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Onderwerp: inspraakreactie Ontwerp Structuurvisie Roosendaal 2025 

Geachte heer Wille, 

Op 11 jul i 2012 hebben wij uw ontwerp Structuurvisie Roosendaal 2025 ontvangen. Naar aanleiding hiervan is 
de visie beoordeeld en hebben wij de volgende op- en aanmerkingen. 

Beleidsprogramma andere overheden (paragraaf 4.3) 
In deze paragraaf ook het beleid van het waterschap toevoegen. 

Stedelijke ontwikkelingen en bedrijventerreinen (paragraaf 5.3 en 5.4) 
De structuurvisie beoogt de ontwikkeling van in- en uitbreidingslocaties voor woningbouw en 
bedrijventerreinen. Deze ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op de waterhuishouding en onze 
zuiveringstechnische werken, o.a. dooreen toename van verhard oppervlak en/of afvalwater. Bij invulling van 
de ontwikkelingen wordt het waterschap graag bij de nadere uitwerking betrokken zodat eventuele 
(compenserende) maatregelen tijdig kunnen worden ingepast. 

Infrastructuur en bereikbaarheid (paragraaf 5.8) 
Het tracé van het nieuwe goederenspoor loopt langs en/of over een tweetal afvalwaterpersleidingen, door 
buitendijks gebied en kruist twee regionale keringen. Gelet hierop onderschrijft het waterschap dit tracé niet 
en verzoekt deze van de kaart in de deze paragraaf en de integratiekaart te verwijderen. 

Conform de aanduiding op de kaart van de buisleiding en hoogspanningsleiding ook de 
afvalwaterpersleidingen aangeven op de kaart in deze paragraaf en de integratiekaart. 

Openbare ruimte (paragraaf 5.12) 
In de paragraaf wordt niet ingegaan op belangrijke wateraspecten. De volgende onderwerpen verder 
uitwerken en aangeven op de kaart in deze paragraaf en de integratiekaart. 

Regionale kering. 
Ecologische verbindingszones. 
De watergangen kern Roosendaal: Omloop Bakkersberg en Krampenloop. 
De watergangen kern Wouw: het Beekje en 't Loopje. 
De watergang Heerie Runningswaterloop. 
Reserveringsgebieden waterberging. 
Waterberging Molenbeek. 
De omloop Tolberg als groen-blauwe hoofdstructuur. 
Scheepsvaartfunctie Roosendaalse Vliet en Haven. 
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Buitendijkse ontwikkelingen 
In de visie zijn een aantal buitendijkse ontwikkelingen opgenomen o.a. bedrijventerreinen, biobased 
economie, windenergie, overslag weg-spoor(-water) en nieuw goederenspoor. 
Het gebied van West-Brabant wordt door waterkeringen beschermd tegen hoogwater en wateroverlast. Als 
het peil van de rivieren stijgt, houden deze keringen het water tegen. Hierdoor ondervinden de bewoners 
achter de kering geen wateroverlast. Het buitendijks gebied -het stuk land tussen de keringen- heeft primair 
een functie als buffer voor situaties met een hoge waterafvoer. Het waterschap wil voorkomen dat er in deze 
buitendijkse gebieden wordt gebouwd. 

Wij verzoeken u de bovenstaande opmerkingen en de gedetailleerde opmerkingen zoals opgenomen in de 
bijlage inhoudelijk en tekstueel in de structuurvisie te verwerken. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met mevrouw N. Rijsdijk van het waterschap, bereikbaar op telefoonnummer 076 564 1597. 

Hoogachtend, 
Namens het dagelijks bestuur, 
Hoofd afdel ino^a^toetsing & vergunningen 
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Bijlage 1 

Detail opmerkingen Ontwerp-Structuurvisie Roosendaal 2025 d.d. I S j u l i 2012 

Paragraaf Bladzijde Opmerking 
Samenvatting/5.14 3 en 42 O Kaart is onduidelijk. 

O Legenda correspondeert niet met kaart: 
- Omlegging A58 is rood op kaart zwart 
- Symbool kantoren komt niet terug op de kaart 
- Verklaring groen (m.n. in buitengebied) ontbreekt 
- Verklaring symbool windenergie ontbreekt 
- Verklaring donkerblauwe lijnen ontbreekt (ook op kaart blz. 

30) 
O Kaart komt niet overeen met de kaarten die in de ander 

paragrafen zijn opgenomen: 
- Ligging locaties overslag waterspoor; weg-spoor en weg

spoor-water 
- Aan noord kant van Wouw is een bedrijventerrein 

aangegeven in paragraaf 5.3 is dit gebied gereserveerd 
voor wonen 

O Groen-blauw structuur tussen Molenbeek en Elderse turfvaart 
is niet bekend bij het waterschap 

5.5 26 Mis bedrijventerrein ten zuiden van de Buikstraat te Wouw 
5.8 32 Laatste aandachtstreepje toevoegen waterschap Brabantse Delta 

33 Aangeven in hoeverre de gemeenten Rucphen en Halderberge 
betrokken zijn bij de in de structuurvisie aangegeven 
infrastructurele ontwikkelingen (overslagstation en verlegde A58 
tracé). 

5.9 34 Tekst verduidelijken met kaart waarop de volgende elementen zijn 
aangegeven: 
0 Landschap van allure 
O Behoud en versterking ecologie/natte natuur 
O Behoud en versterken agrarisch gebied 
O Zoek locatie glastuinbouw 

5.12 38 De watergangen de Staaltjes en de Rucphense vaart is naar 
verhouding erg breed aangegeven. Komt niet overeen met de 
werkelijkheid 


