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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

VERGADERING DONDERDAG 28 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  

              14 februari 2019 

 

4. Afhandeling schriftelijke vragen 

5. A-CATEGORIE 
a. Raadsvoorstel Huisvesting Programma Onderwijs 2019 

b. Verantwoording bijdrage fractieondersteuningsbudget 2017  

c. Wijziging gemeenschappelijke regeling ICT samenwerking West-Brabant (GR ICT WBW) 

d. Verordening tot wijziging financiële verordening 2017  

6. B-CATEGORIE 
a. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan winkelcentrum Tolberg 

b. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen t.b.v. het realiseren van een zonnepark nabij Evertkreekweg.  

c. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen t.b.v. het realiseren van een zonnepark nabij het Hollewegje 

               en de snelweg A58 in Roosendaal.  

7.  C-CATEGORIE 
Er zijn geen voorstellen in de A-categorie 

8. Sluiting 
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Aanwezig: 
Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer (burgemeester). 

Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons. 

Wethouders: Mevr. I.M. Raaijmakers, mevr. C.F.G.R. Koenraad, dhr. C.A. Lok, dhr. M.A.C.M.J. van Ginderen,  
dhr. A.A.B. Theunis. 

De dames: N. El Azzouzi (GroenLinks), W.J.H.P. Beens-van Zundert (SP), Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse 
Lijst), S. Bozkurt (Burger Belangen Roosendaal), A.T. Eijck-Stein (VVD), A.J.M. Gepkens (GroenLinks), M.J.G. 
Heessels (SP), A.A. Maas-Cleeren (SP), 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), H.W. Emmen (D66), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst) A. van Gestel (VLP), C.A.J.M. Goossens 

(Roosendaalse Lijst), 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), 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 (VVD), 

M.S. Yap (PvdA). 

Afwezig:  
De dames A. Homma (D66) en E.G.A. van der Star-Deijkers (VLP).  

De heren W.C.H. Brouwers (VLP) en G.A. van Zalinge (VLP). 

1. Opening 
De VOORZITTER: Dames en heren, als u uw plaatsen zou willen innemen dan gaan we beginnen. Het is 20.30 uur, 

geloof ik, dat is een mooie tijd. Dan is de raadsvergadering geopend. Ik meld afwezig de leden Van Zalinge van de 

VLP, Brouwers van de VLP, mevrouw Van der Star van de VLP en mevrouw Homma van D66. Dat klopt? Mist u nog 

uw buurman of buurvrouw die ik niet genoemd heb? Dat is niet het geval, dan is dat bij deze de absentmeldingen. 

2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Het vaststellen van de raadsagenda kunt u instemmen met de onderwerpen en ook de volgorde 

waarin. Niets op de agenda? Nee, dan gaan we dat… Wel een beetje wakker zijn, carnaval komt wel. Ik had 

afgehamerd maar vooruit. 

De heer VERBEEK: Voorzitter, wij hadden de griffie nog gemaild van de week en het ging over de agendapunt 6.b 

de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ten behoeve van het realiseren van een zonnepark nabij het 

Hollewegje aan de snelweg A58. Dus een van de twee voorstellen is een A-stuk voor ons. Dus wij waren eigenlijk 

de enigen die dat aangegeven hadden tijdens de  Commissie dat het eventueel een B-stuk zou zijn? 

De VOORZITTER: Ja. En dan is uw voorstel om A-stuk te maken het zonnepark Hollewegje? 

De heer VERBEEK: Ja. 
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De VOORZITTER: Dat is het voorstel. Ja, ik geloof dat u het daar allemaal wel mee eens kunt zijn. Dan gaat die naar 

agendapunt 3 onder e van Eduard, dat we hem daar doen als hamerstuk. Zo is het goed? Ja. Anderen nog van u 

raad over de agenda? Ik zal het… Nu is het echt zo goed. Ja. Nu is hij echt afgehamerd. 

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

    14 februari 2019 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar agendapunt 3 het vaststellen van de besluitenlijst van uw vergadering van 14 

februari jongstleden. Er zijn bij de griffie geen amendementen binnengekomen op de besluitenlijst. Kan ik ervan 

uitgaan dat u conform bent? Dat is het geval, waarvan akte.  

4. Afhandeling schriftelijke vragen 

De VOORZITTER: Dan agendapunt 4, dat is de afhandeling van reeds beantwoorde vragen schriftelijk, maar dan 

weet u dat er nog een nadere mondelinge vraag op kan volgen. En dat is er voor vanavond één, de fractie van de 

PvdA aan wethouder Lok inzake stand van zaken glasvezel in het buitengebied. De heer Yap? 

 

De heer YAP: Ja, voorzitter dank u wel. En portefeuillehouder dank u voor de antwoorden. We hadden een vraag 

over het wel of niet vergunnen daar bleek bij ons wat onduidelijkheid over te zijn. Heeft een initiatiefnemer die 

aan de slag wil dus met glasvezel in het buitengebied daar werkelijk een vergunning nodig? En zo ja waarvoor? 

De VOORZITTER: Wethouder Lok. 

De heer LOK: Nee, niemand heeft een vergunning nodig. Je hebt toestemming nodig om te mogen graven. In de 

volksmond heet dat een vergunning, maar dat is het niet het is toestemming om te mogen graven in de openbare 

grond.  Dus je hebt wel iets nodig en dan moet je wel voldoen aan de voorwaarden, dat wel.  

De VOORZITTER: Ja, dank u wel voor dit moment.  

5.  A-CATEGORIE 
a. Raadsvoorstel Huisvesting Programma Onderwijs 2019 

De VOORZITTER: Dan gaan we naar de hamerstukken agendapunt 5, 5.a. handelend over de Huisvesting 

Programma Onderwijs 2019. Een uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? De heer Raijmaekers. Ja, ga 

uw gang. 

De heer RAIJMAEKERS: Dank u voorzitter, vanuit de Commissievergadering van 14 februari jongstleden heeft de 

wethouder Onderwijs de toezegging gedaan een architect aan te stellen voor het maken van een scherpe 

bouwkostenindicatie ten behoeve van Basisschool De Stappen in Wouw. Dit vooruitlopend op  de 

nieuwbouwplannen ten behoeve van deze school. Wij vinden dit voldoende onderbouwing om het raadsvoorstel 

af te doen als een A-stuk. Wel willen wij hierbij een stemverklaring afgeven gericht op het blijvend informeren van 

de raad aangaande bovengenoemde toezegging. Wij stellen een onafhankelijke en reële bouwkostenindicatie 

door een gerenommeerde instantie als zijnde zeer belangrijk. Dit is namelijk van belang voor alle betrokken 

partijen. Te weten KPO, college en raad en vooral ook onze schoolgaande jeugd. Wij als Roosendaalse Lijst blijven 

wij graag op de hoogte van ontwikkelingen in deze. Tot zover, voorzitter. 
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De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen van u raad nog een stemverklaring op dit punt? Niemand? Dan is dit 

voorstel bij hamerstuk aanvaard. 

b. Verantwoording bijdrage fractieondersteuningsbudget 2017  

De VOORZITTER: Agendapunt 5.b. handelend over de Verantwoording bijdrage fractieondersteuningsbudget 

2017. Iemand nog een stemverklaring hier op dit punt? Niemand? Dan is dit voorstel bij hamerstuk en bij een 

iemand die snoot geloof ik aanvaard, dat is ook heel duidelijk. 

c. Wijziging gemeenschappelijke regeling ICT samenwerking West-Brabant (GR ICT WBW) 

De VOORZITTER: Dan agendapunt 5.c. handelend over de wijziging gemeenschappelijke regeling ICT 

samenwerking West-Brabant. Ook hier een uwer behoefte aan een stemverklaring? Niemand? Dan is er dat ook 

doorheen. 

d. Verordening tot wijziging financiële verordening 2017 

De VOORZITTER: Agendapunt 5.d van Dirk, verordening tot wijziging van de financiële verordening Roosendaal 

2017. Ook hier mijn herhaalvraag, stemverklaring uwerzijds? Niemand? Aanvaard.  

e. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen t.b.v. het realiseren van een zonnepark nabij het Hollewegje 

    en de snelweg A58 in Roosendaal 

De VOORZITTER: En het toegevoegde agendapunt onderdeel e althans inzake afgifte verklaring van geen 

bedenkingen zonnepark Hollewegje. Een uwer daarover nog een stemverklaring gewenst? Niemand? Dan is ook 

dat voorstel aanvaard. 

6. B-CATEGORIE 

a. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan winkelcentrum Tolberg 

De VOORZITTER: Dan gaan we naar het agendapunt 6, agendapunt 6.a dat gaat over het vaststellen van het 

bestemmingsplan winkelcentrum Tolberg. Dat is vanuit de Commissie geagendeerd door de fracties van CDA en 

VLP en dan denk ik dat het raadzaam is om in ieder geval met deze twee fracties te beginnen. Van de zijde van het 

CDA, ja de heer Hamans woordvoerder in ieder geval. En van de VLP zal dat de heer Heeren zijn, denk ik, ja als ik 

naar de concept-amendementen kijk. Goed dan gaan we met u beiden beginnen en dan als eerste de heer 

Hamans van de fractie van het CDA. 

De heer HAMANS: Dank u wel, voorzitter. Twee weken geleden is hier een mooi Commissiedebat gevoerd over 

het voorstel voor een nieuw bestemmingsplan voor Tolberg. De fractie van het CDA Roosendaal is nog steeds erg 

blij dat wordt voorgesteld om het winkelcentrum grondig op te knappen. En wij zijn dan ook voornemens om 

vandaag voor dit raadsvoorstel te stemmen. In de Commissievergadering hebben wij een aantal kleine voorstellen 

tot verbetering gedaan. En gebleken is dat voor twee van deze voorstellen waarschijnlijk draagvlak bestaat. Het 

wijkhuis De Bergspil kent in het raadsvoorstel net als alle andere bebouwing de bestemming gemengd 4. Dat 

betekent dat de wijkhuisfunctie van De Bergspil niet planologisch zou worden geborgd. Binnen deze bestemming 

zijn namelijk ook allerlei andere activiteiten mogelijk. Eerder was De Bergspil ook al als gemengd 4 bestemd. 

