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1. Opening   
De VOORZITTER: Het klokje gaat naar 19.30 uur toe als u allemaal een plaatsje kunt vinden en wat 
rustig kunt zijn dan kunnen wij gaan starten. Met wat militaire ondersteuning, dank daarvoor, open ik 
de vergadering, raadsvergadering van 8 juni en mag het een beetje rustig zijn in de zaal. De 
vergadering is geopend. Ik… het is nog steeds wat onrustig. Ik weet het is wat onstuimig weer buiten 
voorspeld maar laten we het hier binnen een beetje rustiger houden. Laat ik starten met afmeldingen 
van u raad. Dat zijn voor zover ik weet de heer Brouwers, de heer Hertogh, de heer Aygün, de heer 
Van Heumen en de heer Missal. Als ik iemand vergeten heb dan hoor ik dat graag maar volgens mij 
zijn ze dat dan. Oké, dan bij deze ga ik verder met de opening maar niet voordat ik…. Het blijft 
onrustig in de zaal.  Maar niet voordat ik een welkom heet aan onze cursisten van de cursus 
raadsoriëntatie die in de Burgerzaal meekijken. En dat zijn cursisten vanuit de gemeenten Moerdijk, 
Halderberge, Drimmelen, Geertruidenberg en Bergen op Zoom. Ik zou zeggen welkom aan deze 
cursisten en ik ja hoop dat wij vanavond voor u kunnen brengen wat u van ons verwacht. Dus bij deze 
deel ik die wens ook aan alle aanwezigen dus. Oké, dat was de opening. 
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Dan het vaststellen van de raadsagenda. Een uwer daarop een, de heer Klaver zie 
ik van de PvdA. De heer Klaver, ga uw gang. 
 
De heer KLAVER: Voorzitter, op de agenda van de raad staat kwestie van de schoorsteen van Philips. 
Wij vragen om dit agendapunt uit te stellen naar een andere vergadering. En de reden voorzitter is 
gelegen in het feit dat wij verleden week in de Commissievergadering gevraagd hadden om bepaalde 
informatie. De zittende wethouder gaf aan dat hij de behandelend wethouder moest vragen om 
bepaalde informatie. Wij hadden gevraagd kan dat uiterlijk dinsdag maar die informatie heeft ons nog 
niet bereikt en dat is de reden dat we graag dit agendapunt willen laten uitstellen. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Ja, ik weet dat het agendapunt door u is ingebracht maar ik wil toch even u raad 
voorleggen of men daar het mee eens is. Ik zie daar geen grote bezwaren tegen, dus bij deze is dat 
punt afgevoerd van de agenda en maakt geen onderdeel meer uit van de avond.  
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 1 juni 2017 
De VOORZITTER: Dan gaan wij verder met punt 3 en dat is het vaststellen van de besluitenlijst van 
de vergadering van de raad van de gemeente van 1 juni 2017. Voor zover ik weet zijn er bij de griffie 
geen amendementen op de besluitenlijst binnengekomen. En de besluitenlijst is wat mij betreft 
hiermee vastgesteld voor 1 juni 2017.  
 
4. Schriftelijke vragen 
a. Afhandeling beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: Dan puntje 4, schriftelijke vragen. Dat waren er een aantal. Er zijn echter geen 
opmerkingen binnengekomen dat men toelichtende vragen wil stellen dus ik ga ervan uit dat de 
vragen zoals zij nu beantwoord zijn dat dat naar tevredenheid is geweest. Ik zie de heer Van 
Broekhoven van de Roosendaalse Lijst.  
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Ja, voorzitter, wij hebben nog een aanvullende vraag op vandaag 
beantwoorde vragen over wifi. 
 
De VOORZITTER: Dat is heel vers. Maar wat mij betreft mag dat. Ga uw gang. 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst bedankt voor de beantwoording. 
Afgezien van het feit dat wij geen voorstander zijn van randvoorwaardelijk gratis internet met 
loyaliteitsprogramma’s en ongevraagde reclame hebben wij een vraag over 4g versus wifi. Voor 4g 
betaal je en voor wifi niet. Een belangrijk verschil vooral voor jongeren lijkt ons. Hoe kan de wethouder 
dan in de beantwoording blijven beweren dat 4G goedkoper is dan wifi. We horen het graag van de 
wethouder, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: De heer Lok. 
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De heer LOK: Ja, wat aanvankelijk in het antwoord stond, maar wat ik toch maar niet heb 
opgeschreven. Gratis wifi bestaat niet, dat betekent enkel dat dan iemand anders het betaalt, u, wij 
met z’n allen. Dus gratis bestaat sowieso niet en met de tegenwoordige amendementen hebben we 
volgens mij 12-13 gigabyte aan dataverkeer voor een paar tientjes. Dat is altijd nog veel goedkoper 
dan massaal wifi aanleggen in de stad want dat is ook kostbaar. Maar nogmaals er zijn andere 
aspecten waarom we het, daarom is ook verwezen naar het loyalty-programma en eigenlijk ook 
Roosendaal24 een beetje, wat een beetje onze facebookpagina moet worden voor een soort online 
winkel maar dan alles dan en daar heb je wel wifi voor nodig. Dus ik denk dat het er wel aan zit te 
komen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Van Broekhoven. Dan was dat punt 4 schriftelijke vragen en 
zijn bij deze dan ook naar behoren afgehandeld volgens u raad.  
 
5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 30 Verantwoording bijdrage fractieondersteuningsbudget 2016 
De VOORZITTER: Dan komen wij bij punt 5, dat is de A-categorie. En ik ga ze af zoals ze hier 
geagendeerd staan. En dat is voorstel 30, verantwoording bijdrage fractieondersteuningsbudget 2016. 
Ik kijk even rond of een uwer daarvoor een stemverklaring af wil leggen. Dat is niet het geval. Dus bij 
deze is dat aangenomen. 
 
b. Voorstel 31 Afgifte verklaring van geen bedenkingen: De Bamere fase 3 en 4 
De VOORZITTER: Dan de tweede dat is voorstel afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen: De 
Bamere fase 3 en 4 aan de Runningstraat in Heerle. Iemand uwerzijds daar een stemverklaring voor? 
Dat is niet het geval. Dat is bij deze aangenomen. 
 
c. Voorstel 32 Invoering Stimuleringsregeling verbeteren wooncomfort eigen woning 
De VOORZITTER: En de derde en laatste is voorstel 32 invoering Stimuleringsregeling wooncomfort 
in eigen woning. Iemand van u raad daar een stemverklaring voor? Dat is niet het geval. Bij deze 
aangenomen. 
 
6. B-CATEGORIE 
a. Voorstel 33 Actieplan Roosendaal Futureproof, Duurzaamheidsagenda 2017 
De VOORZITTER: Dan zijn wij al aangekomen bij categorie 6, de bespreekstukken en er staat maar 
een bespreekstuk op de agenda zoals u weet en dat is het “Actieplan Roosendaal Futureproof, 
Duurzaamheidsagenda 2017”. Er zijn een aantal verzoeken van u raad binnengekomen voor het 
mogen bijdragen van een eerste termijn. Voor zover ik weet heeft GroenLinks daar niet om gevraagd. 
Maar ik kan me voorstellen dat zij ook een eerste termijn zouden willen. Maar dat zien we dan wel. Ik 
wil dan in ieder geval beginnen met het CDA en Nieuwe Democraten en nadien kunnen we kijken of 
GroenLinks alsnog een bijdrage wil in eerste termijn. Dus bij deze wil ik het CDA uitnodigen voor een 
eerste termijn. De heer Breedveld ga uw gang. 
 
