
 
 

Verslag raadsvergadering 24 maart 2016     pagina 1 

 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2016 

 

VERGADERING DONDERDAG 24 MAART 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 

17 maart 2016. 
 
4. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
 
5. A-Categorie 
a. Voorstel 15 Vaststelling bestemmingsplan Bulkstraat 
 
6. B-Categorie 
a. Voorstel 16 Het Zand 
 
7. C-Categorie 
 
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 H.J. Polderman, A.A.B. Theunis, C.A. Lok, 
J.A.M. Verbraak, wethouders 
De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), E. Derks-Mulder (PvdA), 
C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), A.W. 
Oudhof (SP) 
De heren: M.J. van der Aa (SP), 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), W.C.H. 
Brouwers (VLP), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen (D66),  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), M.A.K. van Heumen (SP), C.H.D. Hoendervangers 
(Roosendaalse Lijst), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), B. Missal (SP), A.A.M. Mol (CDA), 
R. Niehot (Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers (D66), E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), A.J. 
Schijvenaars (Nieuwe Democraten), G.A.W.A. Verhoeven (Partij Verhoeven), J.J.M.M. 
Wezenbeek (VVD) en M.S. Yap (PvdA). 
 
Afwezig: de heren M. Aygün (CDA), R. Breedveld (CDA), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), 
E.J.C. Matthijssen (VVD), C.A.E.M. van Poppel (SP).  
 
1. Opening en vaststelling raadsagenda 
De VOORZITTER:  Dames en heren, als u op uw plaatsen zou willen gaan zitten, dan gaan wij snel 
beginnen met onze raadsvergadering, die bij deze is geopend. Ik heet u allemaal welkom. Ik meld 
afwezig de leden van u raad Eddy Matthijssen, Corné van Poppel, Robert Breedveld, Mustafa Aygün 
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en de heer Cor Gabriëls. Dit zijn de afmeldingen voor vanavond. En as we speak in de Burgerzaal 
volgen nu de deelnemers van de cursus raadsoriëntatie deze raadsvergadering. Ja, wilt één uwer 
zwaaien? Oké. Goed. Dames en heren, even het volgende. Naar aanleiding van de aanslagen in 
Brussel stel ik u voor gehoord ons college en gehoord het Presidium zojuist om aan de Ambassadeur 
van België in Nederland de heer Chris Hoornaert de volgende brief te sturen. Ik zal hem even 
voorlezen. “Zijne Excellentie, de gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen met het college 
van burgemeester en wethouders op 24 maart 2016 spreekt mede namens de inwoners van 
Roosendaal zijn afschuw uit over de aanslagen in Brussel op dinsdag 22 maart jongstleden. Ons 
medeleven gaat uit naar de slachtoffers en nabestaanden. We zijn verenigd in gevoelens van 
verbijstering en verdriet. We zijn aangeslagen maar niet verslagen. Wij wensen u en het Belgische 
volk heel veel sterkte toe om de gevolgen van deze aanslagen te verwerken. Hoogachtend de 
voorzitter van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders, ondergetekende”. Ik 
stel u voor dat ik morgen deze brief in deze tekst teken en verstuur naar de Ambassadeur. Kunt u 
daarmee instemmen? Dat is het geval. Dank u zeer. 
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 2 het vaststellen van de raadsagenda. Kunt u 
instemmen met de agenda zoals die voorligt? Mevrouw Koenraad? 
 
Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, ik had een vraag bij voorstel Het Zand. In de Commissie was de 
bedoeling dat ons burgerraadslid dat zou agenderen alleen daar is een misverstand ontstaan over de 
starttijd omdat de gemeenteraad zo kort was. En we willen daarom vragen of we toch een eerste 
termijn kunnen krijgen, terwijl we dat dus niet in de Commissie hebben kunnen aangeven. 
 
De VOORZITTER: Lijkt mij geen enkel probleem. Ik kijk even naar uw college, nou ja dat is een, dat is 
akkoord zo. Overigens agenda akkoord bij een, voor éénieder? Ja? Oké.   
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 
17 maart 2016. 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar het vaststellen van de besluitenlijst van uw vergadering van 17 
maart jongstleden. Er zijn bij de griffie geen amendementen op de besluitenlijst ontvangen. Mag ik 
ervan uitgaan dat u conform bent? Dat is het geval. Aldus vastgesteld.  
 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar de afhandeling van de schriftelijke vragen die zijn beantwoord 
zoals aan u, aan u toegekomen. Ik loop ze even af of er nog behoefte is voor een nadere 
verduidelijkende vraag. Ik begin even op de beleidsterreinen… Mevrouw Oudhof? 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, bij mij op iBab staan denk ik niet alle vragen en antwoorden die al 
beantwoord zijn door het college, want vanmiddag bij de dagmail zaten bijvoorbeeld de vragen en 
antwoorden op de vragen van de SP maar die staan hier niet in de lijst. Dus, ja, ik zou graag willen dat 
dat toch ook nog meegenomen wordt in deze agenda. 
 
De VOORZITTER: Ja, ik moet het, ik moet het doen met wat ik van de griffie hier nu krijg, dat zijn mijn, 
dat is mijn lijstje. Maar u mist daar nu nog antwoorden op, op uw vragen? 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, die zijn inmiddels beantwoord vanmiddag, die zaten bij de dagmail en die 
staan hier niet op de lijst maar ja het lijkt me wel goed dat deze nu ook in deze vergadering al wel 
behandeld worden. 
 
De VOORZITTER: Ja… 
 
Mevrouw OUDHOF: Want… 
 
De VOORZITTER: Ja… 
 
Mevrouw OUDHOF: We hebben volgende week geen… 
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De VOORZITTER: Ja… 
 
Mevrouw OUDHOF: Vergadering… 
 
De VOORZITTER: Ja… 
 
Mevrouw OUDHOF: En anders wordt het toch weer een week later. 
 
