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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 
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VERGADERING DONDERDAG 30 OKTOBER 2017 
 

 

Raadzaal, raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. Motie Voorgenomen beslissing omgevingsvergunning Biomineralenfabriek 
 
4. Sluiting  

 
Aanwezig:  
Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester  
Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons  
Mevr. S.D.A.H. Schenk-Dekkers en de heren A.A.B. Theunis, C.A. Lok, J.A.M. Verbraak en C.A.E.M. 
van Poppel, wethouders.  
De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), W. Claessens-Vloedgraven (SP), M.C.J. 
Frijters (VVD), M.J.G. Heessels (SP), C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), A.G.A. van den Nieuwenhof-
Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof (SP).  
De heren: M. Aygün (CDA), P.A.M.P. Beesems (Nieuwe Democraten), G.A.H.M. Boons (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), A. van Gestel (VLP), 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), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), M.A.K. van Heumen (SP), 
C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), P.R. Klaver (PvdA), A.A.M. Mol (CDA), B. Missal (SP), 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 (VVD), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), M.S. 
Yap (PvdA).  

 

Afwezig:  

Dhr. J.P.L.M. van den Beemt (VVD) 

 
1. Opening   
De VOORZITTER: Dames en heren. Dames en heren, als meneer op de publiek tribune wil 
plaatsnemen als daar plaats is en anders is het beneden in de Burgerzaal. De raadsvergadering is 
geopend. In de openingssfeer meld ik u dat later vanavond zullen aansluiten de heren Van den Beemt 
van de fractie van de VVD en de heer Breedveld van het CDA en voor het overige bent u naar ik het 
zo zie compleet. 
 
2. Vaststellen raadsagenda 
De VOORZITTER: Agendapunt 2, het vaststellen van de raadsagenda. Dit is een nou ja in zoverre 
geen vervolg omdat de vergadering is gesloten, maar wel een extra raadsvergadering belegd over en 
dat staat op agendapunt 3 de motie “Voorgenomen beslissing omgevingsvergunning 
biomineralenfabriek” omdat die is de raadsvergadering vorige week is aangehouden en derhalve niet 
in stemming gebracht. Ik stel voor dat dit dan ook de agenda is van vanavond. Daar kunt u mee 
instemmen.  
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3. Motie Voorgenomen beslissing omgevingsvergunning biomineralenfabriek 
De VOORZITTER: Dan agendapunt 3. Een aantal fracties van u heeft verzocht, de fracties van de 
VLP, D66, Partij van de Arbeid en GroenLinks om dat is vanavond geworden, een extra 
raadsvergadering uit te schrijven volgens de regelen der kunst moet dat door tenminste zeven leden 
worden onderschreven. Dat is gebeurd zoals u kunt zien. Dus daarom heeft u voorzitter deze 
vergadering uitgeschreven. Op basis van de discussies van vorige week heeft het college nog een 
nader antwoord, inlichtingen ingewonnen bij onze stadsadvocaat AKD. U treft dat antwoord wat het 
college onderschrijft, treft u bij de stukken aan. En kunt u desgewenst gebruiken bij de behandeling 
van bedoelde motie. Ik stel voor dat we beginnen met die fracties die het verzoek tot deze 
raadsvergadering hebben gedaan en dan inventariseer ik daarna nog wel wie van de zijde van u raad 
het woord wenst. Is dat een goed idee? Dat is een goed idee. Hoe willen de indieners het doen? Heeft 
u onderling een bepaalde volgorde van sprekers of kan ik afgaan VLP, D66, PvdA, GroenLinks zoals 
het ook in de ondertekeningsvolgorde is of wenst u een andere, een ander start of een ander eind? 
Dat is niet het geval. Dan ga ik voor de fractie van de VLP naar de heer Van Gestel. Ja, ga uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, dank u wel. Resumé: Ineens werd de VLP benaderd door 
verontruste omwonenden. Een informatieavond voor omwonenden die waren uitgenodigd en 
bijgepraat over de biomineralenfabriek aan de Potendreef in Roosendaal. Bewoners worden 
uitgenodigd en de VLP stelt hierop vragen. Dat is het aller prille begin. Andere fracties zoals D66, SP, 
Partij van de Arbeid, GroenLinks nemen dat serieus en steken hun voelsprieten uit. Ze komen met 
dezelfde conclusie. Deze fabriek is geen goed idee. De motivaties van alle fracties zijn totaal 
verschillend, het doel hetzelfde. Vanaf de eerste minuut ziet het college geen reden om aanvullend of 
extra onderzoek te doen dat terwijl de rapporten van de OMWB, dat is de Omgevingsdienst daar alle 
reden toe gaf. Onderzoeksresultaten waren niet sluitend en niet alle informatie was verstrekt en 
verwerkt. Het rommelde zoals gezegd aan alle kanten. Het college zet in op toezeggingen aan de 
raad een nieuw onderzoeksrapport en een GGD-rapport en de opdrachten voor beide onderzoeken 
zijn niet echt volledig, de uitkomsten eveneens niet. Er is namelijk geen vergelijkbare situatie in 
Nederland. De interpretatie van cijfers en gegevens van de biomineralenfabriek is daarom eenzijdig en 
moeilijk toetsbaar. De gemeenteraad kreeg een ander extern rapport aangereikt waarbij op basis van 
al die beschikbare informatie toch werd geconcludeerd dat de fabriek niet kan worden geplaatst in de 
aangevraagde vorm. Alle cijfers op een rijtje staat er echt: De fabriek kan niet. Vier rapporten geen 
consensus. Voor de raad is het dan genoeg spielerei. De VVD en de Roosendaalse Lijst laten weten 
en wij citeren “op 10 januari zijn de fractievoorzitters van de Roosendaalse Lijst en de VVD samen tot 
de conclusie gekomen dat het tijd wordt om iets te doen in plaats van iets te vinden. Een tijd is eraan 
gewerkt om een motie op het college op te dragen geen vergunning te verlenen voor de komst van de 
biomineralenfabriek. Dat moet zorgvuldig worden geformuleerd”. Twee ervaren raadsleden Gerard 
Boons en Cor Gabriëls leggen inmiddels de laatste hand aan dit besluit. Hiermee moet een einde 
komen en ik citeer “aan de zorgen van de bewoners van Roosendaal, een einde aan de plannen van 
de biomineralenfabriek en een einde aan de besluiteloosheid van de politiek”. Zo gezegd, zo gedaan. 
VLP, D66, GroenLinks, zelfs de Partij van de Arbeid sluiten zich dus daarbij aan. De motie is een feit, 
behalve het CDA en de Nieuwe Democraten. Het CDA die zich overvallen voelt geeft aan niets te zien 
in de motie, hij zou niet houdbaar zijn, niet goed zijn, niet juist zijn. Maar ja, het CDA heeft anderhalf 
jaar daarvoor wel een eigen motie op tafel gelegd, de knip in ’t Zand moest blijven liggen. En ondanks 
dit ook een bevoegdheid is van het college was dat voor het CDA toen geen probleem en geen harde 
eis, de knip moest blijven. En de wethouder wilde toen ook niets weten van een spelletje bevoegdheid 
spelen. Hij antwoordde 45 minuten lang uitgebreid over de overwegingen en motieven van het college 
om die drempel toch weg te halen. En na die vrijelijke verlating van woorden uit zijn mond sloot hij af. 
Maar hij kwam u melden wij gaan hem laten liggen wij hebben uw argumenten gehoord. Dus de raad 
gewoon vertellen wat u gaat doen morgenochtend dat kan best. Durft u dat niet of wenst u dat niet. 
Voor de VLP is het simpel. Het college heeft een duidelijke inspanningsverplichting om zaken goed uit 
te voeren en uit te zoeken alvorens een besluit te nemen. Dat de wethouder in eigen opdracht een 
participatie werkgroep in het leven roept prima. En dat hij daarmee wil toezien op een onafhankelijk 
onderzoek via bureau Tauw prima. En bureau Tauw werd verzocht tot het opstellen van een neutraal 
rapport gebaseerd op huidige wet- en regelgeving. Alle communicatie zou via de 
gemeenteambtenaren lopen om zo onpartijdigheid te waarborgen. In de praktijk mocht bureau Tauw 
wel met het adviesbureau van de biomineralenfabriek Buro Blauw praten zonder tussenkomst van de 
gemeenteambtenaar en medeweten van de overige participatie werkgroep leden. Hiermee is de 
onafhankelijkheid zwaar geschonden en het rapport geschreven ten gunste van de 
biomineralenfabriek. Dat Tauw uiteindelijk ook nog eens de opdracht weet binnen te slepen bij deze 
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gemeente, namelijk het vergunnen van die fabriek is onhandig. En de schijn van 
belangenverstrengeling is al genoeg om de integriteit in twijfel te trekken. En dat kan voor een 
openbaar bestuur wel niet de bedoeling zijn. Wel nu wat had het college kunnen doen in de tussentijd 
van aanvragen van die vergunning begin 2015 tot nu? Een, de procesgang in Oss volgen en die zaak 
gebruiken om de aanvraag in Roosendaal af te wijzen. Twee, lobbyen bij de Provincie om de 
aanvraag af te mogen wijzen. Drie, het rendementsberekening kritisch laten bekijken, want een 
rendement van 92% voor een luchtwasser is niet realistisch en een voldoende argument om de 
vergunning af te wijzen. En wat, voorzitter, had het college moeten doen? Bij het ontvangen van de 
brief van Suez over de komst van de biomineralenfabriek ze gelijk en subiet een brief terugschrijven 
dat dit niet strookt met hetgeen ze zelf hebben aangegeven tijdens een hoorzitting en het college een 
dergelijke ontwikkeling niet wenselijk acht voor de inwoners van onze gemeente. En daarmee, 
voorzitter, sluiten wij af. Wij zijn voorts nog steeds van mening dat de biomineralenfabriek onder geen 
enkele voorwaarde daar mag komen te staan.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga naar de heer… De heer De Regt u wilde een interruptie plaatsen 
aan? Ja, zou u dan iets eerder naar de interruptiemicrofoon willen dan staat  hij er nog, dat is wel zo 
efficiënt. De heer Schijvenaars heeft een vraag aan de heer Van Gestel. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Is de VLP van mening dat je je aan een 
bestemmingsplan moet houden dat onherroepelijk is? 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, ja een bestemmingsplan waar wij als gemeenteraad voor hebben 
gestemd in de wetenschap, en dat is belangrijk voorzitter, in de wetenschap dat bepaalde zaken in 
een bestemmingsplan geregeld zijn zoals we dat wenselijk achten. Ja, dan zijn we inderdaad voor 
uitvoering van dat bestemmingsplan ja voorzitter, tuurlijk zeker uiteraard.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Maar als VLP beseft u dat u ook een aantal jaren geleden unaniem met de 
hele gemeenteraad van Roosendaal heeft ingestemd met het bestemmingsplan. En nu vindt u daar 
van alles en nog wat van, maar het bestemmingsplan is vigerend en als u vindt dat het niet meer 
geldig mag zijn, dan moet u een nieuw bestemmingsplan gaan maken. Maar dat betekent zolang het 
nieuwe bestemmingsplan er nog niet is blijft het bestaande bestemmingsplan blijft gewoon vigerend. 
Dus hoe wilt u als VLP dan ervoor gaan zorgen ja dat het toch niet meer mogelijk is voor het halen van 
uw doel, dat die biomineralenfabriek er nooit meer gaat komen. Hoe gaat u dat dan doen?  
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, ik zal het nog sterker vertellen. Op het moment dat het 
bestemmingsplan wat geldend is als u daar aan de basis daaraan een vergunningsaanvraag doet 
moet u dat traject doorlopen en u kunt pas bij afwijzen of toewijzen een gewijzigd bestemmingsplan 
effectief laten zijn op dat perceel. Dus op het moment dat u daarvoor kiest, dan kiest u voor 
planschade. En wij hebben al eerder aangegeven dat wat ons betreft dat geen enkel probleem is.  
 
