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Geachte heer/mevrouw, 

Steenbergen, 19 februari 2013 

Hierbij ontvangt u de zienswijze van gemeenten Halderberge en Steenbergen in het kader 
van de Inspraak Planstudie Waterberging. 

Aanleiding. 
Vanaf eind 2010 en gedurende de eerste helft van 2011 is een intensief consultatieproces 
gevoerd met het oog op het voorgenomen besluit met betrekking tot de maatregel 
Waterberging op het Volkerak-Zoommeer in het kader van Ruimte voor Rivier. Er liggen 
dan ook documenten voor waarmee het waterschap kan instemmen. Het positieve verloop 
van het consultatieproces bleek tijdens de afsluitende bestuurlijke regionale bijeenkomst 
op 20 juni 2011, toen de regionale partijen in grote lijnen konden instemmen met de 
conclusies naar aanleiding van de consultatieronde. Echter met een punt is geen 
overeenstemming bereikt. De maatregelen om de wateroverlast in de havenkanalen van 
Oudenbosch, Dinteloord en Steenbergen te voorkomen. 
Het heeft echter tot december 2012 geduurd voordat alle besluiten voor het terinzage 
leggen van de maatregel waren genomen. 

Toelichting. 
In de voorbereiding voor het ontwerp RIPVZM is nauw samengewerkt tussen 
Rijkswaterstaat en de betrokken gemeente/regio. Deze intensieve en constructieve 
samenwerking heeft ertoe geleid dat alle relevantie informatie om te komen tot een 
verantwoord inpassingsplan is geproduceerd. 
Echter, er moet ook geconstateerd worden dat daar waar het gaat om de berekende 
wateroverlast voor de gebieden langs de havenkanalen van Steenbergen , Dinteloord en 
Oudenbosch dit niet adequaat opgelost wordt. 
Middels de berekeningen is aangetoond dat in de panden (woningen en bedrijven) langs 
de beide kanalen enkele decimeters water zal binnenstromen. 
Wij vinden dit onaanvaardbaar. Het kan en mag niet zo zijn dat om bepaalde delen van het 
land droog te houden er gekozen wordt om in andere delen woningen onder te laten lopen 
en zo wateroverlast te accepteren. 
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Extra wrang is deze beleidskeuze omdat West-Brabant tijdens de Waternoodramp van 
1953 zwaar getroffen is en veel inwoners destijds familieleden door verdrinking hebben 
verloren. 
Een goede maatregel om de problemen in de havens van Steenbergen. Dinteloord en 
Oudenbosch op te lossen is het aanbrengen van afsluitbare keermiddelen bij deze havens. 
Echter, dit is op basis van een globale schatting van de kosten door de Staatssecretaris, 
van de hand gewezen, Onderstaand zijn de overwegingen die onze colleges bij brief 
van13 september 2011 aan de voormalig staatssecretaris J.J. Atsma hebben gezonden 
nogmaals weergegeven. Ook in het Bestuurlijk overleg op 1 februari 2013 met de heren 
Hans Brouwer (riviertak manager) en Martin Hoenderkamp (realisatiemanager) hebben wij 
onze zienswijze nogmaals kenbaar gemaakt. 

Aanbrengen van afsluitbare keringen. 
Havenkanaal Steenbergen 
In het voormelde constructieve overleg met de deskundigen van RWS zijn 
demogelijkheden verkend voor een afsluitbare kering in het toekomstige aquaduct A4. 
Technisch is dit mogelijk. Met deze maatregelen wordt volledige vrijwaring van 
wateroverlast in de woningen langs de Haven/Kade en Oostelijke en Westelijke Havendijk 
te Steenbergen bereikt. 
Ha venkanaal Dinteloord. 
Voor het gebied van het havenkanaal Dinteloord is een studie naar de verkeersontsluiting 
Dintelmond in uitvoering. Onderdeel van deze studie is de optie om bedrijventerrein 
Dintelmond een betere ontsluiting voor vrachtverkeer te geven middels een brug over het 
Havenkanaal. Deze brug kan dan tevens benut worden om tijdens de waterberging hierin 
schuiven aan te brengen. Beide mogelijkheden zijn als mogelijke oplossingen globaal 
uitgewerkt in de notitie van RWS: 
Wateroverlast haven Steenbergen, haven Dinteloord en bedrijventerrein Dintelmond 
tijdens 
waterberging op het Volkerak-Zoommeer(VZM - 1463038) 
Haven Oudenbosch 
Bij de haven van Oudenbosch zijn er verscheidene problemen bij de inzet van het Volkerak 
Zoommeer voor waterberging. Ruim 30 woningen zullen onder water komen te staan, er 
zal schade ontstaan aan stijgers en een woonboot en er zal een gevaarlijke situatie 
ontstaan bij een garage/tankstation. 
In de notitie "Wateroverlast haven Oudenbosch tijdens waterberging op het Volkerak 
Zoommeer" (VZM -1468185) worden lokale noodmaatregelen, lokale structurele 
maatregelen en 'grote' structurele maatregelen genoemd. Bij de eerste twee soorten 
maatregelen blijven inwoners van Oudenbosch gedupeerd omdat de wateroverlast 
grotendeels blijft bestaan. De haven van Oudenbosch zou gebaat zijn bij een keermiddel 
bij de brug aan de St. Antoinedijk of een keermiddel bij een nieuw te bouwen 
voetgangersbrug over de haven. Zo'n keermiddel biedt vele voordelen boven de andere 
maatregelen. Ook de maatschappelijke schade en onrust zou hiermee verminderd worden. 
De geschatte kosten voor een keermiddel in de haven van Oudenbosch die 
Rijkswaterstaat in de notitie VZM -1468185 hanteert, zijn naar de mening van Gemeente 
Halderberge te hoog ingeschat. 
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Wij onderschrijven volledig de zienswijze van het Waterschap Brabantse Delta die in onze 
bestuurlijke overwegingen met onderstaande reactie haar volledige verantwoordelijkheid 
neemt. 
Citaat: 

Inzet van het Volkerak-Zoommeer is niet verantwoord vóórdat de werkzaamheden 
aan de primaire kering zijn afgerond en de meest kwetsbare locaties van het 
stelsel van regionale keringen zijn aangepast. Het proces van aanwijzen en 
normeren van de regionale keringen en het vaststellen van maatgevende 
waterstanden is pas recent afgerond in 2011, daarna is het waterschap versneld 
het toetsingsproces gaan uitvoeren zodat de aanpassingswerkzaamheden zo snel 
mogelijk kunnen worden gestart. Wij verzoeken in het inzetprotocol op te nemen 
dat in dat geval wordt afgezien van inzet dan wel dat door tijdelijke maatregelen 
inzet toch mogelijk wordt gemaakt. 

Wij willen U verzoeken om bij Uw besluitvorming onze overwegingen in onze zienswijze 
mee te nemen en te besluiten tot het aanbrengen van een afsluitbare kering in het 
aquaduct van de A4 , in de toekomstige brug over het Havenkanaal bij Dinteloord en in de 
haven van Oudenbosch. 

Indien U na ampele overweging alsnog zou besluiten het standpunt van de staatsecretaris 
te handhaven verzoeken wij U met ons in overieg te treden teneinde onomkeerbare 
schade te voorkomen. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouder van Halderberge 
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