
Besluitenlijst :  van de openbare vergadering van de RAAD  

datum :  op donderdag 29 september 2011 

tijd :  om 19.30 uur 

plaats :  in de raadszaal, Buiten de Veste 1 

___________________________________________________________________________ 

 
Aanwezig:  de heer J.J. Hoogendoorn          voorzitter 

 

 de dames  D. Abresch     lid  

  W.A.M Baartmans             lid           

  L.C.M. Baselier    lid 

  M.J.E. van der Blom   lid 

  C.A.M. Korst-Dingemans   lid  

  P.W.A. Lepolder    lid 

   

 de heren C.A.M. Aarts    lid 

  W.J. Van den Berge    lid 

  J.W. Boluijt                    lid 

  N.C.J. Broos    lid   

  J.W. Huijbregts     lid 

  J.G. Ooms      lid  

  M.H.H.I. Remery    lid 

  J.H.F. Weerdenburg   lid 

  C.F. Zijlmans    lid    

   G.G. de Neve                        lid 

  V.J. van den Bosch    lid 

  M.J.M. van Zundert    lid 

    

  C.J.M. van Geel    wethouder 

  A.M.C. Van Kesteren    wethouder  

  P.J.H.M. de Koning    wethouder 

 

 mevrouw  E.P.M. van der Meer   griffier 

 

Afwezig:   L.M.N. Van Pelt    lid 

       

Publieke tribune:  13 personen  

Omroep:   6 personen 

Pers:   2 personen 

 
AGENDA 
 
1. Opening.  

 

2. Vaststelling agenda. 

Bij vaststelling agenda geeft de raad de gelegenheid aan twee insprekers om bij 3 in te spreken over 

onderwerpen die al in de commissie aan de orde zijn geweest.  

De heer Zijlmans geeft aan dat punt 8 wordt een bespreek stuk wordt. De heer Broos kondigt een motie aan 

over het evenementenbeleid. De voorzitter vraagt of de raad deze motie wil behandelen aangezien er reeds 

zienswijzen zijn ingediend. De heer Boluijt is het eens met het standpunt van de heer Broos.   

 

 

 

gemeente Steenbergen 
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Heer de Neve heeft geen behoefte aan de motie. De heer Broos vraagt om de motie bij 16 te behandelen. 

De heer Van Zundert  en de heer Van den Berge maken hierover een opmerking.    

 

3. Spreekrecht voor burgers. 

De heer Van Groenestijn namens ‘Handen af van de polder’ spreekt in over de eventueel te plaatsen 

windmolens. Hij gaat in op de reeds aangeboden uitkomst van de enquête.   

 

De heer Tampoebolon spreekt in namens de dorpsraad Dinteloord en Prinsenland. Ten eerste over 

windenergie. Ten tweede over de nota van uitgangspunten bestemmingsplan buitengebied.   

 

4. Vragenronde voor raadsleden aan het college van burgemeester en wethouders. 

Beantwoording schriftelijke vragen. 

Er zijn vragen gesteld door de heer De Neve en de heer Remery.   

De heer de Neve stelt vragen over het vervoer en de opslag van puin door en in Dinteloord. Zijn er nog meer 

puinbrekers in Steenbergen? Wethouder Van Kesteren geeft aan dat er voldoende over gecorrespondeerd 

is en dat er een aanvraag in behandeling is, de heer De Neve wil graag een antwoord op zijn vragen. De 

heer Boluijt geeft aan dat zijn fractie tot de conclusie is gekomen dat alles keurig gaat volgens de procedure.  

De heer Van den Berge geeft zijn mening hierover. De heer De Neve geeft aan hoe de procedure is 

gelopen. Er volgt nog antwoord uit het college  

 

De heer Remery  stelt vragen over het centrumplan Vossemeer hij wil graag weten wat de stand van zaken 

is. Er zijn diverse plannen die leven, maar wat gebeurt er nu exact. Hoe is de regie? 

Wethouder Van Geel geeft aan dat de raad al een aantal maal is geïnformeerd. Op dit moment is er weinig 

nieuws omdat de planvormingfase loopt waarbij veel partijen betrokken worden. De regie van de 

bouwactiviteiten is in handen van de bouwer.  De heer Remery wil dat burgers er voldoende bij betrokken 

worden.  

 

5. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergaderingen van 30 juni en 7 juli 2011. 

6. Ingekomen stukken en mededelingen. 

- 

 

A-stukken voorbereid in de commissies 
 

7.  Beleidsplan handhaving (B1101043) 

Akkoord. 

8. Vaststelling bestemmingsplan Oostgroeneweg Dinteloord (BM1100935)  

Wordt bij de b(espreekstukken) behandeld.  

 

Aangeboden door de rekenkamercommissie: 

9. Rapport jongerenwerk; onderzoek naar het jongerenwerk in Steenbergen 

Akkoord. 