Echter gelet op de voorgestelde verbouwingsplannen en het toevoegen van 1210 meter bruto winkeloppervlak 

ontstaat behoefte aan duidelijkheid. Duidelijkheid voor iedereen dat we De Bergspil voor de toekomst willen 

behouden als wijkhuis. We kunnen zo twee vliegen in een klap slaan, zetten het wijkhuis extra in zijn kracht en we 

komen tegemoet aan zittende ondernemers door vast te leggen dat deze ruimte in ieder geval niet kan worden 
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gebruikt als extra winkeloppervlak. Graag zou ik dan ook nu een amendement indienen dat ertoe strekt in het 

bestemmingsplan het gebouw van De Bergspil aan te duiden als wijkhuis. 

De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 

De heer HAMANS: Dank u wel. Het amendement luidt als volgt. De raad besluit als volgt, beslispunt 1 als volgt te 

wijzigen en aan te vullen: Vast te stellen het bestemmingsplan winkelcentrum Tolberg met IMRO-nummer zoals in 

de bij het besluit behorende verbeelding, regels en toelichting. Met dien verstande dat aan artikel 1 van de regels 

wordt toegevoegd 1.46 wijkhuis, gebouw met een ontmoetingsfunctie op wijkniveau dat hoofdzakelijk een 

maatschappelijke invulling kent en waarin geen detailhandel plaatsvindt, beleidsmatig beter bekend als 

buurthuis. En aan artikel 3.1 van de regels wordt toegevoegd “h. ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm 

van gemengd – wijkhuis, uitsluitend een wijkhuis”. En op de verbeelding het gebouw van wijkhuis De Bergspil 

wordt aangeduid als specifieke vorm van gemengd wijkhuis. 

De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 1, heet “Bestemmingsplan winkelcentrum Tolberg - 

Wijkhuis” en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. 

De heer HAMANS: Voorzitter, dank u wel. Ik moet erbij zeggen dat het amendement mede wordt ondertekend 

door de VLP, de SP, GroenLinks en D66. En ik dank in het bijzonder de heer Heeren voor het meedenken bij het 

opstellen van het amendement.  

De VOORZITTER: Ja, dat is vanzelf. Die complimenten die kunt u na de vergadering doen. Het gaat er nu om dat 

het amendement er ligt en wie dat allemaal heeft gedaan en meegedacht dat is geweldig allemaal. De heer Van 

Broekhoven die heeft voor u een vraag. 

De heer VAN BROEKHOVEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja toch even een vraag over dit amendement voor de heer 

Hamans. Duidelijk dat u het wilt bestemmen zeg maar De Bergspil als zijnde wijkhuis of buurthuis. Onze vraag is 

eigenlijk we kennen ook het uitgangspunt dat we geen stenen financieren, maar mensen en maatschappelijke 

functies. Als we hiermee De Bergspil vastleggen als zijnde buurthuis of wijkhuis staan we misschien ook mogelijke 

transities op het gebied van buurthuizen in de weg. Kunt u er ook mee leven zeg maar dat de formulering meer 

zal zijn op het niveau van maatschappelijke invulling, dus dat we het wat breder houden dan alleen wijk-, 

buurthuis? 

De VOORZITTER: De heer Hamans. 

De heer HAMANS: Dank u wel, voorzitter. Ja, zoals het er nu staat wordt eigenlijk een nieuwe definitie van 

wijkhuis geïntroduceerd. De definitie is een gebouw met een ontmoetingsfunctie op wijkniveau, wat 

hoofdzakelijk maatschappelijk wordt ingevuld en waarin geen detailhandel plaatsvindt. Dus volgens mij is het al 

zo vastgelegd. 

De VOORZITTER: Dank u wel.  

De heer HAMANS: Ik had nog een klein stukje betoog ook.  
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De VOORZITTER: Ja zeker, ga uw gang. 

De heer HAMANS: Ik wil graag nog ter verduidelijking toevoegen dat deze oplossing veel eenvoudiger is dan het 

introduceren van de bestemming maatschappelijk zoals wij eerder hebben voorgesteld. Omdat je dan veel meer 

regels in een amendement zou moeten toevoegen. Maar wel exact hetzelfde doel bereikt. Ook is het belangrijk 

om erop te wijzen dat het amendement uitsluitend De Bergspil betreft en de gebruiksmogelijkheden voor het 

wijkhuis niet beperkt, zodat planschadeverzoeken of beroepen bij de Raad van State haast ondenkbaar zijn. 

Voorzitter, in tweede termijn zullen wij terugkomen op ons tweede verbetervoorstel zoals eerder genoemd en 

waar nodig reageren op de collega’s. Tot zover. 

De VOORZITTER: Dank u zeer. Ik ga naar de heer Heeren van de fractie van de VLP. 

De heer HEEREN: Dank u wel, voorzitter. Zoals ook al in de Commissie gezegd vindt ook de VLP dat het 

winkelcentrum een flinke opknapbeurt nodig heeft, een flinke opknapbeurt. En het voorliggende 

bestemmingsplan zijn echter toch twee totaal verschillende zaken. Enige tijd geleden heeft de heer Theunis een 

uitgebreid pleidooi gehouden over bestemmingplannen. De raad moet zich beter verdiepen in 

bestemmingsplannen en deze die goed en kritisch lezen en zich realiseren wat er in een bestemmingsplan staat 

en mogelijk dat ook mogelijk wordt. Met deze wijze woorden in gedachten heeft de VLP ook dit bestemmingsplan 

bekeken en gelezen, dit in goede samenwerking met de heer Hamans. Ik hoop niet dat dat een te groot 

compliment is, want anders wordt ik mogelijk teruggefloten. Zijn kennis op dit gebied is fenomenaal, dat wilde ik 

er nog achteraan zeggen. En dan zien we toch een aantal zaken die wij liever anders zien. Denk hierbij aan de 

uitgebreide horecabestemming die dit in het voorstel mogelijk is, zelfs met overnachtingen aan toe. Of aan 

activiteiten die plaats kunnen vinden op de locatie waar nu De Bergspil staat, of uitbreiding van de winkels 

waardoor de bevoorrading moet gaan over de Passage. Die is toch echt bedoeld voor het winkelend publiek. Om 

deze ongewenste effecten te voorkomen zijn er amendementen gemaakt op dit bestemmingsplan. Twee ervan 

wil ik graag indienen. 

De VOORZITTER: Ga uw gang. 

De heer HEEREN: Het eerste is amendement voor de horeca Tolberg. Ik zal het besluit… Beslispunt 1 als volgt te 

wijzigen en aan te vullen: Vast te stellen het bestemmingsplan winkelcentrum Tolberg IMRO 

1674.2037WinkelcentrumTolberg-04-01 zoals in de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en toelichting 

met dien verstande dat artikel 3.1.c van de regels C. Horecabedrijven op de begane grond voor zover deze 

voorkomen in categorie 1t/m2 in de Staat van Horeca-activiteiten als volgt te wijzigen: C. horecabedrijven op de 

begane grond voor zover deze voorkomen in de categorie 1a, 1b en 1c in de Staat van Horeca-activiteiten. En 

artikel 1.b in de Staat van Horeca-activiteiten 1.b Overige lichte horeca, horecabedrijven zoals bed & breakfast, 

bistro, eetcafé, hotel, hotel-restaurant, kookstudie, poffertjeszaak, pannenkoekenhuis pension, restaurant zonder 

bezorg- en afhaalservice, shoarmazaak grillroom, wijn- of whiskyproeverij als volgt te wijzigen: 1.b Overige lichte 

horeca, horecabedrijven zoals bistro, eetcafé, kookstudio, poffertjeszaak/pannenkoekenhuis, restaurant zonder 

bezorg- en afhaalservice), shoarmazaak/grillroom, wijn- en whiskyproeverij. Deze wordt mede ingediend ja 

namens de VLP, CDA Sebastian Hamans, de SP Marion Heessels en D66 Harm Emmen. 

De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 2, heet winkelcentrum Tolberg horeca. En u heeft een 

vraag in ieder geval om mee te beginnen van mevrouw Suijkerbuijk van de ChristenUnie. 
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Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, Roosendaal kent eigenlijk maar heel weinig hotels en ons is 

bekend dat zakelijke relaties van internationale bedrijven in Roosendaal juist blij zullen zijn met een nieuw hotel. 

En nu dient zich een goede mogelijkheid aan om via deze bestemmingsplanwijziging ja een goed hotel te laten 

vestigen in Roosendaal. Bent u bekend met het feit dat er juist vanuit het bedrijfsleven juist behoefte is aan een 

nieuw hotel en hoe ziet u dat in  relatie met uw motie? 

De VOORZITTER: De heer HEEREN. 

De heer HEEREN: Ja, dank u wel, voor deze vraag. Ik begrijp de zorgen om de hotels. Ik denk dat een hotel op zich 

niet van toepassing zal zijn in het winkelgebied Tolberg centrum, mede gelet op het feit dat we eigenlijk alleen 

maar praten over horeca-activiteiten op de eerste verdieping. Dus het zou een heel laag en breed hotel moeten 

worden en ik denk dat dat niet realistisch is om daar een hotel neer te zetten. Dat neemt niet weg dat er mogelijk 

wel uitbreiding mogelijk is in Roosendaal.  

De VOORZITTER: Nog eentje. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Dit is juist een goede mogelijkheid om eens na te denken over een nieuw hotel. Je hebt 

een hele uitgebreide bestemmingsplanprocedure en dit is juist een hele mooie kans om daar eens even goed over 

na te denken. Ja, hoe kijkt u daartegen? 

De heer HEEREN: Ja, we praten nu over dit bestemmingsplan en we moeten daar nu een besluit over nemen. Ik 

wil graag met u wel eens een discussie aangaan om te kijken hoe we inderdaad een hotel toe kunnen voegen 

binnen Roosendaal. Maar ik denk dat dat binnen dit bestemmingsplan op dit moment niet realistisch is of we 

moeten het besluit uit gaan stellen maar dat lijkt me ook niet realistisch. 

