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Onderhoud kapitaalgoederen
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Kapitaalgoederen zijn ‘duurzame productiemiddelen’: spullen die de gemeente nodig heeft om de
diensten en goederen die zij aan haar burgers levert te produceren.
Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV art.12) schrijft voor
dat in elk geval de kapitaalgoederen wegen, riolering / water, groen en gebouwen aan de orde
worden gesteld. Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting
gemoeid. Deze paragraaf geeft daar meer inzicht in. Per onderwerp wordt ingegaan op het
beleidskader en de financiële consequenties voor de gemeente Steenbergen.

Bouwkundig en civieltechnisch onderhoud accommodaties
Onderhoud en beheer gemeentelijke accommodaties
Gebouwen
In 2020 is de kadernota ten behoeve van maatschappelijk vastgoed vastgesteld. Er wordt
onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van het vastgoed voor de langere termijn. Ook
zal gekeken worden naar de duurzaamheidsambities en de mogelijk te treffen maatregelen bij de
gebouwen. In het kader van duurzaamheid en onderhoud wordt ook aandacht geschonken aan
het energieverbruik, C02 uitstoot en financieel rendement van de duurzame maatregelen. Voor
een aantal accommodaties kan dit grote technische en financiële consequenties hebben. Met dit
inzicht zullen nieuwe afwegingen worden gemaakt voor onze vastgoedportefeuille. In combinatie
met de visie op het gemeentelijk vastgoed zal een nieuwe systematiek worden toegepast voor de
inspecties en meerjarenonderhoudsplannen. Bouw en installatiedelen worden beoordeeld via een
systematiek waarbij de diverse onderdelen worden voorzien van een conditiescores.
Nu het jaar 2020 financieel is afgesloten kan de balans worden opgemaakt m.b.t. het uitgevoerde
onderhoud bij de gemeentelijke accommodaties en de sportparken. Op het onderstaand overzicht
wordt duidelijk welke budgetten beschikbaar waren voor het onderhoud en welke uitgaven gedaan
zijn met de daaruit volgende saldi t.a.v. de posten waar de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd of
waar grote verschillen zijn opgetreden wordt dit hieronder verklaard.
budget

