volgens de VVD is de visie die hier voorligt waar het eigenlijk eerst over ging zeker niet 

vrijblijvend. En volgens mij hoorde ik de heer Yap wel zoiets zeggen, maar wat wij eigenlijk proeven in uw motie ik 

ga maar gewoon zeggen wat ik denk dat erin staat. Het is gewoon een trucje om het voor dit college moeilijk te 

maken om te werken aan duurzaamheid. En waarom u dat doet ik heb geen flauw idee, want u zegt de hele tijd 

van alles voor de duurzaamheid te doen. Ik hoor de heer Raggers weer hele mooie woorden spreken, maar u 

verricht geen daden. U doet niets. U leunt achterover als anderen in de problemen dreigen te komen en dan 

wacht u rustig af wat er gaat gebeuren. En daar zitten die mensen in Wouw al helemaal niet op te wachten en de 

rest in de gemeente ook niet. De VVD kiest hier voor werken aan duurzaamheid, niet met mooie maar gratis 

woorden zoals de heer Raggers van D66, maar door daden, door handen uit de mouwen te steken en door 

gewoon te beginnen om iets te doen. En het hele verhaal van zorgvuldigheid is een kul verhaal wat ons betreft, 

want u doet helemaal niets met zorgvuldigheid. U stelt alleen maar uit, u stelt het werken aan de toekomst iedere 

keer uit.  

De VOORZITTER: Uw betoog schijnt wat vragen op te roepen bij in ieder geval de heer Raggers van D66. 

De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Ik zou het bijna gaan missen vanaf volgende week. Maar ik voel me 

weer thuis. Ik hoor u, ik hoor de heer Van den Beemt zeggen, maar volgens mij deed ik op het laatst toch toen ik 

het langzamerhand begon te begrijpen waar de emotie vandaan kwam van de hele coalitie een voorstel. Een echt 

voorstel om mee te gaan, om een brug te slaan vanuit de oppositie naar de coalitie en mee te gaan en te zeggen 

laten we nou eens proberen of dit proces werkt bij de eerstvolgende aanvraag, een pilot zoals ik het noem, ik ben 

tocht een luchtmachter. Volgens mij zijn dat daden, voorzitter. En waarom zouden we dat niet doen? 

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt.  

De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Kijk dat is nou precies hoe het werkt. Ik reageerde nu op uw 

motie en in dat deel van uw bijdrage reageerde u op onze motie. Ik moet zeggen dat vond ik prima woorden wat 

u zei over onze motie. Maar wat u zei over uw eigen motie dat vond ik echt kul.  
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De VOORZITTER: De heer Raggers, ik neem aan dat u weet wat kul betekent. Ik moet het even opzoeken. Ga uw 

gang. 

De heer RAGGERS: Kan ik dan hieruit ook horen dat de VVD wel voor een pilot is? In dit geval bij deze co-creatie 

motie? 

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Nee, dat kunt u er niet uit horen, want daar heb ik nog helemaal niets over gezegd. En 

ik vind het eerlijk gezegd geen goed voorstel. Toen ik hoorde dat er gewerkt werd aan een motie met de term co-

creatie toen, dat was aan de telefoon, toen riep ik gelijk iets van geweldig dat is hem, dat moeten we doen. En dat 

is zo’n voorbeeld van een motie waar ik dan jaloers op ben dat ik hem zelf niet bedacht heb. Co-creatie is hier de 

oplossing. Ik vind het wel een beetje ingewikkeld als een hoop gemeenteraadsleden doen alsof ze het begrip co-

creatie niet kennen. De Nieuwe Markt is heringericht met co-creatie, de cityring is gebouwd met co-creatie en 

dan uitgerekend de leden van de Binnenstadscommissie kennen niet het begrip co-creatie, maar goed. U was ook 

tegen bij allebei, dus wat dat betreft pas het wel in het rijtje. 

De VOORZITTER: Ik kijk even naar de heer Verbeek of hij nu een interruptie… Hij wil nu een interruptie plegen. Ga 

u gang. 

De heer VERBEEK: Voorzitter, een vraag aan de heer Van den Beemt. Hij spreekt over een geweldige motie co-

creatie. Maar wat voegt deze motie nou eigenlijk toe. De verordening Ruimte is heel duidelijk. Deze roept op tot 

een omgevingsdialoog, die stelt die zelfs verplicht. Wat voegt deze motie dan toe aan de huidige wetgeving. 

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Co-creatie maar dat is allemaal uit uitgelegd zojuist is een van 

de zwaarste vormen van inspraak van participatie die je kunt organiseren als overheid. Ik zou zeggen heel 

eenvoudig. Wikipedia co-creatie en begin daar vandaan. Wikipedia is allemaal niet super betrouwbaar, maar het 

is een mooi begin. Dan ziet u ook dat er voorwaarden staan, dat het heel ingewikkeld kan zijn, dat je heel 

zorgvuldig moet begeleiden. Dus ik ben blij dat ik niet de wethouder ben die het moet gaan uitvoeren. Want het 

is een hele klus. Maar dat is ook bedoeld om de eerder genoemde scenario’s met een notoire dwarsligger dat dan 

gezegd kan worden ze zijn er niet uitgekomen. Of dat nou de initiatiefnemer is of de inspreker. Co-creatie is echt 

gewoon de manier voor de komende decennia om ingewikkelde vraagstukken waarbij overheid, burgers en 

ondernemers samenwerken om daar uit te komen. Maar nogmaals ik vind het verrassend dat heel veel mensen 

hier doen alsof ze het begrip niet kenden, want we zijn er als Roosendaal juist al een hele poos mee bezig. 

De VOORZITTER: De heer Raggers. En mag ik wat stilte in de zaal, want het is wat rumoerig. Ga uw gang. 

De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag een kleine correctie toevoegen. Ja, D66 was tegen de 

centrumring dat waren we bewust en ik hoop nog steeds dat we het uiteindelijk mis zullen gaan hebben dat het 

een heel groot succes gaat worden. Maar D66 was wel degelijk voor de co-creatie bij de Nieuwe Markt. 
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De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Sorry als ik dat verkeerd heb. Nee, ik heb het verkeerd gezegd 

dan daar moet ik heel duidelijk over zijn. Ik meende oprecht dat u ook daartegen was, blijkbaar iets in mijn 

beeldvorming. 

De VOORZITTER: Gaat u verder met uw eerste termijn. 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter. Tot slot, ik kan me goed voorstellen, ik kan me heel goed voorstellen dat 

iemand die in het buitengebied of aan de rand stedelijk of dorpsrand woont die altijd een vrij uitzicht had, die 

ongelooflijk chagrijnig wordt van het idee dat hij ongevraagd 25 of 30 jaar lang een zonneweide door zijn raam 

ziet staan of liggen of hoe je dat ook zegt. Maar het fascinerende van vanavond is dat niemand juist daar iets over 

gezegd heeft. Meneer Goossens zei er iets over namelijk dat een heg hoger of lager kan zijn, maar niemand van 

de initiatiefnemers van de eerste drie moties zeggen dat ze het opnemen voor mensen die het gewoon ronduit 

irritant en lelijk vinden. 

De VOORZITTER: Meneer Van den Beemt, uw tijd is eigenlijk voorbij kunt u afronden? 

De heer VAN DEN BEEMT: En daarom hebben wij dus van harte gesteund het idee van co-creatie want dan geef je 

die mensen niet alleen een uitlaatklep maar ze bepalen gewoon mee hoe hun uitzicht eruit zal komen te zien. 

Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Van den Beemt. Dat waren de eerste termijnen van u raadsleden. Dan ga ik 

kijken naar de wethouder voor een reactie vanuit het college. Mevrouw Koenraad, ga uw gang. 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, even kijken. Ja, het college die staat natuurlijk achter deze visie, staat achter 

deze visie. Wij denken dat wij met deze visie en een boost geven aan de energiestrategie die we met elkaar 

maken en wij hebben daar ook een verantwoordelijkheid in naar de nieuwe generatie Roosendalers. D66 

refereerde daar ook aan. En tegelijkertijd vinden wij deze visie ook heel erg zorgvuldig opgesteld en maakt ook 

dat we door middel van criteria en het maximeren van het oppervlak van die zonneparken dat het ook zorgvuldig 

omgaat met het buitengebied. Dus ook zorgvuldigheid wordt ook door D66, CDA werd genoemd zorgvuldigheid is 

ook besloten in deze visie. In de Commissie hebben we eigenlijk al een heel goed debat gehad daarover en 

vanavond ontstaat er eigenlijk weer een heel ja levendig debat moet ik zeggen. En in feite is dat natuurlijk ook 

gewoon heel goed nieuws en daar blijkt ook wel uit dat dit een heel organisch proces is. Een halfjaar geleden 

wisten we nog niets van zonneweides en nu weten we er allemaal al heel veel meer van en eigenlijk is dat prima. 

Ik zal even kijken naar de moties, dan zal ik daarop reageren. De motie over de beekdalen. In deze motie wordt 

eigenlijk gevraagd om de beekdalen toe te voegen aan het areaal zonneparken uitgesloten. En eigenlijk zegt de 

VLP je moet die breedtebepaling schrappen. Eigenlijk zijn het juist niet de beekdalen die we een hele bijzondere 

positie willen geven, maar we willen juist die beekzones van panelen vrijwaren waar landschappelijke, 

ecologische en waterhuishoudelijke maatregelen gewenst zijn. En de visie op de zonne-energie die sluit gewoon 

naadloos aan bij het Landschapsontwikkelingsplan waar u het ook over heeft. Die kaarten van beide documenten 

die duiden een bepaald aantal, een beperkt aantal zones aan. En zeker geen beekdalen in zijn geheel, u wilt dat 

wel. Op grond van het Landschapsontwikkelingsplan zijn ook een paar turfvaarten aangegeven als zonneparken 

uitgesloten, die zijn ook opgenomen in de visie. Wij ontraden toch met klem om die beekdalen generiek op te 

nemen als zonneparken uitgesloten, omdat ze die beekdalen zijn niet echt begrensd. Dus je weet ook niet waar 
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de beekdalen ophouden. Dus dan zit je ook ergens op een waterscheiding op de Brabantse Wal voordat je weer 

wel zonnepanelen kunt bouwen, dus dat is een complicatie. 

De VOORZITTER: Ik zie de heer Verbeek naar de telefoon, naar de microfoon rennen vast met een vraag. Ga uw 

gang.  

