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Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering van 14 januari 2015. 
 

Aanwezig: De heren  L.M.N. van Pelt   voorzitter 

M.H.C.M. Lambers   lid  

G.G. de Neve   lid  

J.H.F. Weerdenburg  lid 

M.J.M. Ooms   burgerlid 

T.C.J. Huisman   lid  

T.P.M. van Es   burgerlid  

E.C. van der Spelt   lid 

A.F.C. Theuns   lid 

C.A.A.M. Gommeren  lid   

L.C. Aben   burgerlid  

J.G.P. van Aken  lid 

L.E. Molhoop    lid 

M.H.H.I. Remery  lid   

J.A.P. Veraart   burgerlid 

 

Mevrouw:  P.W.A. Lepolder  wethouder 

De heren:  V.J. van den Bosch   wethouder 

   C.J.M. Van Geel  wethouder  

J.A.M. Vos   burgemeester 

 

De heer:   I.L.J.C. Konings   Plaatsvervangend griffier  

       

Pers:   1        

Omroep:  0    

Publieke tribune:  8  

 
De besluitenlijst is een globale weergave van de vergadering en vooral een opsomming van de genomen besluiten. De integrale audio 

opname van de vergadering is na te luisteren op www.raadsteenbergen.nl bij de vergadering van 14 januari  2015.  

 

 
1.  Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.  

 

2.  Vaststelling agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3.  Spreekrecht burgers.  

De heer Bosters spreekt in namens de dorpsraad Nieuw-Vossemeer en omwonenden van de pannakooi 

over de vuurwerkoverlast gedurende de jaarwisseling over ingekomen stuk 19, vuurwerkschade. Tijdens 

oudejaarsavond zijn er zes meldingen uit Nieuw Vossemeer binnengekomen bij de meldkamer met 

betrekking tot overlast. Hij pleit voor een zero tolerance beleid tijdens de komende jaarwisseling. Steeds 

zorgt dezelfde groep jongeren voor overlast rondom de pannakooi. Hij pleit voor professionele 

ondersteuning. De gemeente Steenbergen schiet op dit punt volgens hem tekort. Hij wil van het college en 

de gemeenteraad weten hoe deze problemen tijdens de komende jaarwisseling voorkomen kunnen worden 
(de inspraak van de heer Bosters is na te luisteren op de website www.raadsteenbergen.nl bij de vergadering van 14 januari 2015 en 

het agendapunt ’spreekrecht’). De heer Remery gaat in op de boosheid bij de inwoners van Nieuw Vossemeer. Hij 

vindt dat met de verantwoordelijken van de overlast aan de slag moet worden gegaan. De heer Van Es wil 

weten of de politie in de ogen van de heer Bosters te weinig gedaan heeft met de meldingen en welke rol de 

heer Bosters voor de dorpsraad ziet. De heer Bosters zegt dat er zes meldingen waren in de avonduren. Eén 

melding is serieus genomen. Hij verwijst naar het project ‘Ben ik in beeld.’ Hij vindt dit een goed project, maar 

hij vindt het jammer dat dit project gestopt is. De dorpsraad heeft zich veel ingespannen en vraagt nu om 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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professionele ondersteuning. De heer Theuns wil weten om hoeveel jongeren het ging. De heer Bosters zegt 

dat ook jongeren vanuit andere dorpen naar Nieuw Vossemeer kwamen. Het ging om ongeveer 15 tot 20 

jongeren. De heer Theunis vraagt of er jongeren uit andere kernen tijdens oudjaarsavond aanwezig waren. 

De heer Bosters zegt dit niet te weten, maar wel dat de groep bekend moet zijn bij de gemeente 

Steenbergen.   

 

De vergadering wordt vervolgend met het behandelen van ingekomen stuk 19. 