 

Aangeboden door het audit-committee 

10. Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2011 

Akkoord 
 
 
 
 
 
B-stukken voorbereid in de commissies 
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8. Vaststelling bestemmingsplan Oostgroeneweg Dinteloord (BM1100935)  

De heer Zijlmans spreekt over de ontsluiting van het gebied. Het noemt dit een gemiste kans. De raad gaat 

akkoord met het besluit.  

 
11. Jaarrekening, bruidschat en statutenwijziging stichting SOM (BM1100947)  

De heer Broos vraagt naar de statutenwijziging. Wethouder Van Geel geeft aan dat met deze structuur door 

de raad nog invloed uitgeoefend kan worden. De raad gaat akkoord met het besluit. 

12. Verkoop grond Molenweg 16 (B1100976) 

De heer Ooms geeft aan dat er niet gesproken is over het al of niet realiseren van appartementen. De heer 

Weerdenburg vraagt naar de start van het project. De heer Remery geeft aan dat er verlies geleden wordt 

op het project. Hij vraagt zich af of er niet meer diversiteit gerealiseerd kan worden waardoor er ook een 

betere prijs bedongen had kunnen worden.  

Wethouder Van Geel geeft aan dat er al voldoende over de opbrengst is gezegd. De markt voor 

appartementen is verzadigd. De prijs wordt bepaald door het segment waarin gebouwd wordt. Met 

betrekking tot de sloop gaat deze zo snel mogelijk van start. Binnen een maand wanneer de vergunning 

rond is. De heer Remery vraagt zich af waarom een corporatie niet divers zou kunnen bouwen. De heer Van 

Geel geeft aan dat deze woningstichting geen koopwoningen bouwt. 

De raad gaat met uitzondering van de fractie van GB/DLP akkoord met het voorstel.   

 
13. Nota van uitgangspunten voor het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen (E1101193/BM1101027) 

De heer de Neve is tegen windenergie behalve bij het AFC, tegen biovergisting behalve bij de suikerfabriek. 

Hij is tegen het voorstel. Mevrouw Lepolder De heer Van den Bosch is van mening dat het betrekken van 

alle belanghebbenden een goede zaak is, maar men moet zich realiseren dat niet alle wensen ingewilligd 

kunnen worden. Met betrekking tot een aantal elementen vindt hij dat er erg reactief gereageerd wordt. Dit 

zou proactief moeten. De heer Zijlmans is van mening dat de raad een duidelijk standpunt heeft over 

windenergie. Hij verzoekt tevens om een inspraakprocedure. Mevrouw Korst geeft het woord aan de heer 

Boluijt  hij is van mening dat de ondernemers die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van 

alternatieve energiebronnen een belangrijke rol spelen. De voorwaarden in het voorstel acht hij te krap. De 

heer Ooms geeft aan dat niet iedereen content kan zijn met deze uitgangspunten. Zijn fractie is akkoord met 

het voorstel. Mevrouw Baartmans geeft aan dat de beantwoording met betrekking tot biomassavergisting 

tegenstrijdig lijkt. Bovendien vraagt zij naar de nieuw wet m.b.t. het verwerken van eigen mest. Zij vraagt 

wanneer de raad het besluit genomen heeft om glastuinbouw bij het Westland te realiseren en waarom er 

woningen van 750m3 gerealiseerd mogen worden. Zij pleit voor een besluit met betrekking tot windenergie 

omdat er nu geen windenergie toegestaan wordt volgens deze uitgangspunten zonder dat daar een 

inhoudelijke discussie over heeft plaatsgevonden. Zij vraagt naar een onderzoek naar de natuurwaarden. 

De heer Van den Berge heeft moeite met het voorstel en het proces. Het oorspronkelijk plan wordt gewijzigd 

zonder dat de dorpsraad hier voldoende bij betrokken is. Hij dient een vijftal amendementen in.  

Wethouder Van Kesteren geeft aan dat windenergie als onderwerp terugkomt bij de structuurvisie. Hij neemt 

de inwoners terdege serieus. Het ontwerp bestemmingsplan wordt ook echt naar buiten gebracht. Hij 

ontraadt de raad dit nu doorgang te laten vinden omdat hij er op latere momenten in verdere fases 

terugkomt bij de raad. De heer Zijlmans geeft aan dat er weinig inhoudelijke antwoorden zijn gegeven. Hij 

acht deze procedure een valse start. Mevrouw Lepolder wenst zekerheden over wat wel en niet mag. In het 

definitieve bestemmingsplan verwacht zij dat voldoende helder weergegeven wordt hoe de zaken geregeld 

worden. De heer Van den Bosch reageert op de opmerkingen in eerste termijn. De heer Van den Berge 

reageert daarop. De heer Van den Bosch geeft aan dat er een aantal zaken  niet gezegd zijn. Hij geeft aan 

dat biovergisting en windenergie hierdoor een kader krijgen. De heer Ooms / Mevrouw Baartmans / De heer 