uitgaven

Sportaccommodaties

58.600

55.270

8.014

Sociaal/cultureel

95.225

5.772

89.453

4.123

990

3.133

208.133

79.110

129.023

Woningen
Kantoren en bedrijfsgebouwen

uit te voeren na 2020

Sportaccommodaties
Zwembad de Aquadintel
In 2020 stond een bedrag opgenomen van € 25.213,- voor vervanging van een aantal daken.
Echter moesten er ook bij een wand in de technische ruimte beton herstel uitgevoerd te worden.
Daarom is er een tekort ontstaan van € 6.429.Zwembad de Meermin
In 2020 stond het budget opgenomen van € 9.680,- voor het onderhoud. In 2020 zijn o.a. de
stuurluchtventielen vervangen ad. € 4986.-. In 2021 wordt in de zwembadinstallatie nog een pomp
vervangen.
Sociaal/cultureel
Overige bibliotheek / Blauwstraat
In 2020 was een budget opgenomen van € 28.000,- om de verwarmingsinstallatie te vervangen.
Deze werkzaamheden zijn inmiddels in het eerste kwartaal van 2021 uitgevoerd.
Overige monumenten
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IIn 2020 stond een bedrag opgenomen van € 55.193,- t.b.v. het vervangen kapbedekking,
buitenschilderwerk bij de Assemburgmolen.
Vervanging kapbedekking inmiddels uitgevoerd, buitenschilderwerk is opgenomen en wordt in 2021
uitgevoerd.
Overige gemeenschapshuizen
Bij de gemeenschapshuizen zijn we geconfronteerd met een aantal storingen aan de
werktuigbouwkundige installaties. Derhalve hadden we op deze post een overschrijding van
€ 5.517,-.
Kantoren en bedrijfsgebouwen
Gemeentehuis
In 2020 is een budget opgenomen van € 60.117,- De UPS is vervangen, de motoren m.b.t.
luchtbehandelingskasten van de aandrijfsecties zijn voorzien van nieuwe lagers. Ook is de
luchtbehandelingskast van het archief voorzien van een nieuwe koeling.
Echter dient het KNX systeem nog in 2021 vervangen te worden.
Overige huwelijken, bouwkundig onderhoud
In 2020 is een budget opgenomen van € 42.430.- voor de renovatie van de liftinstallatie in
het oude stadhuis. In 2020 is een start gemaakt met de renovatie en derhalve is een bedrag
uitgegeven van € 7.239,-. Inmiddels zijn de uitvoeringswerkzaamheden afgerond. De overige
werkaamheden worden in 2021 uitgevoerd.
Brandweerkazerne Steenbergen
In 2020 stond een bedrag opgenomen van € 10.064.- voor de vervanging van de
warmwaterinstallatie. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd. De warmwaterwaterinstallatie is
voorzien van een spoelsysteem. Derhalve is een overschrijding ontstaan van 4.057,Milieustraat
In 2020 stond een bedrag opgenomen van € 65.550,- voor vervanging van de beheerderruimte.
Vervanging van de beheerdersruimte zal integraal worden meegenomen met de uitbreiding van de
Milieustraat in 2021. Doordat er in 2021 met de herinrichting van milieustraat wordt gestart worden
deze middelen doorgeschoven naar 2021.
Sportparken
Sportpark Seringenlaan
In 2020 was een budget van € 18.150,- opgenomen. In 2020 hebben we € 16.400,- aan o.a.
onderhoudswerkzaamheden van de atletiekbaan uitgegeven.
budget
Sportparken

