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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2017 

 

VERGADERING DONDERDAG 18 MEI 2017 
 

 

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 20 april 2017 
 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
a. Lijst van ingekomen stukken 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
c. Actie- en motielijst 
 
5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 22 Definitief Herstructureringsplan WVS en Ketensamenwerking 
b. Voorstel 23 Wielerexperience Roosendaal 
 
6. B-CATEGORIE 
a. Voorstel 24 Vaststelling bestemmingsplan Recreatiepark De Stok 
 
7.  C-CATEGORIE 
a. LIS-brief nr. 1046031 – CDA HAAREN – Motie vreemd aan de orde van de dag Provinciale 
verordening stikstof - AANGENOMEN 
 
8. Sluiting  

 
Aanwezig: 

Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester  

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

Mevrouw S.D.A.H. Schenk-Dekkers, de heren A.A.B. Theunis, C.A.E.M. van Poppel, C.A. Lok, J.A.M. 

Verbraak, wethouders. 

De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), M.C.J. Frijters (VVD), C.F.G.R. Koenraad 

(GroenLinks), M.J.G. Heessels (SP), A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof 

(SP).  

De heren: M.J. van der Aa (SP), M. Aygün (CDA),  J.P.L.M. van den Beemt (VVD), P.A.M.P. Beesems 

(Nieuwe Democraten), G.A.H.M. Boons (VVD), R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), J.C.J.M. 

van Dorst (Roosendaalse Lijst),  H.W. Emmen (D66), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), A. van Gestel 

(VLP), M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), J.F.A. Heeren (VLP), 

J.M.M. Hertogh (VLP), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), C.G.M. Janssen (Roosendaalse 

Lijst), P.R. Klaver (PvdA), B. Missal (SP), A.A.M. Mol (CDA), R. Niehot (Roosendaalse Lijst), E.J.C. de 

Regt (Roosendaalse Lijst), A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), G.A.W.A. Verhoeven (VVD), 

J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), M.S. Yap (PvdA).  

 
Afwezig: dhr. R. Breedveld (CDA), dhr. W.C.H. Brouwers (VLP), M.A.K. van Heumen (SP) 

en dhr. K.A. Raggers (D66). 
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1. Opening   
De VOORZITTER: Het is 19.30 uur, dus dan open ik deze raadsvergadering. En ik maak even van de 
gelegenheid gebruik om u en onze inwoners van harte te feliciteren met het feit dat wij de gelukkigste 
gemeente van Noord-Brabant zijn geworden, Atlas voor gemeenten heeft dat vanmiddag officieel 
bekend gemaakt. De 11e op de landelijke lijst van gelukkigste gemeenten. Ik zag het aankomen, want 
ik zie het al jaren aan u. Als ik u gezichten zie, hoe gelukkig u mij tegemoet treedt en lacht en altijd 
goede zin heeft. Dus wanneer komt die honorering? Ik heb het gemiddelde opgetrokken zegt 
wethouder Theunis. Ik spreek hem dat graag na. Maar laat ons dat volhouden en volgend jaar de 
gelukkigste te worden van het land. En laat ons dan richting 2020 kijken of dat ook nog in het 
noordelijk halfrond kan, want dat verdienen wij zeer. Nou, u allen gefeliciteerd want het gaat om u en 
onze inwoners en om niemand anders. Vanavond hebben zich afgemeld voor de raadsvergadering de 
leden Raggers, Brouwers, Breedveld en Van Heumen. Verder niemand vergeten? Dat is niet? Oké, 
dan is dit aldus vastgesteld.  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Agendapunt 2, het vaststellen van de raadsagenda. Mij is gevraagd om de fractie 
van de Roosendaalse Lijst even het woord te geven op de agenda. Meneer Goossens, ga uw gang. 
 
De heer GOOSSENS: Dank u wel, voorzitter. Na een goede Commissievergadering en een goed 
debat aldaar bemerkten we toch dat er weinig steun was voor een voorgenomen motie van ons. En 
willen we graag geen motie indienen, dus dat is ook het agendapunt schrappen van de agenda. Dank 
u wel.  
 