De heer VERBEEK: Ja, voorzitter, dank u wel. De wethouder die geeft aan benoem die beekdalen nu niet specifiek 

in die visie. Maar die zijn toch al uitgesloten dat is toch op de beleidsvisie kaarten te zien zoals in de bijlage 1 staat 

dat de beekdalen uitgesloten zijn van de realisatie van zonneparken. 

De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 

Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, alleen de 100 meter zones van beekdalen zijn uitgesloten. Maar je ziet 

bijvoorbeeld in het Evertkreekwegplan dat je daar dus heel goed een zonneweide kan aanleggen in het 

beekdalgebied… 

De VOORZITTER: Meneer Van Gestel kunt u zich van commentaar onthouden als u niet aan het woord bent. Dank 

u wel. 

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, maar we zouden niet praten over plannen en vergunningen heeft u mij daarnet 

op berispt. 

Mevrouw KOENRAAD: Maar voorzitter, ik zag net ook dat de heer Van Gestel naar zijn voorhoofd wees in mijn 

inleiding dat vond ik ook wel erg alarmerend. Maar ik kan, dat vind ik moeilijk om zo te debatteren als het zo gaat.  

De heer VAN GESTEL: Naar mijn voorhoofd? Als dat zo over is gekomen dan heeft u dat verkeerd gezien en dan ik 

heb nogal krullen voor mijn hoofd hangen misschien dat ik even zo deed dat dat dan zo over is gekomen, 

voorzitter. 

De VOORZITTER: We zullen ervan uitgaan dat het niet gebeurd is. Mevrouw Koenraad gaat u verder. 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, dus ik wil toch even refereren aan bijvoorbeeld het voorbeeld van de Evertkreekweg, 

omdat die vergunning ook is aangevraagd en gewoon al is aangeboden aan de raad. Daar zijn juist in die 

beekdalzone is zo’n heel mooi zonnepark aangelegd, waarbij het water kan onder, onder de panelen kan stromen 

en waar een goede oplossing is bedacht maatwerk in die zonneweide. Dus daarmee wil ik uw vraag eigenlijk 

beantwoord hebben. Even kijken. Op grond van even kijken hoor waar ik nu ben. Ja, die beekdalen uitsluiten is 

wat ons betreft ook eigenlijk niet nodig, omdat als je kijkt naar de maatregelen die je dan neemt in die beekdalen, 

die beekdalen, stijlranden en aardrijkskundige waarden die blijven gewoon in tact. Je gaat een tijdelijk iets 

neerzetten met schroefpalen, die schroef je in de grond. Maar daarmee boor je niet een totale aardkundige laag 

weg. Het zou wat anders zijn als je een weiland afgraaft 10 meter en zegt daar gaan we een betonnen plaat op 

leggen met zonneweiden of  met zonnepanelen, dan heeft u gelijk.  Maar dat doen we niet, want dat staat in de 

visie dat we enorm rekening houden met de natuurwaarden, ecologische waarden, waterhuishoudkundige 

waarden en de archeologische waarden, dus dat is niet aan de hand.  



33 
 

De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad, ik wacht even op een ademstilte. Dus ga uw gang, de heer Verbeek. 

De heer VERBEEK: Voorzitter, de wethouder maakt de vergelijking met de Evertkreekweg, maar dit is een totaal 

andere situatie. Ik heb in mijn termijn verwezen naar de aardkundige waarden zoals ze opgelegd zijn door de  

Provincie en die aardkundige waarden die zitten niet op de Evertkreekweg. Dus wij roepen op bescherm die 

gebieden nou die door de Provincie aangewezen zijn als aardkundig waardengebied, dus dat is een totaal andere 

situatie. Daarnaast hoorde ik de wethouder zeggen die beekdalen die zijn toch niet gedefinieerd of niet 

afgekaderd? Wij roepen in onze motie op om de definitie te gebruiken zoals in het Landschapsontwikkelingsplan 

en hier staat gewoon een hele duidelijke afkadering in en dit zijn de reliëflijnen die stijlranden aangeven. Dus dat 

is toch een hele duidelijke afkadering. Graag een reactie. 

De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 

Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, ik refereerde aan de Evertkreekweg omdat ik daar wilde laten zien dat je dus 

heel goed juist wel in een zone kan bouwen, dus je kunt juist heel goed in een beekdal zone toch een zonneweide 

aanleggen. Daarom maakte ik die vergelijking. En uw vraag over de beekdalen die niet gedefinieerd zijn, die 

definitie als u de stijlranden aanhoudt dan nog sluit je enorm veel openbaar gebied uit. En als je alle beekdalen 

gaat uitsluiten, omdat er een aardkundige waarde is dan kun je daar helemaal niets meer. Terwijl het niet nodig 

is, want je kunt juist hele goede parkjes aanleggen ook als er aardkundige waarden zijn. En daar zou je dus in 

samenspraak heel goed juist een park neer kunnen leggen. Het is niet zo dat een aardkundige waarde een soort 

van ding is waar je niets meer mee kan. Het zijn tijdelijke dingen 25 jaar juist maatschappelijke meerwaarde. Als je 

dat hele gebied van aardkundige waarden uitsluit en alle beekdalen zoals u eigenlijk beoogt, dan is het hele 

buitengebied, laat ik zo zeggen dan kun je niet heel veel meer. Dus daarom zou ik zeggen doe dat niet, want we 

hebben die energietransitie te maken en u onderschrijft die ook. Dus we moeten daar ook wat doen en dan 

moeten we ook ruimte houden om dat te kunnen doen. 

De VOORZITTER: De heer Verbeek nog een aanvullende vraag? 

De heer VERBEEK: Voorzitter, ik heb in de termijn aangegeven natuurlijk onderstrepen wij die energietransitie. Ik 

wil wel even het beeld rechtzetten. De wethouder die geeft nu aan als we die aardkundige waardegebieden 

aanhouden dat er geen zonnepanelen, zonneparken mogen komen dan mogen wij niets meer. Ik heb in mijn 

termijn ook aangegeven wij hebben één bijzonder gebied in de gemeente Roosendaal wat door de gemeente is 

aangegeven als met aardkundige waarden en dat is het gebied ten westen van Wouw. Dus ik bestrijd het beeld 

dat we niets meer kunnen als we deze lijnen aanhouden. 

De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad vervolgt u uw reactie. 

Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, ja nog heel eventjes terugkomend het gaat dus om de combinatie en 

aardkundige waarde die vlek is vrij groot kan ik u vertellen en ook de beekdalen, die combinatie dan kun je niet 

veel meer. Sterker nog als u nu die motie zou willen in stemming brengen en hij wordt aangenomen dan zijn er 

zomaar vier parken die ook alsnog niet mee kunnen doen. En dan hebben we het inderdaad weer over de  

Evertkreekweg en de Weihoek die al voorgelegd zijn. En dat is dus ook geen betrouwbare situatie voor de 

mensen. Even zien, ja dat was dat. Dus die motie 1 daar denk ik dat ik voldoende over gezegd heb. Motie 2 dat is 

de motie over Het Loopje. Eigenlijk hebben we die ook al een beetje behandeld. Het college ontkent niet dat er 

aardkundige waardes zijn, die zijn ook opgenomen in het bestemmingsplan. Die aardkundige waarden die kaart is 
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opgenomen in het bestemmingsplan, dus alles wordt ook getoetst altijd aan het bestemmingsplan. Dus als u 

straks een voorstel krijgt voor een weide en het beantwoordt niet volgens u aan een goede ruimtelijke ordening, 

want er wordt gehakt gemaakt van de aardkundige waarde dan kunt u daar iets over zeggen. Maar dan hoeft u 

dat niet dat gebied bij voorbaat uit te sluiten dat is het verschil. 

De VOORZITTER: De heer Verbeek, interruptie. 

De heer VERBEEK: Voorzitter, stel nou de visie vast en zet een mooie kaart erbij waar zonneparken uitgesloten 

zijn en waar ze wel kunnen komen. De wethouder verwijst naar het bestemmingsplan. Wij moeten straks een 

verklaring van geen bedenkingen afgeven dat we handelen in afwijking van het bestemmingsplan. Dan moet u nu 

toch duidelijk weergeven waar zonneparken gewenst zijn en waar niet. U kunt toch niet zo zeggen van dit vinden 

we ongewenst, maar ja we kijken straks wel bij de verklaring van geen bedenkingen. Dat moet u toch nu 

vastleggen waar zonneparken kunnen komen en waar niet en niet straks bij de VVGB’s? 

De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 

Mevrouw KOENRAAD: Nou, voorzitter, dat kan eigenlijk juist wel heel goed, omdat wij zeggen die 

aardrijkskundige waarden die zitten al in het bestemmingsplan. Wij willen niet uitsluiten bij voorbaat dat je bij 

een gebied met aardkundige waarden een zonneweide zou kunnen aanleggen. Maar de aanvrager moet wel die 

waarde respecteren, moet daar een goed plan op bedenken in samenspraak met de omwonenden en de 

gemeente zelf. En als u dan vindt de aardkundige waarde is met voeten getreden dan kunt u dat wel degelijk 

toetsen aan het bestemmingsplan. En dan u kunt er dan voor kiezen om die verklaring niet af te geven. Zo gaat 

het dan. 

De VOORZITTER: Vervolgt u uw reactie van het college maar mevrouw Koenraad. 

