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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 9 mei 2018 
 

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

   

Mevrouw:   C.J. Bolluijt-Nijpjes  lid 

           

De heren:   M.H.H.I. Remery  lid 

   J.A.P. Veraart   lid 

   N. Baali    lid 

J.J.M. Stoeldraijer  burgerlid 

   E.C. van der Spelt  lid 

   J.C.M. Verbeek   lid 

   T.P.M. van Es   burgerlid 

   J.H.F. Weerdenburg  lid 

W.L.C. Knop   lid 

M.H.C.M. Lambers  lid 

 

De dames:  P.W.A. Lepolder  wethouder 

   M. Vos     wethouder  

  De heer:  R.P. van den Belt  burgemeester 

   

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

 

Pers:  -       

Omroep: -       

Publieke tribune: - 

 

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 9 mei 2018. 

 

01. Opening. 

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en opent de vergadering.  

 

02. Vaststelling agenda. 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

03. Spreekrecht burgers. 

 Er hebben zich een zevental insprekers gemeld voor het spreekrecht. Vijf    

 insprekers hebben zich gemeld voor agendapunt 06. Bestemmingplan De   

 Olmentuin, één inspreker voor agendapunt 09. Bestemmingsplan  

Zonnekreekseweg en één inspreker voor agendapunt 08. Opschaling windmolens Karolinadijk.   

 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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De voorzitter stelt voor te starten met agendapunt 09. De Zonnekreekseweg 2 en geeft het woord 

aan de heer Doggen.  

Dhr. Doggen spreekt namens alle bewoners van de Koeveringsedijk. Zij ervaren overlast en 

begrijpen niet waarom de gemeente akkoord wil gaan met legalisering van een gedoogd bedrijf. De 

functie voor de bewoners van de gemeente Steenbergen is nihil: het bedrijf biedt bijvoorbeeld geen 

extra werkgelegenheid.  Ook vinden de bewoners dat de gemeente de ontsluiting niet op orde 

heeft. Slechts vanaf 1 kant is het bedrijf toegankelijk. Er zijn wat andere routes, maar daar kunnen 

vrachtwagens elkaar nauwelijks passeren. Ook langs de Koeveringsedijk wordt als route genomen. 

Daar is veel lintbebouwing en zijn de huizen vaak tegen de dijk aangebouwd. Bij zwaar vrachtverkeer 

liggen bewoners te trillen in hun bed. Met als gevolg schade aan de huizen zoals scheuren. De 

nieuwe eigenaar van het composteerbedrijf had aanvankelijk vele extra transporten, soms om de 

tien minuten. Half december is dat wel afgenomen.  

De Koeveringsedijk bestaat uit kinderkoppen afgedekt met asfalt. Die laag is verslechterd door het 

vrachtverkeer. Er is geprobeerd deze op te lappen, maar vanwege de ondergrond is dat niet goed 

gegaan. Ook kan via de Westlandse Langeweg  worden gereden: minder huizen, maar een smalle 

weg. De keuze voor de Parallelweg leidt weer naar de Stoofdijk. Maar de Parallelweg loopt terug 

naar de Koeveringsedijk.  

Een verkeertechnisch onderzoek is er geweest en maar at moet over een langere periode gaan. Ook 

is de ondergrond bekeken en de schade aan de woning.  

Ook de stankoverlast is enorm toegenomen: in de verre omgeving is rottingsgeur waarneembaar. 

De bewoners verzoeken de gemeente om een serieuze behandeling van de klachten en om een 

betere ontsluiting.  

 

Dhr. Baali heeft de bezwaarschriften van de inspreker gelezen welke een aantal nette suggesties 

bevat. Hoe staat het college tegenover het opknappen van de weg op permanentere basis, en 

tegenover een betere ontsluiting (die niet alleen op papier maar ook in praktijk werkt)? Hoe wordt 

omgegaan met de schade aan woningen? Of moeten de bewoners zelf bezwaar maken? Dhr. Van 

Spelt: D66 is voor kringloop dus voor compost, maar vindt de plaats ongelukkig vanwege de 

grootschaligheid: er is alleen handel in compost. Bekend is dat het bedrijf mag uitbreiden tot 1,5 ha. 

Echter, D66 wil voorkomen dat herhaling voorkomen van niet-wenselijke ontwikkelingen zoals 

eerder in het buitengebied. D66 wil van de wethouder weten hoe dat voorkomen gaat worden. Dhr. 

Jos Verbeek: De VVD is blij met iedere bedrijfsmatigheid maar wel met toepassing van de geldende 

regels. Bedrijf is groter dan toen het werd overgenomen en er liggen composthopen die hoger zijn 

dan 3 meter: dat is niet toegestaan. De VVD verzoekt de wethouder om de milieuwetgeving te 

handhaven. De ontsluiting is niet perfect: qua toegangswegen en het is te smal. VVD zou graag zien 

dat er ontsluiting via de parallelweg mogelijk wordt, dat dan mede ontsluiting kan betekenen voor 

overig landbouwverkeer. Dhr. Weerdenburg onderschrijft de standpunten van de inspreker. Veel 

bewoners hebben zich tot ons gewend m.b.t. de sterk aanwezige geuroverlast, daarover heeft de 

PVDA vragen gesteld. Wat betreft de vele vervoersbewegingen was het vroeger in één rechte lijn 

naar de snelweg. Nu worden diverse wegen en ontsluitingen gebruikt wat niet op prijs wordt 

gesteld. De wegen veranderen wordt te duur. Verder is de locatiekeuze is niet gelukkig, zelfs niet 

gewenst, zeker in de wetenschap dat er nog uitbreiding mogelijk is.  

 

Wethouder Lepolder in reactie in eerste termijn. De technische vragen vallen buiten haar 

portefeuille, maar ze probeert deze zoveel mogelijk te beantwoorden en aan de wens van de raad te 

voldoen. Tav al onze wegen is een Gemeentelijk Vervoersplan opgesteld, daar kan dit in worden 

meegenomen. T.a.v. de schade aan de woningen dat hoort bij wethouder Zijlmans. Qua 
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bevoegdheid rond de uitbreiding moet het bedrijf een verzoek indienen en het college gaat dan 

overwegen om dat te honoreren: dat is dus niet automatisch het geval.  Over de geuroverlast waren 

medio november en december meldingen, daarna niet meer. Dat had te maken met enorme 

regenval en overstromingen van de bassins. Geconstateerd is dat het waterpeil omlaag moest. De 

aanwijzingen van de Provincie hierover zijn doorgevoerd. Het del over de ontsluiting en 

verkeersbewegingen acht het college niet onredelijk, maar er moet ook rekening gehouden worden 

met onmogelijkheden hierin. Verder is dit een technische aangelegenheid waarbij de aanwezige 

ambtenaren mogelijk bijstand kunnen geven.  

 

Dhr. Doggen wil in een reactie benadrukken dat er meerdere klachten zijn geweest wegens 

stankoverlast, ook recent nog. De suggestie om de vervoersbeweging de andere kant op te 

realiseren (via de Stierenweg, ook bekend als de Kladwijk) is echter ondoenlijk: vanwege de zachte 

bermen kan er niet gepasseerd worden als er vrachtverkeer rijdt. De Zonneweg is verboden om in te 

rijden richting de parallelweg en zwaar verkeer is daar niet mogelijk. Daarom blijft er maar 1 optie 

over: de Koeveringsedijk. Vervoersbeweging richting andere kant, de Slingerweg, de voormalige 

Stierenweg is onmogelijk om met vrachtauto’s te rijden: de bermen zijn te zacht, passeren is niet 

mogelijk. De Zonnekreekseweg is verboden om in te rijden richting parallelweg. Zwaar verkeer is 

daar niet mogelijk. Dus blijft er maar 1 optie over: de Koeveringsedijk. Maar ook daar kan niet 

fatsoenlijk door veel vrachtverkeer overheen gereden worden.  

 

Dhr. Baali: N.a.v. het bestemmingsplan, de technische vergaderingen en bezwaarschriften zag de 

Pvda aanvankelijk niet veel problemen, ook vanwege toename bedrijvigheid. Maar op deze avond 

wordt alles meer verlevendigd en horen we meer.  Nu er geen uitspraak kan worden gedaan over de 

schade aan de woningen en ook wat andere onderwerpen, wordt het moeilijk een oordeel te vellen. 

De Pvda is nu geneigd tegen stemmen. Dhr. Van Spelt: Dit onderwerp kan meegenomen worden in 

het Gemeentelijk Vervoersplan dat toch op de rol staat. Het stelt D66 verder gerust dat het college 

niet zonder meer het recht op uitbreiding van 1,5 ha zal toekennen. Wel verzoekt D66 om bij 

klachtentoename van geur- en vervoersoverlast er met de OMWB kort op te zitten. D66 stemt in. 

Dhr. Verbeek: De wethouder heeft nog geen antwoord gegeven op de vraag m.b.t. handhaving 

milieuwetgeving t.a.v. de composthopen die hoger zijn dan 3 meter.  Vanwege de minimale 

toegangswegen is de partij tegen uitbreiding en verzoekt het college om een uitbreidingsverzoek 

niet te honoreren, en gezien de vele bezwaren en de belangen eerst aan de raad terug te koppelen, 

alvorens toestemming te geven. Dhr. Weerdenburg: voegt in aanvulling de opmerking van Dhr. 

Doggen toe dat niet alleen in november en december is geklaagd. Ook recentelijk is bij de Provincie 

geklaagd. De vraag aan de wethouder is of er wel contact met de Provincie is bij klachten is. Worden 

deze wel over en weer uitgewisseld?  

 

Wethouder Lepolder: Wat betreft handhaving ligt het bevoegd gezag bij de Provincie, derhalve is de 

OMWB de uitvoerende partij. Wij spelen het door naar de  OWBB, wisselen informatie uit, krijgen 

feedback en worden op de hoogte gehouden. Ook klachten die rechtstreeks bij de Provincie worden 

ingediend, krijgen we binnen en houden we dus ook in de gaten. Het college heeft goed geluisterd 

naar wat de raad en zal, zodra het aan de orde is, goed nadenken en de situatie in veel breder 

perspectief in ogenschouw nemen en niet zonder meer akkoord gaat met uitbreiding.  

 

De voorzitter geeft aan dat dit een bespreekstuk gaat worden. Voor 31 mei kan het college de 

technische vragen stellen m.b.t de overlast op het vlak van de wegen en huizen.  
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Agendapunt 6. Vaststelling bestemmingplan De Olmentuin.  

 

Er hebben zich vijf insprekers gemeld en die gaan nu op volgorde inspreken en krijgen daarvoor vijf 

minuten de tijd.  

