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Informatie welke is opgeslagen in de GFIEmailArchief m.b.t. Heense Hoeve + Michel Lambers vanaf november 2014 tot 22-04-2015.  
 
Nummer Datum Richting Van Aan Kort omschrijving e-mail                                                     LvM = Lenneke van Meer 

                                                                                            ML   =  Michel Lambers 
1 27-11-2014 

17:13 uur 
Uit LvM Divers Raadsmededeling - Informatie over Heensedijk 16b in De Heen 

2 01-12-2014 
21:57 uur 

In ML LvM De globale vragen aan het College m.b.t. Raadsmedeling van 27-11-2014 

3 14-01-2015 
08:15 uur 

Uit LvM ML Gecombineerd e-mail (in->uit) 
 
Het onderwerp Heense Hoeve is reeds regulier geagendeerd 
 

4 19-01-2015 
19:03 uur 

In ML LvM Ik maak wel een afspraak met je als de stukken er zijn. 

5 22-01-2015 
11:06 uur 

Uit LvM ML In de bijlage tref je de stukken aan met betrekking tot de Heense Hoeve. 

6 04-02-2015 
22:17 uur 

In ML LvM Gecombineerde e-mail (uit-in-in) 
 

• Zou jij kunnen en willen nagaan of deze stukken er zijn? 
• Kunnen de raadsleden inmiddels al beschikken over de gevraagde aanvullende stukken? 

 
7 05-02-2015 

09:13 uur 
Uit LvM MT  

cc ML 
Gecombineerde e-mail (uit-in-in-uit) 
 
De heer Lambers verzoekt om inzage in de stukken genoemd in de onder(onder)staande mail. 
 

8 05-03-2015 
20:07 uur 

In ML Lvm Gecombineerde e-mail (uit-in-in-uit-in) 
 
Het onderwerp is nu in december in een oordeelsvormende vergadering behandeld en in februari 
verschenen antwoorden, maar deze zijn onvoldoende om een afgewogen oordeel te kunnen vormen.  
  
Ik verzoek de mogelijkheid aan te houden dit onderwerp inhoudelijk nog een keer te agenderen voor een 
oordeelsvormende vergadering in april of mei 2015. 
 

9 09-03-2015 
12:49 uur 

Uit  LvM ML Gecombineerde e-mail (veel in-uit-intern) 
 
Wil je het echt op de agenda, moet met de voorzitters overlegd worden hoe of en hoe wij dit realiseren. 
 

10 09-03-2015 
16:24 uur 

In ML LvM Gecombineerde e-mail (extern-in) 
 
Diverse vragen en opmerkingen b.v.b. Ik houd inderdaad de optie zeker open om dit onderwerp nog een 
keer te agenderen op de agenda. Ik zal dat verzoek in overleg met de griffie indienen als het dossier 
compleet is. 
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11 01-04-2015 
20:59 uur 

In ML LvM Gecombineerde e-mail (uit-in) 
 
Diverse vragen en opmerkingen b.v.b. Op pagina 5 van de eerste bundel toegezonden stukken d.d. 22 
januari 2015 is met pen een aantekening geschreven. Het betreft de definitieve beschikking milieu 
Heense Hoeve d.d. 1 juli 2014 van de OMWB. Vermeld wordt dat het advies van het college van B&W 
onder punt 7 is weergegeven. Het betreft het advies op de ontwerpbeschikking dat ter inzage lag van 
23-4 t/m 5-6 2014. Een kopie van de aantekening voeg ik onder deze mail toe. 
 
Weet je of deze er gewoon niet zijn, of krijg ik ze niet? 
 

12 01-04-2015 
21:31 uur 

Uit LvM ML Gecombineerde e-mail (uit-in-in-uit) 
 
Bedankt voor je mail. Ik heb de vraag uitgezet.  
 

13 01-04-2015 
22:40 uur 

In ML LvM Gecombineerde e-mail (uit-in-in-uit-in) 
 
Dank je wel, ook voor het snelle oppakken. 
 

14 16-04-2015 
09:44 uur 

Uit LvM  ML Voor de vergadering van 13 mei staat ‘de Heense Hoeve’ op de agenda op verzoek van de Volkspartij. 
 

15 16-04-2015 
21:52 uur 

In ML LvM Gecombineerde e-mail (uit-in-in-in) 
 
Diverse antwoorden en opmerking b.v.b. Michel Lambers geeft aan welke stukken op de moeten. En 
merk ook op “Als met name het verslag van het overleg door wethouder Zijlmans en/ of het genoemde 
ambtelijk advies niet beschikbaar komt, wil ik met je overleggen of het zinvol is het onderwerp op de 
agenda te laten staan voor de maand april. Ik kan niet controleren of er nog andere adviezen zijn, dus 
moet ik er van uit gaan dat dat niet het geval is. Ik hoop dat dan ook maar.” 
 

16  16-04-2015 
22:03 uur 

In ML LvM Gecombineerde e-mail (uit-in-in-in-in-) 
 
Ik zie dat ik had verzuimd de burgemeester een cc te sturen. Dat is hiermee gecorrigeerd. 
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Ho, A. (gemeente Steenbergen)

Van: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen) [L.vanderMeer@gemeente-steenbergen.nl]
Verzonden: donderdag 27 november 2014 17:14
Aan: A. F. C. Theuns (AFC.theuns@home.nl); Aben, L. (gemeente Steenbergen); Agtmaal, D.

van (gemeente Steenbergen); Pelt, van A. (gemeente Steenbergen); Baselier, L.
(gemeente Steenbergen); Eric van der Spelt; Es, T. van (gemeente Steenbergen); Esther
Prent; G. de Neve (gerdeneve@planet.nl); Hommel, A. (gemeente Steenbergen);
Huijbregts, J. (gemeente Steenbergen); joeyvanaken@hetnet.nl; Kees Gommeren; Knop,
W. (gemeente Steenbergen); Korst-Dingemans, C. (gemeente Steenbergen); Lesley
Molhoop; Maas, E. (gemeente Steenbergen); Mees, B. (gemeente Steenbergen); Mees,
D. (gemeente Steenbergen); Michel Lambers; Neutkens, H. (gemeente Steenbergen);
Ooms, R. (gemeente Steenbergen); Pelt, van A. (gemeente Steenbergen); Prent, E.
(gemeente Steenbergen); Remery, M. (gemeente Steenbergen); Suijkerbuijk, B.
(gemeente Steenbergen); Theuns, A. (gemeente Steenbergen); timmy huisman; Veraart,
J. (gemeente Steenbergen); Vos, J. (gemeente Steenbergen); W. Baartmans
(wilmaenpeter@telfort.nl); Weerdenburg, J. (gemeente Steenbergen); Willem van den
Berge; Willy Knop

Onderwerp: raadsmededeling
Bijlagen: 39. Van college van burgemeester en wethouders. Betreft raadsmededeling Heense

Hoeve. Voorstel voor kennisgeving aannemen BM1402389.pdf

Dames en heren,

Op verzoek ontvangt u bijgaande raadsmededeling per omgaande. Deze wordt tevens als ingekomen stuk voor de
vergadering van 11 december geplaatst.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Steenbergen,
Griffier,
Lenneke van der Meer,
tel.: 0167-543 371,
mobiel: 06-85347707
email: L.vandermeer@gemeente-steenbergen.nl,
website: www.gemeente-steenbergen.nl,
Postbus 6, 4650 AA Steenbergen,
Bezoekadres: Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen.



gemeente Steenbergen 

linn iiiiiimi mi ii 
BM1402389 

RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Informatie over Heensedijk 16b in De Heen 

Steenbergen; 26 november 2014 

Aan de Raad, 

Onlangs bereikten ons berichten over activiteiten aan de Heensedijk 16b in De Heen. De ondernemer op 
dat adres bereidt werkzaamheden voor om zijn bedrijf te starten. 

We hebben inmiddels geconstateerd dat alle benodigde vergunningen door de provincie Noord-Brabant 
zijn verleend. Hierdoor is een onherroepelijke situatie ontstaan. 

Hoogachtend, 

I 
R.A.J ogers 

Ho
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Ho, A. (gemeente Steenbergen)

Van: M.Lambers [m.lambers@home.nl]
Verzonden: maandag 1 december 2014 21:57
Aan: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)
CC: Ger de Neve; Jos de Weert; Wil Knop
Onderwerp: raadsmededeling
Bijlagen: 39. Van college van burgemeester en wethouders. Betreft raadsmededeling Heense

Hoeve. Voorstel voor kennisgeving aannemen BM1402389.pdf

Geachte griffier, beste Lenneke.

Naar aanleiding van de zeer beknopte raadsmededeling welke wij op 27 november 2014 ontvingen wil de
fractie van de Volkspartij op 11 december 2014 mondelinge vragen stellen aan het college. Dat kan voor
ons bij het vragenhalfuurtje, maar logischer is waarschijnlijk gewoon bij de behandeling van de ingekomen
stukken.

De globale vragen gaan al vast hierbij zodat de beantwoording kan worden voorbereid.

1 Sinds wanneer is het college op de hoogte dat de provincie Noord Brabant de ontbrekende vergunningen
verleent?
2 Heeft het college overleg gepleegd met de Omgevingsdienst Midden en West Brabant en/ of de
provincie om de ingebruikneming van de varkensstal ingevolge een reeds lang bestaande motie van de
raad tegen te gaan?
3 Welke gewijzigde argumenten heeft het provinciebestuur gehanteerd ten opzichte van de toestand in
oktober 2006 toen niet langer het houden van meer dan ca 5.000 varkens op die lokatie werd gedoogd?
4 Het college heeft ongetwijfeld kennis genomen van het besluit namens de provincie Noord Brabant van
de Omgevingsdienst Midden en West Brabant d.d. 1 juli 2014
http://www.brabant.nl/vergunningbijlage.axd?id=29208
Waarom heeft het college de raad niet eerder dan nu op 27 november 2014 in kennis gesteld van de
beschikking en vooral ook van de gewijzigde aanvraag welke daar in werd genoemd?
5 Waarom heeft het college geen overleg gepleegd met de raad over dit onderwerp, waarbij de
mogelijkheid van herbevestiging van de “oude” motie wellicht kon worden besproken?
6 Heeft (en op welke wijze) het college de ingebruikneming van de stal Van de Borne met 6812 varkens
gecommuniceerd met de bevolking van De Heen?
7 Acht het college de ingebruikneming van de varkensstal in het belang van de ontwikkeling van De Heen?
8 Heeft het college alle beroepsmogelijkheden onderzocht en overwogen daar gebruik van te maken?
9 Is het college bereid de over dit onderwerp in 2013 en 2014 gevoerde correspondentie en aangelegd
dossier ter inzage te leggen voor de raad?

Naar aanleiding van de antwoorden komen wellicht meer vragen. Indien gewenst mag dit onderwerp ook
apart worden geagendeerd op een nadere datum. In dat geval verneemt de fractie van de Volkspartij dat
graag vooraf gaand aan de vergadering van 11 december 2014.

