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Verslag 
Datum 
Tijd 
Lokatie 
Onderwerp 

ZLTO Steenbergen/Bergen op Zoom 
6 juni 2013 
10.30 uur 
Gemeentehuis Steenbergen b&w kamer 
Structureel halfjaarlijks overleg 

Aanwezig 

Afwezig 

namens de gemeente Steenbergen: de heer C.J.M. van GeeKwethouder/voorzitter), de 
heer L.C.M. Heijmans(wethouder), de heer A.M.C. van Kesteren(wethouder), de heer 
M. de Jong(beleidsmedewerker RO), de heer F. Donken(beleidsmedewerker R&B), 
S. van Loon-Bosters(notulist) 
namens de ZLTO: mevrouw C. van Nieuwenhuizen, de heer J. van Oorschot, de heer 
L. Brooijmans, mevrouw J. de Witte 
de heer E.J. van Treijen, 

Verslag 

1. Opening/verslag vorige vergadering 
De voorzitter heet iedereen welkom. De voorzitter van het ZLTO de heer Van Treijen is afwezig i.v.m. 
een conferentie. 
verslag vorige vergadering 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

2. A4: ontsluiting landbouwverkeer op korte en lange termijn 
De heer Brooijmans: het landbouwverkeer naast de A4 bij de aanleg viaduct bij de Noordlangeweg. 
Langzaam verkeer op de parallelweg. De weg is breed genoeg, maar de oprit niet. Er moeten meer 
passeerstroken komen. Nu is er slecht zicht. De maten zijn hetzelfde van alle viaducten. Voor het 
tegenliggend verkeer is het ook slecht zicht. 
De heer Van Oorschot is verbaasd over de opzet van de opritten. 
De heer Donken geeft aan dat bij de Zeelandweg-Oost aan twee kanten een parallelweg loopt. De ZLTO 
heeft destijds niet gereageerd op het plan. Er is dus akkoord gegeven voor de maten en de opzet. De 
heer Brooijmans: RWS dient zich te houden aan de landelijke normen. De heer Donken geeft aan dat de 
gemeente niets meer kan aanpassen. RWS mag niet meer van het tracébesluit afwijken. In de gemeente 
Bergen op Zoom zijn er nog weinig klachten ontvangen over de aanleg. Wethouder Heijmans zal de 
klacht van de ZLTO over de passeerstroken meenemen naar RWS. Voorheen geen wijzigingen 
aanbrengen volgens het tracébesluit van 1999. Mevrouw De Witte vertelt dat de afdeling ZLTO 
Steenbergen een ondernemersgroep gaat samenstellen. In bepaalde periodes inventariseren hoe het 
verkeer loopt en de knelpunten onderzoeken. Hierna met een rapport terugkomen naar de gemeente over 
de ervaringen. 
Landbouwverkeer 
De heer Brooijmans: tijdens de informatieavond in Dinteloord waren veel mensen verrast dat de Molendijk 
nu eenrichtingsverkeer wordt. De Molendijk is geen normale straat, deze wordt gebruikt voor doorgaand 
verkeer. Nu de Noordlangeweg afgesloten is, is men genoodzaakt via de Molendijk te rijden. Het is 
bezwaarlijk om de Molendijk eenrichtingsverkeer te maken. Maak het anders geluidsarmer. Het is moeilijk 
om elkaar te passeren. Wethouder Van Kesteren vraagt hoe vaak men nu echt gebruik maakt van de 
Molendijk? Wethouder Heijmans vertelt dat er tellingen in 2012 zijn gemaakt. De tellingen vallen mee wat 
betreft het landbouwverkeer op de Molendijk. Mensen die aan de dijk wonen moeten met een duurzame 
veilige inrichting komen. De wethouder begrijpt dat de agrariërs niet blij zijn. De heer Oorschot: veel 
landbouwers moeten over de dijk. Mevrouw De Witte wil graag inzage over de telling die gehouden is. 
Wethouder Heijmans geeft aan dat er gekeken moet worden naar alternatieven bij evenementen. 
Omleidingen in woonwijken. Wel goed in beeld krijgen waar de knelpunten zijn. Wethouder Heijmans: 
mogelijk op lange termijn is de rondweg in beeld. Voor de korte termijn is gekozen voor de huidige 
oplossing. De heer Brooijmans wil graag een gesprek over een alternatieve route bij evenementen, actie 



3. Glasvezelkabelbeleid 
Wethouder Heijmans geeft aan dat er vragen zijn gekomen van de raad en de commissie over de aanleg 
van glasvezelkabels. De gemeente is in gesprek met verschillende bedrijven. De gemeente wil de kernen 
van de gemeente voorzien van glasvezelkabels. De rest van buitengebied nog niet dat is te kostbaar. 
De heer Brooijmans geeft aan dat de gemeente er voor moet waken dat het buitengebied wordt 
uitgesloten. Bedrijven die glasvezel leveren maken het onnodig kostbaar. Wethouder Heijmans begrijpt 
het standpunt van de ZLTO en zal de boodschap meenemen. Mevrouw Van Witte benadrukt ook het 
economisch belang van de aanleg van glasvezelkabel. Agrariërs zijn afhankelijk van internet op zakelijk 
gebied. Landbouwers worden gedwongen vanuit de overheid om snellere verbindingen te krijgen. 
Zwaardere programmatuur voor registratie van werk. 

