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Besluitenlijst van de vergadering van de oordeelvormende vergadering van 

woensdag 11 januari 2017 

Aanwezig: De heer   J.G.P. van Aken   voorzitter 

      

Mevrouw:   L.C.M. Baselier-Hamers burgerlid 

 

De heren:   G.G. de Neve   lid 

    M.H.C.M. Lambers   lid 

J.W. Huijbregts   lid 

J.H.F. Weerdenburg  lid 

T.C.J. Huisman    lid 

T.P.M. van Es   burgerlid 

E.C. van der Spelt  lid 

 L.E. Molhoop    lid 

     W.J. van den Berge  lid 

L.C. Aben   lid 

C.A.A.M. Gommeren  lid 

J.A.A.P. Veraart   burgerlid 

M.H.H.I. Remery  lid 

 

  De heren:  R.P. van den Belt  burgemeester 

C.F. Zijlmans   wethouder 

   

  De dames:  P.W.A. Lepolder  wethouder 

     M. Vos    wethouder 

 

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

   

Pers:   4       

Omroep:  3    

Publieke tribune:  10 

 

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 11 januari 2017. 

 

01. Opening. 

De voorzitter heet iedereen welkom.  

 

02. Vaststelling agenda.  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

03. Spreekrecht burgers. 

Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.  

http://www.raadsteenbergen.nl/
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04. Vaststelling besluitenlijst van 30 november 2016. 

Verzoek van de PvdA (Van Aken): toevoegen aan het vragenhalfuur: de plaatsing van 

bladkorven in onze gemeente en de toezegging: wethouder Zijlmans heeft bij de vragen over 

het verdwenen fietspad aan de Molendijk (Dinteloord) toegezegd dat er een schelppad met 

een bankje zou komen. 

Met deze opmerking wordt de besluitenlijst van 30 november vastgesteld.  

 

05. Vragenhalfuur. 

De heer Veraart vraagt naar de elektrische oplaadpalen m.b.t. de spreiding over de gemeente. 

Wethouder Vos geeft aan dat er in zee gegaan is met een bedrijf. Iemand die een elektrische auto 

heeft kan een aanvraag doen voor een oplaadpaal.  

Voor publieke laadpalen is nog geen uitbreiding. Hier wordt over nagedacht. Een laadpaal kost 

ongeveer € 3.000, -. De heer Veraart geeft aan dat er overlast is geweest van vuurwerk ruim voor 

het moment waarop er vuurwerk afgestoken mocht worden. Wat is gedaan door de handhavers en 

is er alle dagen gecontroleerd?  

De heer Zijlmans geeft aan dat op alle meldingen (11) gereageerd is.  

De heer Weerdenburg geeft aan dat er banden lek zijn gestoken op de Westdam. Hij heeft vaker 

gepleit voor mobiele camera’s. Hij brengt dit wederom onder de aandacht. Zijn er meerdere van 

deze acties bekend en zijn de raddraaiers bekend en hoe kan dit stoppen? Wethouder Zijlmans er is 

volop aandacht voor. De mobiele camera’s hebben voor en nadelen. De voorzitter wijst de heer 

Weerdenburg op de informatieavond voor de gemeenteraad van maandag aanstaande (16 januari 

2017). 

De vraag over kerncentrale Doel wordt in een later stadium in deze vergadering behandeld.  

 

06. Bestemming en beheer Annaweg.  

De heer Lambers is verbaasd over dit voorstel. In het verleden is dit voorstel al eens afgewezen. 

Waarom wil het college hier nu naartoe overgaan? Er zijn meerdere van dit soort paden. Is hier 

geen sprake van precedentwerking.  

De heer Huijbregts vraagt of de berm ook onderhouden moet worden door de gemeente. Het is 

destijds afgewezen omdat de weg er niet goed bijlag. Nu ligt de weg er wel goed bij. De bewoners 

hebben zich aan de afspraak gehouden. Nu dient de gemeente zich ook aan de afspraak te houden.  