Vriendelijke groet,
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Klik hier met de rechtermuisknop als u afbeeldingen wilt downloaden. Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet
automatisch van internet gedownload.
Volkspartij

Michel Lambers
Kwartier 80
4651 WT Steenbergen
Tel 0167-564515 / 06 14809517

From: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)
Sent: Thursday, November 27, 2014 5:13 PM
To: mailto:AFC.theuns@home.nl ; Aben, L. (gemeente Steenbergen) ; Agtmaal, D. van (gemeente Steenbergen) ;
Pelt, van A. (gemeente Steenbergen) ; Baselier, L. (gemeente Steenbergen) ; Eric van der Spelt ; Es, T. van
(gemeente Steenbergen) ; Esther Prent ; mailto:gerdeneve@planet.nl ; Hommel, A. (gemeente Steenbergen) ;
Huijbregts, J. (gemeente Steenbergen) ; joeyvanaken@hetnet.nl ; Kees Gommeren ; Knop, W. (gemeente
Steenbergen) ; Korst-Dingemans, C. (gemeente Steenbergen) ; Lesley Molhoop ; Maas, E. (gemeente Steenbergen) ;
Mees, B. (gemeente Steenbergen) ; Mees, D. (gemeente Steenbergen) ; Michel Lambers ; Neutkens, H. (gemeente
Steenbergen) ; Ooms, R. (gemeente Steenbergen) ; Pelt, van A. (gemeente Steenbergen) ; Prent, E. (gemeente
Steenbergen) ; Remery, M. (gemeente Steenbergen) ; Suijkerbuijk, B. (gemeente Steenbergen) ; Theuns, A.
(gemeente Steenbergen) ; timmy huisman ; Veraart, J. (gemeente Steenbergen) ; Vos, J. (gemeente Steenbergen) ;
mailto:wilmaenpeter@telfort.nl ; Weerdenburg, J. (gemeente Steenbergen) ; Willem van den Berge ; Willy Knop
Subject: raadsmededeling

Dames en heren,

Op verzoek ontvangt u bijgaande raadsmededeling per omgaande. Deze wordt tevens als ingekomen stuk voor de
vergadering van 11 december geplaatst.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Steenbergen,
Griffier,
Lenneke van der Meer,
tel.: 0167-543 371,
mobiel: 06-85347707
email: L.vandermeer@gemeente-steenbergen.nl,
website: www.gemeente-steenbergen.nl,
Postbus 6, 4650 AA Steenbergen,
Bezoekadres: Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen.

_______________________________________________________________________________________
________________________________________________
Gemeente Steenbergen
Postbus 6
4650 AA STEENBERGEN

Algemeen telefoonnummer (0167) 543 434
Algemeen telefaxnummer (0167) 543 499
Algemeen emailadres info@gemeente-steenbergen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
Disclaimer
De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
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Verstrekking aan en gebruik door derden is niet toegestaan. Dit e-mail bericht is niet voorzien van een
rechtsgeldige handtekening. Aan de inhoud van dit bericht kunnen dan ook geen rechten worden
ontleend.
Gemeente Steenbergen bewaakt dagelijks de veiligheid en integriteit van haar elektronisch berichten
verkeer.
Desondanks kan gemeente Steenbergen niet garanderen dat het e-mail bericht juist, tijdig, volledig en
virusvrij wordt overgebracht. Gemeente Steenbergen kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------

Klik hier met
de
rech termuisk
nop als u
afbeeldingen
wilt
downloaden.
Ter

bescherming
van uw
privacy is
deze
afbeelding
niet
auto matisch

Dit e-mailbericht is gecontroleerd op virussen met Avast antivirussoftware.
www.avast.com



gemeente Steenbergen 

linn iiiiiimi mi ii 
BM1402389 

RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Informatie over Heensedijk 16b in De Heen 

Steenbergen; 26 november 2014 

Aan de Raad, 

Onlangs bereikten ons berichten over activiteiten aan de Heensedijk 16b in De Heen. De ondernemer op 
dat adres bereidt werkzaamheden voor om zijn bedrijf te starten. 

We hebben inmiddels geconstateerd dat alle benodigde vergunningen door de provincie Noord-Brabant 
zijn verleend. Hierdoor is een onherroepelijke situatie ontstaan. 

Hoogachtend, 

I 
R.A.J ogers 
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Ho, A. (gemeente Steenbergen)

Van: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen) [L.vanderMeer@gemeente-steenbergen.nl]
namens mgriffie [griffie@gemeente-steenbergen.nl]

Verzonden: woensdag 14 januari 2015 8:15
Aan: M.Lambers; mgriffie
CC: Ger de Neve; Wil Knop; Konings, I. (gemeente Steenbergen)
Onderwerp: RE: agenda 14-1-2015

Beste Michel,

Iroy is vanavond de ondersteuner van de voorzitter. Ik geef het aan Iroy door en hij zal dit met de voorzitter
bespreken.
Succes vanavond!

Met vriendelijke groet,

Gemeente Steenbergen,
Griffier,
Lenneke van der Meer,
tel.: 0167-543 371,
mobiel: 06-85347707
email: L.vandermeer@gemeente-steenbergen.nl,
website: www.gemeente-steenbergen.nl,
Postbus 6, 4650 AA Steenbergen,
Bezoekadres: Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen.

Van: M.Lambers [mailto:m.lambers@home.nl]
Verzonden: dinsdag 13 januari 2015 20:31
Aan: mgriffie
CC: Ger de Neve; Wil Knop
Onderwerp: agenda 14-1-2015

Iroy en Lenneke goedenavond.

Mede naar aanleiding van de expliciete vraag van wethouder Lepolder hedenochtend of ik bereid was de
vraagstelling inzake de vergunningverlening van het onbemande brandstofverkooppunt (agenda punt 13,
sub 6) uit te stellen heb ik besloten dit niet te doen.

De vragen dateren reeds van 12 november 2014 en werden in eerste termijn door het college, nadat de
vergunning al werd afgegeven, beantwoord door het college op 12 december 2014.

Rekening houdend met de overvolle agenda van de oordeelsvormende vergadering is debat met het
college over dit onderwerp in december 2014 reeds uitgesteld. Er is geen valide reden om dit nog een keer
te doen.

Ik verzoek de voorzitter van de vergadering morgen mij in de gelegenheid te stellen dit onderwerp in de
vergadering te bespreken, waarbij de wethouder van ruimtelijke ordening aanwezig is.

Het onderwerp Heense Hoeve is reeds regulier geagendeerd.

Vriendelijke groet,
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namens de fractie van de Volkspartij

Michel Lambers
Kwartier 80
4651 WT Steenbergen
Tel 0167-564515 / 06 14809517
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Ho, A. (gemeente Steenbergen)

Van: M.Lambers [m.lambers@home.nl]
Verzonden: maandag 19 januari 2015 19:04
Aan: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)
Onderwerp: Heensehoeve

Lenneke goedenavond,

dank voor je whatsapp over de Heensehoeve,

In de vergadering is al toegezegd dat de raadsleden deze kunnen inzien. Heel fijn dat dit via de griffie
verloopt. Ik maak wel een afspraak met je als de stukken er zijn.

Vr. gr.

Michel



1

Ho, A. (gemeente Steenbergen)

Van: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen) [L.vanderMeer@gemeente-steenbergen.nl]
Verzonden: donderdag 22 januari 2015 11:06
Aan: M.Lambers
Onderwerp: Stukken Heense Hoeve.
Bijlagen: Heensehoeve 2013-2014 - deel 1 van 2.pdf; Heensehoeve 2013-2014 - deel 2 van 2.pdf

Beste Michel,

In de bijlage tref je de stukken aan met betrekking tot de Heense Hoeve. Deze stukken zijn tevens geplaatst als
ingekomen stuk voor de vergadering van 11 februari. Omdat jij de vraagsteller was stuur ik ze ook even naar je via de
mail.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Steenbergen,
Griffier,
Lenneke van der Meer,
tel.: 0167-543 371,
mobiel: 06-85347707
email: L.vandermeer@gemeente-steenbergen.nl,
website: www.gemeente-steenbergen.nl,
Postbus 6, 4650 AA Steenbergen,
Bezoekadres: Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen.
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Ho, A. (gemeente Steenbergen)

Van: M.Lambers [m.lambers@home.nl]
Verzonden: woensdag 4 februari 2015 22:17
Aan: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)
CC: Ger de Neve; Wil Knop; Jos de Weert
Onderwerp: Re: Stukken Heense Hoeve.

Lenneke goedenavond.

Kunnen de raadsleden inmiddels al beschikken over de gevraagde aanvullende stukken?

Vriendelijke groet,

Michel Lambers.

From: M.Lambers
Sent: Thursday, January 22, 2015 5:42 PM
To: Lenneke van der Meer
Cc: Ger de Neve ; Wil Knop ; Jos de Weert
Subject: Stukken Heense Hoeve.

Lenneke goedemiddag.

Dank je voor de prima service.

Uit de stukken die ik globaal heb kunnen lezen, blijkt maar eens te meer, waarom het kunstwerk voor het
Brabante provinciehuis bestaat uit een groep, overigens mooi gemaakte, varkens.

Ik zal nog wel een paar dagen nodig hebben om alles goed door te nemen. Ik mis echter nu al het verslag
van wethouder Zijlmans van het door wethouder Lepolder genoemde overleg met Leefbaarheid De Heen.
Ik ontvang ook graag alle andere verslagen met deze dorpsraad in 2013, 2014 en 2015. Dat geldt ook
eventuele verslagen met de ondernemer van de Heense Hoeve en met ambtenaren en/ of bestuurders van
de provincies Noord Brabant en Zuid Holland alsmede ambtenaren van de OMWB.

Zou jij kunnen en willen nagaan of deze stukken er zijn?

Al vast dank,

vriendelijke groet,

Michel Lambers
Kwartier 80
4651 WT Steenbergen
Tel 0167-564515 / 06 14809517
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From: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)
Sent: Thursday, January 22, 2015 11:06 AM
To: M.Lambers
Subject: Stukken Heense Hoeve.

Beste Michel,

In de bijlage tref je de stukken aan met betrekking tot de Heense Hoeve. Deze stukken zijn tevens geplaatst als
ingekomen stuk voor de vergadering van 11 februari. Omdat jij de vraagsteller was stuur ik ze ook even naar je via de
mail.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Steenbergen,
Griffier,
Lenneke van der Meer,
tel.: 0167-543 371,
mobiel: 06-85347707
email: L.vandermeer@gemeente-steenbergen.nl,
website: www.gemeente-steenbergen.nl,
Postbus 6, 4650 AA Steenbergen,
Bezoekadres: Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen.

_______________________________________________________________________________________
________________________________________________
Gemeente Steenbergen
Postbus 6
4650 AA STEENBERGEN

Algemeen telefoonnummer (0167) 543 434
Algemeen telefaxnummer (0167) 543 499
Algemeen emailadres info@gemeente-steenbergen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
Disclaimer
De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Verstrekking aan en gebruik door derden is niet toegestaan. Dit e-mail bericht is niet voorzien van een
rechtsgeldige handtekening. Aan de inhoud van dit bericht kunnen dan ook geen rechten worden
ontleend.
Gemeente Steenbergen bewaakt dagelijks de veiligheid en integriteit van haar elektronisch berichten
verkeer.
Desondanks kan gemeente Steenbergen niet garanderen dat het e-mail bericht juist, tijdig, volledig en
virusvrij wordt overgebracht. Gemeente Steenbergen kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
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Ho, A. (gemeente Steenbergen)

Van: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen) [L.vanderMeer@gemeente-steenbergen.nl]
Verzonden: donderdag 5 februari 2015 9:13
Aan: Management Team
CC: B&W; Michel Lambers
Onderwerp: FW: Stukken Heense Hoeve.