De VOORZITTER: Nog eentje, een kleintje. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Nog eentje ja. Maar dan even los van de planschade die dan zeer 
waarschijnlijk wordt ingediend. Hoe gaat u dan voorkomen dat er een nieuwe initiatiefnemer zegt ik ga 
toch de vergunning aanvragen binnen het vigerende bestemmingsplan. Hoe gaat u dat dan 
voorkomen? 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, daarvoor moet natuurlijk het bestemmingsplan worden 
aangepast. En daartoe hebben wij daartoe natuurlijk de motie ondersteund begin februari om in ieder 
geval deze aanvraag vergunning af te wijzen en daartoe natuurlijk de middelen toe te wenden die 
daarvoor mogelijk zijn. Dat is niet optimaal benut en daarmee komen we tot vanavond, voorzitter. 
Morgen moet er wel of geen besluit worden genomen. En tot dat besluit er wel of niet is kunnen wij 
natuurlijk ook helemaal niet zeggen ik draag het college op iets te gaan doen wat ze ook helemaal niet 
willen doen. Ze moeten hem eerst afwijzen en dan uiteraard een bestemmingsplan wijziging 
voorleggen omdat dat gewoon de juiste volgorde is. 
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De VOORZITTER: Nee, ja het wordt een eigen termijn. Nee, meneer Schijvenaars daar is geen 
interruptie voor bedoeld. U komt straks volledig in uw termijn aan bod. Meneer Raggers van D66. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Maak van onze inwoners geen proefkonijnen. Afgelopen 
woensdag proberen we met onze en die van de PvdA, GroenLinks en VLP, onze motie te weten te 
komen wat het college morgen gaat beslissen, wel of geen vergunning voor de mestfabriek. Maar 
wethouder Lok gaf donderdag geen antwoord op onze vragen. Wel hint hij erop dat het college de 
vergunning gaat verlenen. En wethouder Lok gaf aan dat de gemeenteraad al aan zet is geweest. Dat 
we het eventueel te nemen, dat het te nemen collegebesluit moesten accepteren als raad en 
eventueel de boel gewoon door de bewoners moesten laten oplossen. Laat hen maar naar de rechter 
gaan. Dat ziet D66 toch anders. De bewoners verdienen onze steun in deze strijd zolang er twijfels 
zijn over gezondheid en stankrisico’s. Wethouder Lok zei tenminste nog wel iets afgelopen woensdag 
ook al was het niet wat D66 wilde horen. Van de Roosendaalse Lijst en de VVD, twee partijen die het 
initiatief namen tot de motie van februari tegen de fabriek horen we al een tijd niets meer over deze 
fabriek, ook afgelopen woensdag niet. In februari spraken de heren De Regt en Gabriëls nog stoere 
woorden tegen BN DeStem. De fabriek mocht er gewoon niet komen. Toen de krant aangaf dat hun 
eigen wethouder Theunis het anders wilde maakte dat niet uit volgens de heer De Regt, want de 
gemeenteraad was namelijk ook de baas van Theunis. Dat klopt dat is dualisme. Partijen mogen 
tegen hun wethouders ingaan. Dat is een belangrijk democratisch goed in de gemeenteraad. Ik ben 
erg benieuwd naar het huidige verhaal van de Roosendaalse Lijst en hun standpunt. Is de 
Roosendaalse Lijst nog steeds tegen de mestfabriek en durven ze tegen het college in te gaan? 
Vanavond horen we hopelijk wel iets. En hoe staat het met de VVD. Op hun Facebookpagina zien we 
bericht uit februari waarin ze vertelden over het waarom van de stop de fabriek-motie. Ineens zoek. 
Waarom? D66 wil van de VVD graag weten of ze nog steeds tegen de fabriek zijn of de VVD nog 
steeds achter hun eigen motie staat, of dat u het eens bent met wethouder Lok dat de fabriek er toch 
kan komen. Dat de inwoners het maar moeten oplossen. Een andere wethouder heeft gezegd dat er 
niet zoveel aan de hand is. De fabriek kan er gewoon komen en de fabriek kan gewoon achteraf 
gesloten worden als niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Maar dat is volgens D66 te makkelijk 
gezegd. Kijk maar naar het bedrijf Chemours in Dordrecht, kijk wat zij jarenlang loosden en nog steeds 
lozen aan kankerverwekkende stoffen en kijk wat het heeft gedaan met de gezondheid van vele 
Dordtenaren en met de grond rondom de fabriek. En kijk hoe moeilijk zo’n fabriek alleen al tot stoppen 
van het lozen van deze stoffen te dwingen is. En ook voor de mestfabriek geldt de stank is misschien 
irritant, maar fijnstof is gewoon een sluipmoordenaar. Gelukkig zijn er nog wel partijen in de 
gemeenteraad die strijden tegen de fabriek. D66 zal ook blijven vechten voor Roosendaal totdat de 
vergunning is afgewezen of zoals ik in februari al zei totdat er 100% klip en klare garanties zijn voor de 
gezondheid van onze inwoners. Maar in die optie geloof ik eigenlijk door al het recente gekonkel 
alleen maar minder. Het eerste rapport gaf namelijk ook aan dat de fabriek er kan komen totdat 
tweede beoordelaar Tauw het toch niet goed genoeg vond het eerste rapport. Wat nu als we er een 
derde onderzoeker op zetten of een vierde? Wat vindt die weer van het rapport van Tauw? Het verwijt 
van het college dat we als raad het destijds maar hadden moet ontdekken bij het vaststellen van het 
bestemmingsplan vindt D66 te gemakkelijk. Wij zijn als raadsleden niet allemaal experts in alle 
aangeboden materie, ik in elk geval niet. Zo’n heel bestemmingsplan is lastig te overzien. Je moet uit 
kunnen gaan van de juistheid van elk aangeboden voorstel aan de raad tot het tegendeel is bewezen. 
Het tegendeel kwam in dit geval niet van de raadsleden maar wel van de Werkgroep Biomineralen. 
Gelukkig hebben zij ons doen inzien dat deze fabriek een gevaar is voor Roosendaal. Dus D66 heeft 
een stop de fabriek-motie ook mede ingediend  en wij staan er nog steeds achter. De motie is ook 
aangenomen door een grote meerderheid van de raad, dus de motie staat volgens ons ook nog 
steeds wat het college ook zegt over de wetmatigheid. En nu lijkt het misschien alsof we met enkele 
partijen recht tegenover het college staan en dat het college misschien al wordt gesteund door een 
meerderheid van coalitiepartijen dat is jammer. Want weet u wat ik het liefste wil, wat D66 het liefst 
wil? Dat we samenwerken. D66 geeft niet de schuld aan een partij, niet de schuld aan het college, 
maar D66 gelooft wel beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Wij willen samenwerken met 
alle partijen en het college tegen deze fabriek. Samenwerken voor onze inwoners voor een beter 
Roosendaal en in een beter Roosendaal hoort deze fabriek gewoon niet thuis. Het betreft hier een 
fabriek die met nieuwe technieken gaat draaien met een dagelijkse afvoer met varkensstront uit een 
hele andere regio. Die hoort hier niet thuis en zeker niet in de buurt van een woonwijk. We moeten van 
Roosendaal geen gevaarlijke proeftuin maken en we moeten van onze inwoners geen proefkonijnen 
maken. Wij steken de hand uit, welke partijen, welke wethouders willen met ons samenwerken voor 
onze bewoners voor onze gemeente, tegen deze fabriek. Dank u wel, voorzitter.  
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De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Raggers. Ik ga naar de heer Yap van de Partij van de Arbeid.  
 
De heer YAP: Voorzitter, een meerderheid van de gemeenteraad heeft het college van burgemeester 
en wethouders een heldere opdracht gegeven: Wijs de omgevingsvergunning af die de komst van een 
biomineralenfabriek in Roosendaal mogelijk maakt. Een opdracht op initiatief van de Roosendaalse 
Lijst en de VVD. Vervolgens is na het aannemen van de motie in februari 2017 door het college als 
uitvoering van de motie een second opinion traject gestart en een participatiegroep ingesteld.  Terwijl 
de motie verzocht om maximale openheid en transparantie is in de voorbije maanden slechts achter 
de schermen gewerkt aan de uitvoering van de motie tot afwijzing van de vergunningsaanvraag. De 
afgelopen maanden hebben diverse partijen in deze gemeenteraad vragen gesteld over deze kwestie. 
Over het wegbestemmen van de bestemming afvalverwerking, over de opdracht inzake de second 
opinion en over het verloop van het proces van het besluitvorming, van besluitvorming nu niet duidelijk 
was of het college de motie gaat uitvoeren en wanneer de motie wordt uitgevoerd. De meest recente 
informatie die was en is, is dat het college morgen een besluit zal nemen op de aanvraag 
omgevingsvergunning en dus op het wel of niet uitvoeren van de voorliggende motie. Voorzitter, we 
kunnen dan op onze handen blijven zitten tot dit besluit er is, maar ons lijkt het juist onze taak als 
volksvertegenwoordiger en controleur dat we nu in beweging dienen te komen. En we vragen dit ook 
aan het college. Uit de beantwoording op de diverse vragen van de afgelopen maanden heeft het 
college bij onze fractie immers de indruk gewekt geen redenen te zien om de vergunning te weigeren 
en lijkt het dus voornemens om de motie naast zich neer te leggen. Gelet op die ontwikkelingen is er 
ook vorige week een motie ingediend die vraagt naar informatie van dit college, mede ook op basis 
van ons recht op inlichtingen voortvloeiend uit de Gemeentewet. Uit de berichtgeving van de 
gemeentelijke stadsadvocaat is dit niet verboden om te doen door het college, maar bleek er vooral 
vorige week en de afgelopen maanden vooral ook bestuurlijke onwil om iets te delen met de 
gemeenteraad. Wat ons betreft onbegrijpelijk. We zijn ook vooral benieuwd naar de opstelling van de 
overige fracties in de raad de VLP en D66, de twee voorgaande sprekers waren hierover duidelijk. En 
ik herinner me nog goed de woorden van de Roosendaalse Lijst en de VVD “iemand moet toch iets 
doen”. Nou, ik ben benieuwd nogmaals hoe zij nu tegen deze gang van zaken aankijken. We blijven 
erbij dat het college bevoegd gezag is met betrekking tot de afhandeling van deze 
vergunningsaanvraag. Dit neemt niet weg dat wij onze politieke instrumenten gebruiken om op de 
hoogte gesteld te worden van het voornemen van informatie over deze kwestie. Gelet ook op de 
antwoorden eerder op vragen van de SP onlangs kan ook niet worden volgehouden dat deze 
informatie niet bekend zou zijn nu dit college immers zelf al aangeeft over alle informatie te 
beschikken. Men verwijst naar adviezen van de GGD, van de MER-Commissie, naar het 
bestemmingsplan en naar informatie van de stadsadvocaat die is gevraagd om vanuit juridisch 
oogpunt te beoordelen en mee te helpen met betrekking tot de afhandeling van de 
vergunningsaanvraag. College, graag vernemen we eerst uw informatie met toelichting voordat dus 
deze besluitvorming morgen zal plaatsvinden. We zijn nogmaals benieuw naar uw antwoord. 
Voorzitter, afsluitend, in deze kwestie staat voor de Partij van de Arbeid centraal dat we onze 
inwoners, onze burgers in Roosendaal willen beschermen tegen vermijdbare risico’s van initiatieven 
met een beperkt maatschappelijk belang. U begrijpt dus voorzitter, dat we dus geen voorstander zijn 
van een biomineralenfabriek in Roosendaal en ook niet op een andere locatie in Roosendaal of elders 
in Brabant. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Meneer Schijvenaars heeft een vraag. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. De heer Yap en de Partij van de Arbeid staat 
bekend als een man een man, een woord een woord. Uw motie draagt het college op beslispunt 1 de 
omgevingsvergunning fase 1 voor de biomineralenfabriek af te wijzen. Het lijkt erop dat het college dat 
niet gaat doen. Wat gaat dan de Partij van de Arbeid doen met deze motie? Gaat u dan daadwerkelijk 
het college ook naar huis sturen? 
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Nou, voorzitter, volgens mij staat die motie die u nu voorleest vanavond niet ter 
discussie omdat de meerderheid van de gemeenteraad die motie in februari heeft aangenomen. U 
stelt terecht een opdracht wijs die vergunning af. En u heeft denk ik net ook het verhaal van de Partij 
van de Arbeid gehoord waarom wij nu vinden en vorige week ook al aangaven waarom we nu willen 
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dat het college in beweging komt. Nogmaals die informatie te delen het zogeheten voornemen, zodat 
we hier in de gemeenteraad daar ook een deugdelijk debat kunnen voeren. Dat debat hoeft overigens 
niet vanavond plaats te vinden maar wel voor het moment dat definitieve besluitvorming gaat 
plaatsvinden ten aanzien van die vergunningaanvraag. Vervolgens is het natuurlijk na het besluit 
moeten we zien welke consequenties dat heeft ten aanzien van een door de meerderheid 
aangenomen motie. Maar daar kan ik nu nog niet op vooruitlopen.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik doe toch een tweede poging. De gemeenteraad van 
Roosendaal bijeen op 16 februari constaterende, van mening zijnde, draagt het college op: 
1. De omgevingsvergunning fase 1, milieuvergunning voor de biomineralenfabriek af te wijzen.  
Dat heeft u mede ingediend. Die motie heeft een meerderheid gehaald. Ik vraag aan u wat gaat de 
Partij van de Arbeid doen als morgen het college het besluit neemt om toch vergunning te gaan 
verlenen? 
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, volgens mij is dat simpel. Als wij vernemen dat het college een motie is  
aangenomen door de meerderheid van de gemeenteraad niet uitvoert dan bent u van ons bekend dat 
wij de eerstvolgende mogelijk ook aangrijpen om hierover dan in de raad het debat te voeren. En 
vervolgens kunnen we daar in dat debat hopelijk met een meerderheid van deze gemeenteraad 
dezelfde politieke consequenties daaruit trekken.  
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Ik ga naar mevrouw Koenraad van de fractie van GroenLinks. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. Vanavond zijn wij bij elkaar voor een extra raad over de 
besluitvorming rond de biomineralenfabriek. Om te beginnen dit had eigenlijk geen extra raad hoeven 
zijn, het had gewoon gepland kunnen worden, want het dossier is belangrijk genoeg om ook de raad 
daar natuurlijk over te informeren. Voor GroenLinks is dit een essentiële kwestie GroenLinks wil geen 
mestverwerker. Niet naast onze Westrand, maar ook niet naast een andere Westrand in een andere 
plaats. Verplaatsen van de fabriek is dus voor ons niet het antwoord. Voor GroenLinks is deze 
biomineralenfabriek het ultieme resultaat van een rampzalig landbouwbeleid van een doorgeschoten 
intensieve veehouderij. Slecht 1% van wat hier geproduceerd wordt is voor onze eigen consumptie. 
Het voer wordt geïmporteerd, het vlees geëxporteerd en we blijven met miljoenen kilo’s mest zitten. 
De Westrand-inwoners worden nu heel direct met deze gevolgen geconfronteerd, maar goed we zijn 
hier jammer genoeg niet voor een essentieel debat maar voor een debat over de processen rond de 
besluitvorming. GroenLinks zit niet in het college maar ook een GroenLinks wethouder zou met alleen 
wij willen deze fabriek niet ook niet heel ver gekomen zijn. Want een aanvraag die past binnen een 
bestemmingsplan en het is een goede aanvraag, dan vraagt een afwijzing ook om een zeer 
onderbouwd besluit. Maar binnen het toch wel beetje benauwde proces van a naar b komen, van 
bestemmingsplan naar vergunning verlenen kun je misschien niet anders dan een vergunning 
afgeven. Ook in de vraagstelling naar het AKD zie je daar iets van een ja toch wat benarde aanpak, 
omdat je ook een veel breder perspectief kan kiezen. GroenLinks had dat in ieder geval wel gedaan. 
Er zijn namelijk wel onderbouwingen voor afwijzingen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een rechterlijke 
uitspraak over de klimaatdoelen naar aanleiding van de rechtszaak die Urgenda aanspande en 
waarvan het beroep nog wel loopt, daarin wordt Urgenda in het gelijk gesteld dat in 2020 CO2-uitstoot 
25% lager moet zijn dan in 1990. Dat gaat niet zonder grote afnames van de veestapel. En dan heb je 
het echt over 40-50%. Dit is een goed argument. Hoe creatief is gezocht naar juridische uitspraken die 
een afwijzing van de vergunning mogelijk maken. Hoe hard is het college c.q. wethouder gaan lopen 
om de vergunning af te wijzen. GroenLinks denkt niet zo heel erg hard en ook in het debat in februari 
verwezen wij al naar het Verdrag van Aarhus waar ook heel veel aanknopingspunten zijn waarbij je 
toch anders met zo’n vergunningaanvraag kan omgaan. Het lijkt erop of ze het eigenlijk gewoon wel 
wilden deze fabriek of het eigenlijk een beetje te ingewikkeld vonden om het niet te willen. En het 
vreemde wat je nu in de krant leest dat de raad zelf het bestemmingsplan dan maar niet hadden 
moeten vaststellen. En dat ze hadden kunnen voorzien dat dit soort aanvragen zouden komen. Maar 
een raad moet ook actief geïnformeerd worden over risico’s die kunnen optreden in 
bestemmingsplannen en dat had volgens GroenLinks het college ook moeten doen. GroenLinks kan 
zich ook herinneren zelf een motie van de heer Boons in een vorige periode waarin uitdrukkelijk 
gevraagd werd om ja een soort van voorleggen bij bestemmingsplannen waarbij dit soort zaken ook 
aan de orde zouden komen. Dus het niet voor het eerst dat we het erover hebben. Raad en college 
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zijn er voor inwoners van de stad en niet andersom en het college is er namens de hele raad en niet 
alleen voor een coalitie. Nu lijkt alsof het college zegt van nou ja u let, had u maar beter moeten 
opletten. GroenLinks vindt dit nu achteraf een slim bedachte dooddoener die je kan gebruiken om 
eigenlijk toch ja een wat lakse bestuursstijl te maskeren. Dat lijkt GroenLinks niet de bedoeling van 
samenwerking. GroenLinks stelt daarom voor om toch die aanvraag gewoon af te wijzen en het besluit 
valt morgen. Dan kan Biomineralen BV bezwaar maken en dan had het college ook tenminste duidelijk 
gemaakt dat ze kiezen voor het welzijn en de gezondheid van de inwoners zoals ze nu lijken te kiezen 
voor de ondernemers. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars heeft een vraag aan u. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. De gemeente Roosendaal heeft meer dan een 
bestemmingsplan, dat zijn er enkele tientallen. Al die bestemmingsplannen die geven een bepaalde 
richting aan hoe je een bepaald gebied kunt gaan bestemmen, kunt gaan ontwikkelen. Er zijn geen 
bestemmingsplannen om dat zo gedetailleerd te beschrijven dat alleen maar A wel mag en B nooit 
mag. Dan heb je geen bestemmingsplan, dus er is toentertijd is er ook voor dit gebied een 
bestemmingsplan gemaakt. Een bestemmingsplan zeg maar op de grote lijnen. Wat wilt u nou als 
GroenLinks dan bereiken in de toekomst dat de bestemmingsplannen vanaf nu à la GroenLinks 
worden ingevuld. Hoe gaat het dan in z’n werk? 
 
