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Geachte heer Veraart, 

Steenbergen, 12 mei 2015 

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

Vragen 
1. Is er momenteel sprake van een - al dan niet tijdelijke - verhoging van het 
grondwaterpeil in het centrum van de stad Steenbergen, omgeving Markt ? 
2. Indien nee. Was er dan in het nabije verleden sprake van een verhoging van het 
grondwaterpeil op deze locatie ? 
3. Wat is de oorzaak van de stijging van het grondwater ? 
4. Is sprake van een beslissing om het grondwaterpeil te verhogen tbv de fundering van de 
kerk ? 
5. Zijn er in het nabije verleden fouten gemaakt bij het aansluiten van de 
riolering/afwatering van de Gummaruskerk op de riolering, tijdens de 
bestratingswerkzaamheden ? 
6. Afhankelijk van de gevonden oorzaak van de stijging van het grondwater: wie of welke 
instantie draagt hiervoor de verantwoordelijkheid ? Het Waterschap, de bestratingsfirma, 
de gemeente, of anderszins ? 

Wij beantwoorden deze als volgt: 
1. 

2. 
3. 

4. 
5. 

Neen, het grondwaterpeil is afhankelijk van de waterstand in waterlopen; 
In dit geval de Noordvest. Dit is een vast peil dat niet is veranderd. 
Nee, ook niet in het nabije verleden. 
Grondwaterstanden kunnen wisselen. Naast het eventueel aanpassen van het peil 
op basis van een peilbesluit, kunnen bijvoorbeeld ook droge en natte periodes 
debet zijn aan veranderingen van de grondwaterstanden. Daarnaast zijn in het 
verleden de rioleringen in het centrum gerepareerd, waardoor de geringe drainage 
functie is komen te vervallen. Dit kan een geringe stijging veroorzaken 
Neen, het grondwaterpeil is niet bewust verandert. 
Voor zover bij ons bekend zijn er geen fouten gemaakt bij het aansluiten. 
Zoals onder 3 is weergegeven kan het grondwater in geringe mate stijgen bij 
reparatie van flink lekkende rioolbuizen. Dit kan ook het geval zijn bij sloop van 

Vragen aan de gemeente? Steenbergen heeft Antwoord© bel 14 0167 of bezoek www.gemeente-steenbergen.nl 
Correspondentieadres: Postbus 6, 4650 AA Steenbergen Bezoekadres: Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen 
Fax: 0167 - 54 34 99 e-mail: info@gemeente-steenbergen 



bebouwing aangezien het regenwater dan op onverhard oppervlak valt en niet 
wordt afgevoerd naar het riool. 

6. Op grond van wet en regelgeving is de huiseigenaar zelf verantwoordelijk voor het 
waterdicht maken van een ondergrondse verblijfruimte, zoals een kelder of 
souterrain, om te voorkomen dat er grondwater (of hemelwater) kan 
binnendringen. 
De huiseigenaar is ook verantwoordelijk voor het goed functioneren van de 
huisaansluiting naar het riool. Wateroverlast in de kelder of souterrain kan ontstaan 
indien de huiseigenaar hier een afvoer heeft die lager ligt dan het straatniveau en 
rechtstreeks op het gemeenteriool is aangesloten (bijvoorbeeld een doucheputje, 
wc of schrobputje). Indien het hard regent kan het gemeenteriool vol komen te 
staan en kan er water omhoog komen uit deze afvoer. De huiseigenaar is zelf 
verantwoordelijk voor het nemen van de juiste maatregelen binnenshuis. 
Als wij een melding ontvangen van wateroverlast dan stellen wij altijd ter plaatse 
een onderzoek in naar de oorzaak van de overlast. Ter plaatse geven wij ook vaak 
advies hoe de klacht is op te lossen. Afhankelijk van de situatie adviseren we om 
door een loodgieter de huis installaties te laten controleren. 

Als er bij u klachten zijn binnengekomen over wateroverlast dan adviseren wij u 
om de mensen met ons contact op te laten nemen zodat wij ter plaatse de situatie 
kunnen onderzoeken en advies kunnen geven. 

U heeft aanvullend op uw art 40 vragen een klacht doorgestuurd over 
grondwateroverlast, Burgemeester van Loonstraat 85. 
Deze klacht hebben wij ook ca. 2 jaar geleden al ontvangen. Deze klacht hebben 
wij destijds afgehandeld. We hebben geadviseerd om de kelder waterdicht te 
maken. 
De nieuwe klacht van 21 april 2015 hebben wij inmiddels in behandeling genomen 
en wij zullen ter plaatse een onderzoek instellen. 

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


