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Besluitenlijst van de vergadering van de oordeelvormende vergadering  

van 3 april 2017 

 

Aanwezig: De heer   C.A.A.M. Gommeren  voorzitter 

      

mevrouw :   H.A.H.M. Somers-Neutkens lid 

          

De heren:   W.L.C. Knop    lid 

    J.H.F. Weerdenburg  lid 

    J.A.P. Veraart   burgerlid 

    T.P.M. van Es   burgerlid 

     T.C.J. Huisman    lid 

     T.P.M. van Es   lid 

A.F.C. Theuns   lid 

 L. Mees    lid  

N.C.J. Broos   lid 

 L.C. Aben   lid 

W.J.P.M. Maas   lid 

M.H.C.M. Lambers  lid 

J.W. Huijbregts   lid 

W.J. van den Berge  lid 

   

De heren:  C.F. Zijlmans   wethouder 

     C. van Geel   wethouder 

     R.P. van den Belt  burgemeester 

De dames:  P.W.A. Lepolder  wethouder 

     M. Vos    wethouder 

 

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

 

Pers:  1       

Omroep: 2     

Publieke tribune: 12  

De besluitenlijst is 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 3 april  2017. 

 

 

1. Opening. 

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en legt kort de procedure uit van de 

vergadering. 

 

2. Vaststelling agenda. 

De agenda wordt vastgesteld.  

http://www.raadsteenbergen.nl/
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3. Spreekrecht burgers. 

De heer Deckers en mevrouw Dogge hebben zich aangemeld voor het spreekrecht over het dossier 

380 kV tracé. 

 

De heer Deckers spreekt in namens landgoed Dassenberg en benoemt de diverse tracévarianten. 

Daarbij spreekt hij zijn zorgen uit over de mogelijke aantasting van de natuur rond Steenbergen als 

het tracé via deze route wordt gelegd. Op de vraag van mevrouw Somers geeft de heer Deckers aan 

dat hij tot op heden weinig informatie heeft ontvangen en zelf actief op zoek is gegaan naar 

inhoudelijke informatie. 

 

Mevrouw Dogge spreekt eveneens haar zorgen uit over de mogelijke aantasting van de 

Steenbergse natuur door het 380 kV tracé en de gevolgen voor haar bedrijf. Mevrouw Dogge roept 

de gemeente op zich actief op te stellen. 

 

4. Vaststelling besluitenlijsten van 6  maart 2017. 

De besluitenlijst wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

5. Vragenhalfuur. 

Mevrouw Somers  stelt dat ten aanzien van het 380 kV Steenbergen zich geruime tijd geen zorgen 

hoefde te maken, maar door de laatste ontwikkelingen en het vrijgeven van de MER rapportage 

vraagt mevrouw Somers zich af welke stappen het college nu zal ondernemen. Wethouder Lepolder 

geeft aan dat het proces nauw wordt gevolgd, dat de raad op verschillende momenten is 

geïnformeerd en dat directe bewoners betrokken worden. De wethouder heeft gereageerd op het 

proces en het gegeven dat de gemeente Steenbergen laat in het traject is betrokken, waardoor 

inspraak vooraf niet mogelijk was. De wethouder zegt toe dat binnenkort een nadere uitwerking 

van de MER aan de raad wordt aangeboden. Daarnaast geeft de wethouder aan zich hard te maken 

voor de Steenbergse belangen, ondanks dat de beslissing uiteindelijk bij de minister ligt. Op de 

vraag van de heer Van den Berge zegt de wethouder toe om naast de uitleg over de MER het 

vervolgtraject te schetsen. De heer Lambers vraagt naar de grondhouding van de gemeente. 

Daarop geeft de wethouder aan dat de lobby erop gericht is het voorkeursalternatief te handhaven. 

