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Onderwerp:  Openstaande vragen raadslid Lambers inzake Heense Hoeve 

 

 

Raadslid M. Lambers van de Volkspartij heeft in diverse e-mails vragen gesteld en om stukken verzocht 

inzake de Heense Hoeve. 

 

Bijgaand treft u hiervan een overzicht aan. In  het overzicht kunt u de beantwoording zien van de gestelde 

vragen alsmede de overgelegde bescheiden. 

 

Wij hebben tot op heden nog niet alle vragen beantwoordt dan wel stukken verstrekt. 

Onderstaand de vragen waarop nog geen antwoord is ontvangen dan wel waarvan geen stukken zijn 

verstrekt: 

 

Verslagen 

Gevraagd is om de verslagen ter beschikking te stellen (mits beschikbaar) van overleggen welke 

ambtelijk (OMWB/Provincie/Gemeente) of bestuurlijk  met de ondernemer zijn gevoerd. Ook zou hij graag 

alle adviezen en het verslag van het overleg van wethouder Zijlmans met Leefbaarheid de Heen 

ontvangen in de periode tussen 15 juli 2014 en januari 2015. 

 

Antwoord: Voor zover wij hebben kunnen nagaan bij zowel de provincie als de OMWB zijn er geen 

verslagen van enig overleg bekend. Het advies dat wij hebben gegeven aan de provincie en dat ook als 

zodanig is opgenomen in de definitieve  beschikking d.d. 1/7/2014 is ambtelijk verstrekt aan Leefbaarheid 

de Heen (stukken treft u bijgaand aan). Wethouder Zijlmans heeft telefonisch contact gehad met het 

secretariaat van Leefbaarheid de Heen nadat hij had kennis genomen van de verleende vergunning. Hier 

is geen verslag van gemaakt.  

 

Advies college verstrekt aan provincie 

Gevraagd is naar het advies van het college van b&w zoals is vermeld in de beschikking van 1 juli 2014. 

 

Antwoord: Het advies van het college is gelijk aan het ambtelijk advies dat u bijgaand aantreft (zie ook 

onder verslagen). 

 

Verslag met Dorpsraad Leefbaarheid de Heen 2015 

Gevraagd is naar een eventueel verslag met de dorpsraad in 2015. 

 

Antwoord: Er is nog geen overleg geweest in 2015 met de dorpsraad Leefbaarheid de Heen.   

 

Oude maar nog steeds geldende motie/ aanvraag vergunning 

Gevraagd is om de motie uit 1994 ter inzage te leggen alsmede de nieuwe aanvraag van de ondernemer. 

 

Antwoord: Bijgaand treft u deze motie uit 1994 aan. De nieuwe aanvraag treft u nog niet. De aanvraag is 

nog niet ontvankelijk.  

 

Handhavingverzoek Leefbaarheid de Heen huisvesting arbeidsmigranten 

U heeft ons gevraagd om het handhavingverzoek van Leefbaarheid de Heen ter inzage te leggen inzake 

de huisvesting van arbeidsmigranten in de Heense Hoeve. 
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Antwoord: Er is bij ons geen handhavingverzoek inzake de huisvesting van arbeidsmigranten bekend. 

 

Raad van State over de bestemmingsplannen buitengebied.met betrekking tot het beroep van de Heense 

Hoeve  

Wellicht ten overvloede maken wij u nog attent op de raadsmededeling van 14 april jl. waarin een 

passage is gewijd aan het beroep van de Heense Hoeve en de uitspraak van de Raad van State. 

 

Wij gaan er vanuit dat alle openstaande vragen hiermede zijn beantwoordt. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het college van Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

Namens dezen, 

Hoofd afdeling Publiekszaken, 

 

 

 

M.S.A. van Leeuwen 

 

 

  

  

 

 

 

 

  


