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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 4 december 2019  

 
Aanwezig: De heer  M.H.H.I. Remery  voorzitter   

De dames:   D. Abresch   lid 

    A.P.M. van Bers-Roelands burgerlid   

  De heren:   A.J.D. Kouwen   lid 

     J.H.F. Weerdenburg  lid    

      J.W. Huijbregts    lid 

     N. Baali   lid  

     J.J.M. Stoeldraijer  burgerlid  

     J.A.P. Veraart   lid 

     D. Van Agtmaal  lid 

     C.A.A.M. Gommeren  lid 

     J.C.M. Verbeek   lid   

     T.P.M. van Es   burgerlid   

     A.F.C. Theuns    burgerlid  

  Mevrouw:  W.A.M. Baartmans  wethouder 

  De heer:  J. Krook   wethouder 

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

Pers: 3    

Omroep: 3     

Publieke tribune: 20 

 

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 2 december 2019. 

01.  Opening. 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom bij deze laatste oordeelvormende 

vergadering van 2019. 

 

02. Vaststelling agenda.  

De agenda wordt vastgesteld zonder wijzigingen.  

 

03. Spreekrecht burgers. 

Mevrouw Van Roon heeft zich voor het spreekrecht aangemeld. Zij heeft het verzoek voor 

het spreekrecht gedaan omdat zij in de binnenstad van Steenbergen gevels ziet 

verpauperen. Leegstand is niet prettig. De panden worden ook slecht onderhouden. Er is 

mooi licht, maar gericht op de slechte staat van onderhoud. Kan er een onderhoudsplicht 

ingesteld worden?  

Mevrouw Abresch vraagt of er contact is geweest met RPS. Mevrouw Van Roon geeft aan 

dat RPS adviseert om met de eigenaar van de panden contact op te nemen. Zij heeft ook 

de stadraad geïnformeerd. Het wordt nu niet fraaier met het licht op de slechte punten. 

Mevrouw Abresch vraagt of er een antwoord op die vraag komt waar de raad ook weer 

mee verder kan. De heer Theuns is het eens met de spreker, maar er is vaker over 

gesproken. Hij deelt de zorg van de inspreker. De heer Baali stelt hier vragen over in het 

vragenhalfuur. Hij suggereert om deze ingekomen brief te agenderen. De heer Kouwen 
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geeft aan dat er een pand opgeknapt wordt en hij steunt de oproep tot agendering. 

Mevrouw Van Roon is blij met de steun. Mevrouw Abresch geeft aan dat wij moeten kijken 

naar onze mogelijkheden. We kunnen geen private panden opknappen. 

De voorzitter stelt voor het vragenhalfuur af te wachten voor de verdere procedure.     

 

04. Vaststelling besluitenlijst van 11 november 2019.  

De vergadering stelt de besluitenlijst vast met betrekking tot de onderwerpen van ruimte 

en economie. Op 2 december zijn de onderwerpen met betrekking tot mens en 

maatschappij vastgesteld. Hiermee is de gehele besluitenlijst goedgekeurd en 

afgehandeld.   

 

05. Vragenhalfuur.  

De heer Kouwen vraagt naar de communicatie rondom de kap van de bomen aan de 

Kruispoort. Is er sprake van communicatie? Mevrouw Baartmans heeft vandaag nog 

gecommuniceerd. Vorige week is de werkgroep nog bij elkaar geweest. ZIJ hoort graag wie 

er klaagt over de communicatie. Er wordt vaak en goed gecommuniceerd. De bomen 

worden op 16 december gekapt.   

