
=

= =

= =
 Raadsmededeling 
= =

Datum:  Nr.:  

Van: het college van burgemeester en wethouders 

Aan: de raad van de gemeente Roosendaal 

Kopie aan: Wethouder Theunis, René Kools, Corné Gelijns 

Onderwerp:Participatie in intentieovereenkomst met NS Stations en Dansplein inzake het 
stationsgebouw 

Bijlage: Concept-intentieovereenkomst 

 

Inleiding   

 
De gemeente wenst te participeren in een intentieovereenkomst met de partijen NS Stations en 
Dansplein. Deze intentieovereenkomst heeft tot doel te laten zien dat de gemeente, Dansplein en NS 
Stations in gezamenlijkheid met elkaar optrekken om te komen tot de restauratie van het interieur van 
het monumentale stationsgebouw en daarna tot een duurzame invulling van de diverse ruimten in het 
gebouw. 
 

Doel   
 
Door middel van deze raadsmededeling wordt uw raad geïnformeerd over de intentieovereenkomst. 
 

Informatie   

 
De ingrijpende restauratie (exterieur) van het Roosendaalse stationsgebouw nadert zijn voltooiing. Nu 
is de restauratie van het interieur aan de orde. Daarmee kan het gehele gebouw in z’n oude glorie 
hersteld worden. Ook is nagedacht over een duurzame invulling van de diverse leegstaande ruimten in 
het gebouw. 
 
Om de restauratie (deels) te bekostigen, kunnen subsidiemogelijkheden aangeboord worden bij de 
provincie. In april a.s. komen immers nieuwe subsidiestromen beschikbaar. Het aanvragen van 
subsidie is in eerste instantie aan de eigenaar van het stationsgebouw, NS Stations.  
 
Restauratie alleen zonder een invulling van de (deels) leegstaande ruimtes biedt geen aantrekkelijk 
perspectief voor een duurzaam, aantrekkelijk stationsgebouw, dat mag dienen als een eerste 
visitekaartje voor de bezoeker die Roosendaal per trein aandoet. 
 
Een van de initiatieven is het onderbrengen van ‘Dansplein’ in een aantal (monumentale) ruimtes van 
het gebouw. Dit initiatief kon in 2015 reeds rekenen op een positieve houding vanuit de gemeente.  
 
Het is wenselijk om in het kader van het subsidietraject richting de provincie te laten zien dat  alle 
betrokken partijen, NS Stations, Dansplein en de gemeente in gezamenlijk met elkaar optrekken. Dit 
kan positief werken ten aanzien van het subsidietraject. 
 
Daartoe is een concept-intentieovereenkomst opgesteld, die ter informatie is bijgevoegd . 
 
 

Vervolg (procedure)   
 
Wethouder Theunis zal als portefeuillehouder monumenten namens de gemeente de 
intentieovereenkomst ondertekenen. 
NS Stations zal de subsidieaanvraag indienen bij de provincie. 
 



 
 
 
 
 
 
Afsluiting  
 
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
Namens dezen, 
De wethouder voor monumenten, 
 
 
 
Dr. A.A.B. Theunis 



Intentieovereenkomst

 inzake het upgraden en veraangenamen van station Roosendaal tussen 
de gemeente Roosendaal, Dansplein  en NS Stations.

De gemeente Roosendaal, Dansplein  en NS Stations beseffen dat een goed 
functionerend station Roosendaal als spil in de regio van belang is voor een 
excellent leef- en vestigingsklimaat, dat de kwaliteit van wonen en leven 
verhoogt en de stad een sterk economisch profiel verleent.

De afgelopen jaren is de buitenzijde van het station gerenoveerd en de komende 
maanden vindt renovatie plaats van de perronkappen. 
Partijen hebben de intentie de leegstand in het historisch interessantste gedeelte 
van het stationsgebouw op te lossen en van het stationsgebouw het 
danscentrum van de stad te maken, waardoor het stationsgebouw en haar 
omgeving  aanzienlijk zullen verlevendigen. 
Daarnaast biedt de concentratie van dansscholen onder de paraplu van 
Dansplein, wanneer deze gebruik maakt van het stationsgebouw en wordt 
ondersteund door gastvrije en kwalitatief hoogstaande horeca, een niet te 
missen kans: door de aantrekkingskracht voor dansers en dansliefhebbers kan 
Roosendaal de dansstad van de regio worden en tegelijkertijd wordt de entree tot 
de binnenstad voor treinreizigers veel aantrekkelijker. 

Iedere partij werkt vanuit haar eigen bevoegdheden en ambities aan het creëren 
van een win-win situatie met als doel een sluitende businesscase op te stellen en 
indien deze kansrijk blijkt vervolgens aan het realiseren van de planvorming.

Dansplein en NS Stations  spreken af dat zij gezamenlijk – en in samenspraak 
met de Provincie Brabant – binnen een half jaar na ondertekening van deze 
Intentieovereenkomst een businesscase uitwerken aangaande de mogelijkheid 
om het Dansplein en een horeca formule in het stationsgebouw Roosendaal te 
huisvesten, waarbij de gemeente Roosendaal vanuit haar wettelijke taken en 
bevoegdheden beide partijen ondersteunt. In de businesscase zullen alle 
benodigde aspecten worden uitgewerkt.

Eventuele andere partijen, die de doelstelling versterken, kunnen aansluiten bij 
de Intentieovereenkomst.

Datum:

Gemeente Roosendaal,        Dansplein NS 
Stations   
Namens deze,

Wethouder dr. A.A.B. Theunis