 

De heer Remery zegt dat zijn vragen bekend zijn. Hij verwijst naar een persbericht van burgemeester Vos 

over de vuurwerkschade. Burgemeester Vos zegt dat er 12 meldingen uit de gemeente Steenbergen bekend 

zijn, waarvan zes uit Nieuw Vossemeer. Twee meldingen hadden betrekking op het carbidschieten in Nieuw 

Vossemeer. Vier meldingen werden in de avond gedaan. Op één melding zijn er vier politieagenten 

afgegaan. Aanvullend hield de wijkagent nog toezicht in Nieuw Vossemeer. Op Nieuwjaarsdag waren de 

gegevens nog niet verwerkt bij de politie. Het gaat om een structureel vraagstuk. Hij zegt toe dat het college 

voor de jaarwisseling 2015/2016 met een gericht programma komt, vooral gericht op Nieuw Vossemeer. Het 

is burgemeester Vos niet bekend dat het project ‘Ben ik in beeld’ is stopgezet. Afgelopen december was er 

nog een evaluatie met betrekking tot dit project. De meldingen gingen vooral over jongeren uit Nieuw 

Vossemeer. De gesprekken met de jongeren hebben nog niet het gewenste effect. De heer Remery hoopt op 

daadkrachtig optreden. Hij wil weten of bij de gemeente Steenbergen bekend is wie verantwoordelijk is voor 

de overlast en schade en hoe omgegaan wordt met het verhalen van de schade. De heer Van Aken vraagt 

zich af of het zinvol is om in aanloop naar Nieuwjaarsavond de jeugd- en maatschappelijk werker meer te 

betrekken en of het zinvol is om het aantal FTE uit te breiden. De heer Gommeren wil weten of het college 

informatie heeft of het om dezelfde groep gaat die eerder verantwoordelijk was voor overlast. Burgemeester 

Vos zegt dat er onvoldoende informatie is voor een strafrechtelijk traject. Bij de BOA zijn een aantal namen 

bekend, maar dat alleen is niet voldoende. Het college heeft een globaal beeld, maar de groep wisselt qua 

samenstelling. De jongerenwerkers worden de volgende keer nauwer betrokken in het kader van het nieuw 

beleid.  

  

De heer Beens spreekt in over het standplaatsenbeleid, ingekomen stuk 14. Op 27 december 2014 bereikte 

hem het bericht dat de door hem gevraagde standplaats er niet komt vanwege aangetekende bezwaren. Het 

Frietkarreke wordt in een kwaad daglicht gezet. Er is geen sprake van overlast, behalve mogelijke 

verkeersoverlast. Hij zegt dat de cafetaria’s bang zijn voor concurrentie. Hij heeft er vrede mee dat er geen 

standplaats komt in Steenbergen-Noordoost (de inspraak van de heer Beens is na te luisteren op de website 

www.raadsteenbergen.nl bij de vergadering van 14 januari 2015 en het agendapunt ’spreekrecht’). De heer Lambers vraagt aan 

de heer Beens of er met hem gesproken is over een alternatieve locatie. De heer Beens zegt dat dit niet het 

geval is. Het stuk grond bij de Watertorenweg zou niet mogelijk zijn, omdat het geen gemeentegrond betreft. 

De heer Lambers zegt dat er volgens hem wel mogelijkheden zouden moeten zijn voor een standplaats in 

Steenbergen-Noordoost.  

 

De vergadering wordt vervolgend met het behandelen van ingekomen stuk 19. 

 

De heer Lambers vraagt aan het college of er toch een mogelijkheid is om in Steenbergen- Noordoost een 

standplaats te creëren. Hij vraagt of het college niet creatiever had kunnen zijn. Burgemeester Vos zegt dat 

het college onbevangen en ruimhartig is geweest tijdens het proces. Hij constateert dat niemand gevraagd 

heeft om verruiming van het standplaatsenbeleid. Bij één standplaats was bezwaar gemaakt en die plaats is 

afgevallen. Hij ziet op dit moment geen aanleiding om het standplaatsenbeleid aan te passen. De heer 

Lambers respecteert de bevoegdheid van het college. De heer Beens zegt verder wel tevreden te zijn met 

het standplaatsenbeleid.  

 

De leden van de vergadering gaan akkoord met het behandelen van agendapunt 6, presentatie Waterpoort, 

voordat de heer Willem de Neve inspreekt. 