Mevrouw KOENRAAD: Ik heb de hele tijd ruzie met dat ding. Ja, hij staat aan. Ja. Even kijken dan eventjes over de 

motie van de PvdA. Ja, de strekking van de motie is eigenlijk voldoende geborgd in de visie. Dus ik denk zelf, het 

college denkt niet dat deze motie heel erg veel bijdraagt aan de visie. En dan wilde ik tot slot nog even ingaan op 

de co-creatie van de zonneparken. Even kijken. Co-creatie, de heer Goossens legde het eigenlijk goed uit, is wel 

een hele nieuwe werkwijze. En als je co-creatie gaat doen dan ga je wel uit van dat je samen iets wilt. Dus je wilt 

het allebei en dat staat ook in de motie co-creatie, omdat we ervan uitgaan dat je samen dus wel een zonnepark 

wilt op die manier. Je gaat het alleen heel erg samen doen. Dat is ook nodig, want we willen die zonneparken om 

die transitie te kunnen maken. Als de één zegt ik wil het een weide houden en de ander zegt ik wil daar 400 

hectare zonneweide leggen, dan gaat die co-creatie niet lukken. Dat kan ik u voorspellen. Dus als je co-creatie 

doet dan moet je er wel allebei in stappen als wij willen dit voor elkaar krijgen, want anders zit je niet in Co-

creatie. Dan zit je gewoon in een oude inspraakprocedure. Die kan ook als de co-creatie mislukt, kun je altijd 

teruggrijpen op het oude of reguliere ruimtelijke ordeningstraject. Maar ik vind of het college vindt die motie co-

creatie wel een hele mooie, omdat je daarmee wel voorsorteert op wat ook in de omgevingsvisie gaat gebeuren 

dat wij op een hele andere manier met onze inwoners gaan praten over wat wij willen en hoe we dat willen. En 

daar is deze motie een voorloper op. En verder was ik het eigenlijk met de suggestie van D66 was ik, vond ik geen 

slechte suggestie zelf, want je kunt natuurlijk ook wel eens kijken van gaat zoiets en hoe gaat zoiets. En begeleidt 

dat heel goed. En kijk nou eens of je dat bij een van die weides eens kunt gaan proberen. Ik zie daar wel wat in. 

Dus dat is even over die motie. 
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De VOORZITTER: Ik denk dat de heer Yap een interruptie… Ja. De heer Yap PvdA voor wethouder Koenraad. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, bedankt voor uw uitleg. Volgens mij de meest heldere uitleg van deze avond. Ik denk 

dat u daarvoor ook wethouder bent, voorzitter. Betekent dan want de heer Goossens begon in zijn bijdrage aan te 

geven ja dat geldt alleen maar voor nieuwe initiatieven. Hoe interpreteert u, hoe zou u de motie interpreteren. 

Want co-creatie wat u uitlegt betekent vanaf begin af aan. Net als het voorbeeld van de VVD van het begin af aan 

gaan we samen kijken hoe we een centrumring gaan maken en creëren of een Nieuwe Markt. Dus hoe ziet u dat? 

Gaat dat dan ten aanzien van alle bekende voorliggende initiatieven of gaat dat nu van echt geheel nieuwe 

plannen die zich nog moeten melden bij u gemeente. 

De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 

Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, ik denk dat de twee die al aangeboden zijn dat we die daar niet meer voor 

moeten nemen. Dat zou hopeloos frustrerend zijn voor de aanvrager, maar ook frustrerend voor de omwonenden 

want die zijn al in een heel participatief traject bezig geweest. Het zou heel gek zijn als wij daar nu achteraf nog 

eens een co-creatie traject overheen zouden gaan. Op die ladder van participatie, ja ik durf het woord ladder niet 

zo goed te gebruiken, maar is ook een participatieladder. Daar is co-creatie het hoogste. Ik denk dat bij de  

Evertkreekweg al een enorme stap is gemaakt met participatie. Ik zou het daar niet nog een keer gaan doen. 

De VOORZITTER: De heer Yap, aanvullende vraag. 

De heer YAP: Voorzitter, hoe verhoudt dat tot de overige bekende initiatieven die al zijn ingediend bij de 

gemeente, want die zou nogmaals ik heb daar geen waardeoordeel over maar onze fractie kan zich voorstellen 

dat die dan met een extra opdracht worden opgezadeld. 

De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, dat zou je kunnen denken. Maar ik denk dat ook die aanvragers zelf ook daar 

wel meerwaarde in zien. Kijken we even naar een zeg maar een soort groene weideverhaal, van wij moeten 

inwoners natuurlijk meenemen in dat verhaal. Er is, GroenLinks had daar eigenlijk een goed verhaal over, 

natuurlijk gaat er iets veranderen aan het landschap dat is heel spannend. Maar als jij zelf mee kan doen aan de 

oplossing en aan het identificeren van wat we daar gaan doen dan kun je mensen wel meenemen. Maar dan 

moet je wel zeggen, het uitgangspunt moet wel zijn we gaan daar samen een mooi zonnepark maken. Dat is wel 

de oefening.  

De VOORZITTER: De heer Yap, aanvullende vraag. 

De heer YAP: Voorzitter, ben ik volledig met u eens. Maar dan houden we toch nog steeds het tegenstrijdige 

verhaal dat dat dan niet voor de eventueel eerste twee initiatieven zou moeten gelden. Dus als dan gekozen 

wordt voor co-creatie dan zou dat toch gewoon voor alle initiatieven moeten gelden. Omdat nogmaals de 

volgorde zou moeten zijn, VVD begon daarover waar wij het niet mee eens zijn. U stelt eerst beleid vast een visie 

of uitgangspunt of een bestemmingsplan of hoe je het ook wilt noemen. Vervolgens toets je daar initiatieven aan.  
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De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, volgens mij is het ook zo dat ook al heb je een fantastische co-creatie 

zonneveld gemaakt in planvorming dan kan nog een individuele inwoners uiteindelijk een zienswijze indienen, 

want het is niet zo dat co-creatie het ruimtelijke ordeningsproces vervangt. Dat kan niet. Dus dat zal altijd blijven 

bestaan en dat is ook terecht, omdat mensen altijd een juridisch traject ook moeten kunnen doen. Het is wel de 

toekomst en het kan bijvoorbeeld een Dorpsraad van Wouw kan het helpen om zeg maar over die drempel te 

komen die wel genomen moet worden. Dat is wel het uitgangspunt van deze visie. We gaan zonneparken maken, 

we gaan niet de weilanden intact laten, dat staat niet in deze visie. Dus dat is wel waar we mee te maken hebben. 

Dus dat wilde ik wel even toevoegen aan die co-creatie motie dat is wel het uitgangspunt, het wordt geen 

wedstrijdje tussen wel en niet. Dat kan niet. En u vroeg ook nog die eerste twee aanvragen. Ik zou dat echt niet 

nog alsnog inbrengen, dat moet ik gewoon heel erg ontraden. De Weihoek die aanvraag die is al enorm 

geparticipeerd, participatief ingezet en het zou absurd zijn om te vragen om dat proces over te doen in een co-

creatieproces. 

De VOORZITTER: Interruptie de heer Goossens, Roosendaalse Lijst voor mevrouw Koenraad. Ga uw gang.   

De heer GOOSSENS: Dank u wel, voorzitter. U zei de suggestie van de heer Raggers om een pilot te doen dat zie ik 

wel zitten. Een praktische vraag we hebben nu twee parken die dus zo meteen in Commissie komen zeg maar, 

maar het loopt storm met aanvragen, denk ik. Als we daar eentje uitpikken gaan de anderen dan door zonder 

deze participatie? Of zet u het op hold dat u zegt van we gaan er eerst eentje proberen. Iedereen moet wachten 

of doen, want ik deze visie staat wie het eerst binnenkomt die maakt het eerst prijs. Hoe ziet u dat dan in als u 

dan maar eentje zou doen? 

De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, u heeft daar wel een punt, voorzitter. Ik denk ook dat als we zo’n pilot zouden moeten 

doen of zouden gaan doen, moet je ook kijken naar de juridische consequenties. Want dan haal je er inderdaad 

eentje uit. Dus dat zou ik ook wel willen onderzoeken. Ik denk dat het wel kan omdat ook dan zou je het binnen 

de zes houden die nu zijn aangevraagd. Die eerste twee die kunnen we daar niet mee lastigvallen, maar van die 

vier zou je misschien eentje naar voren daarvoor in aanmerking kunnen laten komen. Die andere gaan gewoon 

door, het is niet zo dat je die andere dus dan niet meer doet. Alleen die hebben dat extra proces niet.  

De VOORZITTER: De heer Goossens, aanvullende vraag. 

De heer GOOSSENS: U stelt voor dus om die anderen dan zonder deze motie van co-creatie door te zetten. U zegt 

van die hebben dit extra proces niet, dus. 

De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 

Mevrouw KOENRAAD: Nou, voorzitter, ik zou dus het liefste wel inderdaad dat voor al die, voor al die aanvragen 

gaan doen. Dus we gaan dan als deze motie wordt aangenomen gaan de ambtenaren met die aanvragers in 

gesprek van hoe gaan we nu co-creatieproces in het leven roepen. En dat gaan we inderdaad ook zorgvuldig 
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bekijken. En dat wordt hard werken, want het is iets heel nieuws dus we hebben dat ook nog nooit gedaan. Dus 

we gaan ook nog een nieuwe werkwijze gebruiken in iets wat toch al heel erg nieuw is. Maar ik denk ook dat het 

heel goed past bij dit verhaal, dus ik zie ook die vier gewoon wel gebeuren. Maar als dat te heftig is en u gaat nog 

schorsen geloof ik, dus als dat een te grote stap zou zijn. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je met één begint. 

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt, interruptie voor mevrouw Koenraad. 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Persoonlijk zou ik het toch liever even anders insteken de 

behandeling van de motie, of de afhandeling van de motie. De heer Raggers gaf aan dat hij misschien een 

schorsing zou aanvragen om te kijken of we iets aan de tekst gaan doen even ervan uitgaande dat we niet iets aan 

de tekst gaan doen. Dan mag ik toch hopen dat u niet liefst de motie gaat uit uitvoeren maar dat u hem gewoon 

knalhard uitvoert gewoon zoals het er staat. Mochten wij iets veranderen in de tekst waar ik niet zo’n 

voorstander van ben, maar dat zien we zo dadelijk wel nou dan heeft u een andere tekst die u uit gaat voeren. Als 

we het daar over eens zijn dan kan ik weer rustig gaan zitten. 

De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 

Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, u kunt gerust gaan zitten want deze motie ik vind dat een enorme uitdaging om 

dat ook zo te gaan doen, want het hoort ook echt in bestuurlijke vernieuwing, het sorteert voor op hoe wij met 

een omgevingsvisie, met inwoners gaan praten. Dus ik denk dat het een heel mooi instrument is of methode is 

om mee aan de gang te gaan. Dus ja, ik ga dat helemaal doen. 

De VOORZITTER: Dank u wel, gaat u verder met uw reactie als u nog verder wilt.  

Mevrouw KOENRAAD: Volgens mij was ik eigenlijk klaar. 

De VOORZITTER: Oké, prima. Het woord schorsing is een paar keer gevallen. Ik heb wel een van u nodig om die 

ook daadwerkelijk aan te vragen. Dan weet ik ook wie ik moet bevragen na de schorsing wat het resultaat ervan 

is. Dus als u een schorsing wilt om te overleggen dan hoor ik dat graag. Ja, de heer Verbeek was het eerst. 

