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Verslag : ZLTO Steenbergen/Bergen op Zoom 

Datum : 5 december 2013 

Tijd : 10.30 uur 

Locatie : Gemeentehuis Steenbergen b&w kamer 

Onderwerp : Structureel halfjaarlijks overleg 

   

   

Aanwezig : namens de gemeente Steenbergen: de heer C.J.M. van Geel(wethouder/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 K. van der Reest(beleidsmedewerker 

R&B), S. van Loon-Bosters(notulist) 

namens het ZLTO: de heer L. Brooijmans, mevrouw C. van Nieuwenhuizen, mevrouw 

J. de Witte 

Afwezig : de heer E.J. Van Treijen, de heer J. van Oorschot 

   

 

1. 1. 1. 1. Opening/verslagOpening/verslagOpening/verslagOpening/verslag 
De voorzitter opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom.  
Verslag overleg 6 juni 2013 
De heer Brooijmans zou graag over het glasvezelbeleid op de hoogte gehouden willen worden. Voor 
de agrarische sector is glasvezel ook van belang. 
Wethouder Heijmans geeft aan dat het de volle aandacht heeft. Echter, het buitengebied moet geen 
probleem vormen voor de aanleg van glasvezel in de kernen en de industriegebieden. 
 
Verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld.  
 
2. 2. 2. 2. De wegen in het buitengebied steeds slechter, door grondtransport AFCDe wegen in het buitengebied steeds slechter, door grondtransport AFCDe wegen in het buitengebied steeds slechter, door grondtransport AFCDe wegen in het buitengebied steeds slechter, door grondtransport AFC----aanleg en de aanleg van aanleg en de aanleg van aanleg en de aanleg van aanleg en de aanleg van 
de A4 (ZLTO)de A4 (ZLTO)de A4 (ZLTO)de A4 (ZLTO) 
De heer Brooijmans geeft aan dat de wegen in het buitengebied steeds slechter worden door het 
grondtransport van de aanleg van het AFCNP en de aanleg van de A4. Er wordt verzocht om aandacht 
te schenken aan de kwaliteit van de wegen. 
Wethouder Heijmans: met betrekking tot de A4 is een nulmeting gemaakt. Rijkswaterstaat moet alle 
schade verbonden aan de aanleg van de rijksweg herstellen. Geef de bewuste wegen door aan de 
gemeente, zodat dit naar Rijkwaterstaat gecommuniceerd kan worden. De heer Van der Reest geeft 
aan dat de vloeivelden leeg worden gereden via de Zuidzeedijk en de Noordlangeweg. De heer 
Brooijmans zegt dat er veel slik over de wegen is gereden. De heer Van der Reest geeft aan dat er 
contacten zijn geweest met de huidige bedrijven op het AFCNP over de overlast. Er is nog een 
discussie over wie wat gaat herstellen.  
Veel kabels en leidingen worden verlegd bij de Westlandselangeweg. Hierdoor is er veel overlast. 
Nutsbedrijven moeten zaken herstellen na hun werkzaamheden.  
Wethouder Van Geel geeft aan dat er aandacht zal zijn voor een correct herstel van de wegen.   

3. 3. 3. 3. De ontwikkeling van de Molendijk te Dinteloord (ZLTO)De ontwikkeling van de Molendijk te Dinteloord (ZLTO)De ontwikkeling van de Molendijk te Dinteloord (ZLTO)De ontwikkeling van de Molendijk te Dinteloord (ZLTO) 
De heer Brooijmans zegt dat er een bezwaarschrift is ingediend tegen het genomen besluit. Er is een 
beslissing op bezwaar van de gemeente  ontvangen. Deze brief is niet goed bevallen. Het bezwaarschrift 
wordt ongegrond verklaard. Er was verder geen uitleg bijgevoegd. Men had graag meer argumentatie 
gezien.   
Wethouder Van Geel geeft aan dat de beoordeling ongegrond is verklaard. Het bezwaarschrift is 
behandeld. Een advies met nadere motivering moet ook bijgevoegd zijn.  
 