 

6.   Presentatie Waterpoort. 

Wethouder Lepolder zegt dat dankzij de inzet van de familie De Neve, gedeputeerde De Boer en de heer 

Eijkenhof het bestemmingsplan de Schapenput vanavond op de agenda staat. De heer Eijkenhof (provincie 

Noord-Brabant) geeft de presentatie over Waterpoort (De presentatie is te beluisteren op de website 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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www.raadsteenbergen.nl bij de vergadering van 14 januari 2015 en bij het agendapunt zijn de sheets van de 

presentatie Waterpoort gevoegd). Hij benadrukt de economische kansen en het belang van het vitaal maken 

van het gebied dat Waterpoort bestrijkt. Het Volkerak-Zoommeer is een belangrijk onderwerp binnen dit 

gebied. Er zijn een zevental thema’s binnen Waterpoort, namelijk: één regionaal loket voor plantoetsing en 

planstimulering, verbonden vestigingen en forten, zoetwatersysteem, innovatieve landbouw, familie van 

waterpoorten, horizontale synergie en evenementen, arrangementen en branding. Hij gaat in op wat de 

voordelen van het project Waterpoort voor de gemeente Steenbergen zijn. Er worden cursussen 

gastheerschap Waterpoort gegeven. Er is een academie voor mensen die een idee hebben, maar niet weten 

hoe ze dat moeten vermarkten. Op dit moment en in de toekomst is commitment van belang, ook van de 

politiek. Steenbergen is de hoofdstad van Waterpoort.  

 

De heer Remery zegt dat hij gelooft in de  kracht van verbinding en het organiseren van arrangementen. De 

heer Eijkenhof zegt het eens te zijn over de branding en dat het daarom een apart thema is. De heer Van 

Aken informeert naar wat het project Waterpoort concreet voor de Steenbergse burger oplevert. De heer 

Eijkenhof zegt dat de focus ligt op bekendmaken van gebied. Hij hoopt dat de uitstraling effect heeft op de 

lokale economie. Harde cijfers over wat Waterpoort oplevert zijn er niet. De heer Gommeren gaat in op de 

nevenactiviteiten van de landbouwsector. Hij ziet de noodzaak van samenwerking tussen agrariërs en 

burgers. Hij informeert naar de combinatie van promotie-activiteiten voor Waterpoort en rondom de 

Brabantse Wal. De heer Eijkenhof zegt dat het lastig is als twee gebieden aan elkaar grenzen en elkaar dan 

ook nog eens overlappen. Voor hem is leidend dat het gebied beter bekend wordt gemaakt. De heer 

Gommeren zegt dat zijn opmerking gericht was op de kostenefficiëntie. De heer Eijkenhof zegt dat het voor 

Landschappen van Allure een laatste mogelijkheid is om met behoorlijke middelen investeringen in het 

landschap en de directe omgeving mogelijk te maken. De heer Ooms had dezelfde vraag over het efficiënt 

samenwerken als de heer Gommeren. Wethouder Lepolder zegt dat de gemeente Steenbergen het 

scharnierpunt is voor de Brabantse Wal en Waterpoort. Landschappen van Allure is een apart project en 

minder een merk zoals dat geldt voor de Brabantse Wal en Waterpoort. Waarschijnlijk is er op 11 maart een 

bijeenkomst over hoe verder gegaan moet worden met de rijksstructuurvisie en het Volkerak-Zoommeer.   

 

De heer Willem de Neve spreekt in over agendapunt 8, het bestemmingsplan de Schapenput. Hij gaat in op 

de geschiedenis van het gebied. De provincie Noord-Brabant twijfelde volgens hem in het verleden over de 

behoefte aan een dergelijke jachthaven. Vanaf 1990 kon de familie De Neve met de eerste fase aan de slag 

en wilde zij verder gaan met een tweede fase. In eerste instantie hield de provincie Noord-Brabant een 

tweede fase tegen, maar de provincie Noord-Brabant stelde later zijn standpunt bij. De gemeente 

Steenbergen was altijd voorstander van de jachthaven. Hij spreekt zijn dank uit naar stichting Sirene voor de 

aanbevelingen en richting de medewerkers afdeling ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Steenbergen 

over hun medewerking (de inspraak van de heer Willem De Neve is na te luisteren op de website www.raadsteenbergen.nl bij de 

vergadering van 14 januari 2015 en het agendapunt ’spreekrecht’).  

 

De vergadering wordt vervolgd met het behandelen van agendapunt 8.   

