
 

RD1600055 

 1 

 

 

 *RD1600055* 

 RD1600055 

 

Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van de 

gemeenteraad van Steenbergen van 9 november 2016.  
 

Aanwezig: De heer:  M.H.C.M. Lambers  voorzitter 

 

  Mevrouw:  W.A.M. Baartmans  lid 

  De heren:  W.J. van den Berge  lid 

N.C.J. Broos   lid 

T.P.M. van Es   burgerlid 

C.A.A.M. Gommeren  lid 

J.W. Huijbregts   lid 

T.C.J. Huisman   lid 

W.L.C. Knop   lid 

L. Mees    burgerlid 

     M.J.M. Ooms   burgerlid 

     M.H.H.I. Remery  lid 

     E.C. van der Spelt  lid 

     A.F.C. Theuns   lid 

   

De dames:  P.W.A. Lepolder  wethouder 

   M. Vos    wethouder 

De heer:  C.F. Zijlmans   wethouder 
    

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

 

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 9 november 2016.  

 

01. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.  

 

02. Vaststelling agenda.  

Op verzoek van De Volkspartij wordt agendapunt 14, beantwoording artikel 40 vragen betreffende het 

windturbinepark, verplaatst naar volgend jaar. Dit agendapunt wordt opnieuw geagendeerd voor de 

oordeelvormende vergadering van 11 januari 2017. 

 

03. Spreekrecht burgers. 

De heer IJzermans heeft zich aangemeld voor het spreekrecht betreffende agendapunt 13 

bestemmingsplan Buiten de Veste.  

De heer IJzermans geeft aan dat het bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen en dat er zienswijzen zijn 

ingediend o.a. betreffende de aansluiting van de weg, deze situatie is en wordt onveilig. De heer IJzermans 

vraagt dit probleem op te lossen. Waarom wordt het verkeersbesluit niet in het BP opgenomen. Het aantal 

parkeerplaatsen is te laag. De normering die wordt gehanteerd is onvoldoende. Er zijn al problemen met 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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het parkeren. De problemen van het parkeren worden groter ook vanwege de school. Door in te dikken zou 

de vrije kavel gebruikt kunnen worden voor parkeren. Hij spreekt zijn dank uit aan De Volkspartij en D66 

voor de reacties op zijn eerder mail met foto’s. Er zijn geen vragen van de raad aan de heer IJzermans.  

 

De heer Baartmans wil een opmerking maken over het parkeren en over de weg tussen de appartementen 

door die erg slecht van kwaliteit is. Het is een chaos bij het halen en brengen van de kinderen bij de school. 

Op de hoek is het ook niet netjes afgewerkt.  

Er zijn geen vragen van de raad aan de heer IJzermans. 

 

De heer Klein geeft ook aan dat het parkeren een drama is. Het vrachtverkeer rijdt langs. Je rijdt alles 

kapot. De weg zou dicht gaan van de Oost Havendijk. Dan wordt het nog erger. Misschien kunnen de kavels 

opgeschoven worden waardoor er ruimte is om te parkeren.  

Er zijn geen vragen van de raad aan de heer IJzermans. 

 

Behandeling agendapunt 13. 

13. Bestemmingplan Buiten de Veste bastion en dijk en bestemmingsplan Buiten de Veste 2 – herziening 

woningcapaciteit.  

De heer Van den Berge juicht het uitbreiden van het aantal woningen toe. Er moet misschien nog naar de 

losse eindjes gekeken worden. Welke parkeernorm is gehanteerd? Het halen en brengen van kinderen naar 

de school is lastig. Zijn daar maatregelen voor? Hoe zit het met de aansluiting van de weg? De heer Broos is 

positief gestemd. Hij sluit zich aan bij de vraag over de parkeernorm. Heeft het college de intentie er iets 

aan te doen? De heer Van der Spelt is ook blij met de bouw. Wat gebeurt er met de bouwweg? Misschien 

moet de weg wel opgewaardeerd worden. Hij vraagt of er een volwaardige weg kan komen. De heer 

