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Geachte voorzitter,  leden van het college en leden van raad. 

Mijn naam is Hakim Tampoebolon ik spreek hier als voorzitter van de dorpsraad Dinteloord en 

Prinsenland. 

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om in te spreken over agendapunt 10, de 

raadsmededeling over de klimaatstresstest en over punt 6 van de agenda met name de 

besteding van de gelden uit het AFC.  

Allereerst de klimaatstresstest. Een aantal belangrijke punten uit de conclusies: 
 
Bij extreme neerslag van b.v. 70 mm in één uur is berekend dat veel ontsluitingswegen 
onbegaanbaar worden in alle kernen. Een neerslag van 70 mm in een uur is tegenwoordig niet 
zo onwaarschijnlijk zoals het afgelopen weekend bleek toen er 70 mm viel in Friesland.  
 
Door toename van de verdroging en daling grondwaterstand kan bij een flink aantal panden in 
Dinteloord en De Heen funderingsschade optreden als gevolg van paalrot. Inwoners die 
gedetailleerde kaartjes uit de bijlagen bestuderen slaat gelijk de schrik om het hart als ze zien 
dat hun woning in de gevarenzone is. 
 
Bij een overstroming (theoretisch eens in de100 jaar maar kan morgen gebeuren) overstroomt 
het noordoostelijke grondgebied met name Dinteloord met overstromingsdieptes van 0,5 tot 
2,0 m. Dinteloord wordt dan letterlijk het afvoerputje. 
 
Onze oproep is: start zo snel mogelijk met het informeren van de inwoners. Wat wordt er 
gedaan met de resultaten van deze en voorgaande klimaatstresstests, wat zijn de volgende 
stappen, hoe kunnen extreme overlast of zelfs rampen worden voorkomen? 
 
Onze gemeente heeft het initiatief Steenbreek omarmt. Tegel eruit, plant er in. Maar in de 
praktijk zien we er weinig van. Overal verstenen de tuinen en wordt regenwater afgevoerd naar 
het riool. Misschien een tegeltax of een differentiatie van de rioolheffing overwegen? 
 
Dan nog en paar kleine opmerkingen over de inhoud van het rapport. 
 
Onderaan pagina 59 staat: 
 

Brabant Water wil een waterwingebied in de omgeving van Kruisland realiseren. Dit 
kan effect hebben op (drup op) de waterleidingen.  
 
Ik neem aan dat hier “druk op” bedoeld is. 
 

Op pagina 83 staat over slecht sluitende bruggen als gevolg van extreme hitte. Er zijn 
geen beweegbare bruggen binnen de gemeente Steenbergen Echter wel aan de 
noordzijde van Dinteloord. Deze is belangrijk voor de ontsluiting van die kern en voor 
OV. Onze opmerking: de Dintel / Mark is een belangrijke vaarroute voor het achterland, 
denk aan de suikerfabriek, verschillende bedrijven voor bouwproducten in 
Standdaarbuiten enz. Dus een haperende brug heeft veel invloed op het verkeer over 
de brug en over het water.  
 

Op pagina 85 over de gevolgen van overstroming. Die zouden geen beperking 
opleveren voor het laden en lossen van schepen omdat er geen beroepsvaart en 
vrachtvervoer over water in de haven in het centrum van Steenbergen komt. Op zich 
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juist, maar er kan wel degelijk een beperking optreden bij de Dintel, b.v. bij de CZAV 
in Dinteloord, Suikerfabriek bij Stampersgat en bedrijven stroomopwaarts de Mark / 
Dintel.  
 
Op pagina 86 wordt gesproken over Biomassacentrale De Brabantse Wal. Bij mijn 
weten is er in Steenbergen geen elektriciteitscentrale die met biomassa gestookt 
wordt. Wellicht wordt de firma Den Ouden bedoeld die biomassa levert. 
 
Dan kort iets over de besteding van de gelden AFC. In de raadsvergadering van 10 maart j.l, 
zijn door de raadsleden Theuns en Baali vragen gesteld over de resterende gelden uit het AFC 
(3.2 miljoen) en met name over het besluit om slechts 2 miljoen voor natuurontwikkeling in en 
rond het AFC ter beschikking te stellen. 
 
Naar aanleiding daarvan heeft de dorpsraad een WOB verzoek in gediend. Daarop is een 
gedeeltelijke reactie gekomen van het college, namelijk 2 verslagen van het koepeloverleg op 
30 januari 2019 en 13 februari 2019. .Onduidelijk is gebleven wanneer en door wie besloten is 
om slechts 2 miljoen te reserveren. 
 
Inmiddels ligt er een uitgebreid rapport dat ter bespreking ook vanavond op de agenda staat. 
Naar aanleiding daarvan heeft de dorpsraad besloten geen bezwaar te maken tegen de reactie 
van het college op het WOB verzoek maar het debat van vanavond af te wachten.  
 
We hopen dat de visie die ontwikkeld is door de landschapsarchitect in samenwerking met 
diverse stakeholders, waaronder de bewoners ten noorden van de Dintel, de Samenstichting 
Stampersgat, de dorpsraad Dinteloord en Prinsenland en het Brabants Landschap omgezet 
wordt in uitvoeringsplannen. Er ligt een mooi idee voor natuurontwikkeling met 
wandelmogelijkheden ten oosten van Dinteloord waardoor zicht op de kassen wordt 
weggenomen en ook de geluidshinder van de A4 zal afnemen. Bovendien goed voor het 
klimaat. 
 
 
 
Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland 
H.A.Tampoebolon - voorzitter  
Omloop 12 
4671 HX Dinteloord 