uitgaven
21.150

uit te voeren na 2020
16.750

-
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Wegen en Kunstwerken
De wegen zijn één van de belangrijkste kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Vanwege
ondergrond, weersomstandigheden en gebruik, is regelmatig onderhoud essentieel. Onderhoud van
wegen betekent investeren in duurzaamheid.
De aanpak in de komende jaren
In 2016 is het beheerplan Wegen 2017-2021 vastgesteld. Hierbij is gekozen voor Scenario
3: Alle wegen basisniveau en centrawegen een hoger niveau. Ten behoeve van toekomstige
investeringen(rehabilitatie en kosten aanvullend wegbeheer,verkeersmaatregelen etc) is een
bestemmingsreserve“openbare ruimte” gevormd van 5 miljoen euro.
Klein onderhoud
In december 2017 is door de Commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording) een notitie
Materiële Vaste Activa gepubliceerd, waarin de commissie een aantal stellige uitspraken doet
o.a.ten aanzien van een onderhoudsvoorziening die gevolgd moeten worden bij het opstellen van
de begroting en jaarrekening. Een van de uitspraken is dat voorzieningen worden gevormd voor
de lasten van groot onderhoud. Het huidige wegenbeheerplan dient op basis van de vereisten
uit hetBBV te worden aangepast. In het beheer- en dekkingsplan wegen 2017 tot en met 2036
is jaarlijks € 200.000,- opgenomen voor de kosten van klein onderhoud. Om aan de vereisten uit
de notitie Materiële vaste activa te voldoen dient de jaarlijkse raming voor kosten klein onderhoud
van de wegen ad € 200.000,- uit het beheerplan- en dekkingsplan wegen 2017-2026 te worden
gehaald. Vanaf 2018 betekent dit dat de kosten voor klein onderhoud ad € 200.000,- niet meer
ten laste van de voorziening onderhoud wegen komen, maar functioneel in de begroting worden
verantwoord. Tegenover deze functionele verantwoording staat een lagere storting in de voorziening
onderhoud wegen.
Het databeheer
Afspraken zijn er gemaakt om het beheersysteem up-to-date te houden. Eigen personeel is
opgeleid om het systeem te gebruiken en volledig te houden. Tweejaarlijks wordt een inspectie
verricht, zodat altijd een betrouwbaar beeld aanwezig is van de feitelijke toestand van de wegen. In
2020 heeft weginspectie plaatsgevonden. Naar aanleiding van de resultaten heeft bijstelling van de
uitvoeringsplanning plaatsgevonden.
Realisatie
Er wordt gewerkt met een jaar- en een méérjarenplanning. Uiteraard wordt hier integraal gewerkt
volgens de gebiedsgerichte aanpak. Van een gebied wordt samen met de inwoners, dorpsraden
en andere belanghebbenden een zgn “leefbaarheidsscan” gemaakt van het woongebied. Hierbij
wordt verder gegaan dan alleen het onderhoud. Niet alleen alle facetten van de openbare
ruimte onder en boven de grond komen hierbij aan bod, ook wordt gekeken naar aspecten
als (verkeers)veiligheid, parkeergelegenheid en het feitelijk grondgebruik in relatie tot de
eigendomssituatie. Dit betekent wel dat planvorming een langere doorlooptijd kent. Daarnaast
worden werkzaamheden zoveel mogelijk gebundeld en in de markt geplaatst. In het nabije verleden
is gebleken dat de marktwerking optimaal wordt benut.
Wegbeheer en reconstructies
In de openbare ruimte wordt zoals gebruikelijk een haal- en een brengsessie georganiseerd. De
input die onze inwoners leveren wordt dankbaar gebruikt bij het tot stand komen van het plan.
De projecten waaraan in 2020 is gewerkt zijn:
Groot onderhoud Steenbergen Zuid (in 3 fases) (Steenbergen);
Herstel infra Kruispoort (Steenbergen).
Herinrichting Havenkom (Dinteloord),
Reconstructie Van Nesstraat e.o. (Dinteloord).
Reconstructie Witte de Witstraat e.o. (Dinteloord).
Groot onderhoud Groene Kruisstraat (Dinteloord)
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Herinrichting Steenbergseweg, planvoorbereiding (Dinteloord)
Groot onderhoud Van Treslonglaan (Nieuw Vossemeer).
Centrumplan Welberg;
Klein onderhoudsbestek;
Asfalt onderhoud buitenwegen.
Beheer Civiel kunstwerken
Op basis van het in 2016 vastgestelde beheerplan civiele kunstwerken worden ook in 2020
de nodige inspectie- en herstelwerkzaamheden aangepakt. Het herstel is gebaseerd op
levensduurverlenging.
Naast deze reguliere werkzaamheden wordt is in 2020 gewerkt aan:
• Vervangen brug Corneliusstraat (Welberg)
• Vervangen grondkeringen Noord-Oost (Steenbergen)
Navolgend een overzicht van de voor 2020 beschikbare budgetten en de gerealiseerde uitgaven:
Gepland
Onderhoud Wegen en Kunstwerken

voor 2020

Doorgeschoven
Uitgevoerd 2020

naar 2021

Onderhoud wegen
327.743

702.523

-

Onderhoud bestek

85.663

89.526

-

Helmich v Doernickstraat e.o.

34.153

42.937

-

Zuid fase 2

3.119

9.304

-

Zuid fase 3

466.710

574.675

-

Zuid fase 3 asfalt Brooimansdr Montenaken

251.304

207.858

43.446

Asfaltbestek

356.054

233.256

122.798

Puinwegen

18.702

-

-

Johan Frisolaan e.o.

207.395

22.579

184.816

Groene Kruisstraat e.o.

258.247

227.231

31.016

De Vriesstraat e.o.

170.985

166.181

4.804

Steenbergseweg

780.173

-

780.173

Witte de wit e.o.

477.983

468.100

9.883

Westdam e.o.