De heer Aben heeft daarom de volgende vragen aan het College: 

In uw antwoord op de vragen van de Volkspartij geeft u aan dat de bewoners aan de Annaweg, 

ieder voor een part eigenaar zijn van de Annaweg. Betekent dit dat de Annaweg gezamenlijk 

eigendom is of dat elke aanwonende eigenaar is van een stuk? 

Waarom is er geen motivatie in het raadsvoorstel opgenomen? 

Is het gegeven dat ontsluiting op openbare wegen verplicht is de enige motivatie tot dit besluit? Als 

dat zo is, waarom moet, naast het aanwijzen als openbare weg van de Annaweg, ook het 

onderhoud daarvan worden overgenomen? 

Is het uw College bekend dat een openbare weg ook particulier eigendom kan zijn? Is uw College 

bekend met het feit dat dit eigendom ook de verplichting van onderhoud met zich meebrengt? Kan 

het College motiveren waarom het onderhoud van de Annaweg bij de gemeente moet komen te 

liggen? In het Raadsvoorstel onder het puntje middelen wordt gesteld dat over ca. 20 jaar 

daadwerkelijk onderhoud aan de weg zal moeten worden verricht. Kan het College aangeven wat 

dit onderhoud, wanneer dat nu zou moeten worden uitgevoerd, ongeveer zou gaan kosten? Wij 
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begrijpen dat dit een erg ruwe schatting zal zijn, maar wij willen graag een indruk krijgen van de 

kostenlast die wij onze gemeente over 20 jaar zouden gaan opleggen. 

Is het uw College bekend dat er in de onze gemeente een behoorlijk aantal vergelijkbare situaties 

zijn, waarbij ontsloten wordt op een eigen weg? In hoeverre kunnen wij aanvragen van andere, 

vergelijkbare situaties verwachten als we instemmen met dit besluit? In het gespreksverslag van 11 

mei 2016 met de bewoners van de Annaweg staat de volgende zinsnede: 

In 2007 zijn er ook gesprekken geweest met de bewoners over overname door de gemeente. Toen is 

er besloten, gezien de slechte gesteldheid van de verharding, om niet in te gaan op het verzoek. In 

het besluit van 22 oktober 2007 vindt onze fractie daar niets over terug. Als motivatie voor 

afwijzing wordt precedentwerking genoemd. Van toezeggingen is niets terug te vinden. Kan uw 

College aangeven, waarop dit dan is gebaseerd? Waarom heeft de Wethouder in bovengenoemd 

gesprek aangegeven dat, voordat op het verzoek kan worden beslist, eerst een slijtlaag moet 

worden aangebracht, conform de eisen gemeente? Is het College daarmee van mening dat er nu 

toezeggingen zijn gedaan aan de bewoners? In hoeverre is het de bevoegdheid van het College om 

hierover toezeggingen te mogen doen? Onder risico’s wordt gesteld dat wanneer de aanwonende 

de genoemde slijtlaag zouden aanbrengen, er geen risico’s aan dit besluit zouden kleven. In eerdere 

afwijzingen werd het argument van precedentwerking aangegeven. Acht het College 

precedentwerking niet als een reëel risico? Zo nee, waarom niet? 

 

De heer Veraart vraagt zich af wat de motivatie achter dit voorstel is. Verder is er een technische 

vraag gesteld waar nog geen antwoord op is gegeven. Deze vraag luidt: ‘Heeft het bestemmen van 

een deel van de Annaweg tot openbare weg gevolgen voor de hoogte van de reguliere rijksbijdrage 

aan de gemeente Steenbergen?’ Waarom zou de gemeente de onderhoudskosten van de weg van 

een andere eigenaar overnemen? Is dit juridisch niet lastig? Waarom neemt de gemeente dan niet 

de gehele weg over? 