 

Dhr. Van der Ven:  heeft ideeën gekregen n.a.v. de discussie over de windmolens. Bij het 

bestemmingsplan missen wij het overleg met de omwonenden sinds 2015. Alle medewerking werd 

door wethouder Leopolder alle medewerking toegezegd maar heeft nog geen informatie gekregen. 

Dhr. Van der Ven nodigt de wethouder en de ambtenaren uit om te komen kijken en te luisteren 

naar bezwaren en zorgen. Bijv. stemmen op ophogen perceel om aan alle waterproblemen te 

ontkomen, maar dat gaat grote problemen opleveren. Bezwaren die worden geuit, worden bijna in 

alle gevallen herleid tot het verlies van vrij uitzicht. Echter dat komt amper voor in de bezwaren. Op 

inhoudelijke bezwaren wordt niet ingegaan of blijken vaag. Opmerking i.h.k.v. de ladder van de 

duurzame verstedelijking worden weggewuifd zonder goede argumenten. De initiatiefnemers van 

de ladder hollen deze uit tot een instrument dat naar believen naar de hand gezet kan worden. De 

trede van de duurzame verstedelijking en de noodzaak van deze nieuwe wijk. Prognose 

woningbehoefte staat lijnecht tegenover de  prognose van bevolkingstoename vanuit de provincie. 

Verwezen wordt naar Perspectief op wonen (dec. 2017). De woningbehoefte in de aankomende 10 

jaar is 400 tot 445 woningen. De huidige plancapaciteit overstijgt dit aantal. 

Dus de hele wijk is eigenlijk niet nodig. Terwijl in het verweer dit document juist wordt 

aangegrepen wordt dat het wel nodig is. De bevolkingsgroei betreft slechts 275 nieuwe inwoners. 

Het verschil tussen beide prognoses valt door allerlei factoren te verklaren. Het is goed om dat 

inzichtelijk te hebben. Wat betreft de verkeersoverlast ziet hij verschillende aantallen.  

Allerbelangrijkste argument is de duurzaamheid van het hele project. Daar zijn wij het niet mee 

eens. Maar als wijk er moet komen, dan moet het een groene wijk zijn. Maar de regels in het 

bestemmingsplan komen daarmee niet overeen. Concluderend is er niet gereageerd op onze 

zienswijze. Het staat erg indrukwekkend om te verwijzen naar documenten van de Raad van State, 

maar worden verkeerd geciteerd, uit z’n verband gerukt of doen niet ter zake. Alle bezwaren die al 

meerdere keren in de gemeenteraad zijn ingebracht, worden niet weerlegd. Het vaststellen van 

wijziging bestemmingsplan is niet terecht als de gemeente niet met duidelijke argumenten en 

overwegingen komt.  

 

Dhr. Van Kempen zoals vooraf door ons aangegeven bij verschillende fracties. De Olmentuin gaat er 

toch niet komen. De plannen via officiële weg zijn aangevraagd komen niet overeen met originele 

plan. Als de gemeente tekent, dan tekent men voor een gewone wijk, dus niet duurzaam. 

Beschrijving bij het bestemmingsplan komt niet overeen met regels die beschreven zijn voor deze 

aanvraag. Er is geen borging voor een energieneutrale wijk. De gebruikte termen zijn alleen maar 

gebruikt om agrarische grond met landschapswaarde om te kunnen zetten naar grond met 

woonbestemming. Een verkoopplaatje komt niks van terecht. Sociale cohesie, eetbaar park, 

woningen dakvlak, met energieneutraal, natuurlijke uitstraling, erfafscheiding ontbreken, geen 

zonnepanelen, tuin ingericht voor spelen, opzet natuurlijke ecosystemen. Voldoende 

parkeerruimte op eigen terrein, niet heien, schadevergoeding voor heien, en voorkoen van 

wateroverlast. Dhr. Doggen noemt vele voorbeelden die niet geborgd zijn.  

Tijdens informatiebijeenkomst zijn de maximale goothoogte en nokhoogte gegeven. Maar 

inmiddels zijn aanvragen daarvoor hoger. Wat betreft de geluidsoverlast-berekening: deze 

woningen krijgen extra geluidsisolatie om aan de norm te voldoen. Hoe zit dat dan met de 

bestaande woningen in de buurt, hebben die daar dan ook recht op? Dus er is geen sprake van een 
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duurzame toekomstbestendige woonwijk zoals wordt voorgespiegeld. Het college wordt gevraagd 

om het bestemmingsplan te herzien: de woonwijk komt in de verste verte niet overeen met de 

oorspronkelijke plannen, en het college verliest haar geloofwaardigheid.  

 

Dhr. Buuron schetst een historisch kader hoe zij samen met de gemeente tot het huidige punt zijn 

gekomen, die start met de aankoop van de villa in de tweede helft van 2004, waarin een lange 

periode van veel bijstellen van plannen volgde met als enige oplossing: herbestemming van het 

perceel. Uiteindelijk is een gedeelte van het afsprakenkader is uitgevoerd. Samenvattend vindt dhr. 

Buuron dat ze behoorlijk zijn meegedeind met de gemeente. Kijkend naar de overeenkomst en de 

uitvoering ervan, dan is meer gedaan dan wat overeengekomen. Er is een echte grote renovatie 

geweest, m.b.v. lokale bedrijven. Ook de toezegging om er zorg neer te zetten zijn we nagekomen. 

De architectuur is van hoge kwaliteit, zelfs tegenstanders maken complimenten. Dhr. Buuron en 

zijn broer zijn trotse inwoners van de gemeente Steenbergen, daarom hebben we meer gedaan. 

Bijvoorbeeld aanvullende overeenkomst met garanties. Wij voeren uit wat is gevraagd, zelfs de 

boete mag hoger. Altijd rekening met ieders belangen. Wat ons sinds het begin dwars zit is de 

negatieve beeldvorming. Wij sluiten geen deals in achterkamers en zijn geen zakkenvullers.  

 

Dhr. Knop vraagt of de Olmentuin onderdeel van compensatie voor verplaatsing van het taxibedrijf 

en of dhr. Buuron nog steeds voornemens is om het taxibedrijf te verhuizen. De Dhr. Buuron 

antwoordt dat het geen compensatie betreft en dat het bedrijf gaat verhuizen naar het 

industrieterrein.  

Dhr. Baali vraagt zich af hoe actief dat taxibedrijf is. Dhr. Buuron zegt dat het aantal medewerkers is 

gedaald naar 18 omdat het aantal auto’s is gedaald naar 18 en de werkplaats is uitbesteed. Dhr. 

Baali merkt op dat de signalen van de omwonenden en het verhaal van dhr. Buuron niet stroken als 

het gaat over betrokkenheid van de omwonenden. Dhr. Buuron meldt dat ze ontwikkelaars 

inhuren, d.m.v. Marsaki, en die hebben alles geregeld en heeft gezegd dat mensen zijn uitgenodigd 

maar dat daar alleen gezegd werd dat ze tegen waren. 

 

Inspreker dhr. Verschuren van Marsaki vastgoed. De Olmentuin staat voor een duurzame, 

ecologische en technische duurzaam project, en gaat verder dan ambitie dan zomaar een 

nieuwbouwwijk. De gemeenschapszin zal geprikkeld worden middels bouwtechnologische 

ingrepen, zoals een eetbare tuin met kas. Uitgangspunt is dat bewoners de straat leefbaar maken 

en houden, middels een op te richten VvE. Klimaatneutrale woningen met o.a. milieuvriendelijke 

bouwmaterialen, warmtepompen, zonnepanelen en een groene schil die bijdragen aan een lagere 

CO2 voetafdruk. Borging van de eisen komt in de koopovereenkomsten van de kavels. De verkoper 

stelt aanvullende eisen daarbij, o.a. dat koper zich verplichten tot een duurzame realisatie, 

waaraan boetclausules zijn verbonden. Marsaki begeleidt de kopers daarbij. Omdat ontwikkelingen 

snel gaan, wil Marsaki zich niet verbinden aan technologieën maar speelt zich in op innovatieve 

technologieën. Er wordt een menukaart ontwikkeld daartoe. Van de binnentuin worden bewoners 

voor een deel mede-eigenaar en voelen zich dan ook betrokken. Het plan sluit aan bij de Woonvisie 

van Steenbergen. Olmentuin wordt een uniek woonmilieu welke vooruitstrevend is op het gebied 

van duurzaamheid.  

 

Dhr. Knop vraagt naar het watertoetsadvies omdat in bijlage 3 peilbuisgegevens van rondweg oost 

in staan genoemd, niet van de Olmentuin. Is dat een vergissing? Over blz. 12 vraagt dhr. Knop over 

cijfers van het maaiveld. De voorzitter vraagt om de vraag per mail in te dienen omdat het een 

technische vragen betreft voor het college. Dhr. Knop vraagt naar het aardgas, wat niet in de 
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stukken is terug te vinden. Dhr. Buuron antwoord dat er geen gas zal komen: zowel niet koken als 

verwarming.  

Dhr. Stoeldraijer vraagt naar alle punten die dhr. Kempen heeft genoemd die niet geborgd zouden 

zijn, komen die in de koopovereenkomst terecht. Dhr. Verschuren verwijst naar de transitie naar 

BENG, daar wordt aan voldaan. 

Dhr. Stoeldraijer vraagt of kopers zich kunnen onttrekken aan de verplichting aan de kas mede-

eigenaar te worden. Dhr. Verschuren zegt dat het plan nog niet helemaal afgerond is, alleen op 

hoofdlijnen. 

 

Inspreker mw. Van der Ven:  Hoe is het mogelijk dat er wordt gezegd dat de initiatiefnemers 

Buuron zich omringt met deskundigen. De plannen weerspiegelen niet de regels. Waarom komt 

Marsaki niet met plannen zwart op wit? Het plan krijgt een onvoldoende. De partijen die met de 

verkiezingen hebben gewonnen willen een nieuwere koers. Het gaat om veel geld, woongenot, 

toekomst op een locatie die van oudsher het Verdronken Land wordt genoemd: had ook onder 

water kunnen worden gezet en rioleringsproblemen kunnen oplossen. Een mooi plan maar op de 

verkeerde locatie. Volgens ladder van duurzaamheid is het niet reëel: er zijn betere plekken buiten 

de Veste. Wethouder Lepolder schermt met documenten en intentieverklaringen, maar dat is een 

rookgordijn voor de burger. Als inwoner voel ik me betrokken en heb de verhuizing van de 

taxibedrijf nu in al die  15 jaar al 3 keer voorbij horen komen, en is vaak compensatie om de hoek 

komen kijken. De monumentale status wordt overschaduwd door het stenen straatbeeld: prachtige 

tekeningen zijn verworden tot bestrating. Ook over de balkons is veel te zeggen: als de vierkante 

meters niet gehaald op bouwvlak op de grond, dan halen we ze wel uit de lucht. Is deze wethouder 

ook voor de komende jaar of wordt daar nog over beslist?  

