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Vragen ex. artikel 40
Steenbergen, 24 mei 2016
Geachte heer Lambers,
Op basis van artikel 40 heeft U de volgende vragen gesteld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

Wie is eigenaar van de genoemde bunker?
Wie is de opdrachtgever voor de fabricage en plaatsing van de trap?
Wie is "Benedensas" in de aanvraag omgevingsvergunning?
Wat zijn de totale kosten welke zijn gemoeid met de bouw en installatie van de trap?
Wie heeft deze kosten betaald en wie is verantwoordelijk voor het onderhoud?
Komt een deel daarvan en indien dat zo is, voor hoeveel, voor rekening van de
begroting van de gemeente Steenbergen?
Is de trap veilig toegankelijk en voldoet deze aan de eisen van het bouwbesluit met
name bijvoorbeeld waar het betreft stroefheid en aanwezigheid en inrichting van een
leuning?
Wat was de inhoud van het Welstandsadvies dat voor dit bouwwerk is aangevraagd?
Wilt u dit bij de beantwoording van deze vragen overleggen?
Kan het college zich mede voor stellen dat de, naar waarschijnlijkheid onbedoeld,
gehanteerde naam voor het bouwwerk "Bunkertreppe" bij met name oudere inwoners
van de gemeente Steenbergen leidt tot onaangename herinneringen aan de periode
40-45?
Wil en gaat het college inspanningen leveren om de Duitse naam van het bouwwerk zo
spoedig mogelijk te (laten) wijzigen naar een, niet kwetsende, Nederlandse naam die
recht doet aan de recreatieve ambities welke de gemeente Steenbergen heeft?
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Wij beantwoorden deze als volgt:
1. Waterschap Brabantse Delta is eigenaar van de genoemde bunker.
2. Benedensas V.o.f. is opdrachtgever voor de fabricage en plaatsing van de trap.
3. Benedensas in de aanvraag is Benedensas V.o.f. (KvK-nummer: 56934009,
Heense Molenweg 23, 4655 TB te De Heen).
4. De kosten gemoeid met de bouw en installatie van de trap bedragen ongeveer
C45.000,-.
5. De kosten zijn volledig gesubsidieerd door de Provincie Noord-Brabant, in het
kader van het project Landschappen van Allure. Benedensas V.o.f. is
verantwoordelijk voor het onderhoud aan de trap.
6. Nee, met uitzondering van de legeskosten. Daarover bent u eerder geïnformeerd.
7. Bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning is getoetst of het uitkijkpunt voldoet
aan de gestelde eisen. De conclusie van de toets is dat het uitkijkpunt voldoet aan
de gestelde eisen. Daarom is de omgevingsvergunning verleend. Het uitkijkpunt is
binnen de bandbreedte van de verleende omgevingsvergunning gerealiseerd.
8. Het advies van de welstandscommissie is als volgt geformuleerd:
Geacht college, In haar vergadering van 26 november 2015 heeft de
welstandscommissie uw plan beoordeeld. De welstandscommissie heeft het plan
op grond van de Welstandsnota aan de hierbij behorende welstandscriteria met
welstandsniveau 1 getoetst. Zij is van mening dat het bouwplan VOLDOET aan
redelijke eisen van welstand.
Het afschrift van het welstandsadvies d.d. 26 november 2015 (Advies welstand 26
november 2015 ZK15001173_BEM1506213.pdf) inclusief de bijbehorende
tekening (WELSTAND 26 november 2015 ZK15001173_BEM1506212.pdf) zijn
toegevoegd als bijlage bij de beantwoording van deze vragen.
9. In de gemeente Steenbergen zijn er verschillende locaties en objecten te vinden
die afkomstig zijn uit of herinneren aan de periode 1940-1945. Elk van die locaties
en objecten kan dan ook herinneringen aan die periode oproepen. Als college
vinden wij het belangrijk dat ook deze zwarte periode in onze nationale en
plaatselijke geschiedenis fysiek zichtbaar blijft in ons landschap, om zo de
slachtoffers te blijven herdenken en om uit deze periode in onze geschiedenis ook aan de jongere generatie inwoners van onze gemeente- lessen voor de
toekomst te kunnen blijven leren.
10. Het college hecht eraan te melden dat voor dit uitkijkpunt door geen enkele partij
een officiële benaming is vastgesteld of voorgesteld. De naam Bunkertreppe is de
werktitel die de ontwerpers hebben gebruikt bij het ontwerp van het uitkijkpunt. De
trap is ontworpen door dezelfde ontwerpers als van de 'loopgraafbrug' van Fort de
Roovere bij Halsteren in de gemeente Bergen op Zoom. Ook aan deze brug is
door de ontwerpers een werktitel meegegeven, die in de volksmond inmiddels de
naam 'Mozesbrug' heeft gekregen. Het college heeft niet de ambitie om zich (de
naam van) het uitkijkpunt bij Beneden Sas 'toe te eigenen' door daaraan een
(officiële) naam te geven danwel te laten geven. Het college streeft juist naar het
'adopteren' van de Steenbergse cultuur(historie) door de gemeenschap. Wij zijn
daarom van mening dat we als gemeentebestuur terughoudend moeten zijn in
deze, om de gemeenschap de ruimte te geven om de rol van naamgever te
pakken. Dus wanneer er in de volksmond een nieuwe naam voor het uitkijkpunt
zou ontstaan, neemt het college daarvan met genoegen kennis.
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