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Geachte dames en heren,

Van de heer Van Gestel, lid van de gemeenteraad voor de fractie VLP, ontvingen wij
d.d. 11 oktober 20L7 het verzoek tot het beantwoorden van de volgende vragen:

De Gemeente Roosendaal heeft een financiële vergoeding van € 544.000 aangeboden en

betaald voor de periode 0L-06-2009 tot 01-06-2011 waarin het spoor niet operationeel was. Dit

was voor De Rooy reden om een rechtszaak tegen de Gemeente aan te spannen en een

vergoeding te eisen voor elke dag na 0L-06-201"1" dat het spoorlijntje niet was opgeleverd.

1. Welk bedrag is door de Gemeente Roosendaal, Gemeente Halderberge of de Borchwerf ll CV

aan De Rooy toegezegd, afgesproken en/of betaald vanaf0L-06-201-1 tot en met vandaag en

waarvoor was deze betaling?

Het College geeft als antwoord op Raadsvragen van 08-04-2010: "Ook met het bedrijf PKF

Pallets is over de jaren 2009 en 20L0 een afspraak gemaakt voor een financiële vergoeding als

gevolg van het nog ontbreken van een spooraansluiting. Alle kosten voor deze vergoeding zijn

overigens door Borchwerf ll CV vergoed".

2. Wat was de hoogte van deze vergoeding? Over welke periode is deze vergoeding en heeft het

College na deze vergoeding nog enige toezegging, afspraak en/of uitkering tot en met vandaag

gedaan aan PFK Pallets?

Volgens de berichtgeving in diverse media, evenals bevestigende uitspraken van de Borchwerf ll

CV, blijkt dat de totale kosten voor de aanleg van de spoorlijn 3,7 miljoen euro bedragen.
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3. Klopt dit bedrag en z¡jn hierin ook de ambtelijke voorbere¡dingskosten en juridische kosten

m.b.t. de rechtszaak met De Rooy meegenomen? Zo niet, welke zijn hiermee gemoeid voor

rekening van de Gemeente Roosendaal en Borchwerf ll CV?

Het College geeft als antwoord op Raadsvragen van 08-04-20L0: "Met de bedrijven De Rooij en

PKF Pallets in dit gebied is contractueel overeengekomen dat de spooraansluiting wordt
gerealiseerd".

4. Op welke datum is deze overeenkomst gesloten met beide partijen en tot welke datum loopt

deze overeenkomst?

5. Welke juridische verplíchting heeft de Gemeente Roosendaal volgens de overeenkomst

tegenover De Rooij en PKF Pallets m.b.t. deze spoorlijnen? ls aan deze verplichting voldaan?

ln het artíkel ín de BNdeStem van 15-09-2016 spreekt de heer Welters van Borchwerf ll over een

"eis van enkele bedrijven" in relatie tot de aanleg van het bewuste spoor. Op die datum is er dus

kennis over een nog steeds voortdurende eis t.b.v. het gebruik van het spoor.

6. Welke enkele bedrijven bedoelt de heer Welters, behalve De Rooy en PKF Pallets? Over welke

eisen spreekt hij?

ln het BNdeStem artikel van 11-10-20L7 spreekt Daza Opticare van een ondertekende

overeenkomst met de Gemeente Roosendaal waarin staat dat van bewegingen op het

betreffende spoor tussen 08u00 en 1"7u30 geen sprake mag zijn.

7. Hierover heeft de VLP de volgende vragen:

a. ls dit een overeenkomst of toezegging vanuit de Gemeente?

b. Door wie is deze overeenkomst ondertekend?

c. Op welke datum is deze overeenkomst ondertekend?

d. Op welke datum heeft het College ingestemd met ondertekening van deze overeenkomst?

e. Klopt het dat u een verzoek heeft gedaan aan Daza Opticare om over deze overeenkomst te
praten, en zo ja wanneer heeft u dit gedaan en wat is de reden tot dit verzoek?

f. Daza opticare spreekt van een "schadevergoeding" die de Gemeente Roosendaal kan betalen

om het "contract" open te breken. Klopt deze bewering en zo ja, wat ¡s de hoogte van deze

schadevergoeding?

Graag ontvangen wij een afschrift van de overeenkomsten die gesloten zijn met De Rooy, PKF

Pallets en Daza Opticare.

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

Ad L: De gemeente Roosendaal heeft De Rooij na mei 20L1- geen enkel bedrag meer betaald.

Ad 2: De gemeente heeft pff Pallets een bedrag groot € 84.770 betaald

Ad 3: Alle kosten die door de gemeente m.b.t. tot dit dossier zijn gemaakt zijn ingebracht in de

CV Borchwerf ll.
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Ad 4: Deze data liggen in de desbetreffende grondtransacties welke door de CV Borchwerf ll met

de Rooij en PKF Pallets zijn gesloten. Deze koopcontracten zijn eigendom van de CV Borchwerf ll

en niet in het bezit van de gemeente.

Ad 5: Aanleg van de spoorlijn. Deze is aangelegd.

Ad 6: Bij de directie van Borchwerf ll hebben zich bedrijven gemeld die interesse hebben

getoond voor een bedrijfskavel op Borchwerf ll vanwege de aanwezige spoorlijn. Hierbíj ís

volgens de heer Welters het beperkte gebruik qua tijdstippen een issue.

Ad7

a. Een overeenkomst.

b. Ambtelijk binnen het verleende mandaat.

c. 23 november 2013.

d. ls nooit ter besluitvorming aan het college voorgelegd omdat de ondertekening in mandaat

heeft plaatsgevonden. Zie beantwoording vraagTa. I

e. Klopt. Er heeft een gesprek plaatsgevonden op L3 september 2017. De reden voor dit gesprek

was om te onderzoeken onder welke voorwaarden DAZA bereid zou zijn om de

overeengekomen tijdsbeperking van de spoorlijn te veranderen.

f. Antwoord: Zie beantwoording vraag 7e.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van
De

en mr. J .L. Niederer