De VOORZITTER: Ja. Ja. Nou, de griffier snelt naar u toe. Ja, ik heb, ik doe wat ik op mijn lijst heb 
staan dat vink ik één voor één af en dan komen we vanzelf wel of niet bij uw, bij uw vragen. 
 
Mevrouw OUDHOF: Dan staan ze bij u wel op de lijst en niet bij ons, dan komt het goed uit, denk ik.  
 
De VOORZITTER: We gaan het zien of het klopt, niks gaat vanzelf. Ik begin even met de vragen en 
antwoorden op het beleidsterrein bestuur. Fractie VLP,  “Realisatie krediet gezamenlijke huisvesting 
Sponder en Fakkel”. Meneer Van Gestel? Nee, geen aanvullende vraag? De fractie van de SP “Ieder 
kind een zwemdiploma”. Mevrouw Oudhof? 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter… 
 
De VOORZITTER: Daar is ie, ja. 
 
Mevrouw OUDHOF: Geweldig. Nee, ik heb wel een aanvullende vraag, een aanvullende opmerking 
eigenlijk. Ja, nou, de SP is verheugd over de antwoorden en we zijn blij dat er toch onderzocht wordt 
of er extra middelen beschikbaar komen voor het zwemonderwijs, voor het diplomazwemmen. En het 
college geeft aan dat de mogelijkheden gezocht worden en dat er uiterlijk april een besluit over 
genomen kan worden. Dus wij zouden graag dit op de actielijst vermeld willen hebben. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer, ja het is niet echt een vraag aan de wethouder. We nemen kennis 
van het feit dat u hem naar de Commissie door wil doen. O u had het, ja ik dacht u nee zei. Ja, dat zei 
wel maar niet tegen mij? Doe het dan iets zachter, want het is iedere keer dat het via de voorzitter 
gaat en laat ik me dan aangesproken voelen. Wij, die aanvullende vraag is er dus op dit moment niet, 
gaat naar de Commissie, daar is notitie van genomen. De fractie van de VLP “Bereikbaarheid het 
noodnummer 112”. Nee? Voldoende beantwoord zo? Dank u wel. De fractie van het CDA “Huisvesting 
basisschool de Zilverlinde”. Geen aanvullende vraag. En de fractie van GroenLinks, een “GPR-score 
gezamenlijke huisvesting Sponder en de Fakkel”. Een aanvullende vraag mevrouw? Nee, geen 
aanvullende vraag. Dank u wel. Dan gaan we naar de vragen op het beleidsterrein omgeving. De 
fracties van D66, Partij van de Arbeid, GroenLinks inzake de “Ontwikkeling Duurzaamheidsagenda”. 
Daarover een aanvullende vraag één uwer? Nee, voor dit moment? Prima. De fractie van de Nieuwe 
Democraten inzake “Participatieve afspraken”. Geen aanvullende vragen. Fractie van het CDA, 
jeugdhulp 18’plussers? Nee. De fractie van de VLP inzake de Vlietbrug. Ja, meneer Heeren? 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. De wethouder bedankt voor het beantwoorden 
van de vragen. Echter in vraag 2 is het antwoord “er is geen onderhoudscontract”, terwijl in de 
actualisatie reserves en voorzieningen op pagina 40 heel expliciet staat contractueel verplicht 
Vlietbrug exploitatie 8156 euri voor de komende aantal jaren. Ik wil dan wel weten waar dat dan voor 
is als er geen onderhoudscontract is.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw wethouder Schenk. 
 
Mevrouw SCHENK: Ja, wij hebben nog wel gewoon kosten aan de brug en daar staan die bedragen 
voor gereserveerd. Er wordt ook in de beantwoording gemeld dat die kosten niet volledig opgaan er 
wordt ook melding gedaan van wat er wel opgaat. 
 
De heer HEEREN: Maar is dat onderhoud dan onder contractuele verplichtingen want, daar ben ik 
namelijk over verbaasd. 
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Mevrouw SCHENK: Nou, ja het is in ieder geval dat wij wel verplicht zijn om het onderhoud te plegen 
mocht dat nodig zijn, dus misschien dat het woordje “contractueel”, ja ik ben niet zo tot in detail op de 
hoogte wat er in welke regel staat. Misschien is dat, staat daar niet op z’n plek, zou kunnen. 
 
De VOORZITTER: Nou, ja het zou ook nog kunnen dan om dan even nog wat telefonisch contact te 
hebben bij als dat verhelderend werkt. Ik bedoel, laat ons het vooral praktisch, praktisch oplossen. De 
fractie van de VLP inzake “De bio-mineralenfabriek”. Aanvulling, meneer Van Gestel? 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook dank voor de antwoorden. Uitgebreide 
vragen hebben ook uitgebreid antwoord, dus waarvoor dank. De 27 vrachtwagens per dag deed ons 
even wel schrikken, die als extra verkeersbeweging daar voorbij gaan komen. Ja, voorzitter, is het 
misschien handig en dat is van mij uit, bewoners hebben ons aangesproken, misschien handig om af 
te spreken dat de bewoners gekanaliseerd of gecentraliseerd zich melden bij de gemeente om eens in 
gesprek te gaan over zorgen die zij hebben. Misschien dat de gemeente dat wel kan meenemen in de 
gesprekken met de fabriek zelf. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, dat kunnen we doen. Ook gemeld wordt er ook een informatieavond 
georganiseerd vanuit het initiatief van SITA met de bewoners. Ja, dan kan dat worden meegenomen. 
Bij mijn weten komen die vrachtwagens overigens niet voorbij die bewoners.  
 
De heer VAN GESTEL:  U, u… 
 
De heer TEUNIS: Ja. 
 
De heer VAN GESTEL: U geeft in… 
 
De heer THEUNIS: Ze komen daar niet langs. 
 
