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onderwerp Art. 40 vragen omtrent hemelwateroverlast 
Franseweg - Olmentuin

Geachte heer Veraart,

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen 
ons antwoord daarop.

Als onderdeel van het plan Olmentuin is afgelopen maart 2021 achter de woningen aan 
de Franseweg een sloot gedempt. Ter vervanging is een draineerbuis van waarschijnlijk 
200 mm 0 aangebracht. Over deze activiteiten vond overigens geen enkele aankondiging 
of communicatie naar omwonenden/eigenaren plaats. De nu gedempte sloot heeft altijd 
en naar tevredenheid dienstgedaan als sloot waarmee het regenwater kon worden 
afgevoerd. Ook bij hevige buien. Het betreft regenwater afkomstig van de hoger gelegen 
(woon) percelen aan de Franseweg inclusief Franseweg zelf.
Na maart 2021 is herhaaldelijk sprake geweest van regenwateroverlast op de gronden van 
de voormalige sloot maar ook op de aanliggende percelen met achtertuinen, schuurtje, 
overkapping. Vooral percelen aan de noordkant van deze sloot lijken getroffen.

Verscheidene bewoners hebben de wateroverlast de afgelopen weken en eerder 
aangekaart bij medewerkers van de gemeente, de firma Buuron/projectontwikkelaar, en 
het Waterschap. Tot nu toe heeft niemand de verantwoordelijkheid genomen om de sinds 
maart ontstane overlast weg te nemen en de schade te compenseren. Partijen (ver)wijzen 
naar elkaar. Deze omwonenden voelen zich van het kastje naar de muur gestuurd.

Volgens Gewoon Lokaal! lijkt de wateroverlast en de daardoor ontstane schade direct te 
wijten aan het dempen van de sloot zonder afdoende maatregelen te nemen als 
compensatie voor de verdwenen waterafvoercapaciteit1. Door wateroverlast stonden 
achtertuintjes onder water, zijn grondwerk en bestrating verzakt, zijn bomen 'verdronken' 
(rot). Er is een schutting en overkapping scheefgezakt.

1 De oostelijke sloot (ten westen van) Franseweg had volgens de watervergunning een ínhoud van 60,6 m3. 
Indien deze inderdaad is vervangen door een draineerbuis 0 20 cm dan is de Ínhoud daarvan nu slechts 3,8
m3.
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Geen aandacht besteden aan de gevolgen van ingrepen voor direct omwonenden druist 
volgens Gewoon Lokaal! in tegen het duurzaamheidskarakter van Olmentuin zelf.

Bent u het met Gewoon Lokaal! eens dat omwonenden niets maar dan ook niets 
te verwijten valt voor wat betreft de onlangs veranderde waterafvoer achter de 
woningen aan de Franseweg, i.c. maatregelen uitsluitend omwille van de aanleg 
van Olmentuin?

Ook wij vinden het een vervelende situatie, maar als gemeente zien wij dit als een 
zogenaamde 'burenrechtelijke kwestie'. Het burenrecht (titel 4 boek 5 Burgerlijk Wetboek) 
gaat over de afwatering van het ene perceel op het andere en over de bevoegdheden en 
verplichtingen van eigenaren van naburige erven (buren) daarbij. In het burenrecht staat 
onder andere dat buren geen veranderingen mogen aanbrengen in een waterloop 
wanneer dit een onrechtmatige daad tot gevolg heeft. In dat geval kan degene die schade 
meent te lijden de burgerlijke rechter vragen de buren te verplichten om bijvoorbeeld de 
aangebrachte verandering in de waterloop ongedaan te maken of om een 
schadevergoeding te betalen. Het is in dat kader belangrijk om te weten dat de greppel 
van de Olmentuin in het verleden groter was en gedempt is door omwonenden. In de door 
het waterschap verleende watervergunning is voorzien in maatregelen voor een goede 
waterhuishouding. Als gemeente zijn wij geen partij in deze kwestie, maar dat neem niet 
weg dat we willen helpen om te komen tot een goede oplossing. Dit hebben we ook vanaf 
het begin zo opgepakt. We bieden de partijen aan om ons als een 'onafhankelijk platform' 
in te zetten. Hopelijk kunnen zij daardoor samen tot een oplossing komen.

Bent u het met Gewoon Lokaal! eens dat de problematiek van deze wateroverlast 
een herziening van de maatregelen behoeft waarbij gezocht moet worden naar 
duurzame, structurele oplossingen?

In de watervergunning zijn de noodzakelijke maatregelen beschreven. Deze kunnen zo 
nodig aangevuld worden met extra maatregelen. Als de buren onderling tot andere 
maatregelen willen overgaan, adviseren we hen om dat in overleg met waterschap 
Brabantse Delta te doen. Zij kunnen samen met de omwonenden kijken naar gepaste 
aanvullende maatregelen.

Welke mogelijkheden zijn er om de gedempte sloot weer uit te graven naar de 
oorspronkelijke functie ? Zo nee, wat moet er dan gebeuren om de huidige afvoer 
capaciteit (buis 200 mm 0) aanzienlijk te vergroten ?

