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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 11 maart 2015 

 

Op:  11 maart 2015 

Aanvang:  19:30 uur 

Locatie:  de raadzaal van het gemeentehuis 

 

Aanwezig:  

De heer  M.H.H.I. Remery  voorzitter 

De dames:   C.A.M. Korst   lid 

   W.A.M. Baartmans  lid 

  De heren:   W.J. van den Berge   lid 

M.H.C.M. Lambers   lid 

T.P.M. van Es    burgerlid 

M.J.M. Ooms   burgerlid 

E.C. van der Spelt   lid 

A.F.C. Theuns   lid 

C.A.A.M. Gommeren  lid   

L.C. Aben   burgerlid  

J.G.P. van Aken  lid 

J. Veraart   burgerlid 

G.G. de Neve   lid 

 

Mevrouw:  P.W.A. Lepolder  wethouder 

De heren:  V.J. van den Bosch   wethouder 

   C.F. Zijlmans   wethouder  

J.A.M. Vos   burgemeester 

 

  Mevrouw:  drs. E.P.M. van der Meer griffier   

 

Pers:   3 

Omroep:  n.v.t. 

Publieke tribune: 11 

 

De besluitenlijst is een opsomming van de genomen besluiten. De integrale audio opname van de vergadering is na te luisteren op 

www.raadsteenbergen.nl bij de vergadering van 11 maart  2015.  

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur met een woord van welkom.  

 

2. Vaststelling agenda. 

Het verzoek is agendapunt 6 zo vroeg mogelijk op de avond te behandelen. De vergadering gaat akkoord 

met directe behandeling.  

 

6. Presentatie gebiedsontwikkeling (Grevelingen) Volkerak Zoommeer als onderdeel van de zuidwestelijke 

Delta.  

De heren Aten en Hordijk  verzorgen de presentatie.   

(De presentaties en audio opname zijn te raadplegen op www.raadsteenbergen.nl bij de vergadering van 11 

maart 2015). 

 

3. Spreekrecht burgers.  

De heer Van Trijen spreekt in namens de ZLTO betreffende de economische visie.  

http://www.raadsteenbergen.nl/
http://www.raadsteenbergen.nl/
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Mevrouw Baartmans vraagt of er beter geluisterd had moeten worden naar de ZLTO. De heer Van Trijen 

geeft aan met deze visie te kunnen leven? 

De heer Van Aken vraagt naar de stabiliteit van de sector. De heer Van Trijen geeft aan dat de 

schaalvergroting doorzet en dat het al 40 jaar crisis is in de landbouw en dat de prijzen laag zijn. Mevrouw 

Baartmans vraagt naar de verzilting. De heer Van Trijen ziet de verzilting niet als kans. De agrarische sector 

heeft hier niet naar gevraagd. De mening van de ondernemer is afhankelijk van de locatie van de 

ondernemer. Niet iedereen heeft er last van.  

  

7. Economische visie 2020 Steenbergen.  

Er worden diverse vragen gesteld, over kerngetallen, verzilting als kans of bedreiging, het 

uitvoeringsprogramma, bedrijfsgericht onderwijs, leegstand onroerend goed, glasvezel en de rol van 

Steenbergen in de regio. Er wordt verzocht om meer tijd om deze nota te beoordelen. De heer Lambers 

vraagt om tijd om deze nota vast te stellen. Hij heeft behoefte aan overleg met belanghebbenden over deze 

nota.  

 

Wethouder Van den Bosch geeft aan waarom een aantal details (glasvezel en leegstand detailhandel) niet in 

deze visie staan. De Tom had vermeld moeten worden. Promotie is tot nu toe onvoldoende uitgewerkt, dit 

komt in een toelichting.  

 

De oordeelsvormende vergadering besluit dit stuk in april nogmaals op de agenda te zetten. De wethouder 

wordt gevraagd om een schriftelijke beantwoording van de vragen. Dit wordt op 8 april 2015 wederom 

geagendeerd.          

 

4. Vaststellen besluitenlijst van 11 februari 2015. 

De besluitenlijst wordt naar aanleiding van de opmerking van de heer Aben in de volgende vergadering 

opnieuw aangeboden.   

 

5. Vragenhalfuur.  

Volkspartij: 

1. De vraag betreft het parkeerbeleid en de controle hier op met name in de Sint Ontcommerstraat te 

Steenbergen. Er staan auto’s geparkeerd waar geen auto’s mogen staan. Hij vraagt het college dringend te 

laten kijken naar fout geparkeerde auto’s. De heer Vos vraagt of die stroken verboden te parkeren zijn. De 

heer De Neve geeft aan dat de BOA een aantal keer geweest is en dat er op de stoep wordt geparkeerd. De 

heer Vos geeft aan dat de vraag meegenomen wordt.  

 

2. De heer Lambers vraagt naar de carnaval bouwclubs en de publicatie daarover in de pers. Hij is zeer 

verbaasd waarom hij via de pers wordt geïnformeerd. Hij vraagt naar de bestemmingsplan voorschriften.  