De heer VERBEEK: Ja, voorzitter, wij zouden graag 15 minuten schorsing willen. 

De VOORZITTER: Dat is een beetje veel. 

De heer VERBEEK: We hebben een hoop te bespreken, voorzitter. 

De VOORZITTER: Ik geef u 10 minuten dat vind ik al heel ruim.  

De VOORZITTER schorst de vergadering voor 10 minuten. 
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De VOORZITTER hervat de vergadering en heft de schorsing op. 

De VOORZITTER: Beste raadsleden de schorsing aangevraagd door de heer… Hallo? Beste raadsleden de schorsing 

is aangevraagd door de heer Verbeek, die mis ik nu even. Wil iemand meneer Verbeek vragen dan om binnen te 

komen, want de schorsing is voorbij. Meneer Verbeek, dank u wel. Mag ik u vragen wat het resultaat van de 

schorsing is? 

De heer VERBEEK: Voorzitter, voor ons blijven de twee moties zoals wij ze als eerste indiener hebben ingediend 

blijven ze staan. Maar ik geloof dat er vanuit de Roosendaalse Lijst nog een wijziging op de motie kwam. Maar dat 

kunnen zij zelf toelichten. 

De VOORZITTER: De heer Goossens wilt u dat toelichten? 

De heer GOOSSENS: Excuus ik werd even geïnterrumpeerd. Kan de vraag herhaald worden? Sorry. 

De VOORZITTER: De heer Verbeek denkt dat u een wijziging wil aanbrengen in uw motie, of in de motie van de 

Roosendaalse Lijst. Is dat zo of? 

De heer GOOSSENS: Ja, dat klopt ja. 

De VOORZITTER: Oké, ga uw gang.  

De heer GOOSSENS: Dat doe ik nu hier? 

 De VOORZITTER: Ja u mag blijven zitten ook. 

De heer GOOSSENS: Ja, dat is goed. De indieners van de motie co-creatie zonneparken willen graag een extra 

bullet toevoegen. En die luidt “de raad tweemaandelijks over de pilot co-creatie over alle zonneweides te 

informeren”. 

De VOORZITTER: Staat die motie ook al, vast niet, op papier? Nee? U heeft allemaal goed gehoord wat de tweede 

bullet is of moet hij hem nog een keer herhalen. Herhalen? Ja, ik hoor een verzoek voor herhalen. Of schriftelijk 

even doen. Dat heb ik eigenlijk liever. 

De heer GOOSSENS: Ik zal hem even herhalen. Dus er komt een extra bullet bij “de raad tweemaandelijks over 

deze pilot co-creatie over alle zonneweides te informeren”. Wij zien dus de motie dat wij gaan co-creëren zien wij 

als een pilot. Dus daarnet was er verwarring is het een pilot of vier of alles wat er ingediend wordt. Wij zien dit, 

wij gaan alle aanvragen die komen die worden op co-creatieve wijze, zeggen wij doe het co-creatief en de 

wethouder gaat ons informeren tweemaandelijks over de voortgang van die projecten. Zodat als ze zo meteen 

naar voren komen dat we er goed over kunnen beslissen. 
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De VOORZITTER: Het is mij duidelijk. Maar ik ga het toch even vragen aan u collega’s of het iedereen duidelijk is 

dat we zeker weten waarover we stemmen straks. De heer Van Gestel u zit te wapperen. Kunt u uw vraag stellen? 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, ik wil hem graag op papier hebben zodat wij allemaal kennis kunnen nemen 

van de werkelijke tekst.  

De VOORZITTER: Ik voel met u mee want zoals ik al zei ik heb hem ook het liefst op papier. Dus ik denk dat we dat 

gewoon even moeten doen dat we 100% zeker weten waarover we stemmen straks. Is dat mogelijk? Ik kijk even 

naar de griffie. Ik zie… Hoeveel tijd heeft de griffie nodig om dat voor elkaar te krijgen? Ik krijg door van de griffie 

dat de motie met het nieuwe dictum, dus met het tweede bullet erbij digitaal aan u is toegezonden en ik ga ervan 

uit, ik kijk even naar de griffie, dat die dan in de vergaderagenda van vanavond staat. En de griffie knikt. Dus als u, 

misschien dat u uw iPad moet verversen, dat zou kunnen. Maar hij moet erin staan. Dus dan heeft u hem niet op 

papier maar wel digitaal. Heel duurzaam natuurlijk. Ik kijk even of dat ook inderdaad bij iedereen het geval is. 

Mevrouw Suijkerbuijk, ChristenUnie, u heeft een vraag. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Krijgen we ook een reactie van de wethouder op deze nieuwe wijziging? Ja? Oké.  

De VOORZITTER: Dat kan, ja maar er is inderdaad ook een tweede termijn of wilt u hem per se hebben, want voor 

we gaan stemmen komt mevrouw Koenraad toch nog een keer aan het woord. En ze heeft uw vraag gehoord 

hoor, ze komt er vast op terug. Ik hoor dat hij niet bij iedereen is binnengekomen. Ik vind dat jammer want dan 

weten we niet… Ja, mag ik een vinger, opgestoken vinger zien van iemand die nog niet de nieuwe versie heeft? Ik 

zie de heer Van Gestel een vinger opsteken, maar dat is misschien om een andere reden. Mevrouw Beens heeft 

hem ook niet of? Ik wil even zeker weten dat we allemaal het over dezelfde motie hebben en dezelfde redactie. 

Dus iedereen heeft nu de nieuwe versie? Als ik geen vingers op zie steken nu dan? Meneer Van Gestel niet? 

De heer VAN GESTEL: Nee, technische storing, voorzitter. Mijn app wil niet opstarten dus ik kan niet bij de tekst 

van de motie. 

De VOORZITTER: Misschien dat de griffiemedewerker even naar de heer Van Gestel toe kan gaan dan kunnen we 

dit euvel verhelpen. Ik zal even wachten tot de heer Van Gestel ook digitaal bij is. En dat is zo. Dan heeft de heer 

Goossens nog een resultaat uit de schorsing te melden. Ga uw gang. 

De heer GOOSSENS: Dank u wel. Het tweede resultaat uit de schorsing is dat ook D66 de heer Raggers zijn naam 

en zijn partij onder de motie zet. 

De VOORZITTER: Motie nummer 4 neem ik aan. 

De heer GOOSSENS: Motie nummer 4. 

De VOORZITTER: Ja. Voor alle zekerheid. Oké. De heer Yap heeft een vraag. 
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De heer YAP: Ja, voorzitter, om het niet onduidelijker te maken maar even voor de indiener. De tweede bullet 

noemt nu een pilot, maar over welke pilot hebben we het dan. Want daarvoor zie ik nergens een pilot staan.  

De VOORZITTER: Misschien dat de heer Goossens daar nog even op kan reageren. 

De heer GOOSSENS: Net voor pilot staat het woordje  “deze”. Deze pilot, het co-creëren is een pilot daar hebben 

we het net in het debat ook over gehad. Dat het best wel angstig is hebben we het over gehad dat het best wel 

een probeersel is, dat we gaan leren. Maar als u dat wilt dan kunnen wij bijvoorbeeld in de titel ook zetten “pilot 

co-creatie” maar het is een beetje spijkers op laag water zoeken, denk ik. Maar als dat u verduidelijkt dan doen 

we dat graag voor u. 

De VOORZITTER: De heer Yap? De heer Van Gestel nog een vraag? 

De heer VAN GESTEL: Ja, als aanvulling op de heer Yap. Kijk in het eerste bullet staat om het proces van de co-

creatie maar dat is dan, is dat voor een goed verstaander dan bedoel ik dus het pilotproces van de co-creatie 

toch? Of heb ik dat dan weer verkeerd begrepen? 

De VOORZITTER: De heer Goossens. 

De heer GOOSSENS: Ja, u heeft het verkeerd begrepen. Nee, ja het pilot proces van co-creatie. Ja hoor. 

De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 

De heer VAN GESTEL: Dat betekent voorzitter dat als we over de motie gaan stemmen dat werkelijk dan dus ook 

het woordje “pilot” toegevoegd wordt voor proces en dat dan nog verwerkt kan worden zo op die manier in de 

app, in de co-creatie… 

De VOORZITTER: De griffie luistert mee. Nu we allemaal weten hoe we moeten verversen zou dat heel snel te 

realiseren moeten zijn. Als we het daar tenminste allemaal over eens zijn. Ik kijk even naar de heer… 

De heer GOOSSENS: Ja, als het… Ik vind, ik vind het echt weinig toevoegen meer aan dingen, maar als het per se 

dat verduidelijkt dan zetten we het woordje voor “pilot” voor proces erbij. Dan doen we dat helemaal goed, 

participatie ten top. 

De VOORZITTER: Ja. Oké, mevrouw Beens heeft een vraag? 

Mevrouw BEENS: Ik denk dat het beter zou klinken als er zou staan “om het proces van de pilot co-creatie” dat 

het dan duidelijker zou zijn. 

De VOORZITTER: Ja, het… 
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De heer GOOSSENS: Voorzitter, in het kader van co-creatie van de verbinding zoeken tussen de coalitie en de 

oppositie. Jazeker, wij zetten het erbij.  

De VOORZITTER: En ik kijk even naar de griffie of zij deze laatste wijziging ja… Ik zie knikken en het wordt nu 

verwerkt as we speak. En ik blijf erop hameren ik wil dat u allen de juiste versie voor u heeft dat we allen over 

dezelfde motie en hetzelfde dictum stemmen. Dus ik wacht even op een witte rook uit de griffie. Dames van de 

griffie lukt het of? Ja? Als iedereen nu ververst dan zou de juiste versie of in ieder geval met de juiste 

tekstaanpassingen voor u moeten staan. Ik wacht even tot iedereen dat gedaan heeft. Ja, dan stel ik nu de vraag 

of iedereen nu de nieuwe versie voor zich heeft. Ik zie de heer Van Gestel nog naar de griffie lopen, dus ik wacht 

even. Ja? Perfect. Dan ga ik inventariseren tweede termijn. En dan begin ik…. Mag ik wat rust in de zaal? Dank u 

wel. dan begin ik met de fracties die in eerste termijn geen eerste termijn namen en dat is de ChristenUnie. Geen 

tweede termijn. Fractie Wezenbeek? U heeft een tweede termijn? Ga uw gang. Meteen even inventariseren SP 

ook? Ja? De heer Wezenbeek ga uw gang. 