De VOORZITTER: Ja, u doelt op agendapunt 7. Dat zou hebben gegaan over een motie van het CDA 
in de Brabantse gemeente Haaren, daar zijn ze wat minder gelukkig overigens. Dat is een motie 
inzake de Verordening stikstof en daarvan zegt u dat waar wij een vervolg op hadden willen geven 
vanavond bij motie, daar zien wij vanaf. Dus wij trekken dat onderwerp terug. Ik leg dat even voor aan 
de rest van u raad. Kunt u daarmee instemmen? Meneer Schijvenaars? 
 
De heer SCHIJVENAARS:  Voorzitter, de Roosendaalse Lijst wist dat bij de Commissie dat hun motie 
het niet zou halen, ze hebben het toch op de agenda laten zetten. Daarom hebben wij het ook gewoon 
voorbereid en wij willen graag in ieder geval buiten dit agendapunt toch een termijn hebben zeker 
gerelateerd aan het onderwerp van die intensieve veeteelt waar het allemaal mee te maken heeft.  
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: En vooral ook… 
 
De VOORZITTER: Ja, dus u zegt handhaaf het agendapunt, maar het is een meerderheidsbeslissing 
de helft plus 1. Dus ik kijk toch even naar u raad. Wie, nou laten we het eenvoudig houden dan. Wie 
wil het agendapunt gehandhaafd houden. In elk geval de fractie van de Nieuwe Democraten. Anderen 
van u raad niet? Dat betekent dat het van de agenda wordt afgevoerd en ook geen onderdeel 
uitmaakt van de beraadslaging. Goed. De agenda zoals die er dan overigens uitziet akkoord bij  
eenieder? Dat is het geval.  
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 20 april 2017 
De VOORZITTER: Agendapunt 3 het vaststellen van de besluitenlijst van u vergadering van 20 april 
jongstleden. Er zijn bij de griffie geen wijzigingsvoorstellen op deze besluitenlijst binnengekomen. Mag 
ik ervan uitgaan dat u de lijst vast kunt stellen? Dat is het geval. Aldus.   
 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
a. Lijst van ingekomen stukken 
De VOORZITTER: Agendapunt 4.  4.a. lijst van aan u raad geadresseerde brieven. Kunt u instemmen 
met het afhandelen van die brieven zoals is voorgesteld. Dat kunt u? Dan gaan wij dat aldus doen.  
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b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: Vervolgens de afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen. Er zijn er in een 
tijdsbeslag van tenminste 24 uur voor deze vergadering twee bij de griffie aangemeld. Zijn dat 
inderdaad de twee die het zoals in de agenda staat dat dat het ook is? Niets over het hoofd gezien? 
Nee? Dan gaan wij die twee nadere beantwoordingen nog een rondje doen. Ik begin bij de fracties 
van de PvdA en de Roosendaalse Lijst inzake de verkeersveiligheid spoorwegovergang Plantagebaan 
te Wouw en omgeving. Portefeuillehouder Lok. Wil een van u namens beiden een aanvullende vraag 
stellen of en de PvdA eentje en de Roosendaalse Lijst eentje? Nee? Meneer De Regt niet? Meneer 
Yap? Ja? 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, de PvdA-fractie had nog een aanvullende vraag wanneer het college met 
de betrokken partijen in gesprek gaat om tot een oplossing te komen. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ja, meneer de voorzitter, er is een afspraak gemaakt met ProRail als eerste die het 
onderzoek heeft gedaan en alles wat daaruit komt zullen wij u mededelen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Vervolgens hebben de fracties van PvdA en CDA vragen gesteld en 
antwoord gekregen inzake toekomst Theaterhuis Roosendaal van wethouder Verbraak. Ook hier even 
in ieder geval de PvdA. CDA ook nog niet. De heer Yap. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, in antwoord op vraag 3 geeft het college aan dat het Essentgebouw niet 
een duurzame oplossing is. Voor een duurzame huisvesting geeft het college aan wordt aangesloten 
bij de beslispunten van het raadbesluit vervolg Cultuurnota en het amendement over de culturele 
hotspots. Kan het college dat toelichten? Want naar onze mening sluit dat raadsbesluit en het 
amendement het Essentgebouw namelijk niet uit. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, de beantwoording op vraag 3 sluit aan bij hetgeen waar we op dit 
moment met mevrouw Swinnen het traject volgen de verdere uitwerking van de Cultuurnota en zodra 
die gereed is zult u daarover verder geïnformeerd worden. 
 