Dames en heren,

De heer Lambers verzoekt om inzage in de stukken genoemd in de onder(onder)staande mail. Helaas kan ik niet
terugvinden wanneer ik deze mail op of vlak na naar u heb doorgezonden. Ik vrees dan ook dat dat niet is gebeurt,
waarvoor excuus.

Ik zie de stukken graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Steenbergen
Griffier
Lenneke van der Meer

tel.: 0167 - 54 33 71
mobiel: 06-85347707
e.mail: l.vandermeer@gemeente-steenbergen.nl
Website gemeenteraad: www.raadsteenbergen.nl
Website: www.gemeente-steenbergen.nl
Postbus 6, 4650 AA Steenbergen
Bezoekadres: Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen

Aanwezig: maandag t/m donderdag

Van: M.Lambers [mailto:m.lambers@home.nl]
Verzonden: woensdag 4 februari 2015 22:17
Aan: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)
CC: Ger de Neve; Wil Knop; Jos de Weert
Onderwerp: Re: Stukken Heense Hoeve.

Lenneke goedenavond.

Kunnen de raadsleden inmiddels al beschikken over de gevraagde aanvullende stukken?

Vriendelijke groet,

Michel Lambers.

From: M.Lambers
Sent: Thursday, January 22, 2015 5:42 PM
To: Lenneke van der Meer
Cc: Ger de Neve ; Wil Knop ; Jos de Weert
Subject: Stukken Heense Hoeve.

Lenneke goedemiddag.

Dank je voor de prima service.

Uit de stukken die ik globaal heb kunnen lezen, blijkt maar eens te meer, waarom het kunstwerk voor het
Brabante provinciehuis bestaat uit een groep, overigens mooi gemaakte, varkens.



2

Ik zal nog wel een paar dagen nodig hebben om alles goed door te nemen. Ik mis echter nu al het verslag
van wethouder Zijlmans van het door wethouder Lepolder genoemde overleg met Leefbaarheid De Heen.
Ik ontvang ook graag alle andere verslagen met deze dorpsraad in 2013, 2014 en 2015. Dat geldt ook
eventuele verslagen met de ondernemer van de Heense Hoeve en met ambtenaren en/ of bestuurders van
de provincies Noord Brabant en Zuid Holland alsmede ambtenaren van de OMWB.

Zou jij kunnen en willen nagaan of deze stukken er zijn?

Al vast dank,

vriendelijke groet,

Klik hier met de rechtermuisknop als u afbeeldingen wilt downloaden. Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding
niet automatisch van internet gedownload.
Volkspartij

Michel Lambers
Kwartier 80
4651 WT Steenbergen
Tel 0167-564515 / 06 14809517

From: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)
Sent: Thursday, January 22, 2015 11:06 AM
To: M.Lambers
Subject: Stukken Heense Hoeve.

Beste Michel,

In de bijlage tref je de stukken aan met betrekking tot de Heense Hoeve. Deze stukken zijn tevens geplaatst als
ingekomen stuk voor de vergadering van 11 februari. Omdat jij de vraagsteller was stuur ik ze ook even naar je via de
mail.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Steenbergen,
Griffier,
Lenneke van der Meer,
tel.: 0167-543 371,
mobiel: 06-85347707
email: L.vandermeer@gemeente-steenbergen.nl,
website: www.gemeente-steenbergen.nl,
Postbus 6, 4650 AA Steenbergen,
Bezoekadres: Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen.

_______________________________________________________________________________________
________________________________________________
Gemeente Steenbergen
Postbus 6
4650 AA STEENBERGEN

Algemeen telefoonnummer (0167) 543 434
Algemeen telefaxnummer (0167) 543 499
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Algemeen emailadres info@gemeente-steenbergen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
Disclaimer
De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Verstrekking aan en gebruik door derden is niet toegestaan. Dit e-mail bericht is niet voorzien van een
rechtsgeldige handtekening. Aan de inhoud van dit bericht kunnen dan ook geen rechten worden
ontleend.
Gemeente Steenbergen bewaakt dagelijks de veiligheid en integriteit van haar elektronisch berichten
verkeer.
Desondanks kan gemeente Steenbergen niet garanderen dat het e-mail bericht juist, tijdig, volledig en
virusvrij wordt overgebracht. Gemeente Steenbergen kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
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Ho, A. (gemeente Steenbergen)

Van: M.Lambers [m.lambers@home.nl]
Verzonden: donderdag 5 maart 2015 20:07
Aan: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)
Onderwerp: Re: Stukken Heense Hoeve.

Lenneke goedenavond.

Bij het raadsnieuws ontving de raad vanavond de navolgende stukken met betrekking tot de Heense
Hoeve: verslagen met Leefbaarheid De Heen d.d.

maart en oktober 2007, september 2008, september 2009, 7 september 2010, september 2011,
september 2012, 11 november 2013.

Nog in september 2011 en 2012 is door Leefbaarheid De Heen zorg uitgesproken over de ingebruikneming
van de varkensstal. Opmerkelijk is dat op 11 november 2013, dat was een half jaar nadat op 2 april 2013
door de provincie Noord Brabant de herziene beslissing is genomen. Het is opmerkelijk dat het
gemeentebestuur dat daarmee bekend was of verondersteld bekend te zijn geweest, althans mee bekend
had moeten zijn. Bij vervolgbespreking van dit onderwerp zal het college hierover opheldering worden
gevraagd.

Het verslag van de oordeelsvormende vergadering d.d. 11 december 2014 is in cursief hieronder vermeld.
Door wethouder Lepolder is medegedeeld dat wethouder Zijlmans overleg heeft gepleegd met
Leefbaarheid De Heen en de inwoners van De Heen, nog voordat wethouder Van den Bosch overleg over
de ingebruikname van de inrichting heeft gepleegd met de ondernemer.

In mijn mailverzoek d.d. 22 januari 2015 heb ik in herhaling gevraagd om alle verslagen met Leefbaarheid
De Heen over de jaren 2013, 2014 en 2015. Ik verzoek de verslagen uit 2014 (met name met betrekking tot
het door wethouder Lepolder genoemde overleg van wethouder Zijlmans met Leefbaarheid De Heen) en
voor zover bestaand 2015 ook aan de raad te overleggen.

Dat geldt ook alle verslagen van leden van het college en/ of ambtenaren die hun ten dienst staan met de
ondernemer van de Heense Hoeve en met ambtenaren en/ of bestuurders van de provincies Noord
Brabant en Zuid Holland alsmede ambtenaren van de OMWB.

Indien deze verslagen met Leefbaarheid over 2014 en 2015, alsmede met de ondernemer van de Heense
Hoeve en met ambtenaren en/ of bestuurders van de provincies Noord Brabant en Zuid Holland alsmede
ambtenaren van de OMWB niet bestaan ontvang ik daarvan graag gespecificeerd bericht.

Het onderwerp is nu in december in een oordeelsvormende vergadering behandeld en in februari
verschenen antwoorden, maar deze zijn onvoldoende om een afgewogen oordeel te kunnen vormen.

Ik verzoek de mogelijkheid aan te houden dit onderwerp inhoudelijk nog een keer te agenderen voor een
oordeelsvormende vergadering in april of mei 2015.
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12. Ingekomen stuk 39 van 11 december 2014: raadsmededeling Heense Hoeve
De heer Lambers vraagt zich af of de herziene beslissing op 2 april 2013 bekend was bij het college. Hij
vraagt zich af waarom het college de herziene beslissing niet heeft gecommuniceerd naar de
gemeenteraad. In het raadsprogramma staat dat de gemeente Steenbergen niet mee moet werken aan
nieuwe intensieve veehouderijen. Hij wil weten waarom het college niet handelde naar het
raadsprogramma en wat het college deed om de nieuwe vestiging van de varkensstal te voorkomen. Hij
informeert naar wat het college doet om een soortgelijke situatie in de toekomst te voorkomen en hoe de
communicatie richting de inwoners van De Heen verloopt. Hij wil graag inzage in de correspondentie over
de jaren 2013 en 2014 met betrekking tot dit onderwerp. De heer Lambers vraagt waarom geurwassers in
De Heen wel zouden werken, terwijl de geurwassers in Tholen niet werken. De heer Van Aken vraagt zich af
of er sprake is van een incident. Ook hij is benieuwd naar de communicatie met gemeenteraad en hoe
dergelijke situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden. De heer Remery vindt het vreemd dat de
gemeenteraad abusievelijk niet is ingelicht. Hij betreurt de huidige handelwijze.
Wethouder Lepolder zegt dat het college er eind november achter kwam dat de vergunning definitief was.
Er waren toen geen juridische mogelijkheden meer. Nadat de situatie bekend werd, nam wethouder
Zijlmans als kernwethouder contact op met inwoners van De Heen en de gemeenteraad is zo snel mogelijk
geïnformeerd. Er is sprake van een incident. Zij zegt dat het college zich altijd aan de wet heeft gehouden
en dat heeft tot gevolg dat bepaalde vergunningen niet tegengehouden konden worden. Het college spant
zich nu in om zo veel als mogelijk de overlast te voorkomen. Wethouder Van den Bosch zegt dat de
ondernemer zijn volledige medewerking verleent. De ondernemer neemt maatregelen om de geuroverlast
zo veel mogelijk te beperken. Het vrachtverkeer zou niet via De Heen gaan. Het aanzicht aan de voorzijde
van het gebouw blijft hetzelfde. De heer Lambers blijft ontevreden met de antwoorden. De luchtwassers
vallen volgens hem onder de bouwvergunning. Hij wil weten wat het college heeft gedaan met een motie
uit 1994 over dit onderwerp en hij vraagt nogmaals om de stukken over dit onderwerp ter inzage te leggen.
De heer Gommeren zegt dat wat er halverwege de jaren ’90 gebeurde, op het randje was. Hij wil geen
uitbreiding van de intensieve veehouderij. De heer Lambers haalt het standpunt van oud-Statenlid Van
Nieuwenhuizen aan. De heer Gommeren zegt dat het huidige bedrijf, gelet op de omvang, tegenwoordig
mogelijk tot de kleinere bedrijven hoort. De exploitanten van de varkenshouderij zaten beneden de
landelijke geurnormen. De heer Lambers adviseert de heer Gommeren om ervaringen elders op te halen.
De heer Gommeren zegt dat de overwegingen van de voor- en tegenstanders hem bekend zijn. Wethouder
Lepolder zegt toe dat de stukken RD15000108 over 2013 en 2014 ter inzage worden gelegd. Burgemeester
Vos zegt dat de stukken opgevraagd kunnen worden bij DIV.