De heer WEZENBEEK: Ja, overvalt mij zo snel ineens ja. Maar oké ik zal die moties 1 en 2 die ga ik natuurlijk 

steunen, daar sta ik onder. Maar ik wil toch even daarom u verrast mij een beetje. Het laatste kwartier is 

natuurlijk voor de mensen thuis natuurlijk niet meer te volgen, dat wil ik toch eventjes duidelijk maken. Wij zitten 

allemaal te herladen, maar de mensen thuis weten bij God niet hoe die motie er nu uitziet, die laatste motie. Dat 

wil ik toch even gezegd hebben.  Toch wil ik even wat zeggen over die co-creatie. De heer Van den Beemt die zei 

terecht jullie doen allemaal net alsof die co-creatie iets nieuws is, maar dat doen we al heel lang. Dus wat dat 

betreft had hij helemaal gelijk, we hebben een Nieuwe Markt en nog meer dingetjes. Maar zojuist om de 

verwarring wat groter te maken zei de wethouder een nieuwe werkwijze, een nieuwe methode en ook een pilot 

erbij. Dus het maakte voor mij wel een beetje verwarrende indruk allemaal. En nog daarbij dat die mensen thuis 

niet weten waar het over gaat. Oké ik denk toch door die aanstip bij de laatste motie 4 dat ik dus toch wel die 

motie ook kan gaan steunen. Dus wat dat betreft moet ik het hierbij laten ja. Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen.  

De VOORZITTER: Als u zegt steunen bedoelt u dan ondertekenen of steunen? 

De heer WEZENBEEK: Pardon? 

De VOORZITTER: Bedoelt u ondertekenen of steunen? 

De heer WEZENBEEK: Nee steunen, steunen. Ja. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan de SP, mevrouw Beens voor een tweede termijn. En daarna ga ik inventariseren 

wie in eerste termijn nog een tweede termijn wil. Ga uw gang. 

Mevrouw BEENS: Dank u wel, voorzitter. De SP vindt het participeren van inwoners enorm belangrijk, daarnaast 

moet er wel naar de inwoners worden geluisterd. De SP is voor participatie alleen als het niet de indruk wekt dat 

je medezeggenschap wekt en dit dan niet zo blijkt te zijn, een soort schijnparticipatie. Echter de motie van de 

coalitie was te vrijblijvend er zaten teveel onduidelijkheden in naar de inwoners toe. Wij hopen dat de pilot dit zal 

verduidelijken en dat we eventueel kunnen gaan bijsturen in de toekomst. Dus wij zullen deze mee ondertekenen. 
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De VOORZITTER: Is genoteerd. Dank u wel, mevrouw Beens. Dan ga ik even na van de fracties die in eerste termijn 

een termijn hebben gehad. De VLP wilt u nog een tweede termijn? Ja? De heer Verbeek, tweede termijn. Als u 

niet wilt dan mag u, het is aan u. Ga uw gang. 

De heer VERBEEK: Voorzitter, 11 maanden geleden begonnen wij heel ambitieus als gemeenteraad. Bestuurlijke 

vernieuwing, geen oppositie-coalitie meer. Vandaag 7 februari 2019, wij constateren aan de aanvang van deze 

vergadering een motie ingediend door de coalitiepartijen waar de oppositie geen weet van had. De oppositie 

heeft niet mee kunnen participeren, niet mee mogen denken. Voorzitter, een avond we zouden verbinding 

zoeken 11 maanden geleden. Wat zien we? Een Lagerhuisdebat in de House of Commons, Brexit-achtige 

taferelen, oppositie tegen coalitie, dissidenten tegen de coalitie. Voorzitter, even terugkomen op deze 

vergadering. Wij hadden twee moties ingediend puur op de inhoud van wat wij wenselijk vonden en wat wij niet 

wenselijk vonden in de beleidsvisie, puur op inhoud. We hebben op inhoud geen reactie gekregen terwijl wij 

vinden we moeten het nu goed afkaderen. De beleidsvisie is het toetsingskader voor alle initiatieven die nu gaan 

komen. Geen inhoudelijke reactie. Ik constateer als ik de moties erbij pak, motie 1 en 2 vanuit de coalitie tegen 

bescherming van de beekdalen, tegen Wouw. Wouw is opgestaan, heeft nadrukkelijk zich ingezet voor deze visie 

door de brief te sturen. 

De VOORZITTER: Meneer Verbeek, u heeft een interruptie van de heer Villée van GroenLinks. Ga uw gang. 

De heer VILLÉE: Ja dat doet ons toch wel pijn als GroenLinks zijnde dat wij geen inhoudelijke reactie hebben 

gegeven over uw motie. Dat hebben we toch duidelijk gedaan. Dus ik hoop toch wel dat u hebt zitten luisteren 

naar mijn duidelijke natuur-reactie. Zou u dat kunnen terugnemen, want dat doet mij pijn. Dank u wel. 

De VOORZITTER: De heer Verbeek. 

De heer VERBEEK: GroenLinks heeft duidelijk  haar mening gegeven op de visie en natuurlijk van GroenLinks 

weten wij ze komen op voor de natuur en daar moet ik de heer Villée gelijk in geven ze zijn op de inhoud gegaan. 

Als we naar de moties kijken de nieuwe definitie zoals we gegeven hebben, daar wordt niet op ingegaan. Dus we 

weten, we kennen de inhoud van GroenLinks. We respecteren de mening van GroenLinks, maar we vinden het 

jammer de reactie op de motie zoals die gekomen is. 

De VOORZITTER: Kan ik me voorstellen. U heeft een interruptie van de heer Goossens van de Roosendaalse Lijst. 

Ga uw gang. 

De heer GOOSSENS: Ja, dank u wel. Dezelfde vraag eigenlijk. Ik heb u een inhoudelijke reactie gegeven waarom 

dat wij niet met de 100 meter zone gaan. Dat is heel inhoudelijk. Omdat we dan vinden dat andere parken terecht 

komen. Ook van mij uit wilt u graag terugnemen dat we niet inhoudelijk het debat zijn aangegaan.  

De VOORZITTER: De heer Verbeek. 

De heer VERBEEK: Voorzitter, ik heb in de interrupties reactie gegeven op de heer Goossens ik heb ook de 

wethouder reactie gegeven. Wij vinden wij hebben de stukken goed bestudeerd, goed juridisch ingewonnen en 

wij herkennen ons niet in de reactie zoals gegeven. Dat is natuurlijk iedereen staat vrij om te vinden wat hij vindt.  



43 
 

De VOORZITTER: Gaat u verder met uw tweede termijn. 

De heer VERBEEK: Voorzitter, wij constateren daarnaast dat de brief van de Bewonerscommissie Wouw totaal 

genegeerd is en wij vinden de inspraak heel belangrijk. Maar wij vinden ook de belangen van Wouw ontzettend 

belangrijk. Daarom vinden wij dat ieder raadslid zich persoonlijk moet uitspreken over deze motie. Dus wij gaan 

straks een hoofdelijke stemming aanvragen over motie 2 over Het Loopje. Daarnaast heeft, ik wil nog even 

teruggaan op de reactie van de heer Van den Beemt hij gaf aan de Centrumring co-creatie op en top. Wij vragen 

ons af is de heer Van den Beemt bekend met de reacties vanuit de gemeente Roosendaal over bijvoorbeeld de 

Centrumring? 

De VOORZITTER: Ik zie de heer Van den Beemt naar de microfoon snellen, dus een interruptie. 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vroeg me ook af of u de woorden terug kunt nemen over 

het feit dat wij niet inhoudelijk hebben gereageerd, maar na de dingen die u daarna gezegd heeft onder andere 

dit vraag ik me vraag ik me eigenlijk niets meer af over wat gezegd. Want u bent zo ad hoc van alles aan het 

verzinnen hierzo dat is werkelijk. U zou sprookjesschrijver moeten worden. U heeft een hele mooie toekomst 

voor u. 

De VOORZITTER: De heer Goossens, Roosendaalse Lijst een interruptie. 

De heer GOOSSENS: Dank u wel, voorzitter. Wij zoeken, wij hebben een heel mooi debat gehad in de Commissie, 

wederzijdse standpunten gewisseld. We hebben vanavond ook een mooi debat gehad co-creatie zelfs nog in het 

herformuleren van de pilot, in de pilot motie nummer 4. Maar u probeert nog wel een frame weg te zetten van 

oppositie en coalitie het is een beetje zwaar allemaal. U stelt ook dat er niets gedaan is met de brief uit Wouw. U 

ziet hier een motie liggen co-creatie en daar is toch iets mee gedaan. Hoe kunt u dat stellen dat er niets gedaan is 

met zo’n brief. 

De VOORZITTER: De heer Verbeek. 

De heer VERBEEK: Voorzitter, ik wil eerst de heer Goossens natuurlijk bedanken voor het debat in de Commissie, 

het was een goed debat. Vanavond ook een goed debat. Ik heb over het verschil tussen coalitie en oppositie ben 

ik ingegaan over het proces voor de vergadering. Er was blijkbaar een motie ingediend door, althans voorbereid 

door de coalitiepartijen. We hebben ook moties voorbereid, die hebben wij netjes ruim voor de vergadering 

doorgestuurd aan alle partijen. Iedereen was vrij om mee te denken, mee te doen. Over motie nummer 4 was 

daar totaal geen sprake van. Dus dat is even de reactie richting de heer Goossens over die motie. En even de 

tweede over de brief van Wouw. De Bewonerscommissie Wouw vraagt om een zeer duidelijk punt. Zij zien gevaar 

voor Het Loopje zoals die, als er zonneparken komen. De landschappelijke inkadering van Het Loopje en wij 

hebben daar een motie voor, hadden wij vorige week al aangekondigd vanavond ingediend. Er wordt vanuit de 

coalitie totaal geen medewerking voor deze motie, dus de Bewonerscommissie heeft zeer duidelijke punten 

aangeven. Wij hebben die mee verwerkt, maar we kregen geen steun van de coalitie.  