De VOORZITTER: Oké dan voor dit moment is dit het, is dit dan het antwoord. Dan is agendapunt 4 
afgewikkeld. Dan zijn we toe aan de hamerstukken.  
  
c. Actie- en motielijst 
De VOORZITTER: Nee, sorry, nog even de actielijst en de motielijst. De actielijst. Een uwer daarover 
op dit moment? Niemand? Dezelfde vraag geldt voor de motielijst. Daarover een uwer op dit moment? 
Niemand? Dan nemen wij kennis van beide lijsten naar de stand van heden.  
 
5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 22 Definitief Herstructureringsplan WVS en Ketensamenwerking 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar de hamerstukken. Agendapunt 5.a Definitief 
herstructureringsplan werkvoorzieningsschap en Ketensamenwerking. Wil een uwer daarover een 
stemverklaring afleggen? Niemand? Dan is het voorstel bij hamerstuk aanvaard.  
 
b. Voorstel 23 Wielerexperience Roosendaal 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.b inzake de Wielerexperience Roosendaal. Ook hier de vraag een 
uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? Niemand? Dan is het stuk aanvaard. 
 
6. B-CATEGORIE 
a. Voorstel 24 Vaststelling bestemmingsplan Recreatiepark De Stok 
De VOORZITTER: Agendapunt 6, dat is een punt. Namens de fractie, de fractie van de VLP heeft 
gevraag om een eerste termijn en er ligt voor een concept-amendement ook mee ondertekend 
namens de andere partijen. Maar dat zullen we horen van de heer Heeren inzake het 
bestemmingsplan Recreatiepark De Stok. Meneer Heeren, ga uw gang. 
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De heer HEEREN: Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Het was prettig om te horen dat Roosendaal 
de gelukkigste stad van Brabant is. Ik zal proberen u vandaag gelukkig te maken door er een korte 
termijn van te maken. Bestemmingsplan De Stok ligt voor ons. Het grote parkeerterrein staat 
gearceerd ingetekend met de omschrijving wijzigingsgebied. Zoals de meesten van u weten heb ik 
nadat dit onderwerp in de Commissie is behandeld een nabespreking gehad met de ambtenaar die 
namens de wethouder het woord mocht voeren tijdens de Commissievergadering. Er is mij expliciet 
verteld dat dit wijzigingsgebied op verzoek van het college gewijzigd mag worden van verkeer in 
recreatie. Op mijn vervolgvraag of dit dan intensieve of extensieve  recreatie was werd gezegd 
extensieve recreatie, dat is de bedoeling. Zoals u van de VLP en van mij in het bijzonder mag 
verwachten hanteert ook hier de VLP het principe vertrouwen is goed, maar controleren is beter. Na 
controle en dit heeft de wethouder bevestigd in een mail aan mij ik citeer “in het bestemmingsplan 
staat inderdaad dat op het parkeerterrein intensieve recreatie gebouw onder voorwaarden kan worden 
toegestaan. En later in de mail staat “en wij zijn het daar niet mee eens”. Vandaar deze, een 
amendement wat ik in wil dienen omdat inderdaad niet de bedoeling is dat het intensieve recreatie 
wordt en ik wil bij deze het amendement voorlezen. Het vast te stellen het bestemmingsplan 
“Recreatiepark De Stok”, NL.IMRO.16742070RECREATIEPARK-0401, vervat in de bij dit besluit 
behorende verbeelding, regels, toelichting en bijbehorende rapportages, met inbegrip van de 
inspraak- en vooroverlegrapportage, alsmede de Nota zienswijzen, waarbij werd overgegaan tot het 
aanbrengen van wijzigingen in het ontwerpplan overeengekomen het overzicht, dat als bijlage behoort 
bij dit stuk. Als volgt te wijzigen: Vast te stellen in het bestemmingsplan “Recreatiepark De Stok”, 
NL.IMRO.1674.2070RECREATIEPARK-0401, vervat in de bij dit besluit behorende verbeelding, 
regels, toelichting en bijbehorende rapportages, met inbegrip van de inspraak- en 
vooroverlegrapportage, alsmede de Nota zienswijzen, waarbij werd overgegaan tot het aanbrengen 
van wijzigingen in het ontwerpplan overeengekomen het overzicht, dat als bijlage behoort bij dit 
besluit, met dien verstande dat in de regels 7.3.1 Wro-zone-wijzigingsgebied als volgt wordt gewijzigd: 
7.3.1  Wro-zone – wijzigingsgebied. Burgermeester en wethouders zijn bevoegd om de bestemming 
Verkeer  ter plaatse van de gebiedsaanduiding “Wro-zone – wijzigingsbevoegdheid” te wijzigen naar 
de bestemming Recreatie – 1,  met de aanduiding “specifieke vorm van recreatie - extensieve 
recreatie” uitsluitend voor extensieve dagrecreatie. Ja, dat is de bedoeling van het 
bestemmingsplan, dus vandaar die wijzigingen. 
 