Dit is aan het waterschap indien de buren hier in onderling overleg overeenstemming over 
bereiken.

Volgens Gewoon Lokaal! dient de gemeente mee te zoeken naar een oplossing 
voor de sinds maart ontstane wateroverlast en berokkende schade bij 
omwonenden Franseweg. Wilt u de regie pakken en opkomen voor de belangen 
van deze burgers door in overleg te treden met partijen?
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Hoewel dit een burenrechtelijke kwestie is, hebben wij als gemeente samen met de 
ontwikkelaar en het waterschap direct de informerende en bemiddelende rol opgepakt. 
Het blijft uiteindelijk echter aan de buren/private partijen zelf om tot een goede oplossing 
te komen.

Wilt u nagaan of er nabij de eveneens gedempte sloot aan de noordzijde 
Olmentuin wellicht ook sprake is van wateroverlast?

Deze eveneens gedempte sloot is voorzien van een infiltratieriool. Hierover zijn geen 
klachten van wateroverlast bij ons binnengekomen.

De zogenaamde watervergunning is aangevraagd en verleend voor de "woonwijk 
Olmentuin" t.b.v. "percelen ter hoogte van Olmendreef". Franseweg is niet genoemd. Er 
vinden/vonden echter weldegelijk ingrepen plaats op percelen aan de Franseweg en op 
plaatsen pal naast percelen aan de Franseweg.

Bent u het met Gewoon Lokaal! eens dat de procedure dan niet correct is 
verlopen, men onvoldoende transparant is geweest en dat e.e.a. geen 
schoonheidsprijs verdient ?

We vinden het vervelend als door de publicatie onduidelijkheid is ontstaan bij de 
omwonenden over de werkzaamheden en locatie. Dit komt de transparantie over het 
proces niet ten goede. De gemeente is echter niet verantwoordelijk voor de publicatie. Dat 
is het waterschap Brabantse Delta. Net zoals voor de inhoudelijke behandeling van de 
aanvraag om vergunning. Dat loopt geheel via het waterschap.

Tot op heden wordt richting omwonenden niet vooraf aangekondigd welke 
werkzaamheden op het terrein Olmentuin staan te gebeuren.

Kunt u er voor zorgen dat uitvoerenden, nieuwe eigenaren, aannemers en/of 
initiatiefnemers richting omwonenden op een normale manier tijdig aankondigen 
wanneer en wat voor werkzaamheden er op de planning staan, bv via 
omwonendenbrieven.

Het informeren van de omgeving over de plannen is de rol en taak van de ontwikkelaar. De 
gemeente zorgt voor de publicatie. Wij hebben de aanvragen en vergunningen die voor 
deze zaak zijn ingediend en verleend op de gebruikelijke wijze gepubliceerd via onze 
gemeentelijke website. Hiermee hebben wij uitvoer gegeven aan onze rol en taak voor wat 
betreft de vergunningverlening. Gezien de vragen over het project en de zorgen van de 
omwonenden, hebben wij bij de ontwikkelaar het belang benadrukt van heldere en 
duidelijk informatie voor de betrokkenen.

Er is al zonder enige aankondiging vooraf op een vroege morgen op Olmentuin gestart 
met heiwerkzaamheden.
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Waarom worden de funderingspalen niet geboord in plaats van geheid ? Boren 
nabij de bebouwde omgeving is toch verplicht ?

De gemeente Steenbergen heeft in het verleden een heiverbod gehad om overlast bij 
aangrenzende woningen te voorkomen. De landelijke overheid heeft echter bepaald dat 
gemeenten zo'n verbod niet mogen hanteren. De bouwer heeft dus zelf de keus of er wel 
of niet geheid wordt. Eventuele schade door de (hei)werkzaamheden is voor rekening van 
degene die de schade heeft veroorzaakt. Dat is de ontwikkelaar en/of bouwer.

Een deel van de sloot achter de huizen is volgens kadastrale gegevens in eigendom van 
bewoners Franseweg. Toch is zonder overleg en zonder aankondiging door -of in 
opdracht van - het Waterschap /de projectontwikkelaar gestart met het dempen van de 
sloot en het aanleggen van een draineerbuis.

Hoe is het mogelijk dat het Waterschap /de projectontwikkelaar zonder overleg 
met de eigenaren van de sloot en zonder enige aankondiging 
graafwerkzaamheden plaats lieten vinden op grondgebied van derden ?

Zie beantwoording hierboven ten aanzien van de verantwoordelijkheden voor een goede 
communicatie.

Nogmaals: wij bieden de partijen aan om als een 'onafhankelijk platform' in te zetten. 
Hopelijk kunnen zij daardoor samen tot een goede oplossing komen.

Met vriendelijke groet, ļ
burgemeester en wethouders van Steenbergei 
de secretaris, de/burgęrŗ^ ester,

feit, MBAM.J.Pyde Jongh, RA
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