 

De heer Veraart vraagt naar de opvatting van het college over dat volgens de laatste informatie 

over het 380 kV tracé niet de meest milieuvriendelijke alternatief wordt gevolgd en hoe het 

lobbytraject van de gemeente verloopt. De wethouder meldt dat geprobeerd wordt om met alle 

gemeenten die hierbij betrokken zijn om op 1 lijn te komen. Aangezien geen van de varianten 

voldoen aan de MMA wordt waarschijnlijk gekozen voor het voorkeursalternatief, waarna het 

reguliere besluitvormingsproces op gang komt. 

 

De heer Aben vraagt naar de verwijdering van brievenbussen: in tegenstelling tot wat in de media is 

aangegeven, wordt door organisaties aangegeven dat zij niet gehoord of betrokken zijn geweest bij 

de verwijdering van brievenbussen.  De wethouder geeft aan de communicatie via overkoepelende 

organisaties is verlopen. Inmiddels zijn bewoners geïnformeerd en de wethouder zegt toe de door 

PostNL verstuurde brieven toe te sturen. De wethouder meldt dat de gemeente zich beschikbaar 

heeft gesteld om vragen van bewoners te beantwoorden. 
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De heer Weerdenburg verzoekt om informatie over de stand van zaken huisvesting statushouders 

en het Pact van Brabant. Wethouder Van Geel meldt dat op dit moment nog voor 8 personen 

locaties gerealiseerd moeten worden. De wethouder verwacht aan de taakstelling te kunnen 

voldoen. Over het Pact van Brabant wordt aangegeven dat een correctie heeft plaatsgevonden op 

de taakstelling en aangezien Bergen op Zoom en Roosendaal geen centra zullen realiseren 

afspraken zijn gemaakt om de taakstelling te verdelen. 

 

De heer van Es uit zijn zorgen over de leefbaarheid op het Sunclass-park en wijst op de sociale 

problematiek vanwege dat bewoners iedere vier maanden vanwege gemeentelijk voorschrift 

moeten verhuizen. Wethouder Lepolder geeft de beperkingen aan met betrekking tot huisvesting 

volgens het huidige bestemmingsplan en dat daarop wordt gehandhaafd. In overleg met de 

corporaties wordt geprobeerd geschikte huisvesting voor gezinnen aan te bieden. De wethouder 

geeft aan dat in het kader van de Omgevingswet dit dossier wordt meegenomen. De heer Van Es en 

de heer Lambers verzoeken het dossier Sunclass te agenderen en zullen in overleg met de 

wethouder hiervoor een praatstuk opstellen. 

 

De heer Huisman vraagt aandacht voor het proces rondom de herinrichting van de Havenkom 

Dinteloord en vraagt hierbij aandacht voor de vastgestelde visie Waterparel en waarom deze niet 

uitgevoerd wordt. Wethouder Zijlmans geeft aan dat in breed overleg er een integrale visie 

opgesteld wordt voor het centrum en de haven van Dinteloord. In reactie op de vraag van de heer 

Huisman geeft de wethouder aan dat Waterparel een beperkte visie gaf voor alleen de haven. In 

2019 zal de echte uitvoering van start gaan en wordt in eerste instantie de haven aangepakt en 

vervolgens het centrum. 

 

De heer Lambers vraagt naar de achtergrond van de noodvergunning voor de kap van de bomen op 

het terrein van de NH Kerk. Daarnaast vraagt de heer Lambers naar de staat van de bomen op de 

Kruispoort. De wethouder geeft aan dat bij een kapvergunning voor een bepaalde periode een scan 

uitgevoerd moet worden naar het leefgebied van dieren in de bomen. De kap is uiteindelijk in 

versnelling gegaan, omdat door storm een gevaarlijke situatie ontstond. Voor de kastanjes geldt 

een herplantplicht. De platanen op de Kruispoort zijn volgens de wethouder is prima staat. 

