
gemeente Steenbergen

BM1900428

RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Voortgang project West Brabantse Waterlinie

Steenbergen; 5 februari 2019

Aan de Raad,

U bent eind 2017 door middel van een raadsmededeling (BM1704194) geïnformeerd over de 
voortgang van het project West Brabantse Waterlinie. Middels deze mededeling willen we u op de 
hoogte stellen van de laatste stand van zaken binnen het project.

Bergen op Zoom
De projecten op het grondgebied van Bergen op Zoom hebben het afgelopen jaar een gezicht 
gekregen.

Waterschans
Bij/op de Waterschans moeten enkel nog enkele kleinere inrichtingselementen geplaatst worden.
Dit zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 plaatsvinden.
Het werk is verder volledig afgerond.

Ravelijn
Het werk aan het Ravelijn is afgerond.

Fort de Roovere + waterspeelplaats/inundatiepark
De theater/uitkijktoren op Fort de Roovere is volledig afgerond en is op 24 maart 2018 officieel in 
gebruik genomen.
De laatste, kleinere, objecten worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 geplaatst.

Voor de waterspeelplaats is gemeente Bergen op Zoom in afwachting van het positieve advies van 
de provinciale archeoloog in het kader van de ontgrondingvergunning. De omgevingsvergunning is 
verleend en alle nodige onderzoeken zijn gedaan. Na een positief advies vanuit de provincie kan het 
werk aanbesteed en uitgevoerd worden.

Fietspad door het Laag
Naar verwachting zullen in april de benodigde vergunningen zijn ontvangen en zal de 
erfpachtovereenkomst met Staatsbosbeheer zijn getekend. Uitvoering van het werk staat gepland 
voor 2e kwartaal 2019.

www.gemeente-steenbergen.nl



Gemeente Steenbergen
De projecten op het grondgebied van Steenbergen zijn vergevorderd.

Inundatiegebied
De realisatie van het belevingspunt aan de Roode Weel, inclusief parkeerplaatsen aan de 
Kruislandsedijk (t.h.v. Boonhil) is in het eerste kwartaal van 2018 afgerond.
Hiermee was het laatste grotere werk in het gebied afgerond.
Wat nog rest is een verdere aankleding, zoals informatievoorziening en mogelijkheden om fietsen te 
parkeren bij de Roode Weel.

Langs de Beek/de Baak was een wandelroute gepland, waar ook de aanleg van een trekpontje over 
de Lage Derriekreek in voorzien was. Helaas is er geen overeenstemming bereikt met alle 
grondeigenaren over het gebruik van hun grond. Er waren twee alternatieve locaties op het oog om 
het trekpontje toch aan te leggen. De ene locatie bleek bij nader inzicht niet mogelijk vanwege het 
gebrek aan veiligheid. De tweede locatie bleek niet wenselijk voor de betrokken grondeigenaren. 
Daarnaast kan/wil de gemeente niet voldoen aan de voorwaarden die er werden gesteld aan beheer 
en onderhoud. Daarom is besloten om de realisatie van het pontje niet langer door te zetten.

In het gebied zijn diverse markeringspunten van het vroegere inundatiegebied te vinden. Deze 
willen we weer zichtbaar maken door middel van bijzondere panelen, vergelijkbaar met de panelen 
van Slot Padmos en de Slag op het Slaak. Voor de realisatie is meer tijd nodig dan was voorzien.
Naar verwachting worden de panelen in het 2e kwartaal van 2019 geplaatst.

Recreatieve poort Steenbergen
De ontwikkeling van de recreatieve poort Steenbergen is op 2 onderdelen na afgerond. De 
werkzaamheden aan de ontvangstruimte starten medio januari 2019 en zal in het voorjaar afgerond 
zijn. Ook de liniewal (van Steenbergen naar Fort Henricus) zal dan afgerond zijn.

Fort Henricus
In december 2018 bent u middels de raadsmededeling 'Uitvoering herstel Fort Henricus'
(BM1805605) geïnformeerd over de stand van zaken bij Fort Henricus. Er is nog geen nieuws te 
melden in navolging van deze raadsmededeling.
Behoudens de benoemde zaken zijn alle werkzaamheden op Fort Henricus afgerond.

Benedensas
De off-road rolstoelen zijn aangeschaft en kunnen door mensen met een lichamelijke beperking 
gebruikt worden om de Dintelse Gorzen te bezoeken.
Bij Benedensas is gestart met de bouw van de aanlegsteiger aan het sluiseiland.
Wanneer deze gereed is, zijn alle werkzaamheden voor het project West Brabantse Waterlinie bij 
Benedensas afgerond

De brug bij de Dintelse Gorzen is in 2018 vervangen, onder meer om deze geschikt te maken voor 
de off-road rolstoelen. Het gebied is op enkele plekken aangepast om de toegankelijkheid met deze 
rolstoelen te vergroten.

Thematische Routes
Het projectonderdeel Thematische Routes is in mei 2018 opgeleverd, in de vorm van de app WBWL- 
explorer.
Het aantal downloads stond begin december op 1000, waarvan 700Zo de app na downloaden 
gebruikt. Mooie startcijfers, maar de ambitie ligt stukken hoger. In 2019 gaan we verder met 
marketing/communicatie en het ontwikkelen van een verdienmodel rond de app.
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In de media
Ook in 2018 is er ruime aandacht geweest voor de West Brabantse Waterlinie. Vooral de openingen 
van de toren op Fort de Roovere en de vogelkijkhut bij de Roode Weel en de aftrap van de WBWL- 
explorer hebben de media bereikt.

Zuiderwaterlinie
In 2016 is er een intentieovereenkomst ondertekend door de provincie Noord-Brabant, de 
Brabantse Waterliniegemeenten (ook de gemeente Steenbergen) en de Waterschappen. Uit deze 
intentieovereenkomst is een linieplanner met doelen en acties gekomen, die in de periode 2017- 
2019 met succes is/wordt uitgevoerd door vertegenwoordigers van de betrokken partijen.
Een samenwerkingsovereenkomst bleek een logisch gevolg op deze intentieovereenkomst, gekeken 
naar de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan na de start van de samenwerking enkele járen 
geleden. Een samenwerkingsovereenkomst formaliseert de eerder gemaakte afspraken en biedt 
daardoor meer mogelijkheden op de langere termijn, ook op het gebied van de financieel 
administratieve processen.

Op 13 december 2018 is daarom in Megen, tijdens een liniemeeting met alle partners, een 
samenwerkingsovereenkomst Zuiderwaterlinie voor de komende 10 jaar ondertekend. De 
samenwerkingsovereenkomst formaliseert de eerder gemaakte afspraken, om de intentie tot 
toekomstig samenwerken kracht bij te zetten. Een nieuw uitvoeringsprogramma (linieplanner) volgt 
in 2019 voor de periode vanaf 2020.

Wij gaan er vanuit u door middel van deze mededeling voldoende te hebben geïnformeerd over de 
status van het project West Brabantse Waterlinie als onderdeel van de Zuiderwaterlinie.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris, de burgemeester,

R.P. van d
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