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Verstraten, fractie VVD. 

De heer VERSTRATEN: Ja, dank u wel. De vraag is eigenlijk de bestemmingen zijn al jarenlang bekend. En de 

hotelfunctie B&B wanneer we het vanuit realistisch oogpunt bekijken dan denk ik dat daar never nooit op deze 

plek een hotel of een B&B zal gerealiseerd worden. Dus ja, is het realistisch dat we hier over hebben überhaupt? 

Dus ja, wat dat betreft zie ik daar de functie eerlijk gezegd niet van. Het is gewoon niet realistisch. Dus er 

verandert eigenlijk niets.   

De VOORZITTER: De heer Heeren. Ja.  

De heer HEEREN: Ja, dank u wel voor deze vraag. De reden waarom wij daar toch een amendement voor in willen 

dienen, als u goed naar het begin van mijn betoog heeft geluisterd heb ik aangegeven dat de heer Theunis een 

tijd geleden inderdaad een pleidooi gehouden heeft om inderdaad goed te kijken wat er staat en of wat er staat 

ook daadwerkelijk mogelijk is. De vraag is dan van wil je dit daadwerkelijk, overnachtingen in een winkelcentrum 

ja of nee. Wij zijn van mening dat dat op zich niet wenselijk is, dus vandaar dat wij zeggen we moeten toch dit 

amendement indienen. 

De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Dan is dit amendement ingediend en besproken, gaat u verder. 
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De heer HEEREN: Dat is goed, dan ga ik verder met mijn tweede amendement en dat zijn de aanpassingen 

bestemming expeditiehoven. Met het besluit beslispunt 1 als volgt te wijzigen en aan te vullen, vast te stellen het 

bestemmingsplan winkelcentrum Tolberg Nl.IMRO1674.2037WinkelcentrumTolberg-04-1 zoals in de bij dit besluit 

behorende verbeelding, regels en toelichting met dien verstaande dat aan artikel 1 van de regels wordt 

toegevoegd 1.47 Expeditiehoven, niet overdekte verhardingen aan de achterzijde van winkelruimtes, met als doel 

de winkels te kunnen bereiken met vrachtwagen voor onder andere bevoorrading van de winkels en aan artikel 

3.1 van de regels toegevoegd “i, ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van gemengd – expeditiehof 

uitsluitend een expeditiehof”. Een op de verbeelding de verharding achter de huidige winkels aan de passage 

wordt aangeduid als specifieke vorm van gemengd – expeditiehof”. En daarbij opvolgende artikelen waar nodig 

worden hergenummerd. 

De VOORZITTER: Dank u wel, dit amendement krijgt mee nummer 3 en heet  “Winkelcentrum Tolberg aanpassen 

bestemming expeditiehoven”. Ook dit amendement maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. 

De heer HEEREN: Over het derde onderwerp wat ik net noemde heeft eerder de CDA al een amendement 

ingediend en zoals u zult begrijpen zijn wij daar uiteraard voor. Dan had ik nog een laatste opmerking over het  

betstemmingsplan, want de VLP die betreurt het dat een invalideparkeerplaats ruimte moet maken voor drie 

gewone parkeerplaatsen. Hiermee neemt het aantal invalideparkeerplaatsen af terwijl het gewone aantal 

parkeerplaatsen stijgt met 48. Hoe heeft de wethouder gekeken naar de bereikbaarheid voor minder valide 

mensen in dit bestemmingsplan. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Heeren. Dan denk ik dat we naar ommekomst van de eerste termijn vanuit 

de Commissie dat we naar de wethouder in eerste termijn gaan luisteren die iets zal zeggen over de 

amendementen en de laatste vraag die de heer Heeren stelde. Wethouder Lok.  

De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. Het is natuurlijk geweldig dat het winkelcentrum Tolberg toch een beetje aan 

de vooravond staat van een prachtige opknapbeurt. En wij zijn daar, laten we er eerlijk over zijn het is ook wel 

nodig. Als vaste gebruiker dat heb ik in de Commissie uitgebreid verteld, het wordt nu echt wel tijd dat het gaat 

gebeuren. En het is mooi, we staan aan de vooravond. Het is goed van meneer Heeren dat hij goed heeft 

geluisterd naar collega Theunis, die zegt wel eens vaker verstandige dingen. Niet altijd, maar wel vaak. En het is 

altijd goed dat u kijkt naar een bestemmingsplan om te kijken wat er staat… 

De VOORZITTER: Niet zo complimenteus zijn. 

De heer LOK: O sorry. Maar ik neem het ook niet terug. Dus dat is goed, dat u daar goed naar heeft gekeken. Dat 

is te prijzen het zijn ingewikkelde documenten dat weten we allemaal. Ik ga toch maar over naar de 

amendementen denk ik. Wat ik op zich bijzonder vind aan alle drie de amendementen en daar ben ik heel eerlijk 

in, maar dat ben ik altijd. Volgens mij zit in de afgelopen twee bestemmingsplannen van de afgelopen 20 jaar, 

misschien met andere woorden net zo als we nu hebben opgeschreven behalve dan de uitbreiding. En het gekke 

is dat niemand het bijna over de uitbreiding heeft, maar over wat al 20 jaar bestaande praktijk was. Dat is wel 

bijzonder moet ik stellen, daar is namelijk nooit wat aan veranderd en daar was ook geen aanleiding toe om het 

te veranderen. Daarom bevreemdt het ons college wel een beetje dat u nu dingen wilt veranderen zo hier en daar  

nogmaals die 20 jaar lang al zo waren en nog nooit tot een probleem hebben geleid. Maar dan nu toch even de 

amendementen langs. Het is in de Commissie al aangegeven door de heer Hamans over het wijkcentrum nee over 

het wijkhuis. Ja, nogmaals het heeft 20 jaar lang niet voor een probleem gezorgd, want u weet dat heb ik in de 



9 
 

Commissie ook gezegd, de grond is van ons en wij hebben inspraak. Wij hebben het voor het zeggen wat er komt. 

Dus er zal nooit zomaar detailhandel kunnen komen ook al zou het gemengd zijn, want daar heb je wel de 

gemeente voor nodig als eigenaar van de grond. Dus die kans is buitengewoon klein. Desalniettemin is dit 

amendement volgens mij niet heel erg erg zal ik maar zeggen. Dit kan ook goed. We hadden het de vorige keer 

over maatschappelijke functie en u heeft erover nagedacht u noemt wijkhuis, dat verandert feitelijk niets en iets 

anders had ook niet gekund als het gemengd was geweest. Dus dit doet wat mij betreft niet heel erg veel kwaad. 

Het winkelcentrum Tolberg en de horeca. Ja er geldt natuurlijk hetzelfde voor de 1.b de lichte horeca die hele 

opsomming van Bed & Breakfast, hotel, pension en al die andere dingen het stond al 20 jaar in het 

bestemmingsplan en het zou, het was nooit, het zal er ook nooit komen een hotel. Ik denk altijd maar een hotel 

zet je op een plek waar het toeristisch interessant is. En je kunt er je boodschappen uitstekend doen, maar er zit 

weinig toeristische aantrekkelijkheid aan het winkelcentrum. Dus volgens mij maakt het dat niet per definitie 

overbodig. Ik denk dat het er toch al nooit zou zijn gekomen. Het enige wat u doet is vastleggen wat u denkt. Nou 

dat mag. Wat anders gaat over de aanpassing van de bestemming van de expeditiehoven, daar heb ik een paar 

opmerkingen over. Wat ik vreemd vind het is in de zienswijze door geen enkele partij aan de orde gesteld, want 

dan hadden we er met z’n allen over kunnen discussiëren in de Commissie bij de zienswijze. Wat u nu doet is 

achteraf als raad het bestemmingsplan zo wijzigen waarbij je nu dus de kans van inspraak van alle partijen nu om 

zeep hebt geholpen. Dat vind ik een slechte zaak. Het zou zomaar kunnen zijn dat dat tot een enorme vertraging 

gaat leiden, beroepsschade en planschade. En nogmaals geen enkel van de zowel niet de eigenaar als de 

gebruikers als de ondernemers hebben daar nu de mogelijkheid gekregen om er iets van te mogen vinden. Maar 

dat is puur juridisch dat je nu mensen niet de kans hebt gegeven om er iets van te vinden. Ik denk, ik loop er ook 

vaak in de praktijk is mijn overtuiging dat die expeditiehoven vooral worden gebruikt om te parkeren door een 

ondernemer en niet om te laden en te lossen, behalve bij de Albert Heijn. Maar ja dat zit nu eenmaal aan de 

achterkant dat zit niet in een hof dat zit gewoon op de openbare weg. Dus het is vooral, nogmaals, in gebruik door 

particulieren. En nogmaals ik schat in, maar dat is ook maar een inschatting van mijn kant, nogmaals behalve dat 

u de gebruikers en de eigenaar de kans hebt ontnomen om er iets van de vinden in een hoorzitting, zou het 

ongetwijfeld kunnen leiden tot beroep en dus ook planschade. En ik zie ook niet helemaal het nut ervan in 

waarom het zou moeten. De eigenaar heeft er alle baat wij, want we weten wat de aanleiding was in de 

Commissie. De eigenaar heeft er natuurlijk alle belang bij om het met zijn huurders op te lossen al die dingen die 

nu een probleem zouden zijn. En ik ben er ook van overtuigd dat de eigenaar dat doet ,want die heeft er zelf ook 

belang bij. En we voorkomen op die manier in ieder geval uitstel, beroep eventueel en waarschijnlijk ook zeer 

zeker de planschade. Dus dat zouden we eigenlijk niet moeten doen. Ik denk dat ik nu ook alle amendementen 

ben langsgegaan, voorzitter. Dank u wel.  

De VOORZITTER: Dank u zeer. Van de zijde van de tweede termijn, tweede termijn van de zijde van u raad. Ik 

inventariseer even of er belangstelling is buiten de twee sprekers van de eerste termijn. Ik noteer het eventjes. 