De heer VAN GESTEL: Uw beantwoording aan, voorzitter, dat u nog niet weet welke route ze nemen 
maar dat u voorgesteld heeft een bepaalde route. Maar goed, laten we daar niet in verzanden, 
voorzitter. Dus, laten we het hierbij gewoon laten en mocht het nodig zijn dan kanaliseer ik dat terug 
naar de gemeente.  
 
De VOORZITTER: Oké. De Roosendaalse Lijst inzake “Woonvoorziening drugsverslaafden”. Meneer 
De Regt. 
 
De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel wethouder voor de beantwoording. U heeft 
het over een regionale besluitvormingstraject. Is daar al een concrete planning aan te hangen met 
data? 
 
De VOORZITTER: Wethouder Polderman. 
 
De heer POLDERMAN: Nog niet echt, we zitten te wachten op eigenlijk op de memo van Bergen op 
Zoom zoals ik ook geschreven heb. En naar aanleiding daarvan zullen wij gewoon de afspraken 
moeten gaan maken, dus het is effe. Maar ik verwacht die memo wel één dezer dagen en dan zullen 
we contact opnemen over hoe het verdere traject verdergaat en dan kom ik bij u terug.  
 
De VOORZITTER: Ja, dus wordt vervolgt, komt, komt terug. De fractie van de Nieuwe Democraten 
inzake “Bestemmingsplan Bergrand”. Ja, ga uw gang. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. Wij danken de wethouder voor de uitgebreide 
beantwoording van onze vragen. Wij zullen de antwoorden mee terugnemen naar de fractie en komen 
daar te zijner tijd op terug.  
 
De VOORZITTER: Oké, dat wordt dan ook op enig moment een vervolg. De fractie van de VVD 
inzake “Parkeerterrein Wouwseweg”. Geen aanvulling op de beantwoording en in deze rij tenslotte de 
fractie van de Nieuwe Democraten inzake “De ellende van een scheve stoeptegel”. 
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De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, de ellende neemt alleen maar toe. Wij gaan dit agenderen 
voor de volgende Commissie om daar uitgebreid over te spreken zonder dat we in zullen gaan op de 
persoonlijke casus die alleen maar illustratief is. 
 
De VOORZITTER: Oké. Dat gaat dus ook naar de Commissie, waarvan akte. Dan zijn wij door de lijst 
van de beantwoording van vragen heen. 
 
5. A-Categorie 
a. Voorstel 15 Vaststelling bestemmingsplan Bulkstraat 
De VOORZITTER: Wij gaan terug naar de agenda en dat is agendapunt 5, 5.a hamerstuk inzake het 
vaststellen bestemmingsplan Bulkstraat. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? 
Niemand? Een stemverklaring Bulkstraat? Ja, meneer Schijvenaars? 
 
De heer SCHIJVENARS: Ja, voorzitter, wij waren tegen, wij zijn tegen, wij blijven tegen. Wij vinden het 
vooral ook erg jammer dat de prachtige groene buffer rondom Wouw dat die wordt opgeofferd en dat 
daarvoor in de plaats een hele lelijke puist gaat komen die nog heel lang leeg zal zijn en heel 
vervelend zal zijn, voorzitter. Dank u. 
 
De VOORZITTER: Anderen nog van u raad? Niemand? Dan gaan wij bij hamerslag stemmen. 
Aangenomen met uitzondering van de fractie van de Nieuwe Democraten. Aldus  
 
6. B-Categorie 
a. Voorstel 16 Het Zand 
De VOORZITTER: Agendapunt, agendapunt 6 inzake Het Zand. Twee fracties voor in de eerste 
termijn VLP en GroenLinks. Mag ik beginnen met de fractie van de woordvoerder van de fractie van 
de VLP, de heer Heeren.  
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. 29 oktober 2014 zaten we hier ook bij elkaar. 
Ook bij een raadsvergadering, ook pratende over Het Zand. Het ging toen over het wooncomplex van 
de SDW en die is toen ook aangenomen en dat is bekrachtigd. Waarom begin ik daar nu over? Ik 
begin daarover omdat er bij dat wooncomplex van de SDW een bijlage zat en die heette flora en fauna 
rapport. In dat flora en fauna rapport daar stonden een aantal dingen die naar mijn inziens nog steeds 
relevant zijn. En ik wil even een klein stukje voorlezen uit de conclusie en de aanbevelingen. “Door het 
zoveel mogelijk handhaven van opgaande beplanting, een op bescherming van de beschermde 
soorten afgestemde plantvorming, een goede planning van de beoogde werkzaamheden in 
deelgebied II en het daar handhaven”. Daar gaat het even om “het daar handhaven van enkele rijen 
bomen langs de Zundertseweg kunnen voldoende mitigerende maatregelen worden getroffen om het 
overtreden van verboden uit de wet te voorkomen en op een adequate wijze invulling te geven aan de 
algemene zorgplicht op grond van artikel 2 van de wet. Verwezen wordt hiervoor naar hoofdstuk 4 van 
deze rapportage”. Zoals ik net al zei het gaat om het milieu wat daar speelt en het groen wat daar is 
en er wordt om aan de wet te houden voorgeschreven dat er enkele rijen bomen nog langs de 
Zundertseweg moeten zijn. Ik weet niet of het op de camera’s zichtbaar is en ik weet niet of het in de 
zaal zichtbaar is. Ik heb er vanmiddag nog even een foto gemaakt en er staan twee bomen. Twee 
bomen is voor mij iets anders dan enkele rijen met bomen. Daarnaast is er uit het 
onderzoeksresultaat, staan er een aantal soorten opgenoemd dat is ingedeeld in vijf deelgebieden, 
het gebied van Het Zand waarin onder andere de groene specht een beschermde vogelsoort zit, de 
huismus beschermde vogelsoort, eekhoorns beschermde dieren. Het zijn beesten die staan op, die 
wettelijk beschermd zijn en op een rode lijst, allemaal zaken waarbij de natuur ten opzichte van Het 
Zand ten koste gaan. Om dat enigszins te kunnen compenseren en daar wat tegenover te stellen 
heeft de VLP twee amendementen voorbereid. Het eerste amendement wat ik in wil dienen is “Storting 
in het groenfonds”. En ik zal even het dictum voorlezen: Ten behoeve, toe te voegen beslispunt 4, ten 
behoeve van het Groenfonds een eenmalige storting te doen van 75.000 euro en dit te bekostigen uit 
de grondexploitatie Het Zand. Dit ter compensatie van het natuurverlies door de aanleg van de 
woningen. Dit amendement is mede ondertekend door GroenLinks, D66 en PvdA. Dank voor de steun 
daarvoor. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 1 en heet “Storting in het Groenfonds”. 
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De heer HEEREN: Ja, wat is net al aangaf dat in het onderzoek naar de SDW er heel duidelijk 
aangegeven is dat het gebied wel degelijk een natuurwaarde had heb ik nog een tweede amendement 
voorbereid. Doel van dat amendement is om zo min mogelijk straatwerk daar aan te leggen. Overal 
waar dadelijk asfalt dan wel straatklinkers liggen zal het natuur en milieu minder zijn dan dat daar 
ruimte is voor de bomen, de bossage en dergelijke waar eventueel de dieren die daar zaten nog 
gehuisvest kunnen worden. Daarom heb ik een amendement. Toe te voegen aan beslispunt 1: In  te 
stemmen met de ambities en uitgangspunten in het ruimtelijke raamwerk Het Zand en deze als kader 
mee te geven voor de verdere uitwerking. Aan te vullen met: Met dien verstande dat als uitgangspunt 
in het ruimtelijke raamwerk Het Zand wordt opgenomen dat de bestrating met inbegrip van de 
oprijlaan zo kort mogelijk en dus van Noord naar Zuid langs alle bouwenveloppen wordt aangelegd, 
zie de bijlagen en aansluiting vindt op de Zundertseweg dat als deel van het traject van de geplande 
Willem Dreesweg.  
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 2 en heet “Ontsluiting Het Zand”.  
 
