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Aan de raad, 

1. Inleiding 

Vele watergangen lopen door het grondgebied van de gemeente Steenbergen. Om goed gebruik te 
kunnen maken van het watersysteem moet het watersysteem veilig, schoon en minder kwetsbaar voor 
regenval en droogte zijn. Om dit te realiseren en te behouden dienen de watergangen goed onderhouden 
te worden. Een van de maatregelen is het onderhouden van de waterbodems door middel van baggeren. 
Hierbij worden de watergangen schoon gemaakt en weer op diepte gebracht voor een optimale 
doorstroming. 

Waterschap Brabantse Delta is voornemens om de Boomvaart in de kern Steenbergen te gaan baggeren. 
In de wet - en regelgeving is opgenomen dat een ontvangstplicht geldt voor maaisel en specie die vrijkomt 
bij periodiek onderhoud voor de aanliggende grondeigenaar. De gemeente Steenbergen is voor een groot 
gedeelte de aanliggende eigenaar en heeft dan ook de taak de vrijkomende specie te ontvangen. 
Hierbij ontvangt u informatie over de werkzaamheden en het voorstel over hoe wij omgaan met de 
ontvangstplicht. 

2. Achtergrond 

Wet- en regelgeving 

Algemene bepalingen met betrekking tot de ontvangstplicht 
Met de invoering van de Waterwet ( dec. 2009) is de ontvangstplicht geregeld. In art 5.23 lid 2 is 
aangeven dat rechthebbenden van onroerende zaken onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan 
waterstaatswerken dienen te gedogen en dat rechthebbenden van aanliggende gronden van de te 
onderhouden watergangen, zijn gehouden aan het ontvangen van specie en maaisel vrijkomend bij 
regulier onderhoud. 

Daarnaast is de beleidsregel Toepassing Waterwet en Keur' van toepassing en is de ontvangstplicht 
nader uitgewerkt in het Waterbodembeleidsplan 2016 van het waterschap. 

3. Overwegingen 
Uit peilingen is gebleken dat de Boomvaart gebaggerd moet gaan worden. Het betreft het gedeelte vanaf 
de Kade in Steenbergen tot aan de Canadezenweg in Welberg. De Boomvaart geldt als de hoofd afvoer 
van water voor de kern Steenbergen. Diverse overstorten zijn aangesloten op deze watergang, 
waaronder diverse overstorten van de wijk Zuid, waar zich regelmatig problemen voordoen met 
wateroverlast. 

Ter inzage ligt: 



Kwaliteits- en hoeveelheidsbepalinq 
Het waterschap heeft voorafgaand metingen uitgevoerd om te bepalen om welke hoeveelheid 
baggerspecie het gaat en om welke klasse ( vervuilingsgraad). Een gedeelte is geclassificeerd als niet 
verspreidbare bagger en een gedeelte als verspreidbare bagger. In het gedeelte niet verspreidbare 
baggerspecie zijn ook kleine fracties gevonden van asbesthoudende deeltjes. 

Ontvangstplicht gemeente Steenbergen 5304 m3 
- Ontvangstplicht WSBD (of derden) 2805 m3 

Totale hoeveelheid te verwijderen baggerspecie 8109 m3 

Bestemming specie 
Het waterschap en de gemeente gaan in eerste instantie bekijken, afhankelijk van de vervuilingsgraad, of 
de specie op de kant kan worden verwerkt. In bebouwd gebied is het echter vaak niet mogelijk of 
wenselijk om de specie op de kant te verwerken. De wijze van verwerking van bagger is afhankelijk van 
de beschikbare ruimte. Per project wordt door het waterschap en de ontvangstplichtigen bekeken wat de 
beste verwerkingswijze is. 

Vanwege de hoeveelheid te ontvangen specie, de classificatie ( klasse industrie) en de te baggeren 
locatie is het wenselijk om de specie of in depot te brengen of af te voeren. Er zijn geen mogelijkheden 
om de specie af te zetten op de kant in de kernen Steenbergen en Welberg. 

Geadviseerd wordt om alle baggerspecie af te voeren. Het huidige depot van de gemeente is voor een 
deel al gevuld en de hoeveelheid te ontvangen specie kan niet in zijn geheel worden gedeponeerd in het 
depot. Uitgangspunt is dat de huidige inhoud van het depot niet mag verslechteren qua kwaliteit. De 
baggerspecie zal na indroging, voor verwerking, weer bemonsterd moeten worden om te bezien waar de 
specie mag worden toegepast. Dit brengt kosten met zich mee. 

De niet-verspreidbare baggerspecie dient verplicht afgevoerd te worden. 

Overige werkzaamheden 
De werkzaamheden worden in overleg met het waterschap uitgevoerd. Een gezamenlijk bestek wordt op 
gesteld voor de totale werkzaamheden. Lokaal dient de waterbodem van de Boomvaart verdiept te 
worden i.v.m. mogelijk maken van varend onderhoud of herstellen/aanpassen van het verhang van de 
Boomvaart. Hierbij komt circa 570 m3 vaste waterbodem vrij. Naast de baggerwerkzaamheden zal het 
waterschap op een aantal trajecten ook de beschoeiing gaan vervangen. De kosten voor deze 
werkzaamheden komen volledig voor rekening van het waterschap. 

Kosten 
De kosten die gemoeid zijn met het ontvangen van de specie incl. de voorbereidingskosten zijn geraamd 
op C 125.000,- op basis van normkosten voor het gemeentelijk deel. 

De werkzaamheden die hieronder vallen zijn: 
-Inrichten transport 
-Vervoeren en afvoeren baggerspecie 
- Kwaliteitsmeting 
- voorbereidingskosten 
- bedrag onvoorzien 

Planning 
Het streven is om de werkzaamheden gereed te hebben voor 15 maart 2018. 
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4. Middelen 
In de begroting is een fonds op genomen, het zogenaamde baggerfonds. Jaarlijks wordt hier een bedrag 
van C 50.000,- ingestort. Dit fonds is in het leven geroepen om de werkzaamheden op het gebied van 
baggeren mee te financieren. 

In het fonds is een bedrag van 6 155.610,- aanwezig per 01-03-2017. 

Voorgesteld wordt om het bedrag van C 125.000,00 beschikbaar te stellen en te dekken vanuit de 
bestemmingsreserve Baggerfonds. 

5. Risico's 
De ontvangstplicht is een wettelijke verplichting. Bij het niet verstrekken van de middelen kan er niet 
voldaan worden aan de wettelijke verplichting. 

6. Communicatie/Aanpak 
De werkzaamheden worden naar de bewoners gecommuniceerd via het waterschap. Een 
communicatieplan zal worden vastgesteld na overeenstemming met de gemeente. 

7. Voorstel 
- een bedrag van C 125.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de baggerwerkzaamheden in 
de Boomvaart en het bedrag te dekken uit de bestemmingsreserve Baggerfonds. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris de burgemeeţ er 