335.997

-

335.997

Noordzeedijk

275.651

-

275.651

Herinrichting Oostgroeneweg

48.000

53.910

-

Overige projecten

25.635

5.253

20.382

Vaste lasten

35.900

13.026

-

Herstelkosten

310.326

108.554

201.772

Voorbereid./toezicht wegen

Onderhoud kunstwerken
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Openbare verlichting
In 2016 is het beheerplan openbare verlichting 2017-2021 vastgesteld. Hierbij is een scenario
vastgesteld waarbij in 2021 alle verlichting voorzien zal zijn van LED verlichting. Grofweg houdt dit
in: dat de reguliere combinatie mast/armaturenvervanging wordt uitgesmeerd over een periode van
15 jaar en dat de armaturen met een langere levensduur dan 5 jaar vervangen door LEDtubes.
Dit gebeurt tijdens de gebruikelijke groepsremplace (groepsgewijs vervangen van lampen) in
2018 en 2019. Daarnaast wordt in de periode 2018-2021 een Inhaalslag gemaakt van vervanging
verouderde armaturen door LED armaturen. Vanaf 2022 wordt een maximale energiebesparing
bereikt. In 2017 is het werk voor 4 jaar aanbesteed. Gelijktijdig zijn uiteraard de projecten,
genoemd onder wegbeheer en reconstructies, waar in 2020 aan is gewerkt voorzien van LED
lampen.

