
 
 

Verslag raadsvergadering 23 juni 2016     pagina 1 

 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2016 

 

VERGADERING DONDERDAG 23 JUNI 2016 
 

  

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 16 juni 2016  
 
4. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen, actielijst en motielijst 
 
5. A-Categorie 

 
6. B-Categorie 
a. Voorstel 31 Definitieve verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van zes 

appartementen Boulevard 83-85 in Roosendaal. 
 
7. C-Categorie 
a. Lis-brief 1002352 - Biomineralen werkgroep- Bezwaar tegen varkensmestverwerkingsfabriek 
 
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, H.J. Polderman, C.A. Lok, J.A.M. 

Verbraak, wethouders. 

De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), E. Derks-Mulder (PvdA), M.C.J. Frijters 

(VVD), 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), R. Breedveld (CDA), 

R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. Brouwers (VLP), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse 

Lijst), H.W. Emmen (D66), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), 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), M.A.K. van Heumen (SP), 

C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), E.J.C. Matthijssen (VVD), dhr. B. Missal (SP), A.A.M. Mol (CDA), 

dhr. R. Niehot (Roosendaalse Lijst), E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), G.A.W.A. Verhoeven (Partij 

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

 

Afwezig: P.A.M.P. Beesems (Nieuwe Democraten),  A. van Gestel (VLP), C.F.G.R. Koenraad 

(GroenLinks),  K.A. Raggers (D66), A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten).  
 
1. Opening  
De VOORZITTER: Goed. Dames en heren, ik heet u allemaal van harte, van harte welkom. De 
raadsvergadering is geopend. Ik meld u in de sfeer van afwezigen, dat afwezig zijn de leden van u 
raad de heer Beesems, de heer Schijvenaars, de heer Raggers, mevrouw Koenraad en de heer Van 
Gestel.  En dat klopt? Ja. Zij zijn er vanavond, vanavond niet, niet bij.  
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2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Dan vervolgens agendapunt 2 het vaststellen van de raadsagenda. Voordat ik, 
voordat ik naar u raad ga meld ik even vanuit het voorzitterschap dat verzocht is om toe te voegen aan 
de agenda, dat zou ik dan aanstonds willen doen na dit agendapunt wat betreft het vaststellen van de 
raadagenda om toe te laten tot nieuw lid van onze gemeenteraad de heer Hoendervangers met de 
daarbij behorende installatie. En vervolgens mevrouw Eik-Stijn als burgerraadslid. Kunt u daarmee 
akkoord zijn? Dat is het geval. Dus dat doe ik meteen als we de agenda hebben vastgesteld. Ik zag de 
heer Hertogh op dit punt. Ja? 
 
De heer HERTOGH: Ja, voorzitter, dank u wel. Voor bij agendapunt 6.a. het raadsvoorstel definitieve 
verklaring van geen bedenkingen wil de VLP zich beperken tot het geven van een stemverklaring, dus 
wat ons betreft mag het van een B-stuk veranderen in een A-stuk. Dank u. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dat betekent dat agendapunt 6.a zoals het er nu staat van de agenda 
wordt afgevoerd. Het wordt dan een hamerstuk, dus dan komt dat in, op agendapunt de A-categorie 
en dan zal daar dan de fractie van de VLP een stemverklaring afgeven. Ik neem aan dat u dat 
allemaal een goed idee vindt. Dat is het, dat is het geval. Anderen nog van u raad over de agenda? 
Niemand? Dan zijn wij meteen toe aan de installatie van de heer Hoendervangers tot lid van onze 
raad. Ik zeg u er nog even bij dat de heer Fronczek lid van de Roosendaalse Lijst met ingang van 1 
juni jongstleden zijn ontslag heeft aangeboden. En dat is aanvaard als lid van de gemeenteraad en 
dat in de opvolging nu wordt voorgesteld om toe te treden de heer Hoendervangers. Daartoe is een 
Commissie, Commissie Geloofsbrieven aan het werk gegaan. Dat, ja ik heb ze gezien. Wie, wie is 
voorzitter? De heer Aygün was daar lid van, mevrouw Frijters was daar lid van en de heer Yap was 
daar lid van. De heer Aygün is voorzitter, dus wilt u verslag uitbrengen van uw bevindingen? 
 
De heer AYGÜN: Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, zoals u aangeeft de Raadscommissie 
Geloofsbrieven dat bestaat uit mevrouw Frijters, de heer Yap en ondergetekende. We hebben de 
geloofsbrief en de verder bij de Kieswet gevorderde stukken die ingezonden zijn door de heer Cees 
Hoendervangers bestudeert en in orde gevonden. Gebleken is dat de stukken, de genoemde stukken 
aan alle in de Kieswet gestelde vereisten voldoet, vandaar dat wij u adviseren om de heer 
Hoendermakers als lid van de gemeente Roosendaal toe te laten en we wensen hem veel succes. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Aygün. Zijn er nog vragen aan de heer Aygün? Meer in het 
algemeen aan de Commissie die de geloofsbrieven heeft onderzocht? Dat is niet het geval. Dan dank 
ik u en u beide Commissieleden voor het verrichte, voor het verrichte werk. En kunnen wij nu 
overgaan tot de installatie van de heer Hoendervangers. Mag ik de heer Hoendervangers, beste 
Cees, naar voren vragen en mag ik u vragen om te gaan staan… Aanzetten voor thuis, ja, ja. Ja, oké.  
 
De VOORZITTER: Meneer Hoendervangers u heeft gekozen voor het afleggen van de eed. Ik zal die 
tekst nu uitspreken en dan eindigt u in de beantwoording “zo waarlijk helpe mij God almachtig”. 
Meneer Hoendervangers, ik zweer dat ik om iets in deze functie te doen of te laten rechtstreeks noch 
middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw 
zal zijn aan de Grondwet dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als raadslid naar eer en 
geweten zal vervullen. 
 
De heer HOENDERVANGERS: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, dan bent u hiermee geïnstalleerd als lid… 
 
De heer HOENDERVANGERS: Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Van de gemeenteraad van Roosendaal. Zeer gefeliciteerd. Neem plaats op de, 
nee, nee, eventjes er komt nog wat meer. Neem even plaats op jouw raadszetel. Nee, de wethouders 
zijn zeer van het feliciteren. Komt zo. We hebben nog een burgerraadslid. Ja, efficiënt dat we zijn hé 
Cees. En dan wil ik nu naar voren vragen mevrouw Eik-Stijn die namens de fractie van de VVD zal 
worden geïnstalleerd als burgerraadslid. En u heeft gekozen om de belofte af te leggen. Ja en dat is 
“dat verklaar en beloof ik” straks. Oké, mevrouw Eik, ik verklaar en beloof dat ik om iets in deze functie 
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te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal 
aannemen. Ik verklaar en beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet. Dat ik de wetten zal 
nakomen en dat ik mijn plichten als burgerraadslid naar eer en geweten zal vervullen. 
 
Mevrouw EIK-STIJN: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De VOORZITTER: Zo is het. En dan schors ik nu even een moment om de beide mensen te 
feliciteren. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering. 
 
De VOORZITTER hervat de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, dames en heren, wij zijn weer blij met twee weer fantastische 
mensen als raadslid en burgerraadslid, die zich willen inzetten voor de publieke zaak in onze mooie 
gemeente. Ik ga door met de vergadering. Als iedereen even wil zitten? Het is een beetje onrustig, 
maar als u gaat zitten dan wordt u zelf ook rustig. Dat is een, dat is een wetmatigheid. Goed, wat is 
het rustig. 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 16 juni 2016  
De VOORZITTER: Wij gaan naar het vast… Agendapunt 3 vaststellen besluitenlijsten van de 
vergadering van u raad van 16 juno, juni jongstleden. Bij de griffie zijn geen amendementen daarop 
binnengekomen. Mag ik ervan uitgaan dat u conform bent? Dat is het, dat is het geval.  
 
4. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen, actielijst en motielijst 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar de afhandeling van de schriftelijke vragen. Daarna actielijst en 
motielijst. Maar eerst de schriftelijke vragen die zijn ingediend en die ook door het college zijn 
beantwoord. We hebben dat even omwille van efficiency op onderwerp ook geclusterd. Wij hebben 
ontvangen een viertal vragen, brieven van de fractie van de VLP inzake de, mag ik het zo maar even 
samenvatten, de biomineralenfabriek in Roosendaal. Het staat de fractie uiteraard vrij om die vragen 
en de antwoorden daarop even nog door te nemen. Maar ik zou willen voorstellen neem dat mee 
zometeen in het debat op dit onderwerp. Ik kijk even naar de heer Heeren. 
 
De heer HEEREN: U neemt de mij de woorden uit de mond, voorzitter. Ik wilde precies hetzelfde 
voorstellen om het mee te nemen in het debat. 
 
De VOORZITTER: Oké, fijn dan gaan we dat zo doen. Dan hebben we nog een aantal andere brieven 
en antwoorden openstaan. Ik begin even bij het beleidsterrein bestuur, fractie van de Roosendaalse 
Lijst inzake EP ongehinderd. Geen nadere vraag? De fractie van de SP inzake reguleren van 
cannabis. Mevrouw Oudhof? 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, zoals u terecht al opmerkte de vorige vergadering is de SP niet 
helemaal tevreden met deze antwoorden. En u zegt daar in de antwoorden ook van ja wij vinden het 
nulbeleid succesvol. Nou, voor de SP is dat toch ook wel de vraag, want het is natuurlijk altijd van 
welke kant bekijk je zoiets. En als wij toch in de wijk komen en we luisteren naar de inwoners dan zien 
we toch ook dat er heel veel onrust over de inwoners is over de overlast die zij ervaren van de 
drugsoverlast, van de drugskoeriers, van de auto’s die stoppen. Dus ja, dan vragen wij ons af is dat 
dan wel meegenomen in dat succesvolle beleid dus. En is daar wel zich op vanuit het college, dat is 
dan ook een beetje de vraag. Is daar ooit onderzoek naar gedaan? Zijn er verslagen van? Zo niet zou 
dat nog eens gedaan kunnen worden. Wat vindt men nu eigenlijk als burger, als bewoner in die wijken 
van hoe succesvol het is. Dus ja dat is een beetje onze vraag dus, daar zouden wij graag eerst 
antwoord op willen hebben.  
 