Mevrouw KOENRAAD: Nou, voorzitter, het ligt iets anders. Ik gebruik het argument omdat de 
wethouder zelf beweert van een gemeenteraad stelt een bestemmingsplan vast en alles wat daarna 
gebeurt dat had je moeten voorzien. Dat is wat er gezegd wordt en daar reageer ik op. En ik zeg ook 
juist dat je als raad en ik hoor iemand anders dat ook zeggen, je kunt niet op alles anticiperen. En 
daarom is er natuurlijk ook en wettelijk traject, waarin mensen ook bezwaar kunnen maken. En dat is 
ook een terecht traject maar dat is het, dat is waar ik op reageer dat wij nu in onze schoenen 
geschoven worden van dan had je alles maar moeten voorzien. En je wist waar je ja tegen zei. En dat 
bestrijdt GroenLinks dat dat zo is.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Maar het klopt ja dat de bestemmingsplan discussie dat dat een hele 
lastige is. Daarom is het ook een heel zorgvuldig proces altijd met heel veel momenten van inspraak 
enzovoort, enzovoort. En ja je moet er echt heel goed in gaan kijken om alle details te doorgronden.  
Maar het neemt niet weg dat er genoeg zorgvuldigheid in zit. En wat ik nu aan GroenLinks vraag is 
gaan we nu vanaf nu dan, de tientallen bestemmingsplannen van Roosendaal gaan we die allemaal 
tegen het licht houden om te kijken of het wellicht mogelijk is dat daar een ontwikkeling gaat 
plaatsvinden waarvan we wellicht in de toekomst zullen zeggen dat mag nooit gebeuren. Is dat dan de 
route van GroenLinks? En hoe gaan we dat dan praktisch handen en voeten geven? 
 
Mevrouw KOENRAAD: Nou, voorzitter, ik denk dat GroenLinks inderdaad bij komende 
bestemmingsplannen toch in de fractie wel veel beter gaat bekijken wat de risico’s zouden kunnen 
zijn. En dat wil niet zeggen dat we dat nu niet gedaan hebben. Maar ik denk inderdaad dat we wel 
toch nu ook een lesje leren van pas op met bestemmingsplannen vaststellen, want er kan een 
heleboel misgaan. Maar wat natuurlijk ook heel belangrijk is we gaan het nu hebben over een proces 
van besluitvorming over bestemmingsplannen maar we hebben het nu over een proces van besluiten 
over een aanvraag. En ik heb ook wel even geschakeld met de fractie in de Staten bijvoorbeeld van 
GroenLinks en die zeggen ja je kunt inderdaad wel een goed bestemmingsplan hebben maar dat wil 
nog niet zeggen dat je elke aanvraag die daarover gaat ook automatisch in behandeling moet nemen. 
En dat heb ik ook van de Biomineralen Werkgroep wel vernomen je hoeft niet tegen elke aanvraag te 
zeggen we nemen hem in behandeling. Daar kun je ook al veel aan de voorkant ook al veel kritischer 
naar kijken.  
 
De VOORZITTER: Ja, dat is het antwoord. Dat was ook uw termijn geloof ik? 
 
 Mevrouw KOENRAAD: Nee. 
 
De VOORZITTER: Nee? Nou ja, goed u heeft nog 39 seconden. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, dan moet ik wel even kijken waar ik gebleven was. 
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De VOORZITTER: Ik geloof bij de laatste alinea. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, wacht even hoor. Nu zijn de inwoners die een beroep…Mag ik dan wel 
stilte, want anders die laatste alinea is dan toch wel echt heel belangrijk…Ja. 
Nu zijn het de inwoners die in beroep moeten gaan, terwijl zij de juristen en de middelen niet in huis 
hebben zoals de aanvragers van deze vergunning. En dan, tot slot, had ik nog het politieke aspect 
willen bespreken en in februari was natuurlijk heel belangrijk dat die motie door zou gaan. Terwijl 
GroenLinks indertijd de suggestie van de voorzitter om die motie aan te houden eigenlijk wel ook 
sympathiek vond en het debat na de second opinion wilde houden. Ja, GroenLinks denkt dus dat het 
goed is dat we nu een debat hebben. Maar dit had het college ook al veel eerder kunnen plannen, 
zodat we dit niet hadden hoeven afdwingen. En een voorgenomen besluit zoals dat morgen dan als 
besluit gaat vallen had wat GroenLinks betreft allang gecommuniceerd kunnen worden. En dan 
hadden we gewoon een debat kunnen hebben. We zijn dan ook zeer benieuwd naar de standpunten 
van de andere fracties over wat ze nu gaan vinden van een voorgenomen besluit.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koenraad. Ik kijk even naar de woordvoerders van de 
andere partijen. Mevrouw Oudhof namens de SP. Willen andere fracties nog het woord voeren? De 
heer Schijvenaars, Nieuwe Democraten. Ja, dat is het van de zijde van u raad in eerste termijn? Dan 
ga ik naar mevrouw Oudhof en vervolgens naar de heer Schijvenaars. Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, dank u wel. De SP-fractie ondersteunt de motie die vorige week door 
onder andere D66 ingebracht is om de raad van te voren van het voorgenomen besluit van het college 
over de biomineralenfabriek op de hoogte te stellen. Natuurlijk mogen wij als raad verwachten dat het 
college ons vooraf informeert over een besluit dat zulke grote ingrijpende gevolgen voor inwoners 
heeft ten aanzien van gezondheid en leefbaarheid. Toch zeker omdat er een duidelijke motie van 
deze raad van 16 februari van dit jaar ligt om de vergunning niet te verlenen. De vraag is dan 
misschien ook wel waarom het college ons niet automatisch informeert. Dat draagt ook bij aan de 
bedenkingen die de SP-fractie heeft bij de door het college gevolgde procedure rondom deze 
biomineralenfabriek. Het lijkt er naar de mening van de SP-fractie op dat het college een andere  
kant op wil gaan dan deze raad. Deze raad wil geen biomineralenfabriek bij een woonwijk. Het lijkt 
erop dat het college zo’n fabriek daar wel wil en er alles aan doet om die fabriek daar ook te krijgen. 
De SP-fractie heeft in de participatiegroep Biomineralenfabriek plaatsgenomen, zodat wij ook zouden 
kunnen zien hoe het proces om tot een besluit te komen door het college gevoerd zou worden. Om te 
zien dus hoe het college om zou gaan met de motie van de raad van 16 februari om de 
omgevingsvergunning niet te verlenen. Ik kan wel zeggen dat de SP vanaf het begin erg verwonderd 
was dat er gewoon weer een volgend second opinion uitgevoerd werd nu door bureau Tauw en dat de 
eigenaar van de mestverwerkingsfabriek weer allerlei mogelijkheden kreeg om zijn aanvraag aan te 
vullen, aan te passen of met nieuwe rapporten te komen. Opmerkelijk was ook dat het advies van 
Tauw aan de eigenaren van de fabriek om een proefopstelling van het bedrijf uit te voeren om nu echt 
eens te kunnen meten. Het bedrijf dat idee resoluut van tafel veegde. Ook in de participatiegroep heeft 
de SP gemeld dat het de bedoeling van de motie was om te onderzoeken hoe we de 
omgevingsvergunning konden gaan weigeren en niet een vervolgonderzoek hoe we gingen verlenen. 
De SP-fractie vindt dat de Biomineralenfabriek er niet moet komen. Dat vonden wij ook op 16 februari 
jongstleden toen we de betreffende motie mede indienden. Dat vinden we nu naar aanleiding onder 
andere van de bespreking in de participatiegroep nog steeds. Ook het bureau Tauw geeft aan dat je 
pas achteraf de precieze milieu- en gezondheidseffecten kan meten. Doodeenvoudig omdat er geen 
100% vergelijkbaar bedrijf in Nederland staat. Tot die tijd gaan we uit van aannames, aannemelijke 
waardes en technische verwachtingen. Dat is wellicht een mooi project eventueel voor geïsoleerde 
plek op bijvoorbeeld het industriegebied Moerdijk. Maar de SP vindt dat zo’n project niet mag naast 
een woonwijk in Roosendaal. We moeten niet gaan experimenteren in een woonwijk. Het college 
probeert het te doen voorkomen dat het besluit om de omgevingsvergunning toe te wijzen 
onvermijdelijk is omdat dit op basis is van het vigerende bestemmingsplan wel moet. De SP-fractie is 
het daar niet mee eens. Er is wel degelijk een keuze. Dat zien we aan de hand van de casus die er is 
in Oss waar de gemeenteraad en het college zich gezamenlijk verzetten tegen de bouw van een zo’n 
fabriek op het grondgebied. Dat zien we ook uit het door de SP geraadpleegde juristen en 
jurisprudentie. Daaruit blijkt wel degelijk dat de risico’s voor gezondheid, volksgezondheid en  
milieueffecten en de maatschappelijke onrust die daaruit ontstaat of kan ontstaan wel degelijk een 
grond zou kunnen zijn om omgevingsvergunning niet te verlenen en dat daar in den lande ook 
voorbeelden van zijn dat B en W ze daarom een omgevingsvergunning hebben geweigerd. Zoals 
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eerder aangegeven alle technische rapporten zijn gebaseerd op aannames en verwachtingen en er 
zijn dus geen zekerheden te geven en er zijn wel degelijk risico’s. Het kan zijn dat het college daar 
anders over denkt. Laat dat dan zo zijn, maar ook dan is het advies aan het college neem je eigen 
inwoners serieus, neem je eigen raad serieus. Verleen de vergunning niet en laat dan eventueel als 
eigenaren van de biomineralenfabriek dat al zouden willen achteraf het besluit door de 
bestuursrechter toetsen. Dat lijkt de SP-fractie veel beter dan andersom, dan dat het college de 
vergunning wel verleent en de eigen inwoners naar de bestuursrechter moeten om het besluit te laten 
toetsen. Voor de SP-fractie is dat namelijk hier de ultieme keus. Wil je als college er zijn voor de 
eigenaren van de mestfabriek of wil je er als college zijn voor de eigen inwoners die zich ongerust 
maken over hun gezondheid en over de aantasting van het milieu. Voor de SP-fractie is dat een 
gemakkelijke keus. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Oudhof. En vraag aan u van de heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, heel goed dat u tegen die biomineralenfabriek bent. Ik zou 
zeggen, hoera. Maar wat als die er nu wel komt. U maakt deel uit van het college, dus u draagt  
medeverantwoordelijkheid voor de besluiten die daar natuurlijk ook vallen. Hoe ziet u dat voor u als ze 
morgen die vergunning per ongeluk wel zouden verlenen. 
 
De VOORZITTER: Even voor de goede orde een raadslid draagt geen verantwoordelijkheid voor een 
collegebesluit, dat is dualisme. Wel goed weten wat u vraagt. Mevrouw Oudhof. 
 
De heer VAN GESTEL: Nou, voorzitter, als u wilt dan herhaal, dan verander ik… 
 
De VOORZITTER: Nee, nee… 
 
De heer VAN GESTEL: Dan pas ik hem zodanig aan… 
 
De VOORZITTER: Nee, nee, nee… 
 
De heer VAN GESTEL: Dat die wel past hoor… 
 
De VOORZITTER: Nee, nee, mevrouw Oudhof gaat uw vraag beantwoorden, maar ik geef u even een 
kort college staatsrecht. 
 