Huisman sluit zich aan bij de vorige sprekers en hij dankt de insprekers. De heer Huibregts is blij met de 

bouw. Bij de school is het druk maar dit betreft een nieuwe wijk en er moeten zaken ongewenste situaties 

gerepareerd kunnen worden. Misschien is eenrichtingsverkeer een optie? Hij sluit zich aan bij de vragen 

van de insprekers. De heer Knop geeft aan dat zienswijzen over de ontsluitingsweg en over de 

parkeerplaatsen goed bekeken moeten worden. Hij vraagt naar een eventuele nieuwe parkeernorm. Wat 

gebeurt er met de grond in de waterkeringzone, kan daar geen parkeerplaats komen. Mevrouw Baartmans 

geeft aan dat de heer IJzermans al een aantal oplossingen noemt die toegepast zouden kunnen worden.  

 

Wethouder Lepolder geeft aan dat van de bouwweg een normale weg gemaakt wordt en dat er ook nog 16 

parkeerplaatsen gerealiseerd worden. In het bestemmingsplan wordt alleen een weg vastgelegd, de functie 

volgt in het verkeersbesluit. Het totale aantal woningen moet wel gelijk blijven. Over de locatie van de 

waterkering wordt gesproken met het waterschap. Door het toevoegen van de extra parkeerplaatsen 

wordt er voorzien in de behoefte aan parkeerruimte. 

Wethouder Zijlmans geeft aan dat de bouwstraten na de bouw van de woningen definitief worden 

ingericht. Er is nog geen mooie straat, dat wordt nu ook nog niet gedaan. De verkeerssituatie is bij elke 

school is lastig tijdens het halen en brengen. Er wordt gesproken met school en bewoners. Door het 

instellen van een parkeerverbod wordt de parkeersituatie in de wijk nog lastiger. Er is een schoolroute 

aangegeven. Bijna iedereen maakt daar wel gebruik van.  

 

De heer IJzermans geeft aan dat er echt te weinig parkeerplaatsen zijn. Hij heeft foto’s aan de 

fractievoorzitters gestuurd. De heer Baartmans wil aangeven dat de weg bij de ingang erg slecht is. De heer 

Klein geeft aan dat m.b.t. het parkeren hij dan net zo goed zijn auto op het parkeerterrein bij het 

gemeentehuis kan zetten. De putdeksels staan hoog op de weg. Dit levert gevaarlijke situaties op.  
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De heer Van den Berge geeft aan dat de vragen voldoende beantwoord zijn. Parkeernorm voldoet, maar hij 

wordt wel getriggerd door de aantallen. Hij vraagt naar de nadere motivatie en of daar nog vanaf gezien 

kan worden.  

De heer Broos vraagt of het verzoek van de bewoners wordt ingewilligd. Het creëren van een nieuwe wijk 

doet altijd even zeer. De heer Van der Spelt sluit zich aan bij de heer Broos. De staat van de weg mag niet 

zo slecht zijn dat er schade ontstaat.  

De heer Huijbregts geeft aan dat er geen schade mag ontstaan. De getallen in de praktijk en op papier 

wijken af m.b.t. de aantallen van parkeerplaatsen. De heer Knop geeft aan dat alle plekken bezet zijn. Er is 

nu al een probleem. Wordt daarnaar gekeken?  

Wordt de parkeernorm veranderd. Mevrouw Baartmans snapt het probleem en pleit voor een oplossing.  

 

Wethouder Lepolder geeft aan dat de wijk half af is en dat er 16 parkeerplaatsen bijkomen. De wethouder 

zorgt voor een overzicht van het aantal parkeerplaatsen nu en straks. Plancapaciteit.  

