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Datum raadsvergadering:  Agenda nr.:  

Portefeuillehouder(s): Wethouder Theunis  Registratiecode: /108556 

Onderwerp: Herontwikkeling Mariadal 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal 
 

Voorstel 
Samenvatting: 
De provincie Noord-Brabant heeft het klooster Mariadal in 2012 aangekocht in het kader van het programma Grote 
Erfgoedcomplexen met als doel het complex voor de toekomst te behouden door herontwikkeling. 
 
De provincie heeft in nauw overleg met de gemeente een tenderprocedure doorlopen om het complex op basis van een 
plan te verkopen. Op 24 oktober jl heeft Gedeputeerde Staten besloten tot de voorgenomen verkoop van het klooster 
Mariadal aan het consortium BVR Groep, Erfgoed.nu, Bedaux de Brouwer Architecten en wUrck Architectuur 
Stedenbouw Landschap, met het plan “Hortus Conclusus, wending naar een nieuwe wereld”. 
 
Het college van B&W heeft besloten het geselecteerde plan te ondersteunen en daartoe een anterieure overeenkomst 
met het consortium aan te gaan. De gemeenteraad wordt nu voorgesteld het college op te dragen om het plan verder uit 
te laten werken en een bestemmingsplanprocedure voor te bereiden en om een eenmalige financiële bijdrage te leveren 
van 450.000 euro. 
 
Met het geselecteerde plan van BVR wordt bereikt dat het klooster Mariadal en de kloostertuin wordt behouden voor de 
toekomst, de kloostertuin wordt opengesteld voor het publiek en de gewenste langzaam verkeerroute tussen binnenstad 
en station, via de kloostertuin wordt gerealiseerd. 
 
 
Wij stellen u voor: 
1. Het college van B&W op te dragen het plan Mariadal “Hortus Conclusus, Wending naar een nieuw wereld” in overleg 
met de provincie door ontwikkelaar te laten uitwerken en een bestemmingsplanprocedure voor te bereiden; 
2. Een eenmalige financiële bijdrage aan het plan te leveren van € 450.000,- 
3. Deze bijdrage te dekken uit de Bestemmingsreserve Vastgoed 
4. De begrotingswijziging vast te stellen. 
 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

Burgemeester en wethouders van Roosendaal 

 

De secretaris,      De burgemeester 

R. Kleijnen      mr. J.M.L. Niederer 

 


