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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Update voortgang project West Brabantse Waterlinie 

Steenbergen; 17 mei 2016 

Aan de Raad, 
In uw vergadering van 9 maart 2016 zijn enkele vragen gesteld over de voortgang van het project West 
Brabantse Waterlinie. Wij hebben toegezegd u schriftelijk te informeren over de stand van zaken binnen 
dit project. Bij dezen voldoen wij aan dat verzoek. 

Het project West Brabantse Waterlinie maakt onderdeel uit van het Provinciale subsidieprogramma 
Landschappen van Allure. De gemeente Steenbergen is penvoerder voor dit project. In deze mededeling 
geven we u inzicht in de stand van zaken van het project. We hanteren daarbij de projectindeling zoals 
met de Provincie is overeengekomen. 

Algemeen 
Op 30 januari 2014 heeft gemeente Steenbergen als penvoerder, samen met haar projectpartners, een 
subsidieaanvraag ingediend voor het project 'West Brabantse Waterlinie' op grond van de 
Subsidieregeling Landschappen van Allure Noord-Brabant. Provincie Noord-Brabant heeft besloten om 
deze subsidie te verlenen en heeft dit middels een beschikking, d.d. 4 juli 2014, kenbaar gemaakt. 
De officiële opening van het project heeft op 19 september 2014 plaatsgevonden bij Benedensas. Dat 
betekent dat het project inmiddels anderhalfjaar onderweg is. De in de provinciale beschikking 
opgenomen einddatum van het project is 31 december 2017. 

Hier onder is de voortgang per projectonderdeel, van Benedensas tot aan Waterschans te Bergen op 
Zoom, kort weergegeven wat er tot nu toe is bereikt en wat de planning is voor het vervolg. 

Stand van zaken deelprojecten 

Deelproject A: Ontwikkelen van de West Brabantse Waterlinieroute 
© 1: Thematische Route 

De Thematische Route moet dé verbinding worden tussen alle projectonderdelen. Van de 
Waterschans in Bergen op Zoom tot en met Benedensas in Steenbergen. De voorbereiding 
voor het aanbestedingstraject voor de gehele prestatie Thematische Route is gestart. Het 
doel van deze aanbesteding is om de creativiteit in de markt maximaal te benutten. Het 
aanbestedingstraject start in het 3 e kwartaal van 2016. Uitvoering vindt vanaf 1 e kwartaal 
2017 plaats. 

^ 2: Fietspad Het Laag 
Onder regie van de gemeente Bergen op Zoom is de optimale ligging van het fietspad in 
relatie tot het landschap bepaald. In het 2 e kwartaal 2016 wordt het ontwerp en bestek 
gemaakt. Dat bestek wordt in het 3 e kwartaal 2016 aanbesteed. In het 4 e kwartaal 2016 start 
de realisatie van het pad. 

Deelproject B: Gebiedsontwikkeling Waterschans - Fort de Roovere 



® 1: Waterschans 
Deze prestatie bestaat uit het reconstrueren van het oude havenkanaal en het cultuur 
historisch herstel van de fortificatie van de Waterschans. Het Definitief Ontwerp (DO) van de 
reconstructie is gereed. Op dit moment loopt het onderzoek- en vergunningentraject. De 
aanbesteding van het werk vindt in het 2 e kwartaal 2016 plaats. Gunning in 3 e kwartaal 2016. 
De realisatie van dit project start in het 4 e kwartaal van 2016 en is in het 4 e kwartaal van 2017 
afgerond. 

© 2: Het Ravelijn 
De werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden aan het Ravelijn zijn voorbereid. De 
financieringsconstructie van de opgave is passend gemaakt, waardoor de aanbesteding kan 
starten. Die vindt plaats in het 2e kwartaal van 2016. De werkzaamheden zijn eind 1 e 

kwartaal 2017 afgerond. 
® 3: Fort de Roovere 

Op Fort de Roovere moeten verschillende werken worden uitgevoerd. De belangrijkste, de 
uitkijktoren, is inmiddels voorbereid en wordt binnenkort aanbesteed. Start van de realisatie 
daarvan staat gepland in het 2e kwartaal van 2016. De toren wordt mede gerealiseerd door 
gebruik te maken van leerling-bouwplaatsen. 
De begroting van de overige op Fort de Roovere te realiseren onderdelen is in overstemming 
gebracht met het beschikbare budget. Deze onderdelen worden in samenwerking met een 
tweetal vakopleidingen (Markiezaatscollege en Steenspil) technisch uitgewerkt, voorbereid 
en gerealiseerd, met ingang van het schooljaar 2016/2017. Feitelijke realisatie van de 
objecten vindt plaats in 2017. 
De tijdelijke lokaliteit de Schaft (een informatiecentrum en zichtpunt voor de bouwactiviteiten) 
is opgericht. Deze wordt in juni 2016 officieel geopend. 