 

De voorzitter meldt dat de laatste vraag nog niet beantwoord kan worden omdat de wethouders en 

portefeuilles nog niet bekend zijn. 

 

Dhr. Baali vraagt naar het verloop van het contact met de gemeente. Mw. Van der Ven zegt dat de 

bewoners een keer het initiatief genomen om met mevrouw Lepolder een gesprek te houden, maar 

zijn naar huis gestuurd met de mededeling dat we maar een mail moesten sturen. Ontwikkelingen 

vernamen we uit de krant. Ook hebben we op ons initiatief de gemeenteraad en college hier 

uitgenodigd, en daarin voelden we ons heel erg gesteund.  

 

Dhr. Van der Spelt ziet een plan dat een sluitstuk moet worden van overeenkomst tussen de broers 

Buuron en de gemeente, en veel is al afgerond. De tekeningen over de Olmentuin zagen er mooi 

uit, de eerste plannen ook. Een wijk waarin mensen zich niet verschuilen achter de schuttingen, en 

woningen met meer ruimte o.a. voor zonnepanelen. Energieneutrale woningen. D66 staat achter al 

die plannen. Echter het bestemmingsplan laat een hogere goot- en dakhoogte zien: hoger zelfs dan 

buiten het gebied van Steenbergen geldt. D66 constateert dat er veel gesproken wordt van 

ambities in de plannen, echter deze zijn niet terug te vinden in de harde regels van het 

bestemmingsplan. Kan de wethouder aangeven dat dat wel gebeurt? En wat is de status van de 

intentieovereenkomst. 

 

Dhr. Stoeldraijer meldt dat twee vragen belangrijk zijn voor de Pvda. Voor welk problemen is De 

Olmentuin een oplossing en functioneert de democratie hier in Steenbergen. Hij gaat terug in de 

geschiedenis: voor het verhuizen van het taxibedrijf heeft dit bedrijf o.a. landbouwgrond en een 

oude villa aangekocht waarvan iedereen wist dat er geen toestemming zou komen. Ter 
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compensatie mochten er appartementen worden gebouwd. Waarom mogen deze burgers zich zo 

verrijken namens het college. De Pvda is niet tegen samenwerking met de private sector, maar de 

compensatie is buiten alle proporties. De wethouder zal de 34 woningen rechtvaardigen door 

beroep te doen op de veranderende vraag in woonbehoefte waarover zij spreekt in een eerdere 

raadsmededeling. Dhr. Stoeldraijer citeert vervolgens uit verschillende documenten -

raadsmededeling, Woonvisie- waarbij de argumenten deze motivatie tegenspreken, zoals de 

verwachte verwachtte leegstand per 2018 van 428 en de noodzaak om aandacht te geven aan 

bestaande bebouwing. De Olmentuin is op een verkeerde plek bedacht voor een verkeerde 

doelgroep, dus ook van zorgvuldig grondgebruik waarop de wethouder wijst, is geen sprake. De 

PVDA stelt daarom voor om niet akkoord te gaan met het wijzigen van het bestemmingsplan en te 

stoppen met het vertroetelen van een enkele Steenbergenaar.  

 

Dhr. Veraart meldt dat De Olmentuin een mooi duurzaam project. Over de achtergrond en het 

proces meldt hij dat eind 2013  de gemeente en de initiatiefnemers hun handtekening hebben 

gezet met het doel de villa te behouden. Bewoners zijn pas achteraf op de hoogte gebracht. Ook de 

uitruil van 34 gestapelde appartementen naar 34 naar vrijstaande en twee onder een kap 

woningen, is ons inzien wel een heel ruime compensatieregeling, omdat de ruimte te klein is. 

Mogelijk wordt de bouwgrond die elders klaar ligt, wordt mogelijk moeilijker verkocht. Ook bij de 

locatiekeuze zijn vraagtekens te plaatsen. Deze handelswijze vinden we niet voor herhaling vatbaar. 

Maar vanwege de gezette handtekeningen is het moeilijk om er op terugkomen. Dus het huidige 

bestuur is ook verantwoordelijk voor afspraken van eerdere besturen op zeker hoogte. Gewoon 

Lokaal! is voorstander van uitvoering van het plan, maar wel volgens de verbeeldingen zoals eerder 

in concept aangeboden. We hebben de zienswijzen van bewoners bestudeerd en de reactie van de 

gemeente. Deze laatste is passend en behoorlijk overtuigend. Ook over de duurzaamheid en het 

groen in intentieovereenkomst is Gewoon Lokaal tevreden. De eerste vraag: waarom is geen 

juridische afdwingbare overeenkomst gemaakt en kan dat nog? Over het boetebeding van een ton: 

dit lijkt heel wat maar is voor een uitgebreid project erg beperkt. Gewoon Lokaal! pleit voor een 

substantiële verhoging van het bedrag en ik hoor de initiatiefnemer daar nu ook een handreiking 

maken. Over de gekozen bouwhoogte wordt gezegd het maximale goothoogte van 3 meter en een 

nokhoogte van 8 meter. Dat levert goede daken voor energieproductie op, zonder boven de 

bestaande bebouwing uit te torenen. Het wekt verbazing dat in de bouwplannen van 10 meter 

staan. De oorspronkelijke hoogtes moeten terugkomen in de regels. Ook waren dichte schuttingen 

niet de bedoeling, en ziet Gewoon Lokaal! de natuurlijke schuttingen van maximaal 1.20 meter 

terugkomen in de bouwplanregels. Gewoon Lokaal! merkt op dat de huidige methode van indienen 

van zienswijze niet strookt met de bescherming van persoonsgegevens en de anonimseringsregels 

volgens de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan leiden tot drempels voor burgers om zienswijzen 

in te dienen en Gewoon Lokaal! vindt dat van deze wijze moet worden afgestapt.  

 

Dhr. Knop merkt op dat net is verteld dat het taxibedrijf nog steeds wil verhuizen, en is van mening 

dat de eigenaar eerst moet aantonen waar het taxibedrijf gevestigd gaat worden en of deze wel 

geschikt is, om nieuwe compensatie te voorkomen. Ook kiest zijn partij er voor om eerst de eigen 

bouwgronden te ontwikkelen, voordat bestemmingsplannen te wijzigen. Wellicht kan taxibedrijf 

grond van de gemeente aankopen. De gemeente moet eigen grondpositie niet gaan verzwakken en 

niet meegaan met een postzegelplan zoals de Olmentuin. De eerste initiatieven lijken totaal niet 

meer op de nu voorliggende plannen, zoals dhr. Kempen zojuist heeft opgenoemd.  

De oorspronkelijke hoogtes, waterfilter, dakbeplanting etc. vinden we niet terug. Wanneer raad 

besluit vergunning toch te verlenen, kan dat volgens ons alleen als het volgens de het eerste 
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duurzame 100% zelfvoorzienende plan wordt uitgevoerd. Vraag aan college: u zegt dat er bij het 

vooroverlegbestemmingsplan, na het nazenden van context door de gemeente er voor de provincie 

geen aanleiding meer was om een zienswijze in te dienen. Toch ligt er een document van de 

provincie met verschillende opmerkingen. Waar kunnen we die context en de reactie daarop van de 

provincie vinden?  

 

Dhr. Weerdenburg is geschrokken. Er ligt een boekwerk aan zienswijzen en alles wordt afgewezen. 

Betreurenswaardig dat de communicatie slecht is. Dhr. Van Kempen zegt dat niets geborgd is, en 

Marsaki zegt dat alles volgens de regels staat. Een patstelling, en we kunnen niet anders dan er nu 

nee op zeggen. Advies: ga met elkaar terug aan tafel. Want nu staat de raad voor een dilemma. Het 

plan is ambitieus maar de locatiekeuze is beroerd. Pak het plan op en leg het op onze eigen grond 

neer, dat kan niet zonder slag of stoot. Wat is de waarde van de intentieverklaring van 2103.  

 

Dhr. Verbeek meldt dat de VVD voor het bestemmingsplan is. Weliswaar op een bijzondere locatie, 

maar een mooi woonplan. Maar de ecologische eigenschappen van het plan worden onvoldoende 

geborgd. Verder vindt de VVD de boete te laag. De heer Baron stelde voor deze te verhogen. Ook 

de vaststelling van de boete. Het procesrisico en het aantonen ligt nu bij de gemeente, maar het 

zou een direct opeisbare boeten moeten zijn.  Hoe zit het met de borging van het 

gemeenschappelijk binnenterrein? Stel dat er niet gebeurt wat er moet gebeuren. Kan dat juridisch 

worden afgedwongen? De definitie van ecologisch moet duidelijker afgebakend worden.  Vreemd 

was dat de initiatiefnemers bezwaar kunnen maken, maar weten niet waartegen. De percelen zijn 

niet ingetekend, niet alleen de woningen. Ook zijn er vragen of tophoogte en de duurzaamheid van 

de woning: graag een nadere aanduiding waarom dit zo bijzonder is.  

Twee vragen aan dhr. Buuron: hoe groot zijn globaal investeringen buiten de villa zijn geweest, en 

gaan de broeders Buuron het plan zelf ontwikkelen of doorverkopen.  

 

Wethouder Lepolder: D66: het is inderdaad een volgende inlossing van het afsprakenkader, zoals 

hoort in continue bestuur. Ik merk op dat dat overigens niet samenvalt met de 

intentieovereenkomst, daar leek vanavond even verwarring over te bestaan. Over erfafscheiding en 

hoogte: in de huidige bestemmingsplannen streven we naar flexibiliteit, de tijd dat we de kleur van 

de badkamertegel bepalen ligt achter ons. We willen het eigenlijk rigider regelen dan zou moeten, 

en gaan bij dit speciale plan verder. Over beide geldt dat we in overleg met de initiatiefnemers om 

ze de te verlagen. Qua aanpassingen links en rechts gaan de ambtenaren dat zsm met de 

initiatiefnemers oppakken. Belangrijk om te beseffen: publieksrechtelijk instrument. In 

bestemmingsplan kan je alleen hoofdregels vastleggen. De intentieovereenkomst betreft de 

bovenwettelijk regels. Maar we kunnen het woord intentie weghalen. Ook over de procesgang gaan 

we met de initiatiefnemers regelen.  

Pvda: De Olmentuin is een oplossing tav een afspraak over het behoud van een monumentaal plan. 