Riolering
Tegelijk met de wegen is het onderhoud aan riolering belangrijk voor het op waarde houden van
het geïnvesteerd vermogen en het op peil houden van de gebruiksfunctie.
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Steenbergen 2020-2023 is in de raadsvergadering
van 24 september 2020 vastgesteld door de raad. In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
2020-2023 geeft de gemeente Steenbergen aan hoe invulling wordt gegeven aan de zorgplichten
afval-, hemel- en grondwater en aan de wijze waarop we inspelen op het veranderende klimaat.
De belangrijkste functie van de riolering is zorgen voor een goede volksgezondheid. Doordat
al het huishoudelijk afvalwater wordt afgevoerd, krijgen dodelijke ziektes geen kans om zich te
verspreiden. Als bijvangst zorgt de riolering voor droge voeten en een schoner milieu. Vanuit de
Wet milieubeheer en de Waterwet heeft de gemeente de wettelijke zorgplichten voor afvalwater,
hemelwater en grondwater. In het Gemeentelijk Riolering Plan (GRP) formuleert de gemeente hoe
zij deze zorgplichten invult en bekostigt. Het gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) is het beleidsplan
dat op hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke watertaken weergeeft. Door middel van
het vGRP leggen we vast wat we willen bereiken en wat de rol van burgers en bedrijven is ten
aanzien van afval-, hemel-, en grondwater. In het verlengde hiervan hebben we de ambitie om,
binnen de reikwijdte van de zorgplichten, bij te dragen aan gemeenschappelijke doelen zoals
klimaatadaptatie, duurzaamheid en een gezonde leefomgeving.
Dit vGRP 2020-2023 is het resultaat van een gezamenlijk planvormingsproces binnen de
Waterkring West en vormt de basis voor structurele samenwerking binnen onze regio. Deelnemers
aan dit traject zijn Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen,
Woensdrecht, Waterschap Brabantse Delta, Brabant Water en Evides. Deze samenwerking is een
uitwerking van de afspraken van het Nationaal Bestuursakkoord Water. Er is gestreefd naar zoveel
mogelijk uniforme beleidsuitgangspunten binnen het samenwerkingsverband, waarbij er nog wel
ruimte is voor de zogenaamde couleur locale.
Bij het opstellen van het vGRP hebben de drie K’s (kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid) centraal
gestaan en voegen daar een vierde k aan toe. De ‘k’ van klimaatadaptatie. Door dit vGRP zoveel
mogelijk gezamenlijk op te stellen met de Waterkring West is het de bedoeling dat op termijn
meer doelmatigheidswinst wordt behaald. Door van elkaar te leren en in de toekomst meer zaken
gezamenlijk op te pakken zullen de kosten/lasten minder hard stijgen, zal de kwaliteit stijgen en de
kwetsbaarheid verminderen.
Voor de planperiode van het GRP 2020-2023 is gekozen voor een termijn van 4 jaar. Deze termijn
is bewust gekozen zodat in elke raadsperiode het gemeentebestuur een besluit kan nemen over
het beleid en zo nodig bij kan sturen. Voor de financiële toetsing houden we vast aan de 1jaarlijkse evaluatie om de ontwikkeling van de rioolheffing te monitoren.
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Om te voldoen aan de zorgplicht voor het afvalwater is ook in 2020 onderhoud en renovatie
aan onder andere de riolering en (druk)gemalen plaats te vinden. Verder worden er nog
verbeteringsmaatregelen uitgevoerd aan de gemeentelijke riolering. Deze zijn nodig om de kans op
wateroverlast te verkleinen en om de kwaliteit van het oppervlaktewater te bevorderen. Uiteraard
wordt bekeken waar het uitvoeringsprogramma voor de riolering aansluit op overige geplande
werkzaamheden in de openbare ruimte.
Locaties waar onder andere gewerkt is, nog aan wordt gewerkt of nog moet worden uitgevoerd aan
riolering en stedelijk water zijn:
2020
• Bij herinrichting project “Treslongstraat e.o. te Nieuw Vossemeer” is de riolering Treslonglaan en
Helmich van Doornickstraat met elkaar gekoppeld.
• Vervangen rioolput aan de Burgemeester Catshoeklaan te Nieuw-Vossemeer.
• Vervangen rioolstreng Acacialaan te Steenbergen in project Zuid fase 3.
• Gerenoveerd zijn o.a. BBB Zuideinde te Dinteloord, BBB Solmsbolwerk te Steenbergen en
gemaal aan de Heensemolenweg te De Heen.
• In 2020 is de relining van de Van Nestraat, Pr. Irenestraat, Trompstraat, Schaepmanstraat,
Evertsenstraat, Kortenaerestraat, Van Speykstraat, Piet Heynstraat en Oosterstraat uitgevoerd.
• De AC persleiding Karel Doormanstraat-Witte de Withstraat te Dinteloord is vervangen en
verlegd in combinatie met project “herinrichting Witte de Withstraat”.
2021
• Voor uitvoering deelreparaties 2021: Vanuit de beoordelingssystematiek KIC-HKF zijn circa 60
locaties door heel de gemeente gefilterd waar rioolreparatie nodig zijn. Op deze locaties wordt
renovatietechniek hoedliners, deelliners toegepast. Uitvoering vindt in 2021 plaats.
• Voor 2021 staat op het uitvoeringsprogramma het relinen diverse rioolstrengen veelal in
combinatie met herinrichting Binnenvest, David van Orlienstraat te Steenbergen, Julianastraat
te Nieuw-Vossemeer en diverse andere strengen Blozekriekske, Watermolen, Korte Meten
Schrooike, Maj. Burkestraat, Kloosterstraat, Schoolstraat, A.M. de Jongstraat, Hogendijk en de
Dr. Vermetstraat te Nieuw-Vossemeer. Torenmolen en Oostgroeneweg te Dinteloord.
• Tevens zal het riool worden vervangen (loskoppeling HWA) in de Steenbergseweg te Dinteloord,
dit gelijktijdig met de herinrichting 2022.
• In 2021 onderzoek naar de mogelijkheden wateroverlastlast De Heen (vanuit BRP), wateroverlast
Wouwsestraat – Zuidwal (vanuit BRP).
Uitgevoerde projecten Waterkring West 2020
• Uniforme analyse grondwatermeetnet: afronding.
• Gezamenlijk beheer en onderhoud grondwatermeetnet (Hier is sprake van wijziging van de
projectaanpak en zal de doorlooptijd van het project wijzigen).
• Klimaatadaptatie in relatie tot hydraulisch functioneren van rioolstelsels gemeente breed:
afronding.
• Klimaatstresstest gemeente Steenbergen: afgerond
• Klimaatreis Waterkring West: nabij afronding.
• Project Gezamenlijk vGRP waterkring west: afronding.
• Strategisch plan klimaatadaptatie Waterkring West: afronding.
• Waterketenbelangen Omgevingswet: afronding.
• Project digitale informatieverwerking, permanente samenwerking gegevensbeheer: in uitvoering.
• Project: Watervisie 2030 waterkring West.
• Project Inzicht Financiën (Hier is sprake van wijziging van de projectaanpak en zal de
doorlooptijd van het project wijzigen).
• Project: Aanpassing Vervolg Meten en Monitoren Waterkring West fase2: gestopt.
• project Meten en Monitoren gezamenlijk meet-databeheer (SWWB): in uitvoering.
• Project risico gestuurd beheer/asset management riolering: afronding.
• Project onderhoud gemalen en persleidingen fase 2, opstellen handboek Gemalen en
Persleidingen: gestopt.
• Project inrichting van de hoofdpost gemalen: afronding.
• Project onderhoud watersysteem (maaien en baggeren): in uitvoering.
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De uitgaven voor 2020 zijn gebaseerd op het vGRP 2020-2023. Hiervoor worden jaarlijks bij de
begroting van het betreffende jaar middelen in de vorm van investeringskredieten beschikbaar
gesteld. Navolgend een overzicht van de in de periode 2020-2023 beschikbaar (restant) kredieten
en de hierop gedane uitgaven in 2020.