 

Wethouder Zijlmans schetst de situatie. Het betreft en volwaardige weg. Er is ook een eis dat de 

weg in optima forma teruggebracht zou worden tot een goede geasfalteerde weg. Dit is ook 

gebeurd. Tijdens de gesprekken is wel geconstateerd dat de weg geen slijtlaag bevat. Deze gaat er 

wel komen. De kosten voor deze laag zin voor de huidige eigenaren van de weg. De weg ligt er na 

eventuele overname dus prima bij en er zou ik het begin dus alleen regulier onderhoud moeten 

plaatsvinden. De kosten worden geschat op zo’n 1000 euro per jaar. Vergelijkbare situaties 

betreffende dit onderwerp zijn niet bekend. Wethouder Zijlmans is daarom niet bang voor 

precedentwerking. De ondergrond blijft van de eigenaren alleen de weg gaat naar de gemeente.  

 

De heer Lambers is het op één punt eens met de wethouder. Namelijk over de financiële gevolgen. 

De overname van de Annaweg zal leiden tot vragen bij andere burgers in de gemeente die min of 

meer in dezelfde situatie zitten. 

De heer Huijbregts vraagt zich af wat de criteria zijn bijvoorbeeld 3 of 4 wooneenheden om een 

weg over te nemen. 

De heer Aben interrumpeert en vertelt dat de heer Huijbregts spreekt over gemaakte afspraken, 

maar deze zijn nog niet bevestigd door de wethouder. Hij vraagt waar de heer Huijbregts zichzelf op 

baseert. De wethouder stelt zelf dat er vanuit het college geen toezeggingen gedaan kunnen 

worden.  

 

De heer Aben stelt voor om een onderzoek te doen naar vergelijkbare gevallen voordat dit voorstel 

wordt doorgeleid naar de Raad.  
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De heer Veraart sluit zich aan bij de heer Aben. Er is geen noodzaak of preventie en er staat geen 

prestatie van de eigenaren tegenover. 

De heer van de Spelt zou willen instemmen met het voorstel, maar vraagt zich wel af of er nog 

ruimte zijn om een ommetje te maken als zowel de Annaweg als de Annadijk openbaar worden. 

De heer Molhoop stelt dat de weg geen meerwaarde of openbaar doel heeft.  

    Hij ziet dan ook geen reden om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. 

 

     Wethouder Zijlmans nodigt uit om vergelijkbare situaties voor te leggen. 

De heer Gommeren interrumpeert en legt uit dat de heer Aben heeft voorgesteld om een 

onderzoek te doen en de wethouder draait dit nu om door de raad het te laten onderzoeken.  

Wethouder Zijlmans vraagt opnieuw om vergelijkbare situaties.  

De heer Lambers interrumpeert en stelt dat het gaat om een aantal locaties in de gemeente die een 

soortgelijke situatie kennen. Wethouder Zijlmans legt uit dat het hier gaat om een ontsluiting die er 

in het verleden anders uitzag. De heer Aben interrumpeert en stelt dat de ontsluiting niet is 

veranderd tenzij de woningen recht op de Annadijk ontsloten. Wethouder Zijlmans bevestigt dat 

een aantal woningen direct ontsloten aan de Annadijk. De heer van den Berge interrumpeert is 

verbaasd over de antwoorden van de wethouder. Hij vraagt waarom de gemeente deze weg moet 

overnemen Wethouder Zijlmans vindt het een plicht om deze woningen goed te ontsluiten. 

De heer van den Berge stelt dat de weg geen gemeenschappelijk doel heeft. Er wordt nu alleen een 

kostenpost weggenomen bij vijf gezinnen. Als er een bijvoorbeeld een recreatieve functie gegeven 

wordt aan de weg wil de PvdA zeker meedenken. 

De heer Zijlmans sluit af door te zeggen dat hij het voorstel van de PvdA een interessante suggestie 

vindt en dat hij niet bang is voor de precedentwerking. 

De heer Aben vraagt opnieuw naar een onderzoek van de precedentwerking en wil weten wat de 

exacte motivatie is. De heer Zijlmans stelt voor het voorstel aan te houden.  

 

       De oordeelvormende vergadering besluit het voorstel aan te houden. 