Mevrouw OUDHOF: Dank u wel, burgemeester. Allereerst is het besluit van het college is nog niet 
bekend het voorgenomen besluit weten we nog niet. Het is nog steeds gissen en ik hoop eigenlijk dat 
het college dadelijk dat die alles gehoord heeft dat nog eens allemaal op zich in laat werken en dat 
toch weer meeneemt in het besluit dat morgen gaat vallen, dus wat dat betreft dat is A. En ten tweede 
ja de burgemeester noemt het al kijk een fractie hoeft natuurlijk niet eens te zijn met alle besluiten van 
een college ook al hebben wij daar een wethouder in. Dat is het dualisme. Maar het zou ook niet goed 
zijn als wij natuurlijk altijd gedwee achter het college aanlopen met alleen en altijd maar instemmen 
met besluiten die het college zou nemen. Dat zou u als VLP ook niet prettig vinden als we dat zouden 
doen.  
 
De heer VAN GESTEL: Dus, voorzitter, hoever bent u dan bereid te gaan om het college te 
weerhouden om die beslissing te nemen? 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, ik wil er niet op vooruitlopen. We zijn hier vanavond om de motie te 
bespreken en de volgende stap is het debat voeren als het besluit genomen is.  
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, voordat ik weer een college krijg. Ik zou… 
 
De VOORZITTER: Nee, ik wilde u eigenlijk geen interruptie meer geven. 
 
De heer VAN GESTEL: Waarom eigenlijk niet, voorzitter? 
 
De VOORZITTER: Nee, het is gewisseld. U heeft toch de antwoorden gekregen? 
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De heer VAN GESTEL: Mag ik daar niets meer op vragen, voorzitter? 
 
De VOORZITTER: Ja, maar het wordt weer een verkapte termijn. Snapt u? U heeft… 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, interrupties zijn er om gepleegd te worden, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja, maar u heeft al twee interrupties mogen plegen, dus dat is al heel wat. En u 
weet dat wat een interruptie is. De heer Schijvenaars van de Nieuwe Democraten. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Hoe zou de wereld zijn als iedereen zelf mag 
beslissen om zich wel of niet aan de regels te houden. Hoe zou een voetbalwedstrijd lopen als een 
scheidsrechter toelaat dat de spelregels alleen gelden voor het ene elftal. Op 16 februari 2017 was er 
een lang en goed debat hierover. Behalve het CDA en de Nieuwe Democraten stemde iedereen in 
met een motie om de omgevingsvergunning af te wijzen. Het college en de burgemeester hebben 
kraakhelder gezegd dat zij de motie die oproept tot een onrechtmatige daad nooit kunnen en willen 
uitvoeren. Opvallend was dat tijdens het debat van de, van toen de Roosendaalse Lijst en de VVD 
hun politieke keutel al gelijk introkken voordat de motie in stemming kwam. Het ging hun immers 
slechts om een hard signaal af te geven dat er een maximale inspanning kwam om de fabriek tegen te 
houden. We zijn nu bijna negen maanden verder. En de verwachting is dat de gevraagde vergunning 
verleend gaat worden door het bevoegd gezag en dat is het college. En daarna kan iedereen bezwaar 
en beroep aantekenen en zal in onze rechtsstaat alle argumenten worden gewisseld en worden 
getoetst aan de wet. Wat hier vanavond gebeurt is een beschadiging van de geloofwaardigheid en de 
professionaliteit van de lokale politiek. Immers de motie van de Roosendaalse Lijst, VVD, SP, D66, 
VLP met steun van de Partij van de Arbeid en GroenLinks was kraakhelder, zonder enig voorbehoud 
dat de vergunning moet worden afgewezen los van de onderliggende feiten. Zelfs het advies van de 
burgemeester dat niet te doen werd genegeerd. En een poging om de motie aan te houden werd 
eveneens terzijde gelegd. En daarmee ontstaat nu de cruciale vraag wat gaan de indieners en de 
partijen die hebben ingestemd nu doen? Als je zo’n enorme grote politieke mond hebt dan rest maar 
één optie en dat is vanavond het college naar huis sturen. En als dat niet gebeurt dan hebben alle 
indieners een enorm politieke scheur opgelopen en in de geloofwaardigheid van hun eigen partij, recht 
praten wat krom is. Dat een bepaalde partij geen boodschap heeft aan feiten en aan een betrouwbare 
overheid is duidelijk geworden. Dat andere partijen zijn meegegaan in deze volksverlakkerij vinden wij 
buitengewoon zorgelijk. Op zo’n manier een stad besturen tart elke geloofwaardigheid en 
betrouwbaarheid van het openbaar bestuur aan. De politieke geur en kleur is in dit hele proces weinig 
verheffend geweest.   
 
De VOORZITTER: De heer Yap, een interruptie? 
 
De heer YAP: Voorzitter, onze fractie is wel van mening dat de heer Schijvenaars een aantal zaken 
door elkaar haalt, want volgens mij heeft geen enkele partij hier vanavond en ook vorige week 
discussie gehad over wie het bevoegd gezag is. Nogmaals college zal de vergunningaanvraag 
moeten beoordelen en naar de wens van de gemeenteraad, meerderheid van de gemeenteraad 
moeten afwijzen. Maar uw partij de Nieuwe Democraten staat altijd voor openheid, transparantie en u 
noemt het net ook geloofwaardigheid. Wat is uw mening dan over het verzoek van de gemeenteraad 
die vraagt om inlichtingen, vraagt om openheid in deze zaak, nogmaals het besluit zal worden 
genomen door dit college. Wat is daarop tegen om  dat te vragen vanuit de gemeenteraad op basis 
daarvan een college te controleren. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, los van de verwijten van de Partij van de Arbeid-fractie. De 
concrete vraag is van waarom zijn wij tegen die openheid. Voorzitter, wij hebben het debat gehad. Het 
debat heeft plaatsgevonden in februari. Toen zijn er standpunten gewisseld, toen zijn er feiten gedeeld 
en toen is er keihard, voor iedereen kraakhelder is er een motie aangenomen. En die motie luidde gij 
zult geen vergunning verlenen. Punt. En dat is de werkelijkheid. En vervolgens gaat u mede u partij 
gaat vanavond nog een proces voor de bühne houden omdat u vindt dat het nog niet duidelijk was wat 
er in 16 februari is gebeurd. Toen heeft u, uzelf heeft die motie gesteund. Waarom bent u dan 
vanavond weer hier om te vragen of de motie wordt uitgevoerd. Twijfelt u daaraan?  
 
De VOORZITTER: De heer Yap nog één keertje. 
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De heer YAP: Ja, voorzitter, volgens mij twijfelen we daar zeker aan anders hadden we hier niet 
gestaan vanavond. U heeft ook gezien de serie aan vragen de afgelopen maanden ook van uw partij 
waarin het college nog geen enkele beweging maakt naar onze bewoners toe, maar enkel verder 
opschuift naar de indiener van de aanvraag. Dan is het toch nogmaals niet vreemd dat we vanavond 
wederom vragen of deze, of het college de informatie wil verstrekken waarop het zich morgen gaat 
baseren, niets meer niets minder. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ik heb de vraag gehoord, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Meneer of meneer, mevrouw Koenraad nog een vraag aan de heer Schijvenaars. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, ik kan me herinneren in een vorige periode dat we een ander 
dossier hadden Stadsoevers. En ik denk dat ik ongeveer 86 extra raadsvergaderingen hebben gehad 
en ik denk dat die allemaal door u geïnitieerd zijn. Dus wat is er gebeurd eigenlijk met u dat u dit 
dossier helemaal interessant lijkt te vinden, terwijl in feite is zo’n Stadsoevers-verhaal redelijk 
onschuldig te noemen vergeleken bij dit dossier. 
 
De VOORZITTER: Ik stel wel voor dat we het houden bij het onderwerp vanavond en dat is niet 
Stadsoevers. De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dan mag ik er niets meer over zeggen. Nou goed ik zal het woordje 
Stadsoevers dan een keer noemen. Er is in het verleden is er een buitengewoon complex proces 
geweest en daarvan was van begin af aan duidelijk dat het nooit haalbaar zou zijn. En dan heb je 
inderdaad de vasthoudendheid nodig om uiteindelijk te bereiken dat het ook van tafel gaat of dat het 
zoals dan het college altijd zegt van het wordt in wat andere vorm uitgevoerd. Maar goed dat is 
allemaal gebeurd dat is verleden tijd. Wat er nu aan de orde is is dat er een bestemmingsplan ligt een 
vrij of vrij een hard bestemmingsplan. En vervolgens binnen dat bestemmingsplan wordt er nu een 
initiatief genomen. En of wij dat nu leuk vinden of niet dat initiatief dat ligt er. En de initiatiefnemer 
heeft het recht om binnen dat bestemmingsplan dat ook aan te vragen. En dan is aan het college om 
heel zorgvuldig te toetsen of er wordt voldaan aan het bestemmingsplan. En vervolgens zijn er zorgen 
en die snappen wij. En op basis van die zorgen zijn er inmiddels verschillende onderzoeken geweest 
en iedere keer zegt het onderzoek heel feitelijk dat het allemaal binnen de marges blijft. En dan blijft er 
uiteindelijk maar een argument over en dat is wij willen het niet. Maar “wij willen het niet” zal bij een 
zaak bij de rechter het nooit winnen. Daar gelden de argumenten en de feiten. En ik vind als Nieuwe 
Democraten dat wij bij die feiten moeten blijven, want het zou wel heel erg gaan worden in dit land als 
we vervolgens een stad of een land gaan besturen vanuit de onderbuik.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, de voorzitter, vraagt was eigenlijk waarom gaat u niet met net zoveel 
enthousiasme dit dossier te lijf. Dat was eigenlijk de vraag. Waarom legt u zich hier zo braaf bij neer, 
terwijl dat in feite een veel ingewikkelder dossier is dat veel meer de bewoner aangaat nog qua 
schadelijke effecten dan het dossier wat we nu niet meer zullen noemen. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Dank voor het compliment dat toentertijd de Nieuwe 
Democraten zo enorm verzet heeft geleverd dat het heeft geleid tot het afschalen van wat ik niet meer 
mag noemen. Ik versprak me bijna, voorzitter, excuses daarvoor. 
 
De VOORZITTER: Ja, ach we kennen het. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Maar wat er nu voorligt, wat er nu voorligt is een heel feitelijk hard 
bestemmingsplan. En daarvan kun je achteraf zeggen dat hadden we niet moeten doen of daar 
hebben we spijt van of het klopt niet. Is allemaal waar of het kan allemaal waar zijn, maar het feit is dat 
het er ligt. En dan kan het niet zo zijn dat je als bestuur vervolgens zegt van ja wat ik toen heb 
besloten daar heb ik toch wel een beetje spijt van dus ik wil me niet meer aan de wet houden. Dat kan 
niet.  
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De VOORZITTER: Oké, duidelijk. De heer Raggers nog een interruptie. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Het is dus duidelijk dat de heer Schijvenaars alle 
procedures waarschijnlijk beter kent dan ik. Maar de vraag van vanavond wat mij betreft is zijn de 
Nieuwe Democraten voor of tegen deze fabriek. Willen jullie  de fabriek of niet?  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, die vraag is al vaker aan ons gesteld. En die vraag gaan wij niet 
beantwoorden om de simpele redenen dat onze persoonlijke opvattingen of wij wel of niet zo’n fabriek 
willen niet relevant is. Het zou nogal gek zijn als er een bepaald bestemmingsplan is en dat wij dan 
gaan zeggen van winkeltje A willen wij wel en winkeltje B willen we niet. Of gebouwtje A willen we wel 
of gebouwtje C willen we niet. Wil je een betrouwbare overheid zijn? En dat zou toch ook D66 moeten 
aanspreken, dan moet je je wel houden aan de spelregels die je zelf hebt afgesproken. En als 
inderdaad blijkt dat de argumenten die worden ingebracht met name door de Werkgroep 
Biomineralen, als die overtuigend zijn bij de rechtbank dan gaan ze het winnen op basis van de 
argumenten. Laten we dan het vertrouwen ook hebben in die Werkgroep dat zij heel goed 
onderbouwd die strijd aangaan. Zo moet het spel gepeeld worden. Wij moeten niet op de stoel van de 
rechtbank gaan zitten.  
 
De VOORZITTER: Nog een halve. 
 
De heer RAGGERS: Een aanvullende vraag, voorzitter. Ik vind het wel jammer dat de Nieuwe 
Democraten niet zeggen wat ze willen. Maar want als we wel tegen de fabriek zouden zijn dan zouden 
ze toch ook met ons kunnen samenwerken en kunnen kijken of wij het als gemeenteraad al dan niet 
samen met het college kunnen voorkomen dat onze inwoners het moeten oplossen.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, ik begrijp dat D66 de kwaliteit van Nieuwe Democraten mist 
dat snap ik wel. Maar u zult het toch gewoon deze keer op eigen kracht moeten doen. 
 