De heer HEEREN: Ja, wat ik aan wil geven dat het wonen in Het Zand het ziet er inderdaad net uit, 
het is mooi plan. Wij zijn zeker niet per definitie tegen dit plan. Maar wij zouden het wel graag 
gerealiseerd zien met zoveel mogelijk behoud van natuur. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Heeren. Ik ga naar mevrouw Koenraad van de fractie van 
GroenLinks.  
 
Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. Het concept en ruimtelijk kader voor een nieuw te 
ontwikkelen woonwijk Het Zand staat garant voor een mooie, kwaliteitsvolle en natuurlijke 
woonomgeving. Met recht een onderscheidend woonmilieu te noemen. Groen en water krijgen de 
ruimte en geven mogelijkheid voor natuurbeleving en de verbinding met Visdonk is gelegd. Die motie 
“Groene vinger” van GroenLinks in 2012 wordt hiermee eigenlijk wel haast recht gedaan. Een mooi 
uitgangspunt vond GroenLinks dat niet de bebouwing gedefinieerd wordt maar juist de ruimte tussen 
de bebouwing. Daarmee ontstaat er ruimte voor natuurlijke en duurzame inrichting met wadi’s 
waarmee het hemelwater afgekoppeld wordt van het riool, gemeenschappelijk groen en tuinen die 
daar natuurlijk aan grenzen. De erfscheidingen worden mee ontworpen waardoor de onvermijdelijke 
geïmpregneerde houten schuttingen die we eigenlijk overal zien verrijzen in dit soort nieuwe wijken, 
achterwege kunnen blijven. Inderdaad is duurzaam bouwen veel meer dan alleen energiebesparing 
zoals ook in het raadsvoorstel staat. Energie is juist wel een aspect waar we als GroenLinks een 
amendement voor hebben voorbereid. Want juist in Het Zand liggen kansen voor energieneutraal 
bouwen. Mensen die hier willen en kunnen gaan wonen willen ook dat hun woning energieneutraal of 
energieleverend is. Het is de juiste doelgroep. Deze mensen willen gebruik maken van aardwarmte en 
hun huizen optimaal geïsoleerd hebben en allerlei andere maatregelen die in ieder geval de CO2 
uitstoot terugdringen. En dat moet ook, want er is een klimaat akkoord en die doelstellingen die zijn 
niet vrijblijvend. We hebben in Roosendaal ervaring met passiefhuizen in de Kroeven, die 
passiefhuizen zijn een succes ook na langere tijd van monitoring blijkt dit en we hebben er een aantal 
jaren geleden ons goed mee kunnen onderscheiden en dat zouden we hiermee eigenlijk ook opnieuw 
kunnen doen. En dan wil ik nu graag dat amendement indienen “Energieneutrale woningen”. Het 
beslispunt 1 wordt aangevuld met: Hierbij wordt als ambitie in het ruimtelijk raamwerk Het Zand 
opgenomen dat in architectuur en bouw van de woningen uitgegaan wordt van het concept  
energieneutrale woningen. En dit amendement wordt mede ingediend door de VLP en door PvdA. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 3 en heet “Energieneutrale woningen”. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Een ander punt is dat in de Woonagenda en daar wordt in het raadsvoorstel 
aan gerefereerd een vraag wordt benoemd van 75 tot 100 huizen in het middeldure en dure segment 
en in dit raadsvoorstel wordt eigenlijk die vraag volledig beantwoord. GroenLinks vraagt zich daarom 
af waarom niet liever 75 huizen maximaal, want  er blijft dan een marginale ruimte voor de bouw van 
duurdere huizen of middeldure en dure huizen die ook in Stadsoevers beantwoord kan worden. En dat 
is goed voor de verscheidenheid in de wijk Stadsoevers, omdat je dan niet alleen maar goedkopere en 
sociale huur hebt. Maar inderdaad ook wat grotere en duurdere huizen. En we houden tegelijkertijd 
nog iets meer groene ruimte over in Het Zand. Je haalt wel economisch gezien dan niet helemaal het 
onderste uit de kan, maar dat hoeft wat GroenLinks betreft ook niet per se. Tegelijkertijd haalt een 
maximum van 75 huizen toch wat druk weg van de Zundertseweg en het parkeren in dat gebied. Nou, 
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wij zijn daar in ieder geval voor, voor dat amendement. Nu u nog. Het amendement “Maximaal 75 
woningen” wil ik dan graag… 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Het beslispunt 1 aan te vullen met: Als uitgangspunt wordt in het ruimtelijk 
raamwerk Het Zand opgenomen dat maximaal 75 woningen worden gebouwd.  
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 4 en heet “Maximaal 75 woningen” en maakt 
ook onderdeel uit van de beraadslagingen. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Dan als laatste. Over het ven is in de Commissie al het een en ander gezegd 
en helaas in die Commissie kreeg het ven eigenlijk het etiket mislukt buitenbad. En daar werd ook wat 
lacherig over gedaan. Ja, ik zoek het beetje op, nu gaat u opnieuw lachen. Maar dat klopt volgens 
GroenLinks niet het is namelijk altijd heel gemakkelijk om kwetsbare waarden kleiner te maken dan ze 
serieus te nemen. GroenLinks wil graag dat er met dit ven serieus wordt omgesprongen en dat er met 
dit ven echt met de grootst mogelijke egards wordt behandeld en niet minder. Ieder ven is namelijk 
ooit een keer ontstaan en dit ven is ontstaan in 1975 wat toch bijna een halve eeuw is welbeschouwd. 
Er komen zeldzame planten en dieren voor en de heer Heeren heeft er een aantal genoemd. Het is 
een klein plekje vol natuurwaarde en biodiversiteit en dat is een feit. Maak het ven desnoods 
onderdeel van het systeem van wadi’s of geef het een functie als retentievijver. Maar er een 
zwemvijver van dan wordt in ieder geval nog recht gedaan ook aan de oorspronkelijke doelstelling. Wij 
hebben hier ook een amendement voor gemaakt en we hopen van harte dat we daar natuurlijk toch 
wat mensen ook in mee kunnen krijgen. Het beslispunt 1 aan te vullen en dat is het amendement 
“Behoud ven”, het beslispunt 1 aan te vullen met: Met dien verstande dat het behoud van het ven 
wordt benoemd als uitgangspunt in het ruimtelijk raamwerk Het Zand, hetzij in de huidige vorm, hetzij 
als herkenbaar onderdeel van het nieuwe ontwerp van de waterlopen.  
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt nummer 5 en heet “Behoud ven”. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koenraad. Dit is uw eerste termijn, het, de beantwoording 
daarvan ook wat betreft de amendementen aan de wethouder. Wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Dank u wel, voorzitter. Laat ik eerst beginnen, in het algemeen even samenvatten 
als we kijken ook naar de avond, de informatieavond, ook de beraadslaging in de Commissie dan enig 
ervan overtuigd dat volgens mij iedereen het fantastisch plan vindt en met name ook om het grote 