 

8.   Bestemmingsplan Schapenput. 

De heer Van der Spelt is heel blij met het initiatief van de ondernemer om toeristisch Steenbergen op de 

kaart te zetten. Hij wil het college complimenteren met de snelle beantwoording van vragen. De heer 

Gommeren zegt het voorstel te steunen en hij is blij met de impuls voor het gebied. De heer Remery noemt 

het een goed initiatief en hij vindt het jammer dat het proces lang heeft geduurd. Hij vindt het goed om te 

horen dat de initiatiefnemers overleg voerde met stichting Sirene. Wethouder Lepolder spreekt haar dank uit 

aan de inspreker. De inspraak tekent volgens haar de samenwerking.  

 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk naar de besluitvormende vergadering van 29 januari 2015.  

 

4.      Vaststellen besluitenlijst van 11 december 2014. 

De leden van de vergadering stemmen in met de besluitenlijst, met inbegrip van de opmerkingen die tijdens 

de oordeelsvormende vergadering van maandag 12 januari 2015 zijn gemaakt. De heer Huisman gaf aan dat 

zijn naam ontbreekt en de heer Van den Berge gaf de volgende zaken aan:  
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Bij agendapunt 3:   

 De heer Van den Berge wenst een korte duiding van de bijdrage te zien. De hele tekst is niet nodig. 
Maar iets als: Mevrouw heeft moeite met de gevolgde gang van en vraagt om etc.  

 Het woord ‘vandaan’ is overbodig. 

 Met ‘eerdere uitkering’ wordt een voorschot bedoeld. 
Bij de behandeling van agendapunt 8: 

 Het woord ‘is’ dient aan het eind van de zin te staan.  

 In ‘handhavingverordening’ moet een ‘s’ toegevoegd worden.  
Bij de behandeling van agendapunt 15. 

 Bij ‘de situatie op de Westdam’ vraagt hij zich af om welke situatie het gaat. 

 Aan het woord ‘geleidelijk’ moet een ‘e’ toegevoegd worden.  
Inspreekrecht: 

 Bij de inspraak van de heer Tampoebolon had hij een korte weergave van het betoog willen zien.  
Presentatie Traverse: 

 Hij had het onderwerp van de presentatie terug willen zien in de besluitenlijst.  
Agendapunt 9: 

 Achter organisatie moet een ‘s’. 

 De ‘d’ achter ‘voord’ hoort er niet.  

 ‘Krijgen’ had ‘krijge’ moeten zijn.  

 Bij ‘de heer Van den Berge haalt een citaat aan’ had hij graag duiding van het citaat gezien.  
Agendapunt 16: 

 Het woordje ‘is’ en het woordje ‘dat’ ontbreekt. 
Agendapunt 19:  

 Mevrouw Baartmans vraagt om een schriftelijke beantwoording van de brief van de rekenkamer over 
inkoopbeleid. De heer Van den Berge vraagt wat ermee gebeurt.  

Toezeggingenlijst: 

 De heer Van den Berge geeft aan dat het om een aankondiging gaat.  
 

5.    Vragenhalfuur. 

De heer Remery vraagt of het vervallen van de busregeling door Nieuw Vossemeer klopt, of er alternatieven 

voor handen zijn en welke acties de gemeente Steenbergen en de provincie Noord-Brabant ondernamen en 

ondernemen. De heer Van Aken zegt blij te zijn met brede aandacht bij gemeenteraad voor dit onderwerp. 

Hij vraagt zich af waarom er niet eerder ingegrepen is en of het vervallen van de busregeling eerder bekend 

was. De heer Gommeren zegt dat leden van de VVD vorig jaar onderzoek deden naar de busverbindingen 

en naar aanleiding daarvan hun zorg uitspraken. Hij vindt het jammer dat eerst mogelijk voorzieningen 

worden geschrapt en dat dit dan later gecorrigeerd moet worden.  De heer Van der Spelt spreekt zijn zorgen 

uit over het verloren gaan van de busverbinding voor Nieuw Vossemeer. De heer Huisman sluit zich aan bij 

de vorige sprekers. De heer Weerdenburg sprak zijn zorg uit. Hij is tevreden met het schriftelijk antwoord dat 

hij ontving. Hij spreekt over de onrust binnen de gemeenschap van Nieuw Vossemeer. Hij verzoekt het 

college om de acties van het college binnen de gemeenschap van Nieuw Vossemeer kenbaar te maken. 