 

6. Begroting 2017 Stichting SOM. 

De heer Van den Berge geeft complimenten aan de stichting over de wijze waarop de stichting 

financieel gezond is geworden. De heer Van den Berge spreekt wel zijn zorgen uit over de toekomst 

van het openbaar onderwijs in Steenbergen. De heer Broos kan zich hierbij aansluiten en vraagt om 

meer informatie van het bestuur van de stichting over hoe zij de ontwikkeling van het onderwijs 

zien. 

Wethouder Zijlmans geeft aan dat het leerlingenaantal onder druk staat en daarmee de trend volgt. 

Aangegeven wordt dat er een afstand is tussen de gemeente en het bestuur. De 

verantwoordelijkheid voor het promoten van de school is daarom aan de stichting. De wethouder 

zegt toe informatie over de toekomst van het onderwijs toe te sturen. 

 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 30 maart 2017.  

  

7. Natuurbeleidsplan. 

De heer Maas is erg enthousiast over het natuurbeleidsplan en spreekt zijn complimenten uit. De 

heer Maas vraagt aandacht van het college voor de communicatie over het beleidsplan, wil weten 
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welke plannen nu al opgepakt gaan worden in samenwerking met partners en de begroting en 

subsidiemogelijkheden. Daarnaast wordt specifiek aandacht gevraagd voor aanpassing van het 

maaibeleid van de gemeente. De heer Van den Berge spreekt ook zijn tevredenheid uit over het 

beleidsplan, vraagt naar de samenhang tussen natuur en recreatie en wat de mogelijkheden zijn in 

hoog dynamische gebieden. De heer Broos is positief over het beleidsplan en vraagt om 

duidelijkheid over hoe ontwikkelingen vanuit het beleidsplan gestimuleerd kunnen worden. De 

heer Theuns onderschrijft de visie in het beleidsplan en benadrukt de relatie met recreatie. 

Daarnaast wordt duidelijkheid gevraagd over de regelgeving en de opstelling van de gemeente om 

initiatieven te ondersteunen. De heer Huisman vraagt wanneer het uitvoeringsprogramma 

aangeboden wordt. De heer Huijbregts vraagt naar waar in de klankbordgroep nog knelpunten 

leven en vraagt aandacht voor de betrokkenheid van de raad bij lopende dossiers, bijvoorbeeld 

door tussenrapportages. De heer Huijbregts vraagt naar het uitvoeringsprogramma en het 

kostenplaatje voor de uitvoering. 

 

Wethouder Lepolder geeft aan dat veel activiteiten nu verankerd worden in het beleidsplan en dat 

nu al uitvoering wordt gegeven aan het beleidsplan door de aanleg van een EVZ met 

subsidiegelden. De koppeling met het recreatief actieplan en erfgoed wordt in de uitvoering 

geborgd. Op de vraag van mevrouw Somers geeft de wethouder aan dat het natuurbeleidsplan de 

zienswijze van de gemeente ten aanzien van het 380 kV tracé versterkt. Het uitvoeringsprogramma 

wordt in september aangeboden en geeft aan dat nog niet in beeld is wat financieel nodig is. Op de 

vraag van de heer Huijbregts reageert dat de aangeboden nota van uitgangspunten bedoeld was als 

tussenrapportage. Ten aanzien van hoogdynamische gebieden wordt aangegeven dat bij 

ontwikkelingen steeds gekeken wordt hoe natuurontwikkeling daarin een plek heeft. 

 

Wethouder Zijlmans zegt toe dat met de perspectiefnota terug te komen op het maaibeleid om de 

kosten voor het verwijderen van het maaiafval te verwijderen. 

 

 Dit agendapunt gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 30 maart 2017.  