De VOORZITTER: De tijd van uw tweede termijn is bijna voorbij. Kunt u afronden? 
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De heer VERBEEK: Ja, voorzitter, ik ben zo uit het veld geslagen door de interrupties van de heer Goossens dat ik 

het hier maar bij laat. Dank u wel, meneer Verbeek. Tweede termijn, Partij van de Arbeid de heer Yap. Meneer 

Yap, ga uw gang. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, inderdaad in de Commissievergadering hadden we een discussie, een debat onze 

fractie vond die in die zin niet zo mooi omdat het juist daar in de Commissie erop leek dat de Roosendaalse Lijst, 

VVD, GroenLinks corveedienst hadden om critici ten aanzien van die beleidsvisie steeds te interrumperen. Het 

CDA werd aangevallen, vervolgens de VLP, de PvdA kwam aan de beurt en ook D66 en ChristenUnie die kritiek 

uitte op die visie. Daarom nogmaals vonden wij het niet zo’n mooie Commissie en zijn we juist verrast over deze 

insteek hoe vanavond verloopt. Want, voorzitter, volgens mij hadden wij een ordentelijker debat kunnen hebben 

vanavond in de raad in plaats van een geheel nieuwe Commissievergadering over een geheel nieuw punt namelijk 

het co-creëren over pilot of pilots gaan we co-creëren. 

De VOORZITTER: Niet gehaal onverwacht een interruptie van de heer Van den Beemt, VVD. Ga uw gang. 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Yap en ik kennen elkaar al een poosje een jaar of 12, 

13 geloof ik en serieus sinds wanneer ben ik hier degene die door iemand die op corveedienst gestuurd kan zijn. U 

weet, we weten allebei dat het wel het laatste is wat er gebeurt.  

De VOORZITTER: Voor kennisgeving aangenomen. De heer Goossens, Roosendaalse Lijst, interruptie. 

De heer GOOSSENS: Het debat wat we gevoerd hebben u zegt het van interrumperen en corveedienst. We 

hebben soms wel eens debatten hier in de Commissie dan leest iedereen zijn brief voor en dan komt de 

wethouder en dan leest iedereen zijn tweede brief voor die ze thuis hebben voorbereid en dan gaan we naar de 

raad toe. Dit was een levendig debat, je verdedigt je standpunten. Daar ga je op in, je stelt vragen aan anderen. 

Mijn vraag aan u is, hoe zou u graag een debat zien dan? 

De VOORZITTER: De heer Yap. 

De heer YAP: Nou ja u schetst precies de intentie van een Commissievergadering. Maar u kunt de band erop 

terugluisteren. Het verhaal over co-creatie, burgerparticipatie en dergelijks is volgens mij door uw partij in die 

vergadering niet in de mond genomen. Want u zat volgens mij in de interrupties, en ik zie hier mensen knikken, 

constant kritiek te uiten van we moeten nu aan de slag, we moeten nu aan de bak want de energietransitie kan 

niet wachten. We moeten nog gisteren verklaringen van geen bedenkingen afgeven om die zonneparken te 

starten. En voorzitter, dat was mijn begin van deze tweede termijn waarin ik hier vanavond aangaf dat we dat die 

Commissievergadering in ieder geval de PvdA-fractie heeft die Commissie anders ervaren. Ja en ik noem dat 

gekscherend richting onder meer de VVD een corveedienst om de beleidsvisie te verdedigen en oké hoe u dat wilt 

interpreteren is voor u. Maar nogmaals wij zien inderdaad een goede Commissie waar je inderdaad standpunten 

uitwisselt. Vervolgens maak je als partij kenbaar, maak je kenbaar aan de voorzitter van die Commissie richting de 

raad hebben we nog wel onze bedenkingen onze kritiekpunten en we willen hierop in dit geval de visie 

aanpassen. Die heb ik van u niet gehoord. En dat nogmaals was de introductie hier vanavond van mijn tweede 

termijn nu waarom we daarover ernstig, nou ja ernstig klinkt zo zwaar, verrast waren. 

De VOORZITTER: De heer Goossens. 
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De heer GOOSSENS: Ja, u buigt het nu om naar het feit dat we co-creatie niet genoemd hebben. Maar u begon de 

termijn met dat wij te fel waren met interrumperen van andere sprekers en dat we wat feller waren. Maar dat is 

toch de essentie van een goed debat. Dat co-creatie op een later punt gekomen is, dat is gebruikelijk in de raad. 

Er kan nu nog een nieuwe motie tevoorschijn komen. Maar vond u echt, maar vond u, u onderschrijft samen met 

mij dat het debat goed was op inhoud ook met de interrupties erbij. 

De VOORZITTER: De heer Yap. En even ten overvloede misschien als het in de Commissie uitgebreid besproken en 

over gedebatteerd was over die co-creatie had ik ingegrepen, omdat het dan een herhaling van de Commissie 

was.  Maar dit was nieuw. Dus wat mij betreft ben ik het eens met de heer Goossens. 

De heer YAP: Fijn dat u het eens bent met de heer Goossens. U lijkt het heel de avond al eens te zijn met 

coalitiepartijen maar dat terzijde.  

De VOORZITTER: Dat wil ik dat u dat terugneemt. Dat u mij partijdig noemt dat neem ik u zeer kwalijk. 

De heer YAP: Voorzitter, ik moet daar even over nadenken. Het punt is dat de Commissievergadering juist die 

uitwisseling is van standpunten en bedenkingen die je hebt over een raadsvoorstel of over berichtgeving van 

college en mijn punt was nogmaals dat wij die punten niet vanuit de Roosendaalse Lijst hebben gehoord, geen 

enkele bedenkingen. Dus dat mag ik dan toch noemen vanavond als feit dat we hier eigenlijk gewoon opnieuw 

een Commissie gaan doen, opnieuw moeten schorsen een kwartier en nog onduidelijk was hoe precies er een 

tekst voorlag en wat dan ook. Ja en dat vind ik niet ordentelijk en daarom heb ik daar een opmerking in tweede 

termijn van gemaakt, voorzitter. En voorzitter wat mij betreft laten we het hierbij, want ik wilde op inhoud ingaan 

ten aanzien van de beleidsvisie.  

De VOORZITTER: De heer Goossens, interruptie. 

De heer GOOSSENS: Nee, daar laten we het even niet bij. Op dit moment, in dit moment in de raad kan iemand 

een lumineus idee krijgen en die kan het gewoon inbrengen, waar we het nog totaal niet over gehad hebben. Dat 

is democratie. En u betoogt nu dat we dat niet gaan doen. Ik vind het gerust dat u daar bezwaar tegen heeft maar 

u zet er wel heel erg hard aan. 

De VOORZITTER: De heer Yap. 

De heer YAP: Voorzitter, ik ben de laatste en de PvdA is de laatste partij die zou zeggen dat we geen enkele 

nieuwe initiatief, amendement, motie, voorstel staande de raadvergadering kunnen indienen. Dat kan, dat is al zo 

vaak gebeurt in deze raad. Alleen vaak heeft dat wel een achtergrond waarin je toch enigszins inzicht hebt in het 

standpunt van een bepaalde partij daarover. En dat verandert inderdaad door vaak al eerder een 

Commissievergadering en tijdens de raad kan er inderdaad van alles gebeuren om zaken aan te passen. Onze 

partij en volgens mij heeft onze partij dat in het verleden ook al vaak genoeg gedaan. Alleen het gaat er nogmaals 

om de ja toch wel de verrassing die wij vanavond constateren. Niets meer en niets minder. En nogmaals dat mag 

ik hier constateren omdat nogmaals in de Commissie er een heel ander geluid, wij hebben een heel ander geluid 

gehoord van uw partij.  
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De VOORZITTER: De heer Yap, vervolgt u uw tweede termijn. Herstel. De heer Villée een interruptie. 

De heer VILLÉE: Ja, dank u wel. Ik denk dat het goed is dat dit een goed moment is om niet naar partijen te kijken 

en waar ze voor staan en hoe ze dit interpreteren allemaal. Ik denk dat ik de nieuwelingen vertegenwoordig hier 

en volgens mij hebben we hiervoor een aantal oude rotten gehad. Ik wil niet zeggen jongelingen want ik ben dit 

jaar 50 geworden, dus ja dat kan ik niet meer zeggen. Maar ik heb veel geleerd afgelopen periode en ik heb ook 

heel veel achterover gezeten, wat gebeurt hier nu allemaal. En de persoon die het meeste interrumpeerde en 

sorry dan doe ik u geen eer aan, dat bent u toch wel geweest. Dus ik heb heel veel van u geleerd de laatste 

periode met interrumperen, dus ik denk nou dit hoort er dus bij. Dat ben ik dus ook meer gaan doen ook de 

vorige Commissievergadering. Vandaar, het was geen corvee, het was gewoon het debat zoals dat ons geleerd 

wordt. En volgens mij staat er nergens beschreven in de reglementen dat we dit niet mogen doen. Dus volgens 

mij moeten we dat zo blijven doen. Want de meest flexibele beheerst het systeem en elk systeem dat houdt 

dingen klein. Maar ik denk zoals wij het nu aanpakken met z’n allen juist laten we blijken aan de mensen, ook 

buiten, burgers dat we het hier met elkaar eens moeten worden en dat is het einde van de avond. Dus vandaar, 

bedankt voor de wijze lessen tot nu toe. Ik hoop dat ik nog veel van u ga leren. 

De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Villée. 

De heer YAP:  Ja, voorzitter, zo lijk ik wel heel oud. Voorzitter, nogmaals om dat dan te verduidelijken als reactie 

op de heer Villée de PvdA heeft nooit moeite met interrupties of een hoeveelheid aan interrupties, graag zelfs 

want dat geeft ons altijd een podium om ons verhaal nog beter en duidelijker uit te leggen. Nogmaals het was een 

constatering. Een constatering, nogmaals dat was ons beeld daarbij dat u alles afving wat richting kritiek ging op 

de visie. Niets meer en niets minder. En dat was onze ervaring tijdens de Commissie en al doet u om de minuut 

een interruptie graag zelfs, want dat biedt ons weer wat meer tijd om ons verhaal nogmaals nog beter uit te 

leggen. Voorzitter… 

De VOORZITTER: De heer Yap, gaat u verder met uw tweede termijn. 

De heer YAP: Ja, graag. Voorzitter, ik ga verder met mijn betoog. En trouwens excuus aan de opmerking jegens u 

als voorzitter vanavond hier in de raad. 

De VOORZITTER: Dank u wel en ook geaccepteerd. 