Wethouder Van Geel zegt dat het college was verrast door de ontwikkeling. De nieuwe lijndienst is 

vastgesteld zonder overleg met de provincie Noord-Brabant en de gemeente Steenbergen. Het college 

vernam pas van de nieuwe lijndienst op het moment van bekendmaking. Nadat de nieuwe lijndienst bekend 

werd, zocht het college direct contact met de provincie Noord-Brabant. Bij de provincie Noord-Brabant was 

de wijziging ook niet bekend. De provincie Noord-Brabant onderzoekt nu hoe dit kon plaatsvinden en hoe de 

situatie hersteld kan worden. De voorzitter vraagt aan wethouder Van Geel of hij de gemeenteraad in kennis 

wilt stellen wanneer er informatie is vanuit de provincie Noord-Brabant. Wethouder Van Geel zegt dit toe. De 

heer Remery hoopt dat er concreet gehandeld gaat worden. De heer Van Aken vraagt of wethouder Van 

Geel een scenarioplanning kan maken bij het wegvallen van de buslijn. De heer Theunis vraagt of de 

provincie Zuid-Holland niet betrokken moet worden, omdat de lijndienst Oude Tonge aandeed. Wethouder 

Van Geel zegt dat de provincie Zeeland verantwoordelijk is voor de betreffende buslijn. Hij heeft de 

verwachting dat de situatie hersteld kan worden en daarom regelt hij nu nog geen alternatief. Hij hoopt op 

berichtgeving via BN/De Stem over de kwestie en via social media om de inwoners van Nieuw Vossemeer 

op de hoogte te brengen.  

 

De heer Van der Spelt informeert naar de stand van zaken over de uitvoering van de geadopteerde rotondes 

door drie ondernemers. Wethouder Van Geel zegt dat dit langzamer gaat dan gehoopt. De drie betrokken 
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ondernemers willen de rotondes op dezelfde manier inrichten. Het knelpunt zit bij de kosten voor het 

aanleggen. De nieuwe deadline is april 2015.  

 

De heer De Neve informeert naar het openstellen van de Westhavendijk voor alle verkeer. Omdat er asbest 

werd aangetroffen bij een oude vlasschuur, waarvan het dak was ingestort, werd de weg afgesloten. 

Burgemeester Vos zegt dat er direct na het incident contact is geweest met de ondernemer. Op korte termijn 

informeert de gemeente Steenbergen de inwoners wanneer het asbest opgeruimd gaat worden. Het 

opruimen van de asbest zal enkele weken duren. De heer De Neve benadrukt dat het hem gaat om de 

communicatie richting de inwoners.  

 

De heer Veraart vraagt naar de betrokkenheid van de gemeente Steenbergen bij de nieuwe belijning door 

Rijkswaterstaat voor de A4. Hij wil weten of door Rijkswaterstaat bij het maken van de akoestische 

becijferingen rekening is gehouden met deze geluidsproducerende belijning. Hij vraagt naar de positie van 

het college en of het college bereid is om actie te ondernemen richting Rijkswaterstaat. Wethouder Van Geel 

zegt dat de gemeente Steenbergen niet betrokken was bij en niet geïnformeerd is over de nieuwe belijning. 

De klachten zijn bij het college bekend en deze zijn voorgelegd aan Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat kan de 

vragen nu niet beantwoorden. Rijkswaterstaat doet onderzoek naar de belijning.  

 

De heer Remery wil weten hoe het college staat ten opzichte van een ijsbaantje op de Markt in Steenbergen. 

Mogelijk komt Gewoon Lokaal met een motie over dit onderwerp. Burgemeester Vos zegt dat het vaak een 

particulier initiatief is van ondernemers. Het college is bereid een dergelijk  initiatief te faciliteren. 

 

De heer Van Es vraagt of het mogelijk is langs de A4 promotiemogelijkheden voor het bedrijfsleven toe te 

staan. Wethouder Van den Bosch zegt dat de opdracht om dit te realiseren samen met REWIN is uitgezet en 

dat men binnenkort de borden kan verwachten.  

 

De heer Huisman wil weten hoe het college staat tegenover een steunpunt van de politie in het 

gemeentehuis. Burgemeester Vos zegt dat de vraag formeel is neergelegd bij het college. Het college 

reageerde hier positief op.  