De VOORZITTER: Ja. Laat ons het zo doen, het is een, het is een belangrijk, beladen onderwerp 
waarop je langs verschillende kanten kunt, kunt kijken. Laat ons het zo doen. Ik zal nader en dat 
materiaal is er, laten uitzoeken door Beke Groep en anderen die hoogst verantwoordelijk hebben 
gekeken naar de verplaatsingseffecten en hoe gaat het nu in de stad Roosendaal. Laat me dat even 
op een rij zetten. En dat we dan in een Commissieverband daar eens wat nader over spreken, dan ja 
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nu zo even tussen de soep en aardappelen door. Dus als ik u zo mag verstaan dat u zegt nou ik wil 
wat nader geïnformeerd worden over de zorgen die ik als fractie krijg uit de wijken en dorpen dat ik 
daar wat cijfermateriaal geobjectiveerd onder leg. Ik stuur u dat toe en dat we dan in een 
Commissievergadering het daar gewoon eens even wat, wat indringender met elkaar over hebben.  
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, dat lijkt ons een goed voorstel, want dan kunnen we het ook over, 
ja sowieso over dat reguleren van het cannabisbeleid wat breder hebben, ja we zitten nu met een 
nieuwe gemeenteraad. 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
Mevrouw OUDHOF: Deze beslissing is genomen in de vorige raad. Dus, ik denk, ook wel dat het goed 
is… 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
Mevrouw OUDHOF: Dat ook andere raadsleden zich hierover laten horen. 
 
De VOORZITTER: Ja, daar gaan we het nu allemaal niet over hebben, dat moet u, dat moet u maar 
zien te organiseren. Maar u kent wel het standpunt van het college. Dus ik wil het allemaal niet 
vrolijker maken, dat, dat wel maar ik ben, meneer Polderman, maar ik ben zeer bereid om, om, om 
daar, om u daar verder wat geobjectiveerd, wat materiaal omdat we weten waar we het over hebben. 
Dus het komt, komt terug. Ik zeg u dat van harte toe. Goed, dan gaan we naar de beleidsomgeving, 
beleidsterrein omgeving. De Roosendaalse Lijst openingstijden milieustraat. De heer De Regt? Ja. 
 
De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. Even een korte aanvullende vraag. De wethouder geeft 
aan dat hij via digipanel een soort onderzoekje gaat starten, onze vraag is op welke termijn dat gaat 
plaatsvinden.  
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer THEUNIS: U bedoelt de vraag aan bewoners van of daar, de peiling, beladen woord. Maar 
goed dat. Ja, we nemen dat mee in de bewonersenquête. 
 
De VOORZITTER: De heer De Regt nog? 
 
De heer DE REGT: En wanneer komt die?  
 
De heer THEUNIS: Dan moet ik effe kijken wanneer die weer, of die dit jaar of volgend jaar is. Dat 
weet ik niet. Volgend jaar? Dan volgend jaar. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Hij is pas geweest. 
 
De heer THEUNIS: Ja, dat, dat. 
 
De VOORZITTER: Ja, nou goed, ja, zo, zo, zo is het. De fractie van de VLP vragen inzake stremming 
door spoor. Geen nadere vragen? En de fractie van GroenLinks, maar mevrouw Koenraad is er niet 
maar ik noem het toch maar even, privacy uitkeringsgerechtigden. Geen aanvullende vraag van 
mevrouw Koenraad. Goed.  
 
5. A-Categorie 
a. Voorstel 31 Definitieve verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van zes 
appartementen Boulevard 83-85 in Roosendaal 
De VOORZITTER: Dan zijn wij toe aan ja het hamerstuk dossier handelend over de definitieve 
verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van zes appartementen Boulevard 83-85 alhier. 
En daar wil de fractie van de VLP in elk geval een stemverklaring over afleggen. Meneer Hertogh? 
Meneer Hertogh, ga uw gang. 
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De heer HERTOGH: Voorzitter, dank u wel. Het voorgesteld plan past niet in het vigerend 
bestemmingsplan Burgerhoud. Voorzitter, u vraagt de raad het aspect ruimtelijke ordening ongegrond 
te verklaren en over te gaan tot een verklaring van geen bezwaar om te kunnen starten met een 
omgevingsvergunningsprocedure voor de activiteit planologische afwijking, zoals bedoeld in de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. De VLP kan hier niet mee instemmen en wenst de indieners 
van de zienswijze heel veel succes bij hun verder te nemen stappen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Dat is niet het geval. Dan is dat bij 
hamerstuk aanvaard.  
 
Actielijst 
De VOORZITTER: Wat ik verzuimd heb te doen, de griffier wees mij daar terecht op, in het vorige 
agendapunt om even nog met u de actielijst en de motielijst door te nemen. Dat doen we zo eens in 
de maand. Ik stel even de actielijst aan de orde. Zijn daar nog vragen, opmerkingen over of kunnen wij 
daarvan kennisnemen in de geactualiseerde lijst zoals die voorligt? Dat is het geval.  
 
Motielijst 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar de motielijst. Vindt u dat ook allemaal goed, inclusief de 
voorstellen om ook moties ook af te voeren van de lijst omdat ze ja simpelweg zijn uitgevoerd. Dus we 
hebben daar ook een actualiteitsslag als griffie en gemeentebestuur op ingezet. Allemaal goed zo? 
Ja? Dan is dat ook afgewikkeld.  

 
6. B-Categorie 
Er zijn geen te behandelen onderwerpen in deze categorie. 
 
7. C-Categorie 
a. Lis-brief 1002352 - Biomineralen werkgroep - Bezwaar tegen varkensmestverwerkingsfabriek 
De VOORZITTER: Dan zijn wij toe aan het agendapunt “Biomineralen werkgroep - Bezwaar tegen de 
varkensmestverwerkingsfabriek”. Ik zeg u even op voorhand dat er zojuist of zojuist vanmiddag en u 
weet we hebben een actieve informatieplicht als gemeentebestuur en onze wethouder, wethouder Lok 
heeft dit stuk ontvangen vanmiddag om pak hem beet 14.50 uur, waarin door nou ja ondernemer die 
met die fabriek in Roosendaal aan de slag wil ons een mail heeft gestuurd. Die hebben wij een halfuur 
van te voren daaromtrent laten kopiëren en ook voor u ter beschikking gesteld, want dat nogmaals dat 
vloeit voort uit onze dure plicht om u adequaat te informeren. Ik stel voor dat deze mail ook onderdeel 
uitmaakt van deze vergadering van de beraadslaging op dit punt. Ik las dat, ik las dit stuk dus hiermee 
ambtshalve toe aan de beraadslaging dan krijgt het ook z’n plek, die het z’n plek moet, moet hebben. 
Ik neem aan dat niemand van u daar niet mee akkoord zou zijn. De heer Yap? 
 
De heer YAP: Nou ja, voorzitter, in die zin wel een punt van orde het is toch aan de fracties zelf wat ze 
onderdeel laten uitmaken van de besluitvorming, da’s één. 
 
De VOORZITTER: Zeker. 
 
De heer YAP: En aan de indiener van dit desbetreffende stuk is het ook toch de verantwoordelijkheid 
om zich te richten tot een raad.  
 
De VOORZITTER: Ja maar, maar heb even goed door, ik ben voorzitter van het college van B en W 
en ook voorzitter van de raad. Dus dat is natuurlijk afgestemd met de wethouder, dus wij brengen dit 
stuk in, maar ik zeg het u even nadrukkelijk dat dit onderdeel wat mij betreft uitmaakt en als u er niets 
mee wil doen als fractie even goede vrienden. Maar wat het college betreft is dit en wat de 
raadsvoorzitter betreft is dit onderdeel van de beraadslaging. En ja doe ermee of doe er niks mee. 
Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, ik kan me daar toch wel even bij aansluiten wat de Partij van de 
Arbeid zegt, want wij krijgen natuurlijk zo vaak net van te voren brieven of nog even een mail of wat 
dan ook. En nu hebben we een nieuwe werkwijze nu krijgen we een mail met z’n allen op tafel die 
ineens bij de beraadslaging hoort. Dus wat dat betreft kan ik de Partij van de Arbeid invoelen. En wij 
vinden dat ook van ja we kunnen deze werkwijze natuurlijk niet als de werkwijze voortaan maken vind 
ik.  
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De VOORZITTER: Nee, dit gebeurt ook niet iedere week. Ja, luister de mail ligt er. Het college heeft 
een plicht, actieve informatieplicht, want als wij deze mail al u hadden onthouden dan had ik de 
reacties van u morgen wel willen horen. De heer Heeren. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik sluit mij ook aan bij de reactie van de Partij 
van de Arbeid en het lijkt mij prettig om even een kleine schorsing te houden om even met collega’s te 
kunnen overleggen of wij dit inderdaad in de raad in willen brengen ja of nee. 
 
De VOORZITTER: Ja, oké lijkt mij een goed plan. Ik denk dat u aan tien minuutjes genoeg heeft? Ja? 
O neem me niet kwalijk. De heer Mol, fractie CDA neem me niet kwalijk. 
 
De heer MOL: Voorzitter, misschien is het handig, want ik voel eerlijk gezegd veel meer voor het 
standpunt van het college om die brief wel degelijk te laten meewegen in het debat dat er een 
toelichting eventueel gegeven wordt op dit document. Want er wordt nu van iedereen wel gevraagd 
om dat even rap tot zich te nemen en dat is misschien ook een drempel die het moeilijk, het lastig 
maakt.  
 
De VOORZITTER: Ja, nee, het college wil u zeker niet overvallen, dus we gaan die schorsing, die 
schorsing toestaan. Maar ik vind het wel juist dat we dat gedaan hebben omdat deze mail in ieder 
geval wel tot ons is gekomen. En informatie achterhouden u weet het is één van de politieke 
doodzondes, gaan we niet doen. Ik schors de vergadering tot 21.55 uur. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering. 
 
De VOORZITTER hervat de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, ik geloof dat u eruit bent. Ik geloof dat u eruit bent. Als u uw 
plaatsen zou willen innemen. Als u uw plaatsen zou willen innemen dan ga ik traditiegetrouw altijd 
even kijk ik naar voor…, naar degene vanuit u raad die de schorsing aanvroeg. Dat is de heer Heeren 
van de fractie van de VLP. Meneer Heeren het woord is aan u. 
 
