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De besluitenlijst is een opsomming van de genomen besluiten. Wegens een technische storing is de integrale audio
opname van de vergadering niet op sprekersniveau maar in zijn geheel na te luisteren op www.raadsteenbergen.nl bij
de vergadering van 6 september 2017.

01. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom aan een ieder en met de
mededeling dat de heer Van den Berge iets later is.
02. Vaststelling agenda.
De fractie van de Volkspartij doet het verzoek om agendapunt 11 van de vergadering af te
voeren tot er meer bekend is en agendapunt 12 te verdagen naar volgende maand. De
vergadering gaat hiermee akkoord.
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03. Spreekrecht burgers.
De heer Van de Ven heeft zich aangemeld over het plan Olmenpark . De inspraak van de heer
Van de Ven is gepubliceerd bij dit agendapunt op www.raadsteenbergen.nl
De heer Van den Ven legt zijn zienswijze voor betreffende het nieuw bouwplan van 34
woningen.
De heer Lambers deelt de visie van de heer Van de Ven. Is er contact geweest met de
gemeente?
De heer Theuns vraagt wat het wezenlijke bezwaar is.
Mevrouw Baartmans hoe reëel is het dat het niet uitgevoerd wordt?
De heer Van de Ven is bij mevrouw Lepolder geweest. Het zou goed zijn als er een delegatie
zou komen kijken. Via de email is vernomen dat er niets veranderd is. De werkelijke
bezwaren zijn de stappen in het kader van duurzame verstedelijking. Het zou logischer zijn
wanneer er een structureel ontwikkelplan zou zijn. Daarnaast vraagt de heer Van de Ven zich
af of dit plan wel gaat werken. De energieneutrale wijk wordt afgebouwd.
Mevrouw Baartmans in hoeverre kan de wijk nog gerealiseerd worden?
Wethouder Lepolder geeft aan dat de opdracht was een wijk met een goede overgang van
stad naar land. Het is gepresenteerd. Er diende draagvlak te zijn vanuit bewoners. Er is een
inloopavond geweest en met de opmerkingen wordt weer verder gegaan.
De heer Van de Ven is het eens met de wethouder. Er dient kritisch gekeken te worden. Ook
of er andere locaties zijn.
De voorzitter sluit dit agendapunt af. Dit behoeft geen verdere besluitvorming.
04. Vaststelling besluitenlijsten van de oordeelvormende vergadering van 28 juni 2017 voor de
onderwerpen met betrekking tot ruimte en economie.
De besluitenlijsten worden zonder wijzigingen vastgesteld.
05. Vragenhalfuur.
De heer Lambers stelt een vraag over de handhaving op de verstrekking van drank op de
jaarmarkt. Is dit een prioriteit?
De burgemeester de jaarmarkt heeft extra attentie gehad. Afgelopen week waren een aantal
vergunningen niet in orde. Op de jaarmarkt zelf is ook gecontroleerd.
Deze zaken worden nog bekeken.
De heer Molhoop vraagt naar de positie van dijkhuiseigenaren in het kader van de WOZ. Is
het college bekend met de uitspraak van de Hoge Raad. Over de teruggave van WOZ. Hoeveel
huizen betreft het? Welke initiatieven neemt de gemeente voor communicatie. Welke
initiatieven worden genomen om de aanslag aan te passen in overstemming met deze
uitspraak. Welke financiële en beleidsmatige gevolgen heeft dit?
Wethouder Vos kent de jurisprudentie. Het heeft geen gevolgen voor de begroting. De exacte
gevolgen zijn nog niet bekend. De wethouder probeert de raad in oktober te informeren.
De heer Lambers in de gemeente Bergen op Zoom is een besluit genomen dat behelst dat
vrachtwagens er niet meer kunnen overnachten. Ontstaat er een waterbed effect? Hoe zit
het met de afstemming van de APV? Hij verzoekt dit in Steenbergen tevens te verbieden.
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De heer Aben heeft dezelfde vragen. Zijn er al plannen voor oplossingen? Welke maatregelen
zijn er concreet? Neemt de overlast toe door dit besluit van Bergen op Zoom? Is er contact
met Bergen op Zoom geweest?
De burgemeester was ook verrast. Hij heeft afgelopen maandag zijn collega in Bergen op
Zoom daarover gesproken. De APV was gelijk voor drie gemeenten. Er is inderdaad in Bergen
op Zoom een raadsvoorstel. Het heeft ertoe geleid dat de discussie op gang is gekomen. De
zorg wordt gedeeld. Er zijn in april/mei controles geweest. Er ontstaat een waterbed effect.
In West Brabant moet dit niet opgelost worden door een wijziging van de APV. Dit geeft
problemen en dient regionaal aangepakt te worden. Binnen enkele weken wordt er in Bergen
op Zoom een project opgezet om te voorkomen dat de problemen verschuiven. Steenbergen
gaat participeren in dit project.