 

De heer Baali vraagt naar de verloedering van panden in de stad Steenbergen. Wat gaat 

het college hieraan doen? Worden er regels overtreden? Heeft het college iets van de 

gemeenteraad nodig? Mevrouw Baartmans geeft aan dat opkopen, herstellen en op de 

markt brengen een mogelijkheid is. Zij deelt het sentiment en ondersteunt het 

gedachtegoed. Zij is in gesprek met een aantal eigenaren. Het blijkt lastig om mensen te 

stimuleren het pand te onderhouden. RPS is erbij betrokken. Zij willen graag samen met 

de eigenaren mensen motiveren. Eigenaren kunnen eerst zelf oppakken en daarna 

kunnen eigenaren aangeschreven worden. Er kan ook een dwangsom opgelegd worden, 

maar eerst via bemiddeling en gesprek. De heer Baali vindt dit positief. Zijn we er nu meer 

mee bezig dan eerder? Mevrouw Baartmans geeft aan dat er inzet op is vanwege de 

aandacht in het raadsprogramma. De heer Van Es vraagt naar de mogelijke 

bestuursdwang. Mevrouw Baartmans geeft aan dat zij eerst de bemiddeling en het 

gesprek wil, daarna wordt de eigenaar aangeschreven en daarna volgt een dwangsom. De 

heer Baali vraagt om over een half jaar een overzicht van de resultaten te kunnen krijgen. 

Wethouder Baartmans zegt dit toe.       

  

De heer Theuns vraagt naar de ontwikkelingen rondom de renovatie van het Stadspark. 

Eerder werd december genoemd als aanbieding van het plan van aanpak. Wethouder 

Baartmans geeft aan dat dit te maken heeft met een zorgcentrum dat als locatie het 

Stadspark op het oog had. Dat gaat niet door dus nu wordt de ontwikkeling gestart. 

Streven is in december in het college en daarna naar de raad. De burgerinitiatieven zijn 

bekend en worden meegenomen.  

   

De heer Theuns vraagt wie de portefeuillehouder is van de BMX baan in Kruisland en of de 

betreffende burger een afspraak met de wethouder kan inplannen. Wethouder Baartmans 

geeft aan dat dit een integraal project is. Inwonersinitiatieven is van wethouder Prent. RO 

is van wethouder Knop en daarna is het van wethouder Baartmans. Er zijn gesprekken 
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geweest, dus er is voldoende contact. Dit is nog niet rond. De heer Theuns wil kunnen 

meedelen aan de burger met wie er een afspraak ingepland kan worden. Wethouder 

Baartmans geeft aan dat er via het bestuurssecretariaat altijd een afspraak gemaakt kan 

worden.    

 

06. Visie energie en ruimte.        

De heer Kouwen wil niet en windturbines en een zonneweide. De zonneweide bij Nieuw-

Vossemeer is wel realistisch. Deze visie maakt dat soort plannen onmogelijk. Waarom 

wordt dit park niet benoemd? De Volkspartij wil een visie met de inwoners opstellen en 

dat door middel van een beeldvormende bijeenkomst. De heer Baali vraagt zich af waar 

we nu staan. Over welke basis praten wij nu? De kwantitatieve doorrekening ontvangt hij 

graag. Hij kan niet beoordelen of de opgave nu erg groot is omdat hij niet weet hoe we er 

nu voor staan. Hoe zit het dan met de ambitie en zadelen we andere besturen niet op met 

een grote opgave als wij in 10 jaar 50% zouden moeten realiseren. Landbouwgrond is 

nodig. Maar is alle landbouwgrond nodig? Hebben we straks te veel landbouwgrond 

kunnen wij medewerking verlenen aan zonneparken op landbouwgrond. Hoe kijkt het 

college buiten het landbouwcriterium naar het initiatief op Vossemeer?  

De heer Huibregts is verheugd dat de visie er nu ligt. Hij refereert aan het project op 

Nieuw-Vossemeer. Dit lijkt te passen. Er is draagvlak voor, waarom staat dit niet in de visie. 

