
Motie 
De raad van de gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op 30 januari 2020, 
overwegende dat  

het college van burgemeester en wethouders tijdens de oordeelsvormende vergadering van 
de gemeenteraad de concept
mededeling voornemens te zijn deze ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeent
in de vergadering van februari 2020;

de oordeelsvormende vergadering heeft besloten dat alvorens een besluit zou worden 
genomen over de vaststelling eerst een beeldvormende vergadering zou worden gehouden 
welke tevens zou worden gekoppeld aan inform
ondernemers in de gemeente Steenbergen met betrekking tot de voornemens welke in de 
concept-visie zijn opgenomen;

de resultaten van die vergadering annex informatiebijeenkomst mede leidend zouden kunnen 
zijn voor de definitief door de raad vast te stellen visie energie en ruimte van de gemeente 
Steenbergen; 

mede overwegende dat: 

reeds voordat de oordeelsvormende vergadering plaats vond, op 5 december de ontwerp
structuurvisie ter inzage is gelegd onder mededelin
gemaakt tot zes weken na ter visielegging, derhalve tot 15 januari 2020;

deze termijn van zienswijzen indiening derhalve sloot voordat de beeldvormende  vergadering 
van de raad is gehouden, waardoor burgers en belan
beeldvormende vergadering annex informatiebijeenkomst niet meer de mogelijkheid hadden 
formeel zienswijzen naar aanleiding daarvan in te dienen;

naar aanleiding van schriftelijk gestelde technische vragen van de fractie 
weliswaar schriftelijk is medegedeeld op 21 januari 2020 en tijdens de beeldvormende 
vergadering dat het college reacties en zienswijzen naar aanleiding daarvan “mee zal nemen 
in het nog te formuleren raadsvoorstel, dat in maart 2020 zal
de zienswijzen termijn formeel wordt verlengd”; 

het belang van de inwoners en belanghebbenden van de gemeente Steenbergen belangrijker 
wordt geacht dan de procedures welke ambtelijk zijn besproken met de overige gemeenten 
over de Contourennota RES West

De raad van de gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op 30 januari 2020, 

het college van burgemeester en wethouders tijdens de oordeelsvormende vergadering van 
de gemeenteraad de concept-visie energie en ruimte heeft voorgelegd aan de raad, onder 
mededeling voornemens te zijn deze ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeent
in de vergadering van februari 2020;

de oordeelsvormende vergadering heeft besloten dat alvorens een besluit zou worden 
genomen over de vaststelling eerst een beeldvormende vergadering zou worden gehouden 
welke tevens zou worden gekoppeld aan informatievoorziening ten behoeve van burgers en 
ondernemers in de gemeente Steenbergen met betrekking tot de voornemens welke in de 

visie zijn opgenomen;

de resultaten van die vergadering annex informatiebijeenkomst mede leidend zouden kunnen 
de definitief door de raad vast te stellen visie energie en ruimte van de gemeente 

reeds voordat de oordeelsvormende vergadering plaats vond, op 5 december de ontwerp
structuurvisie ter inzage is gelegd onder mededeling dat zienswijzen kenbaar konden worden 
gemaakt tot zes weken na ter visielegging, derhalve tot 15 januari 2020;

deze termijn van zienswijzen indiening derhalve sloot voordat de beeldvormende  vergadering 
van de raad is gehouden, waardoor burgers en belanghebbenden naar aanleiding van die 
beeldvormende vergadering annex informatiebijeenkomst niet meer de mogelijkheid hadden 
formeel zienswijzen naar aanleiding daarvan in te dienen;

naar aanleiding van schriftelijk gestelde technische vragen van de fractie van de Volkspartij 
weliswaar schriftelijk is medegedeeld op 21 januari 2020 en tijdens de beeldvormende 
vergadering dat het college reacties en zienswijzen naar aanleiding daarvan “mee zal nemen 
in het nog te formuleren raadsvoorstel, dat in maart 2020 zal worden voorgelegd, zonder dat 
de zienswijzen termijn formeel wordt verlengd”; 

het belang van de inwoners en belanghebbenden van de gemeente Steenbergen belangrijker 
wordt geacht dan de procedures welke ambtelijk zijn besproken met de overige gemeenten 
over de Contourennota RES West-Brabant en daarmee prevaleert; 

De raad van de gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op 30 januari 2020, 

het college van burgemeester en wethouders tijdens de oordeelsvormende vergadering van 
visie energie en ruimte heeft voorgelegd aan de raad, onder 

mededeling voornemens te zijn deze ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad 

de oordeelsvormende vergadering heeft besloten dat alvorens een besluit zou worden 
genomen over de vaststelling eerst een beeldvormende vergadering zou worden gehouden 

atievoorziening ten behoeve van burgers en 
ondernemers in de gemeente Steenbergen met betrekking tot de voornemens welke in de 

de resultaten van die vergadering annex informatiebijeenkomst mede leidend zouden kunnen 
de definitief door de raad vast te stellen visie energie en ruimte van de gemeente 

reeds voordat de oordeelsvormende vergadering plaats vond, op 5 december de ontwerp-
g dat zienswijzen kenbaar konden worden 

deze termijn van zienswijzen indiening derhalve sloot voordat de beeldvormende  vergadering 
ghebbenden naar aanleiding van die 

beeldvormende vergadering annex informatiebijeenkomst niet meer de mogelijkheid hadden 

van de Volkspartij 
weliswaar schriftelijk is medegedeeld op 21 januari 2020 en tijdens de beeldvormende 
vergadering dat het college reacties en zienswijzen naar aanleiding daarvan “mee zal nemen 

worden voorgelegd, zonder dat 

het belang van de inwoners en belanghebbenden van de gemeente Steenbergen belangrijker 
wordt geacht dan de procedures welke ambtelijk zijn besproken met de overige gemeenten 



besluit het college van burgemeester en wethouders op te dragen: 
1. de termijn van zienswijzen alsnog te verlengen tot 1maart 2020, en 
2. de ontwerp structuurvisie energie en ruimte gemeente Steenbergen  