behoud van het groen en de natuurwaarde in dat gebied. We hebben ook geconstateerd met de motie 
“De groene vinger” dat over het algemeen dat aan die motie, mevrouw Koenraad heeft dat ook 
gezegd, meer dan voldaan is aan de toepassing van die motie in dit gebied. Laat dat even voorop 
gesteld zijn. Dan ga ik even kort in op de amendementen. Eerste de ontsluiting van Het Zand daar 
heb ik een paar overwegingen op. Overwegingen die zullen leiden dat ik dat amendement uiteraard 
ook ernstig ontraad. Met eerst de vreemde constatering is aansluiting op de geplande Willem 
Dreesweg. Volgens mij is er helemaal geen geplande Willem Dreesweg, die komt ook in de 
Mobiliteitsagenda niet meer voor op de korte en de lange termijn en dat, denk ik, dat weten fracties in 
dit huis ook wel dat daar niets van gepland is dus die ontsluiting is gewoon niet mogelijk. Bovendien in 
de Commissie ging het erover, het ging met name en dat is wel een belangrijk punt het gaat over de 
ontsluiting over de locatie, een tweede ontsluiting via de Zundertseweg. Daar heb ik in de Commissie 
aangegeven dat wij richting bestemmingsplan zullen kijken of die tweede ontsluiting of die voor het 
autoverkeer daadwerkelijk nodig is. Wellicht is het wel mogelijk. Je moet een tweede ontsluiting 
hebben uit veiligheidsoverwegingen als de ene ontsluiting niet mogelijk is voor hulpdiensten, die 
andere waar mogelijk is die alleen te gebruiken voor langzaam verkeer. Kortom, dit amendement 
natuurlijk er is helemaal geen aansluiting gepland, dus wat dat betreft is die al onmogelijk om uit te 
voeren. En ik heb ook duidelijk al gezegd die ontsluiting gaan we richting bestemmingsplan ook verder 
bekijken. Dan even het amendement “Storting van het Groenfonds”. Ook ontraden. Een beetje 
misbruik maken, voorzitter, van hetgeen wat we in uw huis ook door de raad hebben laten vaststellen 
ten aanzien van de betekenis van het Groenfonds is gekoppeld aan de verordening, de ruimte van de 
Provincie, gekoppeld aan het bestemmingsplan buitengebied, daar is het helder in verwoord. Daar zijn 
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de regels, voorzitter, door u raad ook vastgelegd hoe we dat gaan toepassen. En het wordt hier 
oneigenlijk gebruikt in die situatie dat we eigenlijk niet kunnen bepalen waar het gebaseerd op is, want 
de bescherming van de huismus die komt ook in de tuinen van mensen, gaat dat betekenen een extra 
belasting te gaan invoeren. Als iemand een stukje uitbreiding van zijn woning doet in z’n tuin want 
daar zit die huismus ook dan moeten mensen die gaan bijbouwen in hun tuin dan ook van de VLP 
bijdragen. Volgens mij is dat niet de bedoeling, uitermate onduidelijk, oneigenlijk gebruik van de hele 
kaderstelling van het Groenfonds. Dus gelieve ook dit amendement ook niet aan te nemen. Dan de 
amendementen van GroenLinks gaat even over een maximum van 75 woningen. Ja, ik zou willen 
zeggen van laat dat in het bestemmingsplan van hoe we woningen gaan plannen, want dat zijn ook 
hele kwalitatieve overwegingen alsof minder woningen minder verkeersbewegingen, gaan wij ertoe 
over, minder woningen dat het een exclusieve wijk wordt. Een exclusieve wijk waar sowieso de man 
en de vrouw allebei een auto hebben, elk kind wat 18 jaar wordt ook een auto heeft. Wat volgens mij 
meer auto’s teweeg gaat brengen dan als je wat minder dure huizen hebt. En zo kan je allerlei 
redeneringen op gaan zetten. En als het erom gaat en daar moet ik mevrouw Koenraad wel op wijzen 
van ach ja en als er wat minder woningen is dan maar een verlies aan inkomsten is. We hebben een 
net sluitende grondexploitatie. Het wordt een grote opgave om die sluitend te houden. Als er minder 
grond verkocht gaat worden heeft dat gewoon forse financiële consequenties dan moeten we ook 
nagaan, ik zou dit even niet doen. Wacht even in het bestemmingsplan hoe die woningen, type 
woningen hoe dat verder in het bestemmingsplan gaat worden ingevuld en dan kunnen we het er nog 
over hebben. Energieneutrale woningen, ik vind het op zich wel een amendement waar ik wel iets mee 
heb als u dat amendement zo formuleert dat u mij de opdracht geeft om die ambitie ook echt 
nadrukkelijk te kijken of dit in dit plangebied mogelijk is die energie neutrale woningen maar dat aan 
de voorkant dicht te timmeren. Ik zou GroenLinks willen voorstellen van draai het even om. 
Uitgangspunt energieneutrale woningen en dat de bewijslast bij ons ligt daar waar het mogelijk is, niet 
mogelijk is of overwegingen dat we dan met die bewijslast komen. Waarom, kunt u altijd nog in stelling 
komen. En tot slot behoud van het ven. Is in de Commissie al het één en ander over gezegd over dat 
ven. Mevrouw Koenraad zegt het ook terecht het is ontstaan in 1975 dat heb ik ook aangegeven in de 
Commissie. Ik heb verder wat verdiept in de vennen. Een ven is iets wat op pleistocene zandlagen is 
ontstaan eeuwen geleden waar in de loop der eeuwen zich veenontwikkeling heeft plaatsgevonden ja, 
ja ik ken het dat is daar in ieder geval niet het geval. En ja ik heb verder ook van niemand gehoord, 
ook geen insprekers in de beeldvormende raad die daarop wijzen. Ik heb wel mensen gesproken op 
die informatieavond die daarop wezen, die daarnaar zouden gaan kijken. Ik heb er niets meer van 
gehoord. Heb dan ook vertrouwen in het feit dat wij in die wadi’s in de hele waterontwikkeling 
waardoor er genoeg mogelijkheden gaan ontstaan voor wateropvang waar plantgroei mogelijk is. En 
als u praat over zwemvijver ik heb in de Commissie ook gezegd als u ziet in de grondwaterstanden 
dan is het onmogelijk om daar situaties te creëren vijvers waarin water blijft staan dat is ook een 
resultante van. Dus behoud van het ven ja u gaat er inderdaad over, ik heb het genoemd de kuil met 
water maar dat is het ook sinds 1975 die is ook uitgegraven. Als je het uitgraaft is er geen plantje meer 
in te vinden op dit moment daar. Ik zou willen zeggen, doe dit vooral niet maar zet uw energie in en 
ook mijn ambitie daarin dat wij de hele groenaanleg die we doen, met waterretenties en heel de 
structuur die daar ontstaat dat dat echt voor de toekomst zin heeft. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Dat is de eerste termijn van u en onze zijde. Ik kijk even 
naar overige fracties of er behoefte is bij hen aan een tweede termijn voordat ik terugga naar VLP en 
GroenLinks. Ik noteer even sprekers. Er kunnen nog wat vingers bijkomen. Ik heb nu vier fracties 
genoteerd. Ik begin bij de fractie van de SP, de heer Van Heumen. 
 