Dhr. Stoeldraijer interrumpeert: niet oplossing van woningentekort, maar dat er een afspraak met 

dhr. Baron ligt deze initiatiefnemers tevreden houden.  Wethouder Lepolder zegt dat er wel een 

woningbouwopgave is. Op het moment dat er afspraak over herontwikkeling dat wordt ingepland, 

dan is de volgende vraag hoe dat dat in onze volkshuisvestingsopgave past. Daar past de Olmentuin 

in: ruim, duurzaam, levensloopbestendig etc. Dhr. Stoeldraijer vindt dat het college zichzelf 

tegenspreekt m.b.t. woonbehoefte en de te verwachten leegstand, en m.b.t. wenselijke 

bouwlocaties en de werkelijkheid. Wethouder Lepolder antwoordt dat dit plan al wordt genoemd 

in is inherent aan het totale plaatje. Daarnaast wordt er vanuit gegaan dat het een grote villawijk 

wordt. Dat is niet per definitie het geval, er kunnen ook kleine woningen komen. Dhr. Knop 
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interrumpeert dat de wethouder een inspanningsverplichting heeft, dat het de uitkomst ook kan 

zijn dat het plan niet doorgaat. De wethouder ziet de inspanningsverplichting echter als een 

afspraak waarvoor ze haar best wil doen om hem na te komen. Als de raad anders besluit dan doet 

dat niks af aan mijn inspanningen. Dhr. Baali reageert op de opmerking van de wethouder dat er 

onduidelijkheid heerst in het debat. Wat gaat de wethouder doen om die weg te nemen? Het 

probleem is dat we de plannen nergens vastgelegd zien staan. Wethouder Lepolder bestrijdt de 

opmerking dat de raad niet op de hoogte kan zijn hoe alles is geregeld aangezien de 

intentieovereenkomst er ligt. Dhr. Baali zegt dat er veel onduidelijkheid heerst. En wat verandert 

het dat het weglaten van het woord intentie inhoudt. Wethouder Lepolder antwoordt dat het 

daarmee juridisch beter afdwingbaar wordt. Maar de initiatiefnemer is voornemens om die wijk 

volgens de plannen te realiseren. Over leegstand meldt Wethouder Lepolder ook een administratief 

probleem is: dan zit er bijv. een kantoor aan vast. Dus de gerapporteerde leegstand kunt u niet 1 op 

1 meenemen. Dhr. Stoeldraijer concludeert dat de cijfers over leegstand blijkbaar niet de letterlijk 

mogen worden genomen. Wethouder Lepolder bevestigt dat: het gaat niet altijd over bewoning 

maar ook over bedrijven. Er is een deel echte leegstand, bijv. door een erfeniskwestie, wereldreis of 

andere moverende redenen. Dhr. Stoeldraijer wil daar in de toekomst duidelijker over 

gecommuniceerd wordt. Ook vraagt hij of het college ook volgens belofte naar bedrijfspanden kijkt 

voor bewoning. Wethouder Lepolder  bevestigt dit, bijv. de mogelijkheden voor het omzetten van 

Conimex locatie naar een woonwijkje bij voldoende animo. Dhr. Stoeldraijer informeert naar de 

vleesfabriek. Wethouder Lepolder meent zich te herinneren dat daar een gasleiding onder doorliep. 

Op de vraag van Gewoon Lokaal! of de huidige locatie logisch is, antwoordt de wethouder dat het 

als transformatiegebied wordt aangegeven, en daarmee niet geheel onlogisch. Over de 

intentieovereenkomst wordt gekeken met de ondersteuner en initiatiefnemer hoe we het op een 

andere manier kunnen borgen qua afdwingbaarheid. Over de vraag naar het anoniem maken van 

de zienswijze heeft de juridische afdeling zich gebogen en die geven aan dat dit de correcte wijze is. 

We kunnen bij volgende bestemmingsplannen weer kijken wat mogelijk is, maar zeker bij 

bestemmingsplannen ontkom je niet aan dat er zekere mate van herleidbaarheid is omdat 

belangen in de nabijheid liggen. T.a.v. de vraag van De Volkspartij waar het taxibedrijf zich gaat 

vestigen, vraagt de wethouder zich af wat de relevantie is. Van de Olmentuin zal het bedrijf 

wegmoeten. Zodra de raad instemt met het bestemmingsplan dan gaat de huidige 

bedrijfsbestemming eraf en wordt ook de bedrijfswoning een burgerwoning. Het bedrijf zou naar 

de Reinierpolder kunnen, daar zijn genoeg locaties. Wat betreft eigen bouwgrond eerst. Maar 

juridisch kan de gemeente niet afdwingen dat eigen grond afgegeven wordt. Op het moment dat 

iemand met grond aankomt, dan moeten wij stappen doorlopen en het toetsen aan de 

Structuurvisie. Wij kunnen dat niet afwijzen omdat we eigen grond eerst willen bebouwen. Dhr. 

Knop interrumpeert met de suggestie om Buiten de Veste grond te bebouwen omdat het 

goedkopere grond is waarbij de gemeente gebaat is en de projectontwikkelaar zijn gang kan gaan. 

Wethouder Lepolder vreest dat dan staatssteun regels gaan spelen. Verder gaat ze in op de 

opmerking van de Volkspartij dat de plannen niet terug te vinden zijn in de regels van het 

bestemmingsplan, en geeft aan dat daarvoor juist de privaatrechtelijke overeenkomst voor is waar 

wel alle ecologische aspecten staan opgenomen. Wat betreft het gasloos bouwen: dat hoeft de 

gemeente niet af te dwingen want Den Haag heeft opgelegd dat per 1 juli wettelijk verplicht is, dat 

moet voldoende borging zijn. Met betrekking tot het gebruikelijke vooroverleg meldt mw. 

Leopolder dat dat er toe heeft geleid dat de Provincie een aantal punten naar voren bracht waar 

o.a. inhoudelijke onderbouwing over moest worden aangevuld. Dat is in de reguliere 

terinzagelegging opnieuw aangeboden aan de Provincie. Als daar geen reactie op komt, dan is de 

Provincie akkoord. Dhr. Knop vraagt of de context die de wethouder aan de Provincie heeft 
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aangeleverd, of de raad die kan krijgen. Wethouder Lepolder zegt dit toe en legt desgevraagd uit 

dat als de Provincie zelf niet met een zienswijze is gekomen, dat dat betekent dat de Provincie in 

principe akkoord is. Het CDA heeft het over een boekwerk aan zienswijze die niet gehonoreerd 

worden en over een patstelling. Mw. Lepolder begrijpt dat niet. Een deel van de borging zit in die 

privaatrechtelijke overeenkomst, waarvan het idee is om die zwaarder te maken zodat de plannen 

echt gerealiseerd kunnen worden. De insprekers geven aan dat vooral de borging het struikelblok 

is, dat ze dan nog niet blij met de wijk zijn maar er wel mee kunnen leven.  Over de toepassing van 

de ladder van duurzame verstedelijking kan op basis van jurisprudentie worden gezegd dat je eerst 

al de harde bestemmingsplannen volgebouwd moet worden. Als je ruimte in ontwikkeling hebt, 

mag je plannen daaraan toevoegen. Je hoeft ze niet volledig afgerond te hebben. Over de 

verplaatsing en de waarde van het afsprakenkader is eerder al gezegd dat de wethouder de 

opdracht heeft haar uiterste best te doen het te realiseren dan dat zal ze doen, en dat met gekeken 

gaat worden hoe de intentieovereenkomst zwaarder geborgd kan worden.  

Over de boete kan gezegd worden dat de initiatiefnemer al een handreiking heeft gedaan. Over de 

verplichtingen van kopers voor het ecologische deel meldt de wethouder dat dat in de VvE geborgd 

is. Het recht om een kavel te kopen wordt verbonden aan een automatisch en verplicht VvE 

lidmaatschap. De vraag hoe actief mensen worden, dat verschilt bij iedere VvE: de een betaald het 

lidmaatschap en de andere pakt taken open. Het plan is zo nieuw, een heleboel dingen is 

afwachten hoe ze uit gaan pakken, met name de sociale aspecten. T.a.v. de opmerking over de 

(niet)ingetekende percelen geeft de wethouder aan dat er in het bestemmingsplan heel duidelijk is 

aangegeven waar wel en waar niet woningen mogen komen. Waar ze precies staan is niet duidelijk 

ingetekend, maar wel is de onderlinge afstand en onderlinge tuindiepte is daarin vastgelegd, door 

deze afstanden te vast te leggen wordt geborgd dat er geen overlast ontstaat. Maar Marsaki 

vergeleek het al met een CPO-project. De inschrijvers willen allemaal een tweekapper.  

 

Na een korte schorsing heropent de voorzitter de vergadering en hebben de insprekers eerst nog 

de kans om een korte reactie te geven.  

 

Dhr. Van der Ven heeft nooit de intentieverklaring gezien, die wel nodig is voor het opstellen van 

een zienswijze. Ten tweede vindt dhr. Van der Ven de opmerkingen van de wethouder over 

alternatieve locaties vaag: wat is nu wel of niet leegstand en motivatie voor ongeschiktheid van 

andere locaties wordt niet gegeven. Een helder kader om regels vast te leggen binnen het 

bestemmingsplan, dan hoeft dat niet volgens een intentieverklaring die bovendien zeer moeilijk af 

te dwingen is.  

 

Dhr. Van Kempen vindt de veel gebezigde termen ambitie, streven en intentie loze beloften, en 

stelt daarom de omzetting van de intentieovereenkomst naar een harde overeenkomst voor. 

Belangrijker vindt hij de vraag waarom de omstanders er niet in gekend en bij betrokken worden in 

het meedenkproces.  

 

Dhr. Buuron heeft in de pauze een goed gesprek gehad met dhr. Stoelendraijer over diens 

aanduidingswijze -geldwolven- van het taxibedrijf en er is een afspraak  gemaakt om binnenkort 

met elkaar om tafel te zitten. Dhr. Van Es wil gaat in op het woord verrijking dat hij deze avond 

meerdere keren door meerdere mensen heeft horen gebruiken en meldt dat het suggestieve term 

is, deze raadszaal onwaardig. Dhr. Buuron dankt daarvoor en geeft aan dat zoals iedere 

ondernemer een sluitende begroting wenst, maar op dit moment is deze met het huidige 

afsprakenkader nog behoorlijk negatief.  
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Dhr. Verschuren benadrukt dat De Olmentuin een unieke kans voor de gemeente Steenbergen is 

om zich te profileren als een pionier die duurzaamheid omarmt. Op basis van de Olmentuin heeft 

ook gemeente Oss ook Marsaki benaderd. Momenteel zijn er 85 geïnteresseerden, het merendeel 

uit omgeving Steenbergen, waarvan enkele bereid waren om hun visie op film te laten zetten. 

Marsaki zet de film online en vanavond wordt deze op usb-stick uitgedeeld aan de raadsleden. Dhr. 

Baali vraagt zich af of dhr. Verschuren kan ingaan op de bereidheid t.a.v. het verhogen van de 

boete. De voorzitter geeft aan dat het college daarover in gesprek gaat met de initiatiefnemers en 

dat er later op teruggekomen wordt.  