4. 4. 4. 4.     De kosten opknappen van Bovensas (ZLTO)De kosten opknappen van Bovensas (ZLTO)De kosten opknappen van Bovensas (ZLTO)De kosten opknappen van Bovensas (ZLTO) 
De heer Brooijmans vindt de kosten vrij hoog voor het opknappen van de Bovensas dit loopt tegen de 3 
mln. De waterschapslasten gaan ook omhoog. Is dit nu wel reëel om zo op te knappen? De opmerking 
wordt door de wethouders voor kennisgeving opgenomen.   
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Mevrouw De Witte geeft aan dat agrariërs een rol kunnen hebben in kader van recreatie, de aanleg van 
aanlegsteigers, wandelen en het realiseren van natuur. De agrariërs kunnen bijdragen aan de 
ontwikkeling van de Kruislandse Kreken. 

Vanuit Europa en het rijk wordt gestimuleerd dat de agrarische bedrijven vergroenen. De uitvoering 
gebeurt middels de toeslagrechten. Voor de agrarische bedrijven is het nog wachten op de concrete 
invulling van de regeling. Er moet nog bekend worden aan welke voorwaarden de agrarische bedrijven 
moeten voldoen.  

Ook wordt er vanuit de agrarische natuurvereniging veel gedaan aan de realisatie van natuur en 
landschap in het buitengebied. Het realiseren van akkerranden is hierbij van belang. 

Wethouder Van Kesteren geeft aan dat in kader van Landschap van allure een  presentatie over De Linie 
is gegeven aan Provinciale Staten. De Kruislandse Kreken zijn hierin verbonden. Nu is het afwachten op 
het besluit van de provincie op 12 maart 2014. Ook in het kader van Waterpoort zijn de Kruislandse 
Kreken een project. 
 

6. 6. 6. 6. Bestemmingsplan Bestemmingsplan Bestemmingsplan Bestemmingsplan BBBBuitengebied Steenbergen uitengebied Steenbergen uitengebied Steenbergen uitengebied Steenbergen ––––    (STB)(STB)(STB)(STB) 
Wethouder Van Kesteren geeft aan dat de bestemmingsplannen voor het buitengebied zijn vastgesteld 
en in werking zijn getreden. Op verzoek van de gemeenteraad wordt gewerkt aan een herziening van de 
bestemmingsplannen voor het toevoegen van nevenfuncties en vervolgfuncties. Hierover is het overleg 
met de ZLTO opgestart. Mevrouw Van Nieuwenhuizen is tevreden over trajectverloop van het 
bestemmingsplan.  

7. 7. 7. 7. Huisvesting arbeidsmigranten Huisvesting arbeidsmigranten Huisvesting arbeidsmigranten Huisvesting arbeidsmigranten ––––    (STB)(STB)(STB)(STB) 
Wethouder Van Geel geeft aan dat er diverse gesprekken zijn geweest bij diverse agrarische bedrijven. 
De heer De Jong heeft bezoeken gebracht aan diverse bedrijven om over het onderwerp huisvesting 
arbeidsmigranten te praten. Meerdere bedrijven overwegen om meer te investeren in het huisvesten van 
hun personeel. Enkele bedrijven hebben aangegeven meer dan 40 personen te willen huisvesten op het 
eigen agrarische bedrijf. 
Wethouder Van Geel geeft aan dat de mensen goed gehuisvest moeten worden. De gemeente heeft een 
faciliterende rol. 
Wethouder Van Kesteren geeft aan dat arbeidsmigranten die lang genoeg binnen de gemeente blijven 
zich wel moeten inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie.  

8. 8. 8. 8. RondvraagRondvraagRondvraagRondvraag    
Niet van toepassing. 
 
9. 9. 9. 9. SluitingSluitingSluitingSluiting    
Volgend overleg in het voorjaar van 2014. Datum volgt in afwachting van nieuwe voorzitter na 
gemeenteraadsverkiezingen.          
 
 
 