De heer HEEREN: Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb met een aantal partijen gesproken en 
een aantal partijen hebben onderling gesproken. Het is een lastig moment omdat we inderdaad net 
voor de vergadering de brief pas gekregen hebben. We hadden een vraag aan het college of het 
college de brief gecheckt had wat er in stond en afhankelijk daarvan moeten we even kijken hoe we 
verder gaan.  
 
De VOORZITTER: Misschien even kort wethouder. Ja toch even het katheder maar, het is een 
raadsvergadering. Ja. Op deze vraag antwoord van wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Meneer de voorzitter, dank u wel. Nee, helaas hebben we daar niet de tijd voor. 
Nogmaals het college heeft hem nu ook pas gezien, de rest van het college. Dus het college heeft er 
nog niet in alle breedte over kunnen discussiëren en we hebben ook nog niet de gelegenheid 
gekregen om bij AKD onze huisadvocaat zal ik maar zeggen te controleren of datgene wat hier staat, 
want hij citeert ook soms maar een stuk dat ziet u bij dat gearceerde van het eerste stuk uit de 
overwegingen. Ja, ik weet niet of in het tweede en het derde en het twintigste stuk heel wat anders 
staat. Dat daarvoor wilden wij het natuurlijk de advocaat insturen AKD de huisadvocaat om ons daarin 
te adviseren hij heeft om een uur of zes nog een keer over gebeld om het nog wat zwaarder, wat 
sterker aan te zetten heb ik de indruk. Maar goed dat moet hij allemaal zelf weten. En waar het hem 
vooral om gaat dat staat ook in de derde alinea. Er is dus op zich sprake van een onherroepelijk 
besluit en een m.e.r. houdt zijn werkzaamheden een halfjaar tot misschien wel een jaar op. En dan 
heeft hij schade en dat zal hij dan en dat kan in de tonnen lopen dat is op dit moment nog onbekend 
hoeveel het echt is, maar hij heeft al kosten gemaakt zegt hij. Hij heeft contracten gesloten en als het 
allemaal langer duurt, ja dan gaat hij ongelooflijk veel schade lijden en dat gaat hij dan op de 
gemeente verhalen. En dat wilden we nou juist laten checken bij AKD, maar dat gaat niet in heel korte 
tijd.  
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De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Dat is even het, het antwoord even op de vraag vanuit het 
schorsingsmoment dat dus het college hier nog geen standpunt over heeft kunnen innemen. En de 
wethouder zegt van het lijkt het college een goed idee om dat ook even te toetsen bij onze 
stadsadvocaat. Dat is de, het kern, het advies hoe om te gaan met deze mail. Ja, meneer Heeren. Ga 
uw gang. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb er begrip voor dat inderdaad de juristen 
bij de gemeente inmiddels gestopt zijn met hun dagelijkse werkzaamheden. Gelukkig hebben wij wel 
mensen die inderdaad heel adequaat kunnen reageren. En ik krijg inderdaad een berichtje binnen dat 
de brief van Burghout in de uitspraak van de rechtbank van het Massafra arrest van het Europese Hof 
niet is meegenomen en volgens het arrest is een m.e.r. wel verplicht. De zaak ligt nu bij de Raad van 
State dus daarin wordt aangegeven dat er wel degelijk een verplichting is voor een m.e.r., daarom is 
als het aan de VLP ligt gaan we wel verder met dit onderwerp. Er zijn nog een aantal partijen die dit 
zeker zo willen, maar mogelijk dat er een stemming plaats kan vinden of we inderdaad nu door laten 
gaan. 
 
De VOORZITTER: Ja, nee, luister het onderwerp staat gewoon op de raadsagenda, dus dat gaat we 
gewoon, gaan we gewoon behandelen hoor inclusief dit intermezzo, maar geeft u daar wel het advies 
van het college hoe wij erin zitten. Dus wat ik gewoon ga doen, zoals we dat altijd doen is dat ik ga 
inventariseren wie vanuit u raad een eerste termijn… Ja, de heer Heeren ik had hem verwacht, het 
woord wil voeren. Wie nog meer? Ik heb voorlopig vier namen geïnventariseerd, ik begin bij de heer 
Heeren van de fractie van de VLP.  
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. Ook vandaag spreek ik weer namens de VLP 
maar ook namens de Nieuwe Democraten, D66, PvdA en GroenLinks over het onderwerp wat nu op 
de agenda staat de Lis-brief 1002352 “Biomineralen werkgroep - Bezwaar tegen de 
varkensmestverwerkingsfabriek”. De biomineralenfabriek is een varkensmestdrogerij waarbij niemand 
precies weet wat er door de schoorsteen naar buiten wordt geblazen. Wat we wel weten is dat het om 
150 miljoen kilo varkensmest gaat, dat er nog geen GGD-rapport ligt, nog geen complete m.e.r.-
rapportage en dat de onderliggende stukken elkaar tegenspreken. De lucht uit de schoorsteen, de 
lucht die uit de schoorsteen komt is zo goed mogelijk gereinigd, maar bevat nog geur en toxische 
stoffen. De concentratie is bepalend voor de overlast. De concentratie is afhankelijk van een aantal 
factoren. Deze heb ik u al toegelicht, die heb ik toegezonden naar alle raadsleden afgelopen 
weekend. Tijdens de Commissievergadering gaf de wethouder aan niet afwijzend te staan ten 
opzichte van een GGD-rapport. Dat is mooi, want waar je het over eens bent kun je snel afhandelen. 
Daarom dien ik hierbij mijn eerste motie in. De motie “GGD-rapport biomineralenfabriek”. Ik zal het 
dictum voorlezen. Het besluit: Eén, het college op te dragen een GGD-rapport op te laten stellen 
waarin de gezondheidsrisico’s van de biomineralenfabriek op 500 meter van een woonwijk wordt 
uitgelicht. Dit GGD-rapport tegelijk met de ontwerpbeschikking ter inzage te leggen.  
 
De VOORZITTER: De motie krijgt mee nummer 1 en heet “GGD-rapport biomineralenfabriek”, maakt 
onderdeel uit van de beraadslagingen. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, voorzitter. Dan de m.e.r.-rapportage dat ligt lastiger. Er is veel 
informatie, veel wetgeving, veel rapporten, enzovoort. Op zich is dat, is dat niet zo bezwaarlijk, maar 
als je elkaar tegen gaat spreken dan wordt het lastig en moet je de details in. Nu hebben ze mij altijd 
verteld dat bij twijfel moet je niet inhalen. Een complete m.e.r.-rapportage zou alle twijfels weg kunnen 
nemen. Niet alleen de VLP of de raad maar ook bij al die bijna 10.000 burgers die binnen een straal 
van 2 kilometer wonen. De m.e.r.-rapportage kent een beperkte en uitgebreide procedure. Bij de 
beperkte procedure zijn een aantal hoofdstukken niet verplicht. Ook de zienswijze adviseurs en 
overheidsorganen en het advies inhoud m.e.r.-Commissie zijn niet verplicht. Als je om een m.e.r.-
rapportage vraagt vindt de VLP gesteund door D66, Nieuwe Democraten, PvdA en GroenLinks dat je 
dan ook een complete m.e.r.-rapportage moet vragen en niet een rapportage waar de hoofdstukken 
zijn weggelaten. De VLP wil de volgende motie inbrengen, de motie “M.e.r. biomineralenfabriek”. 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
De heer HEEREN: Dan lees ik het dictum voor. 
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De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer HEEREN: Het college op te dragen een m.e.r. op te laten stellen voor de biomineralenfabriek 
die op 500 meter van een woonwijk staat gepland, inclusief advies Commissie m.e.r.”.  
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt nummer 2 en heet “M.e.r. biomineralenfabriek”. Motie nummer 2. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, voorzitter. Dan hebben we nog de kwestie van de geurrapportages. Er 
zijn twee geurrapportages opgesteld met totaal verschillende uitkomsten. De VLP heeft zware 
bedenkingen bij de invoergegevens en zou dan ook graag een second opinion zien voor de 
geurrapportages. Wij willen graag weten of alle parameters en invoerwaardes terecht zijn toegepast. 
Hiervoor heeft de VLP een motie voorbereid, de motie “Second opinion geurrapportage 
biomineralenfabriek” en wil deze nu inbrengen. 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel. Het college op te dragen een second opinion over de toegepaste 
rekenmethodes waaronder modulatie in het onderliggende tweede geurrapport uit te laten voeren door 
een onafhankelijke derde partij. Tot zover mijn bijdrage.  
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 3 en heet “Second opinion geurrapportage 
biomineralenfabriek”. Dank u wel, meneer Heeren. Vervolgens is het woord aan mevrouw Oudhof van 
de SP. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, allereerst wil ik mijn uiterste verbazing uitspreken over de manier 
waarop deze brief door het college op onze tafel komt, want ja iemand zal toch de opdracht gegeven 
hebben om die door te zetten naar de raad. Want waar het hier om gaat, dit is een gemeenteraad en 
de raad neemt hier besluiten. Het college neemt geen besluiten, dat hebben ze al lang gedaan en de 
raad neemt een besluit over het onderwerp wat nu voorligt. En ik denk dat de raad ook gewoon zijn 
werk moet doen en daarnaast gaat het college daar weer over aan de slag. En ja dan inhoudelijk nog 
even over die brief, ja we wisten natuurlijk al lang dat die biomineralenfabriek niet m.e.r.-plichtig was 
en ja de m.e.r.-beoordeling maakt op zich ook die heeft het college laten uitvoeren. Maar de raad 
moet kijken naar veel meer belangen dan alleen de ondernemer die nu vanavond weer zijn brief op 
tafel weglegt, want dit had hij natuurlijk ook gewoon via de mail naar ons toe kunnen sturen, zoals we 
voor iedere raadsvergadering wel 10.000, nou 10.000 is overdreven, wel tientallen mails krijgen van al 
die mensen die even de belangen naar ons toe willen stellen. En nu ineens krijgen we hier één brief 
vanuit het college, nou oké, vanavond spreken wij voor meerdere belangen dan alleen voor meneer 
biomineralen. Is ook heel belangrijk wil ik niet ontkennen, maar er zijn ook andere belangen die wij als 
raad moeten dienen. Dus college ik wil nu beginnen met mijn eerste termijn. 
 