 

Mw. Van der Ven vindt de watertoets erg belangrijk, graag willen we als bewoners betrokken 

blijven. Het verzoek is om dat niet per mail af te handelen. Het hele stuk ligt 2 meter onder peil, de 

bewoners zijn bang voor water in de tuin en de ophoging zal veel overlast geven. Mw. Van der Ven 

vindt het onzin om de vele technologische vernieuwing aan te voeren voor de beslissing om de 

berekeningen niet in een kader vast te leggen. Ons inhoudelijk bezwaar vinden we niet goed 

beantwoord, wij nemen er geen genoegen mee. Ook de vrijblijvendheid van de regels en 

onduidelijkheid waartegen bewoners dan bezwaar in kunnen dienen kan niet op goedkeuring 

rekenen. Hoe zit het met de bezwaarprocedure: er ligt blijkbaar een nieuw stuk, de 

intentieverklaring, die niet publiekelijk is gemaakt. Hoe moet de burger dat weten en hoe moet 

men dan bezwaar maken? Burgers staan in de kou en er is geen sprake van dialoog met de 

gemeente. 

 

Dhr. Weerdenburg doet een ordevoorstel om het  stuk niet door te leiden naar de raad maar naar 

een volgende oordeelvormende vergadering. De wethouder heeft gesproken over aanpassingen die 

voor 31 mei gedaan moeten worden en de raad in de tussentijd om besluitvorming gevraagd. Dhr. 

Weerdenburg denkt dat er behoefte is aan een pauze zodat omwonenden, de initiatiefnemers en 

de gemeente om tafel kunnen, om uit de patstelling te komen, en vraagt de wethouder om gehoor 

te geven aan de oproep van deze avond. Dhr. Remery reageert op dit voorstel met het verzoek om 

de wethouder eerst te laten uitleggen wat de juridische consequenties zouden zijn en te vragen of 

uitstel wel nut heeft. Mw. Lepolder vindt het een moeilijk besluit omdat het al zo lang loopt, 

anderzijds moet het afsprakenkader serieus worden genomen. Als het helpt om in juni een positief 

besluit te kunnen nemen, dan moet worden ingestemd met het ordervoorstel. De 

intentieovereenkomst zal worden aangescherpt voor een veel betere borging: dit kan volgende 

week worden gedaan. Wat betreft de contacten met de bewoners, kan de intentieovereenkomst 

dan worden gedeeld met hen. Een maand uitstel heeft geen juridische consequenties.  

 

De voorzitter inventariseert een meerderheid voor het voorstel van Weerdenburg en daarmee 

komt het onderwerp tijdens de volgende oordeelvormende vergadering in juni opnieuw aan de 

orde. Hiermee vervalt de tweede termijn en sluit de voorzitter dit agendapunt af, en bedankt alle 

aanwezigen voor hun bijdrage.  

 

Agendapunt 8. Opschaling windmolens Karolinadijk. 

 

Inspreker: Mw. Oosterling. Ik woon aan Sasdijk in Dinteloord en spreek namens de Regiegroep, een 

werkgroep die is voortgekomen uit de klankbordgroep Windturbines Dinteloord Karolinadijk. In 

januari hebben we de raad al mogen informeren over de voorgenomen activiteiten van de 

Regiegroep en hebben daarbij onze zorgen al geuit. Vertraging in de vergunningverlening kan leiden 
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tot lagere subsidie die kan leiden tot minder financiële ruimte en de invulling van de sociale 

randvoorwaarden. Sindsdien is er veel gebeurd. Zo zijn met Innogy gesprekken gevoerd om te 

kunnen voldoen aan de sociale randvoorwaarden en eventuele overlast te voorkomen. Het is 

belangrijk om de subsidie van 2018 te benutten en niet 2019 te wachten. Het is in ons allerbelang, 

en van de sociale randvoorwaarden, als die beslissing niet vertraagd wordt.  

 

Dhr. Baali vraagt zich af of hij goed begrijpt dat de raad instemt met de wensen rond de sociale 

randvoorwaarden die de Regiegroep bij de ambtenarij en Innogy heeft neergelegd Mw. Oosterling 

antwoordt bevestigend en voegt toe dat er wordt gewerkt aan een intentieverklaring door de 

ambtenaren en Innogy. Instemming betekent er voortgang in blijft en dat de opbrengst zoveel 

mogelijk voor de kern Dinteloord beschikbaar kan komen.  

 

Dhr. Lambers vraagt of de dorpsraad Dinteloord op de hoogte is van de uitgesproken tekst. Mw. 

Oosterling meldt dat een dorpsraadlid in de Regiegroep zit en derhalve volledig op de hoogte is van 

wat er  besproken wordt en geschreven wordt.  

 

Dhr. Veraart: We zijn voorstander van het benutten van windenergie. Maar de plek van de molens 

moet goed worden afgewogen en de opbrengsten moet niet bij een kleine groep mazzelaars 

terechtkomen. Vandaar dat Gewoon Lokaal enkele jaren geleden de motie Dorpsmolen heeft 

ingediend -vanuit het idee dat dorpsbewoners kunnen meeprofiteren- die ook is aangenomen. 

Duurzame energie kan niet zonder zonne-energie en windmolens. Energietransitie is urgenter voor 

Steenbergen dan voor buurtgemeentes, denk aan de scenario’s van zeespiegelstijging met 1 meter. 

Gewoon Lokaal vindt het belangrijk dat op lokaal niveau de plannen zelf uitgewerkt kunnen worden, 

en we niet overruled worden door Provincie. Gewoon Lokaal begrijpt de tijdsdruk vanwege de 

dalende subsidies in komende jaren. Geclusterde aanpak is prima, evenals hogere productie dan 

minimaal met de Provincie is afgesproken. Gewoon Lokaal is tegen een molenhoogte hoger dan 150 

meter, omdat daaronder de obstakelverlichtingseisen dan lager zijn. Obstakelverlichting is 

overbodig, duur en staat landelijk ter discussie.  

Gewoon Lokaal vraagt om; 

- Kunnen we expliciet vastleggen dat zodra er andere lichten en nieuwe radartechnieken 

beschikbaar komen, dat daar dan gebruik van wordt gemaakt?  

- Kunnen we vastleggen in overleg met de Regiegroep om nieuwe molens onder de 210 meter 

aan te leggen?  

- Moge omwonenden inwoners, kiezen welke van de 4 de dorpsmolen wordt?  

- Er is een intentieovereenkomst uitwerking sociale randvoorwaarden. Waarom is niet gekozen 

voor een gewone overeenkomst die juridisch afdwingbaar is? Kan dat een echte 

overeenkomst worden?  

- Kan de eigenaar van de grond het mogelijk maken om fiets- en wandelpaden open te stellen?  

- Is er een ecologisch beter beheerplan mogelijk? Bijvoorbeeld zonder prikkeldraad?  

- Met 1 projectontwikkelaar is er geen concurrentie en geen contraexpertise. Er is geen inzicht 

in het verdienmodel van Energy, het genoemde vermogen is aan de lage kant en de 

opbrengsten hoger dan nu voorgespiegeld. Kan bij toekomstige projecten dat anders worden 

aangepakt?  

Dhr. Baali meldt dat het bij de PVDA een goede indruk wekt dat de Regiegroep openheid van zaken 

geeft. De grote zorg, dat er geen steun van de bevolking is, is weggenomen. Als de bevolking er geen 

last van heeft, dan is de PVDA voor. De PVDA is geen groot fan van het fenomeen 

intentieovereenkomst. Dhr. Van der Spelt: D66 is voorstander van fossiele naar nieuwe energie en 
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gelooft in windmolens omdat er weinig andere alternatieven zijn. De opschaling betekent opwekking 

van meer energie: daarmee voldoen we aan het akkoord met buurgemeentes en produceren we 

minder CO2. Natuurlijk is er sprake van aantasting van de horizon en andere overlast. Maar D66 is blij 

dat de Regiegroep en klakbordgroep meedenken. Daarmee is de gemeente in eigen regie, samen met 

de bewoners. Gelukkig wordt er gehoor gegeven aan de motie Dorpsmolen en komen de opbrengsten 

ten goede van de samenleving. D66 vraagt zich af welke directe omgeving baat heeft bij deze motie. 

Hoort Notendaal bijvoorbeeld hiertoe ook? Een suggestie aan de wethouder: investeer het gedeelte 

van de 15.000,-- euro bestemd voor kwaliteitsverbetering direct in omwonenden, zoals in groene 

aanplant om de molens aan het zicht te onttrekken. Dhr. Weerdenburg meldt dat hij redelijk op één lijn 

met de inspreekster zit. Opschaling is een afspraak uit het verleden, daarom is het nu onze taak er voor 

te zorgen dat omwonenden die er last van hebben er van profiteren. Om zoveel mogelijk gelden voor 

compensatie te krijgen is haast geboden. De regie moeten  in we niet aan de Provincie overdragen 

maar zelf in handen houden. Het voorstel van CDA is dan ook om een goede 0-metig te doen en later 

met elkaar en een onafhankelijk bureau bekijken of er daadwerkelijk sprake gaat zijn van overlast. 

Want dan moet dat gecompenseerd worden, en dan graag op een manier die te maken heeft met  

energie, want dan snijdt het mes aan twee  kanten. Dhr. Lambers: de Volkspartij is verrast over de wijze 

van totstandkoming. Ruimtelijke onderbouwing vinden wij het belangrijkste stuk die in bijlage van het 

voorstel zit. Het Waterschap geeft immers geen toestemming voor twee windturbines en wil geen 

opschaling. Kennelijk is er ook een overheid die bereid en in staat is om verweer te voeren tegen de 

Provincie. Wat betreft de rode lampen is onzeker of afzwakken gaat gebeuren. Het risico is juist dat er 

een tweede lamp bij komt. Eventueel is vervanging door een witte lamp een optie, maar dat is geen 

zekerheid. Ervaringen uit Kruisland (Roozendaal) dat inwoners ernstig last hadden van rode lampen en 

geluidstrillingen laten anders zien. Verder blijken de windturbines 100 meter dichter bij kern Dinteloord 

te komen en worden ze flink verhoogd. In de Zienswijze wordt vermeld dat de inwoners ze niet goed 

zullen zien. Maar dat hangt er vanaf waar in Dinteloord je staat. Want een hoogte van 186 meter, en 

tiphoogte 234 meter, is geen geringe verhoging. De Volkspartij wil daarom Gewoon Lokaal vragen of zij 

de verkiezingsbelofte gestand gaan doen: een maximale molenhoogte van 149 meter zonder irritante 

rode knipperlichten, waarbij de omgeving profiteert van de opbrengsten. Verder zegt Gewoon Lokaal 

middels de motie Dorpsmolen dat de omgeving moet profiteren en spreekt van een opbrengst van 

15.000,-- euro eenmalig per megawatt. Echter, een voorbeeld nabij de A16 laat zien dat een veel beter 

rendement mogelijk is, namelijk 25%.  Kan de wethouder dat uitleggen? De Volkspartij is niet overtuigd 

van nut en noodzaak om dat dit te doen: opschaling komt vooral ten goede van de 

energiemaatschappij. De Provincie zal niet dwars gaan liggen, het is hun beleid en belang. De 

Volkspartij is geen voorstander van opschaling en heeft twijfels bij de representativiteit van 

klankbordgroep. Maar de Volkspartij meent andere signalen te krijgen vanuit dorpsraad en mensen die 

vanuit hun achtertuin wel zicht hebben op de molens. Op basis daarvan voorspelt de Volkspartij dat het 

college een beter gemotiveerde argumentatie voor de opschaling zal moeten doen.  