 

8. Brief Retailplatform Steenbergen over cameratoezicht. 

De heer Weerdenburg geeft aan wat de meerwaarden van cameratoezicht in het centrum kunnen 

zijn, vraagt aan het college hoe zij op de brief van RPS heeft gereageerd en is benieuwd naar de 

uitslag van de burgerenquête. De heer Weerdenburg vraagt tevens naar de stand van zaken van de 

veiligheidsanalyse, de mogelijkheden om permanente camera’s op te hangen en wat de 

mogelijkheden zijn voor de andere kernen en het buitengebied.  De heer Lambers wijst erop hoe 

zeer dit onderwerp leeft, ondersteund dan ook het onderzoek en is het eens met het plaatsen van 

camera’s in het uitgaansgebied. De heer Van Es sluit zich aan bij de opmerkingen van de heer 

Weerdenburg en vraagt aandacht voor het tempo. De heer Theuns kan zich ook aansluiten bij de 

vorige sprekers en onderschrijft de beantwoording van het college en vindt een gedegen onderzoek 

van belang. De heer Aben ondersteund door gestelde vragen en voegt hieraan toe of dat het 

college de signalen herkent. De heer Van den Berge geeft aan dat proportionaliteit nodig is en legt 

hierin ook een rol voor de horecaondernemers. Op diverse vragen geeft de heer Van den Berge aan 

dat horecaondernemers door hun bedrijfsvoering ongewenst publiek kunnen weren en daarmee 

een stuk overlast beperkt kan worden. 

 

De burgemeester geeft aan dat een veiligheidsanalyse noodzakelijk is om tijdelijk camera’s te 

plaatsen. De burgemeester merkt hierbij op dat aan de hand van de rapportages objectief niet 
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geconstateerd kan worden dat het onveilig is in het centrum, en dat de nu lopende enquête is 

bedoeld om het veiligheidsgevoel te meten. Daarnaast geeft de burgemeester aan dat de 

beperkingen zijn ten aanzien van de duur, locatie en of er geen alternatieven zijn. De burgemeester 

staat niet negatief tegenover het verzoek, maar legt een nadruk op het belang van gedegen 

analyse. De burgemeester meldt dat de gesprekken met de horecaondernemers zijn opgevoerd en 

dat er meer afstemming plaatsvindt om de veiligheid in het weekend te bevorderen. De 

burgemeester zegt toe de analyse te verspreiden zodra deze gereed is. 

 

Tot slot wijst de heer Veraart op het uitvoerde rigo onderzoek naar de leefbaarheid in het centrum. 

De burgemeester zegt toe dit mee te nemen. 

 

9. Locatieplan afvalcontainers. 

De heer Knop geeft aan er kritische geluiden zijn ten aanzien van het omgekeerd inzamelen en dat 

er in de uitvoering mensen tegen praktische problemen aanlopen en vraagt wat de mogelijkheden 

zijn om eventueel gefaseerd het plan uit te voeren of volledig te stoppen. De heer Van den Berge 

heeft zich ook verbaasd over de kritische geluiden hierover en vraagt duidelijkheid over de 

afstanden en wat de mogelijkheden om het beleid op een andere manier toe te passen en de 

bewustwording te vergroten?  

 

Wethouder Vos geeft aan dat het college volop in de uitvoering is met het afvalbeleid en dat nu bij 

bewoners opvattingen opgehaald worden.  Op de reactie van de heer Mees dat op bepaalde 

locaties in Nieuw-Vossemeer de afstand groter is dan 600 meter merkt de wethouder dat dit een 

gesprek is met bewoners en dat zo mogelijk wordt maatwerk wordt verricht. Op de vragen van de 

heer Mees en de heer Knop over de problemen die mensen ervaren met het deponeren van plastic 

afval wijst de wethouder erop dat er demo’s van afvalcontainers zijn die laten zien hoe het 

gebruikersgemak vergroot wordt. De wethouder geeft aan dat in april de zienswijze procedure 

afloopt en dat dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad.  

 

10. Gezamenlijke brief geluidsoverlast A4 en A29 

De heer Lambers is verheugd dat brief is geschreven, maar vraagt zich af waarom de brief nu 
is geschreven. De heer Mees sluit zich aan bij de heer Lambers, maar benadrukt tevens de 
aanzuigende werking en filedruk op de A4.  
 