Hij wil graag aandacht voor zon op dak. Er is een duurzaamheidslening beschikbaar. Hij wil 

dit nog meer stimuleren en hij zal hier in de komende perspectiefnota een voorstel voor 

indienen. Burgers willen graag meewerken aan de energietransitie. Het dubbelgebruik 

voor de gronden van de zonneparken is goed belicht. Hij is erg tevreden over de 

genoemde goede ‘landschappelijke inpassing’. Het advies van de ZLTO steunt hij. Er zijn 

vast ondernemers die daar anders over denken. Dit moet op zijn merites worden 

beoordeeld. Zon op de vloeivelden van de suikerunie heeft zijn voorkeur. Misschien is er 

aan de randen van het AFC nog meer winst te behalen. Hij wil graag in gesprek blijven met 

alle initiatiefnemers. Een beeldvormende vergadering zou misschien een andere naam 

moeten krijgen, maar samen met ondernemers kan er gekeken worden hoe dit zo snel 

mogelijk te realiseren.  

De heer Gommeren dit is een vervolg van eerdere documenten. Kan de samenleving de 

kosten van de transitie dragen? Deze transitie gaat iedereen raken. Dit gaat pijn doen. Het 

is de vraag of we het gaan halen. Het bevreemdt de VVD dat er weinig over windenergie 

wordt gezegd. Voor windmolens lager dan 150 meter zijn geen initiatiefnemers te vinden. 

Het idee van cable pooling steunt de VVD. De VVD vraagt zich af of het wenselijk is vooruit 

te lopen op landelijke doelstellingen. Er zijn allerlei ad hoc maatregelen die zich 

opstapelen zonder dat bekend is wat de bijdrage hiervan is. Het sluit aan bij de 

opmerkingen van de PvdA. Wat moeten we en wat kunnen we vooruitschuiven naar 20150 

om zo meer ruimte te krijgen. De locatie Jaartsveld zou gecombineerd kunnen worden met 

de ontwikkeling arbeidsmigranten. Er zijn initiatieven voor windmolenparken en 

zonneweides. Kan het college aangeven hoe zij aankijken tegen het zo min mogelijk 

gebruiken van landbouwgronden. Hoe staat het college tegenover de food of fuel 

discussie. Wat verstaat het college tegen significante ruimtelijke kwaliteitsverbetering? De 

heer Baali vraagt de heer Gommeren naar zijn ideeën over food en fuel. De heer 

Gommeren geeft aan dat de wereldbevolking groeit in Zuid Oost Azie en Afrika. Hier is 
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voedsel nodig. we hebben hier kansen om veilig, gezond en goedkoop voedsel te 

produceren. En we hebben zoet water. We hebben hier de kansen om goed voedsel te 

produceren. Onder welke categorie valt het initiatief op Nieuw-Vossemeer? Hij is niet 

opgenomen. Voor één windmolen zijn 8 ha zonnepanelen nodig. Kunnen wij regionale 

verzoeken afwijzen? In de visie staat een technisch verschil. Er is een verschil in het 

eindgebruik van 20%. Er is weinig aandacht voor zonnedaken op overheidsgebouwen. Is 

het mogelijk grootschalige plannen te maken zonder een zienswijze? Staat dat goed in de 

samenvatting? Er wordt over lokaal eigendom van zonneparken gesproken. Hij steunt het 

voorstel van de Volkspartij. 

De heer Theuns D66 is voorstander van wind en zonne-energie. Er zijn al veel zaken 

genoemd. Waarom wordt Nieuw-Vossemeer niet genoemd? We moeten zien te 

voorkomen wanneer zonnepalen en windturbines worden gecombineerd dat bijvoorbeeld 

Dinteloord niet te zwaar belast wordt. Is er al contact met ontwikkelaars en 

grondeigenaren? Wat van belang is, is dat we ook bezig moeten zijn met terugdringen van 

Co2 en stikstof gehalte. Misschien kunnen we nu ook beplanting aanpassen en wat extra 

groen, bomen en beplanting toepassen. Er is een begin gemaakt en dat is belangrijk.  