De heer Aben bereikt geluiden met klachten over de overnachtingen van Oost Europese
vrachtwagens.
De burgemeester vraagt of de heer Aben wil vragen om die klachten aan de gemeente door
te geven.
De heer Lambers kent deze signalen ook.
De heer Lambers vraagt naar de gang van zaken betreffende de bomen Kruispoort.
De heer Zijlmans geeft aan dat dit onderwerp over 14 dagen in het college wordt behandeld.
De heer Huisman stelt vragen over het proces rondom de renovatie van de N259. Het was
een slecht moment. Medewerkers kregen het zwaar te verduren. De communicatie heeft
gefaald. Had het proces niet anders gekund.
Wethouder Zijlmans: er is altijd overlast bij een wegafsluiting. Asfaltering is vaak eerder. Er
was een bezwaar ingediend waardoor de termijn opschoof. Verder opschuiven zou een
groter probleem zijn. Het was heel vervelend maar anders moest het een jaar opschuiven. Er
is enorm veel en constant de vinger aan de pols gehouden. Elke dag is alles gecontroleerd. Er
zijn extra verkeersregelaars ingezet. Er is zoveel gecommuniceerd en altijd adequaat
gereageerd. De weg ligt er nu netjes bij. Er is beton blijven liggen er moeten nog een paar
kleine zaken gedaan worden. Hij is zeer content over de gang van zaken.
De heer Huisman heeft veel berichten gekregen dat er niet goed is gecommuniceerd en dan
is er toch iets niet goed gedaan. Er zijn twee berichten op Facebook gekomen en dat is niet
voldoende. De heer Huisman geeft de bij hem bekende berichten aan de heer Zijlmans door.
06. Visie Veerkrachtig Bestuur in de Brabantse Wal.
De heer Gommeren geeft aan dat de inbreng goed is verwerkt. Punt van aandacht is
diversiteit. Samenwerken is niet samengaan. Een ‘daily urban system’ is ver weg. Worden er
mandaten gegeven bij het elkaar vervangen binnen regionale overleggen? Samenwerking is
vaak nodig. Maar er kunnen ook tegenstrijdige belangen zijn.
Kan er een overzicht van de samenwerkingsverbanden komen? Is de uitvoeringsagenda nog
haalbaar voor 2018? Kan de klankbordgroep niet blijven functioneren? Het
samenwerkingsconvenant acht de VVD een goed idee.
De heer Van den Berge geeft aan dat de toevoeging aan de peiler een goede is. Logistiek als
extra gaat de PvdA te ver. Diversiteit van de arbeidsmarkt is hard nodig en nu goed verwerkt.
De PvdA wil blijven volgen wat er gebeurt. De PvdA is niet ontevreden en blij met de
samenwerking met de andere gemeenten.
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De heer Remery geeft aan dat met deze visie ingestemd kan worden. De lobby heeft gewerkt
om suggesties erin te krijgen. De logistiek is merkwaardig dat het erin staat. Het is belangrijk
om samen te werken. Een ambtelijke of bestuurlijke fusie ziet hij nog niet zitten. Er moet
naar elkaar gegroeid worden. Er komt een onderzoek door secretarissen. Er worden vier
varianten genoemd. Er vallen er al drie af. Er wordt toegewerkt naar iets wat men wellicht
niet wil. Doe het stap voor stap. Hij kan het visiedocument steunen.
De heer Lambers geeft aan dat alles al is gezegd. Samenwerking op basis van een lichte vorm.
De verantwoordelijkheden moeten bij de raden blijven liggen. Woensdrecht en Steenbergen
hebben al aangegeven geen herindeling te willen. Deze twee moeten de eventuele druk van
Bergen op Zoom keren. Logistiek is een belangrijk onderdeel. De gemeenten voelen zich niet
eindverantwoordelijk volgens de visie. Dit kan de heer Lambers zich niet voorstellen, hij
verzoekt het college dit te veranderen. Hij is zeer ingenomen met de inbreng van de
gemeenteraden. De klankbordgroep intact houden lijkt hem een uitstekende zaak.
De heer Weerdenburg is ook ingenomen met de visie. De zienswijzen zijn overgenomen. De
eerste stap is gezet en daarna kan een convenant opgesteld worden en een
uitvoeringsagenda. Samenwerken is goed. De klankbordgroep in stand houden acht hij een
goede zaak.
De heer Van Es had bezwaar tegen de korte termijn voor de zienswijze. Bij de
zaterdagbijeenkomst is gekomen tot één standpunt. Hij spreekt zijn waardering uit voor het
resultaat. Er viel één ding op: de raad heeft gesteld dat de samenwerking niet tot extra
kosten mag leiden. In de visie staat ‘Structurele kosten’. Wanneer zijn kosten structureel?