 

De voorzitter constateert dat er ook technische vragen zijn gesteld en geeft aan dat de wethouder 

derhalve niet op alle vragen kan antwoorden.  

 

Wethouder Vos: Het maakt onderdeel uit van het ruimtelijk proces. Aan de raad wordt gevraagd om 

een verklaring van geen bedenkingen af te geven zodat het weggelegd kan worden voor zienswijze voor 

het ruimtelijk proces. De doelstelling van vanavond, dus waar het voorstel over gaat, is dat er zodoende 

een definitief verklaring van geen bedenkingen kan worden genomen zodat het proces vervolgens een 

herroepbare omgevingsvergunning afgegeven kan worden zodat de subsidie aangevraagd kan worden. 

De energietransitie van fossiel naar duurzaam is essentieel en windmolens maken een belangrijk deel 
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daarvan uit. Obstakelverlichting blijft een aandachtspunt bij alle betrokken partijen. Innogy is zelf 

betrokken bij de landelijke werkgroep obstakelverlichting. Maar het is een verplichting i.v.m. de 

luchtvaart. Die is al van knipperend naar stabiel gegaan. In de werkgroep wordt momenteel gesproken 

over alternatieven, bijvoorbeeld of het op basis van aanbod van vliegverkeer kan. Wij hopen die 

ontwikkeling al weer verder is voordat die molens er staan over twee jaar. Maar toezegging kunnen wij 

op dit moment daarover niet doen. M.b.t. de intentieovereenkomst. Die is inderdaad in december 

afgesloten en betreft bovenwettelijke maatregelen die je niet kan afdwingen. Wij zijn nu bezig om die 

om te zetten in een samenwerkingsovereenkomst waarin de intenties worden vastgelegd in stevigere 

afspraken. De projectontwikkelaar werkt goed mee. Het is in ons aller belang om dat op een goede 

manier te doen, vandaar de samenwerkingsovereenkomst. In september volgt nadere voorlichting. Een 

ander belangrijk punt in ons proces met alle belanghebbenden, is hoe we de middelen die vrijkomen 

gaan inzetten. Daar is de 50 cent per geproduceerde megawatt, structureel, waar bijvoorbeeld 

bewoners die in de eerste contouren vallen voor in aanmerking komen. In de Structuurvisie is sprake 

van 15.000,-- euro per megawatt eenmalig, die gebruikt wordt voor de kwaliteit voor het landschap.. En 

we gaan kijken hoe we dat gaan inzetten in de directe omgeving van de windmolens en van Dinteloord 

en in welke vorm. Ecologische beheer, bomen of andere zaken. Hoe kunnen we andere opbrengsten 

inzetten i.h.k.v. energietransitie. Het is van het grootste belang dat u uw suggesties aangeeft aan de 

Regiegroep en klankbordgroep, dat omwonenden aan kunnen geven waar zij het geld voor aan willen 

wenden, hoe ze de energietransitie en landschap willen verbeteren. Het moeten worden gezien als 

verzachtende maatregelen voor de negatieve aspecten de verbonden zijn aan windmolens. Denk aan 

slagschaduw, aan een noodstopmogelijkheid. Met deze ontwikkelingen heeft de ontwikkelaar landelijk 

ervaring. Hoe meer je de omwonenden betrekt en verantwoordelijkheid en bepaalde rechten geeft, 

hoe meer vertrouwen er komt en minder problemen het geeft, zo is de ervaring. De gemeente is 

afhankelijk van initiatiefnemers. Deze opwaardering ging over molens die al in bezit waren van de 

ontwikkelaar inclusief de grondpositie. In het kader van deze verklaring van geen bedenking, gaan we 

niet in op toekomstige projecten. Dat kan wel in de visie van Energie en Ruimte waar we mee bezig zijn. 

Daarin, en in het uitvoeringsprogramma, kan je aangeven hoe je in de toekomst omgaat met 

ontwikkelaars van grootschalige projecten. De directe omgeving betreft het gebied waarom contouren 

zijn getrokken waarbinnen zich bewoners bevinden die de meeste overlast ondervinden van de 

windmolens (slagschaduw en geluid). De te treffen maatregelen gaat in samenwerking met bewoners 

in 1 op 1 gesprekken: wat kunnen we doen om de gevolgen te verzachten. Het is belangrijk om het 

vertrouwen aan de inwoners geven om aan te geven wat het belang van de directe omgeving is, waar 

ze last van hebben etc. De inwoners kunnen daar het beste zelf over onderhandelen. Van de 

Regiegroep begrijp ik dat dat op een volwassen manier gebeurt, zonder hiërarchie. Dat zijn ervaringen 

bij bijvoorbeeld de A16. Die 15.000,-- euro is natuurlijk een bijdrage i.hk.v. landschappelijke aanpassing, 

en dat is niet de 25%. Hier is ook van de vier molens is 1 dorpsmolen, dus dat komt ook neer op 25%. 

We volgen nauw wat er bij de A16. Hoewel het een provinciaal project is, gaan ook zij voor de subsidie 

in oktober. We leren van elkaar: ook dit project wordt ter inzage gelegd voor de zienswijze en is er 

dezelfde externe adviseur bij betrokken. Ook van elkaars fouten. Wat in Roozendaal is gebeurd, mag 

hier niet gebeuren. Daarom is het belangrijk dat iedereen goed betrokken worden: bewoners moeten 

meedoen in de lusten, niet alleen de lasten.  

 

Naar de heer Lambers wij kunnen elkaar niet overtuigen. Er is een afspraak over de opwaardering en 

grotere windmolens hebben nu eenmaal meer plek nodig en een andere opstelling. U heeft zelf in de 

Structuurvisie aangegeven voor een zo hoog mogelijke opbrengst te gaan, zodat we elders niet zoveel 

windmolens hoeven te hebben. In die zin voert het college het beleid uit wat de gemeente zelf heeft 

vastgesteld. 
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De voorzitter: het geen bezwaar hebben gebeurt in de vergadering van 31 mei.  

 

Dhr. Veraart (Gewoon Lokaal!) bedankt de wethouder voor de antwoorden op de vragen. Dhr. Veraart 

mist de aanleiding voor de technische vragen. Het is een snelle markt met veel ontwikkelingen in 

techniek. Zo ook de obstakelverlichting. Bij windpark Krammer gaat een pilot lopen om alle lichten uit 

te zetten en m.b.v. radarsystemen te werken waarbij lichten maar een keer per jaar aan gaan. Stel dat 

dit regelgeving wordt: wordt er dan geld beschikbaar gesteld voor grotere investeringen zodat ook de 

lichten aan de Karolinadijk uitgezet kunnen worden. Mijn vraag of er met Innogy elders in Nederland 

vergelijkbare intentieovereenkomsten getekend zijn, dat zou meer vertrouwen geven in de goede 

bedoelingen. In antwoord op dhr.  Lambers t.a.v. de hoogtes. Het klopt dat wij in ons 

verkiezingsprogramma een maximale hoogte va n149 hebben genoemd, maar dat was bedoeld voor 

nieuwe projecten. Op de Karolinadijk zijn plannen die al lang bestaan waar we niet onder uit kunnen. 

Ook is de ontwikkeling zo dat de lichten minder intens zijn dan een jaar geleden. Dat zien we bij 

Roosendaal. Wij hebben vertrouwen in de ontwikkelingen in die techniek. Maar we hebben te maken 

met landelijke regelgeving waar nu veel aan de hand is. Daar komt bij dat de omwonenden deze 

ontwikkelingen prima vinden. We weten dat in Steenbergen een grote meerderheid voor minder 

windmolens is, blijkt uit een onderzoek van een aantal jaren geleden. Daar halen wij onze kracht 

vandaan om in te zetten op duurzame energie.  

Ons idee om landeigenaren te benaderen bij wijze van sociale randvoorwaarde, voor fiets- en 

wandelroutes, dat laten we voorlopig nog even liggen omdat we zien dat dat momenteel nog niet kan. 

Dhr. Baali is groter fan van zonnepanelen dan windturbines vanwege het gegeven dat deze meer 

overlast geven. Op dit moment horen we eigenlijk vooral positieve geluiden om tegen te kunnen 

stemmen. Wij verzoeken de bewoners om hun negatieve signalen af te geven. Vraag aan de heer 

Lambers is dan ook welke negatieve signalen hij heeft gekregen. De PVDA wil alleen gefundeerd nee 

zeggen, en dat kan op dit moment niet. De PVDA heeft het er daarom graag nog over op 31 mei. Dhr. 

Lambers is het met de wethouder eens dat zij met elkaar blijven verschillen van mening over dit 

onderwerp. In reactie op de stelling van dhr. Veraart dat we niet meer onder de afspraken met de 

Provincie kunnen, dat is niet het geval. Het gaat immers om een ingrijpende wijziging waarbij sociale en 

milieufactoren in het geding zijn. Aan de bestaande rode lampen kunnen niets veranderen Maar het is 

niet zo dat we niks over het project te zeggen hebben. Interruptie van Dhr Veraart: jaren geleden terug 

is er een afspraak met de Provincie gemaakt dat de productie naar 12 megawatt per jaar moest, wat 

met de bestaande molens niet gehaald kan worden. De consequentie van het niet meewerken daaraan 

is dat de Provincie ons overruled en zijn we alle betrokkenheid kwijt. Dhr. Lambers: vindt dat als de 

gemeente zich bang hadden laten maken door een provincie die aanwijzingen geeft, dan was nooit het 

beleid t.a.v. het natuurlijke domein van de grond gekomen. Natuurlijk zullen sommigen ons lastig 

vinden, maar de lokale overheid heeft zeggenschap hierover, en mocht er landelijke wetgeving aan te 

pas komen, ook dan zal het juridisch en politiek uitgevochten moeten worden. Overigens heeft het 

Waterschap aangetoond dat een andere overheid wel degelijk tegen de Provincie in kan gaan. Dhr. 