Van den Berge geeft aan dat er een grondslag kan liggen in provinciale regelgeving. De ervaring leert dat 

dan geen harde regels zijn. Hoe hard is het nodig om nu weer een bestemmingsplanwijziging te doen. 

Wethouder Lepolder: op dit moment is het hard genoeg om de lussen en de min mee te nemen. Er wordt 

gewerkt aan een herziening van het totale bestemmingsplan ‘Buiten de Veste’. Dan kan dit meegenomen 

worden. De heer Knop gaat in op het afwijken van de parkeernorm door bevoegd gezag. De wethouder 

neemt dit mee in de beantwoording. Er wordt integraal naar het totale plan gekeken. Wethouder Zijlmans 

zegt toe aan de bewoners dat putten die beschadigingen opleveren hersteld worden. Tevens adviseert hij 

te parkeren op het terrein voor het gemeentehuis tijdens de bouw.  

 

De oordeelvormende vergadering besluit dat dit een bespreekpunt is voor de besluitvormende vergadering 

van 24 november 2016.                  

 

04. Vaststelling besluitenlijst van 3 oktober 2016 voor de onderwerpen mens en maatschappij.  

Er is maandag een opmerking binnengekomen over de dubbele vermelding van de aanwezigheid van 

mevrouw Somers, verder zijn er geen opmerkingen binnengekomen over de besluitenlijst. De besluitenlijst 

wordt verder akkoord bevonden.  

 

05. Vragenhalfuur.  

De heer Gommeren: vandaag stond in BN de Stem een artikel over het openen van een pop-up winkel over 

Biobased in Bergen op Zoom. Bergen op Zoom is erg bezig op het gebied van bio-based en probeert hier 

ook haar burgers in voor te lichten en te betrekken. Vragen VVD: Is dit artikel bij het College bekend? In 

2015 is een motie van de VVD aangenomen waarin opdracht gegeven wordt actief voorlichting te geven 

aan onze inwoners, welke acties zijn daarvoor al ondernomen? Welke acties kunnen wij op dit onderwerp 

nog verwachten en binnen welk tijdsbestek? Wethouder Vos geeft aan dat er aangesloten wordt bij 

Waterpoort. 2017 Wordt het jaar van de biet. In samenwerking met veel partijen komen er allerlei acties. 

Morgen wordt dit door de organisatie bekend gemaakt.  

 

06. Najaarsnota 2016.  

De heer Van der Spelt geeft aan dat er mutaties zijn. Het is geen spannende nota. Hij vraagt naar het 

onderzoek ‘afstemming vraag en aanbod stageplaatsen lokale ondernemers en onderwijs’. Oplevering van 

de onderzoeksresultaten eind 2016. Is dat haalbaar? Met betrekking tot de centrumplannen Welberg en 

Dinteloord vraagt hij of bewoners weten dat dit wordt uitgesteld. De heer Van der Spelt vraagt naar het 

onderzoek naar de werkdruk. Hij wil graag weten hoe het college omgaat met de 60 km. zones. Ook i.v.m. 

het verhogen van de snelheid tractoren in 2017. 
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Mevrouw Vos geeft aan dat de stageplaatsen een actiepunt zijn. Er wordt aan gewerkt. De centrumplannen 

hebben vertraging vanwege het zorgvuldige voortraject. Zij heeft er aandacht voor om bewoners goed te 

informeren.  

De burgemeester geeft aan dat hij snapt dat er gevraagd wordt naar een onderzoek naar de werkdruk. Uit 

onderzoeken blijkt dat er werkdruk is. Er wordt gekeken of er acties op genomen kunnen worden. De raad 

moet ook meegenomen worden en de burgemeester kijkt of dit meegenomen kan worden in de 

voorjaarnota. Een onderzoek naar de werkdruk is overbodig.  

Wethouder Zijlmans: omdat de snelheid omhoog gaat van tractoren gaan we niet de drempels aanpassen. 