From: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)
Sent: Thursday, February 05, 2015 9:12 AM
To: Management Team
Cc: B&W ; Michel Lambers
Subject: FW: Stukken Heense Hoeve.

Dames en heren,

De heer Lambers verzoekt om inzage in de stukken genoemd in de onder(onder)staande mail. Helaas kan ik niet
terugvinden wanneer ik deze mail op of vlak na naar u heb doorgezonden. Ik vrees dan ook dat dat niet is gebeurt,
waarvoor excuus.

Ik zie de stukken graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Steenbergen
Griffier
Lenneke van der Meer
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tel.: 0167 - 54 33 71
mobiel: 06-85347707
e.mail: l.vandermeer@gemeente-steenbergen.nl
Website gemeenteraad: www.raadsteenbergen.nl
Website: www.gemeente-steenbergen.nl
Postbus 6, 4650 AA Steenbergen
Bezoekadres: Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen

Aanwezig: maandag t/m donderdag

Van: M.Lambers [mailto:m.lambers@home.nl]
Verzonden: woensdag 4 februari 2015 22:17
Aan: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)
CC: Ger de Neve; Wil Knop; Jos de Weert
Onderwerp: Re: Stukken Heense Hoeve.

Lenneke goedenavond.

Kunnen de raadsleden inmiddels al beschikken over de gevraagde aanvullende stukken?

Vriendelijke groet,

Michel Lambers.

From: M.Lambers
Sent: Thursday, January 22, 2015 5:42 PM
To: Lenneke van der Meer
Cc: Ger de Neve ; Wil Knop ; Jos de Weert
Subject: Stukken Heense Hoeve.

Lenneke goedemiddag.

Dank je voor de prima service.

Uit de stukken die ik globaal heb kunnen lezen, blijkt maar eens te meer, waarom het kunstwerk voor het
Brabante provinciehuis bestaat uit een groep, overigens mooi gemaakte, varkens.

Ik zal nog wel een paar dagen nodig hebben om alles goed door te nemen. Ik mis echter nu al het verslag
van wethouder Zijlmans van het door wethouder Lepolder genoemde overleg met Leefbaarheid De Heen.
Ik ontvang ook graag alle andere verslagen met deze dorpsraad in 2013, 2014 en 2015. Dat geldt ook
eventuele verslagen met de ondernemer van de Heense Hoeve en met ambtenaren en/ of bestuurders van
de provincies Noord Brabant en Zuid Holland alsmede ambtenaren van de OMWB.

Zou jij kunnen en willen nagaan of deze stukken er zijn?

Al vast dank,

vriendelijke groet,

Klik hier met de rechtermuisknop als u afbeeldingen wilt downloaden. Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding
niet automatisch van internet gedownload.
Volkspartij
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Michel Lambers
Kwartier 80
4651 WT Steenbergen
Tel 0167-564515 / 06 14809517

From: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)
Sent: Thursday, January 22, 2015 11:06 AM
To: M.Lambers
Subject: Stukken Heense Hoeve.

Beste Michel,

In de bijlage tref je de stukken aan met betrekking tot de Heense Hoeve. Deze stukken zijn tevens geplaatst als
ingekomen stuk voor de vergadering van 11 februari. Omdat jij de vraagsteller was stuur ik ze ook even naar je via de
mail.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Steenbergen,
Griffier,
Lenneke van der Meer,
tel.: 0167-543 371,
mobiel: 06-85347707
email: L.vandermeer@gemeente-steenbergen.nl,
website: www.gemeente-steenbergen.nl,
Postbus 6, 4650 AA Steenbergen,
Bezoekadres: Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen.

_______________________________________________________________________________________
________________________________________________
Gemeente Steenbergen
Postbus 6
4650 AA STEENBERGEN

Algemeen telefoonnummer (0167) 543 434
Algemeen telefaxnummer (0167) 543 499
Algemeen emailadres info@gemeente-steenbergen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
Disclaimer
De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Verstrekking aan en gebruik door derden is niet toegestaan. Dit e-mail bericht is niet voorzien van een
rechtsgeldige handtekening. Aan de inhoud van dit bericht kunnen dan ook geen rechten worden
ontleend.
Gemeente Steenbergen bewaakt dagelijks de veiligheid en integriteit van haar elektronisch berichten
verkeer.
Desondanks kan gemeente Steenbergen niet garanderen dat het e-mail bericht juist, tijdig, volledig en
virusvrij wordt overgebracht. Gemeente Steenbergen kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------

_______________________________________________________________________________________
________________________________________________
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Gemeente Steenbergen
Postbus 6
4650 AA STEENBERGEN

Algemeen telefoonnummer (0167) 543 434
Algemeen telefaxnummer (0167) 543 499
Algemeen emailadres info@gemeente-steenbergen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
Disclaimer
De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Verstrekking aan en gebruik door derden is niet toegestaan. Dit e-mail bericht is niet voorzien van een
rechtsgeldige handtekening. Aan de inhoud van dit bericht kunnen dan ook geen rechten worden
ontleend.
Gemeente Steenbergen bewaakt dagelijks de veiligheid en integriteit van haar elektronisch berichten
verkeer.
Desondanks kan gemeente Steenbergen niet garanderen dat het e-mail bericht juist, tijdig, volledig en
virusvrij wordt overgebracht. Gemeente Steenbergen kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
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Ho, A. (gemeente Steenbergen)

Van: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen) [L.vanderMeer@gemeente-steenbergen.nl]
Verzonden: maandag 9 maart 2015 12:50
Aan: M.Lambers
CC: B&W
Onderwerp: RE: Stukken Heense Hoeve.

Beste Michel,

Bedankt voor je reactie op de stukken. Ik zal het college informeren over jouw reactie, ook stel je in de mail een
specifieke vraag aan het college die nog beantwoord dient te worden. Vanochtend is het laatste beschikbaar
gestelde verslag naar de raad gegaan. Indien je dit onderwerp op enig moment geagendeerd wilt hebben, zou je bij
het vragenhalfuur vragen kunnen stellen. Wil je het echt op de agenda, moet met de voorzitters overlegd worden
hoe of en hoe wij dit realiseren.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Steenbergen,
Griffier,
Lenneke van der Meer,
tel.: 0167-543 371,
mobiel: 06-85347707
email: L.vandermeer@gemeente-steenbergen.nl,
website: www.gemeente-steenbergen.nl,
Postbus 6, 4650 AA Steenbergen,
Bezoekadres: Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen.

Van: M.Lambers [mailto:m.lambers@home.nl]
Verzonden: donderdag 5 maart 2015 20:07
Aan: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)
Onderwerp: Re: Stukken Heense Hoeve.

Lenneke goedenavond.

Bij het raadsnieuws ontving de raad vanavond de navolgende stukken met betrekking tot de Heense
Hoeve: verslagen met Leefbaarheid De Heen d.d.

maart en oktober 2007, september 2008, september 2009, 7 september 2010, september 2011,
september 2012, 11 november 2013.

Nog in september 2011 en 2012 is door Leefbaarheid De Heen zorg uitgesproken over de ingebruikneming
van de varkensstal. Opmerkelijk is dat op 11 november 2013, dat was een half jaar nadat op 2 april 2013
door de provincie Noord Brabant de herziene beslissing is genomen. Het is opmerkelijk dat het
gemeentebestuur dat daarmee bekend was of verondersteld bekend te zijn geweest, althans mee bekend
had moeten zijn. Bij vervolgbespreking van dit onderwerp zal het college hierover opheldering worden
gevraagd.

Het verslag van de oordeelsvormende vergadering d.d. 11 december 2014 is in cursief hieronder vermeld.
Door wethouder Lepolder is medegedeeld dat wethouder Zijlmans overleg heeft gepleegd met
Leefbaarheid De Heen en de inwoners van De Heen, nog voordat wethouder Van den Bosch overleg over
de ingebruikname van de inrichting heeft gepleegd met de ondernemer.
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In mijn mailverzoek d.d. 22 januari 2015 heb ik in herhaling gevraagd om alle verslagen met Leefbaarheid
De Heen over de jaren 2013, 2014 en 2015. Ik verzoek de verslagen uit 2014 (met name met betrekking tot
het door wethouder Lepolder genoemde overleg van wethouder Zijlmans met Leefbaarheid De Heen) en
voor zover bestaand 2015 ook aan de raad te overleggen.

Dat geldt ook alle verslagen van leden van het college en/ of ambtenaren die hun ten dienst staan met de
ondernemer van de Heense Hoeve en met ambtenaren en/ of bestuurders van de provincies Noord
Brabant en Zuid Holland alsmede ambtenaren van de OMWB.

Indien deze verslagen met Leefbaarheid over 2014 en 2015, alsmede met de ondernemer van de Heense
Hoeve en met ambtenaren en/ of bestuurders van de provincies Noord Brabant en Zuid Holland alsmede
ambtenaren van de OMWB niet bestaan ontvang ik daarvan graag gespecificeerd bericht.

Het onderwerp is nu in december in een oordeelsvormende vergadering behandeld en in februari
verschenen antwoorden, maar deze zijn onvoldoende om een afgewogen oordeel te kunnen vormen.

Ik verzoek de mogelijkheid aan te houden dit onderwerp inhoudelijk nog een keer te agenderen voor een
oordeelsvormende vergadering in april of mei 2015.

12. Ingekomen stuk 39 van 11 december 2014: raadsmededeling Heense Hoeve
De heer Lambers vraagt zich af of de herziene beslissing op 2 april 2013 bekend was bij het college. Hij
vraagt zich af waarom het college de herziene beslissing niet heeft gecommuniceerd naar de
gemeenteraad. In het raadsprogramma staat dat de gemeente Steenbergen niet mee moet werken aan
nieuwe intensieve veehouderijen. Hij wil weten waarom het college niet handelde naar het
raadsprogramma en wat het college deed om de nieuwe vestiging van de varkensstal te voorkomen. Hij
informeert naar wat het college doet om een soortgelijke situatie in de toekomst te voorkomen en hoe de
communicatie richting de inwoners van De Heen verloopt. Hij wil graag inzage in de correspondentie over
de jaren 2013 en 2014 met betrekking tot dit onderwerp. De heer Lambers vraagt waarom geurwassers in
De Heen wel zouden werken, terwijl de geurwassers in Tholen niet werken. De heer Van Aken vraagt zich af
of er sprake is van een incident. Ook hij is benieuwd naar de communicatie met gemeenteraad en hoe
dergelijke situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden. De heer Remery vindt het vreemd dat de
gemeenteraad abusievelijk niet is ingelicht. Hij betreurt de huidige handelwijze.
Wethouder Lepolder zegt dat het college er eind november achter kwam dat de vergunning definitief was.
Er waren toen geen juridische mogelijkheden meer. Nadat de situatie bekend werd, nam wethouder
Zijlmans als kernwethouder contact op met inwoners van De Heen en de gemeenteraad is zo snel mogelijk
geïnformeerd. Er is sprake van een incident. Zij zegt dat het college zich altijd aan de wet heeft gehouden
en dat heeft tot gevolg dat bepaalde vergunningen niet tegengehouden konden worden. Het college spant
zich nu in om zo veel als mogelijk de overlast te voorkomen. Wethouder Van den Bosch zegt dat de
ondernemer zijn volledige medewerking verleent. De ondernemer neemt maatregelen om de geuroverlast
zo veel mogelijk te beperken. Het vrachtverkeer zou niet via De Heen gaan. Het aanzicht aan de voorzijde
van het gebouw blijft hetzelfde. De heer Lambers blijft ontevreden met de antwoorden. De luchtwassers
vallen volgens hem onder de bouwvergunning. Hij wil weten wat het college heeft gedaan met een motie
uit 1994 over dit onderwerp en hij vraagt nogmaals om de stukken over dit onderwerp ter inzage te leggen.
De heer Gommeren zegt dat wat er halverwege de jaren ’90 gebeurde, op het randje was. Hij wil geen
uitbreiding van de intensieve veehouderij. De heer Lambers haalt het standpunt van oud-Statenlid Van
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Nieuwenhuizen aan. De heer Gommeren zegt dat het huidige bedrijf, gelet op de omvang, tegenwoordig
mogelijk tot de kleinere bedrijven hoort. De exploitanten van de varkenshouderij zaten beneden de
landelijke geurnormen. De heer Lambers adviseert de heer Gommeren om ervaringen elders op te halen.
De heer Gommeren zegt dat de overwegingen van de voor- en tegenstanders hem bekend zijn. Wethouder
Lepolder zegt toe dat de stukken RD15000108 over 2013 en 2014 ter inzage worden gelegd. Burgemeester
Vos zegt dat de stukken opgevraagd kunnen worden bij DIV.