De heer VAN HEUMEN: Dank u wel, voorzitter. Voor de SP was dit raadsvoorstel een A-stuk oftewel 
wij hadden geen op- of aanmerkingen bij dit plan wat de hoofdlijnen schets voor ontwikkelingen van 
het gebied Het Zand. Rest mij alleen nog in te gaan op de ingediende amendementen. Te beginnen 
met de amendementen van de VLP. Amendement 1 “Storing in het Groenfonds”. Volgens mij als we 
dit amendement aannemen zijn er twee routes mogelijk. Ofwel de, de komende ontwikkelingen, de 
komende praktijken die zorgen ervoor dat we als raad bij elk voorstel een amendement in moeten 
dienen dat hetzelfde, dezelfde strekking heeft. Dat lijkt me niet praktisch, dat lijkt me niet wenselijk. Of 
de andere route is als we dat niet gaan doen als raad, dat belangenverenigingen, dus 
natuurverenigingen, omwonenden of anderzijds belanghebbenden gaan procederen tegen de 
gemeente van waarom doen jullie dat nou niet. Het is bij Het Zand gebeurt waarom gebeurt dat bij ons 
niet. Lijkt me niet verstandig. Amendement 2 “Ontsluiting Het Zand”. Ja, waar ik de strekking van het 
eerste amendement nog wel kan snappen namelijk waar groen verdwijnt moet ook weer groen 
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terugkomen, tenminste ik neem aan dat dat de strekking is. Ik zie de VLP ja knikken. Stoort het mij 
een beetje bij amendement 2 daar lijkt juist, want daar komt juist gewoon meer asfalt en zie ik niet 
echt waar dan meer groen voor terugkomt. Neemt ook niet weg dat de doortrekking van de Willem 
Dreesweg ervoor zorgt dat de verergering op de situatie van de Flintdijk alleen maar zal toenemen. Er 
komt alleen maar meer verkeer en daar zijn wij natuurlijk niet voor als SP. Misschien als tip als je dan 
toch iets aan groen meer wilt hebben bij, aan de Zuidkant van Het Zand dan kun je daar natuurlijk 
beter een bomenrij plaatsen dan deze weg te realiseren, ik geef het maar mee. Amendement 3 en dan 
zijn we bij GroenLinks gekomen, hierbij wordt als ambitie in het ruimtelijk raamwerk van Het Zand 
opgenomen dat in architectuur en bouw van de woningen uitgegaan wordt van energieneutrale 
woningen. Ja, die ambitie die onderschrijven wij, dus die kunnen wij prima steunen. Als die net zo 
wordt ingevuld als de wethouder zojuist verwoorde. Amendement 4, ja er wordt hier gesproken over 
75 woningen en het gaat hier echt om een raadsvoorstel dat de hoofdlijnen schetst voor de 
ontwikkeling van Het Zand. En die 75 woningen lijkt ons dan veel te detaillistisch laat ze het eerst 
maar eens uitwerken, laat maar kijken waar de markt mee komt. En dan amendement 5 van 
GroenLinks “Behoud ven”, staan wij in principe sympathiek tegenover mits GroenLinks het woordje 
uitgangspunt zou willen wijzigen in aandachtspunt, dat zou ik GroenLinks dan mee willen geven. Als 
dat het geval is dan kunnen wij die motie of het amendement ook steunen. Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Heumen. Ik ga naar meneer Mol van het CDA. 
 
