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Geachte Dorpsraad,

Naar aanleiding van uw vragen van bovenstaande datum gericht aan wethouder M.
Termeer, inzake de havenkom en het havenkanaal van Dinteloord, volgt hierbij onze
beantwoording.

1a.Wie is verantwoordelijk voor het uitbaggeren van havenkanaal en havenkom?
Antwocrdc... ---- - - ---- -~. ~ -~-- - -- - - -----
De gemeente is verantwoordelijk voor het uitbaggeren van zowel havenkanaal als
havenkom.

2a. Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de beschoeiing en waterkant?
Antwoord:
De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de beschoeiing.

1b. Wanneer staan er baggerwerkzaamheden gepland om te worden uitgevoerd?
2b. Staan er onderhoudswerkzaamheden aan de beschoeiing gepland? Zo ja, wat is
de aard van deze werkzaamheden en wanneer worden deze uitgevoerd?
Antwoord:
Wij zullen dit jaar een onderzoek laten doen naar de diepgang van het kanaal en de
kwaliteit van de beschoeiing. We willen op basis van dit onderzoek inzicht krijgen in de
kosten voor het eventueel uitvoeren van baggerwerkzaamheden en het opknappen
van de beschoeiing. Vervolgens zal nadere besluitvorming dienen plaats te vinden
over de uitvoering, financiering en planning.



3a. Wie is verantwoordelijk voor het snoeien van bomen die boven het havenkanaal
hangen.
Antwoord:
De aanliggende eigenaren zijn verantwoordelijk voor het snoeien van de overhangende
begroeiing boven het havenkanaal.

3b. Zijn er rechtsmaatregelen die eigenaren van bomen tot snoeien kunnen dwingen?
Antwoord:
Ja, op basis van artikel 5:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kunnen
eigenaren worden gedwongen om de bomen te snoeien.

4a. Wie is verantwoordelijk voor de afgifte van ligvergunningen voor boten in het
havenkanaal?
Antwoord:
Er is geen sprake van een vergunningstelsel. Op basis van artikel 5:25, tweede lid van de
APV kunnen wij nadere regels stellen en beperkingen stellen naar soort en aantal
vaartuigen dat in openbaar water kan liggen.

4b: Wat is het beleid ten aanzien van het afgeven van vergunningen?
Antwoord:
Zoals al bij de vorige vraag aangegeven is er geen sprake van een vergunningenstelsel.
Op basis van de APV kunnen wij nadere regels stellen en beperkingen stellen ten aanzien
van in te nemen ligplaatsen. Gelet op de door u aangegeven klachten lijkt het wenselijk om
nadere regels te stellen. Over de inhoud van deze nadere regels willen wij echter wel
vooraf overleg met belanghebbenden hebben, waaronder ook uw dorpsraad.

4c. Wordt er, op enigerlei wijze, controle uitgevoerd?
Antwoord:
Nee, omdat er op basis van het ontbreken van bovengenoemde nadere regels geen
juridische grondslag is om te handhaven tegen in het havenkanaal liggende boten.

5. Is de gemeente bereid een verbetering van de veiligheid van de Havenweg voor fietsers
en wandelaars bij dit project te betrekken?
Antwoord:
Het realiseren van een apart fiets of wandelpad valt moeilijk te realiseren vanwege een
gebrek aan ruimte. Uw verzoek om het aanbrengen van goede verlichting willen wij nader
bestuderen. Hier kunnen wij momenteel nog geen standpunt over innemen.

Hoogachtend,
namens burgemeester ethouders van Steenbergen,

Or a. Meulblok
Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling
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