Oké, de heer Villée van de fractie van GroenLinks.  

De heer VILLÉE: Ja, dank u wel, voorzitter. Een opknapbeurt van het winkelcentrum Tolberg is hoog nodig en 

GroenLinks ondersteunt ook van harte dit raadsvoorstel. Maar het is volgens  ons ook nodig om de bestemming 

van wijkhuis De Bergspil te verzekeren voor de toekomst mocht dit een issue worden bij veranderde belangen van 

ondernemers of een eigenaar van het winkelcentrum. Dus wij hebben het daarvoor het amendement wijkhuis 

graag medeondertekend. Een wijkhuis is enorm noodzakelijk voor de synergie en verbinding in een wijk. Het soort 

privatisering van wijkhuizen die volgens GroenLinks ook hier niet geleid heeft tot kwalitatieve verbetering en 

verbreding van het aanbod en zeker niet voor de jeugd, die hun heil steeds meer zoekt op andere plekken zoals 

bijvoorbeeld op bedrijventerrein Borchwerf en Majoppeveld zo vernamen we zo pas tijdens de schouw aldaar een 

maand geleden. De jeugd heeft niets te besteden en wijkhuizen moeten steeds meer hun eigen boontjes doppen. 

En hebben dus inkomen broodnodig. Het is goed er ook hier in de toekomst eens nader naar te kijken volgens 

ons. De bestemming wijkhuis kan zeker helpen om de graaiende houding naar financiële winst ten koste van 
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maatschappelijk belang af te remmen en misschien wel weer om te draaien, waarbij een sociaal maatschappelijk 

belang weer echt voorop komt te staan. Het amendement horeca ondersteunen we echter niet. We willen niet in 

de weg staan van elke creatieve ondernemer die toch brood ziet om bijvoorbeeld logies te combineren met een 

andere vorm van ondernemen, ondanks dat sommige mensen Tolberg niet zien als een toeristische plek. Ik kom 

ook niet graag op Lloret de Mar, dus mij zal je daar niet zien. Andere mensen vinden dit wel aantrekkelijk. Vrij en 

creatief ondernemerschap is de broedplaats van andere creatieve processen die broodnodig zijn, zoals op stads-, 

dorps- als wijkniveau in onze gemeente. Ook expeditie mogelijkheden van inrichting vinden wij meer een kwestie 

tussen ondernemers en eigenaren, dus ook dit amendement steunen wij niet. Wij hopen dat dit alles gaat zorgen 

voor een levendiger en verbonden Tolberg. Een nog fijnere plek voor mensen om te wonen, want de echte 

ontsluiting zit in de jezelf. Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Villée. Ik ga naar de heer Wezenbeek. 

De heer WEZENBEEK: Dank u wel, voorzitter. In de Commissie hebben wij al laten voelen dat wij blij zijn met de 

ontwikkelingen die nu voorliggen, dat er een opwaardering komt van het winkelcentrum. Het is goed voor de 

natuur, invloed externe veiligheid hebben we toen gezegd en het parkeren is ook redelijk goed geregeld. De 

behoefte van de uitbreiding is er bij de consument en de ondernemer en wordt niet elders gevonden en 

ontwricht niet de overige winkellocaties, toen al gezegd. Er is nog meer gezegd dat, gevraagd met nadruk om die 

toegankelijkheid van die sportzaal dat wil ik nog een keer benadrukken dat we daar nog eens een keer een 

stempel op drukken dat dat goed geregeld moet worden. Kortom hebben we toen gezegd het plan zet Tolberg 

winkelen opnieuw op de kaart en dat vinden wij heel belangrijk. Ik ga even terug naar wat we nu net allemaal 

gehoord hebben. Ik ga mevrouw Ader-Suijkerbuijk toch even iets vertellen over de hotellerie hier in Roosendaal. 

Wij hebben twee heel erg goede hotels in Roosendaal, drie zelfs we hebben er ook eentje buiten de stad. 

Daarnaast zijn er nu plannen kan ik wel even zeggen niet bij Tolberg, maar er zijn plannen bij Leisure Park De Stok 

die zijn vergevorderd, daar worden al kamers verkocht want zo gaat dat tegenwoordig. Dus dat komt binnenkort. 

En ik denk dat we vandaag of gisteren ook iets hebben kunnen lezen over in Oud-Gastel, maar dat ligt tegen ons 

industriegebied aan waar ook mettertijd waarschijnlijk een hotel zal komen voor de werknemers die op het 

gebied werken daar Borchwerf I en II, dus wat dat betreft wordt mevrouw Ader op haar wenken bediend dacht ik. 

Ik ben blij met de woorden van meneer Lok dat hij het geweldig vindt. Alleen jammer dat hij zegt dat het nooit 

veranderd is dat, en dat heeft het natuurlijk geleid wel nu wel oké daar zijn we heel blij mee. Dus wat dat betreft 

ben ik blij met de woorden van de heer Lok. En dan kom ik bij mijn meningen over de amendementen. 

Amendement nummer 1 zegt meneer Lok over dat doet geen kwaad, dus dat deed mij deugd. Dus ik denk dat wij 

dat wel kunnen steunen. Amendement 2 daar staat een heel rijtje met de horecabenamingen, daar weet ik wel 

een beetje van. Vorige week was bij mij een beetje tenenkrommend dat er toch een aantal mensen ook door de 

indiener hier van gesproken werd over een frietboer, ook door de wethouder werd dat een paar keer genoemd. 

Die komt ook niet in het lijstje voor komt ook niet vroeger bij de horecabedrijfstak voor, met andere woorden dat 

is een cafetaria en frietboeren doen wat anders. En ik ben blij dat de heer Heeren in zijn betoog of in zijn brief ook 

uitgelegd heeft waar dat vet naartoe gaat, want die horecabedrijfstak met name  bij die mooie kooktechniek 

frituren, die deden 40 jaar geleden al mevrouw Koenraad aan in ieder geval, hoe noem je dat zorgen dat het 

hergebruikt werd. Die gooiden 40 jaar geleden al het frituurvet weg en daar werden cosmetica van gemaakt. 

De VOORZITTER: Ja, zou u een beetje bij de amendementen willen blijven, want we krijgen college in frituurvet en 

zo… 

De heer WEZENBEEK: Ja, ik wilde het toch graag even gezegd hebben.  
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De VOORZITTER: Ja, ja ja. 

De heer WEZENBEEK: Oké neem me niet kwalijk, voorzitter. 

De VOORZITTER: Nou ja dat hoeft niet, u mag het mij kwalijk nemen, ik zit voor. Maar blijf even bij de leest bij de 

stukken die op tafel liggen. 

De heer WEZENBEEK: Ik leer graag bij, voorzitter. 

De VOORZITTER: Fijn. 

De heer WEZENBEEK: Dus dat voorstel, of dat amendement zal ik ook steunen. Ook ga ik met meneer Lok mee in 

amendement nummer 3 dat is een beetje vreemd geen zienswijze, vertraging en planschade ben ik ook bang 

voor, dus dat zullen we dan niet steunen. Ik hoop dat ik nu de laatste een minuut kort genoeg ben geweest, 

voorzitter. 

De VOORZITTER: Ja hoor, dank u wel meneer Wezenbeek. Anderen nog van u raad behalve de sprekers in eerste 

termijn? Niemand over het hoofd gezien? Dan kijk ik even naar meneer Hamans. Nog behoefte aan een tweede? 

En vervolgens de heer Heeren. Ga uw gang. 

De heer HAMANS: Dank u wel, voorzitter. Ik zal even kort ook nog reageren over wat over de amendementen is 

gezegd. Amendement 1 wat ik zelf heb ingediend. Ja, ik ben ook blij met de beantwoording van de 

portefeuillehouder. Hij is erg enthousiast ook al formuleerde hij het wat eufemistisch. Ja, nogmaals alle 

maatschappelijke mogelijkheden blijven behouden. Je moet het nu eenmaal een naam geven, daarom hebben we 

wijkhuis gezegd. Maar alles wat maatschappelijk is kan blijven. Ja ik heb ook in mijn eerste termijn iets gezegd 

over het feit dat er nu een uitbreiding plaatsvindt en we hebben ook in de zienswijzefase van het 

bestemmingsplan dat daardoor juist onduidelijkheid bestond bij de gebruikers, goh welke ruimtes gaan we nu 

niet gebruiken voor winkeloppervlakte, welke wel en niet. Er ontstond onduidelijkheid bij De Bergspil over wat is 

onze positie en blijft die goed geborgd. En dat is nu juist de aanleiding geweest om nu op dit moment dit 

amendement in te dienen, dus dat als extra toelichting. Ja, amendement 2 van de heer Heeren hebben wij ook in 

de Commissie al van gezegd dat wij dat van harte steunen. Ik ben het ook met de heer Wezenbeek eens dat er 

naar mijn inziens ja geen behoefte is aan meer hotels. En als die er al zijn dat we die dan zeker niet op 

wijkwinkelcentra willen hebben. En dan het amendement 3 daar hebben wij ook onze twijfels bij omdat we dan 

volgens mij iets onmogelijk gaan maken wat de eigenaar juist graag wil in verbouwingen, terwijl ook die vetput op 

een andere manier toegankelijk zou kunnen zijn. Dus dit is niet de enige oplossing die voor dit probleem denkbaar 

is en dan moet je het ook niet wat ons betreft planologisch in beton gieten. Tenslotte misschien nog het 

argument ja het is al 20 jaar hetzelfde en nu gaat u het toch in een bestemmingsplan zetten, heeft ook te maken 

met die erfpachtovereenkomst. Ja, dat is nu zo’n document wat niet voor iedereen toegankelijk is. Als je een 

initiatief gaat ontplooien dan kijk je in een bestemmingsplan om te kijken wat mogelijk is. Eigenlijk zegt iedereen 

we willen er geen verblijfsfuncties en we willen in De Bergspil ook geen andere dan maatschappelijke functies.  