De heer Veraart de stappen zijn concreet en komen uit het raadsakkoord. Het 

uitgangspunt is dat flora en fauna erop vooruit moeten gaan. Zonnevelden dienen aan het 

zicht onttrokken te worden. Hij heeft een aantal opmerkingen. De locatie Volkerak moet 

afgewacht worden. De Provincie heeft de besluitvorming in handen. De aanvraag kent 

geen zonneveld project. Een zonneveld in de Drievriendenpolder kan gebruik maken van 

cable-pooling. De locatie AFC/Dinteloord (zon onder wind) kan hij mee instemmen 

alsmede met de locatie Suikerunie. Locatie Dassenberg is ook akkoord. Oudlandse 

watergang heeft hij wat vragen over. Dit is een heel nieuw plan. Kan dat toegelicht 

worden. Is dit definitief en heeft Steenbergen daar iets over te vertellen en past het in de 

context van het landschap? De locatie Jaartsveld is hij akkoord mee en Noord-Langeweg 

zijn nog wel vragen over. De voormalige vuilstortplaats, Boonhil, heeft nu natuurlijke 

ontwikkeling en ongeschikt voor een zonneveld. De oppervlakte is daar wat aan de kleine 

kant. Hij wil een lans breken voor de plannen nabij Nieuw-Vossemeer. Het is een 

doordacht plan. De omgeving is vroeg betrokken bij de ontwikkeling van het plan en er 

wordt gewerkt conform de gedragscode ‘zon op land’. Van overige initiatieven weet hij nog 

niet zoveel. Nu is pas bekend welke voorwaarden de gemeente hanteert. De 

initiatiefnemers hebben de randvoorwaarden niet gezien, misschien kunnen de plannen 

bijgesteld worden, de initiatieven wil hij niet afschrijven. De gedragscode ‘zon op land’ is 

toegestuurd. Hij is blij met de afspraken en onderschrijft de gedragscode. Wil de 

wethouder de gedragscode deel laten uitmaken van de visie? Het gebruik van 

landbouwgrond wil hij niet uitsluiten. Daken staan natuurlijk bovenaan bij het realiseren 

van de opgave. Er zou een onafhankelijke ecoloog of bioloog ingeschakeld moeten 

worden. Hoe voorkomen we dat niet alleen de grote maatschappijen met de opbrengsten 

er vandoor gaan Hoe kunnen particulieren hierbij een steuntje in de rug krijgen. Hoe kan 

de gemeente participeren bij projecten over hernieuwde energie. Hij juicht samenwerking 

met het energiefonds Brabant toe. Ten opzichte van welk jaar dient er een Co2 reductie 

plaats te vinden? Over de energieopgave 2030 vraagt hij zich af met het verbruik van het 

AFC hoe we de doelstelling kunnen halen. Hij kan niet akkoord gaan met de gekozen 

energiemix. Er dient een betrouwbare inschatting van de toekomstige energiebehoefte. 
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Kan er door een externe partij een gevalideerde berekening gemaakt worden. Het proces 

mag geen vertraging oplopen.  

Wethouder Baartmans een extra vergadering zorgt voor vertraging. Ook initiatiefnemers 

zitten te wachten op een besluit. Deze visie is een onderdeel van de structuurvisie. Cable 

poling heeft een belangrijke meerwaarde. Het initiatief van Nieuw-Vossemeer is veel om 

gevraagd. We hebben gekeken naar de zichtbaarheid en wat brengt het meeste op voor 

de natuur. Er zijn veel technische vragen gesteld. Die worden schriftelijke beantwoord. De 

heer Baali wil wel vragen waar wij nu staan. De wethouder vraagt het na. We willen de 

landbouwgrond sparen. Nieuw-Vossemeer zal aandacht krijgen. De heer Baali vraagt waar 

het sparen van landbouwgrond op is gebaseerd. Wethouder Baartmans geeft aan dat er 

voldoende ruimte is tot 2030. We kunnen volledig vooruit. Er is overleg geweest met de 

ZLTO. We zijn een agrarische gemeente. Dus dit moeten we sparen. Het stimuleren van 

zon op de daken wordt steeds gestimuleerd, vooral voor de bedrijventerreinen. 