De VOORZITTER: Goed, oké. Dat was uw tweede termijn? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ik heb nog een korte slotalinea, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Tot slot, wij spreken onze meer dan oprechte waardering uit voor de inzet 
en de feitenkennis van de Werkgroep Biomineralen die op een nette en een fatsoenlijke manier alles 
uit de kast haalt om hun gelijk te halen. Politiek hebben wij ook onze rol vervuld en bestuurlijk heeft 
het college gedaan wat ze geacht worden te doen. Wij Nieuwe Democraten zien op basis van het 
dossier geen grond om de vergunning te weigeren. Wij vinden wel dat de gemeente controlerend en 
handhavend moet optreden zoals het hoort bij alle afspraken en regels of het nu gaat om een 
biomineralenfabriek hier of een kerncentrale daar.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Schijvenaars. Als ik het goed zie was dit de eerste termijn van 
de zijde van u raad. De wethouder geeft me net aan nog behoefte te hebben aan een korte reactie in 
eerste termijn van de zijde van het college. De wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. Ik hecht eraan om net als we vorige week donderdag overigens 
ook al gedaan hebben, maar toch even aan te geven dat het college dondersgoed excusée voor het 
woord, dondersgoed begrijpt wat de publieke relevantie is. En de onrust en de zorgen die zijn 
ontstaan door de aanvraag van een biomineralenfabriek. Maar en dat heb ik vorige week ook gezegd, 
het is een gevolg van een door de raad genomen unaniem genomen besluit over een 
bestemmingsplan. En dan zijn er partijen die soms roepen altijd al tegen te zijn geweest maar ja toch 
voor hebben gestemd. En er zijn partijen die beweren dat ze niet wisten dat het over een 
biomineralenfabriek ging. Dat is ook spijtig dat ze dat niet wisten dan. Want in de zienswijze van de 
Suez en ik neem aan dat u als u een bestemmingsplan vaststelt toch zich u in ieder geval verdiept in 
de inspraak en in de zienswijze, wordt met name genoemd dat SITA is voornemens tezamen met de 
ZLTO een zogenaamde biomineralenfabriek te bouwen. Dankzij het feit dat u als raad dat mogelijk 
heeft gemaakt en daar stond al bij bij het bestemmingsplan. Dus toen u dat vaststelde had u dat toen 
al kunnen bedenken als u het had gelezen wat er ging gebeuren. En het betrof een fabriek voor het 
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drogen van zogeheten dikke fractie van mest en er werd gesproken over 140.000 ton per jaar. Dus als 
u zegt dat u het niet wist dan heeft u het of niet gelezen of niet begrepen. Ik heb niet heel veel vragen 
gehoord aan het college. En met een aantal van u inbreng ben ik het zeker wel eens, is het college 
het zeker overigens ook wel eens. En dat zit hem deze keer vooral in de inbreng en in de inbreng van 
de heer Schijvenaars die vooral spreekt over het feit dat de gemeente Roosendaal een betrouwbare 
overheid moet zijn. En als je een betrouwbare overheid wilt zijn moet je je houden aan de afspraken 
en de besluiten die je zelf neemt. En je kunt als ze effe niet uitkomen of zoals meneer Schijvenaars 
het treffend over voetbal heeft, de regels gelden voor iedereen en ook duren het hele spel. Ze 
veranderen niet in de rust, ze veranderen niet na een kwartier, ze gelden voor het hele spel en de hele 
periode. En het geldt dus ook bij hier. Mevrouw Oudhof maakt ook zo’n opmerking. Het college wil een 
andere kant op dan de raad. Ja, dat zou u misschien wel willen, maar het is uw raad, u die dit 
bestemmingsplan heeft vastgesteld. Dus wij volgen wat u wilt, u heeft de mogelijkheden geschapen 
en daar is iemand op ingestapt en dan gaan we dat doen. En dat betekent overigens ook dat zo’n plan 
natuurlijk wel aan wet- en regelgeving moet voldoen. Wet- en regelgeving op het gebied van RO en 
milieu bijvoorbeeld. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap, een interruptie. 
 
De heer YAP: Terecht punt ten aanzien van het laatste uiteraard, voorzitter, het college moet toetsen 
of een aanvraag voldoet aan het bestemmingsplan. Nou, daarvan is denk ik in de discussie naar 
voren gekomen dat daar de raad, een meerderheid van de raad verschilt met dit college. Maar even 
terugkomend, u framet constant, u raad heeft het bestemmingsplan vastgesteld, u raad heeft de poort 
opengezet voor de komst van deze biomineralenfabriek. Maar het was toch uw college dat 
automatisch vooraf meewerkt aan een ambtshalve aanpassing van het bestemmingsplan om dit 
mogelijk te maken. Want ik kan me herinneren dat in de hoorzitting in 2014 over het bestemmingsplan 
op vragen juist van de VLP, de heer Heeren is gevraagd aan de indiener Suez wat wilt u met dat 
perceel doen? Hetzelfde wat we nu doen. En volgens mij doen ze op het huidige perceel waar de 
afvalverwerking nu zit geen mestverwerking. Klopt dat? 
 
De heer LOK: Ja, het is buitengewoon interessant om dat soort vragen te stellen, maar volgens mij 
gaat het daar vanavond niet over. Ja, ik begin erover dat klopt om u even in herinnering te roepen dat 
u niet, dat u zich niet kunt verschuilen achter het feit dat u bij de vaststelling van het bestemmingsplan 
niet kon weten wat er zou gaan gebeuren. In de zienswijze, we hebben namelijk gesproken over een 
biomineralenfabriek en mestverwerking.  
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter. Ja, dank u wel. Ja, u begint daar nu zelf over. Maar de 
zienswijze die wij hier zien daar staat reststoffenbedrijf, afvalverwerkingsbedrijf. Er staat nergens het 
woord mest, pagina 66 van de zienswijze, reclamant nummer 28 SITA ReEnergy. Nergens staat het 
woord mest of varken of biomineralen. Kijk als u zo een zienswijze afhandelt en u zegt wat in de 
hoorzitting gezegd heeft bevestigen wij hierbij en u noemt het woord mest niet. Ja, voorzitter, dan weet 
ik niet wat u hier zegt maar in ieder geval zit dat ernaast. 
 
De VOORZITTER: Laat ons wel terugkeren naar vanavond. Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ja, ik wilde ook zeggen dat ik geen vraag had gehoord maar een opvatting en zo 
kennen we meneer Van Gestel. Ik zou proberen de paar vragen die ik had opgevangen een antwoord 
te geven… 
 
De VOORZITTER: De heer Yap, nog even een interruptie. 
 
De heer YAP: Voorzitter, u zegt laten we het houden bij vanavond maar daar moet u ook de 
wethouder op aanspreken dat die niet constant teruggrijpt… 
 
De VOORZITTER: Ik keek ook naar de wethouder. Ja. 
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De heer YAP: Naar dat bestemmingsplan, dus. Onze fractie zou het nog wel antwoord willen weten op 
de vraag wist het college dus dondersgoed voordat u de stukken naar de gemeenteraad stuurde ten 
aanzien van het bestemmingsplan dat u zelf de poort open had gezet voor een mestfabriek? 
 
De heer LOK: Het college zet nooit een poort open. Bij de zienswijze zat de zienswijze van de Suez 
die daar een melding van heeft gemaakt en die zat bij het bestemmingsplan voordat u het vaststelde. 
Maar u begint er zelf over dus ik vertel het graag nog een keer. Mevrouw Koenraad zegt eigenlijk 
overigens wel het goede. Een aanvraag die past binnen een bestemmingsplan kun je niet weigeren en 
dat is precies wat hier voorligt. U heeft het college opgeroepen om een MER uit te voeren, die hebben 
we gedaan. Er is een GGD-rapport geweest. Die zetten allebei overigens de lichten volledig op groen 
ook de MER die u zelf wilde. Daarmee kan ik niet anders concluderen dan dat het college alles heeft 
gedaan wat u heeft gevraagd. Alle onderzoeken die er zijn, die u wilde zijn gedaan. Die zetten alles op 
groen. Wat betekent, want dat is de essentie, kun je dan überhaupt een vergunning nog weigeren? En 
het college denkt dat dat niet heel eenvoudig is. Ja, een aantal van u en dan stop ik ermee, voorzitter. 
Nog niet helemaal. 
 
De VOORZITTER: Interruptie van de heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, ik hoor een opening. Ik hoor wethouder Lok zeggen dat op zijn 
eigen, eigenlijk zichzelf vragen kunnen we de vergunning dan nog weigeren. En dan zegt hij ik denk 
dat het niet heel eenvoudig is. Maar het kan dus wel? Kunt u uitleggen hoe we dat kunnen weigeren. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer LOK: Ik ben altijd heel vriendelijk als ik spreek. Dat kan natuurlijk niet, want als al die seinen 
op groen staan is er geen enkele reden om hem nog te kunnen weigeren.  
 
De VOORZITTER: Oké, wethouder nog een vraag van mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, ik wil graag van de wethouder horen of de wethouder denkt dat hij 
nu helemaal op de hoogte is van alle risico’s die zouden zich kunnen voordoen als toch die 
omgevingsvergunning verleend gaat worden. 
 
De heer LOK: Ja, er zijn moeilijkere vragen. Bij geen enkele vergunning die het college afgeeft kunnen 
we 100% iets zeggen over de risico’s, want we geven namelijk een vergunning af op iets wat er nog 
niet staat. En dat kan dus altijd anders uitpakken. Maar daar hebben we dan weer handhaving voor.  
 
De VOORZITTER: Ik zou het wel op prijs stellen als de publieke tribune zich onthoudt van afkeuring, 
instemming of iets wat er tussenin is. Dat kan hier niet in een openbare raadsvergadering, dus heb 
daar alsjeblieft respect voor. Mevrouw Oudhof nog een aanvullende vraag? 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, dan zou ik ook nog graag van de wethouder willen weten, want u 
zegt van nou we weten het niet want 100% kunnen we het niet zeggen want die fabriek die staat er 
niet in den lande. Dus het gaat toch op aannames en technische verwachtingen. Maar vindt u dat u 
dan op zo’n moment als  het zo dichtbij een woonwijk is dat u dan niet de belangen van de inwoners, 
de inwonenden van de wijk moet prevaleren dat het toch veel te veel risico is voor een college om dan 
toch die vergunning af te geven.  
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer LOK: Als u me altijd naar dezelfde reactie vraagt krijgt u hem ook altijd. Dan had u het 
bestemmingsplan niet moeten vaststellen. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, dank u wel. Dat de wethouder weer hetzelfde zegt als bij het begin. 
 
De VOORZITTER: De heer Mol, fractie CDA. En nog een vraag. 
 
De heer MOL: Voorzitter, ik zou de wethouder een technische vraag willen stellen over de 
vergunningverlening. Als er tijdens een aanvraagproces heel vaak dingen worden toegevoegd, nieuwe 
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zaken op de proppen komen, zou het dan, dan kan het bestaan dat de grondslag van de aanvraag als 
het ware verlaten is. Wat ertoe zou kunnen leiden dat een nieuwe aanvraag nodig is. Omdat over de 
toegevoegde zaken geen inspraak mogelijk is geweest. Kunt u daar een antwoord op geven. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer LOK: Nee, dat kan ik niet. Want dat zijn allemaal van die imaginaire voorbeelden van als dit 
niet en als dat. Met als-dat-vragen kan ik niet heel veel. 
 
De heer MOL: Nee, maar ik neem aan dat het wel aan de orde is geweest. De aanvrager van de 
vergunning die heeft een bepaalde grondslag op basis van datgene waarop de aanvraag is gedaan. 
Als er in de loop van het proces allerlei zaken toegevoegd worden dan zal die vergunningaanvraag 
opnieuw worden beoordeeld. Is dat gebeurd?  
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer LOK: De aanvraag, de beoordeling van de vergunning die heeft bijna plaatsgevonden en het 
college overweegt daar morgen een besluit over te nemen. Want aan de oorsprong is niets veranderd. 
In het bestemmingsplan en ik zeg nog maar weer een keer dat is de zienswijze waarin werd 
gesproken over een biomineralenfabriek en een mestfabriek dat is de essentie. En dat is ook feitelijk 
aangevraagd.  
 
De heer MOL: Maar die grondslag van de aanvraag is niet gewijzigd? Dat is uw antwoord? 
 
De heer LOK: Ja. 
 
De VOORZITTER: Oké, dat was uw termijn? Ja? Akkoord. De heer Yap nog een vraag aan de 
wethouder? 
 
De heer YAP: Zeker, voorzitter, de heer Lok gaf woensdag aan dat het verboden was om de raad in 
kennis te stellen van het voorgenomen besluit dan wel inlichtingen over het lopende proces te 
verschaffen. Na raadpleging van de stadsadvocaat blijkt dat het niet verboden is om dat te doen. Daar 
staat geen enkele verwijzing naar de Gemeentewet waaruit blijkt dat het niet mag, dat het dus wel 
degelijk kan. Kan het college dan nog eens aangeven waarom het toch weigert om informatie te delen 
met ons als gemeenteraad? 
 
De heer LOK: Twee dingen, ik heb afgelopen donderdag niet gezegd dat het verboden was. Dus als u 
citeert moet u het goed doen. Dat is blijkbaar heel lastig voor sommigen. Goed citeren of niet citeren. 
Ik heb gezegd dat wat het college in de boezem van het college zijn besluiten neemt en u die niet 
vooraf kan en wil mededelen, want ze zijn gewoon nog niet genomen. Ik zou, ik kan niets mededelen 
want in het gunstigste geval morgen het college, wordt er morgen over gediscussieerd en wordt er 
morgen over besloten en er is geen voorgenomen besluit. Er valt niets te delen, want er is nog niets 
om met u te delen.  
 
De VOORZITTER: De heer Raggers nog en dan ga ik de eerste termijn besluiten, afsluiten. 
De heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter, ik heb de wethouder Lok gehoord over dat sommige 
partijen hebben voorgesteld voor het bestemmingsplan. Wij hebben destijds ook voorgestemd en ik 
heb ook uitgelegd dat wij pas eigenlijk ook zijn wakker geschud door de Werkgroep Biomineralen. En 
dat we sindsdien proberen de fabriek te voorkomen. Ik snap ook dat u op procedures als college, als 
wethouder gewoon dat kan negeren de wens van ons partijen. Tot nu toe heb ik alleen nog maar 
partijen gehoord die tegen de fabriek zijn en één partij die gesproken heeft die wil niet zeggen of ze 
voor of tegen zijn. Maar tot nu toe van de sprekers is eigenlijk iedereen tegen. De vraag is voor mij 
aan u is er bij u persoonlijk wil of er bij het college wil om met al die partijen die zich hebben 
uitgesproken tegen deze fabriek ook onze steun in de strijd tegen deze fabriek wat de inwoners dus 
ook blijken te willen.  
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De heer LOK: Ik kan u dat helaas niet melden. Morgen vergadert het college, debatteert het college 
over het voorliggende voorstel. Na morgen kan ik het u vertellen. 
 
De VOORZITTER: En daar zult u het mee moeten doen. Wij zijn toe aan de tweede termijn van de 
zijde van u raad. 
 
De heer YAP: Voorzitter? 
 
De VOORZITTER: Ik weet niet wie nu roept. Ja, meneer Yap. Ja. 
 
De heer YAP: Ik zou graag een schorsing willen.  
 
De VOORZITTER: Ja, een kwartier, vijf minuten, zeven minuten? 
 
De heer YAP: 10 minuten is voldoende, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja, oké, dan schorsen we 10 minuten dan zijn wij 20.50 uur hier weer terug. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering voor 10 minuten. 
 