 

07. Audio video installatie raadzaal.  

Er zijn 3 verschillende opties om de audio en video installatie te vervangen. 

De heer Veraart kan zich het best vinden in de derde optie. Het is de duurste optie, maar dit is een 

investering waar je jaren mee vooruit kunt. Het levert meer vaart en kwaliteit af in de vergadering 

en het zal ook tijdswinst opleveren. 

Wel zijn er een aantal vragen: is een draadloos systeem even goed als een systeem met bedrading? 

Willen we echt digitaal gaan stemmen?  

De heer van den Berge stelt dat de PvdA ook kiest voor de derde variant. Hij vraagt zich alleen wel 

af of de privacy bij vertrouwelijke bijeenkomsten gegarandeerd kan worden als er een draadloos 

systeem wordt gebruikt. Het zou de PvdA wel zien dat er geen extra pasjes meer bijkomen. 

De heer Gommeren vertelt dat de VVD ook de derde variant de beste optie vindt.  

De uitgaven zijn echter wel wat hoger dan in de begroting stond gepland, maar daar krijg je wel 

kwaliteit voor terug. Ook tegenover het opnieuw bekijken van het contract met de SLOS staat de 

VVD positief. Wel zijn er een aantal vragen. Kunt u met zekerheid zeggen dat de raming niet wordt 

overschreden? Wat gebeurt er als dit wel het geval is? Is het systeem modulair? Hoe is het gesteld 

met de garantie? Hoe hoog zijn de kosten voor de oplaaddesk? 

De heer van der Spelt stelt dat D66 ook graag vernieuwde apparatuur ziet. D66 staat wel positief  

over het gebruik van een draadloos systeem. Ook is het belangrijk dat er een goed beeld komt. 
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De heer van Es stelt dat StAn ook kiest voor variant 3. StAn is er voorstander van dat de burgers in 

de kern de vergaderingen zo goed mogelijk kunnen volgen. Ook sluit deze variant perfect aan op de 

nieuwe manier van vergaderen. Het geautomatiseerd stemmen is een grote verbetering. Variant 3 

voorkomt gedoe met kabels en stekkers, de storingskans daalt, dalen de onderhoudskosten. 

De heer Weerdenburg deelt mede dat ook het CDA kiest voor variant 3. Er rest alleen een vraag. 

Kan er inzicht komen in de jaarlijks terugkerende kosten? 

De heer Lambers deelt mede dat ook de Volkspartij kiest voor variant 3.  

 

Wethouder Zijlmans beantwoordt een aantal vragen. Hij vertelt dat een draadloos systeem 

makkelijker is. Raadsleden bepalen zelf of er digitaal gestemd gaat worden. De vertrouwelijkheid 

blijft een risico en het zal nagevraagd worden hoe vertrouwelijk het systeem precies is. Met 

betrekking tot de pas lijkt het handig om dezelfde pas te gaan gebruiken, maar ook dit zal 

nagevraagd moeten worden. Het verwelkomen van mogelijk meer raadleden in de toekomst gaat 

geen probleem zijn. De bevolkingsaantallen moeten dan gaan stijgen en de komende 5 jaar zal het 

geen probleem zijn. Garantie over updates etc. opgenomen in het budget. Verder wordt er vanuit 

gegaan dat de kwaliteit van het beeld prima zal zijn.  

 

De heer Remery maakt de opmerking dat er een perfect plaatje wordt geschetst. Vooral de 

beveiliging van het systeem zal gegarandeerd moeten worden. 

De heer Gommeren sluit zich aan bij de heer Remery stelt dat er goede afspraken gemaakt moeten 

worden omtrent de veiligheid van het systeem. Ook is de vraag over het overstijgen van het budget 

niet beantwoord. Hier wenst de heer Gommeren nog antwoord op te krijgen. 

De heer Veraart vraagt hoe het zit met de ruchtbaarheid geven aan een brede laag van de 

bevolking. Veel mensen zijn niet op de hoogte van bijvoorbeeld het RIS. 