De VOORZITTER: Bent u al anderhalve minuut mee bezig. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja maar, voorzitter, ik kreeg net geen gelegenheid om te reageren op de brief, 
dus vandaar. We hebben een uitgebreid debat in de Commissie gehad over de noodzaak van het 
uitvoeren van een gezondheidsonderzoek door de GGD en het wel of niet opstellen van een 
milieueffectrapportage, een m.e.r., bij de komst van de biomineralenfabriek. Het 
varkensmestverwerkingsbedrijf dat gepland is aan de Grote Dreef in de Westrand. Vanavond gaan we 
als gemeenteraad daar besluiten over nemen. De SP staat er als volgt in. Het gaat hier over 
gezondheid, over het waarborgen van een gezond leef- en woonklimaat voor onze inwoners. Voor 
onze inwoners die op korte afstand van deze toekomstige fabriek wonen. Het gaat hier ook over 
milieu. Hoe kunnen we daar zo duurzaam mogelijk mee omgaan? Daar moeten we als raad niet te 
licht mee omgaan en alles wat in het vermogen van de raad ligt laten uitvoeren. Uiterste 
zorgvuldigheid betrachten komt ook tegemoet aan de ongerustheid van de inwoners en geeft ook aan 
dat we als raad staan voor de belangen van de inwoners van onze stad. We moeten hier het zekere 
voor het onzekere nemen. Zodat we later niet kunnen zeggen, we hebben daar als raad onze rol niet 
ingenomen. Voorzitter, in de Commissie werd door het college een gezondheidsonderzoek door de 
GGD toegezegd, dat is natuurlijk al stap één. Bij de GGD is deskundigheid in huis met betrekking tot 
de gevaren van de volksgezondheid op korte en lange termijn. Dan de milieueffectrapportage een 
m.e.r.-procedure brengt risico’s voor het milieu, overlast en veiligheid in beeld. In Oss heeft de raad 
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unaniem gestemd voor een m.e.r., het zo mooi zijn als Roosendaal dat ook zou doen. De wethouder 
Vergunningen in Roosendaal heeft meerdere malen in de Commissie aangegeven dat formeel een 
m.e.r. niet nodig is en dat ze uitgaan van de deskundigheid van de ambtenaren bij de 
Omgevingsdienst. Maar als raad moeten we zo grondig mogelijk te werk gaan en als 
volksvertegenwoordiger ook maximaal opkomen voor de belangen van onze inwoners dan neemt de 
raad op de juiste wijze haar verantwoordelijkheid in. Misschien kan de wethouder daar straks nog 
eens kort op reageren. Dan, voorzitter, dan gaan wij een motie indienen. Die heet  
“Milieueffectrapportage voor vestiging biomineralenfabriek in Roosendaal”. Het besluit: De 
gemeenteraad roept het college op om in aanvulling op het gezondheidsonderzoek door de GGD ook 
een milieueffectrapportage op te laten stellen. En gaat over tot de orde van de vergadering. Deze is 
mede-ingediend door naast de SP ook door de Roosendaalse Lijst, VVD, Partij Verhoeven en het 
CDA. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Oudhof. Deze motie krijgt mee nummer 4 en heet 
“Milieueffectrapportage voor vestiging biomineralenfabriek in Roosendaal”. De heer Heeren heeft een 
vraag voor u. 
 
De heer HEEREN: Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Als ik goed geluisterd heb dan lijkt de motie 
die u net ingediend heeft toch vrij veel op de motie die wij eerder ingediend hebben, met dien 
verstande dat wij om een complete m.e.r.-rapportage vragen en u niet. Het verschil heb ik in mijn 
betoog al aangegeven, dat dat voornamelijk te maken heeft met onder andere het wel of niet verplicht 
zijn van een advies inhoud m.e.r.-Commissie. Ik hoorde u ook spreken over zeker, het zekere voor het 
onzekere nemen en de maximale inzet. Hoe rijmt u die woorden met inderdaad een niet volledig 
complete m.e.r.-rapportage aanvragen? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Nou, voorzitter, als ik toch de motie van de VLP bekijk dan denk ik dat daar ook 
deel wishful thinking in zit zo van als we maar alles gaan doen dan zorgen, dan zijn de zorgen over de 
effecten op de bevolking weggenomen. Het is de taak van de gemeente om deze zorg weg te nemen. 
Ik denk, nou ik denk dat dat niet helemaal klopt. Ik denk wel dat de gemeente een rol heeft om zoveel 
mogelijk daaraan tegemoet te komen, maar zij kunnen nooit alle zorgen wegnemen, dat denk ik dat 
altijd wel blijft. En dan die uitgebreide m.e.r. of zoals u daar noemt die grote m.e.r. zoals u het eigenlijk 
aangeeft. Ja, het is natuurlijk altijd goed om z’n m.e.r.-rapportage zo vroeg mogelijk te doen. Er ligt nu 
een plan van de biomineralenfabriek en ja bestemmingsplan ligt er ook al, dus ik denk dat je nu een 
andere situatie hebt als dat je een heel nieuw bestemmingsplan gaat doen. Dus we moeten nu roeien, 
denk ik, met de riemen die we hebben. Dus wat ons betreft is een m.e.r. een m.e.r. en gaan we uit van 
een m.e.r. zijn we heel blij mee, want die ligt er nu niet. Er ligt nu een m.e.r.-beoordeling, dus wat er, ik  
denk ook dat je de bewoners al genoeg, al tegemoet komt als zegt van nou we doen een 
gezondheidsonderzoek en we kijken naar het milieu, we kijken breder naar het milieu.  
 
De VOORZITTER: Ja, meneer Heeren, klein, kleine aanvullende vraag? 
 
De heer HEEREN: Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Als ik u goed begrijp dan is voor u in ieder 
geval de maximale inzet en het zekere voor het onzekere nemen een beperkte m.e.r.-rapportage 
aanvraag. 
 
DE VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Nee een m.e.r.-rapportage.  
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Even voordat ik naar de volgende spreker ga merk ik even 
ambtshalve op naar aanleiding van de opmerking van mevrouw Oudhof en ik neem daar de volledige 
verantwoordelijkheid voor dus ondersteun ik de wethouder Lok daar zeer in, we hebben om half 
negen toen ik ook kennis kreeg van die mail besloten, mijn besluit geweest als raadsvoorzitter dus dan 
moet u mij hebben, om hem op uw tafeltjes te leggen vanwege het feit dat wij een actieve 
informatieplicht hebben. Het bestaat niet dat wij informatie achterhouden. Het is een ander verhaal of 
u er iets mee doet of niet daar ga ik niet over, maar u heeft wel de informatie moeten krijgen. Dat 
hebben de wethouder en ik zo besproken en ik vind als raadsvoorzitter dat ik dat besluit heb genomen 
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om dat te doen, waar ik volledig achtersta. Dus als u daar kritiek op heeft dan moet u bij mij zijn. Dat is 
even voor de verhoudingen te schetsen. Het woord is nu aan de heer Verhoeven van de Partij 
Verhoeven.  
 
De heer VERHOEVEN:  Voorzitter, dank u wel. Ja, we spreken in deze raad over heel veel 
verschillende onderwerpen. Maar eindelijk een duidelijk onderwerp, dikke shit in Roosendaal, daar 
hebben we het over. Ten eerste, ten eerste praten we hier over een ondernemer die een fabriek wil 
vestigen in Roosendaal in één van de hoogste milieu categorieën waar ook het bestemmingsplan in 
voorziet, niks mis mee dus. Deze ondernemer volgt gewoon de koninklijke weg en het college 
beoordeelt hierbij de vergunningaanvragen en zou zonder problemen een vergunning ook kunnen 
verlenen. Voorzitter, maar ja was het maar zo simpel, want deze fabriek produceert meer dan alleen 
maar mestkorrels en daar moeten we met z’n allen toch even stil blijven staan. Want nu is het moment 
aangebroken dat we eventueel nog kunnen bijsturen. Nu ga ik niet in op allerlei technische zaken en 
biologische bijkomstigheden. Dat is voor de specialist. Maar buiten de eventuele stankoverlast hebben 
we ook te maken met de fijnstof, gevaar voor zoönose, eventueel infectieziekten heb ik me laten 
inlichten die over kunnen gaan van dier naar mens. Er is immers aangetoond dat er in varkensmest 
MRSA-bacterie aanwezig is en dat terwijl het Bravis Ziekenhuis op de rand ligt van het risicogebied. 
Kunt u nagaan. En wat dacht u van het broeikassen, broeikasgassen en het ammoniak, technisch 
maar dat is voor de specialist. Voorzitter, hier zitten we natuurlijk niet op te wachten. We weten niet 
precies wat er aan de hand is, dan nog maar liever een stukje leeg industrieterrein, maar dat is 
natuurlijk niet aan de orde. Wat ons betreft voldoende aanknopingspunten om hierover een gedegen 
onderzoek te laten verrichten. Want het gaat niet alleen om de aanliggende bewoningen, maar 
natuurlijk over het industrieterrein Borchwerf vergeet dat even niet mee te nemen, dat is ook een hele 
belangrijke wijk waar heel de dag mensen werken en aanwezig zijn. Hierover moet je niet gaan 
discussiëren maar gedegen handelen. De GGD-onderzoek is al toegezegd nu nog het m.e.r.-rapport 
en onder de motie daar staan we onder. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Verhoeven. Ik ga naar de heer Mol van de fractie van het 
CDA.  
 
De heer MOL: Voorzitter, wat ik eerder al mocht zeggen herhaal ik graag vooraf nog even. Het CDA 
vindt het volledig correct en verantwoord dat het college geen belangrijke informatie achterhoudt ook 
al verschijnt die kort voor de aanvang van de vergadering. Voorzitter, in de Commissie heb ik sterk 
gepleit voor de erkenning van het lopende, van de lopende procedure. 
 
De VOORZITTER: Een interruptie van de heer Heeren. Maar we gaan allemaal niet citeren uit 
internetberichtjes. Nee, want het is wel een raadsvergadering en die is minder digitaal dan u denkt. 
Maar de  interruptie ik kijk even of ik hem toesta. Wat wilt u zeggen? 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer HEEREN: Ik begrijp dat de heer Mol pleit dat er inderdaad zo volledig mogelijk geïnformeerd 
wordt, daarom wil ik inderdaad ook aan de heer Mol vragen of hij het inderdaad belangrijk vindt dat de 
zaak die besproken wordt nu inderdaad voor de Raad van State ligt en dat nog lang niet uitgesproken 
is. 
 