ţ í 4: Waterspeelplaats De grote Melanen 
Na een locatiestudie en overleg met belanghebbenden is gekozen voor een locatie direct 
naast Fort de Roovere. Het idee van de waterspeelplaats is ietwat gewijzigd, waardoor nu 
sprake is van een inundatiepark waarin de gehele Delta wordt uitgebeeld en het principe van 
inundatie in de praktijk kan worden uitgetest. Het schetsontwerp van het inundatiepark is 
afgerond, nu wordt gewerkt aan enkele technische aspecten. De realisatie van het 
inundatiepark staat gepland vanaf 3 e kwartaal 2016. 

Deelproject C: Gebiedsontwikkeling Inundatiegebieden - Recreatieve Poort Steenbergen 
9 1: Inundatieqebied Cruijslandse Kreken 

De Roode Weel: 
Bij de Roode Weel komt een uitzichtpunt. Nu wordt gewerkt aan het ontwerp van dit punt. De 
realisatie van het uitzichtpunt is gepland voor het 3 e kwartaal van 2017. 

Belevingspoort voormalige inundatiesluis Blauwe Sluis: 
Er is een definitief ontwerp voor het 'eiland Blauwe Sluis' opgesteld. Dit ontwerp is inmiddels 
aanbesteed. De gunning vindt plaats in het 3 e kwartaal van 2016. Realisatie vindt (gefaseerd) 
plaats in het4

e kwartaal van 2016 en de eerste 2 kwartalen van 2017. Overigens is met het 
oog op het optimaliseren van de functionaliteit van het object en het eiland, het ontwerp voor 
de opgave is uitgebreid ten opzichte van de met de Provincie overeengekomen opgave. 

Logement 'de Blauwe Sluis': 
Het Logement 'de Blauwe Sluis' is sinds juli 2014 operationeel. De aanlegsteiger achter het 
logement aan de Steenbergse Vliet is in voorbereiding. 

Bosje DLG Boonhil/De Beek en Belevingspunt 't Haantje: 
De vissteiger, visstoepen, kanosteiger en parkeervoorziening zijn in 2015 gerealiseerd. 
Informatievoorziening komt in een later stadium. 
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Markeren voormalige batterijen: 
De mogelijkheden tot herstel van twee van de in de visie opgenomen batterijen/redoute zijn 
onderzocht. De conclusie daarvan is dat een aanpassing van de prestatie wenselijk is 
waardoor alle locaties kunnen worden opgenomen in een nieuw product. Dit verzoek ligt ter 
beoordeling bij de Provincie. Realisatie zal plaatsvinden in 2 e kwartaal 2017. 

* 2: Recreatieve Poort Steenbergen 
De fysieke herinrichting van de openbare ruimte is 2 e kwartaal 2016 afgerond. Dat geldt ook 
voor de meeste openbare voorzieningen (vuilwaterstation, watertappunt, wifi, openbaar toilet) 
Het restant van de prestaties (waaronder informatie, bewegwijzering) worden uiterlijk 2 e 

kwartaal 2017 gerealiseerd. 

Deelproject D: Gebiedsontwikkeling Fort Henricus - Recreatieve Poort Benedensas 
® 1: Fort Henricus 

Dit project leunt voor een zeer groot deel op subsidiegelden. Pas na gunning van de 
werkzaamheden voor de Waterschans is bekend welk (subsidie)budget voor het werk aan het 
Fort beschikbaar is. De ramingen geven aan dat de gehele opgave te financieren is. De 
technische voorbereiding van zowel het grondwerk als de objecten, waaronder de 
uitkijktoren, is wel gestart zodat direct na de aanbesteding van de Waterschans een besluit 
tot realisatie kan worden genomen. Realisatie is gepland voor 2017. 