Wethouder Zijlmans stelt dat men ervan uitgaat dat het budget wat nu is vastgesteld voldoende zal 

zijn. Mocht dit niet zo blijken zal het verrekend worden met de voorjaarsnota. 

Als het zo ver is zal dit nieuwe systeem gepromoot worden zodat de bevolking weet dat ze de 

vergaderingen kunnen volgen. Er wordt voor nu vanuit gegaan dat de kwaliteit voldoende zal zijn.  

 

Agendapunt 07 wordt een hamerstuk voor de besluitvormende vergadering van 26 januari 

aanstaande.  

 

08. Reglement van orde van de gemeenteraad van Steenbergen.  

De heer Weerdenburg stelt dat er een opmerking is met betrekking tot de agendacommissie. Het 

gaat hierbij om artikel 7. In de huidige zin mag toegevoegd worden: (de voorzitters van de) 

‘oordeelvormende vergaderingen’. Artikel 8 lid G mag geschrapt worden. Het is niet noodzakelijk 

voor het reglement van orde. Tot slot wordt er opheldering gevraag over artikel 52. 

De heer Huisman merkt op dat er niets  vermeld staat over een tweede interruptie bij bijvoorbeeld 

een inkomen stuk. Ook is er de vraag om het reglement van orde vaker te bekijken. Het voorstel 

dat wordt gedaan is elk half jaar. 

De heer Lambers deelt mede dat het een goed geschreven en zij akkoord gaan. 

  De heer van den Berge sluit zich aan bij de vragen die het CDA heeft gesteld, maar wil  

nadere duiding van artikel 8.  

Burgemeester van der Belt gaat in op artikel 7. Hiermee wordt bedoeld dat alle voorzitters van de 

verschillende vergaderingen onderdeel zijn van de agendacommissie. Vervolgens het idee van de 

heer Huisman. De burgemeester acht het evalueren van het reglement elk half jaar teveel vindt. 

Over de mededeling met betrekking tot de tweede interruptie wordt gezegd dat het niet duidelijk is 
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of dit wel noodzakelijk is. Over artikel 52 houdt in dat wanneer publiek filmt dat dit van tevoren 

gemeld moet worden. Artikel 8 lid G heeft te maken met het draaiboek dat gemaakt word voor de 

verkiezingen. 

 

De heer Weerdenburg deelt mede dat de aanvullende opmerking voor verduidelijking zorgde. Over 

artikel 7 wil hij het met z’n collega’s hebben. De heer Remery interrumpeert vindt dat je het niet 

alleen over de oordelende vergaderingen moet hebben. Alle vergaderingen moeten hierin worden 

meegenomen. De heer Weerdenburg reageert hierop dat niet al deze commissies benoemd zijn 

door de raad. 

Over artikel 52: hoe ga je om met publiek dat later de vergadering binnenkomt en toch wil filmen? 

De heer Huisman wil opheldering over de tweede interruptie, omdat er bij verschillende 

vergaderingen in het verleden anders mee is omgegaan. Het moet voor iedereen duidelijk zijn 

wanneer het niet volgens de afspraken gaat. 

De heer Lambers vraagt zich af hoe er omgegaan moet worden met partijen die niet in de raad 

vertegenwoordigd zijn. 

De heer van den Berge stelt voor dat de agendacommissie beslist bij gewone meerderheid van 

stemmen zodat de burgemeester geen doorslaggevende stem heeft.  

 

Burgermeester van der Belt vindt de suggestie van StAn goed. Met betrekking tot het CDA klopt dat 

er verduidelijking moet plaatsvinden. Met betrekking tot de agendacommissie heeft de 

burgemeester daar geen moeite mee. 

De heer van den Berge interrumpeert en zegt dat wanneer je in zo’n commissie zit er bij 

meerderheid uit moet komen.  De heer Lambers interrumpeert en zegt dat het voldoende is 

toegelicht en er na de verkiezingen nog een keer naar het reglement gekeken moet worden. 

