
 

  

  

 Raadsvoorstel 
  

Datum 
raadsvergadering: 

18 februari 2016    Agenda nr.: 5a 

Portefeuillehouder: Theunis    Registratiecode: AF/2016-3 

Onderwerp: GWEL II (Groen, Water, Ecologie en Landschap)  

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
 
Samenvatting:  
Het projectenprogramma voor natuur- en landschapsontwikkeling, dat in 2008 door de raad werd 
vastgesteld, is nagenoeg afgerond. We noemen dat het GWEL programma. Deze naam is een 
afkorting die staat voor Groen, Water, Ecologie en Landschap. Met dit programma wordt invulling 
gegeven aan ambities uit onder meer het landschapsbeleidsplan “De Zoom van West-Brabant”.  
 
Onlangs werd door uw raad een Groenfonds ingesteld, waaruit vergelijkbare projecten moeten worden 
gerealiseerd. In dit groenfonds worden bedragen gestort voor kwaliteitsverbetering van het landelijk 
gebied. De provincie schrijft dit voor in de Verordening Ruimte als er ruimtelijke ontwikkelingen in het 
landelijk gebied moeten plaatsvinden.  
 
Op enkele GWEL kredieten hebben wij geld over, doordat de provincie soms meer subsidie kon 
verlenen dan in 2008 werd geraamd. Deze restantkredieten en het groenfonds maken het mogelijk om 
nu een vervolg op het programma voor natuur- en landschapsontwikkeling vast te stellen, het GWEL II. 
 
Wij stellen u voor: 
 
1. Het projectenprogramma voor natuur- en landschapsontwikkeling GWEL II vast te stellen. 
2. Hiervoor kredieten beschikbaar te stellen van in totaal € 1.411.633 onder gelijktijdige verlaging van 

de kredieten van afgeronde projecten van € 449.261 
3. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

  

Aanleiding   

 
Op 31 januari 2008 werd een projectenprogramma voor groen-, natuur- en landschapsontwikkeling 
vastgesteld via het raadsvoorstel “investeringsbudgetten groen- en landschapsbeleid”. Dit 
projectenprogramma (veelal het GWEL programma genoemd) is intussen grotendeels uitgevoerd. 
Restantkredieten werden bij eerdere besluitvorming heringezet voor onderdelen uit het Landschappen 
van Allure project De Zoom. Deze zijn eveneens grotendeels uitgevoerd.  
 
Met dit voorstel leggen wij nieuwe projecten ter besluitvorming aan u voor. Die kunnen met 
restantkredieten uit het GWEL programma en bijdragen uit het Groenfonds (door uw raad ingesteld op 
8 juli 2015) gerealiseerd worden. We noemen dit programma het GWEL II, de nieuwe projecten voor 
Groen, Water, Ecologie en Landschap. 
 

Kader    

 
Het GWEL programma geeft invulling aan de ambities uit het landschapbeleidsplan “De Zoom van 
West-Brabant” en het “Waterplan Roosendaal”, die beide in 2005 werden vastgesteld. De visie en de 
ambities van beide plannen zijn vandaag nog altijd actueel.  
 
Ook legt het GWEL programma een basis onder de bestedingen uit het Groenfonds, dat op 8 juli 2015 
door uw raad werd ingesteld. Het Groenfonds werd ingesteld als een gemeentelijke reserve voor het 
ontvangen van compensatiegelden uit ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied van 
Roosendaal. Deze gelden moeten worden ingezet voor projecten die de kwaliteitsverbetering van het 
landschap bewerkstelligen. 
 
Het GWEL II behoeft vaststelling door uw raad, omwille van de benodigde kredietvotatie. 



 

Motivering / toelichting   

 
Op 10 september jongstleden vond er een excursie plaats rondom het GWEL programma. Hierbij 
waren diverse leden van uw raad betrokken, alsmede vertegenwoordigers van de organisaties 
waarmee wij nauw samenwerken om de GWEL projecten te realiseren. Tijdens die excursie hebben wij 
een aantal gerealiseerde projecten bezocht en een aantal locaties waar wij via het GWEL II aan willen 
gaan werken. Zo streven wij bijvoorbeeld naar een sluitend netwerk van ecologische verbindingszones 
om de natuurgebieden en bossen binnen en buiten onze gemeentegrenzen onderling te verbinden. 
Hierbij spelen de beken een belangrijke rol en werken we nauw samen met het waterschap en de 
provincie.  
 
Als bijlagen bij dit voorstel treft u een evaluatie van het GWEL aan over de tot nog toe gerealiseerde 
projecten. Tevens een scriptie die specifiek op de ecologische verbindingszones betrekking heeft: “de 
groene schakels van Roosendaal”. 
 
Voor het GWEL II stellen wij de volgende projecten aan u voor: 
 

- EVZ Molenbeek (noordelijke aansluiting) 
- EVZ Spuitendonkse Beek 
- Kasteel van Wouw 
- Agrarisch Landschapsbeheer 
- Parkenvisie uitvoeren 
- (Be)Levende Landschappen 
- Versterken recreatieve routestructuur 
- Beekdalherstel bij Nispen 

  
De inhoudelijke toelichting en de overwegingen om juist deze projecten aan u voor te stellen treft u aan 
in het bijgevoegde projectenoverzicht GWEL II. 
 