Dan is het als raad onze taak om dat ook planologisch vast te leggen zodat iedereen daar vanuit kan gaan. Tot 

zover. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan tenslotte naar de heer Heeren van de fractie van de VLP. 
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De heer HEEREN: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wilde ook even reageren op de mensen die daarnet gesproken 

hebben, eigenlijk met name richting de partij Jac Wezenbeek. Want het verhaal wat u aanhaalde was juist een 

promo voor het steunen van amendement nummer 3. En u geeft daarop aan dat u om die reden amendement 2 

steunt, dus ik was enigszins verrast daardoor. Het gebeuren, inderdaad de vetpot bij de snackbar ja dat geeft 

inderdaad alleen de mogelijkheid, dat moet met een kolkenzuiger dan moet je daarbij kunnen komen, vandaar 

inderdaad dit amendement. Ik geef de heer Lok gelijk dat inderdaad een aantal mensen niet hebben kunnen 

inspreken, maar hij moet zich wel realiseren dat ik niet op een dag wakker word en denk waar zal ik het nu eens 

over hebben. Ik zal eens iets gaan schrijven over expeditiehoven. Nee, het zijn wel degelijk de ondernemers 

geweest die naar mij toegekomen zijn met de vraag of ik daar nog iets aan kon doen. En vandaar deze actie en op 

deze manier. Als laatste had ik in mijn eerste betoog nog een vraag gesteld hoe de wethouder dacht over minder 

bereikbaarheid voor  mindervalide mensen in het bestemmingsplan. Ik hoop dat hij daar zo meteen wel op 

terugkomt om daar nog een antwoord op te geven.  

De VOORZITTER: De heer Verstraten nog een vraag aan u? Ja, ga uw gang. 

De heer VERSTRATEN: Ja, toch nog even over de vetput bij het frietkot of mag ik dat niet zeggen frietkot? 

Cafetaria. Daar zijn meerdere wegen die naar Rome leiden dus een vetput in mijn beleving hoeft niet altijd met 

een wagen met een kolkzuiger geleegd te worden. Want er zijn heel veel cafetaria’s die in dichtbebouwde 

winkelcentra zitten waar een vrachtauto echt nooit bij kan. Dus wat dat betreft wat hier gebeurt is je wilt een 

bestemmingsplan op detailniveau echt op detailniveau gaan wijzigen, terwijl er een heel zorgvuldig proces aan 

vooraf is gegaan. Wat ik me dan afvraag en dat is de vraag, gaan we dan als raad achteraf dit proces beïnvloeden. 

Dat vind ik een beetje vreemd eerlijk gezegd. Ik ga echt uit van de zorgvuldigheid die vooraf is geweest. 

De VOORZITTER: De heer Heeren. 

De heer HEEREN: Ja, dank u wel, voor deze vraag. Het idee van de expeditiehoven is want het wordt nu 

toegespitst inderdaad op die vetput, dat is een mooie of tenminste een mooie aanleiding om hierover te praten. 

Het gaat niet alleen daarover, want het gaat ook gewoon over het bevoorraden van de winkels. Ook bij de winkels 

daar moeten gewoon vrachtwagens kunnen komen. Aan de andere kant zit bijvoorbeeld de bakker. En de bakker 

die heeft zijn meel en zijn brood, zijn voorgebakken brood ik weet niet precies hoe dat werkt bij deze bakker, 

komt langs de achterkant wordt dat aangevoerd. Dat is zo’n expeditiehof specifiek bedoeld niet voor de 

bezoekers om daar te parkeren zoals anderen doen suggereren. Nee het zijn juist de ondernemers die daar ook 

wel eens hun auto wat langer laten staan dan alleen maar het laden en lossen. Maar Peet’s Bloemenshop die daar 

zijn bloemen kan lossen, achter in zijn magazijn zetten. De noem het eens, de bakker die zijn brood daar kan 

lossen om aan de voorkant weer te verkopen. Daar zijn die expeditiehoven voor en zo ook de snackbar die 

inderdaad daar zijn voorgesneden friet kan lossen en dergelijke, dus dat is het idee daarachter. 

De VOORZITTER: Ik ga morgen kijken. Het woord is aan de wethouder, wethouder Lok. 

De heer LOK: Ten aanzien van meneer Wezenbeek dat antwoord was ik nog schuldig. In de Commissie dacht ik dat 

ik de tekening goed in het hoofd had. Maar het was maar een klein tekeningetje dat ik in het hoofd had. Als je op 

de grote tekening kijkt dan kun je zien dat eerst de nieuwe sportzaal wordt gebouwd en dat dan daarna de oude 

pas wordt gesloopt, dus er zal altijd gesport kunnen blijven. Maar dan moet je de grote tekening hebben, dat 

kleine exemplaartje wat ik had zag ik daar over het hoofd. Ja, meneer Hamans eufemistisch uitgedrukt, ja ik hou 

van leuke woorden dus ik deel uw mening. De Bergspil is nu extra geborgd zullen we maar zeggen. Het is al 
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geborgd omdat de grond van ons is dus dat we iets te zeggen hebben, alles te zeggen hebben. Dus nu is het 

dubbel geborgd en beter twee keer dan niet. Over de invalideparkeerplaats, het spijt me dat zou ik uit mijn hoofd 

niet weten. Dat was op dezelfde tekening, maar ik ga er even achteraan. Natuurlijk het winkelcentrum moet ook 

bereikbaar zijn voor mensen die moeilijker ter been zijn. Collega Koenraad heeft het altijd over de inclusieve 

samenleving en ik heb dat woord ook onthouden. Dat betekent dat ook mensen die minder goed ter been zijn op 

een fatsoenlijke manier bij het winkelcentrum moeten komen, dus ook hun auto moeten kwijt kunnen. Als het zo 

is en ik geloof u direct dat u zegt daar is een invalideparkeerplaats verdwenen, dan moeten we even kijken waar 

we er gewoon weer een opnieuw kunnen maken en anders veranderen we er een. Zo simpel is het, mensen 

moeten, ook die moeten naar het winkelcentrum kunnen. Ja, volgens mij heb ik bij de eerste ronde al gegeven dat 

ik vooral amendement A3, nummer 3 u zou ontraden. Behalve uitstel, beroep en planschade dat zien we wel als 

het komt. Wat u daarmee ook wel dwarsboomt, onmogelijk maakt als de ondernemers die daar zitten een paar 

vierkante meters zouden willen uitbreiden, dat kan nu nog vaak op dat hof daarachter. Ja en die kans ontneem je 

ze dan ook en de vraag is of je dat moet willen. Dus ik zou vooral amendement 3 willen ontraden en 1 en 2 heb ik 

geen moeite mee. 

De VOORZITTER: Oké, dank u wel, wethouder. Dan denk ik dat we de beraadslaging kunnen sluiten en overgaan 

tot besluitvorming. We kunnen de amendementen in volgorde van indiening doen omdat ze onderling niet 

verschillend zijn in zwaarte en in zijn effecten als ze worden aangenomen. Dus we beginnen bij amendement 

nummer 1 inzake het wijkhuis. Zoals u weet eerst de amendementen en dan het moedervoorstel. Eén uwer 

behoefte aan een stemverklaring op amendement nummer 1? Niemand van u? Dan gaan wij daarover stemmen? 

Wie is voor amendement nummer 1, daarvoor heeft u ik meen bij unanimiteit gestemd. Ja, bij unanimiteit 

aanvaard.  

De VOORZITTER: Dan gaan we naar amendement nummer 2 inzake de horeca. Ook hier mijn vraag één van u een 

stemverklaring op dit stuk? Niemand, dan gaan wij stemmen. Wie is voor amendement nummer 2. Daarvoor 

hebben gestemd alle fracties met uitzondering van de fractie van GroenLinks, ChristenUnie. Ja, dan is het 

amendement, PvdA was ook voor? Ja. Dan is het amendement aanvaard. 

De VOORZITTER: Vervolgens amendement nummer 3 inzake aanpassen bestemming expeditiehoven. Eén uwer 

behoefte aan een stemverklaring op dit stuk? Niemand dan gaan wij stemmen. Wie is voor amendement nummer 

3? Daarvoor hebben gestemd de fracties van de VLP en de SP. Dit amendement is verworpen. 

De VOORZITTER: Dan gaan we stemmen over het moedervoorstel, het geamendeerde moedervoorstel op 

onderdelen althans. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit stuk? Niemand? Wie is voor het vaststellen 

van het geamendeerde bestemmingsplan winkelcentrum Tolberg? En dat bent u met z’n allen voor, bij 

unanimiteit aanvaard. 

b. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen t.b.v. het realiseren van een zonnepark nabij Evertkreekweg.  

De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 6.b dat handelt over de afgifte verklaring van geen bedenkingen 

zonnepark Evertkreekweg. Voordat ik naar u raad ga in eerste termijn wil ik even de wethouder, ja kan op dat 

katheder, wethouder Koenraad even de gelegenheid geven om de brief die zij u heeft gestuurd vanmiddag inzake 

een omissie, een erratum om dat nog even voor de beraadslaging van u zijde nog even toe te lichten. Wethouder 

Koenraad. 
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Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, ik vond het toch belangrijk om vanmiddag een brief aan u via de dagmail te 

versturen. U vindt ook een papieren exemplaar op uw tafel. In onze herziene beleidsvisie wordt het netto-

oppervlak van een zonnepark exclusief landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering gerekend. En je zou 

dus sec kunnen zeggen inderdaad dat paden, trafohuisjes dan dus optellen bij het netto oppervlakte. En dat was 

ook naar aanleiding van de vragen van de PvdA dat we daar de vinger oplegden, omdat die dus inderdaad niet 

expliciet genoemd worden onder het rijtje exclusief. En het college wil de beleidsvisie wel echt consequent volgen 

op dit punt en daardoor is het in de toelichting op het raadsvoorstel Evertkreekweg het netto oppervlakte 

verhoogd van 18,9 naar 25 en dat vindt u ook in een passage dikgedrukt in de nieuwe tekst toelichting bij het 

raadsvoorstel. De aanpassing heeft als zodanig geen consequentie voor de twee verklaringen van geen 

bedenkingen waarvan er dus eentje net al gepasseerd is omdat er sowieso deze twee initiatieven zonder meer 

passen binnen 75 hectare. Het enige wat er inderdaad gebeurt is dat je dus met minder aanvragen al eerder op 75 

hectare komt en dat wilde ik even van te voren toelichten. 