® 2: Recreatieve Poort Benedensas 
Van de activiteiten bij Recreatieve Poort Benedensas is de inrichting van de 
geschutsopstelling (bunker) grotendeels gerealiseerd. De bunker is als informatieruimte 
geopend op 18 juni 2015. Op 21 april 2016 is ook het uitkijkpunt op de bunker geopend. Het 
resterende deel van de opgave op en rond het sluiseiland (steiger, parkeerplaats, brug 
Dintelse Gorzen, rolstoelen, game) wordt in de loop van 2016 gerealiseerd. 

Deelproject E: Projectmanagement en promotie 
® De kick-offbijeenkomst heeft op 19 september 2014 plaatsgevonden. 

De eerste jaarlijkse beeld rapportage is daar vertoond in de vorm van een luchtopname van 
de West Brabantse Waterlinie; 

® Als onderdeel van de promotie is er een grote tekening gemaakt die het prachtig het verleden 
en het heden van de West Brabantse Waterlinie in beeld brengt. Deze tekening is bedoeld 
om te gebruiken op/bij bouwborden om het idee achter het project toe te lichten. Het doek aan 
het havenkantoor in Steenbergen heeft de primeur gekregen; 

Ŵ Om het project en de voortgang daarin bredere bekendheid te geven is een afzonderlijke 
projectwebsite opgestart: www.westbrabantsewaterlinie.eu. Deze website geeft informatie 
over de opgave en voortgang binnen de verschillende deelprojecten; 
Met het oog op het vergroten van de betrokkenheid van inwoners (en bezoekers) bij de 
WBWL wordt van april 2016 tot en met september 2017 een fotowedstrijd georganiseerd. 
Daarbij wordt interactief (via social media) elke maand een winnende foto gekozen die een 
door ondernemers ter beschikking gestelde prijs ontvangt. De foto kan worden ingezonden 
via een uploadpagina die te bereiken is vanaf de projectwebsite. De wedstrijd wordt via de 
projectwebsite, social media, De Bode en de VVV folderrekken bij recreatieve ondernemers 
onder de aandacht van inwoners en bezoekers gebracht; 

W Met het oog op het bereiken van (potentiële) bezoekers van de WBWL is in 2015 en 2016 alle 
deelnemers van de Koos Moerenhout Classic een bidon met een afbeelding gerelateerd aan 
de WBWL gegeven. Deze bidons worden tevens als promomateriaal voor verschillende 
gelegenheden gebruikt (zoals een BW dag); 

« Zowel in 2015 als in 2016 is het project WBWL op de Brabantse Waldag aanwezig (geweest); 
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C In 2015 is de WBWL het onderwerp geweest van de Dag van de Architectuur in Bergen op 
Zoom en Steenbergen. Zowel per eigen vervoer als per bus konden inwoners en bezoekers 
een aantal locaties van de WBWL bezoeken, met toelichting van projectpartners; 

© Om voor alle belangstellenden de voortgang in de projecten inzichtelijk te maken worden van 
de realisatie van de deelprojecten 'timelapse' filmpjes gemaakt. Deze filmpjes worden via 
Youtube op de projectwebsite geplaatst; 
Een aantal maal per jaar (in principe eenmaal per kwartaal) wordt een nieuwsbrief van het 
project opgesteld. Daarin wordt schriftelijk de voortgang van de deelprojecten toegelicht. 
Belangstellenden kunnen zich via de projectwebsite op deze nieuwsbrief abonneren; 

W Naast de bovenstaande - georganiseerde - aandacht voor het project biedt de realisatiefase 
van het project meerdere momenten waarop 'natuurlijke' (media) aandacht voor het aanwezig 
is. 

De beschreven stand van zaken heeft betrekking op de situatie medio april 2016. Zoals aangegeven 
komen veel deelprojecten in deze periode in de realisatiefase. Dat betekent dat de dynamiek in het 
project toeneemt. Wilt u op de hoogte blijven van de feitelijke voortgang van de deelprojecten dan 
bevelen wij u de projectwebsite en de nieuwsbrieven aan. 

Wij zullen u, naar aanleiding van de uiterlijk op 1 oktober 2016 bij de Provincie in te dienen 
voortgangsrapportage, via een raadsmededeling verder informeren over de voortgang in het project West 
Brabantse Waterlinie. 

Wij vertrouwen erop dat wij uw vragen over het project West Brabantse Waterlinie door middel van deze 
raadsmededeling hebben beantwoord. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de \opď

:

śēctetaŲS, de burgemeester, 


