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Geachte heer van Pelt, 

Op basis van artikel 40 heeft u de volgende vragen gesteld: 

1. Is het bij het college bekend dat het waterpeil in de gemeente Steenbergen gaat stijgen 

bij het in gebruik nemen van het Volkerak-Zoommeer als waterberging? 

2. Is het college de mening toegedaan dat in kaart gebracht dient te worden wat de 

effecten c.q. bedreigingen kunnen zijn? 

3. Is het tevens bekend hoeveel de stijging bedraagt? 

4. Wordt er onderzoek welke wijken "droge" voeten houden en welke niet bij verschillende 

waterstanden? 

5. Is dit in kaart gebracht bij verschillende waterstanden? 

6. Is of zijn er ambtenaren in Steenbergen met dit onderzoek belast? 

7. Houdt het college nu al rekening met aanpassingen van de infrastructuur/ 

bebouwingen in laaggelegen gebieden, ik denk hierbij aan elektriciteitsaansluitingen 

en rioleringen die onder NAP liggen? 

8. Kunt u aangegeven in een tijdlijn hoe het plan uitgevoerd wordt? 

9. Worden deze zaken verwerkt in het gemeentelijk crisisplan? 

10. Wanneer informeert u de gemeenteraad over de te nemen specifieke maatregelen 

voor Steenbergen? 

Wij beantwoorden deze als volgt: 

Op de vragen 1 tot en met 7 kunnen wij bevestigend antwoorden. 

įtbgydjyfgfüţestgffiiutiļttaydg^^ A. Danjaouie 
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8. De tijdsplanning is weergegeven in bijgaand overzicht 

9. Ja, deze zaken worden verwerkt in het gemeentelijk crisisplan. 

10. Zodra de maatregelen zijn uitgewerkt (zie punt 8.) zal de raad hierover 

worden geïnformeerd 

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

P. h ojk 
.W.H. Leloux drs. S.C.C.M. Bolten 
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