De tractoren zijn veiliger maar worden ook groter. Het veiligheidsgevoel neemt niet toe. De drempels 

worden niet aangepast. Aanpassingen worden altijd in overleg met de bewoners gedaan. Ook met 

agrariërs. De heer Van der Spelt geeft aan dat de inrichting aan de snelheid moeten worden aangepast.  

 

De oordeelvormende vergadering besluit dat dit een hamerstuk is voor de besluitvormende vergadering 

van 24 november 2016.                  

 

07. Herinrichting en groot onderhoud N259. 

Wethouder Zijlmans geeft een korte toelichting. Er is een milieukundig onderzoek gedaan. De resultaten 

zijn niet goed. Er moet aanvullend onderzoek gedaan worden. Er is contact met Rijkswaterstaat 

opgenomen. Dit wordt besproken. Het kan consequenties hebben in de tijdsplanning. De raad wordt op de 

hoogte gehouden. Voor de cofinanciering is een toezegging gedaan.  

Mevrouw Baartmans vraagt wat er mis is met de ondergrond. Er is gekozen voor variant 2. Er is een grote 

steun voor. Er worden 43 bomen gekapt en er staat niet in over terugplanten. De situatietekening kan 

duidelijker. Kan dit aangeleverd worden? Zou er een graffiti wand op het viaduct kunnen komen? De heer 

Remery vraagt of er bekeken kan worden van de Seringenlaan (Steenbergen Zuid) naar de N259. De heer 

Mees kan zich vinden in het voorstel. Zijn er financiële consequenties die buiten de bandbreedte gaan. Is er 

al een MER? Die ondergrond wacht hij af. Vertraagt het project nu? De heer Gommeren is verheugd met de 

variant. Hoe groot is het percentage van de cofinanciering? Komt er een mooie afscheiding tussen de 

rijbaan en het fietspad. De heer Van der Spelt geeft aan dat er goed geluisterd is. Hij steunt het voorstel 

voor de graffiti wand. De heer Van der Spelt steunt het voorstel. Hij is blij met de fietsverbinding. Zou hier 

LED verlichting kunnen komen? De heer Ooms kan instemmen met de variant. Hoe gaan we om met de 

vertraging? De heer Knop is voorstander van variant 2. Zou er vanaf de N259 een afrit kunnen komen naar 

het parkeerterrein aan de Seringenlaan.  

 

Wethouder Zijlmans is blij met de steun voor deze variant. De bomen worden teruggeplant. De graffitiwand 

wordt naar gekeken door de wethouder. Er zou te zijner tijd een oplossing kunnen komen voor de 

ontsluiting op de N259. Dat is nu nog te vroeg maar is wel de toekomstplanning. Voor Zuid ligt dat 

moeilijker omdat de oprit waarschijnlijk niet overzichtelijk zou zijn. Het wordt lastig. M.b.t. de vervuiling en 

de financiering wordt er met Het Rijk gesproken. Er is 80% financiering van het fietspad gekregen van de 

provincie i.p.v. 50%. Er moet een mooie afscheiding komen van het fietspad. Er komt verlichting tussen de 

rotondes bij het nieuwe fietspad dat aangelegd wordt. Het fietspad moet op 31-12-2017 aangelegd zijn. Dat 

wordt lastig, maar mocht het niet lukken wordt er met de provincie gesproken.          

   

De oordeelvormende vergadering besluit dat dit een hamerstuk is voor de besluitvormende vergadering 

van 24 november 2016.                  

 

 

 



 

RD1600055 

 5 

08. Groot onderhoud havenkanaal 

De heer Van der Spelt: is de beschoeiing ook klaar voor het komende vaarseizoen? De heer Huisman vraagt 

om brede aandacht voor de haven in Dinteloord. De heer Huijbregts vraagt vooral naar de voortgang van 

het project m.b.t. de beeldvormende vergaderingen. De heer Knop vraag naar het aantal kubieke meter 

slib. Hij vraagt of dit een normale aanbesteding is waarbij het risico bij de gemeente ligt. Mevrouw 

Baartmans geeft aan dat zij dit als eerste fase ziet. Deze doorlooptijd is wel erg lang. Zou dat korter kunnen. 