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Koenraad. Dus dat betekent dat deze toelichting inbegrepen is in het 

voorliggende raadsvoorstel, dus daar gaat het ook dus mede over als u dat raadsvoorstel bespreekt dan is het met 

inbegrip van zojuist de toelichting van de wethouder. Ik kijk even naar vanuit de Commissie is dit voorstel ter 

bespreken door in ieder geval voor wat betreft het zonnepark aan de Evertkreekweg door de fractie van de PvdA 

ik denk de heer Yap die het woord zou willen nemen. Ga uw gang. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, dank u wel. En dank u ook voor de toelichting door de portefeuillehouder naar 

aanleiding nog van recente vragen van onze fractie. Ja, goed in de Commissie zijn er over en weer wat 

standpunten gewisseld tussen de fracties over beide initiatieven. We hebben net kunnen zien bij de A-categorie 

dat de eerste 2,75 hectare zijn vergeven, of in ieder geval dat gaat nu de molen in dat is nog niet vergeven, want 

die procedure volgt nog verder voor het zonnepark Hollewegje. Onze opmerkingen die wij als fractie hadden in de 

Commissie richten zich met name op het zonnepark Evertkreekweg. Daar hadden wij sterk onze bedenkingen bij 

op de wijze waarop in het raadsvoorstel de hardheidsclausule werd uitgelegd zoals die in de beleidsvisie zonne-

energie, de herziene beleidsvisie zonne-energie is opgenomen. Want eerlijk gezegd heeft onze fractie tot op de 

dag van vandaag geen toelichting gelezen door het college wanneer men gebruik wil maken van deze 

hardheidsclausule ten aanzien van het specifieke initiatief. In de Commissie werd enkel verwezen naar de 

ruimtelijke onderbouwing die door de indiener is gegeven. Maar nogmaals wij zijn van mening dat een college die 

bevoegdheid tot het toepassen van een hardheidsclausule zelf moet motiveren en ook toereikend moet 

motiveren gelet op wat in de herziene beleidsvisie op dit punt is opgenomen. De kern van de Evertkreekweg, 

zonnepark Evertkreekweg dat hebben we ook in de Commissie aangegeven dat is dat dit zonnepark in de 100 

meter zone langs de Vliet niet is toegestaan, omdat dat gebied nou net is uitgesloten in die herziene beleidsvisie. 

Daarvoor heeft onze fractie samen met de VLP en ook nog de heer Emmen, D66 die mag er ook onder als mede-

indiener een amendement opgesteld. Want we begrepen dat als je tegen de verklaring, tegen de 

ontwerpverklaring van geen bedenkingen bent dan zou je zeggen waarom stem je niet tegen het raadsvoorstel. 

Maar ik begrijp dat je het altijd moet motiveren bij dit soort procedures waarom je dan tegen bent. Omdat  mocht 

dit amendement een meerderheid halen dan weet iedereen die hiermee te maken heeft welke redenen er zijn 

om  geen ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Vandaar het amendement. Simpelweg schrappen 

we dan beslispunt 1 en 2 en voegen we een beslispunt toe met als kern dat we dus geen ontwerpverklaring van 

geen bedenkingen afgeven ten aanzien van dit zonnepark. De argumentatie staat op papier, nogmaals het gebied 

is uitgesloten. College dan wel indiener, nogmaals dat is voor ons niet duidelijk, doet een beroep op de 

hardheidsclausule. Alleen naar onze mening heeft het college van B en W dat echter niet inzichtelijk gemaakt dan 

wel onvoldoende toereikend gemotiveerd waarom in dit specifieke geval af wordt geweken van de herziene 

beleidsvisie. En van belang is ook dat er geen bijzondere omstandigheden zijn aangevoerd die tot medewerking in 

afwijking van het beleid noodzaken, want er bestaan immers op het grondgebied van onze gemeente nog 

voldoende redelijke alternatieven voor de initiatiefnemer om een zonnepark te realiseren waar zonneparken met 
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name ook in die visie niet zijn uitgesloten. En tot slot, voorzitter, over die hardheidsclausule is juist ook in de 

herziene beleidsvisie iets toegelicht wanneer een college daar gebruik van gaat maken. En laat dat nou net bij dit 

initiatief totaal niet van toepassing zijn. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap.  Dan denk ik dat vanuit de Commissie eerste termijn, dat u de enige… U 

wilt ook nog? Ja? Meneer Verbeek, ga uw gang. Ja, ik dacht dat u alleen voor het Hollewegje had, vandaar, maar 

ook voor het… De heer Verbeek, fractie VLP. 

De heer VERBEEK: Voorzitter, dank u wel. In de Commissie hebben wij al uitgebreid gesproken over de 

ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Met betrekking tot zonnepark de Evertkreekweg, in deze Commissie 

hebben wij aangegeven dat wij dit plan getoetst hebben aan de beleidsvisie zonne-energie en wij hebben toen 

geconstateerd dat dit plan niet voldoet aan deze visie. En de beantwoording van het college heeft de VLP dan ook 

niet kunnen overtuigen om voor dit voorstel af te wijken van de visie door gebruik te maken van de 

hardheidsclausule. Voor de VLP dient het beleid eenduidig te zijn. Waar geen zonneparken gerealiseerd mogen 

worden kunnen geen zonneparken komen. Onze bezwaren worden goed weergegeven in het amendement dat 

wij samen met de Partij van de Arbeid en inmiddels ook D66 hebben ingediend. Hoewel wij beseffen dat de 

energietransitie doorgang moet vinden, zijn er momenteel toch genoeg plannen om de 75 hectare tot 2023 te 

vullen, daarom zullen wij het amendement van de PvdA mee indienen. Tot zover, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u. U krijgt een vraag van de heer Van Nassau van de fractie van het CDA. 

De heer VAN NASSAU: Ik had eigenlijk een vraagje aan de heer Verbeek en dat sluit eigenlijk aan op woorden die 

u zojuist noemde. Ik vind u heel erg consequent dat moet ik wel zeggen. U zegt gewoon het staat in de 

beleidsvisie, het is niet toegestaan. 100 meter in de beekdalen geen zonneparken. Top. Daar sloot uw motie een 

aantal weken terug ook op aan. Wat mij dan wel opvalt is dat u eerder deze avond van het Hollewegje een A-stuk 

heeft gemaakt, terwijl die ook in een beekdal wil. Waarom vindt u dan met die motie, zei u er zitten wat 

consequenties aan, dan had Hollewegje ook niet gekund. Die heeft u als A-stuk door laten gaan. Wat doet u dan 

uiteindelijk beslissen dat die Evertkreekweg ook in een beekdal ligt, maar u die wel moet afwijzen. 

De VOORZITTER: De heer Verbeek. 

De heer VERBEEK: Voorzitter, we hebben in de Commissie aangegeven met betrekking tot het Hollewegje dat wij 

graag aan dat voorstel hadden toegevoegd zien worden de ruimtelijke onderbouwing. De wethouder heeft toen 

aangegeven dat ze daar geen meerwaarde in zag. We hebben toen aangegeven we zijn bang dat de Provincie met 

een zienswijze gaat komen. We kregen daar de handen niet voor op elkaar en dat is de reden dat wij vandaag dit 

aan de A-categorie hebben toegevoegd en geen amendement op hebben ingediend. Dus dat is de reden geweest 

dat het voor ons een A-stuk was.  

De VOORZITTER: De heer Van Nassau nog een vraagje. 

De heer VAN NASSAU: Ja, ik begrijp alleen dan het punt nog steeds niet. Het is beiden in een beekdal, dan snap ik 

dat het A-stuk al ook door is gegaan. Dus dat Hollewegje dat gaat nu de procedure in, ligt er zes weken ter inzage. 

Maar wat is voor u dan het echte verschil dat het ene beekdal wel mag en het andere beekdal niet. 
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De VOORZITTER: De heer Verbeek. 

De heer VERBEEK: In de beleidsvisie is dit punt essentieel, is dit punt aangegeven als essentieel dat het niet 

toegestaan is, dat komt ook door de functie van de ecologische verbindingszone in deze locatie. En dat maakt dat 

wij voor het Hollewegje er minder bezwaar tegen hebben dan dat het voor het de Evertkreekweg geldt.  

De VOORZITTER: Ja, daar zult u het mee moeten doen. Ja, dank u wel. Dat was uw termijn? Oké. Als ik het goed 

zie dan kunnen we nu naar de eerste termijn van de zijde van het college en daarna kom ik terug bij u raad voor 

de tweede termijn. Wethouder Koenraad. 

Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, natuurlijk heb ik naar aanleiding van de Commissie ook nog even goed gekeken 

naar de hardheidsclausule zoals wij die hebben toegepast. En ik denk dat ik even ook moet vertellen het proces 

erbij. Het is niet van het begin af aan geweest dat we gedacht hebben van we gaan daar wel eens de 

hardheidsclausule toepassen. Het was wel inderdaad in eerste instantie een vraag van de ondernemer om te 

zeggen van kunnen we daar de hardheidsclausule zouden we daar aanspraak op mogen maken, maar wij hebben 

daar in beginsel nee op gezegd. Pas in een later stadium in het proces kwamen we erop uit dat als je 100 meter 

uit het centrum, uit het midden van de Vliet wilt blijven en er is nog een wegje naast dan kun je dus inderdaad 

een strook van 60 meter vrijmaken langs die zonneweide. Maar je kan ook zeggen op het punt waar het het 

laagste is en er zit daar een laagte in het terrein, er zit ook een hoogte in, kun je dus zeggen van laten we die 

laagte gebruiken als waterbuffer en dan kun je dus wel de zonnepanelen in dat gebied brengen. En dat vond het 

college een goede reden om die hardheidsclausule wel toe te passen, omdat het ook een win-winsituatie 

oplevert, omdat je dus ook een waterberging creëert die er nog niet was. En ja dan vinden wij het logisch dat je 

die kans pakt om te zeggen van als daar toch dan een waterberging kan worden aangelegd wat ook heel handig is 

in deze tijd van klimaatverandering, dan vinden wij dat een terechte aanspraak op de hardheidsclausule. Dat wij 

de onderbouwing uit de aanvraag hebben overgenomen dat is omdat we natuurlijk gewoon in gesprek zijn 

geweest en dat weet u ook dat als je met elkaar in gesprek bent dan ga je elkaars taal overnemen. Het is zeker 

niet zo dat  wij gereageerd hebben op de ondernemer en hem of haar op die manier tegemoet zijn gekomen. Dus 

ja het college stelt zich op het standpunt terecht hardheidsclausule en als de raad dat anders vindt ja dan horen 

we dat natuurlijk en dan kunt u dat amendement in stelling brengen. Maar ik moet dat wel ontraden. 