 

De heer Huisman vraagt naar de reden waarom er geen 40 woningen worden gebouwd bij de oude 

voetbalvelden in Dinteloord. Hij informeert daarbij ook naar de verdichting en de parkeerbalans. Wethouder 

Lepolder zegt dat er een concessie gedaan moest worden met betrekking tot de ruimte. Voor potentiële 

kopers is kwaliteit en inrichting van de wijk even belangrijk als de woning zelf. Er was uitgegaan van 18 

woningen in plaats van 40 woningen, zoals bij het ingediende plan het geval bleek te zijn. De nieuwe opzet 

heeft gevolgen voor de verdichting en de parkeerbalans. Een onderzoek onder omwonenden is bij het 

college niet bekend. Het project ligt niet stil.  

 

6.  Presentatie Waterpoort. 

Agendapunt 6 is behandeld na de inspraak van de heer Beens bij het spreekrecht.  

 

7.  Vaststellen nieuwe verpachtingsvoorwaarden kermissen.   

De heer Aben pleit voor minder dan twee opbouwdagen in de andere kernen dan in de kern van 

Steenbergen. Hij vraagt of een opbouwtijd van twee dagen noodzakelijk is in bepaalde kernen. Hij wil graag 

weten wat er wordt bedoeld met voldoende attracties. De voorzitter zegt dat het college het agendapunt niet 

kan terugnemen. Een wijziging van het voorstel moet plaatsvinden via een amendement. Wethouder Van 

den Bosch zegt dat het college niet de noodzaak ziet om het voorstel aan te passen. Door uniformiteit te 

creëren voor alle kernen wil het college de regeldruk verminderen. De gemeente Steenbergen sluit een 

overeenkomst met een organisator van de kermis en deze is dan verantwoordelijk voor de opbouwtijd. Deze 

organisator zoekt contact met  ondernemers en omwonenden. De heer Aben pleit voor duidelijkheid om in de 

toekomst discussie te voorkomen. Hij pleit er voor om voorstellen in de toekomst SMARTER te formuleren.  

 

Het agendapunt gaat als hamerstuk naar de besluitvormende vergadering van 29 januari 2015.  
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8.   Bestemmingsplan Schapenput. 

Agendapunt 8 is behandeld bij het spreekrecht.  

 

9.   Kaders actualisering uitvoeringsprogramma strategische agenda regio West-Brabant BM1402422. 

De heer Remery zegt dat het goed is dat biobased en agrofood worden benadrukt. Ecologie en het 

vermarkten van afval, evenals de transities in het sociaal domein, moeten extra de nadruk krijgen. 

Leefbaarheid is eveneens van belang gelet op discussie rondom de buslijn door Nieuw Vossemeer. Hij 

ondersteunt de zienswijze. De heer Van Aken zegt dat de gemeente Steenbergen beperkt voor komt in het 

uitvoeringsprogramma. Hij oppert om te kijken naar andere kansen, zoals het focussen op technische 

bedrijven. Dit gelet op de economische crisis en de relatie met Rusland op dit moment. Hij informeert naar de 

vestigingsvoorwaarden. De heer Gommeren onderschrijft de kansen voor biobased en agrofood voor de 

gemeente Steenbergen. De Regio West-Brabant moet maximaal inzetten op de bevordering deze 

ontwikkeling. De A4 is een kans voor Steenbergen met betrekking tot logistiek. Hij vraagt zich af onderwijs 

niet een plek moet krijgen in de zienswijze. De landbouw kan volgens hem een belangrijke rol spelen. Hij 

oppert om een glasvezelnet voor meer ondernemers uit Steenbergen en voor burgers mogelijk te maken. Hij 

informeert naar hoe vaak de visie wordt geactualiseerd. De heer Van der Spelt is blij dat economie, ecologie 

en duurzaamheid hoog op de agenda staan. Hij herkent zich niet in de woorden van de heer Van Aken. Hij 

gelooft dat de gemeente Steenbergen, gelet op zijn ligging, het goed kan doen op het gebied van agrofood 

en biobased. Hij informeert ook naar de frequentie van het actualiseren van het uitvoeringsprogramma. De 

heer Weerdenburg vraagt zich af of het regiofonds ingezet kan worden voor het uitbreiden van het 

glasvezelnetwerk.  