De heer Mees is verheugd over het opknappen van de haven. De medewerking van particuliere eigenaren 

loopt niet soepel. Welke risico’s lopen de particuliere eigenaren en is er een schadeclaim mogelijk? Heeft 

de overheid mogelijkheden om particulieren tot medewerken te dwingen. De heer Gommeren vraagt naar 

de particulieren. In Steenbergen is er angst dat door het baggeren zand onder de beschouwing vandaan 

komt waardoor er problemen met de fundering van de huizen. Is het slib al onderzocht? Voor wie zijn de 

kosten wanneer het vervuild is. Wordt er vooraf een 0-meting gedaan bij de woningen.  

 

Wethouder Zijlmans geeft aan dat dit de eerste stap is. Het is onderhoud. Dit staat los van de totale kom 

van de haven. Er wordt door diverse werkgroepen naar gekeken. Er wordt gekeken of er mogelijkheden zijn 

voor een tussenrapportage. De Dinteloordse kom van de haven is in ’91 aangelegd. Het baggerslib is 

onderzocht en niet vervuild. De beschoeiing moet vernieuwd worden. Er wordt rekening gehouden met de 

bereikbaarheid van de haven. Aan de overzijde is veel particuliere grond. Alle boten die er liggen liggen op 

gemeentewater. Er wordt individueel met alle eigenaren gesproken. Er wordt een 0-meting gedaan ook 

i.v.m. het baggeren. Er wordt geen risico genomen. M.b.t. het bedrag staat er een typefout in het voorstel 

het moet zijn:  

€ 870.000,-.  

 

De heer Van der Spelt gaat akkoord. De heer Huisman geeft aan dat het vuurtje in Dinteloord uitblust. De 

eerste stap moet komen van het college. Wanneer komt er iets tastbaars?? De heer Huijbregts vraagt of er 

geen ontwikkelingen komen die strijdig zijn met deze activiteiten. De heer Knop vraagt naar het meerwerk 

van het afvoeren van slib. Mevrouw Baartmans vraagt waarom het zo lang duurt. De heer Van den Berge 

vraagt naar de mogelijkheden van de gemeente om het kanaal op te knappen.  

 

Wethouder Zijlmans: er wel gebeurt wel iets in Dinteloord. De heer Huisman geeft aan dat het echt te lang 

duurt. De heer Zijlmans geeft aan dat de beschoeiing 50 tot 70 jaar meegaat en niet vervangen wordt in de 

kom. Particulieren hebben belang bij een goede beschoeiing. Het eventuele aanpassen van de steiger zou 

hier en daar wat problemen kunnen geven. Maar het water is van de gemeente dus er zijn voldoende 

middelen om burgers mee te laten werken. De hoeveelheid slib is uitgerekend en er wordt vanuit gegaan 

dat dit correct is. De heer Huisman vraagt de wethouder om een inhoudelijke reactie. De heer Zijlmans 

geeft aan dat we niet alles tegelijk kunnen en dat er al heel wat is gebeurd. Iedereen wordt erbij betrokken. 

De heer Huisman vraagt waar de stip aan de horizon ligt. De heer Zijlmans geeft aan dat het plan van 

aanpak nu wordt uitgevoerd. Hij wacht op wat er uit de burgerparticipatie komt. Er wordt eerst geluisterd 

en daarna wordt gekeken wat mogelijk is. Het heeft vanaf mei geduurd i.v.m. de voorbereidingstijd.     

 

De oordeelvormende vergadering besluit dat dit een bespreekstuk is voor de besluitvormende vergadering 

van 24 november 2016.                  

 

09. Recreatieve kansenkaart gemeente Steenbergen.  

De heer Knop vraagt naar de uitleg van de kaart zelfs. De heer Remery geeft aan dat dit echt kansen geeft. 