From: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)
Sent: Thursday, February 05, 2015 9:12 AM
To: Management Team
Cc: B&W ; Michel Lambers
Subject: FW: Stukken Heense Hoeve.

Dames en heren,

De heer Lambers verzoekt om inzage in de stukken genoemd in de onder(onder)staande mail. Helaas kan ik niet
terugvinden wanneer ik deze mail op of vlak na naar u heb doorgezonden. Ik vrees dan ook dat dat niet is gebeurt,
waarvoor excuus.

Ik zie de stukken graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Steenbergen
Griffier
Lenneke van der Meer

tel.: 0167 - 54 33 71
mobiel: 06-85347707
e.mail: l.vandermeer@gemeente-steenbergen.nl
Website gemeenteraad: www.raadsteenbergen.nl
Website: www.gemeente-steenbergen.nl
Postbus 6, 4650 AA Steenbergen
Bezoekadres: Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen

Aanwezig: maandag t/m donderdag

Van: M.Lambers [mailto:m.lambers@home.nl]
Verzonden: woensdag 4 februari 2015 22:17
Aan: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)
CC: Ger de Neve; Wil Knop; Jos de Weert
Onderwerp: Re: Stukken Heense Hoeve.

Lenneke goedenavond.

Kunnen de raadsleden inmiddels al beschikken over de gevraagde aanvullende stukken?

Vriendelijke groet,

Michel Lambers.

From: M.Lambers
Sent: Thursday, January 22, 2015 5:42 PM
To: Lenneke van der Meer
Cc: Ger de Neve ; Wil Knop ; Jos de Weert
Subject: Stukken Heense Hoeve.
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Lenneke goedemiddag.

Dank je voor de prima service.

Uit de stukken die ik globaal heb kunnen lezen, blijkt maar eens te meer, waarom het kunstwerk voor het
Brabante provinciehuis bestaat uit een groep, overigens mooi gemaakte, varkens.

Ik zal nog wel een paar dagen nodig hebben om alles goed door te nemen. Ik mis echter nu al het verslag
van wethouder Zijlmans van het door wethouder Lepolder genoemde overleg met Leefbaarheid De Heen.
Ik ontvang ook graag alle andere verslagen met deze dorpsraad in 2013, 2014 en 2015. Dat geldt ook
eventuele verslagen met de ondernemer van de Heense Hoeve en met ambtenaren en/ of bestuurders van
de provincies Noord Brabant en Zuid Holland alsmede ambtenaren van de OMWB.

Zou jij kunnen en willen nagaan of deze stukken er zijn?

Al vast dank,

vriendelijke groet,

Michel Lambers
Kwartier 80
4651 WT Steenbergen
Tel 0167-564515 / 06 14809517

From: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)
Sent: Thursday, January 22, 2015 11:06 AM
To: M.Lambers
Subject: Stukken Heense Hoeve.

Beste Michel,

In de bijlage tref je de stukken aan met betrekking tot de Heense Hoeve. Deze stukken zijn tevens geplaatst als
ingekomen stuk voor de vergadering van 11 februari. Omdat jij de vraagsteller was stuur ik ze ook even naar je via de
mail.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Steenbergen,
Griffier,
Lenneke van der Meer,
tel.: 0167-543 371,
mobiel: 06-85347707
email: L.vandermeer@gemeente-steenbergen.nl,
website: www.gemeente-steenbergen.nl,
Postbus 6, 4650 AA Steenbergen,
Bezoekadres: Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen.

_______________________________________________________________________________________
________________________________________________
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Gemeente Steenbergen
Postbus 6
4650 AA STEENBERGEN

Algemeen telefoonnummer (0167) 543 434
Algemeen telefaxnummer (0167) 543 499
Algemeen emailadres info@gemeente-steenbergen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
Disclaimer
De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Verstrekking aan en gebruik door derden is niet toegestaan. Dit e-mail bericht is niet voorzien van een
rechtsgeldige handtekening. Aan de inhoud van dit bericht kunnen dan ook geen rechten worden
ontleend.
Gemeente Steenbergen bewaakt dagelijks de veiligheid en integriteit van haar elektronisch berichten
verkeer.
Desondanks kan gemeente Steenbergen niet garanderen dat het e-mail bericht juist, tijdig, volledig en
virusvrij wordt overgebracht. Gemeente Steenbergen kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------

_______________________________________________________________________________________
________________________________________________
Gemeente Steenbergen
Postbus 6
4650 AA STEENBERGEN

Algemeen telefoonnummer (0167) 543 434
Algemeen telefaxnummer (0167) 543 499
Algemeen emailadres info@gemeente-steenbergen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
Disclaimer
De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Verstrekking aan en gebruik door derden is niet toegestaan. Dit e-mail bericht is niet voorzien van een
rechtsgeldige handtekening. Aan de inhoud van dit bericht kunnen dan ook geen rechten worden
ontleend.
Gemeente Steenbergen bewaakt dagelijks de veiligheid en integriteit van haar elektronisch berichten
verkeer.
Desondanks kan gemeente Steenbergen niet garanderen dat het e-mail bericht juist, tijdig, volledig en
virusvrij wordt overgebracht. Gemeente Steenbergen kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
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Ho, A. (gemeente Steenbergen)

Van: M.Lambers [m.lambers@home.nl]
Verzonden: maandag 9 maart 2015 16:24
Aan: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)
Onderwerp: Fw: Stukken Heense Hoeve.

Lenneke goedemiddag.

Dank je voor het doorsturen van het laatste verlag van 14 juli 2014 betreffende het overleg met
Leefbaaheid De Heen. Het is opmerkelijk dat tijdens dat overleg dat een goed half jaar nadat het college
kennis zou hebben genomen van de vergunning verlening daar in het geheel niet over is gesproken.

De verslagen van het ambtelijk en/ of bestuurlijk overleg met overheden en omgevingsdienst zullen naar ik
aanneem nog wel volgen. Ook van het overleg waar wethouder Lepolder over sprak in de
oordeelsvormende vergadering met inwoners en/ of Leefbaarheid De Heen door wethouder Zijlmans,
nadat bekend zou zijn geworden dat de stal in werking zou komen, zal naar ik aanneem het verslag toch
nog wel volgen op korte termijn?

Ik had vorige week Herman Riemslag van Leefbaarheid De Heen gevraagd wat hem bekend was van het
overleg met de wethouder. Het antwoord is duidelijk en vind je hieronder.

Ik houd inderdaad de optie zeker open om dit onderwerp nog een keer te agenderen op de agenda. Ik zal
dat verzoek in overleg met de griffie indienen als het dossier compleet is.

Eerst echter wil ik graag of wel de verslagen ontvangen waarom ik heb gevraagd op 22-1/ 04-2 en 28-2
2015. Als deze er niet zijn, dan ontvang ik daarvan graag een duidelijke mededeling. Ik ga er van uit dat
binnen nu en 14 dagen aan deze eenvoudige verzoeken voldaan kan worden. Het is heel vervelend dat de
aanlevering steeds in kleine porties plaats vindt.

Naar aanleiding van vorenstaande verzoek ik ook de ter inzage legging van het handhavingsverzoek met
betrekking tot huisvesting van Polen in de Heense Hoeve en het vervolg daarvan.

Vriendelijke groet,

Michel Lambers
Kwartier 80
4651 WT Steenbergen
Tel 0167-564515 / 06 14809517

From: Herman Riemslag
Sent: Monday, March 09, 2015 12:11 PM
To: 'M.Lambers'
Cc: 'Ger de Neve' ; 'Wil Knop' ; 'Jos de Weert'
Subject: RE: Stukken Heense Hoeve.
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Michel,
Ik heb het gevraagd aan LBDH en die weten van niks, wel is er een verzoek ingediend om te gaan handhaven omdat
de stal illegaal wordt/werd bewoond door Polen.
Wij zijn nooit akkoord gegaan om de stal te legaliseren.
Groet
Herman.

Van: M.Lambers [mailto:m.lambers@home.nl]
Verzonden: donderdag 5 maart 2015 20:20
Aan: Herman Riemslag
CC: Ger de Neve; Wil Knop; Jos de Weert
Onderwerp: Fw: Stukken Heense Hoeve.

Herman goedenavond.

De herziene beschikking voor de Heense Hoeve is volgens mij door het college nog niet volledig
afgewikkeld.

Er is nu in december en februari over gesproken, maar de schijn blijft hangen, dat het college actief of
passief heeft meegewerkt of laten meewerken om de inwerkingstelling van de stal mogelijk te maken.

De fractie van de Volkspartij heeft er nu meerdere keren over gesproken met het college, maar het lijkt of
we de vinger er niet echt achter krijgen.

Het college stelt pas einde november 2013, dat was dus na het overleg met Leefbaarheid op 11 november
2013, op de hoogte te zijn gekomen van de verleende vergunning. Dat is door wethouder Lepolder zo
gezegd in de oordeelsvormende vergadering van december 2014.

Zij heeft bij die gelegenheid ook gezegd dat wethouder Zijlmans in overleg zou zijn gegaan met de
bevolking van De Heen. Ik ga er van uit dat dat met Leefbaarheid moet zijn geweest.

Het is te beluisteren in de geluidsopname vanaf minuut 195 tot 217 en in de weergave van het verslag
zoals opgenomen in de mail aan de griffie. https://raad.gemeente-
steenbergen.nl/vergaderingen/Oordeelsvormende-vergadering/2015/14-januari/19:30:00

Weet jij of en op welke manier het college en/ of ambtenaren van de gemeente Steenbergen of de
provincie Noord Brabant overleg hebben gepleegd met Leefbaarheid of de inwoners van De Heen?