4. Waterpoort: verzilting Volkerak 
Mevrouw Van Nieuwenhuizen geeft aan dat de: conceptovereenkomst is getekend. Benadruk niet alleen 
het gedeelte over het water, maar haal ook het hele gebied omhoog. Het is meer dan alleen water en 
recreatie. ZLTO heeft ernstige bezwaren tegen de verzilting van het Volkerak. Het gebied moet voorzien 
blijven van een goede zoetwatervoorziening voor de agrarische sector. Er is vrees voor te weinig water in 
droge tijden. Ook zal een verzilt Volkerak veel kwelwater geven. Dit gaat ten koste van de kwaliteit bij de 
huidige landbouw. Zilte hapjes zijn geen alternatief voor de huidige agrarische sector in het gebied. 
Bij de Philipsdam zijn nu al problemen doordat er zout water wegsijpelt. Dit wordt niet gerepareerd. Een 
aantal recreatiebedrijven willen het Volkerak ook zoet houden en de directe doorgang naar Steenbergen 
behouden. De ZLTO Steenbergen is geen voorstander van de ontwikkelingen. 
Wethouder Van Kesteren: in relatie tot het Volkerak wordt een rijksstructuurvisie ontwikkeld. Uitgangspunt 
is dat de zoetwatervoorziening voor de agrarische sector geborgd is. Mevrouw De Witte geeft aan dat er 
binnenkort een afspraak is met de heer Coppens van het Waterschap. Wethouder Van Kesteren: één van 
de paragrafen is de inrichting van de zoetwatervoorziening. De heer Van Oorschot: er worden vaak 
besluiten genomen voor dat er goed over wordt gesproken. Een aantal jaren geleden is de discussie over 
een verzilt Volkerak begonnen vanwege de blauwalg. Wereldwijd staat het behoud van zoet water 
voorop. Voor het Volkerak wordt er over gesproken om een zoetwatervoorziening te verzilten. Wethouder 
Van Kesteren geeft aan dat de borging van zoetwatervoorziening voor de agrarische sector voorop blijft 
staan. Wethouder Van Geel: gemeente ziet belang voor behoud agrarisch gebied in Steenbergen. De 
sector moet het niveau van productie blijven behouden. Beslissingbevoegdheid ligt niet bij de gemeente 
maar hogerop. 
De heer De Jong: kan de ZLTO ook geen standpunt richting de hogere overheden uiten? De 
overkoepelende ZLTO en LTO kunnen onder voorwaarden wel instemmen. Wethouder Van Geel 
benadrukt nogmaals dat het behoud van de agrarische sector van belang is voor de gemeente. Echter, de 
besluitvorming over de verzilting van het Volkerak gebeurt door het rijk en niet door de gemeente. De 
gemeente is niet tegen verzilting, mits de zoetwatervoorziening wordt gegarandeerd. 

5. Visie gemeente Steenbergen(niets over landbouw) - ZLTO heeft eigen visie opgesteld 
Mevrouw Nieuwenhuizen geeft aan dat er inloopavonden in de gemeente zijn gehouden voor burgers 
over de toekomst voor Steenbergen. Naar aanleiding van deze avonden zijn er verschillende scenario's 
besproken in kader van de bezuinigingen. Er wordt weinig gemeld over de agrarische sector. In d e 1 e 

sessie is door de ZLTO wel aangegeven dat de Steenbergenaar belang heeft bij een welvarende 
agrarische sector. 
Wethouder Van Geel: in de bezuinigingsronde heeft het buitengebied een minimale rol. Mevrouw De 
Witte geeft aan dat het buitengebied ook van belang is voor de leefbaarheid van de kernen. Wethouder 
Van Kesteren: de agrarische sector is van belang voor de gemeente. Het buitengebied moet vitaal blijven. 
Wethouder Van Geel geeft aan om aan de samensteller van de presentatie mee te geven dat het 
buitengebied weinig in de aandacht is gebracht. Actie 
De heer Brooijmans deelt de visie van de ZLTO uit. Deze is eerder digitaal toegezonden. Wethouder Van 
Geel neemt de visie in ontvangst. Op 6 juni geven alle raadsfracties een visie over de scenario's voor de 
bezuinigingen. Mogelijk kan de ZLTO inspreken in het kader van het spreekrecht. Mevrouw De Witte stelt 
voor om in overleg te blijven over de visie van de ZLTO. De aanwezige wethouder stemmen hiermee in. 

