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Behandeling in commissie
Niet van toepassing
Kennisnemen van:
Start van het participatieproces “Sint-Oedenrode Zuid Klimaatrobuuster” en het aanbod om het
project eventueel, in samenhang met andere (Rooise) groen-blauwe projecten, tijdens een
beeldvormende avond toe te lichten.
Aanleiding
In september 2017 is het verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan ( vGRP) Ruimte voor Water door
de Raad vastgesteld. Daarbij zijn, in relatie tot het duurzamer omgaan met water, middelen
beschikbaar gesteld voor de afkoppeling van hemelwater van de riolering in de wijk Dommelrode
in Sint-Oedenrode. Met de afkoppeling wordt ”water op straat” verminderd en bewerkstelligd dat
water in het gebied wordt vastgehouden. Ook is in het vGRP groot onderhoud aan de bestaande
riolering voorzien. Daarnaast heeft de provincie positief beschikt op een (gewijzigde) aanvraag
voor subsidie voor de uitvoering van het project in combinatie met de aanpassing van het tegen
de wijk liggende natuurgebied Diependaal.
Meer recent is de “Duurzaamheidsvisie Meierijstad Voortgang uitvoeringsprogramma 2019”
vastgesteld. Bij het thema Klimaatbestendig en biodiversiteit zijn forse ambities neergelegd ten
aanzien van de groenindex, biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit en klimaatbestendigheid
(klimaatadaptatie, verdroging en hittestress).
Kernboodschap
“Sint-Oedenrode Zuid Klimaatrobuuster” is een volgend groen-blauw project dat een positieve
bijdrage levert aan de Klimaatbestendigheid en biodiversiteit in Sint-Oedenrode. Het project
“Blauwe Sportparken” is afgerond. Kienehoef Klimaatrobuust is volop in uitvoering. De
voorbereiding van “Ruimte voor de Dommel” en “Herinrichting van de Markt” loopt. Ook ideeën en
initiatieven van maatschappelijke partners worden verbonden met onze ambities.

Onderstaande kaart geeft een mooie weergave van de verschillende plekken die in SintOedenrode in beeld zijn voor een klimaatrobuuster omgeving.

Eventueel kunnen wij u, tijdens een beeldvormende avond, nader informeren over de integrale
aanpak, de doelen en resultaten van de projecten en de samenhang tussen de verschillende
gebiedsgerichte aanpakken duiden. (We zullen daarvoor de reactie van de agendacommissie
afwachten.)
Communicatie
Nu u (met deze brief) geïnformeerd bent, start ook de communicatie met de betrokkenen in de
wijk Dommelrode.
Voor de inrichting van gebied Diependaal is al een voorontwerp opgesteld. Daarbij zijn o.a.
Brabants Landschap, Roois Landschap, Bosgroep Zuid Nederland betrokken.
Ten behoeve van de communicatie (en participatie) wordt een projectwebsite voor beide
onderdelen ingericht. Vanwege corona zal het deel online-communicatie groter zijn dan anders.
Participatie
Voor de wijk Dommelrode hebben we eenzelfde proces als bij de wijk Kienehoef (meerdere
ontwerprondes, gebruik maken van een projectwebsite, etc.) voor ogen (niveau: co-creatie). In
Kienehoef hebben we hiermee hele goede ervaringen opgedaan en hebben veel inwoners actief
meegedaan.
Voor het gebied Diependaal is het van belang om de (aanliggende) eigenaren goed mee te
nemen. Natuurlijk willen ook anderen meedenken en adviseren. (niveau: adviseren).
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Duurzaamheid
Zie aanleiding.
Financiën
In het VGRP is een bedrag van € 2.200.000 (waarvan € 500.000 provinciale bijdrage) opgenomen
voor afkoppeling van verhard oppervlak van de wijk Dommelrode. Daarnaast is voor
onderhoud/vervanging van riolering in de wijk (en voor extra hemelwateruitlaten in de wijk
Vogelenzang) en een bijdrage uit de voorziening wegen € 1.499.536 beschikbaar. Het
projectbudget bedraagt daarmee € 3.699.536,.
Overigens heeft de provincie laatstelijk ook een bijdrage van € 216.075 toegekend aan de
Bosgroep Zuid Nederland als gevolg van hun regeling “biodiversiteit en leefgebied” voor herstel
van het gemeentelijk Leembos Diependaal. De aanvraag, die gezamenlijk met de gemeente is
opgesteld, is een uitvloeisel van een al langer lopen project van de bosgroep en geïntegreerd met
het voorontwerp van het totaalgebied Diependaal.
Planning
Ontwerp/onderzoek/planvorming:
Opstellen overeenkomst:
Aanbestedingsproces
Uitvoering

restant Q4/2020 – Q1/Q2-2021
Q2/Q3-2021
Q3/Q4-2021
2022

Bijlage(n)
Ter inzage documenten
-

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
De secretaris,
De burgemeester

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA
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