De VOORZITTER: Dat is geen vraag maar een opmerking. Had u ook in tweede termijn kunnen doen. 
De heer Mol gaat u door.  
 
De heer MOL: Ja, daar nemen we kennis van, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja, ik ook. 
 
De heer MOL: Wat ik zei, in de Commissie heb ik sterk gepleit om de lopende procedure toch te 
erkennen als gemeenteraad, zonder daarbij en dat hebben we ook nadrukkelijk gezegd als CDA 
zonder daarbij slordig om te springen met de bezorgdheid van de bewoners over de 
gezondheidsrisico’s. De m.e.r.-beoordelingsprocedure, voorzitter, is namelijk gewoon compleet. Die is 
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recent, valide en volledig afgewerkt. Dus de logica om een m.e.r.-rapportage te verlangen ontgaat ons 
derhalve. Het toegezegde GGD-onderzoek dat vinden wij zinvol dat hebben wij in de Commissie ook 
omschreven als uit de zienswijzen die volgen op het verschijnen van de concept-beschikking blijkt dat 
er nadrukkelijk om verzocht gaat worden. Dat lijkt ons een goed moment om naar aanleiding daarvan 
een GGD-onderzoek te doen. Dat is ondertussen al toegezegd, dus dat is eigenlijk overbodig om te 
zeggen, maar ik wil u ons standpunt niet onthouden. Voorzitter, graag wijs ik in de eerste termijn de 
raad ook nog op en u gelooft het niet maar deze termijn heb ik vanmiddag gemaakt zonder de brief 
die juist binnenkwam op de mogelijke financiële en juridische consequenties nadat de initiatieven, de 
initiatiefnemer kennis heeft genomen van de beslissing van de raad om toch te gaan ingrijpen in het 
lopende traject. En dat is wel degelijk een afweging voor de raad die aan de orde moet zijn. En ik hoor 
daar graag de wethouder over. Hij heeft er zojuist al het één en ander over gezegd in zijn toelichting 
tussen de regels door op de informatie die ons is toegekomen. En ik wijs ook op de, vanavond op 
onze tafel verschenen ingezonden brief. Die heeft wel een hele heldere strekking. Tot slot, voorzitter, 
wil ik afronden met de moties die er zijn ingediend. Ik ga er eigenlijk nog niet inhoudelijk op in en ik wil 
eigenlijk de VLP en de SP en de andere indieners nadrukkelijk vragen om in goed overleg toch tot een 
eenduidige motie te komen. Dat komt ook wat sterker over. En als die motie er nog komt, ik kan me 
ook voorstellen dat er zo’n product nog verschijnt, dat wij die dan, dat wij dan overwegen om die motie 
eventueel aan te houden als gemeenteraad, zodat er nog tijd is voor een juridische toetsing. Dat lijkt 
ons eigenlijk wel een belangrijke mogelijkheid waar wij graag op willen wijzen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Mol.  Ik ga… Nog een vraag voor u van de heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, kort. 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
De heer YAP: Ik begrijp dus dat wel het CDA op dit moment voornemens is om die motie van de SP 
die voorligt mee in te dienen. Ik praat iets harder, voorzitter. Hij doet het wel toch? Voorzitter, ik begrijp 
dat het CDA wel de motie mee indient die voorligt vanuit de SP waarin wordt verzocht om een m.e.r. 
Dat is helder toch? 
 
De heer MOL: Ja, voorzitter, ik wilde die uitleg graag bewaren tot de tweede termijn, want onze visie 
daarin was, maar ik ga het nu toch alvast maar zeggen. Onze visie daarin was dat als, daarom dring ik 
ook aan op overleg tussen SP en de andere indieners en VLP. Onze visie was daarin als wij dan als 
gemeenteraad een advies of een signaal willen afgeven richting de bezorgde bewoners laten we dat 
dan unaniem doen. Dus met andere woorden wij staan eigenlijk op dit moment en beetje onder 
voorbehoud onder die motie en als die niet wordt aangehouden dat wil ik u ook nog wel verklappen 
dan willen wij er ook niet meer onder staan. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga naar de heer Van den Beemt van de fractie van de VVD. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Helaas moest onze woordvoerder mevrouw Frijters 
eerder weg, het spijt me u zult het met mij moeten doen. Ik heb totaal geen verstand van de uitstoot 
van  een biomineralenfabriek. Maar zo te horen ben ik niet de enige en dat is eigenlijk ook weer de 
kern van dit hele debat. Voorzitter, voor een veilige en een prettige woonomgeving is het van belang 
dat je in het dagelijks leven niet onzeker of bezwaard hoeft te zijn over je gezondheid en dat is wat 
hier nu juist wel of juist niet het geval is. Inwoners van de Westrand en een aantal andere delen van 
Roosendaal maken zich al dan niet terecht grote zorgen over de gevolgen van de biomineralenfabriek 
voor hun gezondheid. Er blijkt heel veel onduidelijkheid te bestaan over de eventuele schadelijke 
gevolgen van de fabriek voor de volksgezondheid. De VVD is samen met de bezorgd inwoners van 
mening dat die onduidelijkheid moet worden weggenomen. We hebben tijdens de 
Commissievergadering ook aangegeven dat we van mening zijn dat een gezondheidsonderzoek door 
de GGD bij uitstek de manier is om de terechte bezorgdheid of niet terecht bezorgdheid, maar in ieder 
geval om de bezorgdheid weg te nemen. Voor wat betreft een milieueffectrapportage hebben we 
zeker vertrouwen in het oordeel van de Omgevingsdienst, zoals we dat ook al hadden aangegeven in 
de Commissie. Zij zeggen dat het niet nodig is, maar wij begrijpen ook de bezorgdheid van inwoners 
en wij kunnen hier die bezorgdheid niet wegpraten door te blijven redeneren en met logica te blijven 
komen dat het volgens iemand niet nodig is. Daarmee haal je de bezorgdheid niet weg. Daarom zien 
wij toch een meerwaarde in een m.e.r.-rapportage om op die manier van onze kant uit al het mogelijke 
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te doen om de bezorgdheid weg te nemen. Nu komt er een brief, gelukkig nog doorgestuurd naar de 
raad. Maar die brief is wel op zo’n tijdstip gekomen dat het college geen onderbouwde reactie kan 
geven op het juridische verhaal. Gelukkig was de SP zo wijs, laten we van vertrouwen uitgaan dat het 
niet toeval was voorzitter. Gelukkig was de SP zo wijs om in haar motie het college niet op te dragen 
dit of dat te doen maar om het college op te roepen een milieueffectrapportage op te laten stellen. 
Voorzitter en als we een oproep doen aan het college, wat ons betreft kan het college dan aanstaande 
dinsdag besluiten om juridisch advies in te gaan winnen. Misschien kunnen ze dat al eerder, ik heb er 
niet zo’n verstand van wat het college moet doen en wat de wethouder nu al kan doen. Maar in ieder 
geval kan het college beginnen met juridisch advies inwinnen. Zij kunnen die oproep van de raad, stel 
dat die aangenomen zou worden op tafel leggen en zodra het juridisch advies binnengekomen is kan 
het college de raad informeren of deze oproep uit te voeren is of niet. Natuurlijk zou je vanavond ook 
de motie kunnen aanhouden maar het effect, voorzitter, daarvan is helemaal niets. Want dat betekent 
dat we over twee weken exact hetzelfde debat nog een avond gaan doen, terwijl we nu als raad de 
oproep kunnen doen aan het college. Het college gaat zodra ze alle informatie heeft in een keurige 
brief aan de raad laten weten hoe ze de oproep gaan uitvoeren dan wel waarom ze hem niet zouden 
moeten gaan uitvoeren en dan hebben we een dossier afgesloten. Op de ene manier of op de andere 
manier. Wat ons betreft ligt het primaat van het indienen van deze motie bij de partij die bovenaan 
staat, bij de SP. Als de SP besluit aan te houden dan snappen wij dat. Als de SP in de redenering die 
ik zojuist heb geprobeerd weer te geven meegaat en zegt wij denken dat we inderdaad beter 
vanavond de oproep kunnen doen, dan zullen wij daarin meegaan. Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Een vraag aan u van mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, ik wil graag van de heer Van den Beemt horen of ik nu goed hoor 
want vindt u van, want deze brief geeft aan dat er misschien juridische claims komen. Vindt u dat de 
raad zich daaraan gelegen moet laten liggen om daar beslissingen in te nemen. Ik hoor u, denk ik, 
zeggen van nee raad doe dat niet, want daar wij moeten beslissingen nemen onbevangen van zulke 
brieven die komen. Maar klopt dat, dat ik u dat hoor zeggen? 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Nou, voorzitter, ik zei al ik was niet woordvoerder maar ik was er wel bij 
bij de Commissievergadering en toen leek er even een soort debatje te ontstaan van hoeveel mag 
bezorgdheid kosten. Ik meen dat dat op dit dossier was, bij welke kosten moet je wel of niet burgers in 
bescherming nemen. Nou, voor ons speelt dat geen enkele rol als het college zou besluiten na 
juridisch advies in te hebben gewonnen en te hebben gekregen dat de oproep niet uitgevoerd kan 
worden dan denk ik dat als één persoon uit deze fractie, of uit deze raad dat agendeert dat we daar 
opnieuw over het debat ingaan. En als dat uw vraag beantwoordt als iemand de reactie van het 
college niet aanstaat kan die het gewoon agenderen, dat werkt al jaren zo natuurlijk dat is geen enkel 
probleem. Maar ik kan nog niet vooruitlopen op een beslissing waarvan ik echt helemaal niets begrijp.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Dus, dus als ik u goed begrijp vindt u dat deze motie gewoon gestemd moet 
worden en dat de raad hier een besluit in moet nemen. Los van deze brief die er nu ligt.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter, ik denk inderdaad, ik denk maar ik dat was mijn 
eigen redenering geloof ik zojuist dat het mogelijk is om deze oproep, om deze motie in stemming te 
brengen en aan te zouden kunnen nemen. Ik, ik zie het probleem niet en nogmaals ik heb al gezegd 
dat als u als eerste indiener de motie gewoon doorgang laat krijgen in het besluitvormingsproces dat 
wij u gewoon daarin blijven steunen. Een man een man een woord een woord. Maar het zat hem juist 
in de kracht van uw dictum en ik weet nog steeds niet of ik u mijn complimenten moet maken met u 
voorzienigheid of met uw geluk maar… 
 