De VOORZITTER: De heer Yap een vraag? 

De heer YAP: Voorzitter, onze fractie is wel benieuwd. Geeft u dan, geeft u eigenlijk dan niet liever de voorkeur 

aan initiatieven van zonneparken die juist in gebieden komen die niet zijn uitgesloten op de visie. Of maakt het 

voor u niet zoveel uit, mits ze aan de aanvullende voorwaarden voldoen. 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, ik denk, voorzitter dat het college wel degelijk voorkeur heeft voor ongelukkige 

gebieden waar verder toch niets nodig is, maar het feit is natuurlijk dat er een aanvraag wordt gedaan. En die heb 

je ook gewoon in behandeling te nemen. Het is niet zo dat wij kunnen zeggen daar niet en daar wel, want dat 

hebben wij in onze visie vastgesteld. 
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De heer YAP: En even nog ter verduidelijking het initiatief Hollewegje daar heeft u toch helemaal niet de 

hardheidsclausule toegepast zoals het CDA wellicht suggereert? 

Mevrouw KOENRAAD: Nee, voorzitter, dat is ook zeker niet gebeurd. Het is natuurlijk een hele ongelukkigheid dat 

je net aan het begin al de hardheidsclausule gebruikt. Ik denk niet dat we daar een gewoonte van maken, maar dit 

was zo’n bijzondere gelegenheid dat we dat nu wel gedaan hebben. 

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Ik kijk even naar u raad in tweede termijn buiten de sprekers in eerste 

termijn of er nog mensen zijn van u… Dat is het geval. Ik noteer even wat namen van sprekers. Ja. De heer Van 

Nassau en dan de heer Villée en dan kom ik terug bij de sprekers in eerste termijn. Ga uw gang. 

De heer VAN NASSAU: Zo, dank u wel, voorzitter. Even aan Michael Yap ik heb dat niet gesuggereerd. Ik zei dat 

het Hollewegje uiteindelijk ook in een beekdal viel en dat het dan wel opmerkelijk was dat je de een kiest en de 

ander niet. Dus het was voor de rest niets. Wat betreft het uiteindelijke, het voorstel wat er ligt. Ik werd er laatst 

door een inwoner van onze mooie gemeente gewezen op het feit dat in de Commissievergadering over deze twee 

parken op dit moment nog een die bespreekbaar is, er met name is gesproken over de voorwaarde tot het 

toekennen van een VVGB in plaats van de maatschappelijke impact die deze twee zonneparken kunnen maken. 

En deze vraag heeft me deels doen beseffen dat het makkelijk is om jezelf te verliezen in technische details, 

terwijl er voor de gemiddelde inwoner maar een ding centraal staat, wat betekent het qua energievoorziening 

voor onze gemeente mochten deze parken uiteindelijk aangelegd worden. In het geval van de Evertkreekweg zal 

er naar verwachting 33 megawatt aan elektrische energie per jaar opgewekt worden met een projectgebied van 

circa 30 hectare. Deze energie zal voldoende zijn voor ruim 10.000 huishoudens binnen onze gemeente. Voor de 

Weihoek eigenlijk waren het er ongeveer 1.500. Echter blijven naast deze maatschappelijke impact de technische 

details ook zeer van belang voor het juist toekennen van een VVGB. Naast de technische details rekent het CDA 

Roosendaal ook op een overzichtelijk transparant en eenduidig proces om de aanvragen te kunnen beoordelen. 

We hadden deze twee parken al uitgesloten van de motie co-creatie aangezien deze al vergevorderd in het proces 

waren. En via deze gang van zaken presenteren wij ons als een betrouwbare overheid. De regels tijdens het spel 

veranderen is geen goede handelswijze en vanuit hier roepen wij als CDA Roosendaal dus op tot een duidelijk en 

eenduidig proces, zodat deze betrouwbare overheid zichzelf ook kan toetsen aan eerder gestelde kaders. Wat 

heeft dat dan te maken met deze aanvraag en eigenlijk ook de andere aanvraag? Voor het verlenen van het VGGB 

voor het zonnepark Evertkreekweg moet worden afgeweken van de beleidsvisie en daarin staat namelijk dat er 

binnen 100 meter van beekdalen geen zonnepark mag worden gerealiseerd, zojuist ook uitgelegd. Echter zorgt 

het zonnepark Evertkreekweg door de inrichting juist ook voor een mogelijkheid tot waterberging. En vanuit onze 

eigen  motie klimaatscan en ook schriftelijke vragen over waterberging door intensieve neerslag steunen wij 

daarom ook deze afwijking van de beleidsvisie. En dit geeft voor een betrouwbare overheid wel het volgende 

probleem. Wat zijn nou criteria waarop je mag en gaat afwijken van de beleidsvisie? Nu is het waterberging, maar 

waar is er ergens een lijstje te vinden met aspecten die zo belangrijk zijn dat afwijking van de visie nodig is. Maak 

dit proces inzichtelijk en transparant, zodat wij bij een mogelijke toekomstige wens tot afwijken van de visie ook 

daadwerkelijk kunnen toetsen of dit een geldige reden is. We hebben namelijk niet voor niets een beleidsvisie 

vastgesteld als raad. Het volgende puntje zit hem in de totale berekening van bruto en netto oppervlakte van de 

zonneparken en of het wel met daadwerkelijk voldoende maatschappelijke inpassing wordt aangelegd. En we 

zitten strak in deze berekeningen en we hebben natuurlijk als CDA niet voor niets gesproken over voldoende 

landschappelijke inpassing en een maximaal hectares aan zonneparken. In de beleidsvisie is daarnaast ook 

omschreven wat de termen maatschappelijke inpassing en kwalitatieve landschapsverbetering inhouden en dat 

betekent dus ook meer dan zeggen dat bankjes, bankjes en voetpaden horen niet bij landschappelijke inpassing. 

En we vinden het dus onnodig om dat eigenlijk te moeten vermelden. We gaan er dan als CDA Roosendaal dan 
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ook vanuit dat hier in de toekomst transparant en eenduidig gewerkt wordt en dat wij gewoon in gaan zetten op 

landschappelijke inpassing. 

De VOORZITTER: De heer Van Nassau uw spreektijd is voorbij.  

De heer VAN NASSAU: Ik heb twee zinnen mag dat? 

De VOORZITTER: Ja, dat mag. 

De heer VAN NASSAU: Ik noemde al dat het verlies in technische details nogal makkelijk gaat en dat we beseffen 

dat we moeten kijken naar het algemene belang van de Roosendaalse inwoner in deze transitie, duurzame 

energie levering voor ongeveer 12.000 huishoudens in totaal is in deze essentieel. Concluderend wat betreft de 

criteria voor het afwijken van de visie en de transparante werkwijze ten opzichte van percentages gaan we uit van 

een toekomstige verbetering… 

De VOORZITTER: Punt! 

De heer VAN NASSAU: En we stemmen voor. 

De VOORZITTER: Wat een zinnen zeg, ja ze zijn lang. Meneer Villée. Drie minuutjes, spreektijd tweede termijn. 

Drie, drie, drie, drie. Ga uw gang. 

De heer VILLÉE: Dank u wel, voorzitter. GroenLinks heeft eigenlijk alles al verwoord tijdens de 

Commissievergadering waarin het onderwerp zonneparken afgelopen maanden besproken is. Zonneparken zijn 

nodig voor noodzakelijke energietransitie. Het roer moet om en eindelijk gaat Roosendaal de haven uit op weg 

naar een duurzame toekomst. Eindelijk gaan ze in ons landschap verschijnen die zonneparken, zodat mensen ze 

op kunnen gaan nemen in het bekende landschap van de toekomst. Nu vreemd straks normaal. Zonneparken 

bieden leeg getrokken ecosystemen van voormalige intensieve landbouwgronden rust en tijd om te herstellen 

waardoor natuur weer kans krijgt. En we hopen weer kwalitatieve natuur terug te krijgen uit de tijd van onze 

grootouders. En zonneparken bieden inwoners gelijkwaardige kansen op en lagere energierekening en op een 

morele deelname in duurzame opwekking van energie, of je dak nu op het zuiden ligt of niet. En ja volgens de 

visie zonne-energie ligt het zonnepark Evertkreekweg in de 100 meter zone die aangegeven wordt waarbij 

voorkeur geen zonneparken dienen te komen. Maar de aanvrager is zich daarvan bewust. Daarbij is hij zich ook 

bewust waarom de gemeente dat vindt zoals verwoord op bladzijde 31 van bijlage 3 van de ruimtelijke 

onderbouwing bij locatie. Als ruimtereservering voor waterbergingscapaciteit en als verbeteringen die veel verder 

gaan dan nu het geval is draagt de aanvrager juist oplossingen aan en geeft aan die uit te voeren. Dus juist deze 

locatie wordt beter in de oorspronkelijke functie van waterberging juist door de aanwezigheid van een zonnepark. 