 

Burgemeester van der Belt zit in een dilemma, omdat het gaat om de raad. Er wordt  voorgesteld om 

deze redering op te nemen in het reglement van orde en het door te geleiden naar de 

besluitvormende vergadering. Het wordt geagendeerd als bespreekstuk.  

 

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

betreffende het Windturbinepark.  

De heer Lambers heeft de indruk dat het contact met de gemeente Roosendaal stroever  is 

verlopen dan in de beantwoording op 6 september tot stand is gekomen. Hij stelt ook dat er 

onvrede is over vooral de bewoners van de gemeente Steenbergen voor het plaatsen van een 

Windturbinepark. De vraag die de heer Lambers dan ook wil stellen is of het college bereid is om de 

mogelijkheden te onderzoeken om de kosten van de mediator te dragen. 

Wethouder Vos vertelt dat er inderdaad een bezoek is geweest aan de locatie van het 

Windturbinepark. Dit om de vragen wat de ervaringen zijn zodat er in de toekomst dit soort fouten 

niet meer gemaakt worden. Het is niet de bedoeling dat de gemeente Steenbergen financieel gaat 

bijdragen aan hun proces tegen de exploitant. Het is belangrijk dat wanneer er projecten 

plaatsvinden aan de rand van de gemeente dat er ook rekening wordt gehouden met de bewoners 

die in het grensgebied wonen. 

De heer Lambers spreekt over de verlaging van de WOS. Over de bijdrage van de mediation. De 

heer van den Berge interrumpeert en vraagt aan de heer Lambers of de fouten die de gemeente 

Steenbergen gemaakt heeft benoemd kunnen worden. 
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De heer Lambers zegt dat de wethouder kan uitleggen welke fouten er precies gemaakt zijn.  Als hij 

er zelf een had moeten benoemen dan is het fout van de gemeente Steenbergen dat zij hebben 

toegelaten dat het woongenot van een aantal burgers uit de gemeente is aangetast. De heer 

Gommeren interrumpeert en vraagt wat de gemeente dan anders had kunnen doen. De heer 

Veraart wil een kanttekening plaatsen dat in tijden van een besluit er geen gebruik is gemaakt van 

de mogelijkheid om bezwaar te maken. Dit maakt de positie van deze bewoners nu zwakker.   

De heer Lambers stelt dat er geen sprake is van verwijtbare fouten, maar er zijn gewoon dingen 

gebeurt waar eigenlijk anders mee omgegaan zou moeten worden.  

Uit de raad wordt voorgesteld een initiatiefvoorstel te schrijven.  

 

Wethouder Vos deelt mede dat ze de betrokken burgers heeft uitgenodigd om deel te nemen aan 

het kernteam duurzame energieontwikkeling.  De fouten zijn echter gemaakt door de gemeente 

Roosendaal. De heer Lambers stelt dat er een initiatiefvoorstel gaat komen.  

 

10. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst. 

Ingekomen stuk 2 is een raadsmededeling. Het gaat over de begroting in één oogopslag. 

De heer Lambers vraagt wat de reden is geweest dat de opmaak van de folder is gebeurd door een 

Bredaas in plaats van een Steenberg communicatiebureau? En waarom vindt de publicatie plaats in 

de Steenbergse Bode uit Zundert in plaats van de Steenbergse Courant uit Steenbergen? Beiden 

hebben namelijk volledige dekking in de gemeente Steenbergen. 

Wethouder Vos legt uit dat het is geplaatst in de Steenbergse bode, omdat het college heeft 

besloten dit huis-aan-huisblad te gebruiken voor het plaatsen van gemeentelijke stukken. De krant 

wordt namelijk gratis bezorgd en Steenbergse Courant is dat niet huis-aan-huis bij iedereen. Er is 

gekozen voor een Bredaas bureau, omdat zij ervaring hadden met gemeentelijke begrotingen. Door 

de snelheid was er geen tijd om goed uit te zoeken of dit ook door een Steenbergs 

communicatiebureau gedaan kon worden.  

