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Gemeenteraad, fractie D66 
De heer Van den Bosch

onderwerp Artikel 40 vragen Kanonnen voor Fort Henricus
Steenbergen, 27 maart 2018

Geachte heer Van den Bosch,

U hebt op 12 maart 2018 artikel 40 vragen gesteld over de eventuele aanschaf van 
kanonnen voor Fort Flenricus. Onderstaand staan onze antwoorden op uw vragen.

Vraag 1: klopt het dat twee klassieke kanonnen door de gemeente Bergen op Zoom of enig 
andere instantie aan de gemeente Steenbergen zijn aangeboden?
Antwoord 1: Ja, dat klopt

Vraag 2: Zo ja, klopt het dat dit aanbod is afgewezen?
Antwoord 2: Nee dat klopt niet. Zij het dat dit aanbod pas na enige tijd is aanvaard. Dat is 
gebeurd omdat, onder andere vanuit Expeditie Nassau, verschillende delen van de Vesting 
Steenbergen in beeld zijn gekomen voor een opwaardering danwel waardering.

Vraag 3: Zo ja, wat is de reden van deze afwijzing?
Antwoord 3: n.v.t.

Vraag 4: Is het college het met de D-66-fractie eens dat twee klassieke kanonnen goed 
zouden passen bij de inrichting van Fort Flenricus?
Antwoord 4: het is van belang te vermelden dat niet de gemeente, maar de Vereniging 
Natuurmonumenten eigenaar is. Op dit moment is de gemeente met onder andere 
Natuurmonumenten in gesprek om te bezien op welke wijze het fort en haar omgeving 
kunnen worden getransformeerd tot een aantrekkelijke, cultuurhistorische locatie. Wij 
zullen uw opmerking ten aanzien van kanonnen in dat overleg meenemen.

Vraag 5: Is het college het met de D-66-fractie eens dat een aantrekkelijke inrichting van 
het fort best geld mag kosten, ook al zou het bijvoorbeeld niet passen in het 
subsidiebudget van de Waterlinie?

Vragen aan de gemeente? Bel ons via 140167 of kijk op www.aemeente-steenberaen.nl.
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Antwoord 5: het college is dat met u eens, maar zoals gezegd is het fort eigendom van 
Vereniging Natuurmonumenten. In de opgave voor de West Brabantse Waterlinie is een 
deel inrichting (in de zin van informatie) opgenomen. Over de verdere invulling wordt 
gesproken in het overleg als in antwoord 4 bedoeld.

Vraag 6: Wanneer inderdaad een aanbod is gedaan en afgewezen, hoe gaat het college 
deze omissie oplossen?
Antwoord 6: n.v.t.

Wij gaan er vanuit uw vragen hiermee in voldoende mate te hebben beantwoord.
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de heer Keur. U kunt hem
bereiken via telefoonnummer 0167 543 
steenberqen.nl.

jf per e-mail: hi.keur@qemeente-

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
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