
min mui mi ii 
1502809 

AGEWOON 
JLLokaal! 

-Amendement /Do U 

De raad van de gemeente Steenbergen, in vergadering bijeen op donderdag 18 juni 2015 

Aan de orde agendapunt 5; Jaarstukken 2014 

Overwegende dat: 
de teksten op p. 46 en op p. 48-49 niet in lijn zijn met de inhoud en koers zoals verwoord in 
de "Zienswijze ontwerp-structuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer" van het college 
van 28 november 2014 (incl. nagestuurde aanvulling). 
deze zienswijze is uitgebracht in navolging van een gelijkluidende raadsmotie daags ervoor. 

B e s l u l t : ç^odop^ĉ, Idûejüo^viQ leic^eA 
1) aan de tekst op p. 46 onder het kopje Bestuurlijke kaders, het vnlgrnr l r punt t o r v o r r r n ; 
» "Zienswijze ontwerp-structuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer" 

-̂J-í- J 2Ţ~Xíe tekst op p. 48-9 onder het kopje Gebiedsontwikkeling Waterpoor t " als volgt aan te 
passen: 

» De tekst op p. 48 beginnend met "In het afgelopen jaar hebben to t en met de tekst op p. 
49 eindigend met is derhalve winst." te verwijderen. 

» Op die plek de volgende nieuwe tekst in te voegen: 
o "In het afgelopen jaar heeft een aantal partijen bij de minister gepleit voor verzilting 

van het Volkerak-Zoommeer. Steenbergen was een van die partijen maar eind 2014 
vond op voortouw van de gemeenteraad een heroverweging Į koerswijziging plaats. 
Steenbergen stelt zich sindsdien een stuk gereserveerder op tegenover verzilting van 
het VZM. De noodzaak van verzilting moet eerst beter worden aangetoond en ook de 
aannames op het vlak van ecologie en financiën moeten nader worden onderzocht. 
Omdat wij altijd de eis gesteld hebben dat, indien to t verzilting besloten wordt , eerst 
het zoetwater goed geregeld moet zijn, is al op voorhand besloten to t realisatie van 
een zeer goed zoetwatersysteem (veel beter dan to t nu toe het geval is) en dat is 
derhalve winst." . , ä . , . . . ^ i ^ . ļ Q n . 

En gaat over t 

Gewoon lokaal! 

an de dag 