Hij is enthousiast. Er dient geconcretiseerd te worden. Er ligt een uitdaging om naar buiten toe duidelijk te 

maken dat er kansen liggen. De heer Van den Berge is van mening dat de kansenkaart een goede manier is 
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om de mogelijkheden te inventariseren en duiden. De uitwerking moet ook gefocust zijn op waar de 

gemeente op moet inzetten omdat het niet voor de ondernemers is.  

 

Wethouder Lepolder biedt aan een toelichting te willen geven op de kaart. De kaart is interactief tot stand 

gekomen. Na de beeldvormende avond is er een terugkoppeling geweest. Het zijn kansen, het moet 

inspireren. Het geeft een beeld van wat kan. Er komt een boekje over deze kansenkaart.  

 

De heer Remery geeft aan dat hier veel actiever mee aan de slag gegaan moet worden.     

 

De oordeelvormende vergadering besluit dat dit een hamerstuk is voor de besluitvormende vergadering 

van 24 november 2016.                  

 

10. Verordening starterleningen.  

De heer Van den Berge is niet tegen maar wil een opmerking maken omdat het zorgen dat de woningbouw 

vlotter gaat gebaat is bij leningen. Misschien dat er bijvoorbeeld via de grondprijzen ook geregeld kan 

worden dat woningen betaalbaar blijven. De heer Broos is voorstander van het voorstel. De heer Huijbregts 

heeft een technische vraag. Hij vraagt om een financiële verantwoording die schriftelijk aanlevert mag 

worden. Mevrouw Baartmans maakt zich zorgen over de inzet van de corporaties. Wil geen enkele 

corporatie hieraan meewerken.  

 

Mevrouw Lepolder geeft aan dat dit in januari altijd gerapporteerd wordt. Ze vraagt bij de corporatie 

aandacht voor het geconstateerde probleem. Ook voor mensen van buitenaf is genoeg te vinden in 

Steenbergen. Dit betreft een technische aanpassing.   

De heer Huijbregts wil graag eerder de informatie ontvangen. 

 

De oordeelvormende vergadering besluit dat dit een hamerstuk is voor de besluitvormende vergadering 

van 24 november 2016.                  

 

11. Invoering onderzoeksbudget.  

 

De oordeelvormende vergadering besluit dat dit een hamerstuk is voor de besluitvormende vergadering 

van 24 november 2016.                  

 

12. Bestemmingplan Langeweg 4K.   

 

De oordeelvormende vergadering besluit dat dit een hamerstuk is voor de besluitvormende vergadering 

van 24 november 2016.                  

 

13. Bestemmingplan Buiten de Veste bastion en dijk en bestemmingsplan Buiten de Veste 2 – herziening 

woningcapaciteit.  

Behandeld bij het spreekrecht.  

 

14. Ingekomen stuk nummer 2 van de vergadering van 3 oktober 2016: beantwoording artikel 40 vragen 

betreffende het windturbinepark. 

Verdaagd naar de vergadering van januari 2017.  
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15. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst.  

De heer Remery geeft aan dat er door Gewoon Lokaal! artikel 40 vragen worden gesteld over het 

consumenten onderzoek Steenbergen/ Dinteloord.   

 

Ingekomen stuk 5. Raadsmededeling projecten Brabantse waterlinie 

De heer Huisman vraagt n.a.v. het project Henricus dat de deadline al spoedig is. Mevrouw Lepolder geeft 

aan dat het uitstel is gekregen. Er is een onderlinge relatiesubsidie. Het duurt langer en daarom is uitstel 

aangevraagd en gekregen dat is voor dit traject. Met de andere projecten voor volle vaart vooruit gegaan.    

 

16. Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur.  

  

Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van 30 november 2016 

 

Griffier  de voorzitter  

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer  M.H.C.M. Lambers 