Wethouder Zijlmans geeft toe dat de verkeersintensiteit toeneemt en daarmee ook het 
geluidsoverlast, maar dat de geprognosticeerde belasting nog niet is bereikt. De wethouder 
geeft aan dat bij de begrotingsbehandeling is gesproken over het begrotingsvoordeel van 
Rijkswaterstaat op de aanleg van de A4 en dat deze brief daarvan een logisch gevolg is. De 
wethouder geeft aan dat op de brief nog geen reactie is ontvangen. Op de opmerking van de 
heer Mees over de filedruk merkt de wethouder op dat in de brief hier ook aandacht voor is 
gevraagd. 
 
De heer Van den Berge vraagt aandacht om het hele traject te inventariseren en wat er 
gedaan kan worden voor omwonenden. De wethouder geeft aan dat dit ook onderdeel is van 
het schrijven aan de minister. Naar aanleiding van een opmerking van mevrouw Somers zegt 
de wethouder toe na te kijken hoe de discussie in de oordeelvormende vergadering is 
verlopen over hoe het kostenvoordeel tot stand is gekomen en de verdiepende vragen die 
daarover zijn gesteld.  
 

11. Ingekomen stukken over de onderwerpen Ruimte en Economie.  
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Wethouder Lepolder doet bij aanvang van het agendapunt twee mededelingen. Gemeld wordt dat 

op 17 juni er wederom een woonbeurs wordt georganiseerd in het gemeentehuis. Daarnaast wordt 

een mededeling gedaan over de beëindiging van het realiseren van een tweede supermarkt in 

Dinteloord. Het is de initiatiefnemer niet gelukt om gronden te verwerven rondom de 

Westerstraat. Een schriftelijke bevestiging van de beëindiging is gevraagd. 

 

Ingekomen stuk 2  raadsmededeling loop der bevolking en ontwikkeling woningbouw. De heer 

Lambers geeft aan de raadsmededeling in de volgende vergadering te willen bespreken. 

 

Ingekomen stuk 13 brief van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over de wijziging van de 

Verordening Ruimte. De heer Veraart vraagt wat de wethouder gaat doen met de aanbevelingen 

van de Statenfractie. Wethouder Lepolder geeft aan geen gelegenheid te hebben gehad om een 

antwoord te formuleren. Gemeld wordt dat op dit moment gewerkt wordt aan de herziening van 

het bestemmingsplan buitengebied en waarbij met zorgvuldigheid gekeken wordt naar alle 

belangen.  

Op verzoek van de vergadering zegt de wethouder toe om voor een later te bepalen moment een 

notitie van uitgangspunten aan de raad aan te bieden om het debat te kunnen voeren en kaders op 

te halen voor de actualisatie.  

 

12. Ingekomen stukken over de onderwerpen Mens en Maatschappij. 

07. Raadsmededeling evaluatie Chapeau. 

Goed evenement geweest. Toch graag een paar aanbevelingen. Meer vrijwilligers betrekken en 

overlaten aan de samenleving. Bij voorkeur niet in de Gummaruskerk, maar in het Cromwiel.  

Lepolder: binnenkort nog een compilatiefilmpje. Hoop dat er meer ambassadeurs aan bij kunnen 

dragen. Half mei afsluiting met alle ambassadeurs en kick off chapeau 2.0 met oproep voor meer 

vrijwilligers, en ook om te kijken naar een goede locatie. Door de samenleving laten bepalen.  

  

13. Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging van alle aanwezigen, de kijkers en de 

luisteraars om 22:42 uur.  

 

Aldus besloten in de oordeelvormende vergaderingen van de gemeenteraad van Steenbergen van 8 

mei 2017 en 10 mei 2017 

             

             Griffier  de voorzitter 8 mei 2017  de voorzitter 10 mei 2017 

 

 

 

 

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