 

Burgemeester Vos zegt dat het de tweede keer is dat het uitvoeringsprogramma wordt geactualiseerd. Hij 

pleit er voor om te focussen op een aantal onderwerpen. Hij zegt dat het niet voor de hand ligt om het 

regiofonds te gebruiken voor het realiseren van een uitgebreider glasvezelnetwerk. Het realiseren van een 

glasvezelnetwerk is een private aangelegenheid. Wethouder Van den Bosch herkent zaken in het 

uitvoeringsprogramma voor de gemeente Steenbergen. De gemeente Steenbergen is door de provincie 

Noord-Brabant genoemd als hotspot voor agrofood en biobased. Biobased is ook bedoeld om beter op de 

maakindustrie in te zetten. Het feit dat een onderwerp niet genoemd is in het uitvoeringsprogramma, 

betekent niet dat het geen aandacht heeft. In het voorjaar komt het college met een economische visie met 

de keuzes voor de gemeente Steenbergen. Aandacht voor ecologie en de aandacht voor de kleine kernen is 

volgens het college voldoende verankerd. Hij adviseert de gemeenteraad bij specifieke beleidsstukken de 

accenten te leggen, omdat dat beter bij het karakter van het stuk past. De heer Van Aken wil graag 

werkgelegenheidscijfers en andere kwartaalcijfers ontvangen, zodat de PvdA dit mee kan nemen voor een 

eventueel tekstvoorstel. Wethouder Van den Bosch spant zich in om zoveel mogelijk van de gevraagde 

cijfers aan te leveren. Burgemeester Vos wijst op het gegeven dat de actualisering is gedaan door de 19 

gemeenten, ondernemers en het onderwijsveld. Hij pleit er voor om de nieuwe accenten aan te brengen in 

de economische visie van de gemeente Steenbergen.  

 

Het agendapunt gaat als bespreekstuk naar de besluitvormende vergadering van 29 januari 2015. 

 

10. Ingekomen stuk 7 van de vergadering van 13 november 2014 duurzaamheidsverslag AFC. 

De heer Veraart zegt dat het duurzaamheidsverslag AFC niet informatief, weinig concreet en weinig 

transparant is. Er is behoefte aan meer concrete cijfers. De vragen over het energiegebruik en de kas als 

energiebron zijn niet beantwoord, omdat de gegevens ontbreken. Hij wil weten of de Suikerunie later wel 

gegevens kan verstrekken. De reactie van TOM noemt hij teleurstellend. Hij wil van het college weten of zij in 

de toekomst alleen klimaat neutrale kassen verwelkomt. Ook wil hij van het college weten of zij zijn invloed 

wil aanwenden richting de TOM om alleen energieproducerende glastuinbouw in de toekomst toe te laten. 

De heer Van Aken sluit zich aan bij het betoog van de heer Veraart. Hij vraagt zich af hoe de 

milieudoelstellingen gemeten kunnen worden als bedrijfsgegevens als gasgebruik geheim zijn. De heer 

Gommeren zegt dat de agrarische sector de meest verduurzaamde sector is. Hij ziet wel een hobbel in de 

glastuinbouw. Hij wijst op de kosten- en batenanalyse die bedrijven moeten maken.  

 

Wethouder Van den Bosch wil ook graag de diepere kwantitatieve gegevens bij het volgende rapport. De 

duurzaamheiddoelstellingen halen met drie bedrijven en het gegeven dat zij nog niet volledig samenwerken, 

is lastig; de benodigde massa is er nog niet. De TOM heeft de informatie over het gasgebruik van individuele 
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bedrijven niet. Op het moment dat die gegevens er wel zijn, wil hij druk uitoefenen om deze gegevens vrij te 

krijgen. De kassen die er nu zijn, sinds 2012, hebben de meest moderne voorzieningen. Hij spreekt met de 

TOM over het steeds klimaatneutraler maken van kassen bij nieuwe toetreders. Er worden gesprekken 

gevoerd met mogelijke toetreders en het toepassen van de meest moderne technieken om duurzaam te 

werken. De heer Veraart  zegt dat er een meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw is ondertekend 

door staatssecretaris Dijksma en vertegenwoordigers van LTO glaskracht. In 2020 moeten alle nieuw te 

bouwen kassen klimaat neutraal zijn, zonder inzet van fossiele energie. Hij pleit er voor om dit te 

benadrukken richting de TOM. De heer Remery pleit er voor om de innovatie die er in het verleden was, niet 

los te laten. Hij vindt dat de TOM zich ook aan de ambitie van destijds moet houden. Wethouder Van den 

Bosch bespreekt met elke vrager van ruimte hoe men aankijkt tegen de laatste duurzaamheidseisen. 