De VOORZITTER heft de schorsing op en hervat de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Als u allemaal weer uw plaatsen zou willen innemen? Als u allemaal weer uw 
plaatsen zou willen innemen? En als u daarbij ook dan stil zou willen zijn. Jammer, dat dat toch 
allemaal niet in één keer kan. Dan gaan we weer beginnen met de raadsvergadering. Ja, dat is 
gewoon een raadsvergadering. Ja, publieke tribune breidt maar uit daar wordt ook allemaal niet meer 
op gelet zie ik. Zitten allemaal mensen die hier niet mogen zitten. We hebben plekken voor raadsleden 
en ambtenaren en dan kan het niet zo zijn dat publiek op die plekken zit. Mevrouw? Ja, ik doel onder 
andere op u. Dat is een plek voor de ambtelijke loge, dus als de plekken hier vol zijn dan kunt u 
beneden in de Burgerzaal het debat volgen. Dus ik verzoek u toch vriendelijk om dat te doen en ik kijk 
ook even naar de ambtelijke back-up om daarop te letten. Nee, dat is geen fractielid. Wij, ik heb even 
overleg gehad met de heer Yap die de schorsing heeft aangevraagd. Doorgaans vraag ik dan aan 
degene die de schorsing heeft aangevraagd van goh vertel eens wat heeft het opgeleverd. Maar hij 
zegt van nou laat eerst maar even de tweede termijn maar een beetje op gang komen dan komt 
misschien alles in een ander perspectief te staan. Ik denk dat dat verstandig is. En dan begin ik even 
met degene die in de eerste termijn niet het woord hebben gevoerd en ik vraag of zij dat nu in tweede 
termijn eventueel wel willen. Ik kijk even naar de Roosendaalse Lijst. De heer Gabriëls. De heer 
Gabriëls wenst het woord. De heer Boons van de VVD wenst het woord. En de heer Mol van het CDA 
wenst het woord. Ik schat zomaar in dat daarna het schorsingsverzoek van de heer Yap mogelijk zal 
maar dat zien we dan wel. Dan pakken we de rij weer zoals de eerste termijn de sprekers zich hebben 
aangediend. Tweede termijn, drie minuten u weet het. De heer Gabriëls van de Roosendaalse Lijst. 
 
De heer GABRIËLS: Dank u wel, voorzitter. Ja het verloop van de avond oogt toch een beetje vreemd.  
We zijn bij elkaar gekomen met een vergadering voor 1 agendapunt het aannemen of niet aannemen 
van een motie. En wat wij aan het doen zijn is het uitvoeren van een dictum van die motie die nog niet 
aangenomen is. Vreemd, maar oké. Mijn tweede termijn of liever gezegd de tweede termijn van de 
Roosendaalse Lijst. Voorzitter, Roosendaalse Lijst begrijpt de motie van D66, PvdA, GroenLinks en 
VLP maar heeft tegelijkertijd wat moeite met een aantal aspecten ervan. En vooral het feit dat de 
indieners refereren onder de noemer van een voornemen tot besluit aan een besluit wat nog genomen 
moet worden, moet worden maakt elk debat erover als een wat-als-debat en doet ons twijfelen aan de 
toegevoegde waarde ervan. Een tweede aspect wat twijfel geeft is de timing van de motie. Namelijk 
minder dan 24 uur voordat het besluit genomen zal gaan worden. En hoewel we als Roosendaalse 
Lijst op basis van bewoordingen van de portefeuillehouder als ook de informatie die inmiddels sinds 
het aannemen van de motie op 16 februari bekend is geworden wel met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid kunnen aannemen dat het college zal overgaan tot gunning kan daar op dit moment 
nog niet van worden uitgegaan. De portefeuillehouder refereerde daar ook aan. Afsluitend valt nog op 
te merken dat een bevoegdheid is en blijft van het college om het al dan niet te gunnen binnen de 
kaders die ervoor gelden. Dat was het, voorzitter. 
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De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Raggers nog een vraag aan u. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. In ieder geval heb ik namens D66 maar ik heb ook 
meerdere partijen die vraag horen stellen. Ik heb de vraag gesteld aan de Roosendaalse Lijst staat de 
Roosendaalse Lijst nog steeds achter de motie van 16 februari dat de fabriek er niet moet komen. Dat 
is mijn eerste vraag. 
 
De VOORZITTER: Ja en ook de enige vraag. Het is een interruptie. De heer Gabriëls. 
 
De heer GABRIËLS: Dank u wel, voorzitter. De intentie van die motie heb ik toen klip en klaar 
meegegeven. De heer Schijvenaars noemt het dan op 16 januari ter plekke het intrekken van de 
politieke keutel. Ik zeg, ik noem het anders, ik heb toen duidelijk aangegeven, meerdere malen zelfs 
tijdens die vergadering. Dus daar kan geen enkele verassing over zijn hoe de Roosendaalse Lijst 
daarin steekt anders dan moet u de band nog maar een keer naluisteren. Maar dat we niet alleen het 
college vragen om niet die vergunning af te geven maar tegelijkertijd ook kans scheppen voor het 
college om argumenten te verzamelen, wettelijke valide argumenten te verzamelen om dat gewoon 
van rechtswege te doen. Anders dan gewoon zeggen we doen het niet, want dat zou inderdaad een 
onrechtmatige daad zijn en een blijk van slecht bestuur. 
 
De VOORZITTER: De heer Raggers, nog eentje? 
 
De heer RAGGERS: Ja, dan ben ik toch benieuwd of de Roosendaalse Lijst op dit moment op het 
standpunt staat dat de fabriek er nog steeds niet moet komen en of ze vinden dat het college genoeg 
heeft gedaan om te proberen om deze fabriek te voorkomen in plaats van het af te schuiven richting 
de burgers. 
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De heer GABRIËLS: Kijk wat ik wil of niet wil, of wat de Roosendaalse Lijst wel of niet wil of wat wij als 
raad wel of niet willen dat is natuurlijk relevant daar gaat het niet om. Maar je moet wel de 
mogelijkheden hebben om dat te doen. En die mogelijkheden die heeft de Roosendaalse Lijst 
proberen te realiseren door een second opinion. Wij hadden de hoop om daar argumenten uit te halen 
die het college in staat zouden stellen om gewoon zoals het hoort volgens wettelijke middelen die 
vergunning af te wijzen. Dat is niet het geval. Dat betekent niet dat wij dan zeggen van oké dan zijn 
we er opeens helemaal voor die biomineralenfabriek. We zeggen alleen er resteren ons geen 
wettelijke middelen om hem tegen te houden. Die wettelijke middelen zijn er wel bij een rechtsgang als 
de Biomineralen Werkgroep bijvoorbeeld dit aanhangig maakt bij een rechter. Maar dat is een ander 
verhaal en dan heb je ook eerst een besluit nodig. Dat wordt morgen genomen.  
 
De VOORZITTER: Een halfje. 
 
De heer RAGGERS: Dus u schuift het door naar de burgers om op te lossen? 
 
De heer GABRIËLS: Ja u diskwalificeert de burgers. Ik denk dat de burgers zich op dit moment prima 
ook georganiseerd hebben. De Werkgroep Biomineralen daar heb ik uitermate respect voor al het 
werk wat zij gedaan hebben. Dus u zet de burger weg als een arm en verdedigingsloos. Dat is niet zo. 
En het is ook zo dat wij als raad en ik blijf dat benadrukken, maar dat wil, dat kwartje wil maar niet 
vallen. Dat wij als raad alles gedaan hebben wat in onze bevoegdheid ligt en ik ga ervan uit dat het 
college dat ook gedaan heeft, een andere vraag die u mij gesteld heeft. Ik zeg dus ik ga ervan uit dat 
het college dat ook gedaan heeft wat wij kunnen. En als het dan niet lukt, als er dan geen argumenten 
kunnen vinden om hem tegen te houden. Dat betekent niet dat wij ervoor zijn, dat betekent alleen 
maar dat wij zeggen van we kunnen het als raad en college niet tegenhouden. Dat betekent het, het 
betekent niet dat ik opeens een fan ben van biomineralenfabrieken. U moet het niet omdraaien. 
 
De VOORZITTER: Het antwoord is duidelijk. Anders wordt het een zelfstandige termijn, meneer 
Raggers. U komt straks ook nog in de gelegenheid om u termijn te voeren. De heer Van Gestel een 
interruptie. 
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De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. De Werkgroep Biomineralen u haalt ze zelf aan dat ze 
fantastisch werk hebben geleverd, maar het product van dat werk zijn allemaal redenen die ze u 
aanreiken ook als Roosendaalse Lijst om tegen het college te zeggen kijk maar u kunt hem gewoon 
afwijzen. Maar daar hoor ik u niet over. Ik hoor u niet die opsomming geven die nodig is om het 
college morgen de vergunning te laten afwijzen. U houdt de boot een beetje af. Kunt u dat nou eens 
toelichten waarom u ze wel een compliment geeft maar niet naar ze luistert.  
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De heer GABRIËLS: Ik geef ze een compliment omdat ze al dat werk gedaan hebben en inderdaad 
aardig wat feiten boven water gehaald hebben. Dat neemt niet weg dat de feiten die boven water 
gehaald zijn niet de argumenten zijn die het college nodig heeft om volgens wettelijke procedures, 
bestuursrechtelijke procedures de vergunning af te wijzen. Ik zeg niet dat de Werkgroep haar werk 
niet gedaan heeft, alleen dat het niet de argumenten opgeleverd heeft die het college nodig heeft.  
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel, nog eentje.  
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, hoe weet u dat die argumenten niet valide zijn? Heeft u het ze 
al gevraagd überhaupt, want ik heb u als Roosendaalse Lijst geen vragen zien stellen. Hoe weet u nu 
dat die argumenten niet, geen hout snijden. 
 
De heer GABRIËLS: Omdat ik ervan uitga dat het college ingevolge de motie die zij moest uitvoeren 
alles zou doen. Het maximale heb ik gezegd op 16 februari, het maximale zou doen om dat te doen. 
Als daar argumenten in zaten die het college kon aanwenden om de vergunning te weigeren dan ga ik 
ervan uit dat het college dat ook gedaan zou hebben. Is niet het geval. Dus ik zeg niet dat de 
argumenten en de feiten en alles wat de Werkgroep gedaan heeft niet waar is. Ik zeg alleen maar dat 
het voor het wettelijk bestuursrecht niet voldoende is om de vergunning af te wijzen. En los van of dat 
iets is waar ik blij van word, dat is helemaal niet terzake. Het is gewoon niet voldoende voor het 
college om het te gebruiken en daar gaat het om. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter. De Roosendaalse Lijst blijkt al op de stoel van het college te zitten door te 
zeggen wat het college gaat doen. Toch nog even terug naar het debat in februari. U heeft daar 
letterlijk gezegd de Roosendaalse Lijst zegt wat ze doet en doet wat ze zegt. Nu begint u weer over 
het maximale, maar we hebben toch een motie aangenomen die het college opdraagt niet verzoekt 
om de vergunning af te wijzen. Klopt dat en gaat u daar het college aan houden? 
 
De heer GABRIËLS: Het klopt en dat heb ik trouwens ook op 16 februari meerdere malen 
gememoreerd dat de kracht waarmee het dictum van die motie is ingediend, of de kracht van het 
dictum dat dat was om het uiterste te bereiken. Het maximale te bereiken. Als we gewoon gevraagd 
hadden dan had het second opinion-gebeuren niet plaats gevonden is mijn mening. Als het second 
opinion niet had plaatsgevonden hadden we zeker geen nieuwe argumenten kunnen vinden. En als er 
geen nieuwe argumenten zijn en ook dat heb ik op 16 februari al gezegd kan geen verrassing over zijn 
dan is het een motie net als vele andere. Ik heb het denk ik bijna letterlijk zo gezegd. Dan kan het 
college daartoe besluiten om dat niet uit te voeren omdat zij dat gewoon volgens wettelijke, om 
wettelijke reden niet kan. En dat heb ik toen ook gezegd, dus dat kan geen verrassing voor u zijn. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad nog, GroenLinks. Nee? Niet nodig? Dat was uw termijn? Oké, 
de heer Boons, VVD.  
 
De heer BOONS: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de fractie van de VVD heeft kennis genomen van 
de motie die vanavond voorligt. De motie van D66, PvdA, GroenLinks en VLP. Het dictum uit de motie 
draagt het college op een voornemen tot besluit aan de gemeenteraad kenbaar te maken. Een beetje 
een merkwaardige opdracht. Omdat een besluit dat nog niet is genomen elke status mist. Iedere 
kennisgeving hiervan zelfs elk debat hierover, heeft naar de mening van de VVD geen enkele zin en 
zal de zaak alleen maar kunnen vertroebelen. Naar aanleiding van  de aangenomen motie op 16 
februari is een participatiegroep in het leven geroepen die het hele proces van de tweede mening, de 
second opinion heeft gevolgd en begeleid. Daar zijn rapporten uit voort gekomen en aantal 
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raadsleden was lid van deze participatiegroep en hebben andere participanten het gehele proces 
gevolgd of konden volgen daar waar mogelijk bijsturen zelfs. De eindrapporten die zijn op 20 
september 2017 aan het college aangeboden, vrij recent. Aan de hand van deze rapporten maakt het 
college haar afwegingen om uiteindelijk tot haar finale en zorgvuldig besluit te komen op grond van 
haar eigenstandige bevoegdheid. Een tweede aspect is voor de VVD dat het een beetje ongelukkige 
motie is het moment waarop deze motie wordt ingediend. Collega Gabriëls refereerde daar ook al aan. 
Aanvankelijk 7 dagen voor het besluit en nu op nog minder dan 24 uur van het te nemen besluit. De 
VVD ontgaat hiervan iedere relevantie. En tot de indieners zou ik willen zeggen tot slot als u de 
meerderheid van de raad kunt overtuigen vinden wij het prima. Maar u heeft de VVD niet kunnen 
overtuigen.  
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars, interruptie? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. En staat de VVD-fractie nog steeds achter de motie 
van 16 februari met name beslispunt 1 de omgevingsvergunning fase 1 voor de biomineralenfabriek af 
te wijzen. Staat u daar nog steeds achter? Uw naam staat er nog wel onder trouwens hoor. 
 
De VOORZITTER: De heer Boons. 
 