Al vast dank voor de moeite,

vriendelijke groet,

Michel Lambers
Kwartier 80
4651 WT Steenbergen
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Tel 0167-564515 / 06 14809517
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Ho, A. (gemeente Steenbergen)

Van: M.Lambers [m.lambers@home.nl]
Verzonden: woensdag 1 april 2015 20:59
Aan: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)
CC: Ger de Neve; Wil Knop; Jos de Weert
Onderwerp: Stukken Heense Hoeve.

Lenneke goedenavond.

Op pagina 5 van de eerste bundel toegezonden stukken d.d. 22 januari 2015 is met pen een aantekening
geschreven. Het betreft de definitieve beschikking milieu Heense Hoeve d.d. 1 juli 2014 van de OMWB.
Vermeld wordt dat het advies van het college van B&W onder punt 7 is weergegeven. Het betreft het
advies op de ontwerpbeschikking dat ter inzage lag van 23-4 t/m 5-6 2014. Een kopie van de aantekening
voeg ik onder deze mail toe.

Ik had gevraagd om beschikbaar stelling van alle verslagen met de ondernemer van de Heense Hoeve en
met ambtenaren en/ of bestuurders van de provincies Noord Brabant en Zuid Holland alsmede
ambtenaren van de OMWB. Ook wilde ik graag alle adviezen en het verslag van het overleg van wethouder
Zijlmans met Leefbaarheid De Heen. Dat zou moeten dateren tussen 15 juli 2014 en eind januari 2015.

Weet je of deze er gewoon niet zijn, of krijg ik ze niet?

Het overleg met De Heen heeft volgens wethouder Lepolder plaats gevonden, dus zou er toch iets op
papier moeten staan uit de tweede helft 2014 of 2015?

Wil je in ieder geval voor me nagaan waar het hierboven genoemde advies van het college betrekking op
had en een kopie daarvan ook integraal beschikbaar laten stellen aan de raad voor de eerstkomende
oordeelsvormende vergadering?

Al vaat weer dank voor alle moeite,

vriendelijke groet,

Michel Lambers
Kwartier 80
4651 WT Steenbergen
Tel 0167-564515 / 06 14809517
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From: M.Lambers
Sent: Thursday, January 22, 2015 5:42 PM
To: Lenneke van der Meer
Cc: Ger de Neve ; Wil Knop ; Jos de Weert
Subject: Stukken Heense Hoeve.

Lenneke goedemiddag.

Dank je voor de prima service.

Uit de stukken die ik globaal heb kunnen lezen, blijkt maar eens te meer, waarom het kunstwerk voor het
Brabante provinciehuis bestaat uit een groep, overigens mooi gemaakte, varkens.

Ik zal nog wel een paar dagen nodig hebben om alles goed door te nemen. Ik mis echter nu al het verslag
van wethouder Zijlmans van het door wethouder Lepolder genoemde overleg met Leefbaarheid De Heen.
Ik ontvang ook graag alle andere verslagen met deze dorpsraad in 2013, 2014 en 2015. Dat geldt ook
eventuele verslagen met de ondernemer van de Heense Hoeve en met ambtenaren en/ of bestuurders van
de provincies Noord Brabant en Zuid Holland alsmede ambtenaren van de OMWB.

Zou jij kunnen en willen nagaan of deze stukken er zijn?



3

Al vast dank,

vriendelijke groet,

Michel Lambers
Kwartier 80
4651 WT Steenbergen
Tel 0167-564515 / 06 14809517

From: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)
Sent: Thursday, January 22, 2015 11:06 AM
To: M.Lambers
Subject: Stukken Heense Hoeve.

Beste Michel,

In de bijlage tref je de stukken aan met betrekking tot de Heense Hoeve. Deze stukken zijn tevens geplaatst als
ingekomen stuk voor de vergadering van 11 februari. Omdat jij de vraagsteller was stuur ik ze ook even naar je via de
mail.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Steenbergen,
Griffier,
Lenneke van der Meer,
tel.: 0167-543 371,
mobiel: 06-85347707
email: L.vandermeer@gemeente-steenbergen.nl,
website: www.gemeente-steenbergen.nl,
Postbus 6, 4650 AA Steenbergen,
Bezoekadres: Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen.

_______________________________________________________________________________________
________________________________________________
Gemeente Steenbergen
Postbus 6
4650 AA STEENBERGEN

Algemeen telefoonnummer (0167) 543 434
Algemeen telefaxnummer (0167) 543 499
Algemeen emailadres info@gemeente-steenbergen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
Disclaimer
De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Verstrekking aan en gebruik door derden is niet toegestaan. Dit e-mail bericht is niet voorzien van een
rechtsgeldige handtekening. Aan de inhoud van dit bericht kunnen dan ook geen rechten worden
ontleend.
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Gemeente Steenbergen bewaakt dagelijks de veiligheid en integriteit van haar elektronisch berichten
verkeer.
Desondanks kan gemeente Steenbergen niet garanderen dat het e-mail bericht juist, tijdig, volledig en
virusvrij wordt overgebracht. Gemeente Steenbergen kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
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Ho, A. (gemeente Steenbergen)

Van: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen) [L.vanderMeer@gemeente-steenbergen.nl]
Verzonden: woensdag 1 april 2015 21:32
Aan: M.Lambers
CC: Ger de Neve; Wil Knop; Jos de Weert
Onderwerp: Re: Stukken Heense Hoeve.

Beste Michel,

Bedankt voor je mail. Ik heb de vraag uitgezet.

Met vriendelijke groet,
Lenneke van der Meer

Verzonden vanaf Samsung Mobile.

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: "M.Lambers"
Datum:01-04-2015 20:59 (GMT+01:00)
Aan: "Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)"
Cc: Ger de Neve ,Wil Knop ,Jos de Weert
Onderwerp: Stukken Heense Hoeve.

Lenneke goedenavond.

Op pagina 5 van de eerste bundel toegezonden stukken d.d. 22 januari 2015 is met pen een aantekening
geschreven. Het betreft de definitieve beschikking milieu Heense Hoeve d.d. 1 juli 2014 van de OMWB.
Vermeld wordt dat het advies van het college van B&W onder punt 7 is weergegeven. Het betreft het
advies op de ontwerpbeschikking dat ter inzage lag van 23-4 t/m 5-6 2014. Een kopie van de aantekening
voeg ik onder deze mail toe.

Ik had gevraagd om beschikbaar stelling van alle verslagen met de ondernemer van de Heense Hoeve en
met ambtenaren en/ of bestuurders van de provincies Noord Brabant en Zuid Holland alsmede
ambtenaren van de OMWB. Ook wilde ik graag alle adviezen en het verslag van het overleg van wethouder
Zijlmans met Leefbaarheid De Heen. Dat zou moeten dateren tussen 15 juli 2014 en eind januari 2015.

Weet je of deze er gewoon niet zijn, of krijg ik ze niet?

Het overleg met De Heen heeft volgens wethouder Lepolder plaats gevonden, dus zou er toch iets op
papier moeten staan uit de tweede helft 2014 of 2015?

Wil je in ieder geval voor me nagaan waar het hierboven genoemde advies van het college betrekking op
had en een kopie daarvan ook integraal beschikbaar laten stellen aan de raad voor de eerstkomende
oordeelsvormende vergadering?

Al vaat weer dank voor alle moeite,

vriendelijke groet,
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Michel Lambers
Kwartier 80
4651 WT Steenbergen
Tel 0167-564515 / 06 14809517

From: M.Lambers
Sent: Thursday, January 22, 2015 5:42 PM
To: Lenneke van der Meer
Cc: Ger de Neve ; Wil Knop ; Jos de Weert
Subject: Stukken Heense Hoeve.

Lenneke goedemiddag.
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Dank je voor de prima service.

Uit de stukken die ik globaal heb kunnen lezen, blijkt maar eens te meer, waarom het kunstwerk voor het
Brabante provinciehuis bestaat uit een groep, overigens mooi gemaakte, varkens.

Ik zal nog wel een paar dagen nodig hebben om alles goed door te nemen. Ik mis echter nu al het verslag
van wethouder Zijlmans van het door wethouder Lepolder genoemde overleg met Leefbaarheid De Heen.
Ik ontvang ook graag alle andere verslagen met deze dorpsraad in 2013, 2014 en 2015. Dat geldt ook
eventuele verslagen met de ondernemer van de Heense Hoeve en met ambtenaren en/ of bestuurders van
de provincies Noord Brabant en Zuid Holland alsmede ambtenaren van de OMWB.

Zou jij kunnen en willen nagaan of deze stukken er zijn?

Al vast dank,

vriendelijke groet,

Michel Lambers

Kwartier 80

4651 WT Steenbergen

Tel 0167-564515 / 06 14809517

From: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)
Sent: Thursday, January 22, 2015 11:06 AM
To: M.Lambers
Subject: Stukken Heense Hoeve.

Beste Michel,

In de bijlage tref je de stukken aan met betrekking tot de Heense Hoeve. Deze stukken zijn tevens geplaatst als
ingekomen stuk voor de vergadering van 11 februari. Omdat jij de vraagsteller was stuur ik ze ook even naar je via de
mail.

Met vriendelijke groet,
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Gemeente Steenbergen,

Griffier,

Lenneke van der Meer,

tel.: 0167-543 371,

mobiel: 06-85347707

email:L.vandermeer@gemeente-steenbergen.nl,

website:www.gemeente-steenbergen.nl,

Postbus 6, 4650 AA Steenbergen,

Bezoekadres: Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen.

_______________________________________________________________________________________
________________________________________________
Gemeente Steenbergen
Postbus 6
4650 AA STEENBERGEN

Algemeen telefoonnummer (0167) 543 434
Algemeen telefaxnummer (0167) 543 499
Algemeen emailadres info@gemeente-steenbergen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
Disclaimer
De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Verstrekking aan en gebruik door derden is niet toegestaan. Dit e-mail bericht is niet voorzien van een
rechtsgeldige handtekening. Aan de inhoud van dit bericht kunnen dan ook geen rechten worden
ontleend.
Gemeente Steenbergen bewaakt dagelijks de veiligheid en integriteit van haar elektronisch berichten
verkeer.
Desondanks kan gemeente Steenbergen niet garanderen dat het e-mail bericht juist, tijdig, volledig en
virusvrij wordt overgebracht. Gemeente Steenbergen kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
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Ho, A. (gemeente Steenbergen)

Van: M.Lambers [m.lambers@home.nl]
Verzonden: woensdag 1 april 2015 22:40
Aan: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)
Onderwerp: Re: Stukken Heense Hoeve.

Lenneke goedenavond.

Als we jou niet hadden?

Dank je wel, ook voor het snelle oppakken.

Vr gr

Michel

-----Oorspronkelijk bericht-----
From: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)
Sent: Wednesday, April 01, 2015 9:31 PM
To: M.Lambers
Cc: Ger de Neve ; Wil Knop ; Jos de Weert
Subject: Re: Stukken Heense Hoeve.

Beste Michel,

Bedankt voor je mail. Ik heb de vraag uitgezet.