De VOORZITTER: Doen we wel hier buiten… 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Het zal toch één van die twee moeten zijn. 
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De VOORZITTER: Oké, goed. Ja. Dank u wel, meneer Van den Beemt. Anderen nog van u raad in 
eerste termijn die ik misschien over het hoofd heb gezien? Dat is niet het geval. Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. Ik ben het met u allen eens dat we vooral de Commissie niet 
moeten overdoen, want die was pas vorige week en toen hebben we heel veel gewisseld. En ik denk 
dat we allemaal alle fracties maar ook het college zowel ondergetekende als collega Polderman van 
gezondheid want die moest ook naar voren komen, allemaal de gezondheid van inwoners natuurlijk 
een groot goed vinden. Dat staat buiten kijf voor het college en dat staat buiten kijf voor u allen. In de 
Commissie is ook aan de orde geweest dat het bestemmingsplan dat ik u heb aangegeven u brengt 
ons maar ook uzelf in een lastig parket, want u heeft wel een bestemmingsplan vastgesteld waar dit in 
mogelijk is. En nu er iemand van die mogelijkheid gebruik maakt gaat u schuiven. Dat is wel lastig. 
Dan had u het bestemmingsplan anders moeten vaststellen en dan had het zich nooit kunnen 
voordoen. Maar dat is gebeurd daar hoeven we het niet meer over te hebben, maar dat is wel een feit. 
In dit debat en dat zie je ook een heel klein beetje in als je allerlei andere artikelen zo af en toe langs 
ziet komen zit het bol van onzekerheden en dat snap ik. Niemand weet wat er precies gaat gebeuren, 
hoe het er precies uit gaat zien. En dan kan de OMWB in een m.e.r.-beoordeling constateren dat een 
m.e.r. niet nodig is, maar ja dan staat er in een dagblad daar is vorige keer in de Commissie uit 
geciteerd van een GGD-arts als je het maar goed regelt zijn er geen gevolgen voor de 
volksgezondheid. Maar er zullen ongetwijfeld weer andere mensen te vinden zijn die wat anders 
vinden. Dus het probleem is volgens ons, volgens het college er zijn vooral veel meningen maar 
weinig kennis. Iedereen doet dat vanuit zijn eigen perspectief en vindt er vanuit zijn eigen perspectief 
wat van. En het college snapt ook best wel dat als je er dicht in de buurt woont dat je er anders 
tegenaan kijkt dan dat je wat verder in de stad woont. Maar nogmaals het is wel een 
bestemmingsplan, een industrieterrein met de zwaarste milieucategorie, dus het mag er in theorie. 
Nee, u heeft het zelfs mogelijk gemaakt dat het mag. Maar goed, nogmaals gezegd niemand weet 
precies hoe het zit maar er zijn wel veel standpunten. En juist omdat niemand precies weet hoe het 
echt zit als het om de gezondheid gaat heb ik in de Commissie aangegeven dat het college best 
bereid is om een GGD een gezondheidsonderzoek te laten doen, te vragen. En ik heb u ook 
aangegeven dat we daar prima mee uit de voeten kunnen en dat ook nog in overleg willen doen met 
de werkgroep. Wat zijn nou de vragen en dat laten we de GGD en misschien ook wel de 
initiatiefnemer, laat iedereen maar mee doen, laat iedereen z’n vragen stellen. En dan geven we de 
GGD vooral een opdracht om dat gezondheidsonderzoek, want uiteindelijk voert dat de boventoon. 
We moeten het volgens mij niet moeilijker maken dan het is. Een m.e.r. volgens alle deskundigen 
voegt niet heel veel toe, want het gaat over gezondheid en daar is de GGD bij uitstek de goede partij, 
de beste partij voor om dat te doen. Ik heb u dat vorige week in de commissie toegezegd en om bij de 
motie nummer 1, ik ga ze gelijk maar langs, te komen, ik heb, het college heeft er geen enkele moeite 
mee als u die motie in stemming wilt brengen. Het is toegezegd maar het kan ook ons ondersteunen 
als u die motie van de GGD gewoon in stemming brengt, dat kan ons ook weer helpen in ons verdere 
traject. Over de brief, de mail die vanavond nog is rondgestuurd. De burgemeester heeft al gezegd 
hoe dat is gelopen en wat we vooral willen dat u wel weet en daarom hebben we hem rondgestuurd 
en we vinden hem zelf ook niet volledig. Althans mijn eerste lezing was dat hij ook vragen opriep, 
maar er zitten wel een paar opmerkingen in die hout snijden. Er is sprake van een onherroepelijk 
besluit. En daar kun je niet meer aan morrelen, dan gaat het geld kosten. En we hebben nou eenmaal 
de actieve informatieplicht. Ik ben er misschien ook wel een klein beetje van overtuigd als u dat besluit 
heeft, zou hebben genomen zonder kennis van deze brief met de consequentie van de mogelijkheden 
van forse schadeclaims dat u dan straks zegt, ja had ons dat dan gezegd toen we dat besluit moesten 
nemen. Vandaar hebben we ervoor gekozen, heeft de burgemeester als voorzitter van de raad 
gekozen om het wel bij u in ter kennis te brengen en wat u ermee doet is aan u raad. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, ik wil dan toch nog weer een opmerking daarover maken, want we 
hebben natuurlijk in de raad allerlei besluiten genomen, drugshostel bijvoorbeeld, dat hebben we 
allemaal nog goed in onze herinnering. We namen daar een besluit en we wisten dat er claims 
kwamen, want als raad neem je een besluit wat je het beste vindt. En dan die claims ja die neem je 
voor lief, zoals we eigenlijk met alle besluiten doen, denk ik. Dus wat dat betreft, denk ik, van als we 
nu al die claims al van te voren gaan inschatten, die we niet eens zeker weten ja dan kunnen we wel 
ophouden, denk ik, met besluiten nemen, denk ik. Ik denk dat je als raad de beste besluiten, de best 
verantwoorde besluiten moet nemen en daar moet je voor blijven staan.  
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De VOORZITTER: Ja, het is een opvatting. De heer Yap. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, u heeft ambtshalve die e-mail toe laten voegen in de besluitvorming. 
Goed, het zij zo. Ik wil toch wel de wethouder vragen om daar toch niet te veel naar te verwijzen, juist 
omdat u ook al eerder heeft aangegeven dat deze e-mail u geeft het net ook aan nog veel vragen 
opwerkt. U, u gaat toch nu een beetje in op die e-mail om te verwijzen naar een onherroepelijk besluit. 
Maar ik heb toevallig even in de tussentijd die uitspraak van de Raad van State opgezocht, ja dat is 
een voorlopige voorziening, waarbij de indiener van deze e-mail onvolledig richting u is geweest door 
een stuk van die uitspraak weg te laten waarin juist in wordt gegaan op een mogelijke plicht tot een 
m.e.r.-rapportage in een bodemprocedure. Dus wat dat betreft zou ik willen vragen toch niet te veel 
willen citeren of deze e-mail te gebruiken. Juist ook omdat dat weer het debat zou kunnen 
beïnvloeden in de verkeerde weg. Ja en dat wil ik in ieder geval de wethouder meegeven. 
 
 
De VOORZITTER: Ja, dat heeft de wethouder goed gehoord. Ja, absoluut.  
 
De heer LOK: Het betoog van mevrouw Oudhof van de SP gaat vooral ook over dat de raad alles 
moet doen wat in hun macht ligt. Ja, de raad moet alles doen wat in hun macht ligt. En daar gaat het 
college niet over, daar gaat vooral u raad over. Meneer Mol en dat hij overigens in de Commissie ook, 
heeft een duidelijke voorkeur breng nou die ontwerpbeschikking, milieubeschikking maar naar buiten 
en dan kun je door middel van, kunnen partijen door middel van zienswijze altijd nog komen op een 
gezondheidsonderzoek of iets anders. En ik citeer bij de woorden letterlijk ‘erken nou deze lopende 
procedure die in gang is gezet met de vaststelling van het bestemmingsplan’. Het gaat zoals het gaat 
en erken dat. Ja, toen heb ik ook aangegeven en het college ziet ook daar wel wat in, maar gezien de 
onrust, de maatschappelijke onrust en het feit dat het over gezondheid gaat heb ik in de Commissie 
het aanbod gedaan om dan in de zienswijze gaat er vast worden gevraagd om een GGD-onderzoek 
laten we daar dan niet op wachten. Laten we dat gewoon aan de voorkant ook vast doen. Dus ik ben 
het voor een groot deel met u eens, maar het was een soort pragmatische oplossing gezien het 
probleem, gezien het feit dat het over gezondheid gaat om dat GGD-onderzoek dan naar voren te 
halen. En nogmaals ik herhaal wat in de Commissie is gezegd doe dat dan ook in samenwerking met 
die werkgroep. Laat maar weten wat die willen weten van de GGD. Moet ik even kijken, ja meneer 
Van den Beemt ja u zegt eigenlijk een beetje hetzelfde, we moeten vooral onduidelijkheden 
wegnemen. Er zijn veel meningen maar misschien niet altijd even inhoudelijk, op inhoudelijke gronden 
gebaseerd. Het is vooral gevoel en gevoel ik weet nooit dat blijft altijd een vraag of we met een GGD-
onderzoek en al dan niet m.e.r. of niet of je dan nog steeds die gevoelens wel of niet kunt wegnemen. 
Maar heel veel meer kun je op enig moment ook niet doen zal ik maar zeggen. Als er deskundigen 
hun licht over hebben laten schijnen dan moet je volgens mij ook wel met die deskundigen kunnen 
instemmen. Motie, de eerste motie heb ik het over gehad over de GGD. Het is al toegezegd maar als 
u dat wilt ondersteunen met, door hem in stemming te brengen zou ons het college dat alleen maar 
kunnen ondersteunen. De motie nummer 2 en nummer 4 die van de VLP, D66 en PvdA en SP en 
anderen zal ik maar zeggen, ja op een aantal woorden verschilt die dat ben ik met u eens. Maar ik zou 
de motie van de SP bijna zo uitleggen als die van u staat, als wij het hebben over als we een m.e.r. 
zouden moeten laten doen, als u ons opdraagt om dat te moeten doen dan is het, dan is dat volgens 
mij inclusief een advies van de Commissie m.e.r., want die moeten er uiteindelijk iets van vinden.  Dus 
ik, ik heb de, in die van u in de VLP staat dat met zoveel worden. Bij de SP staat het niet maar dat is 
wel een compleet pakket. Een m.e.r.-onderzoek inclusief een advies van de Commissie m.e.r., dat 
hoort wel wat mij betreft wel bij elkaar. Motie nummer 3 ja die vind ik niet heel erg zinvol als ik heel 
eerlijk ben. Aan de ene kant gaan we de GGD vragen een onderzoek te doen naar gezondheid, we 
gaan de m.e.r. iets vragen die gaat ook iets doen met geur. Dan zie ik niet zo heel veel zin om nou 
weer een externe een derde partij over eerdere, want dan komen we gewoon nieuwe berekeningen de 
m.e.r. gaat in, in het m.e.r.-rapport komt dat ook allemaal weer terug. Anders blijven we wel elkaar 
bestoken met berekeningen en één ding is zeker als we hier een derde naar laten kijken en straks 
komt de m.e.r. dan hebben we straks vier getallen. En dan wordt het volgens het college niet heel veel 
duidelijker mee. Ja, het is aan u of u de moties over de m.e.r. al dan niet m.e.r. wel of niet steunt. Het 
college heeft er in die zin niet een standpunt over anders dan dat ons aanvankelijke voorstel zou zijn 
hou ze aan, totdat wij juridisch advies hebben kunnen laten inwinnen, want in mijn eerste termijntje 
daarstraks heb ik ook al gezegd het is niet een volledig ding, die mail. Er staat ook een eerste stuk van 
iets, dan word ik altijd ook wel wat argwanend wat staat er in de rest wat er niet staat. En datzelfde zit 
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een beetje met van hoe, hoe groot is nou de kans dat het, dat het geld kost en waar hebben we het 
dan over? Als het er is maar het gaat bijna nergens over dan moeten we ook niet bang zijn en we 
moeten ons ook vooral niet bang laten maken. Maar er zit altijd een kans in dat het wel heel veel zou 
kunnen zijn. Vandaar aanvankelijk het idee hou ze aan en laat het college even zijn werk doen. 
Kunnen we er in het college wat over besluiten en juridisch advies gaan inwinnen en dan komen we 
bij u terug. Ik snap ook meneer Van den Beemt die zegt doe dat nou vooral niet, dan blijven we over 
hetzelfde onderwerp nog een paar keer terugkomen. Ook het college ziet daar ook wel wat in. Wat we 
in ieder geval gaan doen als u ze wel allemaal, als u ze niet wilt aanhouden dan zal het college er 
volgende week sowieso zich over buigen wat we ermee gaan doen en hoe we dat moeten aanpakken 
en dan zal er ongetwijfeld juridisch advies komen wat dan weer vervolgens naar u raad komt als het er 
is. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Mevrouw Oudhof.  
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, ik stel voor om een schorsing te doen, kan dat? 
 