De heer BOONS: Dank u wel. Daar staan wij nog steeds achter, voorzitter. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Als dat zo is, wat voor politieke betekenis gaat u dan daaraan geven? 
Want u geeft ook wel de indruk dat u ook rekening houdt met het feit dat het college morgen de 
vergunning zal verlenen. Wat gaat u dan doen met deze hele harde motie? 
 
De heer BOONS: Nou ja, dat zullen we zien als morgen het besluit ligt. Daar willen wij in ieder geval 
nog even over raadplegen. 
 
De VOORZITTER: De heer Raggers? 
 
De heer RAGGERS: Wat is nu de mening van de VVD. Is de VVD nog steeds tegen de 
biomineralenfabriek ondanks dat de Facebookpagina volgens mij verdwenen is van jullie waarop jullie 
heel stoer tegen de fabriek waren.  
 
De heer BOONS: Voorzitter, wij willen zoals zovelen willen wij de mineralenfabriek, de 
biomineralenfabriek niet. Maar en dat heb ik juist ook aangegeven we hebben het uiterste gedaan wat 
in ons vermogen lag naar ik aanneem vanaf 16 februari met het participatiegroep om dat goed uit te 
zoeken. En op een gegeven moment moeten we het besluit aan het college overlaten.  
 
De heer RAGGERS: Vindt u dan niet dat juist de partijen die deze vervolgmotie hebben ingediend dat 
die juist tot het uiterste gaan en dat u die ook had kunnen steunen in hun strijd tegen de 
biomineralenfabriek? In plaats van wat ik uw collega coalitiepartij toch ook hoor zeggen is dat we het 
over moeten laten aan de inwoners. Wij zijn toch degenen die de inwoners moeten beschermen? 
 
De VOORZITTER: De heer Boons. 
 
De heer BOONS: Dank u wel, voorzitter. Wij zijn dat moet ik even teruggrijpen weer wat vorige 
spreker ook zie en daar ben ik het volledig mee eens wij hebben het uiterste gedaan wat mogelijk 
was. Let op mijn woorden wat mogelijk was, maar wij kunnen niet op de stoel gaan zitten. Er is op de 
stoel maar plaats voor één. En die stoel is aan het college. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Meneer Yap, nou ja eentje. Ja, ga uw gang. 
 
De heer YAP: Voorzitter, de heer Boons geeft aan dat de timing vreemd is. Maar u bent het toch ook 
met de indieners van de motie eens dat we eigenlijk tot vorige week geen nadere informatie hebben 
ontvangen van het college wanneer besluitvorming zal plaatsvinden. We hebben, de VLP heeft 
daarover ik meen begin oktober vragen gesteld wanneer vindt dat plaats. Medio oktober was toen het 
antwoord. Vervolgens hebben D66, Partij van de Arbeid vragen gesteld. Toen werd pas die datum 31 
oktober vastgesteld. Dan is het toch niet vreemd dat partijen in actie komen gelet op de rits aan 
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vragen, u heeft daar ook aan meegedaan, die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden. 
Waarom is dan zo de timing vreemd van deze motie. Wanneer had die volgens u dan moeten worden 
ingediend. 
 
De heer BOONS: Wanneer die had moeten worden ingediend dat is aan u, voorzitter. Ik vind de timing 
vreemd omdat ik vind dat wat ik al in mijn eerdere of in mijn betoog zei dat het op 19, nee 20 
september is het eindrapport aan het college aangeboden. En wat als er nog geen besluit genomen is, 
een voornemen tot een besluit bekend maken. Als er nog een besluit is. Waar gaan we over 
debatteren? Over een voornemen wat nog kan veranderen. Nee, ik vind het niet een krachtige motie 
wat dat betreft.  
 
De VOORZITTER: Daar kunt u uw antwoord op geven straks bij de stemming. 
 
De heer BOONS: Ja. 
 
De VOORZITTER: Meneer Yap, nog eentje. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dank voor dit antwoord. Maar de essentie van de motie is juist vragen om die 
informatie die de gemeenteraad nooit heeft gehad. We hebben enkel een rapport Tauw en de melding 
gehad dat er een participatiegroep is. Voor de rest heeft het college niet gecommuniceerd sinds 
februari 2017 naar aanneming van die motie. Dan is het toch niet vreemd dat we als raad zeker ook 
de VVD denk ik die in februari voor atypische procedure heeft gekozen door een motie aan te nemen 
die iets opdraagt  wat volgens wellicht de voorzitter niet zou kunnen. Dat we dus nu vragen om die 
inlichtingen te verstrekken, voordat er een besluit wordt genomen. En waarmee we dus graag het 
voornemen zouden willen juist omdat het een atypische procedure is waar we een opdracht hebben 
om de vergunning af te wijzen. Waarom volgt u dat niet? 
 
De VOORZITTER: Uw vraag is duidelijk, meneer Boons, kort. 
 
De heer BOONS: Ja. Nou ja, ik blijf bij hetgeen wat ik gezegd heb, voorzitter. Ik kan het ook niet 
mooier maken dan het is.  
 
De VOORZITTER: Nee. Oké, dank u. Dan ga ik naar de heer Mol van de fractie van het CDA. 
 
De heer MOL: Voorzitter, het woord voeren over de staat van dit dossier dat is eigenlijk op zich niet zo 
zinvol vinden wij, omdat we weinig zaken kunnen toevoegen vanavond. Iedereen doet er wel z’n best 
voor maar het lukt niet. Ik heb dat zojuist ook nog via een interruptie aan de wethouder geprobeerd 
om te vragen naar een eventueel veranderde grondslag van de aanvraag. Nou zijn antwoord was niet 
heel overtuigend. Maar ik ben van mening dat het proces wel zodanig is geweest dat die veranderde 
grondslag uiteraard wel degelijk geen aanleiding is geweest om een nieuwe aanvraag te moeten 
aanvragen of noodzakelijk te maken, anders zou dat wel zijn gebeurd. Ook het aannemen van de 
voorliggende motie gaat wat ons betreft niets toevoegen. Dat gaat ook weer leiden tot een nieuw 
debat met dezelfde ingrediënten. Partijen houden elkaar in de greep, voorzitter. En iedereen denkt al 
dat de verwachte beslissing van het college te kennen en pas daarna komen we in een nieuwe fase 
terecht. Voorzitter, de weerstand van de Werkgroep en de gevoelens van bewoners die zijn oprecht. 
Daar twijfelt niemand aan. Men is op grond van argumenten bevreesd voor de komst van de fabriek. 
Heel begrijpelijk. Ook het CDA wil dat de fabriek er niet komt op grond van aantoonbare argumenten 
op basis van de geldende wet- en regelgeving. Voorzitter, is de bezorgdheid van alle politieke partijen 
ook nog steeds oprecht? Daarover gaan die partijen natuurlijk zelf. Het klinkt heel erg betrokken en 
strijdbaar als je een motie lanceert met een vergaande opdracht voor het college. Maar hoe reëel is 
dat als die opdracht onmogelijk wordt gemaakt door wet- en regelgeving. Het is niet toevallig, 
voorzitter, dat in dit dossier dan aan de geloofwaardigheid van de politiek wordt getwijfeld. Immers, 
voorzitter, alle politieke partijen zijn ook verantwoordelijk voor de ontstane situatie. Verantwoordelijk 
voor het bestemmingsplan het is al vaker aan de orde geweest. Het bestemmingsplan dat dit initiatief, 
deze fabriek op die plaats helaas mogelijk maakt. Alle partijen, voorzitter, zonder uitzondering. Ook de 
partijen dus die zich nu sterk denken te moeten maken om de vergunningverlening te weigeren door 
die motie in de lucht te houden. De motie die het college ertoe zou moeten brengen om onwettig te 
handelen. Ook als je niet wist waar je ja tegen zei dan ben je naïef maar toch verantwoordelijk. Ook 
partijen die beweren in het bestemmingsplan, in de bestemmingsplan procedure ook dat hebben we 
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gelezen misleid te zijn die houding voorzitter, die vinden we echt ongepast en hypocriet. Deze 
industrie, deze milieucategorie is door geen enkele partij uitgesloten. Zelfs als je er toen niets van hebt 
begrepen en hebt ingestemd, zelfs als je toen nog geen deel uitmaakte van de gemeenteraad of, of 
dat je er toen nog niet biomineralenfabriek in zag, sorry voorzitter ik ben zo klaar nog 1 alinea. Of dat 
je toen nog niet zag dat deze biomineralenfabriek in beeld was, ook dan ben je verantwoordelijk. Want 
zo werkt dat in overheidsland. Je accepteert de wetgeving. Je confirmeert je aan de besluitvorming 
van je voorgangers. Voor die verantwoordelijkheid kan hier niemand weglopen. En als dat wel zou 
kunnen, voorzitter, dan zou er een hele andere situatie ontstaan. En die situatie proberen sommige 
mensen te creëren. De ontstane situatie kan er na de formele afhandeling van de 
vergunningverlening, die kan ertoe leiden dat bezwaarmakers zoals de Werkgroep aangewezen zijn 
op rechtsgang. Dat is wat er resteert aan mogelijkheden om te voorkomen dat de fabriek er komt. 
Niemand in deze raad heeft nu het gereedschap om dat te veranderen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Mol. Dan kijk ik even naar de sprekers in eerste termijn in de 
volgorde waar toen gesproken is. De heer Van Gestel? 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, zou ik toch mogen verzoeken mede namens de anderen om 
even een korte schorsing, vijf minuutjes? 
 
De VOORZITTER: Ik maar daar twee en halve minuut van, maar dat wordt toch drie. Want we hebben 
net tien minuten geschorst. Twee en halve minuut en dan ga ik u opporren om u zetels in te nemen.  
 
De VOORZITTER schorst de vergadering. 
 
De VOORZITTER heft de schorsing op en hervat de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, de drie minuten zijn voorbij. Dames en heren als u uw plaatsen 
zo willen innemen. En dan vraag ik aan de heer Van Gestel die toch aan de beurt zou zijn geweest in 
tweede termijn maar om tevens ons even mededeling te doen van en dat doet u achter het katheder 
meteen in uw termijn wat betreft de schorsing. Als u allemaal wilt gaan zitten? Als u allemaal zou 
willen gaan zitten. Het is een raadsvergadering, ja ik weet het heel vervelend allemaal. Dan is nu het 
woord aan de heer Van Gestel.  
 
De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. We beginnen maar met het belangrijkste en wat ons 
betreft mag de biomineralenfabriek er gewoon niet komen. En vanavond wordt er gezegd alle 
stoplichten staan op groen. Geenzins er zijn genoeg stoplichten die op rood staan. Alle argumenten 
daarvoor zijn met u gedeeld. Ze zijn talrijk, ze zijn er en ze zijn genoeg reden om standvastig te zijn 
om te zeggen voor die bewoners als college wij zijn het met u eens. Wij zijn het met de samenleving 
eens, wij accepteren het niet. Punt, de vergunning gaan wij morgen niet verlenen. Het college heeft 
ook geen andere keuze dan dat morgen te doen. Daar waar als onze collega’s, voorzitter, zich 
beroepen op het bestemmingsplan wil ik toch even voor u zie zogenaamde zienswijze waarnaar 
verwezen wordt, voorzitter. De zienswijze en ik lees hem dan gewoon voor “Reclamant verzoekt om 
voor twee percelen aan de Potendreef de bestemming reststoffenbedrijf met de aanduiding gebouwen 
gesloten te verruimen, opdat deze gronden gebruikt worden als parkeerplaats zoals momenteel het 
geval is. Bovendien zou reclamant graag zien dat mogelijkheden worden gecreëerd voor de  
oprichting van bebouwing op de betreffende gronden in het kader van de verdere uitoefening van het 
bedrijf en onderhoud, uitbreidingsmogelijkheden ervan. In nader overleg met reclamant is bezien 
welke uitbreidingbehoefte er is bij het bedrijf hoe dat op de beide percelen vorm kan worden gegeven. 
Dit heeft ertoe geleid dat het gebied met de bestemming reststoffenbedrijf met de aanduiding 
gebouwen uitgesloten is verkleind. De bestemming wordt gewijzigd in afvalverwerkingsbedrijf”. Als u in 
deze hele zienswijze die representatief is voor de wijze waarop het college dit afhandelt leest vindt u 
het woord meststoffen niet terug. Als gemeenteraad ga je naar een hoorzitting en als daar een 
inspreker komt en die zegt ik zo graag dat willen aanpassen Waarom wilt u dat? Om mijn 
bedrijfsactiviteiten uit te breiden. U leest de zienswijze afwikkeling van het college dat betekent dat het 
college zegt akkoord dat u dat verruimd geen probleem, daar komt het woord mest niet in voor. Dat na 
is gebleken dat de gemeenteraad zich uitgesproken heeft over een biomineralenfabriek is er dus een 
brief van begin 2015 waarin ze het college vragen akkoord te gaan met de biomineralenfabriek. Als er 
dus iemand fan is van die fabriek is dat de wethouder of het college die natuurlijk het 
bestemmingsplan zo aan de gemeenteraad heeft voorgelegd met de wetenschap dat dat de 
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mogelijkheid is in Roosendaal. Dat, voorzitter, is de gemeenteraad natuurlijk helemaal niet aan te 
wrijven. Als u dat wilt bent dan mans genoeg hebt ballen ja wij willen een biomineralenfabriek als 
college of nee wij willen hem niet. En morgen is daarom ook het ultiem adagium bent u voor of tegen. 
En dan zeg ik tegen het college als het zinvol is, is het zinvol. Waar een wil is, is een weg. Morgen 
zullen we hem zien maar als het aan ons ligt steunen we de inwoners. En als de weg naar de rechter 
de enige optie is, voorzitter, dan zullen we daarin hen ook ten volle steunen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Gestel. Ik ga naar de heer Raggers van de fractie van 
D66. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. D66 is na vanavond alleen nog maar meer vastberaden 
tegen de  mestfabriek. Wethouder Lok laat nog niets los over wat het college zal besluiten over de 
vergunning morgen want hij weet nog niet. Maar zegt wel dat alle seinen op groen staat. D66 had al 
weinig fiducie in steun vanuit het college, maar je mag altijd hopen. En eindelijk spreekt vandaag de 
Roosendaalse Lijst haar mening uit en bekennen een heel klein beetje kleur. Maar de motie van 16 
februari is eigenlijk wel waardeloos geworden. Ze steunen wat het college morgen zal besluiten. Ze 
zijn niet ineens voor de mestfabriek, maar zien geen mogelijkheid meer voor de raad en zeggen ook 
dat onze inwoners het maar moeten oplossen. De VVD zegt eigenlijk hetzelfde. Ze zijn ook nog wel 
tegen de fabriek maar zijn ogenschijnlijk ook al klaar met hun strijd en verschonen zich als fractie in de 
gemeenteraad hiermee van hun taak. D66 vindt het opgeven van de strijd van deze twee partijen nu 
juist vreemd en niet de timing van onze motie. D66 vindt dat de Roosendaalse Lijst en de VVD als 
constructeurs van de harde motie in februari tegen de fabriek en nu ook nog steeds zeggen dat ze 
tegen die mestfabriek zijn vinden we het raar dat ze nu onze strijdwagen verlaten en dat vindt D66 
heel jammer. Want ze zeggen dus eigenlijk wel een soort van tegen te zijn, maar geven de strijd op. 
Terwijl wij er als raad juist voor onze inwoners zijn en een betrouwbare overheid durft ook fouten toe 
te geven. En dan alsnog samen te gaan werken tegen deze fabriek. En ik verwerp de opmerking van 
de heer Gabriëls dat D66 geen vertrouwen heeft in de Werkgroep Biomineralen. Ik heb ze juist al 
meerdere malen geprezen voor het openen van onze ogen. D66 vindt alleen dat we de strijd niet aan 
hen overgelaten moet worden. Wij zijn er als raad en college voor hen, voor alle inwoners. 
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De heer GABRIËLS: Ja, geen vraag maar wel even een weerwoord. Ik heb dat niet in de mond 
genomen. Als u dat gehoord heeft mag u mij dat aanwijzen. Ik heb niet gezegd dat u geen vertrouwen 
in de Werkgroep zou hebben dus waar u dat vandaan haalt Joost mag het weten.  
 