Met vriendelijke groet,
Lenneke van der Meer

Verzonden vanaf Samsung Mobile.

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: "M.Lambers"
Datum:01-04-2015 20:59 (GMT+01:00)
Aan: "Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)"
Cc: Ger de Neve ,Wil Knop ,Jos de Weert
Onderwerp: Stukken Heense Hoeve.

Lenneke goedenavond.

Op pagina 5 van de eerste bundel toegezonden stukken d.d. 22 januari 2015 is
met pen een aantekening geschreven. Het betreft de definitieve beschikking
milieu Heense Hoeve d.d. 1 juli 2014 van de OMWB. Vermeld wordt dat het
advies van het college van B&W onder punt 7 is weergegeven. Het betreft het
advies op de ontwerpbeschikking dat ter inzage lag van 23-4 t/m 5-6 2014.
Een kopie van de aantekening voeg ik onder deze mail toe.

Ik had gevraagd om beschikbaar stelling van alle verslagen met de
ondernemer van de Heense Hoeve en met ambtenaren en/ of bestuurders van de
provincies Noord Brabant en Zuid Holland alsmede ambtenaren van de OMWB. Ook
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wilde ik graag alle adviezen en het verslag van het overleg van wethouder
Zijlmans met Leefbaarheid De Heen. Dat zou moeten dateren tussen 15 juli
2014 en eind januari 2015.

Weet je of deze er gewoon niet zijn, of krijg ik ze niet?

Het overleg met De Heen heeft volgens wethouder Lepolder plaats gevonden,
dus zou er toch iets op papier moeten staan uit de tweede helft 2014 of
2015?

Wil je in ieder geval voor me nagaan waar het hierboven genoemde advies van
het college betrekking op had en een kopie daarvan ook integraal beschikbaar
laten stellen aan de raad voor de eerstkomende oordeelsvormende vergadering?

Al vaat weer dank voor alle moeite,

vriendelijke groet,

[https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-xpa1/v/t1.0-
1/c4.0.160.160/p160x160/15081_708867859143891_382360688_n.jpg?oh=a676af41172eb2fe160c7fb2d27
5941a&oe=553E443A&__gda__=1429931399_d143172849fecfce0ca3eb86bcec182f]

Michel Lambers
Kwartier 80
4651 WT Steenbergen
Tel 0167-564515 / 06 14809517

[cid:_com_android_email_attachmentprovider_1_7936_RAW@sec.galaxytab]

From: M.Lambers<mailto:m.lambers@home.nl>
Sent: Thursday, January 22, 2015 5:42 PM
To: Lenneke van der Meer<mailto:L.vanderMeer@gemeente-steenbergen.nl>
Cc: Ger de Neve<mailto:gerdeneve@planet.nl> ; Wil
Knop<mailto:wknop-volkspartij@ziggo.nl> ; Jos de
Weert<mailto:jjpmdeweert@home.nl>
Subject: Stukken Heense Hoeve.

Lenneke goedemiddag.

Dank je voor de prima service.

Uit de stukken die ik globaal heb kunnen lezen, blijkt maar eens te meer,
waarom het kunstwerk voor het Brabante provinciehuis bestaat uit een groep,
overigens mooi gemaakte, varkens.

Ik zal nog wel een paar dagen nodig hebben om alles goed door te nemen. Ik
mis echter nu al het verslag van wethouder Zijlmans van het door wethouder
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Lepolder genoemde overleg met Leefbaarheid De Heen. Ik ontvang ook graag
alle andere verslagen met deze dorpsraad in 2013, 2014 en 2015. Dat geldt
ook eventuele verslagen met de ondernemer van de Heense Hoeve en met
ambtenaren en/ of bestuurders van de provincies Noord Brabant en Zuid
Holland alsmede ambtenaren van de OMWB.

Zou jij kunnen en willen nagaan of deze stukken er zijn?

Al vast dank,

vriendelijke groet,

[https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-xpa1/v/t1.0-
1/c4.0.160.160/p160x160/15081_708867859143891_382360688_n.jpg?oh=a676af41172eb2fe160c7fb2d27
5941a&oe=553E443A&__gda__=1429931399_d143172849fecfce0ca3eb86bcec182f]

Michel Lambers
Kwartier 80
4651 WT Steenbergen
Tel 0167-564515 / 06 14809517

From: Meer, L. van der (gemeente
Steenbergen)<mailto:L.vanderMeer@gemeente-steenbergen.nl>
Sent: Thursday, January 22, 2015 11:06 AM
To: M.Lambers<mailto:m.lambers@home.nl>
Subject: Stukken Heense Hoeve.

Beste Michel,

In de bijlage tref je de stukken aan met betrekking tot de Heense Hoeve.
Deze stukken zijn tevens geplaatst als ingekomen stuk voor de vergadering
van 11 februari. Omdat jij de vraagsteller was stuur ik ze ook even naar je
via de mail.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Steenbergen,
Griffier,
Lenneke van der Meer,
tel.: 0167-543 371,
mobiel: 06-85347707
email: L.vandermeer@gemeente-steenbergen.nl,
website: www.gemeente-steenbergen.nl<http://www.gemeente-steenbergen.nl/>,
Postbus 6, 4650 AA Steenbergen,
Bezoekadres: Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen.

________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________
Gemeente Steenbergen
Postbus 6
4650 AA STEENBERGEN
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Algemeen telefoonnummer (0167) 543 434
Algemeen telefaxnummer (0167) 543 499
Algemeen emailadres info@gemeente-steenbergen.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
Disclaimer
De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde(n).
Verstrekking aan en gebruik door derden is niet toegestaan. Dit e-mail
bericht is niet voorzien van een rechtsgeldige handtekening. Aan de inhoud
van dit bericht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Gemeente Steenbergen bewaakt dagelijks de veiligheid en integriteit van haar
elektronisch berichten verkeer.
Desondanks kan gemeente Steenbergen niet garanderen dat het e-mail bericht
juist, tijdig, volledig en virusvrij wordt overgebracht. Gemeente
Steenbergen kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

______________________________________________________________________________________
_________________________________________________
Gemeente Steenbergen
Postbus 6
4650 AA STEENBERGEN

Algemeen telefoonnummer (0167) 543 434
Algemeen telefaxnummer (0167) 543 499
Algemeen emailadres info@gemeente-steenbergen.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
Disclaimer
De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde(n).
Verstrekking aan en gebruik door derden is niet toegestaan. Dit e-mail
bericht is niet voorzien van een rechtsgeldige handtekening. Aan de inhoud
van dit bericht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Gemeente Steenbergen bewaakt dagelijks de veiligheid en integriteit van haar
elektronisch berichten verkeer.
Desondanks kan gemeente Steenbergen niet garanderen dat het e-mail bericht
juist, tijdig, volledig en virusvrij wordt overgebracht. Gemeente
Steenbergen kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
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Ho, A. (gemeente Steenbergen)

Van: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen) [L.vanderMeer@gemeente-steenbergen.nl]
Verzonden: donderdag 16 april 2015 9:44
Aan: m.lambers; Vos, J. (gemeente Steenbergen)
Onderwerp: Behandeling Heense Hoeve

Heren,

Voor de vergadering van 13 mei staat ‘de Heense Hoeve’ op de agenda op verzoek van de Volkspartij. Het is nu een
‘kaal’ agendapunt zonder toegevoegde stukken. Welke stukken dienen eraan toegevoegd te worden? De
raadsmededelingen uit het verleden over dit onderwerp bijvoorbeeld? Het hele dossier is wellicht wat overdreven.
Wel moet de vergadering over de juiste informatie beschikken om hierover te kunnen praten. Ik hoor graag jullie
ideeën hierover.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Steenbergen,
Griffier,
Lenneke van der Meer,
tel.: 0167-543 371,
mobiel: 06-85347707
email: L.vandermeer@gemeente-steenbergen.nl,
website: www.gemeente-steenbergen.nl,
Postbus 6, 4650 AA Steenbergen,
Bezoekadres: Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen.
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Ho, A. (gemeente Steenbergen)

Van: M.Lambers [m.lambers@home.nl]
Verzonden: donderdag 16 april 2015 21:52
Aan: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)
CC: Ger de Neve; Wil Knop; Jos de Weert
Onderwerp: Re: Stukken Heense Hoeve.

Lenneke goedenavond,

je hebt gevraagd welke stukken moeten worden aangeleverd voor de bespreking van het onderwerp
Heense Hoeve in de komende oordeelsvormende vergadering.

Ik denk dat dat tenminste de op 22 januari 2015 toegezonden stukken zijn, aangevuld met het verslag van
overleg met Leefbaarheid De Heen dat op 9 maart 2015 door jou werd doorgestuurd aan de raad. Het
betreft het overleg d.d. 14 juli 2014.

Ik mis nog het verslag van het overleg dat wethouder Zijlmans volgens wethouder Lepolder heeft gevoerd
met de inwoners of met Leefbaarheid De Heen, waaruit blijkt dat is gesproken over de verleende
vergunning. Dat moet dateren uit de huidige coalitieperiode, dus na maart 2014, meer bepaald 14 juli
2014.

Ook wil ik graag kunnen beschikken over het advies van het college van B&W zoals vermeld in de
definitieve beschikking milieu Heense Hoeve d.d. 1 juli 2014 van de OMWB. Zie hiervoor mijn
onderstaande mail d.d. 1 april 2015.

Als met name het verslag van het overleg door wethouder Zijlmans en/ of het genoemde ambtelijk advies
niet beschikbaar komt, wil ik met je overleggen of het zinvol is het onderwerp op de agenda te laten staan
voor de maand april. Ik kan niet controleren of er nog andere adviezen zijn, dus moet ik er van uit gaan dat
dat niet het geval is. Ik hoop dat dan ook maar.

vriendelijke groet,

Michel Lambers
Kwartier 80
4651 WT Steenbergen
Tel 0167-564515 / 06 14809517

From: M.Lambers
Sent: Wednesday, April 01, 2015 8:58 PM
To: Lenneke van der Meer
Cc: Ger de Neve ; Wil Knop ; Jos de Weert
Subject: Stukken Heense Hoeve.

Lenneke goedenavond.
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Op pagina 5 van de eerste bundel toegezonden stukken d.d. 22 januari 2015 is met pen een aantekening
geschreven. Het betreft de definitieve beschikking milieu Heense Hoeve d.d. 1 juli 2014 van de OMWB.
Vermeld wordt dat het advies van het college van B&W onder punt 7 is weergegeven. Het betreft het
advies op de ontwerpbeschikking dat ter inzage lag van 23-4 t/m 5-6 2014. Een kopie van de aantekening
voeg ik onder deze mail toe.

Ik had gevraagd om beschikbaar stelling van alle verslagen met de ondernemer van de Heense Hoeve en
met ambtenaren en/ of bestuurders van de provincies Noord Brabant en Zuid Holland alsmede
ambtenaren van de OMWB. Ook wilde ik graag alle adviezen en het verslag van het overleg van wethouder
Zijlmans met Leefbaarheid De Heen. Dat zou moeten dateren tussen 15 juli 2014 en eind januari 2015.