De heer MOL: Ja, voorzitter, dit mooie raamwerk dat is een plan met ambities dat staat zo 
geformuleerd en heeft in dit stadium een maximale flexibiliteit en het is daar waar wij even de nadruk 
op zouden willen leggen, want in de vervolgfase dan volgt die detaillering pas. De CDA-fractie is 
uitermate blij met de, met de wijze waarop wij als raad bij dit raamwerkplan betrokken zijn. En we 
zouden die werkwijze willen aanmoedigen dat is een hele goede zaak. Het belang van de flexibiliteit 
onderstreepte ik al, daar gaan daar hele mooie dingen gebeuren. En om die reden hebben wij ook 
absoluut geen behoefte aan strakkere kaders zoals in de moties en amendementen worden 
voorgesteld. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Mol. Ik ga naar de heer Emmen van de fractie van D66. 
 
De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Allereerst zijn wij voorstander voor het voorliggend plan de 
ontwikkelingen aan Het Zand lijken ons een buitengewoon goed idee. Het moet een schitterende wijk 
kunnen worden. Wat betreft de voorliggende amendementen. Wat ons betreft is amendement 1 een 
goed idee. Het is volgens ons geen oneigenlijk gebruik van het Groenfonds, hooguit ietwat 
ongemakkelijk op de Begroting, maar daarom nog geen reden om het te laten. Amendement 2, ja er is 
geen sprake van de geplande Willem, de uitbreiding van de Willem Dreesweg dus ja hier kunnen wij 
op dit punt niets mee. Amendement 3 nou zoals door GroenLinks aangegeven is hier sprake van een 
ambitie en geen dwang. Daarom vinden we dit een prima amendement wat we ook kunnen steunen. 
Amendement 4 ja is wat ons betreft toch een taak voor de markt we zien niet in waarom we op dit punt 
een cijfer van 75 woningen moeten noemen. En tenslotte amendement 5 we zijn op zich als D66 groot 
fan van een ven, maar met de uitleg van de wethouder zien we op dit moment geen noodzaak voor 
behoud van dit ven en hebben we vertrouwen in goede ontwikkeling van de watervoorziening in het 
groen in de nieuwe wijk. Tot zover, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Emmen. De heer Verhoeven van Lijst Verhoeven. 
 
De heer VERHOEVEN: Voorzitter, dank u wel. Even naar de amendementen. “Ontsluiting Het Zand” 
van de VLP, een paar opmerkingen daarover. Het verbaast mij dat de VLP nu in één keer alvast wil 
starten met de aanleg van de Willem Dreesweg terwijl er in de vaststelling van het GVVP hierop heeft 
tegengestemd. Wij hebben daarvoor voor gestemd, wij wilden de Willen Dreesweg doortrekken. Ten 
tweede moeten we niet gaan bezuinigen op een paar straatstenen. Maar zorgen dat het een prachtig 
mooi park wordt waarin je kunt wonen, daar gaat het om. Conclusie is dat dit plan verder uitgewerkt 
moet worden voor de bestemming en dan zullen we daarover oordelen. Voorzitter, voor de rest van de 
amendementen wil ik verder niks op zeggen. We stemmen tegen in ieder geval en geven het plan 
geven we een goede kans en daar gaat het om. 
 
De VOORZITTER: De heer Heeren een vraag aan de heer Verhoeven. 
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De heer HEEREN: Ja, dank u wel. Ik wilde even vragen aan de heer Verhoeven wanneer wij tegen de 
Willem Dreesweg gestemd zouden hebben, want wij zijn al sinds jaar en dag voorstander van 
doortrekken van de Willem Dreesweg. En we hebben nog nooit anders gestemd.  
 
De heer VERHOEVEN: Ja, meneer Heeren, dat is vreemd met het GVVP heb ik zelf voorgesteld om 
de doortrekking van de Willem Dreesweg, de gehele doortrekking, amendement. En u heeft tegen 
gestemd, want u wilde in één keer niet meer, dat staat zwart op wit. Tijdens de Mobiliteitsagenda heeft 
u daar, heeft u daar ook niet op teruggekomen, dus, sorry. 
 