De heer YAP: Kijk we hebben natuurlijk misschien in eerste termijn en ook in de interrupties vanavond een 

veelheid aan vragen gehad over een nieuwe motie, natuurlijk. Het bleek ook nodig want we begonnen bij het 

CDA, we eindigde bij de wethouder en ja onze fractie leek toch de uitleg van de wethouder goed te kunnen 

volgen. Hoe de motie nu voorligt met die aanvulling als het gaat om tweemaandelijks rapporteren, nou wat ons 

betreft overbodig maar goed als daar een consensus voor is geen probleem. En natuurlijk co-creëren we graag 

mee in pilots of zoals ik al had aangegeven pilots kunnen we in co-creëren. En wij vragen ons wel af wat het effect 

daadwerkelijk is gelet op hetgeen ten aanzien van het meedoen van inwoners al is genoemd. Ten aanzien van de 

moties die nog steeds voorliggen.  VLP uiteraard onze steun omdat dat naar onze mening ook echt nodig is als je 

visies, bestemmingsplan of wat dan ook vaststelt aan de voorkant om onwenselijke consequenties aan de 

achterkant veilig te stellen ja dan zou hier om in dit specifieke geval de Dorpsraad Wouw of de inwoners Wouw 

ook daadwerkelijk iets aan hebben. En ten aanzien van onze motie, voorzitter, nou ja nogmaals het is geen 

verplichting alleen als het dan gaat om co-creëren en draagvlak en met name betrokkenheid. En we hebben daar 
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ook al, want we kijken heus met een schuin oog ook naar de initiatieven die voorliggen, mooie voorbeelden 

gezien hoe het kan ook in den lande, dat vergroot vaak het draagvlak om mee te doen. We zien hierover ook iets 

terug in de motie, of in de visie. En in de motie vragen we eigenlijk ook die toevoeging die indieners van de co-

creatie-motie vragen om verantwoording door een initiatiefnemer te laten leggen op welke wijze een inwoner 

financieel kan participeren of waarom men niet mee kan doen. Niets meer en niets minder. En we denken dat dat 

geen pijn doet, want dat geeft juist ook die verduidelijking aan het desbetreffende initiatief. En ik denk ook dat 

ieder initiatief met die financiële ondersteuning van inwoners ja dat juist kan helpen. Dank u wel. 

De VOORZITTER: De heer Yap uw tijd is voorbij. Dank u wel. D66 een tweede termijn? Dat is het geval. De heer 

Raggers, ga uw gang. 

De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Ja, vroegtijdig moties ontvangen is handiger voor het proces en dat 

weten de coalitiepartijen heus ook wel alleen soms lukt dat niet. Ik snapte motie 4 vanavond ook niet direct bij de 

termijn van de heer Van Nassau, maar in combinatie met de uitleg van de heer Goossens en met nadruk dus het 

gaat mij om de termijn van allebei. En tijdens mijn interrupties aan de heer Goossens heb ik al aangegeven dat ik 

de intentie van de motie van de Roosendaalse Lijst en CDA en andere coalitiepartijen steeds beter ging snappen. 

En D66 is zeker voor burgerparticipatie om duidelijk te zijn naar iedereen, want we hebben wel de 

verantwoordelijkheid als gemeenteraad. Wij als raad moeten uiteindelijk beslissen over wel of geen park op 

welke locatie dan ook, daarvoor worden wij als raadsleden goed betaald. De raad heeft nu nog steeds de 

mogelijkheid soms zelfs de verantwoordelijkheid om eventueel anders te beslissen dan de conclusies van de 

burgerparticipatie co-creatie, omdat soms het belang van velen voor dient te gaan op het belang van enkelen. 

Maar we hebben wel ook de verantwoordelijkheid als gemeenteraad om iets te doen met de input van het co-

creatieproces. Ik heb namens D66 tijdens mijn interrupties gevraagd of er een wijziging van de motie co-creatie 

mogelijk was opdat we nog meer grip kunnen krijgen op het in potentie hele mooie proces. Met een pilot van dit 

proces waar ook wethouder Koenraad zich positief over uitsprak. Ik ben verheugd over de samenwerking, het 

proces tijdens de schorsing. In samenwerking tussen ons en de vier coalitiepartijen is er voor D66 een belangrijke 

bullet toegevoegd aan motie 4 met een goede tweemaandelijkse informatie nar de raad over het proces, 

waardoor D66 nu ook onder de gewijzigde motie 4 staan. En zoals zojuist gehoord ook de SP en Wezenbeek 

inmiddels. Het is van belang dat wij op een zorgvuldige wijze tot het uitvoeren van de beleidsvisie zonne-energie 

komen en vervolgens de processen bij de komende aanvragen zonneweides zo goed mogelijk uitvoeren. En ik ben 

blij dat de twee reeds opgestarte zonneweide processen hier buiten blijven, want dat is ook zorgvuldigheid van de 

overheid. 

De VOORZITTER: De heer Raggers u heeft een interruptie van de heer Yap van de PvdA. Ga uw gang.  

De heer YAP: Ten aanzien van die grip of die toevoeging van die bullet. Onze fractie gaf al aan daar geen 

overwegende bezwaren tegen te hebben maar er niet echt een toevoeging aan te zien. Hoe ziet u dat voor zich. 

Wethouder Koenraad bericht de raad vanaf nu tweemaandelijks over die co-creatie, wat gaat u daar vervolgens 

dan mee doen, want volgens mij is het uiteindelijk je hebt een aanvraag die beoordeel je er komt een 

ontwerpvoorstel, een concept verklaring van geen bedenkingen. Dan moeten wij die toets toch doen. Belast je 

daar dan niet te veel dat co-creatieproces. 

De VOORZITTER: De heer Raggers. 

De heer RAGGERS: Nee, dat denk ik niet. 
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De VOORZITTER: Gaat u verder met uw betoog dan.  

De heer RAGGERS: Het grootste belang was samenwerking vanavond, coalitie en oppositie en dat is nodig want 

we staan voor een flinke uitdaging. We moeten iets door voor een beter klimaat. Voorzitter, ik dank u voor mijn 

laatste termijn. Sjalom. 

De VOORZITTER: De heer Raggers. Dan ga ik door naar het CDA, tweede termijn? Nee? Dan krijg ik de heer 

Goossens? Tweede termijn? Ja. Ga uw gang. 

De heer GOOSSENS: Dank u wel, voorzitter. Ja inderdaad het was een verrassing en excuus het kon niet sneller. 

We waren erover in gesprek en het papier was nog nat om het zo maar te zeggen van de inkt dan. Dus maar we 

willen het wel, we vinden het ook goed gaan zoals het verbindend is. Probeer niet in een krant te springen het is 

gewoon een proces wat we samen doen. Ook in deze raad. Het is spannend dit proces, deze pilot. Het is 

verbindend. Maar ook even terugwijzend naar de brief van de Bewonersraad in Wouw waarbij ik wel wil 

aantekenen dat het niet per se om Wouw gaat want we hebben het altijd maar over dat het kan ook over Nispen 

gaan het zijn ook velden gewerkt bij de Eveland, bij Visdonk, het kan ook over de Dijken gaan. Het gaat over alles, 

over heel Roosendaal. Ze zeggen daar onder andere, ze sluiten daar eigenlijk mee af graag willen we met de 

gemeente over dit onderwerp in gesprek gaan over de aan de Dorpsraad toebedeelde rol zoals we die ook in het 

Convenant tussen gemeente en dorpsraad is beschreven te kunnen uitvoeren. Er wordt iets gedaan met die brief. 

Mensen hebben vragen die hebben onduidelijkheden, die willen meegenomen worden, die willen een zegje 

willen doen. Wat is er nu sterker om ze niet hun zegje te laten doen, om ze niet te informeren, niet alleen hun 

zegje te laten doen maar mee te laten creëren. Fantastisch initiatief. We hopen dat hij wordt aangenomen. 

Voorzitter, dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel de heer Goossens. Ik kijk naar de heer Villée van GroenLinks. Tweede termijn? Is niet 

het geval. De heer Van den Beemt? Tweede termijn? Dat is het geval. De heer Van den Beemt, ga uw gang. 

De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Vanmiddag tussen 15.30 en 16.30 uur en ik zal heel eerlijk zijn ik 

zei net tegen m’n zoontje dat ik een dutje ging doen, want ik mag soms overdag thuis zijn. Tussen 15.30 en 16.30 

uur heb ik een paar telefoontjes gekregen waaruit bleek dat er mensen met een motie bezig waren om 17.35 uur 

landde het eerste tekstvoorstel bij mij in de mailbox en ik zag het pas om een minuut voor half acht toen ik hier 

net boven aan kwam. Dus ja, ik snap dat u het allemaal graag eerder heeft, maar soms gaan dingen gewoon zoals 

ze gaan. En ik vind helemaal niet dat we daar sorry voor hoeven te zeggen. Als je een goed idee hebt  en dan moet 

zeggen van ja maar vanavond is de raad dus nu mag ik niet met mijn goede idee komen. Dan zijn we wel heel raar 

bezig. Hebben we nu wel of niet een goed debat gehad of een debat. Nou ik denk van wel voorzitter. Ik zag tijdens 

de Commissie het CDA aanschuiven, ik zag de afgelopen dagen de Roosendaalse Lijst schuiven tijdens het debat 

en dat doen we niet vaak in Roosendaal. Tijdens het debat gaat D66 schuiven en dat is schuiven allemaal in de 

positieve zin door naar elkaar te luisteren en samen naar verbetering te zoeken. En ik ben ontzettend trots dat ik 

daaraan mijn steentje heb mogen bijdragen. Ik ben niet zo trots op wat de VLP vanavond gedaan heeft, want zij 

deden is niet schuiven maar weer verder afglijden. En de onzin die hier net is uitgekraamd die was werkelijk 

tenenkrommend. Want even voor de duidelijkheid, voor iedereen die een zonneweide in zijn achtertuin zou 

kunnen krijgen is er net wel iets bijzonders gebeurd, want iedereen die een zonneweide in zijn achtertuin kan 

gaan krijgen kan nu echt samen met de initiatiefnemers gewoon op papier die kaart gaan intekenen en zijn eigen 

uitzicht gaan bepalen en er samen voor zorgen dat je woonomgeving beter wordt. En dat is wel mooi dat we dat 

hier als raad zojuist voor elkaar gebokst hebben. En we hebben dit bereikt en de meesten hier wilden dat ook 

heel graag en dat is goed. Want zo hoort het. Voorzitter en nog een kleinigheidje. Zo een paar keer werd er 
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gesproken over mensen ten Westen van Wouw en dan denk ik zeg nou gewoon Heerle die zat nog niet in het 

rijtje. Dus dan zeg ik het maar, Heerle hoort er ook bij.  

