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Aan de Raad, 

De Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Hierdoor neemt de kans 
op overstromingen toe. Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te 
keren. Daarom geeft Rijkswaterstaat samen met waterschappen, gemeentes en provincies onze rivieren 
op 34 plaatsen meer ruimte. Bijvoorbeeld door het verleggen van dijken, graven van nevengeulen, 
verdiepen van uiterwaarden en het aanleggen van waterbergingen. Dit project staat landelijk bekend als 
"Ruimte voor de Rivier". Voorbeelden in Midden en West-Brabant zijn de Overdiepse polder en de 
Waterberging Volkerak-Zoommeer. 

Vanaf 1 januari 2016 kan de waterberging op het Volkerak-Zoommeer worden ingezet. Door de 
waterberging in te zetten wordt voorkomen dat het rivierwater zich ophoopt in het benedenrivierengebied 
en tot veiligheidsproblemen leidt in de Drechtsteden. De kans dat deze situatie zich voordoet is zeer klein 
(1Xper1430 jaar). 
Om de waterberging in te kunnen zetten worden de dijken en sluiscomplexen en inlaten rond het 
Volkerak-Zoommeer verbeterd. Deze maatregelen hebben echter ook consequenties voor West-Brabant. 
Door het sluiten van alle sluizen, duikers, gemalen, in -en uitlaten rond het Volkerak-Zoommeer, kan het 
water uit de regionale rivieren en beken zoals de Mark, Vliet en Dintel niet meer wegstromen naar het 
Volkerak-Zoommeer. Dat betekent dat er extra maatregelen in West Brabant genomen moeten worden 
om hier grootschalige wateroverlast te voorkomen. 

Om te voorkomen dat vanuit het Volkerak-Zoommeer dan de Mark en de Vliet gaan volstromen, worden 
onder andere de sluizen bij Dintelsas en Benedensas gesloten. De kans dat de waterberging 
daadwerkelijk ingezet zal moeten worden is erg klein: naar schatting eens in de 1430 jaar. Maar het kan 
dus ook volgend jaar al zijn. Vanaf 2016 neemt de kans door klimaatverandering naar verwachting wel 
langzamerhand toe en zal in 2050 de waterberging naar schatting eens in de 500 jaar worden ingezet. 

Voor wat betreft de bescherming van de gemeente Steenbergen zullen de dijken langs De Mark, Vliet en 
Dintel moeten worden verbeterd. Dit is een taak die ligt bij waterschap Brabantse Delta. Het waterschap 
heeft aangegeven deze opgave zo veel mogelijk mee te nemen met regionale dijkverbetering die het 
waterschap toch al gaat uit voeren. De planning is nu om deze verbetering uiterlijk in 2023 gereed te 
hebben. 
Ook wij als gemeente hebben een taak. Zo zullen bij inzet van de waterberging Volkerak-Zoommeer en 
dreigend hoogwater in de rivieren Mark-Vliet en Dintel de riool overstorten bij de haven in de kern 
Steenbergen en Dinteloord moeten worden dichtgezet en zullen er noodpompen geplaatst moeten 
worden om het overtollige hemelwater uit het riool over de dijk te pompen. Deze pompen zullen overigens 
beschikbaar worden gesteld door Rijkswaterstaat. 



Inzetprotocol 
Rijkswaterstaat heeft een inzetprotocol opgesteld. Hierin staat omschreven wat er moet gebeuren als 
waterberging Volkerak- Zoommeer wordt ingezet. Ook de waarschuwingsprocedures en 
publiekscommunicatie zijn beschreven. Het inzetprotocol is geschreven voor lange termijn (de komende 
tientallen jaren), ervan uitgaande dat alle maatregelen die in het kader van de waterberging worden 
genomen, zijn voltooid. In het periode 2016-2023 zijn voor West-Brabant nog niet alle maatregelen voor 
het bestrijden van de wateroverlast, zoals die voor de lange termijn zijn vastgesteld, voltooid. De dijken 
zijn op Steenbergs grondgebied in deze periode nog niet op orde, waardoor de kans op een dijkdoorbraak 
en tijde van waterberging Volkerak Zoommeer groter is. Daarom zijn voor deze periode in dit inzetprotocol 
in kaders noodmaatregelen opgenomen, waarbij de gevolgen van eventuele extra wateroverlast zoveel 
mogelijk in goede banen worden geleid. 

Op 28 januari 2016 zijn de bestuurders van alle betrokken partijen (Rijkswaterstaat, Waterschappen, 
diverse veiligheidsregio's en betrokken gemeenten) uitgenodigd voor het ondertekenen van een 
intentieverklaring voor de waterberging in het Volkerak-Zoommeer, te Bergen op Zoom. Bij deze 
bijeenkomst zal de burgemeester van gemeente Steenbergen de heer R.P. (Ruud) van den Belt 
aanwezig zijn om namens gemeente Steenbergen deze verklaring te ondertekenen. 

Risico's 
Maatregelen zijn berekend op basis van aannames. 
De maatregelen zijn op zgn. worstcase scenario's. Niemand kan echter met zekerheid zeggen of 
klimaatveranderingen tot gevolg hebben dat deze scenario's bijgesteld zullen moeten worden en de 
overlast over enkele tientallen jaren groter en zelfs onacceptabel wordt. 

Financiën, economie en duurzaamheid 
Kosten voor de aanvullende maatregelen aan de dijken, riolering en schades worden betaald door het 
waterschap en Rijkswaterstaat. De maatregel vergt echter wel extra personele inzet. De draaiboeken, 
protocollen en plannen in het inzetprotocol zullen jaarlijks geactualiseerd moeten worden met alle 
betrokken partijen. Daarnaast zal 1x per 6 jaar"droog"geoefend moeten worden. Bij een inzet van de 
waterberging zal de gemeente personele capaciteit beschikbaar moeten stellen voor communicatie met 
bewoners, bedienen van pompen en plaatsen van afsluiters in het riool. 
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Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenberge n, 
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