De VOORZITTER: Oké.  
 
De heer VERHOEVEN: Dank u wel. 
 
De VOORZTTER: Nee, we blijven bij Het Zand. Ik kijk nog even naar andere fracties behalve de twee 
fracties in de eerste termijn of ik nog iemand vergeten ben of die zich alsnog heeft gemeld voor de 
tweede termijn. Dat is niet het geval. Dan kijk ik even naar de fractie van de VLP. Behoefte aan de 
tweede termijn?  
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. De kracht van de herhaling telt vooral voor 
kleine kinderen. Als ik nu een tweede termijn zou houden dan denk ik dat ik in herhaling val dus ik 
denk dat het verstandig is om af te zien van een tweede termijn, ook om de tijdsspanne. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad, tweede termijn? Ja? Ga uw gang. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, ik val nooit in herhaling, dus vandaar dat ik gewoon een tweede 
termijn doe. Het amendement over de energieneutrale woningen, ja daar lijkt een beetje een discussie 
te ontstaan over wat nou het meest dwingend is een uitgangspunt of een ambitie. Maar wij nemen 
eigenlijk de suggestie van de wethouder over om dan in plaats van “ambitie” dan “uitgangspunt” dat 
woord op te nemen. En we hopen dan inderdaad dat de VLP en de PvdA daar ook mee kunnen leven. 
En het gaat inderdaad vooral over dat er het uiterste wordt geprobeerd. En als dat duidelijk wordt met 
dit amendement dan ja dan is dat in ieder geval de bedoeling van dit amendement. Het amendement 
over die maximaal 75 woningen, we willen dat inderdaad in het bestemmingsplan opnieuw gaan 
bekijken. We zullen dan inderdaad kijken van hoe is de tussenruimte nog, hoe is de groene ruimte nog 
ingevuld. Een aantal dingen zijn natuurlijk wel waar. Minder woningen lijkt toch wel echt minder auto’s 
te geven, dus ik moet nog zien hoe minder woningen meer auto’s kunnen geven. Dat gaan we dan 
nog ontdekken, denk ik dan. Over het ven dat amendement dat wil ik gewoon staande houden. Dat 
ven gaat het niet redden, dat hoor je aan alles. Maar nu heeft het ven in ieder geval een amendement 
en fans. En het was ook heel aardig van de SP dat ze ons daarin wel zouden willen steunen, maar om 
nou aandachtspunt in plaats van uitgangspunt, ja dat maakt in dit, in dit verhaal ook niet zoveel uit. 
Dus we hopen dat er echt staat aandachtspunt of uitgangspunt dat u toch zegt van nou vooruit. Dat er 
geen plant meer te vinden is, dat moet ik toch ook bestrijden, want planten kunnen heel lang 
overleven. Als je kijkt naar klaprozen kunnen 70 jaar onder de grond zitten en je zet één stok in de 
grond en ineens staan er vijf klaprozen dus maar goed we gaan het meemaken. Dank u wel, 
voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Begrijp ik goed dat u dan amendement 3 “Energieneutrale woningen” 
hebt gewijzigd in waar in de aanvulling staat bij beslispunt 1 ambitie dat dat wordt vervangen door 
uitgangspunt? 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja. 
 
De VOORZITTER: En dat voor het overige u de teksten van de overige amendementen handhaaft. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Het amendement over de woningen, de 75 woningen wordt ingetrokken. Dus 
dat gaan we niet in stemming brengen. 
 
De VOORZITTER: Amendement 4 is ingetrokken de 75 woningen, dus maakt niet langer onderdeel uit 
van de beraadslagingen. Goed. Ik denk geen tweede termijn nodig van de zijde van het college. Dat 
betekent dat wij de beraadslaging kunnen sluiten en overgaan tot stemmen. Wij stemmen op de 
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moties ook in de volgorde van indienen. Onderling concurreren ze niet in zwaarte. Dus dan begin ik bij 
amendement 1 “Storting in het Groenfonds”. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? 
Dat is niet het geval. Wie is voor amendement nummer 1? Daarvoor hebben gestemd de fracties van 
de VLP, GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66. Dat amendement is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Amendement nummer 2 inzake “Ontsluiting Het Zand”. Eén uwer behoefte aan een 
stemverklaring op dit onderwerp? Wie is voor amendement nummer 2. Daarvoor heeft gestemd de 
fractie van de VLP. Het amendement is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar het gewijzigde amendement nummer 3 inzake “De  
energieneutrale woningen”. Eén uwer een stemverklaring op dit deel? Niemand? Wie is voor het 
gewijzigde amendement nummer 3? Daarvoor hebben gestemd alle fracties met uitzondering van de 
fracties van het CDA en de VVD, dan is dat amendement aanvaard. Ja, meneer Verhoeven was voor. 
Ja, ik heb dat goed gezien. Hij steekt heel goed zijn hand op. Pats, voordat u gaat twijfelen is dat 
amendement aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Dan het laatste amendement in deze rij 5 “Behoud ven”. Eén uwer behoefte aan 
een stemverklaring hierover? Niemand? Wie is voor amendement nummer 5. Daarvoor hebben 
gestemd de fracties van GroenLinks en de VLP, dit amendement is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan wij stemmen over het, het gewij… geamendeerde moedervoorstel, op 
één onderdeel Het Zand. Eén uwer nog een stemverklaring op het moederstuk, het raadsvoorstel 
moet ik zeggen. Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor het geamendeerde raadsvoorstel Het 
Zand? Daarvoor heeft u gestemd bij unanimiteit. Dat is het geval. Dan is dat voorstel aanvaard.   
 
7. C-Categorie 
Er zijn geen te behandelen onderwerpen. 
 
8. Sluiting  
De VOORZITTER: En overigens niets meer aan de orde zijnde sluit ik de raadsvergadering.  
 
De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.45 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
7 april 2016. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
  