De VOORZITTER: Ja, begrijp ik. Zullen we afspreken tien minuutjes, tien minuutjes schorsing. 
Vergadering is tien minuten geschorst. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering. 
 
De VOORZITTER hervat de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, ik geloof dat u er uit bent. Ik voel dat zomaar aan. Nou, kom. U 
bent er uit, ja. Weet u als je het binnen vijf minuten niet hebt geregeld dan is een halfuur ook zinloos. 
Goed, we nemen allemaal onze plekken in. En gewoontegetrouw ga ik altijd naar degene die de 
schorsing heeft aangevraagd. Mevrouw Oudhof heeft het woord. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, ik heb even overlegd met degenen die onder de motie staan. Wij 
gaan die motie toch wel gewoon inbrengen en ik weet niet of het CDA die bleef daar nog eventjes, de 
vraag was of ze toch doorgingen, maar de andere mensen blijven onder die motie staan en we gaan 
hem wel gewoon ja door laten gaan.  
 
De VOORZITTER: Het is, het is u volste recht. Dus dan blijft, dan blijft het zoals het blijft, de vier 
moties in de redactie zoals ze zijn ingediend die dan in stemming gebracht gaan worden, uitstekend. 
Tweede termijn van de zijde van u raad. Ik kijk even naar degenen die in de eerste termijn niet het 
woord hebben gevoerd maar dat in tweede termijn zouden wensen. Ja. Ik heb genoteerd de heer 
Gabriëls van de Roosendaalse Lijst. Ga uw gang. En daarna kom ik bij u terug, de sprekers in eerste 
termijn. De heer Gabriëls. 
 
De heer GABRIËLS: Dank u wel, voorzitter. Ja even heel kort over die brief. Ik heb er geen expertise 
voor om hem nu op zijn merites te kunnen beoordelen of op de impact te kunnen beoordelen, terwijl ik 
denk dat heel vele in deze zaal dat op dit moment niet kunnen, dus ik ga daar even gemakshalve aan 
voorbij en op een later punt komt dat ongetwijfeld nog aan de orde. Ik ben het eens met collega 
Oudhof van de SP dat de motie gewoon moet blijven. Immers een motie is een, een verzoek, een 
opdracht aan het college en daar kan het college altijd nog zeggen dat om moverende redenen hij op 
bepaalde punten niet uitvoerbaar blijkt of met ons terugkomen, dat is ook al aangeven door wethouder 
Lok door te zeggen van ja er zijn wel implicaties. En daar moet u als raad iets over vinden. En op dat 
moment kunnen we dat gefundeerd doen, niet nu dat heeft helemaal geen zin om daar nu over te 
praten. Ik ga eindelijk gewoon mijn tweede termijn zoals ik hem bedoeld had gewoon voorlezen, want 
die staat nog steeds wat mij betreft keihard overeind. De Roosendaalse Lijst heeft reeds in de 
Commissie aangegeven dat er zeker een onafhankelijk onderzoek naar de effecten moet worden 
gehouden door de GGD aangaande de mogelijke invloed op de volksgezondheid inzake de 
biomineralenfabriek. En eigenlijk waren daar alle fracties het ook over eens in de Commissie. Alleen 
het punt waarop dat dan moest gebeuren in procedure, buiten procedure daar was wat verschil over. 
Maar waar twijfel over bestond bij diverse fracties op dat moment waaronder de Roosendaalse Lijst 
ook eerlijk gezegd, was de bewezen noodzaak voor een m.e.r. en daar ging dan in de Commissie ook 
het leeuwendeel van het debat over. De Roosendaalse Lijst weet dat de komst van de 
biomineralenfabriek behoorlijk wat bezorgdheid bij betrokken inwoners heeft teweeggebracht. Uit 
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signalen die ons inmiddels bereikt hebben en dan niet via social media, maar vooral ook uit de 
persoonlijke contacten binnen ons netwerk is ook helder dat de ongerustheid over de komst van de 
nieuwe fabriek verder strekt dan de biomineralen werkgroep. En inmiddels een grote groep 
Roosendaalse inwoners zorgen baart. Wij kunnen ons dan inmiddels ook vinden in de motie die wij 
samen met de SP maar inmiddels ook andere fracties indienen, welke het college vraagt/opdraagt om 
in aanvulling op het gezondheidsonderzoek door de GGD ook een m.e.r. op te laten stellen. De 
Roosendaalse Lijst kent volksgezondheid een hoge prioriteit toe. Tegelijkertijd willen we de 
economische en bedrijfsmatige ontwikkelingen niet zonder goede redenen blokkeren, indien 
procedures die mogelijke risico’s moeten detecteren correct zijn verlopen en geen beletsel hebben 
aangetoond. De reden waarom dat wij hierin nu toch anders kiezen, vooral, is vooral ingegeven door 
de grote bezorgdheid die bij de inwoners van vooral de wijk Westrand, kan iets breder maar in ieder 
geval vooral de wijk Westrand aanwezig is. En we vertrouwen erop dat de combinatie van beide 
onderzoeken de gemoedsrust, de gemoedsrust levert die de betrokken inwoners zoeken. Ja, de 
moties VLP. Het is eerder gezegd er zit een grote gelijkenis in, hier en daar een ander woordje. Motie 
1 en 2 heb ik het dan over, tussen wat de SP als initiatiefnemer. in die motie heeft gedaan. Wij staan 
daaronder, wij zien geen reden om daarnaar over te stappen naar de VLP-moties. Sterker nog wij ja 
vragen toch de VLP om in overweging te nemen om zich bij ons te voegen dus maar dat is gewoon 
puur ter overweging aan de VLP. De motie 3 van de VLP gaat over geur, over het geuronderzoek. Ja, 
wij vinden gewoon dat dat gewoon thuishoort in een degelijk m.e.r.-onderzoek. Dus ja die motie is 
eigenlijk wat ons betreft, mits de m.e.r. inderdaad uitgevoerd wordt, eigenlijk gewoon overbodig. Ja, 
dat was eigenlijk mijn tweede termijn, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Gabriëls. Ik kijk even weer naar de sprekers in eerste termijn. 
Ik kijk even weer naar de heer Heeren. Ga uw gang. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. Om te beginnen wil ik even reageren op hetgeen 
wat de wethouder vertelt heeft, namelijk dat hij bij de bij het onderzoek dat hij aankondigt inderdaad 
een advies inhoud m.e.r.-Commissie aan toe wil voegen. Met die toevoeging worden beide moties 
hetzelfde in dien verstande dat de VLP gekozen heeft voor twee aparte moties voor de zekerheid als 
de één het niet haalt dan kan de andere het nog halen. Wij vinden een GGD-rapport belangrijk, wij 
vinden een m.e.r.-rapport belangrijk. Door ze te scheiden kun je dus inderdaad minimaal of in ieder 
geval één binnenhalen terwijl de andere het niet zou halen. Ik denk dat dat niet meer relevant is, want 
als ik de meerderheid van de raad hoor gaan we een m.e.r.-rapportage toch wel, toch wel halen. Het 
gaat dus niet meer over het feit van gaat die m.e.r.-rapportage inclusief het advies inhoud m.e.r.-
Commissie het halen ja of nee. GGD-rapport daar zit geen verschil meer in, daar zijn we gelijk mee. 
Het gaat dus inderdaad om of je wel of niet in je motie zet dat je een advies inhoud m.e.r.-Commissie 
wil. Dan kijk ik even naar de Commissievergadering waar de wethouder aangaf dat hij een GGD-
rapport uit wil voeren. We vinden het allebei toch noodzakelijk om er dat in te zetten of daar een motie 
over in te dienen ondanks de toezegging. Ook hier zijn wij eigenlijk van mening dat ondanks de 
toezegging van de wethouder dat het beter is om het inderdaad ook in je motie te vermelden en daarin 
te zetten. Wij staan hier niet voor de VLP alleen maar om ons te promoten ook de andere partijen die 
ik hier mag vertegenwoordigen, wij proberen niet onszelf belangrijker te maken dan de burgers waar 
we voor praten, want de Westrand wordt regelmatig genoemd maar realiseert u zich ook hier staan wij 
binnen die 2 kilometerzone. We staan met de ramen open, als we dit door laten gaan dan komen we 
uit eigenlijk in de woorden van meneer Verhoeven die iedereen kan herinneren die ik niet zal 
herhalen. Wat ik zei wij zitten hier voor de burgers en niet om onszelf op een voetstuk te zetten, wij 
gaan dus meeondertekenen met de SP. Ik gun het jullie. Gefeliciteerd, jullie hebben het gewonnen. Ik 
wil wel even aangeven dat even kijken, even reageren op de VVD. Kosten spelen geen rol. We zijn blij 
daarmee ook zo denken wij erover. Je moet af en toe besluiten nemen en bij besluiten kunnen wel 
eens kosten aan verbonden zitten so be it. Dat is het dat is de zaak. De wethouder gaf nog aan 
gezondheid dat is een groot goed er zijn veel meningen, vandaar inderdaad ook dat wij het hebben 
van die m.e.r.-rapportage belangrijker vinden dan inderdaad om die meningen vorm te geven om daar 
inhoud aan te geven. En we vinden het belangrijk dat de raad het liefst unaniem dus ik kijk ook nog 
even naar de heer Mol hoe hij gaat reageren, maar ik hoop dat de raad unaniem hierin een besluit kan 
nemen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Heeren. Even voor de orde u heeft het niet met zoveel 
woorden gezegd, maar welke moties trekt u nu in. 
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De heer HEEREN: Mijn excuses was ik even vergeten te vertellen. Wij trekken daarmee motie 1 en 2 
in, motie 3 willen wij nog laten staan. 
 