De heer BREEDVELD: Dank u wel, voorzitter. Ik heb volgens mij nog nooit zo vaak iemand horen 
refereren vorige week in de Commissievergadering toen viel de naam Jan Rotmans misschien wel 
100 keer op een avond, dus die man is in ieder geval in Roosendaal denk ik een heel bekend iemand 
geworden na vorige keer. Alhoewel als je de kijkcijfers bekijkt valt het ook misschien wel weer tegen. 
Hij is hoogleraar energietransities en sprak vorige week in Mariadal gedreven over de noodzaak dat 
Nederland gaat kantelen op duurzaamheidsgebied. Eigenlijk zeg ik dat verkeerd, niet dat Nederland 
maar dat Roosendaal, Dordrecht, Groningen en ga zo maar door er lokaal voor gaan zorgen dat 
uiteindelijk Nederland niet op de 24e plek op de Europese lijst van duurzame landen staat maar 
ergens in de top 3. Wij zijn dus hier met elkaar verantwoordelijk voor. Groot denken en lokaal doen. Hij 
gaf bijvoorbeeld ook aan duurzaamheid is sexy en duurzaamheid is hip. Energie besparen is niet 
alleen maar goed voor het milieu maar bespaart ook flink in de maandelijkse lasten. Is dat niet sexy is 
dat niet hip? Nou, voorzitter als ik persoonlijk aan sexy en hip denk, denk ik niet aan duurzaamheid. 
Daar zal ik eerlijk in zijn. Maar vooruit laten we eerlijk zijn het bespaart in ieder geval geld en het doet 
veel meer als dat je geld op de bank zet. Maar hoe bereik je nu die grote groep Roosendalers die 
helemaal niet actief met duurzaamheid bezig is? Ja, bij de R100 waren wel degelijk vele ambtenaren, 
bedrijven en groene stroom-Roosendalers aanwezig. Maar hoe zorg je er nu voor dat het 
duurzaamheidsbesef ook bij de grijze stroom-Roosendalers landt. De burgemeester gaf vorige week 
in zijn bijdrage daar aan, in Mariadal dat het om deze opgave gaat. Hoe betrekken we het grote 
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publiek bij deze opgave en daar zijn nog grote inspanningen voor nodig. Vele mensen zijn verontrust 
over de klimaatverandering en de dreigingen maar dragen daar zelf actief nog niet aan bij. Juist die 
mensen hopen we met de inhoud van deze motie een klein zetje in de rug te geven. Door als 
gemeente iets meer faciliterend op te treden en met een concreet en compleet pakket te benaderen 
en daarmee hopelijk te overtuigen van het belang van een duurzamere samenleving. Wij hopen dat 
deze motie een beetje kan bijdragen aan een betere wereld voor morgen en voor overmorgen. En 
beter Roosendaal begint uiteindelijk bij onszelf. Voorzitter, dan wil ik nu graag de motie indienen en 
voorlezen. 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
De heer BREEDVELD:  “Energiescan woningen”. De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering 
bijeen op 8 juni 2017 gehoord de beraadslagingen over het voorstel Actieplan Roosendaal Futureproof. 
Constaterende dat met het Actieplan de verduurzaming van verschillende beleidsterreinen wordt 
nagestreefd. De gemeente hier ook kan bij faciliteren en stimuleren. Overwegende dat bewustzijn en 
maatschappelijke bereidheid nodig zijn om energieverbruik en energie-uitstoot terug te kunnen brengen. 
Van mening zijnde dat een energiescan met specifiek op een woning afgestemd maatregel advies met 
energie en CO2-besparingsberekeningen, woonlastenverlagingsberekeningen en subsidiemaatregelen 
waar onder de duurzaamheidslening een stimulans is voor energie en CO2-reductie. Een energiescan 
daarbij ook bijdraagt aan betere benutting van de duurzaamheidslening die we al hebben in Roosendaal 
en een voorlichtingscampagne gericht op de bespaarmogelijkheden en de gratis energiescan in 
combinatie met de duurzaamheidslening met elkaar een aantrekkelijk en concreet pakket vormen om 
inwoners van Roosendaal te betrekken bij deze noodzakelijke duurzaamheidsopgave die voor ons ligt.  
Besluit het college te verzoeken: Een pilot Energiescan woningen te starten waarmee voor maximaal 
100 particuliere woningen in 2017 door de bestaande energieambassadeurs een gratis energiescan 
met maatregeladvies zal worden uitgevoerd. De gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2018 te 
informeren over de resultaten van deze pilot. Een hiervoor samen met de energie-ambassadeurs, 
lokale installateurs en andere betrokkenen een gezamenlijke voorlichtingscampagne te initiëren. Als 
laatste bullet deze pilot en de financiële consequenties te betrekken bij de financiële voorstellen uit het 
Actieplan Roosendaal Futureproof in de Kadernota. Ik wil een dankwoord uitspreken aan de mensen 
die deze prachtige nota hebben gemaakt en ik mag deze motie indienen namens mezelf, namens de 
CDA-fractie en Pieter Beesems van de Nieuwe Democraten. Dank voor uw aandacht.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Breedveld. En voordat ik deze motie doornummer, ik had een 
motie voor mij liggen waarbij het tweede bullet van mening zijnde dat niet was wat u zei. Maar ik heb 
inmiddels een betere versie dus ik ga ervan uit dat dit een verkeerde versie is. 
 
De heer BREEDVELD: Fijn, voorzitter, dat u het een betere versie vindt. Dat is altijd goed om te 
horen.  
 
De VOORZITTER: Ja, ik hoop dat iedereen die verbeterde versie heeft. En niet een stukje tekst 
gemist heeft die door de heer Breedveld is bijgedragen, want ik zie geen… Nee, geen behoefte aan. 
Dan krijgt deze motie nummer 1 en heet “Energiescan woningen” en maakt onderdeel uit van de 
beraadslagingen. En u heeft een interruptie als eerste van de heer Hoendervangers van de 
Roosendaalse Lijst. Ga uw gang. 
 
De heer HOENDERVANGERS: Dank u wel, voorzitter. Meneer Breedveld, kunt u ons vertellen wat 
deze pilot ons zou gaan kosten? 
 
De VOORZITTER: De heer Breedveld. 
 
De heer BREEDVELD: Goede vraag meneer Hoendervangers, logische vraag ook. Je moet je 
voorstellen dat het ongeveer gaat om een bedrag van ongeveer een paar honderd euro is mij 
geschetst. In ieder geval een paar honderd euro per huishouden, maal 100 huishoudens maximaal dit 
jaar. Dat kunnen er natuurlijk 50 zijn, 60 en wellicht zegt u als raad we willen er 400 maar dat verwacht 
ik niet. Maar 100 maal zeg maar 250,00 euro is 25.000 euro om eens te kijken kritisch van hoe gaat 
het nou die pilot zijn die 100 aanvragen zo weg of niet. En dat is ongeveer het bedrag waar je aan 
moet denken.  
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De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Breedveld. Dan heeft u nog een interruptie van de heer Van 
Gestel van de VLP. De heer Van Gestel, ga uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, daarop inhakend, voorzitter, prima u zegt een paar honderd euro maar het 
verschil tussen 200 en 400 keer 100 wordt wel een heel verschil. Is er voor u eigenlijk misschien niet 
beter een richtbedrag aan te koppelen en die 100 los te laten en te zeggen van nou we reserveren 
liever een x-bedrag en tot dat bedrag kunnen we die scans uitvoeren. Want anders komen we straks 
misschien voor de verrassing dat het iets duurder uitvalt dan we zouden kunnen betalen bij wijze van 
spreken. 
 
De VOORZITTER: De heer Breedveld. 
 
De heer BREEDVELD: Ja, meneer Van Gestel, het is mij toegezegd dat het maximaal 300 euro is, 
dus dan kunnen we rekening houden met een bedrag van maximaal 300 maal 100 is 30.000 euro dus 
dan gaat het natuurlijk op een begroting van 200 miljoen niet om heel veel geld.  
 
De VOORZITTER: De heer Raggers van D66. Ja, ik kon moeilijk zien wie er het eerste was dus de 
heer Raggers van D66 ga uw gang.  
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag vragen aan de heer Breedveld of het 
misschien ook een idee is om de bewoners ook zelf een deel mee te laten betalen. Als we ze 
bijvoorbeeld 50% zelf laten betalen, dan tonen ze zelf ook echt betrokkenheid bij de duurzaamheid en 
dan kunnen we dus twee keer zoveel huishoudens helpen.  
 
De VOORZITTER: De heer Breedveld. 
 
De heer BREEDVELD: Ja, ik heb eigenlijk wel tien van die voorbeelden die ik er eigenlijk aan toe zou 
willen voegen. Maar laten we het vooral niet ingewikkelder maken dan het is. Deze pilot nu zo 
wegzetten zoals die is en dan zeker als we zeggen van nou met elkaar die 100 aanvragen zijn relatief 
snel weg. Laten we dan alsjeblieft in januari/februari gaan kijken welke randvoorwaarden je daaraan 
zou kunnen koppelen. Want ik had bijvoorbeeld ook nog als randvoorwaarde ik kan me voorstellen dat 
iemand die 8 ton op de bank heeft staan en een heel groot huis heeft, die energiescan veel 
makkelijker zou kunnen betalen om een eigen bijdrage te kunnen doen en dat je daar ook nog over 
nadenkt en daar geldt uw voorbeeld ook bij dat je een eigen bijdrage zou kunnen doen. Dus het 
eigenlijk iets, laten we dit even afwachten. Kijken hoe het zonder drempel werkt en dan kunnen we in 
januari kijken om dit soort dingen er ook aan te koppelen maar voor de rest een heel goed idee. 
 
De VOORZITTER: De heer Van der Aa, van de SP. 
 
De heer VAN DER AA: Ik heb de vraag van hoe worden die 100 mensen geselecteerd, want u praat 
over maximaal 100 mensen. Is dat van wie het eerst komt wie het eerst maalt? 
 
De VOORZITTER: De heer Breedveld. 
 
De heer BREEDVELD: Ja, dat klopt. Dat zul je, je kunt het nu heel ingewikkeld maken maar laten we 
kijken hoe of die 100 mensen dus ook wat ik vorige week zei in de Commissie werkt deze prikkel. 
Werkt deze vorm van energiescan met. Het unieke aan dit verhaal is dat maatregelenpakket. De 
energiescan wordt al aangeboden. Maar dan komt er iemand aan de deur die zegt ja u kunt uw 
gordijnen beter dichtdoen ’s nachts dat houdt de warmte binnenhuis. Maar het unieke aan deze motie 
zit hem in het maatregelenpakket. Dat kost het geld, daar gaat het over dat er dus een gedetailleerd 
maartregelenpakket wordt geschreven op maat voor een huishouden met welke besparingen er zijn.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel de heer Breedveld voor deze additionele toelichting. Dat was uw eerste 
termijn. Dan als volgende de Nieuwe Democraten. Ik neem aan de heer Schijvenaars? U ziet er extra 
feestelijk uit vanavond. Ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, elke dat is een feest en dat moet gevierd worden. Zeker als het 
gaat om de toekomst van Roosendaal. Niemand kan tegen dit raadsvoorstel zijn, immers de verhalen 
zijn prachtig, de doelstellingen zijn conform landelijk en Europees beleid en iedereen wil een groene, 
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zuivere, zuinige en een schone toekomst. Daarom is duurzaamheid ook zo hip. Evenwel het gaat ook 
om put your money where your mouth is, ofwel laat maar zien dat je het echt meent en dat vereist ook 
het trekken van de portemonnee. Elborough sprak in 2006 over een unconvenient truth. En ik geloof 
dat in 1968 de Club van Rome werd opgericht en sprak over grenzen aan de groei. Historisch gezien 
wordt de wereld al honderden jaren uitgeput en wordt de schaarste steeds nijpender. Dus ja het wordt 
tijd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt immers de aardbol is slechts in bruikleen. Het 
voorliggende Actieplan Futureproof ziet er mooier en meer SMART uit dan dat andere actieplan EAP. 
Toch is ook dit actieplan om met de woorden van Jan Rotmans te spreken en ook terecht herhaald 
door de kritische CDA-fractie te vaag. Het gaat hier terecht om het vraagstuk van rentmeesterschap. 
Het actieplan stelt dat de circulaire economie leidend is en tegelijkertijd stelt het actieplan dat 
investeren in duurzaamheid een economische waarde heeft. Als we deze argumentatie volgen dan 
moeten we dus in Roosendaal alle milieukosten in rekening gaan brengen op een wijze dat het 
gebruik van schaarse middelen afnemen tot er inderdaad sprake is van een echte circulaire economie. 
Eens wethouder? En dat betekent dus hogere prijzen, immers van een circulaire economie 
beredeneert is water te goedkoop, energie te goedkoop, auto’s te goedkoop, voedsel te goedkoop, 
bouwgrond te goedkoop, iPhones te goedkoop. Eigenlijk is alles te goedkoop. Ja, er zijn dus grenzen 
aan de groei en ja er is sprake van een ongemakkelijke waarheid. De Partij van de Dieren snapt dit. 
GroenLinks snapt dit en de rest? Wie in de politiek durft de vervelende boodschap te verkondigen dat 
onze welvaart ten koste gaat van de gezondheid van onze aarde. Wie durft te verkondigen dat de 
komst van Primark en Lidl veel werk geeft, maar ook veel druk op duurzaamheid. Wie durft te 
verkondigen dat de grootschaligheid ten koste gaat van biodiversiteit. Wie durft te zeggen dat groei 
ten koste gaat van bloei. De Nieuwe Democraten staan absoluut voor duurzaamheid en als wij als 
enige gaan pleiten voor hogere lasten nu, een betere wereld straks dan is de vraag hoeveel kiezers 
wij gaan overhouden. Maar leiderschap betekent dat je ook bereid moet zijn om een ongemakkelijke 
waarheid te vertellen. En daarom komen wij met twee amendementen waarin we proberen een 
belangrijke stap in de goede richting te gaan zetten. Het college sprak bij monde van haar wethouder 
uit dat zij geen extra geld nodig hebben voor de uitvoering van het actieplan. Dat is vreemd, want op 
elke pagina van dat actieplan staat namelijk als eerste bij alle genoemde acties het icoontje € (euro) 
als eerste. En hoe meer geld hoe meer acties ook gerealiseerd kunnen worden. Ons eerste 
amendement luidt daarom “Extra geld, extra duurzaamheid”. En voordat ik ze indien leid ik ook even 
het tweede amendement in. Het college sprak uit dat zij nog dit jaar komen met minimaal drie SMART 
geformuleerde actiepunten en ook dit jaar gaan realiseren. Er werden geen keuzes of prioriteiten 
genoemd behalve de algemeen geformuleerde actiepunten… 
 
