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onderwerp art 40 vragen Wateroverlast Krommeweg

Fractie gewoon lokaal! M.H.H.I. Remery 
Voorzitter van de fractie Gewoon Lokaal! 
Voorstraat 40
4681AE NIEUW VOSSEMEER

Steenbergen, 19 februari 2019

Geachte heer Remery,

U heeft vragen over de wateroverlast bij bewoners in de Krommeweg en de 
relatie die daarbij gelegd wordt met het onderhoud van de watergang langs de 
Krommeweg.

1. Bent u bekend met de problematiek en wat heeft u er aan gedaan?
Ons antwoord: Afgelopen jaar hebben wij in februari en oktober een tweetal 
meldingen ontvangen van bewoners uit de Krommeweg. Door de bewoners 
wordt een relatie gelegd tussen de hoge grondwaterstand van hun percelen en 
het onderhoud aan de watergang. Door de hoge grondwaterstand hebben de 
bewoners ook last van water in de kelder. In eerste instantie heeft het Waterschap 
Brabantse Delta (WBD) onderzoek verricht. WBD heeft vastgesteld dat de nodige 
baggerspecie aanwezig is in de watergang maar dat er geen duikers verstopt 
zitten en dat de hoge grondwaterstand in de tuinen niets te maken heeft met de 
waterstand in de watergang. Vervolgens hebben wij in een gesprek met de 
bewoners aangegeven dat de hoge grondwaterstand niet te wijten is aan de 
waterstand in de watergang en dat de bewoners zelf moeten zorgen dat kelders 
waterdicht zijn. Ook de wateroverlast in aangrenzende tuinen dient door de 
bewoners zelf opgelost te worden door bijvoorbeeld het aanleggen van drainage. 
Tot slot hebben wij toegezegd dat het baggeren van de watergang zal worden 
voorbereid maar dat de uitvoering niet eerder dan najaar 2019/ voorjaar 2020 zal 
plaatsvinden. Wij zijn hier inmiddels over in overleg met WBD.

2. Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de sloot en de bermen 
(inclusief bomen)?
Ons antwoord: De watergang is voor de helft in eigendom bij het ABG en de 
andere helft van de gemeente. ABG en Gemeente zijn dus verantwoordelijk voor 
het onderhoud van de watergang.

3. Wanneer dit de gemeente is, hoe gaat u de ontstane situatie aanpakken?
Ons antwoord: Zie antwoord vraag 1. De gemeente is inmiddels de voorbereiding 
gestart voor het opschonen van de sloot waarbij nog eens benadrukt wordt dat er 
geen enkele relatie ligt tussen de toestand van de sloot en de door de bewoners
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ervaren wateroverlast. Er wordt een baggerplan voorbereid en daar wordt een 
kostenraming voor opgesteld. Vervolgens zullen we in overleg gaan met het ABG 
over de bekostiging van de helft van de kosten

4. Wanneer dit niet de gemeente is: heeft u betreffende instantie of particulier op 
de verantwoordelijkheid van onderhoud gewezen?
Ons antwoord: Zie beantwoording vraag 3.

5. Welke sanctiemogelijkheden heeft de gemeente wanneer de verantwoordelijke 
instantie of particulier de verplichtingen niet nakomt?
Ons antwoord: Wij gaan er van uit dat ABG haar verantwoordelijkheid daar in 
neemt. Mocht dat niet zo zijn dan zal het ABG formeel dienen te worden 
aangeschreven op haar onderhoudsplicht. In dat geval zullen we ons verder 
verdiepen in de sanctiemogelijkheden. Wij gaan er echter van uit dat het ABG het 
niet zo ver zal laten komen.

6. De sloot langs de Krommeweg maakt onderdeel uit van ons historisch erfgoed 
waar we trots op moeten zijn en dat we moeten koesteren. Wanneer gaan we 
beginnen met het koesteren van de oude vestinglijn langs de Krommeweg?
Ons antwoord: Dit maakt onderdeel uit van de expeditie Nassau projecten. Het 
gaat hier om projectonderdeel Vesting 5.0, subonderdeel de ontwikkeling van de 
schootsvelden/Krommeweg. De mogelijkheden voor deze ontwikkeling worden 
volgend jaar verkend. De wens is om vanaf 2021 tot de uitvoeringsfase over te 
gaan.
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