Riolering

Beschikbare

Beschikbare

(restant)kredieten

(restant)kredieten

2020

Uitgegeven 2020

2021

Vervanging riolering 2017

87.079

82.715

-

Vervanging gemalen riolering 2018

87.011

75.908

-

Vervanging riolering 2018

415.212

415.212

-

Verbetering riolering 2018

-1.788

-

-

Vervanging gemalen riolering 2019

154.598

-

154.598

Vervanging riolering 2019

501.999

70.714

431.285

19.669

20.000

-

108.000

-

108.000

1.800.732

-

1.800.732

300.000

66.105

233.895

Verbeteringskosten riolering 2019
Vervanging gemalen riolering 2020
Vervanging riolering 2020
Verbeteringskosten riolering 2020

Openbaar groen
Het openbaar groen maakt een belangrijk onderdeel uit van de openbare ruimte. Om het
openbaar groen langdurig, duurzaam in stand te houden is in 2016 door de gemeenteraad het
groenbeheerplan vastgesteld.
Groenbeheerplan
In het groenbeheerplan is vastgelegd wat benodigd is voor het vervangingsonderhoud om het
huidige openbaar groenareaal op kwaliteit te brengen en te behouden. Het gaat dan om het groen
binnen de bebouwde kom. Het technische en verzorgend onderhoud is ondergebracht bij onze
wijkteams. Gekozen is voor kwaliteitsniveau B voor al het openbaar groen. Uitzonderingen daarin
zijn de centrumlocaties en begraafplaatsen. Hier is gekozen voor kwaliteitsniveau A.
Plan van aanpak
Jaarlijks wordt een jaarplan opgesteld waarin wordt aangegeven welke gebieden binnen de kom
worden aangepakt in dat jaar. Van de gebieden die in 2020 in het jaarplan zijn gezet zijn de
volgende ook daadwerkelijk aangepakt;
• Reconstructie Witte de Witstraat (Dinteloord)
• Van Treslongstraat e.o. (Nieuw Vossemeer)
• Reconstructie Groene Kruisstraat (Dinteloord)
• Oostgroeneweg (Dinteloord)
• Groen Zuid fase 3 en Seringenlaan (Steenbergen)
• Vervangen bomen Kruispoort (Steenbergen)
• Reconstructie van Nesstraat (Dinteloord)
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Van de volgende gebieden worden/zijn de werkzaamheden voorbereid en/of nog in uitvoering;
• Speeltuin Den Darink (Kruisland)
• Entrees Kruisland
Van de volgende gebieden zijn de werkzaamheden nog niet aangevangen;
•
•
•
•