Wanneer er in 2020 nog ruimte vrij is voor bedrijven pleit wethouder Van den Bosch er voor om de bedrijven 

dan alle middelen aan te wenden om zo duurzaam mogelijk te ondernemen. De beperkte bedrijven die er op 

dit moment gevestigd zijn, kunnen de investering om de doelstellingen te behalen, niet realiseren. 

 

De voorzitter schorst voor vijf minuten de vergadering.  

 

11. Ingekomen stuk 10 van 11 december 2014: mandatering aan omgevingsdienst(en) 

De heer Gommeren zegt dat de antwoorden op aanvullende vragen zouden komen op 21 januari 

aanstaande, maar dat de antwoorden al op 14 januari waren toegezonden. Hij pleit er voor om het 

agendapunt een maand door te schuiven, omdat de andere leden de antwoorden niet zouden hebben 

ontvangen.  

 

De leden besluiten het agendapunt door te schuiven naar de oordeelsvormende vergadering van 11 februari 

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 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 
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over 2013 en 2014 ter inzage worden gelegd. Burgemeester Vos zegt dat de stukken opgevraagd kunnen 

worden bij DIV.  

 

13.  Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst. 

De heer Aben heeft vragen gesteld over ingekomen stuk 16, uitvoeringsprogramma Handhaving 2015. Hij 

informeerde naar het aantal FTE’s. De schriftelijke antwoorden waren voldoende. 

 

De heer De Neve wil ingekomen stuk 7, jaarrekening 2014, bespreken in de auditcommittee. De heer Van Es 

lijkt het niet noodzakelijk om dit nog een keer te bespreken. De heer De Neve gaat het ingekomen stuk met 

zijn vervanger in het auditcommittee bespreken.  

 

De heer Lambers heeft vragen gesteld over ingekomen stuk 6, beantwoording artikel 40 vragen van de 

Volkspartij betreffende het tankstation. Hij stelt dat het bestemmingsplan buitengebied met de voeten wordt 

getreden. Hij had verwacht dat het college had gehandeld in de geest van het bestemmingsplan. Het 

bestemmingsplan geeft geen ruimte om daar een tankstation te plaatsen. Volgens hem accepteert het 

college dat de provincie Noord-Brabant straks het college kan terugfluiten. Hij informeert naar een 

limietgrens voor de planschade. Hij wil ook weten of het college verwacht of het tankstation daadwerkelijk 

gerealiseerd kan worden.  

Wethouder Lepolder zegt dat er in april 2004 een principebesluit is genomen om planologisch medewerking 

te verlenen aan het vestigen van een tankstation aan de Bijlandseweg. Dat heeft men gedaan, omdat in 

februari 2010 als onderdeel van het bestemmingsplan Weldmolen een tankstation moest saneren. Toen is de 

afspraak gemaakt om het tankstation elders te herbouwen. De nu vergunde locatie vloeit direct voort uit een 

afspraak uit 2010 en 2014. Het is inmiddels vergund op basis van de principe-uitspraak in 2014. Omdat er 

een bezwaarschrift is ingediend kan zij verder inhoudelijk niet reageren. De heer Lambers vraagt zich af 

waarom op deze manier van het beleid moet worden afgeweken. Hij zegt dat er al compensatie plaats heeft 

gevonden door een andere vestiging. Wethouder Lepolder antwoordt bekend te zijn met de vestiging. 

Mogelijk vervalt dat station wanneer een nieuw station gerealiseerd is. De heer Lambers respecteert de gang 

van zaken en wilde een statement maken.  

 

De heer Huisman vraagt zich af in hoeverre het college kan meegaan met de voorstellen van de Stadsraad 

Steenbergen over de straat Waterhoefke, ingekomen stuk 10. Het college zal hier schriftelijk op antwoorden.  

 

14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur.  

 

 

Aldus besloten in de oordeelsvormende vergadering van 11 februari 2015.  

 

 

Plaatsvervangend griffier   de voorzitter 

 

 

 

I.L.J.C. Konings MA    M.H.C.M. Lambers 

 