Ooms reageert op de amendementen. Mevrouw Baartmans reageert tevens op de amendementen en op de 

verwoording van windenergie in de nota. Zei is blij met een inventarisatie van de onderwerpen met 

betrekking tot de natuurwaarden. De heer Ooms interrumpeert. Mevrouw Baartmans verduidelijkt. De heer 

Boluijt verduidelijkt het standpunt van het CDA over het amendement. Mevrouw Baartmans wil weten wat er 

op slot gegooid wordt. De heer Boluijt geeft aan dat 500 agrarische bedrijven aan schaalvergroting dienen te 

doen en dat dit later meegenomen moet worden. De heer Van den Berge reageert hierop en geeft aan dat 

amendement 4 aansluit bij dit CDA standpunt. De heer Ooms sluit zich daarbij aan. De heer Boluijt reageert 

met een voorstel voor wijziging van het amendement Mevrouw Lepolder vraagt om verduidelijking. 

De heer Boluijt dient namens het CDA een tweede amendement in.  
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Mevrouw Lepolder vraagt om opheldering. De heer Van den Berge reageert op de heer Ooms. De heer 

Ooms geeft aan dat er wel degelijk inspraak is geweest. De heer van den Bosch / De heer Van den Berge 

/De heer Boluijt / De heer Van den Berge.  

 

Wethouder Van Kesteren geeft antwoord op een aantal vragen. De heer Zijlmans reageert op de wethouder. 

De wethouder geeft aan dat het nu niet om Dinteloord gaat en zuinig ruimtegebruik en kwaliteit belangrijke 

uitgangspunten zijn. De heer Van den Berge / De heer Ooms / De heer Boluijt krijgt het woord om 

amendement 7 toe te lichten.  

   

Amendement 1: ingediend én aangepast in tweede termijn door het CDA verworpen 

 

Amendement 2: ingediend door de PvdA verworpen 

 

Amendement 3: ingediend door de PvdA verworpen 

 

Amendement 4: ingediend door de PvdA verworpen 

 

Amendement 5: ingediend door de PvdA verworpen 

 

Amendement 6: ingediend door de PvdA verworpen 

 

Amendement 7: ingediend door het CDA verworpen 

 

Lijst De Neve / DOOR! / PvdA tegen. De raad gaat akkoord met het besluit..      

 

14. Strategische agenda RWB 2012 – 2020 (BM1100958) 

De heer de Neve: aantal deelnemende gemeenten aanpassen. Mevrouw Lepolder dient een amendement 

in. De heer Remery steunt het amendement. De heer Boluijt: CDA is voor regionale samenwerking waarbij 

de agenda niet over beladen dient te worden. Hij verzoekt om schorsing na de eerste termijn. Mevrouw 

Baartmans / De heer Ooms refereert aan de uitspraak van het college dat er geen spoorlijn op Steenbergs 

grondgebied is voorzien. De heer Van den Berge geeft aan dat er veel instaat. Hij wil opgemerkt hebben dat 

bio-based meer is dan alleen de agrarische sector omdat er in Steenbergen ook meer is dan de agrarische 

sector. Hij gaat in op het feit dat een regionale woonvisie wellicht toch handig zou zijn.  

 

Schorsing 

 

De heer Boluijt steunt het amendement, Mevrouw Baartmans en de heer Van den Berge niet.  

 

Het amendement wordt aangenomen met 15 stemmen voor en 3 stemmen tegen.  

 
15. Eventueel behandeling van een initiatiefvoorstel als op voorstel van een raadslid is besloten dat 

behandeling zal plaats vinden in dezelfde vergadering als waarin dit initiatiefvoorstel is ingediend. 

- 

 

16. Eventueel behandeling van tijdens de vergadering ingediende moties over niet op de agenda opgenomen 

onderwerpen. 

De heer Broos geeft een toelichting op zijn motie die handelt over de uitwerking van het 

evenementenbeleid. De heer de Neve  / De heer Zijlmans is van mening dat het niet meer past. De heer 

Zijlmans / Mevrouw Baartmans / de heer Van den Bosch / De heer Van den Berge geeft aan dat hij ervan 

uitgaat dat D66 het ermee eens is. De heer Van den Bosch geeft repliek. De heer Zijlmans / De heer Boluijt / 

De heer Zijlmans / De heer Boluijt / De heer Ooms geeft aan dat dit om een gewaardeerde activiteit gaat en 

dat het college ruimte krijgt om dit te doen.   

 

17. Rondvraag. 

- 
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18. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur. 

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van 27 oktober 2011 

 

de  griffier,       de voorzitter, 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer   J.J. Hoogendoorn 

 

 


