
iD
(-
(-

Gemeente

oosenR daal

Maart 2016

Raadsmededeling

Nr

het college van burgemeester en wethouders

Datum:

Van:

Aan:

Kopie aan:

Ondenrerp:

de raad van de gemeente Roosendaal

College van B&W, S. Oerlemans, J. Maas

Projectplan waterwet EVZ Molenbeek ter inzage

lnleiding
Vanaf 2009 zijn gemeente Roosendaal en Waterschap Brabantse Delta in samenwerking bezig met de
realisatie van een aantal ecologische verbindingszones in Roosendaal. Voor de Molenbeek geldt de
bijzondere omstandigheid, dat ze dwars door het stadscentrum van Roosendaal loopt. Voor het deel
vanaf het verdeelwerk aan de Bandeliersberg tot aan het Kadeplein zijn de plannen nu door gemeente
en waterschap uitgewerkt en gaat waterschap Brabantse Delta, als bevoegd gezag, het projectplan
waterwet ter vaststelling voorleggen aan haar bestuur. Als onderdeel van de procedure wordt het
projectplan vervolgens ter inzage gelegd. Het projectplan bevat een beschrijving van de
inrichtingsmaatregelen en er zijn afspraken over beheer en onderhoud vastgelegd.
Medio april zal door waterschap en gemeente gezamenlijk een voorlichtingsavond worden gehouden
om burgers de gelegenheid te geven om zich te laten informeren over het proces en de maatregelen.
Doel
De ecologische verbindingszone aan de Molenbeek heeft tot doel, de natuurgebieden ten zuiden van
Roosendaal te verbinden met de natuurgebieden aan de Roosendaalse Vliet en de Steenbergse Vliet.
Daarnaast levert het project een bijdrage aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit rondom de
Molenbeek en worden de recreatieve mogelijkheden rondom de Molenbeek verbeterd
lnformatie
ln 2009 hebben Gemeente Roosendaalen Waterschap Brabantse Delta een
samenwerkingsovereenkomst gesloten om gezamenlijk een aantal ecologische verbindingszones,
waaronder die aan de Molenbeek, te gaan realiseren. Samen zijn de plannen uitgewerkt en
gecombineerd met de realisatie van een aantal civieltechnische onderhoudswerken ín Roosendaal.
Door deze combinatie van werken wordt overlast voor de burgers beperkt en kan een kwaliteitsimpuls
gegeven worden aan de ecologische kwaliteit en de ruimtelijke kwaliteit van het gebied rondom de
Molenbeek.
Provincie Noord-Brabant levert een financiële bijdrage via de subsidieregeling SKNL en Waterschap
Brabantse Delta draagt bij aan de kosten zoals is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst uit
2009. Door realisatie van de ecologische verbindingszone worden de populaties van de diverse
doelsoorten in de gelegenheid gesteld om te migreren naar andere natuurgebieden. Dit levert een
belangrijke bijdrage aan het behoud van de biodiversteit.
Vervolg (procedure)
Na de inspraakprocedure worden de eventuele zienswijzen verwerkt in het definitieve projectplan. Dit
plan, inclusief de kostenverdeelstaat zal ter vaststelling voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Na
vaststelling van het definitieve projectplan kunnen de werken worden aanbesteed, de overige
vergunningen worden aangevraagd en volgens de huidige planning kan na de zomervakantie gestart
worden met de uitvoering van de werken.
Afsluiting en ondertekening
Wijvertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
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