Dubbelgebruik is belangrijk voor energiemaatschappijen. Zon onder wind op het AFC heeft 

niemand last van. Zon op de vloeivelden is ook een goed idee. Windenergie is nu even aan 

de provincie. De initiatieven op het kaartje worden als eerste opgepakt. Een significante 

verbetering is een verbetering van de natuur. De wethouder zegt toe Nieuw-Vossemeer te 

bekijken. We hebben afgesproken dat we niet gaan voor andere gemeenten, maar alleen 

voor ons eigen energieverbruik. De plannen liggen nu ter inzage, dus in februari kunnen 

die door de gemeenteraad meegenomen worden. De locaties die er nu liggen kunnen 

opgepakt worden. Er is nog geen contact met de eigenaren geweest. De gedragscode 

wordt onderzocht of deze meegenomen kan worden. Over cijfers valt altijd te twisten. 

Deze zijn niet in beton gegoten. Als de raad behoefte heeft aan een onafhankelijk 

deskundige dan doet het college dat.        

 

De heer Kouwen verzoekt een beeldvormende avond te organiseren. De heer Huijbregts 

steunt het voorstel. Een beeldvormende vergadering in enige vorm dient op korte termijn 

georganiseerd te worden. De raad moet zich niet laten opjagen. In dei beeldvormende 

vergadering kunnen snelle stappen gemaakt worden. De heer Gommeren wil graag een 

tweede termijn, maar er kunnen ook nog vragen schriftelijk gesteld worden. De heer 

Theuns vindt een beeldvormende vergadering ook nuttig. Hij pleit wel voor snelheid. De 

heer Baali pleit ervoor dit af te maken. En in bestuurlijke vernieuwing te praten over de 

beeldvormende vergadering. De heer Veraart vindt het idee van een info avond op korte 

termijn een goed idee. Jammer is dat er voor een aantal projecten nu al unanieme 

instemming is en dt uitvoering dan stagneert. .  

De voorzitter concludeert dat er draagvlak is voor een beeldvormende vergadering. Ook 

wordt er beantwoording van het college verwacht op een aantal punten.                      

  

07. Controleverordening gemeente Steenbergen.     

De heer Verbeek stelt voor dat de gemeentesecretaris het gesprek met de accountant 

voert en niet de directeur. Het college kan een eigen accountant inschakelen. Kan de 

wethouder daar voorbeelden van geven?  

Wethouder Krook kent geen voorbeelden van een eigen accountant van het college.  

De heer Verbeek heeft het gevoel dat de functie van de gemeentesecretaris wordt 
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gesplitst. Hij kan niet verzinnen waarom er een tweede accountant zou zijn. Als men het 

niet kan verzinnen waarom zou je dat dan voorstellen? Hij zit niet op overbodige zaken te 

wachten. Wethouder Krook: het zou nodig kunnen zijn. Hij vraagt de controller om door te 

geven waarom dat nodig zou zijn. Hij komt hier schriftelijk op terug.   

Dit wordt een bespreekstuk voor de raadsvergadering van 19 december 2019.  

08. Ontwikkeling milieustraat. 

De heer Verbeek geeft aan dat dit een goed plan is. Hij vraagt raad dit te ondersteunen. De 

heer Verbeek vraagt of er overleg is geweest met de medewerkers. Wat is de uitkomst en 

hij verzoekt om het verslag van het gesprek. De Mobil-Jumbo zou niet rendabel zijn. De 

rekensom is kort door de bocht. De 200 uren van personeel is overdreven er wordt 

uitgegaan van afschrijving van 8 jaar, maar het heeft een langere gebruikstijd. Het is dus 

wel rendabel. Hij stelt voor dat er een tussenoplossing komt om de Mobil-Jumbo een 

maand op proef te krijgen. De heer Weerdenburg stemt in met scenario 2. Hij stemt in met 

het voorbereidingstraject. Hij zou ook graag een pilot doen met de Mobil-Jumbo. Kan het 

huidige personeel hier aan werken? Waar ligt het break even punt van het apparaat. De 

heer Theuns: kan de Renessestraat in zijn geheel aangekocht worden om een eventuele 

verder uitbreiding nog te kunnen realiseren en het kan dan beter en fraaier worden.  