Weet je of deze er gewoon niet zijn, of krijg ik ze niet?

Het overleg met De Heen heeft volgens wethouder Lepolder plaats gevonden, dus zou er toch iets op
papier moeten staan uit de tweede helft 2014 of 2015?

Wil je in ieder geval voor me nagaan waar het hierboven genoemde advies van het college betrekking op
had en een kopie daarvan ook integraal beschikbaar laten stellen aan de raad voor de eerstkomende
oordeelsvormende vergadering?

Al vaat weer dank voor alle moeite,

vriendelijke groet,

Michel Lambers
Kwartier 80
4651 WT Steenbergen
Tel 0167-564515 / 06 14809517
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From: M.Lambers
Sent: Thursday, January 22, 2015 5:42 PM
To: Lenneke van der Meer
Cc: Ger de Neve ; Wil Knop ; Jos de Weert
Subject: Stukken Heense Hoeve.

Lenneke goedemiddag.

Dank je voor de prima service.

Uit de stukken die ik globaal heb kunnen lezen, blijkt maar eens te meer, waarom het kunstwerk voor het
Brabante provinciehuis bestaat uit een groep, overigens mooi gemaakte, varkens.

Ik zal nog wel een paar dagen nodig hebben om alles goed door te nemen. Ik mis echter nu al het verslag
van wethouder Zijlmans van het door wethouder Lepolder genoemde overleg met Leefbaarheid De Heen.
Ik ontvang ook graag alle andere verslagen met deze dorpsraad in 2013, 2014 en 2015. Dat geldt ook
eventuele verslagen met de ondernemer van de Heense Hoeve en met ambtenaren en/ of bestuurders van
de provincies Noord Brabant en Zuid Holland alsmede ambtenaren van de OMWB.

Zou jij kunnen en willen nagaan of deze stukken er zijn?
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Al vast dank,

vriendelijke groet,

Michel Lambers
Kwartier 80
4651 WT Steenbergen
Tel 0167-564515 / 06 14809517

From: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)
Sent: Thursday, January 22, 2015 11:06 AM
To: M.Lambers
Subject: Stukken Heense Hoeve.

Beste Michel,

In de bijlage tref je de stukken aan met betrekking tot de Heense Hoeve. Deze stukken zijn tevens geplaatst als
ingekomen stuk voor de vergadering van 11 februari. Omdat jij de vraagsteller was stuur ik ze ook even naar je via de
mail.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Steenbergen,
Griffier,
Lenneke van der Meer,
tel.: 0167-543 371,
mobiel: 06-85347707
email: L.vandermeer@gemeente-steenbergen.nl,
website: www.gemeente-steenbergen.nl,
Postbus 6, 4650 AA Steenbergen,
Bezoekadres: Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen.

_______________________________________________________________________________________
________________________________________________
Gemeente Steenbergen
Postbus 6
4650 AA STEENBERGEN

Algemeen telefoonnummer (0167) 543 434
Algemeen telefaxnummer (0167) 543 499
Algemeen emailadres info@gemeente-steenbergen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
Disclaimer
De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Verstrekking aan en gebruik door derden is niet toegestaan. Dit e-mail bericht is niet voorzien van een
rechtsgeldige handtekening. Aan de inhoud van dit bericht kunnen dan ook geen rechten worden
ontleend.
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Gemeente Steenbergen bewaakt dagelijks de veiligheid en integriteit van haar elektronisch berichten
verkeer.
Desondanks kan gemeente Steenbergen niet garanderen dat het e-mail bericht juist, tijdig, volledig en
virusvrij wordt overgebracht. Gemeente Steenbergen kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------



1

Ho, A. (gemeente Steenbergen)

Van: M.Lambers [m.lambers@home.nl]
Verzonden: donderdag 16 april 2015 22:03
Aan: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen); Vos, J. (gemeente Steenbergen)
CC: Ger de Neve; Wil Knop; Jos de Weert
Onderwerp: Re: Stukken Heense Hoeve.

Lenneke goedenavond.

Er schiet me nog iets te binnen.

Ik verzoek ook de oorspronkelijke en inmiddels oude maar nog steeds geldige motie van de raad inzake
het weren van nieuwvestiging van grootschalige intensieve veehouderij en de door wethouder Lepolder
onlangs genoemde vergunningaanvraag ter inzage te leggen.

Ik zie dat ik had verzuimd de burgemeester een cc te sturen. Dat is hiermee gecorrigeerd.

vriendelijke groet,

Michel Lambers
Kwartier 80
4651 WT Steenbergen
Tel 0167-564515 / 06 14809517

From: M.Lambers
Sent: Thursday, April 16, 2015 9:51 PM
To: Lenneke van der Meer
Cc: Ger de Neve ; Wil Knop ; Jos de Weert
Subject: Re: Stukken Heense Hoeve.

Lenneke goedenavond,

je hebt gevraagd welke stukken moeten worden aangeleverd voor de bespreking van het onderwerp
Heense Hoeve in de komende oordeelsvormende vergadering.

Ik denk dat dat tenminste de op 22 januari 2015 toegezonden stukken zijn, aangevuld met het verslag van
overleg met Leefbaarheid De Heen dat op 9 maart 2015 door jou werd doorgestuurd aan de raad. Het
betreft het overleg d.d. 14 juli 2014.

Ik mis nog het verslag van het overleg dat wethouder Zijlmans volgens wethouder Lepolder heeft gevoerd
met de inwoners of met Leefbaarheid De Heen, waaruit blijkt dat is gesproken over de verleende
vergunning. Dat moet dateren uit de huidige coalitieperiode, dus na maart 2014, meer bepaald 14 juli
2014.
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Ook wil ik graag kunnen beschikken over het advies van het college van B&W zoals vermeld in de
definitieve beschikking milieu Heense Hoeve d.d. 1 juli 2014 van de OMWB. Zie hiervoor mijn
onderstaande mail d.d. 1 april 2015.

Als met name het verslag van het overleg door wethouder Zijlmans en/ of het genoemde ambtelijk advies
niet beschikbaar komt, wil ik met je overleggen of het zinvol is het onderwerp op de agenda te laten staan
voor de maand april. Ik kan niet controleren of er nog andere adviezen zijn, dus moet ik er van uit gaan dat
dat niet het geval is. Ik hoop dat dan ook maar.

vriendelijke groet,

Michel Lambers
Kwartier 80
4651 WT Steenbergen
Tel 0167-564515 / 06 14809517

From: M.Lambers
Sent: Wednesday, April 01, 2015 8:58 PM
To: Lenneke van der Meer
Cc: Ger de Neve ; Wil Knop ; Jos de Weert
Subject: Stukken Heense Hoeve.

Lenneke goedenavond.

Op pagina 5 van de eerste bundel toegezonden stukken d.d. 22 januari 2015 is met pen een aantekening
geschreven. Het betreft de definitieve beschikking milieu Heense Hoeve d.d. 1 juli 2014 van de OMWB.
Vermeld wordt dat het advies van het college van B&W onder punt 7 is weergegeven. Het betreft het
advies op de ontwerpbeschikking dat ter inzage lag van 23-4 t/m 5-6 2014. Een kopie van de aantekening
voeg ik onder deze mail toe.

Ik had gevraagd om beschikbaar stelling van alle verslagen met de ondernemer van de Heense Hoeve en
met ambtenaren en/ of bestuurders van de provincies Noord Brabant en Zuid Holland alsmede
ambtenaren van de OMWB. Ook wilde ik graag alle adviezen en het verslag van het overleg van wethouder
Zijlmans met Leefbaarheid De Heen. Dat zou moeten dateren tussen 15 juli 2014 en eind januari 2015.

Weet je of deze er gewoon niet zijn, of krijg ik ze niet?

Het overleg met De Heen heeft volgens wethouder Lepolder plaats gevonden, dus zou er toch iets op
papier moeten staan uit de tweede helft 2014 of 2015?

Wil je in ieder geval voor me nagaan waar het hierboven genoemde advies van het college betrekking op
had en een kopie daarvan ook integraal beschikbaar laten stellen aan de raad voor de eerstkomende
oordeelsvormende vergadering?

Al vaat weer dank voor alle moeite,
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vriendelijke groet,

Michel Lambers
Kwartier 80
4651 WT Steenbergen
Tel 0167-564515 / 06 14809517

From: M.Lambers
Sent: Thursday, January 22, 2015 5:42 PM
To: Lenneke van der Meer
Cc: Ger de Neve ; Wil Knop ; Jos de Weert
Subject: Stukken Heense Hoeve.
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Lenneke goedemiddag.

Dank je voor de prima service.

Uit de stukken die ik globaal heb kunnen lezen, blijkt maar eens te meer, waarom het kunstwerk voor het
Brabante provinciehuis bestaat uit een groep, overigens mooi gemaakte, varkens.

Ik zal nog wel een paar dagen nodig hebben om alles goed door te nemen. Ik mis echter nu al het verslag
van wethouder Zijlmans van het door wethouder Lepolder genoemde overleg met Leefbaarheid De Heen.
Ik ontvang ook graag alle andere verslagen met deze dorpsraad in 2013, 2014 en 2015. Dat geldt ook
eventuele verslagen met de ondernemer van de Heense Hoeve en met ambtenaren en/ of bestuurders van
de provincies Noord Brabant en Zuid Holland alsmede ambtenaren van de OMWB.

Zou jij kunnen en willen nagaan of deze stukken er zijn?

Al vast dank,

vriendelijke groet,

Michel Lambers
Kwartier 80
4651 WT Steenbergen
Tel 0167-564515 / 06 14809517

From: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)
Sent: Thursday, January 22, 2015 11:06 AM
To: M.Lambers
Subject: Stukken Heense Hoeve.

Beste Michel,

In de bijlage tref je de stukken aan met betrekking tot de Heense Hoeve. Deze stukken zijn tevens geplaatst als
ingekomen stuk voor de vergadering van 11 februari. Omdat jij de vraagsteller was stuur ik ze ook even naar je via de
mail.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Steenbergen,
Griffier,
Lenneke van der Meer,
tel.: 0167-543 371,
mobiel: 06-85347707
email: L.vandermeer@gemeente-steenbergen.nl,
website: www.gemeente-steenbergen.nl,
Postbus 6, 4650 AA Steenbergen,
Bezoekadres: Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen.

_______________________________________________________________________________________
________________________________________________
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Gemeente Steenbergen
Postbus 6
4650 AA STEENBERGEN

Algemeen telefoonnummer (0167) 543 434
Algemeen telefaxnummer (0167) 543 499
Algemeen emailadres info@gemeente-steenbergen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
Disclaimer
De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Verstrekking aan en gebruik door derden is niet toegestaan. Dit e-mail bericht is niet voorzien van een
rechtsgeldige handtekening. Aan de inhoud van dit bericht kunnen dan ook geen rechten worden
ontleend.
Gemeente Steenbergen bewaakt dagelijks de veiligheid en integriteit van haar elektronisch berichten
verkeer.
Desondanks kan gemeente Steenbergen niet garanderen dat het e-mail bericht juist, tijdig, volledig en
virusvrij wordt overgebracht. Gemeente Steenbergen kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------