Baali is het eens met dhr. Lambers dat de gemeente zich niet bang moet laten laten maken door de 

Provincie, de gemeente is hier het bevoegd gezag. Wel wil hij iets opmerken over de belanghebbenden. 

Waarom merkt dhr. Lambers alleen de ontwikkelaar van de windtribune als belanghebbende aan? Hoe 

zit het dan met de belanghebbenden van de Dorpsmolen? Dhr. Lambers reageert daarop met de 

opmerking dat de Dorpsmolen niet juridisch afdwingbaar is. Er is een belofte, maar geen enkele 

zekerheid. Intentieovereenkomsten geven risico’s waar later pas bedenkingen kunnen worden 

ingebracht. Momenteel kan alleen de raad bedenkingen inbrengen. Als wij als raad niet de oren en 

ogen van de samenleving zijn, dan zijn we als raad niks waard.  
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Dhr. Baali kondigt aan dat de Pvda technische vragen gaat stellen over hoe bindend zo’n 

samenwerkingsovereenkomst nu is. De Pvda is ook pessimistisch over de intentieovereenkomst. 

Dhr. Veraart wil terugkomen op de uitspraak van dhr. Lambers dat de raad zich niks hoeft aan te 

trekken van de eerdere afspraak met de Provincie. Dat betekent dat we de omringende gemeentes, die 

dezelfde afspraak met ons hebben gemaakt in het verleden, opzadelen met extra inspanningen en 

verplichtingen. Dat kan hij in regioverband niet als mooi gedacht beschouwen. Met betrekking tot het 

Waterschap merkt dhr. Veraart op dat de stelling van dhr. Lambers terecht is. Het Waterschap heeft als 

argument ingebracht dat een molen niet op een dijklichaam mag staan. Dat zijn belangrijke 

overwegingen, namelijk verdediging tegen het water zodat de polder niet overloopt. Maakt dhr. 

Lambers zich geen zorgen om het echte probleem waar dit allemaal uit voortkomt: klimaatproblemen, 

zeespiegelstijgingen en dat we de strijd tegen het water niet aan kunnen. De duurzame energie hebben 

we nodig om te overleven. 

Dhr. Lambers reageert op de eerste vraag m.b.t. de solidariteit. Als de andere gemeenten voor ons 

terugtrekken moeten opdraaien, dan is dat politiek-bestuurlijk zeker een belangrijk onderwerp. Maar 

er zijn de afgelopen maanden veel ernstigere zaken gebeurt waarbij de buurgemeenten moesten 

opdraaien voor de sukkeligheid van de gemeente Steenbergen, en hij verwijst daarbij naar de 

vergadering van gisteravond. Dhr. Lambers is het eens met onze energieopgave. Iedereen draagt zijn 

steentje bij. Maar er zijn nieuwe inzichten: windmolens kunnen ook op zee worden gebouwd, en de 

bouwkosten zijn tegenwoordig aanzienlijk lager. We moeten zeker wel actief meewerken aan het 

terugdringen van het klimaatprobleem, maar daar zijn andere manieren voor, en die moeten we gaan 

overwegen. De vragen over welke bewoners de Volkspartij spreekt en welke signalen zij afgeven. Dhr. 

Lambers geeft aan de bewoners regelmatig te spreken en dan met name uit de randen van Dinteloord. 

Prins Clausstraat en Pr. Margrietstraat, de hoek die dicht tegen de molens aanzit. 

Dhr. Baali vraagt daarbij toch naar aantallen. Want op basis van de opkomst tijdens de informatieavond 

en schattingen van de Regiegroep zijn goede inschattingen te maken Hoe verhoudt zich dat tot de 

aantallen bewoners die de Volkspartij spreekt. Het gaat om de balans. 

Dhr. Lambers kan geen exacte aantallen geven. Vorig jaar is de raad op uitnodiging van Dinteloord bij 

een avond geweest. Daar waren mensen die meldden dat ze er niets voor voelden. Die mensen worden 

ook voor informatieavonden uitgenodigd in Steenbergen, maar die komen dan niet. Dat is spijtig, maar 

het zijn wel mensen die tegen dhr. Lambers hebben gezegd dat ze tegen zijn. Maar Dhr. Lambers is het 

een met dhr. Baali en worstelt ook met die kwestie: hoe om te gaan met het fenomeen van mensen die 

wel negatieve signalen afgeven, maar dat niet via de officiële kanalen doen. Uiteindelijk zal het 

waarschijnlijk wel blijken uit de claims van rechtsbijstandverzekeraars en advocaten. Dhr. Baali vindt 

dat begrijpelijk, maar onvoldoende fundament om straks nee te zeggen. Dhr. Lambers wil terugkomen 

op de verkiezingsbelofte van Gewoon Lokaal! en vindt instemming met deze hoogte op deze schaal 

waar meer verlichting aan te pas komt, wel degelijk het breken van een verkiezingsbelofte. Een tweede 

rode lamp betekent verdubbeling van de overlast. Het is kiezersbedrog: dat is geen verwijt, geen 

negatief compliment maar een zekerheid. Dhr. Veraart verduidelijkt dat hij met de tweede lamp op 

zo’n windmolen niet de bovenste flikkerende obstakelverlichting in de mast bedoelt, maar lampen 

verder onder aan de mast die minder fel zijn. Het is een technisch verhaal, maar in de kern komt het 

pleidooi er op neer dat er niet 2 maar slechts 1 verlichting in de mast nodig is. Dhr. Lambers 

concludeert hieruit dat Gewoon Lokaal! dus bedenkingen moet inbrengen, en dat er de zekerheid moet 

zijn dat er geen tweede lamp in de mast komt, dan zal De Volkspartij dat zeker ondersteunen, 

aangezien de Volkspartij geen voorstander is van de gehele opschaling. Wij pleiten voor bouwen van 

windmolens op zee, voor zonnepanelen op daken van bebouwing, niet op grond. 
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Wethouder Vos reageert op enkele onbeantwoorde vragen. Alleen met zonnepanelen op daken redden 

we het niet, wat zal blijken uit de Visie Energie & Ruimte. Ingaande op de discussie over de 

bezwaarmakers. De beste manier om daar achter te komen is om de verklaring van geen bedenkingen 

af te geven zodat de procedure kan starten en de vergunning kan worden afgegeven, en e.e.a. ter 

inzage gelegd kan worden zodat iedereen zijn/haar zienswijze kan geven. Waarop het in september 

weer aan de raad voorgelegd kan worden. Dan krijgt u een goed beeld van de bezwaarmakers en wat 

de bezwaren zijn, en kunt u dan een beter oordeel vellen. Wat betreft het Waterschap heeft in het 

wettelijk vooroverleg geen reactie gegeven. Uiteraard gaat het college mee in de voorschriften van het 

Waterschap. Alleen de Provincie en de gemeente Moerdijk hebben dat gedaan. 

Interruptie dhr. Lambers: vergis ik me dan dat op pagina 10 staat dat het Waterschap geen 

toestemming heeft gegeven voor windturbines op de huidige locatie?  

Mw. Vos: er moest inderdaad op zoek gegaan worden naar een andere plaats en dat is de 

Clusteropstelling geworden. Op de stelling dhr. Lambers dat het Waterschap wel als overheid tegen de 

Provincie durft in te gaan, antwoordt mw. Vos dat dat terecht is dat de Waterschap wijst op de 

wettelijke voorschriften en terecht houden wij als overheden, of dat nu lokaal of provinciaal is, daar 

rekening mee want zou horen overheden met elkaar om te gaan. Het is wel zo dat als de gemeente niet 

aan verplichtingen voldoen volgens eerdere afspraken om de molens op te waarderen, dan gaat de 

Provincie maatregelen nemen, en dan is de vraag wat er met de sociale randvoorwaarden gaat 

gebeuren en met de omwonenden wordt omgegaan en met de financiële compensatie. Daarom is dit 

proces in samenspraak met de omwonenden zo mooi omdat we het in eigen regie kunnen doen. 

Dhr. Lambers merkt op dat uit de aantallen zienswijzen straks zal blijken hoeveel bezwaarmakers zich 

dan zullen melden. Mw. Vos spoort aan om dan de verklaring van bedenkingen af te geven omdat dat 

dan inderdaad snel zal blijken.  

De laatste technieken van de verlichting zijn onderwerp van gesprek, de ontwikkelaar zit in die 

overleggen. Wethouder Vos zal vragen bij de ontwikkelaar wat het toekomstbeeld rond de 

ontwikkelingen rond techniek en kosten is. De ontwikkeling in windtechnologie is ontzettend nieuw, we 

zijn steeds bezig om m.b.t. de sociale randvoorwaarden ons af te vragen wat nu het beste is. Dat geldt 

ook voor de intentieovereenkomst, die is nog maar een paar keer gesloten want de sociale 

rondvoorwaarden bestaan nog maar kort. Bij ons is het afgestemd op die van de A16 omdat ze daar 

qua sociale randvoorwaarden net iets voor lopen. We kijken heel goed hoe die afspraken worden 

vastgelegd en geconsolideerd in overeenkomsten. Er wordt dus goed afgetast wat er in die wereld 

gebeurt. In de regio werken we goed samen en ook de ontwikkelaars doen dat, omdat die weten dat ze 

zonder die sociale randvoorwaarden en betrokkenheid de windenergie niet tot ontwikkeling kan 

komen, het is dus ook in hun eigen belang. Mw. Vos kan niet anders dan bevestigen dat het ten 

opzichte van twintig jaar geleden inderdaad een flinke transformatie is geweest.  

 

De voorzitter geeft aan dat dit stuk als bespreekstuk wordt doorgeschoven en verzoekt eventuele 

vragen op zo kort mogelijke termijn te stellen zodat daar ruim voor 31 mei antwoord op kan worden 

gekregen. 

 

04. Vaststelling besluitenlijst van 4 april 2018 met betrekking tot de onderwerpen voor ruimte 

en economie. 

De voorzitter constateert dat iedereen akkoord is.  
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05. Vragenhalfuur. 

Dhr. Baali over Klimaatstroom Zuid: de Pvda vraagt zich af of de gemeente zich reeds heeft 

aangesloten bij Klimaatstroom Zuid. Daarmee laten we onze groene ambities serieus nemen en 

geen symboolpolitiek bedrijven.  

De wethouder antwoordt bevestigend en heeft zich aangemeld voor 4 juni en beveelt het de 

aanwezigen ook aan.  