(NL.IMRO.0851.- SVenergieruimte -o001) opnieuw ter visie te leggen tot 1 maart 
2020, en 

3. het college van burgemeester en wethouders daardoor een ieder in de gelegenheid 
te laten stellen tot 1 maart 2020 een schriftelijke zienswijze kenbaar te maken aan de 
gemeenteraad of een mondelinge zienswijze kenbaar te maken op afspraak; 

4. naast de gebruikelijke publicatie de aanwezigen die zich hebben geregistreerd bij de 
beeldvormende vergadering energie & visie proactief te informeren over de extra 
mogelijkheid om een zienswijze in te dienen 

5. de besluitvorming door de raad plaats te laten vinden na ontvangst en verwerking van 
de naar aanleiding daarvan te ontvangen zienswijzen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Steenbergen, 30 januari 2020. 

Fractie Gewoon Lokaal!, Volkspartij, VVD, CDA, D66 en PvdA 

Bijlage: Technische vragen en antwoorden aan en van college van B&W. 



Bijlage: beantwoording technische vragen 

Vraag: Is het college rekening houdend daarmee bereid de termijn van indiening van 

zienswijzen te verlengen met twee maanden vanaf het voorleggen van het al dan niet 

aangepaste voorstel aan de gemeenteraad. 

Antwoord:

Alle reacties en zienswijzen die naar aanleiding van de beeldvormende vergadering op 23 

januari 2020 worden ingediend nemen wij mee in het raadsvoorstel over de Visie Energie 

en Ruimte, dat wij in maart 2020 aan u voorleggen. Ook de uitkomsten van de 

beeldvormende vergadering verwerken wij in dit raadsvoorstel. De zienswijzentermijn 

zullen wij echter niet formeel verlengen. De reden hiervoor is de nauwe samenhang van 

de Visie Energie en Ruimte met de Regionale Energiestrategie (RES). De Visie Energie en 

Ruimte vormt namelijk de input van de gemeente Steenbergen voor de RES.  

Consultatieronde Contourennotitie RES West-Brabant 

In februari 2020 kunt u als raad via een consultatieronde (zie ook onze raadsmededeling 

van 17 december 2019, BM1905637) reageren op de Contourennotitie RES West-Brabant. 

Wij hebben richting de regio reeds aangegeven dat u uw reactie op de Contourennotitie 

na de oordeelvormende vergadering op 4 maart 2020 toe zult sturen. Met de 

Contourennotitie RES West-Brabant wordt u geïnformeerd over de voorgenomen inhoud 

van de RES, onze (regionale) bijdrage aan de landelijke doelstellingen voor duurzame 

elektriciteit en warmte uit het Klimaatakkoord en de keuzes die daaraan ten grondslag 

liggen. De Contourennotitie wordt, na de consultatie van de zestien gemeenteraden in de 

regio, uitgewerkt tot een concept-RES. In onze raadsmededeling van 17 december 2019 

(BM1905637) hebben wij aangegeven dat wij het niet wenselijk vinden om de 

Contourennotitie RES West-Brabant eerder opiniërend te bespreken dan de Visie Energie 

en Ruimte, aangezien de Visie Energie en Ruimte onze input vormt voor de RES. Wanneer 

de zienswijzentermijn van de Visie Energie en Ruimte formeel wordt verlengd, heeft dit 

tot gevolg dat de Visie Energie en Ruimte niet in dezelfde vergadering als de 

Contourennotitie RES West-Brabant opiniërend kan worden behandeld.  

Visie Energie en Ruimte als aanvulling op de Structuurvisie 

De Visie Energie en Ruimte is een aanvulling op onze gemeentelijke Structuurvisie. Op 

grond van de Wet Ruimtelijk Ordening (Wro) is het niet verplicht om voor de vaststelling 

van een structuurvisie stukken ter inzage te leggen en de gelegenheid te bieden om 

zienswijzen naar voren te brengen. Wel is het (op grond van het Besluit Ruimtelijke 

Ordening) verplicht om aan te geven hoe burgers en maatschappelijke organisaties bij de 

voorbereiding van de structuurvisie betrokken zijn geweest. Wij hebben ervoor gekozen 

om de ontwerpvisie Energie en Ruimte wel ter inzage te leggen en de gelegenheid te 

bieden om zienswijzen naar voren te brengen. Vandaar dat wij nu ook kunnen besluiten 

om de reacties en zienswijzen, die naar aanleiding van de beeldvormende vergadering 

op 23 januari 2020 worden ingediend, mee te nemen in het raadsvoorstel over de Visie 

Energie en Ruimte (dat wij in maart 2020 aan u voorleggen) zonder dat de 

zienswijzentermijn formeel wordt verlengd. Ook de uitkomsten van de beeldvormende 

vergadering verwerken wij in het raadsvoorstel over de Visie Energie en Ruimte.  


