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ZLTO Steenbergen/Bergen op Zoom
20 augustus 2014
10.00 uur
B&W kamer
Structureel halfjaarlijks overleg

Aanwezig

:

Gemeente Steenbergen:
de heer V. vd. Bosch(wethouder,voorzitter), de heer C. Zijlmans(wethouder), mevrouw
P. Lepolder(wethouder), de heer M. de Jong(beleidsmedewerker), mevrouw S. van
Loon(notulist)
ZLTO: de heer E. van Treijen, de heer A. Jansen, mevrouw C. van Nieuwenhuijzen, de
heer H. Visser en de heer L. Brooijmans

Afwezig

:

1.

Opening/verslag vergadering 5 december 2014
De voorzitter heet iedereen welkom. Vanwege de nieuwe samenstelling van het college en nieuwe
leden bij het ZLTO wordt een introductieronde gehouden.

2.

Landbouwverkeer(wegen) verzoek opstellen uitvoeringsprogramma(ZLTO)
De heer Brooijmans geeft aan dat er bij de ZLTO een werkgroep landbouwverkeer is dat knelpunten
en kansen op de kaart zet voor nu en in toekomst. De uitkomsten van deze werkgroep wil de ZLTO
graag bespreken met de gemeente.
Graag wil men weten welke ontwikkelingen er zijn met betrekking tot de wegenaanpassingen.
Het ZLTO wil ook graag de stand van zaken weten over de Molendijk in Dinteloord. Tevens wordt er
gemeld dat als gevolg van de aanleg van de hoogspanningsverbinding er schade is ontstaan aan de
Tweede Kruisweg.
Wethouder Zijlmans geeft aan dat de gemeente een nieuw uitvoeringsprogramma voor verkeer gaat
maken. Even met Bert afstemmen. Over de situatie rondom de Molendijk kan worden gezegd dat de
rechter uitspraak heeft gedaan. De rechter heeft zich niet uigesproken over het eenrichtingsverkeer.
Wel heeft de rechter aangegeven dat de gemeente haar besluit nader moet onderbouwen. De
gemeente is in overleg getreden met de agrariër die beroep heeft ingesteld. Het is niet de bedoeling
om het eenrichtingsverkeer aan te passen.

3.

Ontwikkelingen glasvezel buitengebied(ZLTO)
De heer Jansen: modernisering van communicatiemiddelen in het buitengebied en de hele
gemeente is een noodzaak in de huidige tijd. Voor je bedrijf heb je moderne vormen van
datacommunicatie nodig. Er wordt gevraagd wat de stand van zaken is met betrekking tot de aanleg
van glasvezel.
Wethouder Zijlmans steunt het standpunt van de ZLTO. Wel wordt opgemerkt dat de praktijk
weerbarstiger is. De gemeente is in onderhandeling geweest met een leverancier voor de aanleg van
glasvezel, maar deze wil de aanleg beperken tot de kern Steenbergen. Het zou te kostbaar zijn voor
de leverancier om uit te breiden naar de andere kernen en het buitengebied. De gemeente bekijkt of
er in regionaal verband meer mogelijkheden geschapen kunnen worden voor de aanleg van
glasvezel in onder andere de gemeente Steenbergen.

4.

Standpunt van de gemeente inzake muskusrattenproef(ZLTO)
De heer Van Treijen is door het Waterschap Brabantse Delta geïnformeerd over de
muskusrattenproef waarmee is gestart in het buitengebied van Dinteloord. Het ZLTO wil graag weten
hoe de gemeente hierover denkt.
Wethouder Zijlmans zegt ook net als het ZLTO verrast te zijn over de start van deze pilot. Het is

belangrijk om te zorgen dat het proces in de gaten wordt gehouden en dat klachten worden
doorgegeven aan het Waterschap.
5.

Controle dieselolietanks. Hoe pakt de gemeente deze op?(ZLTO)
De heer Brooijmans wil graag namens het ZLTO weten hoe de gemeente Steenbergen gaat
controleren als de nieuwe wet voor dieselolietanks ingaat vanaf 1 januari 2015.
Wethouder Zijlmans geeft aan dat de vraag zal worden beantwoord in het verslag van dit overleg.
Antwoord: dit onderdeel wordt meegenomen binnen de normale controlemomenten van de bedrijven.

6.

Standpunt Volkerak Zoommeer. Zoet naar zout(ZLTO)
De heer Visser geeft aan dat het ZLTO een voorstander van een zoet Volkerak is.De verzilting gaat
3 á 4 km onder de dijk door. Het allerbelangrijkste is dat er een goede zoetwatervoorziening blijft.
Wethouder Lepolder geeft aan dat de gemeente een voorstander is van een zout Volkerak, mits de
goede zoetwatervoorziening gegarandeerd is. Er wordt ook aangegeven, dat het rijk en niet de
gemeente bepaalt of het Volkerak zoet blijft of zout wordt. De bestrijding van negatieve effecten heeft
voor ons een hoge prioriteit.

7.

Huisvesting arbeidsmigranten – (STB)
Wethouder Lepolder geeft aan graag meer informatie vanuit de ZLTO te krijgen over het onderwerp
huisvesting arbeidsmigranten. Zijn er problemen of gaat alles goed?
Wat is de behoefte van de bedrijven qua huisvesting?
De heer Visser geeft aan dat er nu een gebrek is aan goede huisvesting. Tevens wordt er verzocht
om beter te handhaven. Voorde behoefte van de bedrijven kan worden uitgegaan van het volgende::
- vollegrond tuinbouw
10- 30 personen
- akkerbouw
10 personen
- fruit
50 > personen
- glastuinbouw
50 > personen
Er wordt aangegeven dat de inschrijving van arbeidsmigranten in het GBA lastig is. De
arbeidsmigranten willen zich niet uitschrijven in het thuisland, ze zijn bang voor extra kosten en het
verliezen van voordelen uit het thuisland..
Wethouder Lepolder geeft aan dat er regionale afspraken zijn gemaakt voor de huisvesting
van arbeidsmigranten. Steenbergen loopt hierin voorop.

8.

Toeristenbelasting – (STB)
Wethouder Van den Bosch vertelt dat er een raadsvoorstel voor de toeristenbelasting (nietngezetenenbelasting) wordt voorbereid. De gemeenteraad heeft het college hiertoe in november
2013 opdracht gegeven. Er wordt voorgesteld om vanaf 1 januari 2015 met deze belasting te gaan
werken. De belasting geldt voor alle niet-ingezetenen (recreanten en arbeidsmigranten). Het is de
bedoeling om zo praktisch als mogelijk om te gaan met de belastingheffing. Het is de bedoeling dat
een gedeelte van de opbrengsten terug gaan naar de sector die bijdraagt.

9.

Rondvraag
- Wethouder Lepolder zou graag weten wat de ervaringen zijn over leegstaande bebouwing in
het agrarisch gebied. Regionaal zal hier een onderzoek naar worden gehouden. De vraag aan
het ZLTO om hiernaar te kijken.
- De heer Van Trijen overhandigt de brochure jaarverslag 2013 van het ZLTO.

10. Sluiting
Volgend overleg zal worden ingepland in begin 2015. De voorzitter dankt ieder voor zijn
aanwezigheid en sluit de vergadering.
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