Alles in overleg met het waterschap, als er een instantie daar ervaring en kennis van heeft is die het wel. En wilt u 

daar meer van horen dan komt u maar op 11 maart naar het klimaat café in het MEC want dat we extra 

wateropslag nodig gaan hebben is onafwendbaar, zeker als we nu niet op gaan schieten met de energietransitie. 

Grondgebonden, overal gebonden, ongebonden, waar dan ook mogelijk.  

De VOORZITTER: U heeft een interruptie van de heer Verbeek.  



19 
 

De heer VERBEEK: Voorzitter, de heer Villée die geeft in zijn termijn aan dat in deze, in die 100 meter zone dat 

daar een waterberging wordt gerealiseerd. Heeft de heer Villée een indicatie van de breedte van deze 

waterberging en wat voor gevolgen heeft dit voor de zonnepanelen die vlak naast de waterberging komen? 

De heer VILLÉE: Nee, deze specifieke informatie is zeker niet aan mij. Maar zeker wel aan de gemeente bij deze, 

bij het waterschap die daar een enorm belangrijke functie in speelt en degene, de ondernemer en aanvrager van 

dit plan en niet bij mij. 

De VOORZITTER: Voortaan een rolmaatje meenemen naar de raadsvergadering. Ja, voldoende zo? 

De heer VILLÉE: Wij vinden het niet onwenselijk en maar juist wenselijk. Dank u wel. Dus wij zoals wel duidelijk in 

de laatste zin, binnen de tien minuten. GroenLinks is tegen het amendement en voor beide ontwerpverklaringen 

van geen bedenkingen. Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Ik denk dat ik dat amendement niet een nummer heb gegeven besef ik me nu, dat zal ik dan 

alsnog even doen. Dat is misschien een open deur maar, het amendement was ingediend door de heer Yap 

namens anderen, krijgt mee nummer 4 en heet “Geen ontwerpverklaring van geen bedenkingen zonnepark 

Evertkreekweg” en maakt onderdeel uit maar dat is al een poosje van de beraadslaging. Ik kijk even naar de heer 

Yap? Nog een tweede termijn? En vervolgens naar de heer Verbeek. De heer Yap. 

De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. Dank ook voor de reactie van CDA en GroenLinks, prima betoog ook. En ik 

denk met name dat we ook het betoog van het CDA juist moeten omarmen omdat die fractie ook pleit voor 

heldere criteria als het gaat om die hardheidsclausule. Want anders zou je ieder initiatief wat in principe is 

uitgesloten toch kunnen accepteren en dan zeggen ja we hebben iets gevonden waarop ze wel zijn toegestaan. En 

naar onze mening en volgens mij heeft het college dat ook verwoord in de inleiding dat in ieder geval de woorden 

van het college waren we willen de beleidsvisie zeer nauwkeurig volgen. Nou die criteria voor de 

hardheidsclausule zijn inzichtelijk gemaakt, die zijn ook opgenomen in die visie waarin ze zeggen het kan 

voorkomen dat een plan niet voldoet aan de gebieds- of inrichtingscriteria. En ze geven ook bijvoorbeeld aan dat 

als er sprake is van bijzondere locaties dat er niet te zware eisen moeten zijn aan de landschappelijke inpassing, 

als het gaat om lagere of hogere bouwhoogten, technische redenen. Maar dat zijn allemaal geen redenen 

waarom we hier nu een zonnepark moeten plaatsen omdat de kern is zonneparken in dit gebied uitgesloten. Ja 

dan denk ik, dan denkt onze fractie prima, want we staan nogmaals volledig achter het initiatief om zonneparken 

in onze gemeente mogelijk te maken. We staan ook achter het initiatief van de energietransitie. GroenLinks de 

woorden die daarover zijn geuit omarmen we ook ten zeerste. Maar we zien ook dat we voldoende initiatieven in 

de pijplijn hebben om die 75 hectare al snel te kunnen vullen. Ja en laten we dan vooral kiezen voor initiatieven 

die niet zijn uitgesloten in de gebieden zoals aangewezen daarvoor. En nogmaals die hardheidsclausule we 

verschillen daar van visie, dat blijkt met het college. Wij vinden dat de wijze waarop dat hier is toegepast onjuist. 

Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Ik kijk dan naar de heer Verbeek voor de tweede termijn. 

De heer VERBEEK: Ja, voorzitter, ik kan eigenlijk heel kort zijn. Ik heb een groot gedeelte al vermeld in mijn eerste 

termijn en ook de tweede termijn van collega Yap geeft het ook goed weer. De beleidsvisie die moet op dit 

dossier leidend zijn en daar moeten we zo min mogelijk van afwijken. We hebben in onze gemeente veel locaties 

waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden. We hebben dat maximum van 75 hectare tot 2023 en die 
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invulling en die kunnen we makkelijk invullen met initiatieven zoals ze nu liggen. Daarom zullen wij, daarnaast 

zien wij dat er onvoldoende onderbouwing is om de hardheidsclausule te gebruiken voor dit park en wij zullen 

dan afhankelijk van of dit amendement het haalt tegen dit plan stemmen. Tot zover. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik denk dat ik van de zijde van u raad dat ik niemand over het hoofd heb gezien. Dat 

is het geval. Dan gaan we naar wethouder Koenraad. Ga uw gang. 

Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, dank u wel. Ja, Roosendaal is eigenlijk koploper in dit verhaal en wij zijn ook 

koploper in die RES. En als je het voortouw neemt dan ga je samen een proces aan en dat hebben we al eerder 

met elkaar geconcludeerd, waarin je kennis aan het opbouwen bent en ervaring aan het opbouwen bent. En soms 

gaat er iets niet helemaal goed en dan herstel je dat, dus dat is een lerend proces wat je wilt. Dan kom ik even 

terug op de vraag van het CDA over de criteria. Ik denk dat dat dus juist heel lastig is. Want elke keer dan heb je 

een maatwerkaanvraag en je kunt niet van te voren voorspellen wanneer je van een hardheidsclausule gebruik 

gaat maken. Dan zou je een hele grote lijst krijgen van criteria van dan en dan en dan, maar er zal er misschien net 

eentje zijn die we niet in de lijst hebben opgenomen. Dus ik wil u ook vragen om ook vertrouwen te hebben in 

onze hele goede en kritische ambtenaren die ook gewend zijn om kansen te zien in dat integraal werken, waarbij 

je in energietransitie ook kunt combineren met klimaatadaptatie. Als je je puur aan dit verhaal houdt en je sluit 

daardoor dingen uit die eigenlijk heel mooi zijn in het integrale beeld, ja ik zou u dan toch willen vragen om daar 

ook op te vertrouwen en niet aan de voorkant alles te gaan zitten vastleggen in die wanneer wel en wanneer niet 

de hardheidsclausule, dat lijkt mij geen goed idee. Dus inderdaad het vertrouwen in onze ambtelijke organisatie 

die gewoon zeer kritisch is en daardoor liggen er ook gewoon hele goede ontwerpen nu. En ik denk ook wel dat 

we als u de verklaring van geen bedenkingen nu zeg maar laat doorgaan dat we dan ook wel met enige trots 

kunnen laten zien van waar wij mee bezig zijn. Want natuurlijk je hoort ook van er zijn prachtige ontwikkelingen 

gaande en als we maar even geduld hebben dan komen er allemaal nog veel mooiere ontwikkelingen. Maar ik zou  

ja het ook mooi vinden om nu wel te starten want je hebt ook die voorlopers nodig om te ontwikkelen en te 

ontdekken en om inderdaad de strubbelingen tegen te komen. Dus dat even over die trots. En dan even het gaat 

steeds wel over de waterberging. Het volume van de waterberging is  hetzelfde op dat punt als je hem alsof je 

hem langs de  hele rand zou leggen, dus eigenlijk verplaats je een soort van lengte waterberging verplaats je naar 

een laagte die je hebt uitgegraven die hetzelfde volume heeft. En water dat zoekt een laatste punt, dus daar loopt 

het water naartoe. En je hebt hetzelfde volume als je normaal zou hebben als je het in die waterberging als je die 

in de lengte zou leggen. Het water kan dus daar makkelijk weglopen en zonnepanelen komen daar ook niet onder 

water te staan of iets, dat gebeurt daar niet omdat het water daar niet komt. Ik denk dat ik alles wel beantwoord 

heb, dus. 

De VOORZITTER: Ja, dat lijkt mij ook want er is niemand meer die nog een aanvullende vraag heeft. Dan sluit ik de 

beraadslaging en kunnen we tot besluitvorming overgaan. Ligt voor om ons eerst uit te laten over het 

amendement nummer 4 zonnepark Evertkreekweg. Een uwer behoefte aan een stemverklaring op dit stuk? Dat is 

niet het geval dan gaan wij stemmen. Wie is voor amendement nummer 4? Daarvoor hebben gestemd de fracties 

van de Partij van de Arbeid, VLP, D66, ChristenUnie en SP. Het amendement is verworpen.  

De VOORZITTER: Dan het ongeamendeerde moedervoorstel. Eén uwer behoefte om daar nog een stemverklaring 

over af te leggen? Dat is niet het geval. Dan gaan wij stemmen. Wie is voor dit raadsvoorstel? Daarvoor hebben 

gestemd, alle fracties met uitzondering van de fracties van de Partij van de Arbeid, VLP, D66 en de ChristenUnie 

en de SP ook tegen het moedervoorstel? Dan is het voorstel desondanks toch wel aanvaard. We hebben een 

meerderheid. Ja. Waarvan akte. 
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7. C-CATEGORIE 

De VOORZITTER: Er is niets in de C-categorie.  

8. Sluiting 

De VOORZITTER: Dan wens ik u alleen namens ons college de carnavalisten een mooi carnaval, degenen die nog 

gaan skiën of de zon opzoeken, veel plezier. En dan hoop ik u volgende week of na volgende week allemaal weer 

terug te zien en een aantal van u op zaterdagmiddag tijdens de optocht hier in de Burgerzaal. De vergadering is 

gesloten. 

De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.10 uur. 

 

 

De griffier,    De voorzitter, 