Watertorenweg (Steenbergen)
Vervangen bomen Noorddonk (Steenbergen).
Entree Reinierpolder (Steenbergen)
Burgemeester Catshoeklaan (Nieuw-Vossemeer)

Het niet starten met de werkzaamheden van de laatste vier locaties heeft te maken deels te maken
met het ontbreken van budget en deels de personele wisselingen. Hierdoor is de Watertorenweg
doorgeschoven naar 2021. Voor de andere locaties wordt in 2021 naar mogelijkheden gekeken.
Navolgend een overzicht van de bestedingen in de groenbeheerprojecten 2020:

Openbaar groen

Gepland

Uitgegeven

Te besteden

voor 2020

2020

na 2020

Overige uitgaven
5.000

-

17.000

13.895

7.300

4.000

Kappen 9 platanen Kruispoort

81.000

81.000

Vervangen Bomen Buitengebied

65.000

65.000

Groen op Orde

25.000

23.121

175.000

127.000

Beheer ecologische verbindingszones
Aanpak exoten
Plan van aanpak schetsontwerp stadspark Stb.

Groenbeheerplan:

48.000

Specificatie uitgaven:
Reconstructie Van Treslonglaan e.o.

31.710

Reconstructie Groenekruisstraat

32.763

Reconstructie Van Nesstraat

27.176

Reconstructie zuid fase 2 & 3 afronding
Reconstructie Witte de Withstraat

7.725
16.924

Inboet/vervanging

4.802

Onderzoek

5.285

Diversen

615

Openbaar groen buiten de kom
Het openbaar groen buiten de kom bestaat hoofdzakelijk uit wegbermen en bomen. Ten aanzien
van de bomen in het buitengebied zou er in 2018 een scan gemaakt zijn van de kwaliteit hiervan.
Deze scan heeft deels plaatsgevonden. Door het ontbreken van capaciteit is het niet gelukt deze
werkzaamheden in 2020 af te ronden waardoor dit is opgeschoven naar 2021.
Wel is in het kader van aanpak van boomlocaties in het buitengebied een groot aantal bomen
vervangen.
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Watergangen
Groot onderhoud waterbodems
Het waterschap Brabantse Delta en de gemeente staan aan de lat voor het groot onderhoud van
de watergangen in het stedelijk gebied. Het zogenaamde baggeren is een maatregel om een zo
goed mogelijke doorstroming te realiseren en te behouden en draagt bij aan de verbetering van de
waterkwaliteit. Voor het groot onderhoud aan de watergangen is een baggerbeheerplan opgesteld
waarin staat aangegeven dat in de periode van 8 jaar alle waterbodems binnen de kom op orde
zijn.
Baggerbeheerplan Stedelijke Water 2019-2026
In 2019 is samen met het waterschap en een aantal andere gemeenten gestart met de
voorbereiding voor een gezamenlijk bestek voor het baggerwerk voor het eerste deel van de
watergangen. Hierin zitten voor de gemeente Steenbergen een aantal watergangen in Dinteloord
en de retentievijver in Nieuw-Vossemeer. Vanwege de problematiek rondom PFAS is het proces stil
komen te liggen en hebben een aantal gemeenten besloten om op andere wijze door te gaan. Het
waterschap is na de vaststelling van het tijdelijk handelingskader PFAS weer doorgegaan met de
voorbereiding.
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