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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 I 

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 met nadere toelichting: 
1. Ja. Door RWS/Waterschap Brabantse Delta zijn diverse berekeningen uitgevoerd. 

Deze berekeningen zijn gebaseerd op scenario's die behoren bij de inzet van Volkerak 
Zoommeer voor waterberging, Hierbij wordt uitgegaan van een stormduur van 28 uur, 
maximale wateraanvoer via Rijn en Maas. En tevens langdurige en hevige regenval in 
het stroomgebied van Mark/DintelA/liet. 

2. Ja. Deze effecten en bedreigingen zijn ondermeer in kaartbeelden vastgelegd. Deze 
gegevens/kaartbeelden zijn in het ontwerp Rijksinpassingenplan VolkerakZoomMeer 
(RIPVZM) opgenomen. Op deze kaarten kan afgelezen worden welke gebieden 
binnen de regionale keringen onder water komen te staan en hoe hoog het water er 
komt te staan. 
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3. Ja. Zie antwoord op de vorige vraag. Met name in de havenkanalen van de kern 
Steenbergen en Dinteloord zal in de woningen wateroverlast optreden. Variërende 
waterstanden tussen de 20 en 80 cm kunnen in de woningen/panden zijn berekend 
voor een periode van enkele etmalen. Volledigheid halve wijzen wij U erop dat wij als 
college, in onze gezamenlijke zienswijze op het ontwerp RIPVZM, die wij met 
Halderberge hebben opgesteld, gewezen hebben op de onaanvaardbaarheid van 
deze "wateroverlast" en derhalve om mitigerende maatregelen hebben gevraagd. 

4. Ja. Dit is onderzocht en op de kaartbeelden, die onderdeel uitmaken van het RIPVZM. 
weergegeven. 

5. Ja. Zoals hiervoor gesteld is dit in de kaartbeelden,die onderdeel uitmaken van het 
ontwerp RIPVZM, opgenomen 

6. Ja, De organisatie is betrokken geweest bij het opstellen van het ontwerp RIPVZM. En 
ook bij de uitvoering van het RIPVZM, incl. het inzet protocol, door het Waterschap 
zijn/worden onze ambtenaren betrokken. Het Waterschap heeft voor de uitvoering van 
het project een volwaardige projectorganisatie opgetuigd. 

7. Ja. Voor zover de betrokken plannen in het overstroom gebied liggen. 
8. De tijdsplanning is weergegeven in bijgaand overzicht. Deze planning is door het 

Waterschap Brabantse Delta opgesteld en wordt nu afgestemd met de 
gemeentelijke organisaties binnen de daartoe ingestelde projectorganisatie. 

9. Ja, deze zaken worden verwerkt in het gemeentelijke crisisplan. Op initiatief van 
RWS en onder coördinatie van het Waterschap is op ambtelijk nivo een start 
gemaakt met het uitwerken van het inzet protocol. Ook bestuurlijk worden 
voorbereiding getroffen. Hiertoe zullen de verantwoordelijk 
bestuurders(burgemeesters) van de betrokken gemeenten in mei een eerste 
overleg voeren. 

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

Hoogachtend, 
ouders van Steenbergen, bur en 

deb 

drs. S.C.C.M. Bolten mr. J.M loux 
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