De VOORZITTER: Meneer Schijvenaars, herstel u zei ik dien ook gelijk het tweede in maar het eerste 
is nog niet ingediend. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, ik ga zo dadelijk twee, ik ga ze beide indienen. 
 
De VOORZITTER: Is prima. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, het eerste amendement “Extra geld, extra duurzaamheid”. De 
gemeenteraad in vergadering bijeen vandaag beraadslaging over het Actieplan Roosendaal 
Futureproof, duurzaamheidsagenda 2017. Besluit: Als extra beslispunt op te nemen  
een budget op te nemen van 1 miljoen euro incidenteel en 100.000 euro structureel en de 
overige beslispunten voor zover nodig te vernummeren. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 1 en heet “Extra geld, extra duurzaamheid” en 
maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. Gaat u verder. 
 
De heer SCHIJVENAARS: En dan het tweede amendement dat luidt “Extra acties, extra 
duurzaamheid”. De gemeenteraad vandaag bijeen. Besluit: Als tweede beslispunt op te nemen: 
voor 1 oktober 2017 te komen met SMART geformuleerde actiepunten conform de kaders van het 
Actieplan Roosendaal Futureproof, met als concreet geformuleerde onderwerpen:  
a. Versnelde invoer van grondstofparken in alle buurten en dorpen. 
b. Vervanging van alle gemeentelijke fossiele voertuigen door E-voertuigen. 
c. Omgevingsvergunning nieuwe milieustraat met als expliciete eis dat deze 100% voldoet aan de 
eisen van een circulaire economie. 
d. Ontkoppeling van alle gemeentelijke gebouwen van het gasnet. 
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e. Het terugdringen van het gebruik van de dienstauto door zo veel als mogelijk gebruik te maken van 
het openbaar vervoer en voor komend jaar een kwart afname van het aantal kilometers. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 2 en heet “Extra acties, extra duurzaamheid”. 
 
De heer SCHIJVENAARS: En dan de laatste zin voorzitter, misschien, misschien is een 
ongemakkelijke boodschap wel nodig voor een gemakkelijke toekomst van u en van onze kinderen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, heer Schijvenaars.  Dan kijk ik even naar.. Herstel u heeft nog een 
interruptie. De heer Hoendervangers, ga uw gang. 
 
De heer HOENDERVANGERS: Dank u wel, voorzitter. Meneer Schijvenaars ik heb inderdaad met 
belangstelling inderdaad dan beide amendementen gelezen. Met name de eerste waar inderdaad om 
een verdubbeling voorstelt voor het budget zoals dat inderdaad in het huidige raadsvoorstel staat. 
Alleen ik vraag me dan wel af wat u met dat geld dan gaat doen. Want naar mijn idee is inderdaad dan 
die ene miljoen incidenteel en die 100.000 is structureel nog ja vele malen onvoldoende om überhaupt 
maar inderdaad dan allerlei doelstellingen inderdaad te kunnen realiseren. Hoe kijkt u daar tegenaan? 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank voor deze vraag en ik herinner me uw eigen bijdrage in de 
Commissie. Een van uw zinnen was namens de fractie van de Roosendaalse Lijst wij vinden als 
Roosendaalse Lijst dat er meer geld moet komen. En toen de wethouder, uw wethouder, zei in zijn 
termijn ik wil absoluut niet meer geld hebben, toen zweeg u. U stelde geen enkele vraag, dat valt me 
nou op. En als we het hebben over duurzaamheid want ik ga er ook vanuit dat u absoluut voorstander 
bent van duurzaamheid, dan moet u dus ook doen wat ik schreef en wat ik heb gezegd in mijn termijn 
put your  money where your mouth is en ja 10 miljoen kun je ook besteden aan duurzaamheid, maar 
zoveel geld is er niet. En het gaat erom dat je bereid bent om een extra stap te zetten. Om juist om te 
doen wat er in het Actieplan staan, want er staat bij elk actiepunt staat als eerste het icoontje er is geld 
nodig. Laten we dan in ieder geval een poging doen om het budget te verdubbelen. En ik ga ervan uit 
dat de Roosendaalse Lijst eendachtig haar eigen termijn bij de Commissie inderdaad zal zeggen ja wij 
vinden inderdaad dat er meer geld moet komen.  
 
De VOORZITTER: De heer Hoendervangers.  
 
De heer HOENDERVANGERS: Dank u wel, voorzitter. In ieder geval extra geld we hebben er een 
aantal in onze termijn hebben wij daar in de Commissie op aangedragen. Maar de antwoorden van de 
wethouder die waren voor ons van zodanige aard dat wij daar verder geen andere vragen meer over 
gesteld hebben omdat inderdaad het idee zoals hij dat inderdaad dan heeft uitgelegd en toegelicht 
voor ons voldoende waren om daarmee verder te gaan. Ik heb nog een tweede vraag met betrekking 
tot het tweede amendement dat inderdaad is ingediend. Daarin wordt namelijk voorgesteld om 
inderdaad dan alle fossiele voertuigen van de gemeente te vervangen door elektrische voertuigen. 
Naar mijn idee is dat namelijk ook niet heel erg duurzaam. Hoe kijkt de heer Schijvenaars daar 
tegenaan? 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Wat bedoelt u dan dat elektrisch minder duurzaam zijn dan fossiele op 
basis van fossiele brandstoffen is dat de argumentatie? 
 
De heer HOENDERVANGERS: Nee. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ik wel het wel beantwoorden, uit alle onderzoeken blijkt nu eenmaal ja dat 
voertuigen die rijden op basis van elektriciteit opgewekt met groene energie dat die vele, vele, vele 
malen duurzamer zijn dan dieselvoertuigen. Het is ook niet voor niets dat ook de rijksoverheid heeft 
gezegd van er moeten steeds meer bussen komen in het openbaar vervoer… 
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De VOORZITTER: De heer Schijvenaars, de heer Schijvenaars om te voorkomen dat u antwoord 
geeft op vragen die door de heer Hoendervangers niet bedoeld zijn, misschien dat de heer 
Hoendervangers zijn vragen iets explicieter kan stellen zodat u precies goed antwoord kunt geven. 
 
De heer HOENDERVANGERS: Op dit moment hebben we natuurlijk al ruim voldoende voertuigen 
rijden op fossiele brandstoffen. Ja, meer elektrische voertuigen die zijn in die zin daarin duurzamer. 
Maar je hebt op een gegeven moment ook nog een normale gebruikstermijn voor voertuigen. Zou het 
niet handiger zijn om inderdaad dan pas vervanging, bij vervangen te overwegen om dan over te 
stappen op elektrische voertuigen. Is dat dan niet duurzamer? 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Maar dat kan een goed wijziging zijn van het voorstel. Als u zegt dat u dat 
graag opgenomen wilt zien dat het moet gaan bij vervanging, dan ben ik zeker bereid om dat woordje 
op te nemen in het amendement en dan hoop ik dat ook de Roosendaalse Lijst het amendement zal 
gaan steunen. Ik zie de voorzitter al glimlachend naar zijn scherm kijken. 
 