6. Bestemmingsplan buitengebied Steenbergen 
Wethouder Van Kesteren geeft de stand van zaken weer. De bestemmingsplannen buitengebied met het 
bijbehorende milieueffectrapport zijn ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. 12 juni behandelt 
de raadscommissie de plannen. De gemeenteraad neemt op 20 juni een besluit over de vaststelling. De 
wethouder geeft aan een inloopdag te hebben gehouden voor de indieners van zienswijzen. 

Er zijn 23 indieners geweest om over hun zienswijzen te spreken. Vervolgens wordt er kort uitleg 
gegeven over de wijzigingen in de vast te stellen bestemmingsplannen en het bijbehorende 
milieueffectrapport ten opzichte van de ontwerp plannen. De zienswijze van de ZLTO komt ook aan bod. 

2 



Mevrouw Van Nieuwenhuizen: er zijn veel punten aangedragen in de zienswijze. Er zijn slechts drie 
punten aangepast. Wethouder Van Kesteren: de bestemmingsplannen zijn conserverend van aard. Alles 
wordt 1 op1 meegenomen naar het nieuwe bestemmingsplan. Wethouder Van Geel geeft aan dat de 
besluitvorming bij de raad ligt. 
De heer De Jong geeft kort aan dat met name de zienswijze van de provincie nog van belang is voor de 
ZLTO. Als gevolg van deze zienswijze is met name de bescherming van de ecologische hoofdstructuur 
en de groenblauwe mantel aangepast. Vervolgens wordt er een korte toelichting gegeven op het 
milieueffectrapport, de gevolgen voor de bestemmingsplannen buitengebied en de gevolgen voor de 
agrarische sector. Uitgangspunt is het behoud van de bestaande rechten. De belangrijkste wijziging van 
de bestemmingsplannen betreft het kunnen vergroten van een agrarisch bouwvlak van een 
grondgebonden agrarisch bedrijf met vee tot maximaal 1,5 hectare in plaats van de eerder opgenomen 
maximaal 2 hectare. 
Wethouder Van Kesteren geeft aan dat er ruimte wordt geboden voor de agrarische sector. 
Mevrouw Van Nieuwenhuizen maakt een opmerking over de boomteelt. De ZLTO vindt het niet nodig dat 
er een vergunning moet worden aangevraagd voor het aanbrengen van houtgewas in het buitengebied. 
Steenbergen heeft.de grootste boomkwekerij van Europa. Het aanvragen van een vergunning belemmert 
de bedrijfsvoering. 
De heer De Jong:in het geldende bestemmingsplan is eveneens een vergunningplicht opgenomen. Er 
moet rekening worden gehouden met openheid. 

7. Huisvesting arbeidsmigranten 
Wethouder Van Geel: er is veel werkgelegenheid voor arbeidsmigranten in de agrarische sector. Er moet 
maatschappelijk verantwoorde huisvesting worden geregeld voor deze mensen. De hulp van de ZLTO en 
haar leden is hierbij nodig. Er zijn verschillende vormen van huisvesting mogelijk op grond van het 
gemeentelijke beleid. Ook kunnen verschillende bedrijfstakken met elkaar samenwerken voor de 
realisatie van goede huisvesting. Er wordt afgesproken dat de ZLTO en de ambtelijke organisatie met 
elkaar in overleg gaan over dit onderwerp. 

8. Rondvraag 
- Wethouder Heijmans: landbouwafval ligt nog steeds in het buitengebied rondom De Heen. Mocht 

men meldingen willen maken over afval in het gebied dan kan men dit doorgeven aan 
Linda Ligtenberg van R&B. Tijdens vrijwilligersdag is er minder zwerfafval opgehaald. 

- Mevrouw De Witte heeft de portefeuille overgenomen van Erik-Jan van Treijen met betrekking tot 
samenleving/promotie en PR. Tevens zit mevrouw De Witte in het Bestuur van de ANV Brabantse 
Wal(Agrarische Natuurvereniging). 

9. Sluiting 
Volgend overleg wordt afgestemd met het bestuurssecretariaat. 
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ACTIE-BESLUITENLIJST 

Wie Actie/besluit Onderwerp Datum 
vaststelling 

ZLTO Actie Gesprek wethouder Heijmans over alternatieve 
route bij evenementen Dinteloord. 

6 juni 2013 

ZLTO / Steenbergen Actie Overleg huisvesting arbeidsmigranten 6 juni 2013 
ZLTO/Steenbergen Besluit Volgend overleg 5 december. 6 juni 2013 
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