
 

  Raadsvoorstel 
 
 
 

 
 

 

Datum raadsvergadering: 24 oktober 2019 Agenda nr.: 5b 

Portefeuillehouder(s): Wethouder Theunis  Registratiecode: 193385/2019-57 

Onderwerp: Ontwikkelkader Vlietpark 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal 
 

Voorstel 
Samenvatting: 
De afgelopen jaren heeft de gemeente de bewoners van de stad en overige stakeholders in het gebied Stadsoevers 
tijdens diverse bijeenkomsten gevraagd hoe zij de toekomst van Stadsoevers Oost zien. De wens was vooral om, gezien 
de ligging in dit deel van de stad, iets bijzonders te maken. Een stuk stad dat Roosendaal nog niet kent. ‘Open het 
gebied en maak er iets van voor alle Roosendalers’. Ter vaststelling ligt nu voor het "Ontwikkelkader Vlietpark". Een 
kader dat het mogelijk maakt de volgende stap in Stadsoevers te zetten. De stap richting een nieuw aantrekkelijk stuk 
stad, de kers op de taart van de ontwikkeling van Stadsoevers. 
 
 
 
Wij stellen u voor: 

1. het Ontwikkelkader Vlietpark vast te stellen 
2. de grondexploitatie Ontwikkelkader Vlietpark vast te stellen 
3. een verliesvoorziening te vormen van € 960.000 en dit te dekken uit de vrijval van de verliesvoorziening Plan 

de Hoogt ( € 329.000) alsmede een onttrekking aan de Algemene Reserve ( € 631.000) 
4. een krediet beschikbaar te stellen van € 5.944.000 voor de aanleg van de infrastructuur en de tijdelijke 

inrichting van het Vlietpark 
5. Voor de noodzakelijke saneringskosten een bedrag van in totaal 2 mln. beschikbaar te stellen en daarvoor via 

de aanbiedingsnota 2020, verdeeld over de jaren 2020 t/m 2022, de noodzakelijke dekking opnemen. 
6. Voor de bodemsanering een bestemmingsreserve in te stellen 
7. de bijbehorende begrotingswijziging nr. .... vast te stellen 
8. akkoord te gaan met het opstarten van een RO-procedure voor een nieuw bestemmingsplan Vlietpark. 
9. onder toepassing van artikel 25 van de gemeentewet geheimhouding op te leggen voor bijlage 2 

(grondexploitatie ontwikkelkader Vlietpark) en 3 (investeringsraming Vlietpark) behorende bij dit raadsvoorstel. 
   
 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal 
 
De secretaris,              De burgemeester 
drs. E. Franken      J.M. van Midden 
 