De VOORZITTER: Dat was het meneer Hoendervangers. Ja. Dan was dat ook uw termijn de heer 
Schijvenaar, denk ik. Dank u wel. Dan kijk ik naar mevrouw Koenraad, GroenLinks. Mevrouw 
Koenraad ga uw gang voor uw eerste termijn.  
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, dank u wel, voorzitter. De Commissie van van…of de 
Commissievergadering van vorige week en ook vanavond weer is eigenlijk voor GroenLinks een 
mooie avond, een moment van victorie kun je wel haast stellen. Want de duurzaamheid en de 
Duurzaamheidsagenda wordt eigenlijk door heel veel fracties omarmd en misschien zelfs wel 
allemaal. En dat is wel eens anders geweest. Maar daar gaan we het nu niet meer over hebben, want 
alle energie gaat vanaf nu naar de toekomst: Roosendaal Futureproof. Op dit moment zijn we een 
voorbeeld voor de landelijke formatie, want eigenlijk zouden we het in deze raad allemaal samen 
kunnen vinden in een coalitie in ieder geval als het om duurzaamheid gaat. Wethouder Theunis liet 
zich in de Commissie ook zien als een bevlogen duurzaamheidswethouder en GroenLinks is daar 
natuurlijk heel blij om. Het is ook heel leuk, als je het eenmaal doorhebt kun je niet meer anders 
denken. Het is eigenlijk een prachtig voorbeeld van de allegorie van de grot. Ik weet niet of u die kent, 
de Platoonse allegorie van de grot. Als je een eenmaal verworven inzicht hebt kun je het niet meer 
wegdenken. En we zijn er eigenlijk door geholpen door Jan Rotmans, door “Jan Grotmans’ 
duurzaamheidsagenda is heel breed. Maar het is ook niet voor niets een agenda. Gaandeweg gaan 
we agendapunten invullen en voor vanavond spitst ook GroenLinks zich even toe op de 
energietransitie, hoewel we altijd natuurlijk meer en breder willen en duurzaamheid ook wel veel meer 
is dan energietransitie alleen. Het is wel een heel belangrijk onderdeel. Er is ondertussen een breed 
en groot vertrouwen ontstaan in de samenleving in bedrijven, multinationals en ook de politiek dat de 
nieuwe economie deze energietransitie tot stand gaat brengen. In de Commissie heeft GroenLinks 
ook benoemd dat als het alleen geld had gekost het door GroenLinks ook gewild zou zijn. Maar we 
vinden het ook nog mooier dat duidelijk geld te verdienen is in de nieuwe economie, dat er nieuwe 
banen bijkomen die de oude banen kunnen vervangen en meer. Om duidelijk te maken hoe de nieuwe 
economie zich ontwikkeld is het belangrijk om te zien hoe investeringen effect hebben op het 
terugdringen van de CO2. En daarom heeft GroenLinks toch een amendement voorbereid. Ik zal het 
nu indienen en ik ga alleen het besluit voorlezen. Beslispunt 1 Actieplan Roosendaal Futureproof vast 
te stellen te vervangen door 1 het Actieplan Roosendaal Futureproof vast te stellen met dien 
verstande dat in het plan wordt opgenomen dat ten aanzien van alle toekomstige investeringen op het 
gebied van energietransitie wordt aangegeven hoeveel verminderde CO2-uitstoot deze investeringen 
opleveren. En GroenLinks wil dit graag, overigens dit amendement wordt ingediend samen met PvdA 
en D66. GroenLinks wil graag dit amendement indienen omdat het eigenlijk ook als een barometer 
moet dienen om te laten zien aan Roosendaal van kijk eens hoe goed we bezig zijn. Als je dit 
investeert dan win je dus dit aan klimaatwinst of in het terugdringen van broeikasgas levert dat dit op. 
En het kan ook handig zijn om… 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad… Kan ik hem eerst even in de beraadslagingen opnemen? 
Want ik zie de eerste interrumpant al klaar staan. Dus dit amendement heeft als nummer 3 en heet 
“Actieplan Roosendaal Futureproof, Duurzaamheidsagenda 2017” en maakt onderdeel uit van de 
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beraadslagingen. Eerst een interruptie van de heer Schijvenaars van de Nieuwe Democraten. Ga uw 
gang meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. In uw dictum spreekt u over, vraagt u eigenlijk van 
met hoeveel het allemaal afneemt. Kunt u ook overwegen om in het dictum op te nemen dat het met 
zoveel procent moet afnemen, dat het een doel krijgt. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, dank u wel voor die vraag. Daar heb ik inderdaad over nagedacht. Alleen 
het is niet zo dat als je een bepaalde norm vastlegt dat je dan zegt alles wat daarboven zit gaan we 
wel in investeren en alles wat daaronder zit gaan we niet doen. Dus anders zou GroenLinks zichzelf 
tegenspreken, want wij vinden het sowieso belangrijk ook al zou het wat ons betreft heel veel geld 
kosten en niet al te veel geld opleveren. Het gaat er wel om dat als je geld investeert dat er wel een 
CO2-terugdringing is maar of dat nou 2% is of 60, daar wil GroenLinks eigenlijk toch liever geen norm 
aan hangen. Wat wel belangrijk is natuurlijk is dat je wel investeringen kunt gaan vergelijken en dat is 
eigenlijk ook de slot van mijn termijn. Je hebt natuurlijk wel piraten op de markt die een prachtig 
duurzaam verhaal ophouden en als je dan gaat kijken hoeveel het echt CO2, of het echt klimaatwinst 
geeft dan blijkt dat eigenlijk soms niet of zelfs ja negatief te zijn. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars, nog een kleine interruptie. 
 
De heer SCHIJVENAARS:  Tot slot, voorzitter, ook GroenLinks is ongetwijfeld op de hoogte van het 
effect van de Outlander, ja dat was een auto die werd ongelooflijk zwaar gesubsidieerd, ja maar die 
had een actieradius van ik geloof 10 kilometer. Ja, dus mensen kochten alleen maar die auto omdat 
ze weinig bijdrage hoefden te betalen en vervolgend reden ze vrolijk of fossiele brandstoffen. Ik 
bedoel dat zijn wel de zaken die op papier bijdragen tot op papier een meer duurzame omgeving maar 
in de praktijk was het natuurlijk gewoon een grotere vervuiling dan iemand kon voorstellen. 
 
De VOORZITTER: Ik heb geen vraag gehoord verder. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Nou, ja dat is inderdaad een prima voorbeeld van hoe het heel erg mis kan 
gaan als je als gemeente of als overheid investeert in dingen waar een soort van toch een perverse 
prikkel dan in zit. En die zou je er wel uit kunnen moeten filteren. 
 
De heer SCHIJVENAARS: dat is dan precies de reden van dit voorbeeld met de vraag aan 
GroenLinks als indiener kunt u overwegen om toch maar dan een wat smarter geformuleerde 
doelstelling op te nemen als is het maar minimaal 5% of minimaal 10%. Maar dan hebben we in ieder 
geval een doelstelling en als we de doelstelling opnemen dan gaan we automatisch ook meten. Dus u 
wordt dan dubbel bediend. U krijgt… 
 
De VOORZITTER: Mag ik voorstellen om als wij overgaan tot het aanpassen van dictums en zo dat 
we dat in een schorsing of zo doen maar niet in een interruptie want dit gaat op een debat lijken dus.  
 
Mevrouw KOENRAAD: Nou, voorzitter, maar wij gaan dat ook helemaal niet aanpassen want dat zou 
eigenlijk een heel klein actietje wat heel sympathiek is en wat bijvoorbeeld een individuele actie zou 
kunnen zijn van een stichting en die komt misschien niet aan de norm die wij dan in zo’n amendement 
hebben dat is dan eigenlijk heel ontmoedigend dus wij willen daar niet, nee wij willen daar echt liever 
geen norm aan hangen. Dat was het al. 
 
De VOORZITTER: Dat was uw eerste termijn? Oké, dank u wel mevrouw Koenraad. Dat waren de 
eerste termijnen zoals die bij mij bekend zijn en aangevraagd. Als daar geen, ik zie daar verder geen 
optanten voor. Dan kijk ik nu naar rechts naar de wethouder van onder andere duurzaamheid. Ga uw 
gang. 
 
De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien toch even aandacht vragen voor ik vind het 
een belangwekkend besluit wat u vanavond gemaakt heeft en daar is eigenlijk onvoldoende aandacht, 
stimuleringsregeling. Wil ik toch wel eventjes benadrukken daar zit duurzaamheid in, dat we toch als 
Roosendaal eigenlijk iets, denk ik iets heel goeds gedaan hebben. Dat wij een duurzaamheidslening, 
levensloopbestendigheid en ook veiligheid aan huis waar zeker bij senioren ook heel veel behoefte 
aan is in een lening hebben ondergebracht onder het motto van we denken vanuit de burger, wat is 
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uw probleem, waar heeft u behoefte aan. Kunnen wij vanuit de lening bedienen. Als u daarnaar kijkt 
dan zien we dat twee componenten daarvan ondersteunen wij op dit moment. Dat zien we ook wonen 
met gemak de vrijwilligers die met ons meehelpen om bewoners te helpen bij de 
levensloopbestendigheid. Ook voor de veiligheid gaan we ook naar de organisatie aan de slag met 
vrijwilligers en bedrijven om daarmee te helpen. En dan kijk je naar de duurzaamheid en daar leg ik 
een, bedacht ik me net een hele mooie link met de motie van het CDA van de heer Breedveld. En 
misschien heb ik daar ook wel antwoord op. Ik heb zitten puzzelen, vragen terecht uit de raad van hoe 
kies je nou de eerste 100 mensen? Hoe ga je waar aan wat koppelen? Misschien is het een idee en ik 
vraag ook de reactie van de heer Breedveld dat we dat duurzaamheidsaspect koppelen aan de 
aanvraag van de duurzaamheidslening. Gelet ook op onze ervaring met de 
duurzaamheidsmaatregelen bij sportaccommodaties waar wij zagen dat een sportvereniging het idee 
had van ik leg zonnepanelen op mijn dak met een duurzaamheidsscan met eigenlijk een vrij 
eenvoudige met een energieadviseur die eigenlijk zei van de beste duurzame maatregel is door die 
cv-ketel van 30 jaar oud te vervangen. Misschien, wil ik de heer Breedveld vragen, als u in die lijn zit 
dan heb je een goede doelgroep te koppelen als mensen interesse hebben in een 
duurzaamheidslening. Dan bieden wij die mensen aan van u denkt misschien aan zonnepanelen laat 
u eventjes u faciliteren, mee te denken van om echt u duurzaamheidsprobleem en mee te denken. 
Misschien is dat eigenlijk een aardige, dan heb je twee vliegen in een klap slaat. Financieel aspect zit 
ik nog wel even over te dubben van als je 100 maal dat geld, ja ik denk dan gaan we dat even 
bekijken, uitwerken richting de Begroting in hoeverre daar nog, hoeveel geld daarbij op moet. Maar 
het is maar een suggestie en ik denk dat toch praktisch in de goede richting handvaten kunnen geven. 
De motie dan van GroenLinks daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. In die zin ook onze ontdekking als je 
kijkt bij het rapport van Verduurzaming Sportaccommodaties als je de resultaten daarvan ziet. Niet 
alleen hebben wij aangegeven met een miljoen investering… 
 
De VOORZITTER: De heer Theunis? 
 