Hoe is dit woordje erin gekomen?
De heer Theuns kan zich vinden in de wijzigingen. Deze samenwerking is een goed iets. De
kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening kan beter worden. Met goede schriftelijke
afspraken gaan we ook een verantwoording aan. Het convenant dient ook aan de raden
voorgelegd te worden. De uitvoeringsagenda komt daarna. Hij wil hier ook nauw bij
betrokken worden en vraagt de griffier te komen tot een afvaardiging van de raden die
hiermee aan de slag gaan. Deze vorm ziet hij zitten maar het moet niet leiden tot een
herindeling.
De burgemeester hoort de opdracht dat deze samenwerking niet zal leiden tot herindeling of
ambtelijke fusie. Hij zal hier altijd voor strijden. Dit is de visie die wordt vastgesteld. Het
traject is nog lang niet gelopen. De uitvoeringsagenda komt later aan bod alsmede het
convenant. Er is een knip gemaakt. Het wordt namens de raad en namens de colleges
getekend. De planning is dat na het vaststellen van de visie de provincie wordt geïnformeerd.
In oktober komt het convenant naar de raad. Daarna wordt begin november met de raden bij
elkaar gekomen en met de gedeputeerde om bij dit heugelijke moment aanwezig te zijn.
Daarna wordt opgehaald bij de raden hoe de uitvoeringsagenda eruit moeten komen te zien.
Vanuit het convenant wordt gekeken de raad er een daadwerkelijke rol in geven. Eén maal
per jaar plenair de drie raden bij elkaar en één maal op thematische basis. Het onderzoek
naar de ambtelijke fusie is niet gericht op ambtelijke samenwerking. Er wordt samen gewerkt
op kwetsbare onderdelen. Een voorbeeld is P&O. Beleidsstukken zijn hetzelfde; dan is het
handig de samenwerking te zoeken. De secretarissen gaan dit onderzoeken. De opmerking
van de heer Lambers over de verantwoordelijkheid gaat in de visie over de SWOT analyse.
Dat is inmiddels achterhaald. Incidentele kosten worden gemaakt. Bijvoorbeeld voor de
organisatie van de bijeenkomsten. Dit zijn eenmalige kosten.
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De heer Gommeren vraagt of er een overzicht kan komen van de verschillende
samenwerkingsverbanden.
De heer Van den Berge vraagt een nadere duiding van edit value.
De heer Remery de visie geeft een ander beeld waar het gaat om samenwerking. Bijlage 4 is
er niet, maar dit staat wel in de visie.
De heer Lambers is tevreden met de antwoorden. Als je leest dat geen van de gemeentes zich
eindverantwoordelijk voelt zou je de zin toch moeten aanpassen.
De heer Van Es geeft aan dat wanneer er buiten het tot stand komen van de visie geen extra
kosten zijn hij het goed heeft begrepen en dan kan hij akkoord gaan met de visie.
De burgmeester zegt een overzicht toe van samenwerkingverbanden. De heer Remery heeft
uitstekend aangegeven wat edit value is. De heer Remery geeft aan dat er in de tekst nog één
maal iets staat over bijlage 4. Met betrekking tot de opmerking van de heer Lambers gaat de
burgemeester kijken wat eraan te doen is. Hij snapt de opmerking.
Dit is een bespreekstuk voor de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van
Steenbergen van 28 september 2017.
07. Centrumplan Welberg.
Mevrouw Baartmans geeft aan dat hier veel participatie over is geweest. De dorpsraad heeft
echter zorgpunten ingediend. Maar dit blijft een goed traject.
De heer Lambers geeft aan dat hij geen bemerkingen had. In de brief van de dorpsraad staa n
veel opmerkingen. Het stuk ziet er uitstekend uit. Hij vraagt het een bespreekstuk te maken
maar hij acht het een goed stuk.
De heer Weerdenburg is tevreden over het stuk. Hij vraagt of één ontsluitingsweg voldoende
is.
De heer Theuns maakt een voorbehoud in verband met de ontvangen mail. Het plan heeft
kans van slagen. Er moet snel aan de slag gegaan worden. De woningmarkt trekt aan. Er
ontstaat schaarste en dat is een mooi moment om dit plan uit te voeren.
De heer Aben kan zich aansluiten bij de opmerkingen. Hij heeft de brief gelezen en heeft er
vertrouwen in dat het groene centrum er inderdaad komt. Biedt de renovatie een kan s om
zonnepanelen te plaatsen?
Wethouder Vos dankt voor de complimenten. Het is een mooi proces geweest. De
opmerkingen in de brief van de dorpsraad gaan over de uitvoering; de details. Wat in beeld
is, is de renovatie van De Vaart. De school biedt mogelijkheden voor zonnepanelen. De
wethouder vraagt verduidelijking over de vraag m.b.t. het fietspad.