 

Ingekomen stuk 3 is een raadsmededeling. Het gaat over de beslissing op bezwaar Sunclass. Tot 

heden heeft de rechtbank nog niet een onherroepelijk vonnis gewezen waaruit blijkt dat de 

eigenaren van de woningen e/o de bewoners in de bestemmingsplanvoorschriften hebben 

overtreden. Waarom kiest het college voor de titel overtreders? Wil het college zich in de toekomst 

zorgvuldiger uitlaten? Op zijn sterkst kan worden gesproken over vermeende overtreders, maar 

zelfs is vooralsnog te vergaand. 

Burgemeester van den Belt het feit dat ze zijn overgegaan op een dwangsom dan toetsen wel al op 

het bestemmingsplan en voldoet men niet aan de regels van het bestemmingsplan. Er is dan dus 

sprake van een overtreder. Als de rechtbank of de Raad van State dan beslist dat je geen overtreder 

bent dan ben je dat niet. 

 

Ingekomen stuk 5 gaat over de zienswijze bestemmingsplan Laurentiusdijk.  

De vraag luidt: ‘is het college bereid alvorens formeel te reageren naar het college van GS over haar 

zienswijze dat de Ruimte voor ruimteregeling moet worden toegepast dit antwoord in concept voor 

te leggen aan de raad? Wethouder Lepolder de procedure bij een zienswijze is op het moment dat 

het bestemmingsplan is vastgesteld. Er ook een nota van zienswijze bij zit.  Hierin wordt 

geadviseerd hoe de raad om moet gaan met de zienswijze. De reactie van het college is dat de 

zienswijze wordt ingediend bij de Provincie.  

 

Ingekomen stuk 17 is een beantwoording op een artikel 40 vraag van de PvdA over het Engels dorp.  
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De heer Huisman begrijpt niet dat de huizen eerst aangeboden worden aan Kruislanders dan aan 

andere inwoners van de gemeente Steenbergen en daarna pas aan de rest. Gevraagd wordt om de 

visie van het college. Wethouder Lepolder vertelt dat dit een manier is om de woningen eerst bij de 

eigen bevolking te houden.  Dit is een manier waarop Thuisvester ermee om gaat.  

 

De heer Veraart heeft nog een vraag met betrekking tot de stand van zaken bij de kerncentrale 

Doel. Minister Schultz heeft grote zorgen om de kerncentrale Doel en het standpunt is dat België 

twee van deze centrales sluit. Dat gaat nog wel iets verder dan alleen het hebben van zorgen. 

Burgemeester van den Belt stelt dat de beslissing met z’n allen gemaakt.  Gemeente Bergen op 

Zoom is leidend, maar alles wordt samen besproken. 

 

Ingekomen stuk 20 over het leefbaarheidsonderzoek van GewoonLokaal! Dit was een verzoek om 

het op de agenda te zetten voor de volgende keer. Wethouder Lepolder wil toevoegen dat de 

uitkomst belangrijk is en dat het op de agenda gezet moet worden.  

 

Ingekomen stuk 14 over de uitzendingen van de SLOS ingestuurd door de Volkspartij. De vraag 

luidt:’ is het college bekend of de storingen worden veroorzaakt door de apparatuur van de SLOS of 

is de oorzaak gelegen in de infrastructuur in het gemeentehuis? Is of wordt het probleem op korte 

termijn opgelost. De heer Zijlmans is het eens dat er veel storingen en haperingen zijn geweest. De 

defecte versterkers van Ziggo zijn vervangen, een opwaardering van de BIT-snelheid en de 

aanpassingen van een aantal parameters in de gebruikte apparatuur. Dit heeft ervoor gezorgd dat 

de laatste er de laatste 2 vergaderingen geen problemen zijn geweest.  

 

11. Sluiting.  

 De voorzitter sluit vergadering om 21:59 uur. 

 

Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van 8 februari 2017 

 

Griffier  de voorzitter  

 

 

 

 

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