De heer THEUNIS: Hoeveel het bijgedragen structurele lastenverlaging met verenigingen… 
 
De VOORZITTER: Wethouder Theunis? 
 
De heer THEUNIS: Maar u zit in de… Ja, maar ik maak het even af dan… 
 
De VOORZITTER: Ja, maar het gaat over het vorige punt… 
 
De heer THEUNIS: Maar dan heb ik ook daar… 
 
De VOORZITTER: Anders dan raken we de draad kwijt… 
 
De heer THEUNIS: Per vereniging de reductie van de CO2-uitstoot. Dus laat ik op dat, die motie 
eigenlijk reageren dat we in die zin eigenlijk ja dat lijkt mij logisch laat ik het zeggen dat. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. Ga uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. Op dit motie “Energiescan woningen” heeft zojuist de 
heer Breedveld aangegeven dat het tot maximaal 300 euro kan kosten. In uw voorgestelde variant 
neem ik aan dat die kosten gelijkend zijn, dus dat die niet ineens nul euro zijn. De 
energieambassadeurs die hier worden genoemd, wij nemen aan dat hetzelfde is als de 
duurzaamheidsambassadeurs die als vrijwilliger ingezet kunnen worden. wat weet u misschien waar 
die 300 euro uit bestaan en waar dat nou precies voor nodig is? 
 
De VOORZITTER: De heer Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Nee, maar zoals ik al zojuist heb aangegeven zal ik ook richting de Begroting daar 
nog nader naar moeten kijken. Kan ik het goed samenvoegen? Is dat goed werkbaar? Gaat dat wat 
opleveren? En kan ik de kosten met kosten maken, maar dat moet ik gewoon even nader bestuderen. 
Maar daar kom ik wel op terug, want precies weten op dit moment doe ik het niet.  
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De VOORZITTER: Ik zie de heer Schijvenaars naar de interruptiemicrofoon lopen. Ja. Ga uw gang 
meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, wethouder Theunis mag ik een vraag stellen aan de voorzitter van de 
gemeenteraad?  
 
De VOORZITTER: Ja, u mag mij alles vragen zolang het maar in de orde van de vergadering is. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, ik wil graag een interruptie plegen, voorzitter. En ik vind dat we het 
moeten doen via de voorzitter. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Graag gedaan. 
 
De heer SCHIJVENAARS: De wethouder sprak in zijn termijn dat te bezien valt hoeveel geld er dan 
uiteindelijk nodig is. Collega raadslid van de CDA-fractie die sprak over 100-200 mensen of 100, 200, 
300 euro per gezin. Maar de wethouder zegt ook iedere keer weer van ik heb niet meer geld nodig. En 
net zegt u weer van ja als er meer geld nodig is dan zien we dat wel weer bij de Begroting. Dan vraag 
ik gewoon aan de wethouder, voorzitter, wat is het nu? Incidenteel 5 ton en structureel 50.000 of gaan 
we toch maar weer een beetje alle kanten uitwaaieren. Wat is het nu? 
 
De VOORZITTER: De heer Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Ja, verbaast me enorm, want u begrijpt dit niet goed. Ik heb u een voorstel 
gedaan. Dat voorstel ga ik als u dat aanneemt ga ik het uitwerken. Ik zeg dit geld heb ik ervoor nodig, 
dan komt er vanuit de raad een aanvullend voorstel, wat dan extra geld kost. Dat is toch aanvullend 
op mijn voorstel? 
 
De VOORZITTER: Nog een kleine… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Maar als er dan in de toekomst andere voorstellen gaan komen vanuit de 
raad of vanuit de samenleving gaat u dan ook zeggen van dit is wel een interessant voorstel, een 
interessant actiepunt ik ga terug naar de raad of ik ga op een andere manier een potje zoeken om 
toch te komen tot de dekking voor die investeringen in die duurzaamheid. 
 
De VOORZITTER: De heer Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Volgens mij vat u de werkwijze van de raad heel goed samen nu. 
 
De VOORZITTER: De heer Breedveld met een interruptie voor de heer Theunis. 
 
De heer BREEDVELD: Dank u wel, voorzitter. Meneer Theunis u geeft eigenlijk exact aan waar het 
plan voor bedoeld is, die duurzaamheidslening meer onder de inwoners bekend maken. Wij hadden 
alleen in gedachten als je de duurzaamheidslening, als je een gratis energiescan doet voor 100 
Roosendalers die zeggen oké fantastisch dat is gratis. Dan laten ze een energiescan doen. Komt er 
een ambassadeur die maakt een heel maatregelenpakket met de kosten eraan. En onderaan staat 
dan u heeft geen geld. Logisch verhaal, wij willen u gratis in ieder geval deze lening aanbieden voor 
die hele lage rente, die willen wij u aanbieden gekoppeld aan die scan. En dan heb je eigenlijk gelijk 
een hele mooie ingang om die duurzaamheidslening bij die mensen. Zou er op die manier ook mee 
kunnen leven? 
 
De VOORZITTER: De heer Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Nee, de heer Breedveld heeft natuurlijk volstrekt gelijk. Als u even kijkt hoe de 
communicatie duurzaamheidslening, ook de stimuleringsregeling want we hebben ook gezegd we 
gaan daar gewoon communicatief mee aan de slag. Dan moet je inderdaad mensen erop wijzen van 
denk aan duurzaamheid, u heeft de mogelijkheid om bij de gemeente een lening daarvoor aan te 
vragen. Uiteraard moet daaraan ingebed worden en als u dat doet, u heeft ook recht op een 
duurzaamheidsscan. In die trend moeten wij het gaan doen. Dat klopt. 
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De VOORZITTER: De heer Theunis vervolgt u uw betoog. 
 
De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, dan nog de twee amendementen van de Roosendaalse of van de 
Nieuwe Democraten. Ja, even ik zie wel iets in het betoog van meneer Schijvenaars maar toch een 
beetje meer van het is natuurlijk een hoger gelegen abstractieniveau wat ik op zich wel deel, 
elementen ervan, maar dan zie ik in het amendement gewoon niet terug. Want dan zie ik een 
amendement wat zeer intern gericht is op de organisatie, waarvan ik denk die toezegging die doe ik 
zo. Natuurlijk gaan we met de organisatie aan de slag qua duurzaamheid. Als u kijkt met het 
Stadskantoor, met andere maatregelen en nogmaals ik heb al toegezegd ook aan het eind van het 
jaar te rapporteren hoever we daarmee gegaan zijn. Dat hoeft eigenlijk allemaal niet. Ja, die andere 
daar snap ik eigenlijk ook niet veel van. Want de Omgevingsvergunning met de milieustraat. Wat heeft 
de Omgevingsvergunning er allemaal mee te maken. En er ligt nu juist, voorzitter, bij u raad een 
voorstel voor een innovatieve milieustraat wat aan deze eisen gewoon moet gaan voldoen, dat ligt al. 
En ik stel ook voor dat debat moeten we ook gaan voeren aan de hand van dat voorstel wat er ligt, 
dus, dus in die zin. Ik moet ook eerlijk zeggen ik heb er niet alleen geen behoefte aan dat 
amendement maar ik wil dat ook ontraden op deze wijze. Ik denk dat we spreken van een heel hogere 
ambitie, ik althans een veel grotere ambitie en ook een enthousiasme voor deze 
Duurzaamheidsagenda. En daar wil ik het ook graag aan vasthouden en die concretisering daarvan 
heb ik al toegezegd die moeten we zeker aan het eind van het jaar ook gaan laten zien met ferme 
stappen. Geldt ook voor het amendement voor financiën. Ja, ik weet niet waar die bedragen vandaan 
komen. Natuurlijk kost dat euro’s want dat begrijpt dan de heer Schijvenaars niet goed. Het gaat er 
juist om dat die euro’s dat die niet apart, we hebben al gezegd we hebben aangegeven een aantal 
duurzaamheidsmaatregelen zitten in de portefeuilles van collega wethouders als ik kijk naar 
klimaatadaptatie, groen, zitten daarin daar zitten de euro’s in verborgen. De heer Breedveld overigens 
dan moet ik terug naar de Commissie zei u ook al dat de heer Rotmans had ook gezegd in deze regio 
West-Brabant al investering van 30 miljoen of 30 miljard euro zelfs laat wel het merendeel bijna alles 
zijn investeringen die niet door de overheid hoeven te worden gedragen. Het spel moet juist zijn dat 
wij en die beweging daar geloven we ook in, dat zie je ook op dit moment ook heel sterk terug ook in 
de formatieonderhandelingen op dit moment met de energietransitie dat wij die economische 
beweging op gang moeten brengen dat juist anderen gaan investeren in duurzaamheid en niet zozeer 
de overheid. Dank u. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Theunis voor uw bijdrage. Ik ga ervan uit dat ook alle 
vragen daarbij beantwoord zijn. En dan kunnen wij overgaan naar de tweede termijn. En dan kijk ik 
even rond naar degenen die geen eerste bijdrage…geen eerste termijn hebben bijgedragen. Ik heb er 
drie staan op dit moment en ik zal in de gaten houden of er nog meer bij komen. Maar de eerste was 
in ieder geval de heer Van Gestel van de VLP. Ga uw gang. Ga uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, duurzaamheid is hip tegenwoordig en ja de heer 
Schijvenaars heeft daar veel aan toe te voegen, want hip is dat is in en dat moeten we ook zeker 
doen. Dus wellicht lopen we volgende week allemaal ook met een rode strik, meneer Schijvenaars. 
Als dat hip wordt dan gaan we dat zeker doen. Maar vooralsnog is duurzaamheid een veel grotere 
opgave van door u hier zomaar geschetst en neergezet in de gemeenteraad. Duurzaamheid moet 
namelijk van binnenuit komen. Want als de mensen niet mee willen, dan is er weinig duurzaamheid en 
weinig te bereiken. Als de bedrijven niet mee willen blijft de opgave enorm groot en ik denk dat daar 
ook een stukje winst zit van het klimaatakkoord van Parijs is dat werkgevers, bedrijven daaraan mee 
doen. Zonder die firma’s zonder die bedrijven komen we nergens, meneer Schijvenaars. Maar 
uiteraard moeten we ook onze inwoners niet vergeten. Als dat van binnenuit komt dan is dat goed en 
dat kunnen we op deze manier met wat voorgesteld wordt door het college ook deels bereiken, dus 
een stap voorwaarts. Het is niet het complete plaatje het is het deel van het plaatje want 
duurzaamheid is veel groter dan wat we vanavond bespreken. De motie “Energiescan woningen”, ja 
interessante motie en wij staan daar niet onwelwillend tegenover. Wij willen niet zeggen dat het een 
sympathieke motie is het is gewoon een goede motie. Alleen om ook een goede motie financieel goed 
te kunnen beoordelen willen we toch meer inzicht hebben in die 300 euro. Als het maximaal 300 euro 
kost en meneer Breedveld weet het wel en de wethouder weet het niet waar dat nou precies naartoe 
gaat en hoe dat opgebouwd is dan willen wij daar toch graag iets meer fine tuning over hebben 
voordat we zeggen tegen dit hele bedrag ja. Het is voor ons eigenlijk nog een klein heuveltje, meneer 
Breedveld. Het amendement actieplan, verminderde CO2-uitstoot ja misschien klinkt het raar 
voorzitter, dat ik het tegen de indienende partij moet zeggen, maar dat is heel moeilijk vast te leggen 
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op papier wij spreken in zelf ervaring in de transport wij spreken in de transportwereld niet van 
verminderde CO2-uitstoot maar van CO2-reductie omdat u de uitstoot niet effectief vast kan stellen op 
12% of op zoveel CO2. U kunt zeggen er is een reductie gaande of plaatsvindt of kan geredu… of kan 
ontstaan van ongeveer tussen de 10 en 20% of ongeveer 23-27% zijn marges. En die marges die 
kunnen ook afwijken, die afwijkingen die staan ook gewoon vast. We zouden liever zien dat er staat in 
het amendement aangeven hoeveel CO2-reductie de investering oplevert. Ja, extra geld waar geen 
extra geld gevraagd wordt, dat vinden we veel te prematuur, voorzitter. En dan al die extra 
maatregelen, het klinkt allemaal leuk. Als u weet dat e-voertuigen bijvoorbeeld ook hybride voertuigen 
zijn dan weet ik niet wat de doelstelling is, moet toch 100% elektrisch zijn. En als laatste, voorzitter, 
terugdringen van het gebruik van de dienstauto door zoveel mogelijk gebruik te maken van het 
openbaar vervoer. Ja, ik wil mevrouw Schenk, ze is er niet bij vanavond, dan wel in bescherming 
nemen. Maar ik zou het haar niet willen aandoen dat ze met het openbaar vervoer ergens in een dorp 
straks terechtkomt en dan na een gezellige avond nog wat met de bewoners wil drinken en dan alleen 
lopend naar huis moet, want de bus rijdt niet meer terug. En daar gelaten dat ik er niet van overtuigd 
ben dat we de heer Lok ook uit de auto krijgen, maar goed oké. Als alle collegeleden een echt 
elektrisch voertuig rijden is dat misschien ook wel opgelost.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Gestel. Dan ga ik naar een tweede termijn van de VVD, 
de heer Wezenbeek. De heer Wezenbeek ga uw gang. 
 