De heer Kouwen is blij met het afgelegde bezoek. Dit past in de visie. Nieuwe afvalstromen 

maken dat er ruimtegebrek is. Dit komt ten goede aan de veiligheid, de hygiëne en we 

houden een zelfstandige milieustraat. Ook pasjes bij de toegang dienen een aantal doelen. 

De rolpakker heeft zeker een meerwaarde. De rommel moet zeker aangepakt worden. De 

heer Stoeldraijer de rolpakker is vaak al in moderne containers gebouwd. Voor allerlei 

aspecten kan je punten geven. Het financiële onderdeel buiten beschouwing gelaten geeft 

voor de PvdA scenario 5 de voorkeur. Maar de financiën zijn ook belangrijk. Er is een 

aanvullende doelstelling. We moeten alles uit de kast halen om de doelstelling te halen. 

Wat kost een nieuwe straat? Dit staat niet in het stuk. De medewerkers van de milieustraat 

zijn niet betrokken. De wethouder heeft dit wel toegezegd. De medewerkers hebben dit uit 

de krant moeten vernemen. Wethouder Baartmans geeft aan dat de medewerkers wel 

betrokken zijn. Zij zoekt uit waar deze informatie vandaan is gekomen. Wij produceren te 

weinig afval. De heer Verbeek stelt de cijfers niet ter discussie, maar de uitgangspunten 

moeten anders zijn. Wethouder Baartmans herhaalt haar standpunten. De heer Kouwen 

geeft aan dat er meer uren bespaart worden. Hij zou het ook graag anders willen bekijken. 

Hij verzoekt de wethouder hier anders naar te kijken. Wethouder Baartmans gaat dit op 

een andere wijze aanpakken en kijken wat daar dan uitkomt. De wethouder gaat ook aan 

de slag met de rommel. We bouwen geen nieuwe milieustraat omdat de oude nog een 

boekwaarde heeft. Het is duurzamer met deze milieustraat verder te gaan.  

De heer Stoeldraijer wil graag weten wat de nieuwe milieustraat zou kosten.   De heer 

Theuns kan zich niet voorstellen dat er niet met de medewerkers is gesproken. Ook al is 

de Mobil-Jumbo niet rendabel dan is hij er toch enthousiast over. Hij hoopt dat er een 

toezegging komt dat de aanrij route er wat beter bijligt als de milieustraat klaar is. De heer 

Verbeek vraagt de wethouder ook met stijgende kosten rekening te houden. Aankoop 

Renessestraat is geen slecht plan. Volgens de medewerkers is er geen overleg geweest. Hij 

wil graag de toezegging dat de medewerkers er nu wel bij betrokken worden. En dat dat 

blijkt uit de stukken. Wethouder Baartmans zoekt uit wat een nieuwe milieustraat kost. Zij 
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zegt toe dat eigenaren van de Renessestraat worden aangeschreven op de troep. De 

wethouder zegt toe dat er overleg met de medewerkers komt.  

 

Dit is een bespreekstuk voor de raadsvergadering van 19 december 2019.     

     

09. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst.  

              De voorzitter deelt mee dat de afzender van ingekomen stuk 11 heeft verzocht dit     

              nogmaals te verdagen en nu naar januari. Hij vraagt of de vergadering hiermee kan  

              instemmen. De vergadering stemt hiermee in.   

 

              De heer Gommeren vraagt over ingekomen stuk 9 hoe het college hierop gaat   

              reageren. De voorzitter geeft aan dat dit is aan de raad om te wijzigen omdat het  

              een raadsbesluit is.   

  

10. Sluiting.  

              De voorzitter sluit de vergadering met een woord van dank om 21:44 uur.  

 

              Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van 14 januari 2020 

 

              Griffier                              de voorzitter  

 

 

 

 

              drs. E.P.M. van der Meer M.H.H.I. Remery 