De VOORZITTER: Ja, dit amendement ik meen namens ingediend de Nieuwe Democraten, Partij van 
de Arbeid en VVD, dat is het geval. Krijgt mee nummer 1 en heet “Bestemmingsplan Recreatiepark De 
Stok”. En meneer Mol heeft een vraag. 
 
De heer MOL: Ja, voorzitter, dank u wel. Of de heer Heeren zijn voor- en nadelen van deze 
aanpassing zou kunnen toelichten. Het is me niet helemaal duidelijk wat dat expliciet in het dagelijkse 
verkeer gaat veranderen.  
 
De VOORZITTER: De heer Heeren. 
 
De heer HEEREN: Ja, dank u wel voor deze vraag. Van een kant ben ik blij dat u deze vraag stelt 
want dit is eigenlijk de essentie waar het om draait. Het bestemmingsplan is niet duidelijk in hetgeen 
wat er nu eigenlijk bedoeld wordt en van de ene kant zeggen ze extensieve recreatie en als we het 
goed lezen kan er eigenlijk alleen maar intensieve recreatie. Intensief wil zeggen dat er een gebouw 
staat, dat er ruimte komt waarin recreatie plaatsvindt. Extensieve recreatie wil zeggen in de openlucht 
er zijn dus daar mogelijkheden voor dagrecreatie bij wijze van spreken iets van een popconcert of iets, 
verzin ik even hier ter plaatse maar dat soort recreatie eigenlijk bedoeld voor een dag in de  
openlucht.  
 
De heer MOL: Dus het eerste geval gaat het over her oprichten van een permanent gebouw of iets 
dergelijks en in het andere geval gaat het over iets wat er voorbij komt zich daar vestigt voor een dag 
of? 
 
De heer HEEREN: De essentie ligt dat het bij intensieve gaat om een gebouw en bij extensieve in de 
openlucht, daar ligt eigenlijk de essentie. 
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De heer MOL: Er zijn, als ik nog even mag voorzitter de laatste, er zijn toch dan ook mogelijkheden 
om daar meerdaags een evenement te kunnen organiseren? Maakt u dat met dit amendement niet 
onmogelijk? 
 
De heer HEEREN: Nee, dat maak ik met dit amendement niet onmogelijk zolang het maar in de  
openlucht is, zolang er geen permanente bebouwing komt daar gaat het eigenlijk om.  
 
De heer MOL: Dank u wel.  
 
De heer HEEREN: Ja, dank u wel, u was mij al voor want ik wilde nog even afronden met de 
opmerking dat het amendement mede ingediend werd door Pieter Beesems van de Nieuwe 
Democraten, Michael Yap van de Partij van de Arbeid en Gerard Boons van de VVD. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Ja, dank u wel, meneer Heeren. Ik neem aan dat de overige indieners van het 
amendement niet zelfstandig het woord nog wensen, maar dat dat helemaal afgerond is door de 
eerste woordvoerder de heer Heeren. Dat is het geval dan kijk ik eerst naar de zijde van het college 
naar wethouder Theunis voor een reactie op dit amendement.  
 