De VOORZITTER: Dank  u wel, de heer Van den Beemt. Ik kijk nog even naar de wethouder voor een laatste reactie 

uit het college voor we tot stemmen overgaan. 

Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter. Ik heb nog een paar vragen gehoord. De heer Wezenbeek die zei had het over 

de nieuwe werkwijze, dat ik zeg het is een nieuwe werkwijze. U had gelijk er is natuurlijk al met deze werkwijze 

gewerkt, alleen ik bedoelde te zeggen het is een relatief nieuwe werkwijze. En we gaan het dan ook nog wel met 

iets heel nieuw doen, dat blijft wel staan want een zonneweide is natuurlijk best wel een heel nieuw ding. Dus 

daar refereer ik eigenlijk aan. Ik zou natuurlijk nooit verwarrend willen zijn, dat moeten we zien te voorkomen. 

Even zien even over de bullet over het tweemaandelijks. Ik heb eventjes zitten denken, elke twee maanden is wel 

echt heel veel, maar wat ik  zou kunnen aanbieden is dat ik als eerste stap laat zien wat gaan we doen met die co-

creatie een plan van aanpak dat zou de eerste rapportage kunnen zijn en hoe verhoudt zich dat met het RO-

traject en wat zitten daar allerlei voor juridische kanten ook nog aan, dat we even goed de spelregels even goed 

in kaart brengen voor u. Dat u ook weet wat gebeurt er. Daarnaast zou ik willen voorstellen als u het zo mij wat 

breder zou kunnen maken dat je zegt het kan ook per kwartaal, want elke twee maanden als dat ook een kwartaal 

mag zijn dan hoeven we misschien niet te schorsen om die bullet aan te passen. Maar als het per kwartaal zou zijn 

dan zou dat wel wat lucht geven. Daarbij denk ik dat we ook moeten nadenken over hoe gaan we rapporteren 

want misschien is het wel heel mooi als die co-creërende club laat zien wat ze aan het doen zijn dan hoef ik niet 

per se te rapporteren. Maar dan zou je natuurlijk ook gewoon de co-creërende ja de samenhang, ja dus de club 

zelf zou u als raad natuurlijk ook dan naartoe kunnen gaan om te kijken wat gebeurt daar. Dat zou ook een goede 

rapportage kunnen zijn. Dus daar moeten we nog even over sparren wat is nou een goede rapportage.  

De VOORZITTER: De heer Goossens, Roosendaalse Lijst u hoorde een vraag van de wethouder. Ik denk dat u daar 

een antwoord op gaat geven. 

De heer GOOSSENS: Dank u wel. Dat laatste punt vind ik zeer goed. Over het eerste punt over die 

tweemaandelijkse termijnen we kunnen nu de bullet weer aan gaan passen. Maar de praktijk leert dat als wij een 

evaluatie vragen om de twee maanden dan duurt dat wat langer en dan gaan wij op een gegeven moment in de  

motie- en actielijst gaan wij vragen waar blijft die. En dan is het toch op het kwartaal dus als we het op die manier 

oplossen dan komt er vanzelf informatie naar ons toe denk ik. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Goossens. Mevrouw Koenraad. Gaat u verder 

Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. Ja. Ik denk dat ik alles beantwoord heb. 

De VOORZITTER: Oké, prima. Dan zijn wij aan het eind gekomen van het debat over dit punt. En ja het is geen 

raadsvoorstel dus we hoeven niet daarover te beslissen, maar wel over de moties. En die ga ik dan ook nu in 

stemming brengen en gewoon nummer 1 tot en met 4. Startend met nummer 1. Is er iemand uit u raad die een 

stemverklaring over motie 1 wil afleggen voordat wij tot stemming overgaan? Dat is niet het geval. Mag ik van u 

raad weten wie voor motie nummer 1, motie “Beekdalen” stemt? De griffier heeft mij ook verzocht om het aantal 

tegenstemmers dan duidelijk te maken. Dus als u die, degenen die tegenstemt ook de hand opsteken. Even 

dubbel check. Ja, met 19 stemmen tegen en 15 voor is deze verworpen. 
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De VOORZITTER: Gaan wij door naar motie nummer 2 en daar is verzocht om een hoofdelijke aanspraak….. of 

hoofdelijke, het begint later te worden ik merk het aan mezelf, een hoofdelijke stemming. En dat is uw goed recht 

dat kunt u altijd doen. En dat gaan wij ook doen. Dat betekent dat ik uit die schaal hier voor mij een rolletje ga 

plukken en vanaf dat punt gaan we de lijst gewoon afwerken met stemmen. Een momentje. Het lijkt wel een 

tombola.  

De VOORZITTER: Nummertje 35.  

Mevrouw VAN STRAATEN: Nummer 35, de heer van Zalinge. Voor of tegen? 

De heer VAN ZALINGE: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Ahlalouch. 

De heer AHLALOUCH: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Beens. 

Mevrouw BEENS: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw De Beer. 

Mevrouw DE BEER: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Breedveld. 

De heer BREEDVELD: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van Broekhoven. 
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De heer VAN BROEKHOVEN: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Brouwers. 

De heer BROUWERS: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Eijck. 

Mevrouw EIJCK: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw El Azzouzi. 

Mevrouw EL AZZOUZI: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Emmen. 

De heer EMMEN: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Gabriëls. 

De heer GABRIËLS: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Gepkens. 

Mevrouw GEPKENS: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van Gestel. 

De heer VAN GESTEL: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Goossens. 

De heer GOOSSENS: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Hamans. 

De heer HAMANS: Tegen. 
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Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Heeren. 

De heer HEEREN: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Heessels. 

Mevrouw HEESSELS: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Hoendervangers. 

De heer HOENDERVANGERS: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Maas. 

Mevrouw MAAS: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van Nassau. 

De heer VAN NASSAU: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Raijmaekers. 

De heer RAIJMAEKERS: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Raggers. 

De heer RAGGERS: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer De Regt. 

De heer DE REGT: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Roeken. 

Mevrouw ROEKEN: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Van der Star. 
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Mevrouw VAN DER STAR: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Suijkerbuijk. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Verbeek. 

De heer VERBEEK: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Vermeulen. 

Mevrouw VERMEULEN: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Verstraten. 

De heer VERSTRATEN: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Villée. 

De heer VILLÉE: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Vrolijk. 

De heer VROLIJK: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Wezenbeek. 

De heer WEZENBEEK: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Yap. 

De heer YAP: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: 15, 15 stemmen voor. 19 tegen. Verworpen. 

De VOORZITTER: Met 19 stemmen tegen en 15 voor is deze motie verworpen. 
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De VOORZITTER: Dan gaan wij door met motie nummer 3, motie “Zonneparken met maatschappelijke 

meerwaarde”. Iemand van u raad een stemverklaring vooraf? Dat is niet het geval. Dan gaan wij over tot 

stemming. Wie van u is voor motie nummer 3? Ik zie PvdA en D66 en ChristenUnie.  Met 29 tegen en 5 voor is 

deze motie verworpen. 

De VOORZITTER: Dan gaan we door naar nummer 4 en de laatste motie “Co-creatie zonneparken”. Iemand een 

stemverklaring vooraf? De heer Verbeek, ga uw gang. Ja, zoekt uw een microfoon die, de interruptiemicrofoon 

misschien? De techniek laat ons in de steek helaas. Ga uw gang. 

De heer VERBEEK: Voorzitter, we hebben een avond met grote tegenstellingen gehad maar de VLP schuwt nooit 

de inhoud. Inhoud is het belangrijkste want daar moeten we samen komen. En voor de VLP is ook inspraak, 

medezeggenschap heel erg belangrijk. Dus we hebben tegenstellingen gehad vanavond, maar we gaan ook 

richting de verbinding en zeker inhoudelijk zullen wij motie 4 steunen.   

De VOORZITTER: Dank u wel. Nog iemand anders een stemverklaring vooraf? Dat is niet het geval. Dan gaan we 

over tot stemming. Mag ik van u zien wie voor motie nummer 4 is  “Co-creatie zonneparken”? Ik zie van de heer 

Van Gestel geen vinger, van de rest van de VLP wel? Ik wilde even kijken of het unaniem is binnen de VLP dus. 

Dan is deze motie unaniem aangenomen. 

8. Sluiting 

De VOORZITTER: En dat gedaan hebbende is de raadsvergadering beëindigd. Als u allemaal op uw horloge kijkt is 

het 22.30 uur. Ik raad het af om de Commissie nog te beginnen of u moet daar anders over denken? Ik… De heer 

Wezenbeek ga uw gang.  

De heer WEZENBEEK: Dank u wel, voorzitter. In het belang van de ondernemers daar die al zolang wachten op 

verdere ontwikkelingen daar zou ik toch graag het eerste agendapunt met name over dat winkelcentrum daar die 

uitbreiding van het bestemmingsplan daar toch nu even willen behandelen. 

De VOORZITTER: Ik leg het u voor. Dat gaan we niet redden dat weet ik. Maar ik let het u voor. Willen we dat 

vanavond doen of gaan we het verdagen naar een eerstvolgende moment. De heer Raggers wilt u het woord? 

De heer RAGGERS: <Van dit fragment is geen geluidopname beschikbaar>. 

De VOORZITTER: De heer Wezenbeek wilt u daarop reageren? 

De heer WEZENBEEK: Als u ziet meneer Raggers dat er maar drie mensen zijn die in de eerste termijn het woord 

willen voeren dan kan dat meevallen volgens mij. 

De VOORZITTER: Maar dat valt niet te voorspellen, denk ik. Ik zie geen meerderheid om het vanavond nog te 

doen. Dus ja ik wil het eigenlijk voorstellen, eigenlijk meegeven aan de voorzitter van de Commissie om het 

inderdaad vanavond niet te doen. Inderdaad uit oogpunt van zorgvuldigheid. Ik die daar geen moverende 

bezwaren tegen dus ik sluit bij deze de vergadering.  
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De VOORZITTER sluit de vergadering om 22.30 uur. 

 

 

De griffier,    De voorzitter, 