De heer WEZENBEEK:  Dank u wel, meneer de voorzitter. Allereerst zou ik willen beginnen met een 
van harte proficiat toe te wensen aan mevrouw Koenraad van GroenLinks want die spreekt zelf over 
een victorie. Nou, dus een victorie-avond hier in Roosendaal en misschien geeft het wel een opmaatje 
naar de nieuwe kabinetsformatie die morgen weer gewoon doorgaat. Dus laat ons hopen dat het een 
begin is van een nieuwe landelijke politiek. Maar we gaan naar het voorstel, prima voorstel natuurlijk. 
Dat wordt door de meeste mensen gedragen. Ik ga die naam van die spreker van vorige week niet 
herhalen, want dat is net al gezegd dat is 100 keer al genoemd. Maar die zei en het is toch een beetje 
papegaaiengedrag, het is te vaag en daar wil ik toch even in meegesproken hebben dat vinden wij zelf 
ook. Het moet wat meer directer worden met wat meer beoogde effecten zoals verduurzamen 
versnellen. En de gemeente kan een grotere rol spelen dat staat er ook wel in, maar dat moeten we 
ook wel gaan doen denk ik. Het is ontstaan uit een burgerparticipatietraject dat geeft  toch wel goed 
dat we goed met die burgers met z’n allen bezig zijn denk ik. Vanuit de R100 was dat in de tijd. Zeg ik 
dat goed? Ik geloof het wel. Ook staat er in het stuk dat er ieder jaar nieuwe acties zullen zijn tot 2021 
dat vinden wij natuurlijk ook prima. Wat ik ook gezien heb in het stuk het idee van Deventer dat denk 
ik ook wel leuk is om mee te nemen in Roosendaal, dat woonabonnement. Het is de moeite waard om 
daar eens in te duiken denk ik voor onszelf. Wij zijn ook heel blij met de verduurzaming en verlichting 
van die fietspaden. Zelfs voor de binnenstad waar ik zelf als voorzitter van de Commissie Binnenstad 
een warm hart toe heb voor de stad staat er zelfs twee keer in dat er meer waterpartijen komen in de 
binnenstad, twee keer wordt dat genoemd dus dank u daarvoor. Wethouder, een paar vraagjes blijven 
er toch over. Want deze week is in de wandelgangen gesproken met andere mensen van onze fractie 
volgens mij of steunfractieleden ik weet het allemaal niet precies over de plannen voor de komende 
twee jaar. En de vraag is eigenlijk van onze fractie en fractieleden en steunfractieleden is er al meer 
vooruitgang in en is daar meer duidelijkheid in? Ja, bij de CDA-motie die financiële consequentie is 
daar genoemd maar dat zal ons toch niet weerhouden, denk ik, om namens de VVD-fractie te zeggen 
dat wij die motie kunnen gaan steunen. De amendementen zullen wij allebei niet steunen om daar 
mee af te ronden, of allebei de amendementen van meneer Schijvenaars die willen we niet steunen. 
En bij het amendement van GroenLinks en Partij van de Arbeid en D66 zullen we wel steunen, want ik 
zelf als oud-ondernemer vind het belangrijk als ondernemer was het wel heel belangrijk meten is 
weten en dat komt hier goed in naar voren toe. Tot zover, meneer de voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Wezenbeek. En dan op dit moment de laatste termijn in de 
tweede termijn is de heer Raggers van D66. De heer Raggers, ga uw gang met de tweede termijn. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. In navolging van mevrouw Koenraad van GroenLinks en 
de heer Wezenbeek van de VVD ben ik ook trots dat D66 landelijk deelneemt aan de 
formatiegesprekken. Wij zijn als het CDA vanavond onderdeel van het motorblok zo. Wij hopen een 
elektrische motor. Ik heb namens D66 al steun toegezegd aan het actieplan in de Commissie. D66 is 
namelijk voor een duurzamer Roosendaal en dat vonden wij en dat vinden wij ook hard nodig. Ergo 
onze steun heeft het plan. Maar ik wil wel nog wat dieper ingaan op de motie van het CDA, want dat 



 
 

Verslag raadsvergadering 08 juni 2017     pagina 14 

vinden wij en sich een interessante motie, die kan potentieel meer duurzaamheid opleveren in onze 
gemeente. En waar we na de Commissie nog bang waren dat het CDA eventueel gratis zonnepanelen 
wilde aanbieden zien we nu een constructief voorstel aan het begin van een duurzame cyclus. 
Namens D66 wil ik wel graag pleiten voor een eigen inbreng van onze inwoners. Want helaas 
accepteert de gemiddelde Nederlander vrijwel alle gratis cadeautjes die de Albert Heijn aanbiedt. Bij 
mij thuis ook, mijn huis ligt nog vol met wuppies bijvoorbeeld. En zelf heb ik in het verleden bij 
hardloopwedstrijden ook altijd de gratis medailles geaccepteerd en die liggen nu ergens in een laatje. 
Het kan ook anders een mooie, groene, duurzame hardloopwedstrijd in Nijmegen als de zeven 
heuvelenloop laat de deelnemers sinds een paar jaar kiezen, willen ze wel of geen medaille. En als je 
wel een medaille wil, dan mag je ervoor betalen. Dat scheelt veel in het aantal medailles en daarmee 
in grondstoffen. En zo betalen de overige deelnemers ook niet voor de medailles van andere. En dat 
vinden wij dat ook zou moeten gelden bij deze motie. Geef het niet zomaar gratis weg, vraag een 
eigen bijdrage aan onze inwoners. Dan bereiken we met dezelfde pot geld meer huishoudens en dat 
vinden we heel belangrijk hebben we waarschijnlijk te maken met meer toegewijde deelnemers. 
Waardoor de uitvoering van de voorstellen die blijken uit de scan waarschijnlijker wordt. Als voor het 
CDA een eigen bijdrage bespreekbaar is dan zijn wij bereid deze motie mede in te dienen. Gratis is 
echt te makkelijk en daarmee echt minder duurzaam. Tot zover, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Raggers. En ik kijk even rond of ik nog andere partijen die niet 
in eerste termijn gesproken hebben een tweede termijn willen. Dat is niet het geval. Dan ga ik naar 
degenen die in eerste termijn gesproken hebben en dan start ik met het CDA in neem aan de heer 
Breedveld. De heer Breedveld uw tweede termijn, ga uw gang. 
 