Doel en evaluatie   

Met dit voorstel kunnen de doelen uit het natuur- en landschapsbeleid weer een stukje verder tot 
realisatie worden gebracht. Belangrijk onderdeel is het maken van een samenhangend natuurnetwerk, 
waarvoor de gemeente vooral inzet op ecologische verbindingszones en agrarisch landschapsbeheer. 
Hiermee wordt een ecologische dooradering van het landelijk gebied gerealiseerd. Het doelbereik is 
onder andere meetbaar aan het gerealiseerde aan landschapselementen, maar ook aan het 
voortbestaan van diverse soorten zoogdieren, vogels, insecten, planten, enzovoort. Het rendement 
wordt regelmatig gemeten door de inventarisatiewerkgroepen van het KNNV (vereniging voor 
veldbiologie). Naast het belang voor planten en dieren staat uiteraard de beleefbaarheid van de natuur 
en de cultuurhistorie van onze streek centraal. Daarom willen we via GWEL II ook investeren op 
recreatieve verbindingen, archeologische waarden en gebruiksmogelijkheden van de parken. 
 
Evaluatie op de projectenkosten vindt plaats via de reguliere planning en control cyclus. 
 

Financiële aspecten en consequenties   

In de huidige meerjarenbegroting zijn de kapitaallasten opgenomen van het GWEL programma, 
gebaseerd op de oorspronkelijk gevoteerde kredieten. Door de overschotten op die kredieten alsmede 
door bijdragen van derden in de nieuwe kredieten én inzet van het Groenfonds is het mogelijk om, 
zonder budgettaire consequenties, kredieten te voteren voor GWEL II. 
 
De bij dit voorstel gevoegde begrotingswijziging toont de kostenraming van de GWEL II projecten. 
Deze kostenraming is gebaseerd op kengetallen uit vergelijkbare projecten. Voor sommige projecten 
mag op cofinanciering van het waterschap en subsidie van de provincie worden gerekend en die is 
eveneens in de begrotingswijziging verwerkt. Hierbij zijn de gebruikelijke kostenverdeelsleutels 
toegepast. Het project (Be)levende Landschappen wordt aangemeld voor Interreg subsidie.  
 
Projectkosten, cofinanciering en subsidie zijn vooralsnog globale ramingen. Mochten de bedragen in de 
verdere uitwerking van de projecten sterk afwijkingen, dan wordt u hierover geïnformeerd via de 
reguliere planning- en control-cyclus. Of waar nodig wordt de projectambitie bijgesteld. 
 
Het gemeentelijk aandeel van de projectkosten bestaat mede uit onttrekkingen aan het Groenfonds. Dit 
fonds wordt gevoed door stortingen van derden, gekoppeld aan het onherroepelijk worden van een 
aantal bestemmingsplannen. Deze bestemmingsplannen bevatten enkele rode ontwikkelingen in het 



landelijk gebied en die moeten gepaard gaan met een verbetering van de landschappelijke kwaliteit. 
 

Communicatie    

Wij hebben uw raad steeds over de GWEL projecten geïnformeerd via de reguliere planning en control 
cyclus. Er werden raadsvoorstellen voorgelegd om restantkredieten opnieuw in te zetten ten behoeve 
van het Meerjarenprogramma Brabantse Wal en het Landschappen van Allure project De Zoom. 
Recentelijk hebben we de excursie gehad met een evaluatie en een vooruitblik op de projecten. De 
communicatie over GWEL II willen wij op dezelfde manier vormgeven.  
 
De ideeën voor het GWEL II programma hebben wij toegelicht in de junivergadering van de 
Milieuadviesraad en tijdens een informatieve bijeenkomst van het IVN in maart. Wij willen het GWEL 
programma ook via de website, Stadserf 1 en Rzijn onder de aandacht brengen. 
 
Op het niveau van de individuele projecten communiceren wij met de direct betrokken partijen en de 
omwonenden. Veelal wordt er bij de start of de oplevering van een project ook nog een officieel 
moment ingelast, waar de pers bij wordt uitgenodigd. 
 

Bijlagen   

1. Evaluatie van het GWEL 
2. Scriptie De groene schakels van Roosendaal 
3. Projectenoverzicht GWEL II 
4. Begrotingswijziging GWEL II 
 
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 



 

 

  

  

 Raadsbesluit 
  

Datum 
raadsvergadering: 

18 februari 2016    Agenda nr.: 5a 

Portefeuillehouder: Theunis    Registratiecode: AF/2016-03 

Onderwerp: GWEL II (Groen, Water, Ecologie en Landschap) 

 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie d.d. 21-01-2016 
 
Besluit: 
 
1. Het projectenprogramma voor natuur- en landschapsontwikkeling GWEL II vast te stellen. 
2. Hiervoor kredieten beschikbaar te stellen van in totaal € 1.411.633 onder gelijktijdige verlaging 

van de kredieten van afgeronde projecten van € 449.261 
3. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 februari 2016 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 