De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb deze week de heer Heeren laten weten dat na 
beraadslaging in het college dat wij geen overwegende bezwaren hebben tegen het amendement. Ik 
sla wel op een ding aan dat de heer Heeren zegt het bestemmingsplan is onduidelijk. Dat is helemaal 
niet onduidelijk, het staat klip en klaar aangeschreven wat er bedoeld wordt in artikel 1 van het 
bestemmingsplan. Daar wordt heel duidelijk gezegd van, ja ik begrijp dat het grappig is, maar het is 
niet zo grappig, dat dat extensieve is duidelijk en de mogelijkheden voor intensief. Wat gezegd wordt 
in het bestemmingsplan met deze zaak is van mocht er ooit een plan, idee komen om inderdaad een 
stukje bebouwing op het parkeerterrein dan is dat de bevoegdheid van het college om daar verstandig 
over na te denken. Wat de heer Heeren zegt is van wij willen niet dat dat college daarover gaat. Maar 
dan moet ik wel aantekenen dat betekent niet dat het onmogelijk is. Want er zijn mogelijkheden ik 
noem maar het idee Skydive, wordt wel eens geopperd dat Skydive zou mogen vertrekken, zou 
kunnen vertrekken naar Rucphen. Zou slecht zijn voor recreatiepark De Stok. Mocht de Skydive willen 
uitbreiden, verder investeren op een stuk van het parkeerterrein dan moet ik wel denken dat is 
intensieve bebouwing. Ja, wat de heer Heeren zegt in feite en de indieners zeggen van wij willen niet 
dat dat de bevoegdheid is van het college. Oké, doen we even niet moeilijk over. Maar dat betekent 
niet, dat vind ik belangrijk dat de mogelijkheid daarmee niet meer aanwezig is. Dat zullen we dan via 
de raad moeten doen. Vinden we op zich even voor de time being prima, moeten we verder niet 
moeilijk over doen, maar dat is wel de essentie. Helemaal niet onduidelijk, klip en klaar duidelijk zoals 
het erin staat.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Een interruptie van de heer Mol.  
 
De heer MOL: Ja, voorzitter, ik wil de wethouder vragen zijn uitleg is helder, of hij als we dadelijk dit 
amendement als een waardevolle aanvulling ziet of niet echt nodig. Zo begrijp ik het namelijk. 
 
De heer THEUNIS: Ja, soms heb je de heer Mol, voorzitter, van die dagen dat je het er niet veel over 
moet hebben. Het is blijkbaar, we zitten natuurlijk laten we wel wezen, dat gaan we volgende week 
woensdag verstandelijk met elkaar bespreken over de rol van bestemmingsplannen. En het gaat dan 
ook in essentie ook over de rolverdeling tussen de raad en college. Waartoe is het college bevoegd. Ik 
leg dit niet uit heb ik in het college gezegd als een motie van wantrouwen naar het college, dat de 
wijzigingsbevoegdheid naar het college dat de raad er niet op zou kunnen vertrouwen. Ik lees dat ook 
niet dat dat de essentie is. Maar het gaat er wel even om van we moeten het daar goed over hebben. 
Er zijn nog geen plannen. Wij zien overigens ook niet, geen echte grote bezwaren om dit amendement 
over te nemen. En daar doen wij dan ook niet moeilijk over dat, bij deze nemen we dat ook over.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, een uwer nog behoefte aan een tweede termijn? Dan denk ik dat wij 
met het voorstel, de standpuntbepaling vanuit het college u meegedeeld dat wij kunnen overgaan tot 
het stemmen over dit amendement, amendement nummer 1. Een uwer behoefte aan een 
stemverklaring op dit stuk? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor amendement nummer 1? 
Daarvoor heeft u bij unanimiteit gestemd, voor gestemd en het amendement is derhalve aanvaard.  
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De VOORZITTER: Dan moeten we nog over het moedervoorstel zelf stemmen. Het aldus 
geamendeerde onderliggende raadsvoorstel. Daarover een uwer behoefte aan een stemverklaring 
vooraf, dus het bestemmingsplan Recreatiepark De Stok, aldus geamendeerd. Niet het geval. Dan 
gaan wij ook over dat bestemmingsplan zelf stemmen. Wie is daarvoor? Daarvoor eveneens heeft u 
met z’n allen gezegd ja dat willen wij. Aanvaard bij unanimiteit. Aldus. 
 
7.  C-CATEGORIE 
a. LIS-brief nr. 1046031 – CDA HAAREN – Motie vreemd aan de orde van de dag Provinciale 
verordening stikstof - AANGENOMEN 
Dit agendapunt is bij het vaststellen van de agenda van de agenda afgevoerd. 
 
8. Sluiting 
De VOORZITTER: Dan denk ik niets meer aan de orde zijnde sluit ik de raadsvergadering. En ik laat 
het graag aan u Commissievoorzitter over wanneer hij u weer oproept om de Commissievergadering 
te beginnen. Ik zie dat de heer Wezenbeek, vijf, een high five geeft en dat versta ik als vijf minuten, 
lees 19.55 uur. De raadsvergadering is gesloten. 
 
De VOORZITTER sluit de vergadering om 19.50 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
1 juni 2017. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
   