De heer Weerdenburg geeft uitleg over het fietspad en vraagt naar de financiële
opmerkingen van de dorpsraad.
Wethouder Vos de fietsverbinding is nadrukkelijk aangegeven. Voor De Vaart is budget. Voor
de openbare ruimte geldt dat de middelen uit de opbrengst van de woningen moet komen.
De dorpsraad is bang dat bij onvoldoende opbrengst de openbare ruimte niet goed tot stand
komt.
De heer Lambers geeft aan dat de dorpsraad ook pleit voor minder woningen.
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Wethouder Vos geeft aan dat dit ook in gezamenlijkheid gaat. Lukt het niet komt de
wethouder ermee terug.
Dit is een hamerstuk voor de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van
Steenbergen van 28 september 2017.
08. Bestemmingsplan De Pinas.
De heer Theuns kan instemmen met het voorstel van het college. De heer Huisman geeft
complimenten en hoopt dat het snel wordt volgebouwd. Naast de huizen staat een LPG tank.
Is dit veilig? Zijn er mogelijkheden om in de loods detailhandel uit te oefenen zonder dat dit
strijdig is met het bestemmingsplan?
Wethouder Lepolder: het aantal te koop staande huizen neemt in rap tempo af. Van de 21
woningen zijn er 15 verkocht. Er wordt gesproken over fase drie en daarin zit de genoemde
loods en een aantal schuren en het gasstation. De eigenaar is niet voornmens dit te
verplaatsen. De wettelijke zones zijn en worden aangehouden. M.b.t. de loodsen staan de
opties nog open. Een combinatie met detailhandel zou kunnen. Het voornemen is dit
inclusief fase drie af te ronden als een gemixte zone.
De heer Huisman geeft aan dat dit onder voorbehoud als hamerstuk naar de raad mag.
Er worden nog technische vragen door de fractie ingediend.
Dit is een hamerstuk voor de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van
Steenbergen van 28 september 2017.
09. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling OMWB.
Dit is een hamerstuk voor de besluitvormde vergadering van de gemeenteraad van
Steenbergen van 28 september 2017.
10. Baggerwerkzaamheden Boomvaart.
De heer Lambers vraagt of de reserve in het baggerfonds wel voldoende is. Bij de begroting
zou er misschien een extra voorziening getroffen worden.
De heren Weerdenburg en Theuns hebben de dezelfde vraag.
Wethouder Zijlmans moet kijken of er extra geld nodig is en dat wordt dan bij de begroting
aangegeven.
Dit is een hamerstuk voor de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van
Steenbergen van 28 september 2017.
11. Op verzoek van de Volkspartij: ingekomen stuk 7 van 28 juni controles Sunclass.
Dit stuk is verdaagd tot nader orde bij de vaststelling van de agenda.
12. Op verzoek van de Volkspartij: ingekomen stuk 17 van 28 juni tweede supermarkt te
Dinteloord.
Dit stuk is verdaagd naar de vergadering van oktober bij de vaststelling van de agenda.
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13. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst.
Ingekomen stuk 11. Zienswijze buurtcomité Olmentuin.
Ingediend door Mevrouw Baartmans.
Deze vraag is gesteld bij het spreekrecht.
Ingekomen stuk 19. Overlast fietsen Grote Kerkstraat.
Ingediend door Mevrouw Baartmans.
Heeft het college hier iets mee gedaan? De heer Lambers sluit zich bij deze vraag aan.
De heer Zijlmans er wordt mee aan de slag gegaan.
Ingekomen stuk 20. Gezamenlijke brief geluidsoverlast A4.
Ingediend door De heer Lambers.
Wordt er voor de bewoners aan De Triangel iets gedaan? Wethouder Zijlmans geeft aan dat
er wettelijk niets mee gedaan kan worden. Maar door landelijke ontwikkelingen betreffende
geluidsoverlast die gevolgd worden, zouden in de toekomst ruimte kunnen geven door
landelijk beleid/wetgeving.
Ingekomen stuk 35. Raadsmededeling van het college betreffende het onderzoek milieustraat.
Ingediend door Mevrouw Baartmans.
Heeft het college een voorkeursvariant? De heer Lambers vraagt om agendering voor
oktober. Dit wordt overgenomen. Wethouder Vos geeft aan dat het beleid het uitgangspunt
is. Het gaat om de (ook financieel) meest logische locatie. Het onderzoek wordt gedaan om
een voorkeursvariant te formuleren.
14. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan alle aanwezigen, de kijkers en luisteraars
om 21:55 uur.
Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen op 2
oktober 2017
Griffier

de voorzitter

drs. E.P.M. van der Meer

M.H.H.I. Remery
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