Wethouder Zijlmans geeft aan aangegeven te hebben hier een mededeling ver te willen doen. Het college 

heeft een nota goedgekeurd. Hij heeft gisteren een gesprek gehad met een journalist en er niet bij 

stilgestaan dat dit eerder gepubliceerd zou worden dan de wethouder zijn mededeling zou doen.  

Wethouder Lepolder geeft aan dat de wetgeving is veranderd per 1 november 2014. Daarom zijn er nu 

mogelijkheden. De heer Lambers verzoekt om dit te agenderen voor de oordeelsvormende vergadering van 

april. Via de griffie wordt verzoek dit bij de voorzitters uitgezet.  

  

PvdA: 

De heer Van Aken stelt diverse vragen over de verkeerssituatie en veiligheid op de Molendijk. 

Wethouder Zijlmans geeft aan dat maatregelen in overleg met de bewoners is gedaan. In april wordt een 

evaluatieformulier uitgedeeld aan de bewoners. De uitkomst daarvan wordt afgewacht. De uitkomsten van 

het overleg met de politie wordt tevens afgewacht en daaraan toegevoegd.  

 

VVD: 

Op dit moment wordt er in de pers en via allerlei andere berichtgeving gesproken over taxaties van de WOZ. 

Wie verzorgt de taxaties voor de gemeente Steenbergen? Dat is de Woz taxateur.  

Hoe hoog bedraagt het aantal gegrond verklaarde bezwaren de laatste jaren? Hoe toetst de gemeente 

Steenbergen de juistheid van de taxaties? 
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Wethouder Van den Bosch geeft aan dat er een geautomatiseerd waarderingssysteem is. Er zijn12.000 

objecten. 200 bezwaren worden ingediend. De helft wordt toegekend.   

 

D66: 

De heer Van der Spelt vraagt of in het centrumplan Welberg ook rekening gehouden wordt met het reeds 

bestaande behoefte onderzoek.  

Wethouder Van den Bosch geeft aan dat dit plan iets anders behelst. Het is beperkter van karakter dan een 

totaal woonwensenonderzoek.    

 

Mededeling van de wethouder over de opening van de A4. 

De A4 wordt op 9 juli van ongeveer 10:00-13:00 officieel geopend.  

 

6. Presentatie gebiedsontwikkeling (Grevelingen) Volkerak Zoommeer als onderdeel van de zuidwestelijke 

Delta.  

Behandeld na agendapunt 2 (vaststelling agenda).  

 

7. Economische visie 2020 Steenbergen.  

Behandeld na agendapunt 3 (spreekrecht burgers). 

 

8. Woonvisie.  

Er worden vragen gesteld over duurzame aspecten. Er wordt gerefereerd aan de beleidsnota 

arbeidsmigranten. Er wordt gevraagd naar de taxatie van gronden in regionaal verband.  

Wethouder Lepolder geeft aan dat de lokale overheid zich moet richten op de buitenruimte. Er dient 

regionaal afgestemd te worden. De krimp hou je ook niet tegen door woningbouw te plegen. Windenergie 

wordt genoemd omdat dit ook in de beeldvormende vergadering aan de orde is geweest. De 

duurzaamheidlening komt niet van de grond. Waarom is dit is niet geheel duidelijk.  

Wethouder Van den Bosch geeft aan dat energieneutrale acties gericht worden op koopwoningen. Fondsen 

die in  het leven geroepen worden passen binnen de acties van de gemeente.  

Wethouder Lepolder geeft aan dat leefbaarheid en openbaar vervoer afhankelijk van elkaar zijn. De focus ligt 

op bestaande bouw. Zij gaat navragen in de regio hoe het werkt met taxaties, er komt via een mededeling 

een antwoord op. Er zijn regionale afspraken over de opvang van arbeidsmigranten. We zijn goed op weg 

met de realisatie van onze doelstelling. Het kan ook een kans zijn.  

 

Dit stuk gaat als  bespreekstuk naar de gemeenteraadsvergadering van 19 maart 2015.   

 

9. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst.  

De voorzitter vraagt of men belangstelling/behoefte heeft aan een toelichting op het nieuwe beleidsplan 

2015-2019 (en aanverwante stukken) van de Veiligheidsregio door algemeen directeur Nico van Mourik. De 

leden van de vergadering besluiten hier geen gebruik van te maken.  

Met betrekking tot het hoger beroep van De Jachthaven is dit niet op de rol gezet, waardoor de 

samenwerking met de ondernemer verder uitgewerkt wordt. 

 

De vragen van de heer Gommeren over ingekomen stuk 5 (snel internet) worden schriftelijke beantwoord.    

 

10. Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering om 23:34 uur.  

 

Aldus besloten in de vergadering van de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 8 april 2015 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

drs. E.P.M. van der Meer L.M.N. van Pelt 