De heer BREEDVELD: Ja, dank u wel, voorzitter. Bedankt ook voor de wethouder voor zijn reactie en 
eigenlijk de steun aan de motie. Dank ook voor de verduidelijking. VVD ook bedankt voor uw steun, 
toegezegde steun voor de motie. Ik wil graag nog even op twee partijen reageren om VLP te 
overtuigen om deze motie ook mee in te dienen. Dat zijn de kosten en de energieambassadeur of de 
duurzaamheidsadviseur zoals u die noemt is gratis is een vrijwilliger die betrokken is bij 
duurzaamheid. Het is heel belangrijk dat een advies niet zomaar een advies gaat worden, er moet een 
specialist bij komen die ervoor zorgt dat het een valide advies wordt. Een betrouwbaar advies, een 
advies met hoeveel kost muurisolatie met dit op maat, precies voor dat maatadvies voor dat huis. Die 
maatregelen worden beschreven heel exact gecheckt en dat kost, dat is het geld voor die 300 euro 
maximaal. Die maatregelen worden voorgesteld aan een particulier met in combinatie met de 
duurzaamheidslening u kunt dat afsluiten en  ook gelijk aanschaffen. Lokale installateurs wil ik ook bij 
noemen, worden bij de uitvoering betrokken. Het lijkt me al met al een prachtig mooie zet in de goede 
richting. Het voorstel van D66 ik heb zojuist al gezegd dat is zeker bespreekbaar maar zo zijn er nog 
heel veel zaken die je zou mee kunnen nemen in de uitvoering van de pilot. U maakt alleen een 
denkfout naar mijn mening en dat is dat het gratis is. Nee, bij de Albert Heijn krijg je die wuppies mee 
maar hier niet, hier moet je een, thuis op de bank moet je praten over dat je duurzaamheid belangrijk 
vindt, dat is een energiescan van de gemeente die wordt aangeboden. Zullen we eens bellen, zullen 
we eens aanvragen. Je moet tijd maken, je krijgt het niet gratis. Je moet moeite erin steken en daarna 
ontstaat er een mooi plan en hoop je dat op basis daarvan mensen zeggen wij willen onze woning 
verduurzamen we willen er energie in steken. Dus dat is de reactie op D66. De andere moties, 
amendementen zullen wij niet steunen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Breedveld. Dan kijk ik… 
 
De heer BREEDVELD: Van mevrouw Koenraad zullen we wel steunen en de andere twee niet.  
 
De VOORZITTER: Dan nu echt. Dank u wel, meneer Breedveld. Meneer Schijvenaars, uw tweede 
termijn. Ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Interessant te vernemen dat de wethouder 
uitspreekt… Interessant te vernemen dat de wethouder uitspreekt in zijn termijn dat hij wel een beeld 
heeft bij het betoog van de Nieuwe Democraten. Hij vindt het wat abstract. Maar hij snapt wel een 
beetje de richting krijg ik zomaar het gevoel. Maar dan vervolgens op de inhoud dan zegt de 
wethouder ja ik heb niet meer geld nodig want dat zie ik dan wel elders in de Begroting dan wel als ik 
wat extra’s nodig heb kom ik wel weer terug naar de raad toe. Terwijl wij juist de wethouder extra geld 
bieden dat hij gewoon actief aan de slag kan en aan de slag kan blijven en niet voor elke 10.000 euro 
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terug moet naar de raad. Dat vinden we jammer. Wij snappen ook wel dat 1 miljoen en een ton 
structureel dat dat nog steeds weinig is, maar wij vinden wel dat we die extra stap moeten willen 
zetten met elkaar juist in het belang van een duurzame toekomst. Dus het eerste amendement gaan 
wij in stemming brengen. En dan over het tweede amendement dan zegt de wethouder in zijn betoog 
zoals wij dat dan in ieder geval begrijpen… 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars u heeft een interruptie van de heer Van Gestel van de VLP. 
Ga uw gang meneer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, ja u dient uw amendement dat extra geld toch in. Weet u als de 
portefeuillehouder Financiën… 
 
De VOORZITTER: Momentje. Ik vind het erg onrustig in de zaal. Er zijn diverse gesprekken bezig 
denk ik en ik hoor graag alleen de interrumpant. Dank u wel. 
 
De heer VAN GESTEL: Het is ook een zorgelijke zaak voorzitter, want als de wethouder Financiën 
zegt dit heb ik nu nodig en mocht het meer zijn dan kom ik bij u terug. Nou u kunt hem niet creativiteit 
op financieel gebied ontzeggen, dat doet hij uitstekend. Dus als daar geld nodig is hij komt echt niet 
voor 10.000 euro bij u terug. Hij heeft dat goed in de gaten. Wij hebben het vertrouwen dat hij dan 
inderdaad ook gewoon terugkomt, dat is voor ons toch zo klaar. Waarom is het voor u niet zo klaar. U 
geeft eigenlijk zeg maar een cheque daar schrijf ik een miljoen op want dat klinkt hip een miljoen voor 
duurzaamheid. U vindt dat hip, dus doen we. Maar u bereikt er toch helemaal niets mee. Als het geld 
niet nodig is dan heeft u een miljoen in de Begroting weggegeven. En dan weet ik wel wat meneer 
Theunis daarmee kan doen een miljoen. Ik zie hem al knikken. 
 
De VOORZITTER: Wat is uw expliciete vraag meneer Van Gestel? 
 
De heer VAN GESTEL: Waarom brengt u zo’n dergelijke amendement toch nog gewoon in stemming, 
trekt u dat gewoon in. Zegt u toch gewoon ja misschien niet zo handig volgende keer beter.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, het is altijd goed luisteren als de VLP een interruptie pleegt. 
Maar goed laten we proberen het te begrijpen. De VLP die zegt als de wethouder A zegt dan zegt de 
raad ook A. Als de wethouder zegt spring dan springt de VLP. En als de wethouder zegt buig dan 
buigt de VLP. Voorzitter, dat mag dat is een keuze van de VLP. De Nieuwe Democraten vinden dat 
duurzaamheid dat dat te belangrijk is om dat met een relatief laag bedrag verder op de politieke 
agenda te zetten en te gaan realiseren. Iedereen, elke wetenschapper zegt nu al dat we hopeloos 
achterlopen in het kader van een duurzame toekomst. Dat betekent dus dat er alleen maar extra geld 
nodig is dus hoe meer geld hoe beter en een duurzamere toekomst er sneller in beeld komt. En dat is 
nou precies de reden dat de Nieuwe Democraten vinden als regeren dan toch vooruitzien is dan moet 
je inderdaad vooruitzien. En dan moet je accepteren dat er versnelde maatregelen nodig zijn en dus 
moet je dan ook bereid zijn om extra geld te gaan voteren, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Oké, gaat u verder met uw betoog meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, dan het tweede betoog extra acties en extra duurzaamheid. 
Ook dan zegt de wethouder weer ja dat snap ik wel. En dan noemt hij als voorbeeld de milieustraat 
van ja dat gaat sowieso al gebeuren. De wethouder zegt dus vanavond dat het voorstel voor de 
milieustraat 100% zal moeten voldoen aan datgene wat in deze, in dit actieplan staat, dat betekent 
dus 100% voldoen aan de circulaire economie. Dat is wat de wethouder zegt. Wij vinden dat prima. 
Wij zullen de wethouder daar ook aan vasthouden aan deze harde toezegging van vanavond. Hij kan 
niet straks zeggen van ja ik bedoelde het anders of het was meer een opzetje naar. Nee, vanavond 
zegt de wethouder de nieuwe milieustraat zal 100% gaan voldoen aan de eisen van Roosendaal 
Futureproof. Nou andere voorbeelden zijn niet verder uitgewerkt met elkaar, maar goed wij gaan ervan 
uit voorzitter, dat ook al die andere onderwerpen ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden. Is het 
niet dit jaar dan is het wel volgende jaar. En dat betekent voorzitter dat we ook dit amendement in 
stemming gaan brengen omdat wij als Nieuwe Democraten de zaken graag heel SMART 
geformuleerd willen vaststellen en ook in stemming willen brengen.  
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De VOORZITTER: Dank u wel, heer Schijvenaars. En dan en mevrouw Koenraad is al onderweg. 
Heel mooi. Mevrouw Koenraad uw tweede termijn, ga uw gang. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, dank voor de felicitaties van VVD in de persoon van de heer 
Wezenbeek. Eigenlijk hadden we wel kunnen trakteren bedacht ik me later als we deze victorie echt 
naar ons toe hadden willen halen, dat was heel handig geweest. Dat zijn we dan weer vergeten. De 
VLP wil ik graag even op reageren, want de VLP zegt liever reductie het woord dan uitstoot. Daar 
hebben ze eigenlijk een punt, dat moet ik inderdaad, dat zou beter geweest zijn. Als de VLP het 
alsjeblieft zo wil opvatten dat er reductie staat in plaats van uitstoot dan kunnen ze misschien toch nog 
mee. En inderdaad exacte cijfers heb ik ook in de voorbereiding wel gehoord. Het is heel lastig om het 
precies te berekenen en daarom is dat ook eigenlijk een extra argument om te zeggen maak er geen 
normen van want dan kun je inderdaad zo’n bandbreedte ook aanhouden. En dan even kijken ja de 
wethouder zegt over het amendement van GroenLinks van ja het is eigenlijk logisch het gebeurt al. 
Toch wil graag GroenLinks het wel blijven aan of blijven indienen dit amendement wat overigens ook 
kan dat nog dat Roosendaalse Lijst dit ook nog mede indient dat was even de vraag van de 
Roosendaalse Lijst. Ik weet niet of dat in de tweede termijn nog veranderd kan worden dat geloof ik 
eigenlijk niet, maar goed. Soms lijkt het toch alsof bedrijven duurzamer zijn dan ze zijn, dus het is toch 
wel handig denk ik om het wel consequent te doen vooral als er plannen van buiten naar binnen 
komen.  
 
De VOORZITTER: Ja, even, om in te gaan op uw vraag. Mij is niet, heeft niet bereikt dat de 
Roosendaalse Lijst… Wel? Misschien? 
 
Mevrouw KOENRAAD: Middels GroenLinks dan eigenlijk. 
 
De VOORZITTER: Dan moet u het wel aanbrengen voordat we in stemming brengen anders is het 
een beetje water onder de brug. Dus wat is nu de gang van zaken? Want de Roosendaalse Lijst 
ondertekent wel of niet? 
 
Mevrouw KOENRAAD: Roosendaalse Lijst dient mee in. 
 
De heer DE REGT: Voorzitter? 
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Voorzitter, wij willen graag het amendement mee ondertekenen. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja. 
 