 

Dhr. Baali over Vernielingen Nieuwe Veste: de Pvda vindt het zorgwekkend en een schande dat de 

Nieuwe Veste al weken geteisterd wordt door vandalen: wat moeten de kinderen wel niet denken 

als ze op school aankomen en de vernielingen zien. Ook worden de opknapbeurten door vrijwilligers 

zo teniet gedaan. De Pvda heeft de volgende vragen:  

Is het college op de hoogte van de situatie, wanneer heeft het college hierover contact met de 

Nieuwe Veste, is het college voornemens een financiële bijdrage te leveren indien de 

verzekeringsgelden niet toereikend zijn, is cameratoezicht een optie die besproken is en worden er 

gesprekken gevoerd met de kinderen om te voorkomen dat hun veiligheidsgevoel geen blijvende 

schade oploopt?  

 

Dhr. Lambers – Kruispoort: de verf is letterlijk nog niet droog of er is al sprake van vandalisme. 

Hoewel de Volkspartij geen voorstander is van een veldwachterfunctie van BOA’s, lijkt het nodig om 

die preventief in te zetten aangezien de politie daartoe niet toegerust is. Ook voor andere objecten 

(zoals bij de Gummarusschool  en branden in Steenbergen-Zuid). Is het college daartoe bereid?  

De burgemeester: deelt de bezorgdheid. Is geweest bij de mensen wiens schuur in brand is gestoken 

dit weekend en constateert dat dat enorme impact heeft en maakt zich zorgen over hen. Ook de 

Gummarusschool, waar ramen zijn ingegooid is bezocht. Er is een voorgesprek geweest en maandag 

is er contact met De Nieuwe Veste, dan zal ook over cameratoezicht worden gesproken. De BOA’s 

worden s’ avonds extra ingezet, zij werken niet s’ nachts. De politie gaat extra toezicht. Beveiliging 

van een pand is makkelijker dan ergens in een wijk. Ook worden ze mogelijk in de scholen geplaatst. 

Vorige week twee 15-jarigen aangehouden, doorverwezen naar bureau HALT, ,omdat zij zich 

begaven op een plek waar dat niet mocht. Er waren geen vernielingen maar uit voorzorg zijn ze 

aangehouden. Overleg met de kinderen wordt aan de school gelaten en daar zal maandag meer 

over te horen zijn. 

 

Dhr. Lambers – Bomen Kruispoort: op 1 juni 2017 heeft Volkspartij motie ingediend, deze is 

uiteindelijk aangenomen. Voor de raadvergadering zou er een vleermuisonderzoek gedaan worden 

die een bepaalde periode moest beslaan. Hoe staat het met een onderzoek en is inzage mogelijk. 

Wanneer worden de gekapt? Dhr. Lambers doet de suggestie de uitspraken van bureau LBP Sight te 

bekijken. Bij geen loshangende schors, scheuren of holtes, zouden de bomen zonder risico gekapt 

kunnen worden. 

 

Wethouder Lepolder de aanvraag voor het kappen en kandelaberen is aangevraagd in oktober 2017. 

In antwoord is aanvullende informatie opgevraagd over de aanwezigheid van vleermuizen. De 

aanvragen kunnen niet in behandeling worden genomen totdat de resultaten van dit onderzoek 

bekend zijn. Dit onderzoek duurt tot half juli 2018. Na augustus worden de aanvragen weer in 

behandeling genomen. In oktober wordt een besluit verwacht. 
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Dhr. Lambers vindt het bijzonder dat er blijkbaar aanvullende vragen zijn gesteld aan de gemeente, 

door blijkbaar de gemeente zelf, en neemt kennis van het feit dat in oktober de antwoorden 

beschikbaar zullen zijn waarmee de bomen dus 12 november kunnen worden gekapt.  

 

Dhr. Remery – Landschap met Allure: een mooi project met mooie beleving, maar volgens een 

artikel in BN/De Stem wordt het een duur project, waarbij o.a. gesproken wordt over een financiële 

debacle en dat de Provincie kritiek heeft. Kan de wethouder een update geven? 

 

Wethouder Lepolder was ook onaangenaam verrast over het artikel, ook omdat onze zienswijze is 

op geen enkele wijze in het artikel is terechtgekomen. In 2014 is er subsidie verstrekt aan 

deelprojecten waaraan 4 jaar gekoppeld is. Sommige zaken zijn anders en duurder geworden. Zoals 

de extra damwanden in de haven, waar via de raad extra budget voor is gekomen. En daarnaast 

projecten in Bergen op Zoom waarvan men later dacht dat het beter en anders kon, wat gepaard 

ging met extra kosten. De keuzes worden gemaakt door de budgethouder. Alarmerende beeld van 

grote kostenoverschrijding kan worden bijgesteld: ze zijn gemaakt met redenen en gedeeld met de 

raad. Voor de gemeente zijn er geen financiële gevolgen. Over de voorgang kan worden gezegd dat 

vanmiddag de thematische app is gelanceerd en  de rest op schema loopt, behoudens onverwachte 

zaken. De wethouder kan de toelichting schriftelijk toesturen indien gewenst. 

Dhr. Remery is blij met deze toelichting en dat het project door kan gaan zonder spookverhalen. 

Mw. Lepolder voegt toe dat de visie van de Provincie is dat de kostenstijging te verklaren zijn en 

voor de Provincie geen probleem is.  

 

Dhr. Van Es – Huisvesting arbeidsmigranten: n.a.v. een artikel deze week in het Financieel Dagblad 

over de groeiende behoefte aan buitenlandse werknemers, heeft de VVD enkele vragen. 

Onderschrijft u onze mening dat het aantal mensen -niet gezinsleden- dat een woning kan bewonen 

beperkt dient te worden?  Onderschrijft u onze mening? In het artikel is sprake van gemeentes die 

starten met strengere regels t.a.v. de beschikbaarheid van woningen: speelt dat in Steenbergen en 

hoe anticipeert het college daarop? Hoe wordt in de toekomst dit probleem getackeld, zonder in te 

boeten aan kwaliteit van huisvesting.  

Mw. Lepolder bevestigt het beeld te herkennen.  

Dhr. Lambers interrumpeert met een ordervoorstel om dit onderwerp door te schuiven zodat het 

inhoudelijk beter besproken kan worden omdat er veel problematiek bij komt kijken. 

De voorzitter concludeert dat de wethouder nu kort kan antwoorden en een schriftelijke toelichting 

kan nazenden. Het college heeft besloten dat er een onderzoek komt naar het gehele spectrum 

rondom arbeidsmigratie om de totale aanpak -met uitzendbureaus, scholen, sleutelfiguren etc- 

inzichtelijk moet worden gemaakt. Dit wordt opgeleverd in augustus. De wethouder stelt voor om 

n.a.v. dit document het onderwerp inhoudelijk opnieuw in de raad te behandelen.  

De voorzitter merkt op dat de schriftelijke toelichting met bijgekomen stukken geagendeerd kan 

worden op de genoemde vergadering.  

 

06. Vaststelling bestemmingplan De Olmentuin.  

Behandeld bij het spreekrecht. 

 

07. Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls particuliere woningvoorraad. 

De voorzitter stelt voor om dit punt bij de besluitvormende vergadering inhoudelijk te behandelen, 

met het verzoek om vooraf voldoende technische vragen daarover te stellen zodat die ruim van 

tevoren schriftelijk beantwoord zullen worden. Alle aanwezigen zijn akkoord.  
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08. Opschaling windmolens Karolinadijk. 

Behandeld bij het spreekrecht.  

 

09. Bestemmingsplan Zonnekreekseweg 2. 

Behandeld bij het spreekrecht.  

 

10. Ingekomen stuk 13 van 4 april 2018 betreft: beantwoording artikel 40 vragen kabelnetwerk 

Reinierpolder.  

De voorzitter verzoekt om dit punt door te schuiven naar de volgende vergadering. Dhr. Lambers 

geeft aan akkoord te zijn.  

 

11. Ingekomen stuk 18 van 4 april 2018 betreft: brandbrief over de regiofondsen Rutte III.  

De voorzitter meldt dat voor eind mei de aanvraag er moet liggen.  

Dhr. Baali. De Pvda wil dit agenderen omdat gedacht wordt dat de gemeente Steenbergen een 

regioprobleem kan oplossen en mogelijk miljoenen aan rijksgeld hiervoor kan ontvangen, denk aan 

onderwerpen als verkeersveiligheid, woonklimaat etc.. De informatievoorziening vanuit het Rijk was 

onduidelijk: wanneer moet een regioplan gepresenteerd worden, welke deadlines gelden, is er al 

regionaal overleg geweest. Afgelopen week is er contact geweest met de Regio West-Brabant en die 

kon meer duidelijkheid verschaffen.  Van de 950 miljoen euro regiogelden gaat 50% naar zes 

Nederlandse projecten en de overige 50% gaat mogelijk naar Groningen. De mei deadline lijkt niet 

meer relevant. Over een paar weken hoort het bureau meer en de ambtenaren zijn gestart met 

voorbereiding van plannen.  

Dhr. Remery vindt het een goed initiatief en gaat er in mee. Dhr. Knop vraagt of de wethouder 

antwoord kan geven na.v. de brief. Is de regeling bekend? Hoe staat het op de agenda van regio 

West-Brabant, Welke stappen zijn al genomen? En aan welke co-financiering wordt gedacht? Dhr. 

Van Es sluit zich aan bij de vragen van dhr. Baali, en vraagt zich af of de drie weken voldoende zijn 

om het wensenlijstje in te dienen.  

 

Wethouder Vos geeft aan dat ze de genoemde brief aan de griffie zal doorsturen. Na de 

zomervakantie wordt met colleges en raden overlegd hoe het ingevuld kan worden. De Regio West-

Brabant is er al mee bezig. Wat betreft co-financiering kan het problematisch worden aangezien 

soms wel 65% geleverd moet worden. Men is al bezig om te kijken welke grootschalige 

regioprojecten ingediend kunnen worden.  

Dhr. Van Es vraagt of deadline van einde mei geen deadline is. De wethouder antwoordt 

bevestigend.   

 

12. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst. 

De voorzitter geeft aan dat De Volkspartij over het stuk 17 over het vervangen van bomen een 

vraag heeft. Dhr. Lambers meldt dat het gaat om het rooien van bomen bij het voormalige 

voetbalveld en langs het water. De bewoners hebben via de dorpsraadkrant moeten 

vernemen dat dit niet door kon gaan omdat de bomen belangrijk zijn voor oriëntatieroute van 

de vleermuizen die in de kerk wonen. Het verzoek is aan het college om daarover rechtstreeks 

contact op te nemen met de bewoners en nagaan over er een pragmatische oplossing 

mogelijk is.  
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Wethouder Vos geeft aan dat er een oplossing inmiddels is en de inwoners worden 

geïnformeerd.  

 

13. Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering om 23:45 uur. 

 

Aldus besloten in de vergadering van de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 6 juni 2018. 

 

Plaatsvervangend griffier de voorzitter 

 

 

 

R.A.J. Defilet   W.J.P.M. Maas 

 