De VOORZITTER: Ja, ja, ja. 
 
De heer HEEREN: Ik hoorde aan de antwoorden van zowel de wethouder als van, wie ging er nog 
meer op in, ben ik even kwijt, Cor Gabriëls, de heer Gabriëls wat ik daaruit begreep is dat de strekking 
van de motie verkeerd begrepen is. Het is niet onze bedoeling om een nieuw geurrapport aan te 
vragen. Het is onze bedoeling om een second opinion uit te laten voeren of de toegepaste parameters 
en methodes van meten of dat inderdaad conform de wet- en regelgeving is. En als ze zeggen ja die 
parameters waren inderdaad de goede dat hoeft geen dure, duur onderzoek te zijn. Het is puur om te 
kijken of de, de setting inderdaad volgens wet- en regelgeving is. Dus die motie die houden we wel 
aan.  
 
De VOORZITTER: Ja, dus even voor de, voor de, voor de helderheid motie nummer 1 en motie 
nummer 2 ingediend door de VLP, D66, Partij van de Arbeid zijn ingetrokken. Maken dus geen 
onderdeel uit van de stemmingen en motie 3 blijft namens deze indieners overeind. Mevrouw Oudhof 
een tweede termijn? Ssst… We zijn er zo. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, allereerst dank aan de partijen de VLP en de Partij van de Arbeid 
die alsnog en D66 die alsnog onder de motie 4 hun handtekening willen zetten, dat is mooi want dan 
zijn we met meerdere fracties toch vinden dat dat we toch de belangen van de inwoners van 
Roosendaal op moeten komen. Dat er meer duidelijkheid moet komen. Ik hoop toch ook dat CDA nog 
aansluit, want dan zou deze motie unaniem gehaald worden. Dus wat dat betreft een oproep aan het 
CDA hierin. Dan ja als afsluiting wil ik toch nog een opmerking maken over de opmerkelijke werkwijze 
van vanavond. Ik college zegt, ik ben daarvoor verantwoordelijk, nou weth… burgemeester, 
burgemeester is ervoor verantwoordelijk. Burgemeester ik wil dan toch een grote oproep doen om 
voortaan ons te informeren en via de mail en u bent verplicht om ons te informeren. Maar wilt u dat 
dan voortaan via de mail doen en niet via zoiets als op ons tafels een brief te plaatsen, want ik weet 
zeker dat er dan allerlei andere brieven dan ook gaan komen voor raadsvergaderingen waar we dan 
ineens iets mee moeten doen. We weten inhoudelijk niet of ze kloppen en ineens gaat het onderdeel 
worden van alle, van heel het debat. Dus een oproep om dit toch niet meer zo te gaan doen, dank u 
wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer, mevrouw Oudhof. Een oproep van mij aan u om dit nooit meer zo te 
zeggen. 20.30 uur kreeg ik kennis van deze mail, 20.30 uur ik heb niet anders kunnen doen dan u zo 
goed mogelijk te informeren. Ja, ja, moet ik dan, wat is het dan mooier dan ook fysiek het op u tafeltje 
te hebben, het is ja. Laat ons even wel wezen het sterkt mij in mijn opvatting om dit vooral zo te blijven 
doen. Om u te informeren op het moment dat ik kennis draag van een stuk, drie kwartier voor de 
raadsvergadering en als ik met de wethouder buiten zit, niet één-twee-drie gedigitaliseerd aangesloten 
ben bij u en we kiezen voor deze oplossing dan vind ik dat we het verdomde chic hebben gedaan. 
Waarvan akte. De heer Verhoeven. U nog behoefte aan een tweede termijn? Nee. De heer Mol nog 
behoefte aan een tweede termijn?  
 
De heer MOL: Ja, voorzitter, ik ben heel blij dat de SP ons oproept om alsnog mee te doen en niet 
opdraagt, want dat zou een stuk lastiger zijn. En in de overtuiging dat de SP ook zich realiseert en de 
andere indieners ook dat het college dus nu aan zet is om eventueel t.z.t. afwegende alle belangen en 
ook het juridisch advies de kans heeft om de motie naast zich neer te leggen. In die overtuiging die 
heeft u en dat sterkt ons om gewoon onder de motie te blijven staan, want ik heb in mijn eerste termijn 
ook aangegeven dat dat voor ons heel belangrijk was. Als wij een signaal afgeven als gemeenteraad 
aan de bezorgde bewoners laten wij dat dan unaniem doen en dat gaat er nu ook helemaal van 
komen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Mol. Ik kijk nog even naar de heer Van den Beemt. Nog 
behoefte aan een tweede termijn? Dat is het geval.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Het leek op het eind toch nog even mis te gaan 
hier zojuist geloof ik, ineens een moment van verbroedering in de raad en toen werden we toch weer 
boos. Wat zijn we toch een leuk instituut. De VVD zit nog een beetje te twijfelen over motie 3 de 
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second opinion over de geurrapportage. Dus we wachten even het college af hoe u daarin staat voor 
we ons eigen besluit proberen op te maken daarover. En we zijn buitengewoon verheugd dat alle 
aanwezige fracties van vanavond, want straks staan in het verslag natuurlijk acht fracties maar dat 
waren alle aanwezige fracties dat die allemaal in grote gezamenlijkheid deze oproep doen aan het 
college waarbij de bijzondere achtergrond is dat niemand van ons weet of de oproep nou ook feitelijk 
nodig is. Maar de Roosendaalse raad gaat gewoon voor het hart, voor de inwoner van Roosendaal. 
Wij luisteren en wij denken met u mee. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Meneer Heeren, een vraag aan de heer Van den Beemt. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel meneer de voorzitter. Ik wilde even aan de heer Van den Beemt 
vragen of hij zich bewust was van het feit dat ik mijn termijn begon dat ik ook namens Nieuwe 
Democraten en GroenLinks sprak, die mogen helaas niet stemmen omdat ze niet aanwezig zijn, maar 
dat daar wel degelijk een unanieme raad achter dit besluit staat.  
 
De VOORZITTER: Ja, dat is waar, maar in de stemming blijkt daar niets van, want ze zijn er niet. Nee, 
dat is, dat is de andere kant van het verhaal. Dan moet je er ook maar zijn als er raadsvergaderingen 
zijn. Ja. Goed. Wethouder nog een korte reactie in uw tweede termijn met name op motie 3, tenminste 
dat proefde ik vanuit de tweede termijn van de raad. 
 
De heer LOK: Voorzitter, dan hebben we hetzelfde geproefd. Motie nummer 3, ik heb in mijn eerste 
termijn aangegeven dat het college daar niet zoveel behoefte aan had om het verschil tussen de 
eerste en tweede te laten onderzoeken, omdat er als u een m.e.r. vraagt komt er ook weer een derde. 
En volgens mij kunnen we daar het beste op vertrouwen, want die gaan daar ook naartoe. Die gaan 
dat ook allemaal doen dus ja het college ziet daar niet de meerwaarde van. En daar wil ik het bij laten. 
Ik ga geen woorden gebruiken als we gaan hem ontraden ofzo, we zien er niet de meerwaarde van, 
punt.  
 
De VOORZITTER: Goed. Alles gewisseld en gedaan. Het is tijd om te gaan stemmen over de twee 
moties die nog nu op tafel liggen. Dat zijn de moties nummer 3 en nummer 4. Nummer 3, nog even in 
de herinnering roepend een second opinion geurrapportage. Wil één uwer een stemverklaring vooraf? 
Dat is niet het geval. Wie is voor motie nummer 3? Daarvoor hebben gestemd de fracties van de VLP, 
Partij van de Arbeid, D66 de motie is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Motie nummer 4 de m.e.r milieueffectrapportage voor de vestiging van de 
biomineralenfabriek alhier. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op deze motie? Dat is niet het 
geval. Wie is voor deze motie. Daar heeft u bij unanimiteit voor gestemd. De motie is aanvaard.  
 
8.Sluiting  
De VOORZITTER: Dames en heren, prachtig klokje 23.00 uur. De raadsvergadering niets meer aan 
de orde zijnde is gesloten. 
 
De VOORZITTER sluit de vergadering om 23.00 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op 14 juli 
2016. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
 
 
 