De heer DE REGT: En datzelfde geldt voor de motie van het CDA. 
 
De VOORZITTER: Oké.  
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja. 
 
De VOORZITTER: Ga verder. 
 
Mevrouw KOENRAAD:  Dan nog iets over de motie van energiescan. Ja, GroenLinks vindt dat verder 
een interessante motie, dat zou ook haast niet anders kunnen. Waar we wel graag aandacht voor 
willen hebben is dat Transition Town Roosendaal eigenlijk ook al heel lang aan het pionieren is juist in 
die energiescan. Die doen dat al jaren gratis en die mensen zijn niet zo hip maar ze zijn het wel al heel 
lang aan het doen. En dat is wel een punt wat GroenLinks toch wel graag wil neerzetten van 
inderdaad we zijn heel blij dat duurzaamheid nou echt breed omarmd wordt maar er zijn inderdaad al 
mensen al gewoon pioniers al jaren mee bezig. En deze motie willen we best graag steunen als er 
dan inderdaad wel gekeken wordt naar de mensen bij Transition Town die dat al heel lang doen. Want 
je zou inderdaad kunnen denken van geef hun daar dan ook een rol in. Dus ik weet niet of de 
wethouder daar misschien nog iets over kan zeggen? Even zien nou volgens mij ben ik er bijna hoor. 
Ja, dan hebben we de twee amendementen van Groen van de Nieuwe Democraten. Ja, daar hebben 
we het best lastig mee, want als we twee jaar geleden deze amendementen hadden gezien dan 
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hadden we gezegd ja doen. Maar toen was er inderdaad nog heel veel zendingswerk nodig en 
eigenlijk… 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad uw spreektijd is eigenlijk voorbij  
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja. 
 
De VOORZITTER: Dus als u naar de afronding kunt gaan. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Even een punt nog twee jaar geleden hadden we dit direct gesteund nu zijn 
we toch een beetje bang voor achterover leunen van de gemeente gaat u duurzaam maken. En dat is 
de reden waarom we inderdaad het amendement met dat extra geld niet gaan steunen. En de extra 
acties daar waren we ook een beetje weifelachtig over omdat ze niet uitputtend zijn de lijst is niet 
uitputtend en misschien ook niet goed geprioriteerd. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koenraad. En ik heb mij zojuist laten verzekeren door de 
griffie dat de ondertekenaars die nu zich bij monde hebben gemeld ook op de definitieve versie op de 
stukken zullen komen te staan, dus dat zit goed denk ik dan. Ja, verder geen tweede termijnen dus. 
Dan kijk ik even naar de portefeuillehouder want ik heb een paar vragen gehoord volgens mij voor u 
dus als u die kunt beantwoorden graag. 
 
De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Even reageren terecht in de mevrouw Koenraad 
Transition Town die club bij mij zeer bekend. Groep fantastische mensen die  goed werk leveren, ook 
een van de belangrijkste partners eigenlijk in de R100. We hebben een hele belangrijke bijdrage ook 
de heer Adriaansen mij persoonlijk zeer bekend. Uiteraard gaan die in dit verdere proces gewoon een 
hele belangrijke rol spelen laat dat duidelijk zijn. Misschien was ik in over de motie in de reactie wat te 
kort wat ik gezegd heb eigenlijk, want dat spreekt me wel aan dat is namelijk SMART, dat is namelijk 
heel als je de CO2-uitstoot ik noem dan een voorbeeld wij hebben dat gedaan bij de verduurzaming 
van de sportaccommodaties. Hebben wij heel duidelijk aangegeven van wat die miljoen euro 
opleverde staat in het rapport over financiële lastenverlichting maar ook over CO2-uitstoot. Wat u zegt 
in feite zegt u van wethouder als verdere energietransitie maatregelen genomen worden maar als wij 
in staat ook bedrijven met zonnepanelen in de daken wordt de standaard geeft u dan ook aan tot 
welke reductie dat geeft in de CO2-uitstoot. En dat wil ik graag dat als dat in de motie is prima dan 
moeten we dat gewoon doen met z’n allen. Even de concrete vraag van de VVD die hebben natuurlijk 
in de Commissie ben ik in staat aan mevrouw Vermeulen toezegging gedaan van bent u in staat om 
op enig moment moeten we even kijken om even twee jaar vooruit te kijken en concrete punten, staat 
genoteerd gaan we natuurlijk ook doen. Tot slot even nog een klein stukje verduidelijking. In die zin 
was ik vanochtend ook in Den Haag, Commissie Financiën van de VNG ook over de onderhandeling 
met het Rijk en eigenlijk nog steeds de voorbereiding voor het onderhandelingspakket voor de 
formatieonderhandelingen. Was heel dat je unaniem als gemeente wel zegt als het gaat over 
energietransitie en het geld wat de overheid, zie je dat gemeenten in het onderhandelingspakket geen 
geld vragen aan het kabinet, maar ervan uitgaan dat op Rijksniveau de middelen worden vrijgemaakt 
voor die ondersteuning. Maar niet dat dat op gemeentelijk niveau, heel fundamenteel dat we zeggen 
ook als de overheid erin gaat investeren vooral ook op het gebied van energietransitie is dat iets dat 
middelen vooral op nationaal niveau moeten worden vrijgemaakt en niet op gemeentelijk niveau want 
dan is het te veel versnipperd, maar dat tot slot. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Theunis dat en met uw bijdrage en beantwoording van de 
vragen zijn we aan het einde gekomen van de beraadslagingen van dit punt en kunnen wij overgaan 
tot stemming. En zoals u weet starten wij dan met de amendementen en laten we er een countdown 
van maken van drie naar twee naar een, tot we bij het moederstuk zijn. Dus ik wil eerst in stemming bij 
u raad mits daar geen stemverklaringen vooraf aan… Dat is niet het geval. Amendement A-3 
“Actieplan Roosendaal Futureproof, Duurzaamheidsagenda 2017”. Mag ik zien van u raad wie 
hiermee instemt? Dat is volgens mij bij unanimiteit. Het amendement is aangenomen.  
 
De VOORZITTER: Dan nummer 2 amendement nummer 2 “Extra acties, extra duurzaamheid”. 
Iemand een stemverklaring vooraf? Niet het geval. Dan wil ik graag zien hoe u deze, dit amendement 
beoordeelt? Kunt u hiermee akkoord gaan? Dat is GroenLinks en Nieuwe Democraten. Het 
amendement is verworpen. 
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De VOORZITTER: Dan amendement 1 zijnde “Extra geld, extra duurzaamheid”. Een uwer een 
stemverklaring vooraf? Is niet het geval. Dan zou ik graag zien wie van u kan instemmen met dit 
amendement. En dat is alleen Nieuwe Democraten. Het amendement is verworpen. 
 
De VOORZITTER: En zoals ik al zei, countdown, dan komen we nu aan bij het moedervoorstel. En 
graag zie ik van u wie kan instemmen met het inmiddels geamendeerde natuurlijk, moedervoorstel. 
Wie? Sorry, excuus u heeft helemaal gelijk meneer Schijvenaars. Een stemverklaring vooraf voor 
degenen die dat willen natuurlijk. U moet nu bijna wel. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, wij gaan het moedervoorstel uiteraard van harte steunen. We 
vinden het wel spijtig dat we niet hebben kunnen bereiken vanavond dat er meer geld en meer 
concrete acties werden genoemd voor ons mag het allemaal veel smarter zijn dat het veel sneller gaat 
juist in het belang van onze kinderen, voorzitter. Maar we gaan het voorstel zeker steunen en we gaan 
de wethouder heel nauwlettend volgen in het nakomen van zijn toezeggingen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Schijvenaars en excuus voor de omissie. Dan nogmaals het 
verzoek aan u raad om aan te geven wie met het moedervoorstel kan… eenieder. Akkoord ik zie 
volgens mij bij unanimiteit akkoord verklaard. Het is aangenomen. 
 
De VOORZITTER: Moedervoorstel aangenomen zijnde, gaan wij over naar de motie. Er is er een 
ingediend. Iemand daarvoor een stemverklaring vooraf? De heer Van der Aa, SP ga uw gang. 
 
De heer VAN DER AA: Dank u wel, voorzitter. De SP ziet liever dat de motie ‘Energiescan woningen” 
samengevoegd zou worden met de stimuleringsregeling Duurzaamheidsleningen en om die reden 
zullen wij de motie niet ondersteunen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer van der Aa. Dan zeg ik nog een keer, dat is de heer Raggers 
van D66. 
 
De heer RAGGERS:  Dank u wel, voorzitter. Hoewel D66 dus denkt dat de CDA-motie nog duurzamer 
kan, begrijpen we dat dat vandaag niet gaat lukken, en omdat de ‘D’ bij D66 ook voor duurzaam staat, 
zullen wij de motie wel steunen. We hopen wel op een goed overleg met het CDA bij de evaluatie van 
deze motie want zoals de heer Breedveld zelf ook al zei in zijn termijn onze suggestie is een goede 
suggestie.  
 
De VOORZITTER: Oké, ik zie verder geen verzoeken tot stemverklaring. Dan gaan we over tot het in 
stemming brengen van deze motie. Mag ik zien van u raad wie kan instemmen met deze motie. Het is 
heerlijk om te zien hoe bijna eensgezind we zijn vanavond. Met uitzondering van de SP kan iedereen 
akkoord gaan met deze motie en is die ook aangenomen.  
 
De VOORZITTER: Gezien het feit dat het volgende punt van de agenda is afgehaald bij het 
vaststellen van de orde van de vergadering  sluit ik bij deze de vergadering en wens ik u een prettige 
voortzetting van de avond. En de voorzitter van de volgende vergadering zegt over 10 minuten, dat 5 
voor het hele uur gaan wij verder met de Commissievergadering. Dank u wel.   
 
7. C-CATEGORIE 
a. Raadsmededeling 20-12017 Verplaatsing schoorsteen Philips 
Dit agendapunt is bij het vaststellen van de orde van de vergadering van de agenda afgehaald. 
 
8. Sluiting 

De VOORZITTER sluit de vergadering om 21.45 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op 15 juni 

2017 

 

De griffier,                                                         De voorzitter, 