De VOORZITTER: Genoteerd. De heer Raggers gaat u door. 
 
De heer RAGGERS: D66 vindt alleen dat we de strijd niet moeten overlaten aan onze inwoners hoe 
capabel ze ook zijn. Wij zijn als raad en college voor hen voor alle inwoners, ook de Roosendaalse 
Lijst, ook de VVD. D66 is vanavond alleen nog maar meer vastberaden geworden in haar strijd tegen 
deze fabriek. En ik weet het alleen van de Nieuwe Democraten vanavond niet zeker, maar de rest van 
onze raad is fel tegen of tenminste geen fan van de fabriek. D66 staat nog steeds open voor alle 
andere strijders en alle andere partijen die met ons mee willen strijden voor onze gemeente, voor onze 
inwoners tegen de mestfabriek. Dat is onze plicht.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Meneer Yap van de fractie van de Partij van de Arbeid, tweede 
termijn. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, zoals aangegeven in februari 2017 heeft de PvdA middels een 
ondersteuning van Roosendaalse Lijst, VVD ik herhaal het vanavond nog maar weer, aangegeven 
tegen de komst van een mestfabriek in Roosendaal te zijn. En ook tegen een vergunningverlening 
voor dit initiatief. We hebben toen ook geconstateerd dat de indieners niet de moeite namen om de 
motie aan te houden van het aangekondigde second opinion onderzoek wat door het college destijds 
werd aangeboden. Wat ons vervolgens ook reden gaf om die motie te ondersteunen. Zeker omdat dit 
een mooi middel was, een mooi instrument om aan te grijpen om nogmaals de komst van de fabriek 
niet mogelijk te maken. Voorzitter, de heer Van Gestel ging er net ook al op in. En zoals aangegeven 
lijkt het erop dat bij de vaststelling van het bestemmingsplan essentiële informatie niet echt duidelijk 
aan de gemeenteraad is voorgespiegeld. Er is vervolgens ook in de loop van het traject rondom dit 
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initiatief een aantal zaken gewijzigd en er waren wat ons betreft voldoende ijkmomenten geweest die 
het dus mogelijk hadden gemaakt om dit initiatief te stoppen. Voorzitter, je kunt faciliteren als 
gemeente maar dat heeft wat de PvdA betreft zijn grenzen. En we gaan dan nog steeds uit, voorzitter, 
dat dit college zich aan de motie houdt die ook in februari is afgewezen. En die niet vraagt om het 
maximale te doen om op de woorden van de heer Gabriëls van de Roosendaalse Lijst in te gaan. 
Maar die gewoon simpelweg aan heeft gegeven we dragen het college op om de 
vergunningsaanvraag af te wijzen. Daar zat geen ruimte tussen wat ons betreft. Voorzitter, we 
betreuren dan ook vanavond de positie van het college. En we vinden eigenlijk het gedrag ook 
afkeuringswaardig door geen enkele beweging of in dit dossier voldoende te bewegen richting een 
gemeenteraad, waarvan het college weet dat een meerderheid van de gemeenteraad hen achter de 
broek zit om een motie uit te voeren. U lijkt ook lak te hebben aan de geluiden uit de Roosendaalse 
samenleving en nogmaals ook hier de Roosendaalse gemeenteraad. Voorzitter, de Roosendaalse 
Lijst en de VVD ontvingen wat ons betreft terecht kritiek van het CDA, harde kritiek ook, 
ongeloofwaardige politiek. Maar het CDA gaf ook vervolgens aan media culpa en maxima culpa 
richting eigenlijk de inwoners. Maar goed wij hebben nog wel vertrouwen in het college in de zin dat ze 
die motie uitvoeren dan wel dat wij alle redenen zien waarom deze vergunning mocht die worden 
verleend geen stand kan houden. Daarvoor zijn immers ook voldoende argumenten aangedragen. 
Voorzitter, tot slot ja de vastberadenheid van D66 zoals net in is gezet in tweede termijn kunnen we 
alleen maar onderschrijven. En we roepen als PvdA nogmaals het college op om gewoon keurig 
uitvoering te geven aan de motie van februari. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel.  Mevrouw Koenraad, fractie van GroenLinks. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, het is nogal lastig om hier nog de juiste vragen te stellen en hier 
ook ja tot een goede conclusie te komen. Toch heeft GroenLinks een aantal dingen op een rij gezet. 
Wat we horen zijn goed afgestemde verhalen bij Roosendaalse Lijst en VVD. De motie van februari 
had inderdaad aangehouden moeten worden. Die timing was inderdaad heel vreemd, want dan 
hadden we namelijk nu een inhoudelijk debat kunnen hebben over alle stukken die bij dit dossier 
horen. En dat hebben we nooit kunnen hebben, niet voorafgaand aan de besluitvorming. Nu moeten 
we debatteren over timing van moties wat eigenlijk nooit de bedoeling kan zijn van een inhoudelijk 
geïnteresseerde raad die er wel zit. GroenLinks heeft hogere wetgeving aangehaald die gebruikt had 
kunnen worden in de voorbereiding van het wel of niet afwijzen van de vergunning. Die wetgeving zie 
je ook terug in de zienswijze van de Biomineralen Werkgroep. En dat maakt dat het geloof dat 
sommige partijen hebben in dat het maximale is gedaan om de vergunning af te wijzen dat 
GroenLinks dat niet gelooft. Er is te weinig geluisterd naar inhoudsdeskundigen en inwoners. De raad 
is echt wel bewust op afstand gehouden en er is niet moedig opgetreden zoals in Oss bijvoorbeeld wel 
gedaan is door een college en een raad. De motie indienen die we vanavond van plan waren waar 
deze agenda eigenlijk aan is opgehangen, dat heeft niet zoveel zin. Want wethouder Lok is niet van 
plan om ons mee te nemen in het voorbereiden van een besluit, dat hoor je vanavond meerdere 
malen zeggen. Dus rest ons wat dat betreft niet meer dan de biomineralenfabriek heel veel succes te 
wensen met hun bezwaar en dat is wel erg zuur als je dat moet concluderen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koenraad. Ik ga naar mevrouw… Nee, geen behoefte aan 
een tweede termijn. Meneer Schijvenaars behoefte aan een tweede termijn? Ja, hoeft niet, u bent al 
veel aan het woord geweest, dus misschien is dat  verdisconteert dat? Nee? The floor is yours. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, wat je vanavond merkt is dat de verkiezingen in aantocht zijn. Er 
worden vanavond nogal harde standpunten ingenomen dat ze tegen zijn. En als je probeert in het 
debat de argumenten boven tafel te krijgen dan wordt het in één keer lastig. Dan is het alleen van ja 
wij zijn tegen. En voorzitter, politiek gaat ook over verkiezingen, maar laten we even proberen dat er 
geen verkiezingen zijn en laten we gewoon als politiek hier in de gemeenteraad onze 
verantwoordelijkheid nemen door te besturen. En besturen dat doe je op basis van feiten en ook van 
overtuigingen. Je mag tegen een biomineralenfabriek zijn, je mag er ook voor zijn. Maar wat je ook 
vindt hou je wel gewoon bij de harde werkelijkheid. En de harde werkelijkheid zeg ik hier in de 
gemeenteraad, zeg ik ook tegen de mensen beneden is dat er een vigerend bestemmingsplan ligt. 
Daar kunt u van alles over vinden, u mag ook de politiek verwijten dat ze dat niet allemaal hebben 
gelezen of niet hebben begrepen. Het feit ligt er, het bestemmingsplan is vigerend. En dan kun je 
vervolgens vanuit de onderbuik roepen het had niet gemogen of je kunt zeggen van we willen alsnog 
het gaan tegenhouden maar ga dan terug naar de feiten. Wil je het bestemmingsplan niet volgen dan 
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moet je het gaan wijzigen en dat duurt ook weer een hele tijd. En in die tijd kan iedereen weer een 
nieuw initiatief starten om daar wat dan ook te gaan beginnen. En wil je het echt niet dan moet je ook 
bereid zijn de portemonnee te trekken. Dan moet je ook zeggen als politiek wij leggen gewoon 10, 20, 
30 miljoen op tafel, want dan kunnen wij namelijk die bedrijven uitkopen en dan kunnen wij ze 
dwingen om te gaan verhuizen. Maar ik heb niemand horen zeggen vanavond dat ze bereid zijn om 
zoveel miljoenen uit te geven. Voorzitter, politiek is soms ook gewoon een rechte rug houden. Politiek 
is soms ook gewoon vertellen waar het echt op staat en niet mee bewegen met allerlei emoties. De 
Nieuwe Democraten hebben alle respect voor de Werkgroep Biomineralen. Het niveau wat zij leveren 
is top. Deden maar meer partijen dat in de politiek, dat is klasse. Maar het zal uiteindelijk, uiteindelijk 
zal het een procedure worden bij de rechter. En die zal vervolgens zeggen van uw argumenten 
snijden hout of uw argumenten snijden geen hout. En dan valt er een besluit. En laten we nou ook 
gewoon met elkaar ook gewoon de rug recht houden en ook besluiten nemen en daar ook voor staan. 
Wie helpen we vanavond met moties waarbij iedere keer er applaus klinkt vanuit de benedenzaal 
leuke emoties, maar wat schiet dat op. Wie bent u nou eigenlijk voor de gek aan het houden. De 
wethouder heeft in zijn termijn… 
 
De VOORZITTER: Bijna de voorzitter, want uw tijd is om. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ik rond af, voorzitter. De wethouder heeft in zijn termijn kraakhelder 
geschetst wat er morgen gaat gebeuren. En morgen valt dat besluit. En dan weten we verder. En als 
dat besluit genomen is, dan is het vervolgens aan de bezwaarmakers om een procedure te starten. 
Maar dan is het ook aan de meerderheid van deze raad om dan hun eigen geloofwaardigheid te 
bewijzen. Want de meerderheid die besloot namelijk 16, 14 februari gij zult geen vergunning verlenen. 
En ik daag de indieners van die motie uit om dan ook een rechte rug te hebben, om dan ook te 
zeggen tegen het college u heeft ons niet gevolgd wij sturen u naar huis. En denkt u dat dat gaat 
gebeuren. Voorzitter, laten we gewoon bij de feiten blijven. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Schijvenaars. Dat was de tweede termijn van de zijde van u 
raad. De wethouder heeft geen behoefte aan een tweede termijn vanuit het college. Ligt voor vanuit 
de vorige vergadering de motie “Voorgenomen beslissing omgevingsvergunning Biomineralenfabriek”. 
Ja, die motie ligt voor. Wilt u daarover stemmen of trekt u hem in, want nog een keer aanhouden dat 
wordt een toneelstukje. Dat gaan we dus niet doen. De heer Van Gestel? 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, mag ik u wat vragen? U zegt zo altijd heel trouw in de 
vergadering een motie is pas een motie als deze is ingediend. 
 
De VOORZITTER: Die is toch vorige week ingediend? 
 
De heer VAN GESTEL: Maar hij was toch niet aan… Hij was toch niet… 
 
De VOORZITTER: Mijn beeld is dat vorige week, u zat erbij ik niet. Maar mijn beeld is dat vorige week 
deze motie is ingediend, maar vervolgens is aangehouden dat er dus niet over besloten is. Maar hij 
ligt er wel. Hij staat ook geagendeerd op de raadsagenda van vanavond. 
 
De heer VAN GESTEL: Nee, voorzitter het is even dat het juist is. Ik moest bij u te rade gaan dus dat 
doe ik dan ook. 
 
De VOORZITTER: Ja zeker. Kijk dan hebben we dat even goed vastgesteld, meneer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Dat is heel goed. Dus dan mag u hem in stemming brengen, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat ga ik doen. En zoals u weet vraag ik altijd aan u heeft een van u behoefte 
aan een stemverklaring vooraf? Niemand? Het lijkt me een beetje overdone gelet op de notulen van 
vanavond wat eigenlijk al stemverklaringen zijn geweest als je het op de keper beschouwd. Dan gaan 
wij, dan gaan wij stemmen. Wie is voor de motie die heet “Voorgenomen beslissing 
omgevingsvergunning Biomineralenfabriek”? Daarvoor hebben gestemd de fracties van D66, VLP, 
PvdA, GroenLinks en de SP. Dan gaan we even kijken. Met 14 voor en 20 tegen is de motie 
verworpen. 
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4. Sluiting  
 
De VOORZITTER: De raadsvergadering is gesloten. 
 
De VOORZITTER sluit de vergadering om 21.35 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op 
30 november 2017 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 


