
 

RD1900026 

 1 

 

 
 *RD1900026* 

 RD1900026 

 

Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 5 juni 2019 

 

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

      

Mevrouw:   M.J.E. van der Blom  lid 

Mevrouw:  C.J. Bolluijt – Nijpjes  burgerlid   

  De heren:   J.W. Huijbregts   lid  

N. Baali   lid  

J.J.M. Stoeldraijer  burgerlid  

     A.F.C. Theuns   burgerlid  

    J.A.P. Veraart   lid 

W.J.P.M. Maas   lid    

M.H.C.M. Lambers  lid 

     C.A.A.M. Gommeren  lid 

     J.C.M. Verbeek   lid 

     C.J.A. Langenberg  burgerlid 

             

  De heer:  J. Krook   wethouder 

  De heer:  W.L.C. Knop   wethouder 

     R.P. van den Belt  burgemeester 

 

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

 

Pers:   2   

Omroep:  4   

Publieke tribune: 8  

 

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 5 juni 2019. 

 

01. Opening. 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. 

 

02. Vaststelling agenda. 

De heer Gommeren verzoekt agendapunt 12 van de agenda te verwijderen en hierop later 

terug te komen. De vergadering gaat hiermee akkoord.   

  

03. Spreekrecht burgers. 

De heer Spieringhs spreekt in namens werkgroep ‘De Heense Molen’. De werkgroep heeft 

enkele oplossingen bedacht om verkeersoverlast tegen te gaan. Deze oplossingen worden 

hierbij aan u voorgelegd. Er zijn controles buiten de spitsuren geweest. Er wordt heel hard 

gereden. Men probeert controles te omzeilen. Er is veel geluidsoverlast. Het is vele malen 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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drukker geworden. De bewoners willen graag dat de parallelweg als bestemmingsverkeer 

wordt bestempeld. De Heense Molenweg is niet herkenbaar als kern. Diverse kernen hebben 

een andere inrichting dan Heense Molen. Hij vraagt: de plaatsing van flitspalen, het bekijken 

van de inrichting van de weg, de inrichting te voorzien van groen met borden en lantaarnpalen 

en de haag terug te plaatsen in plaats van de vangrail. Dan wordt er wellicht rustiger gereden. 

Dit alles vooral in combinatie met flitspalen.  

 

De heer Lambers geeft aan dat dit al lang zo is. Hij vraagt of er contact is met Leefbaarheid De 

Heen. De heer Spieringhs: dit is niet het geval. De heer Langenberg vraagt of er contact met de 

provincie is. De heer Spieringhs geeft aan dat dit op korte termijn gaat gebeuren. De heer 

Langenberg vraagt wat er van de gemeente wordt verwacht. De heer Spieringhs refereert aan 

de parallelweg. De heer Baali vraagt of het college kan reageren. Is deze werkgroep hier 

speciaal voor opgericht? De heer Spieringhs geeft aan dat er vroeger snelheidscontroles waren, 

die zijn er nu niet meer. Op bepaalde plaatsen mag ook niet meer bekeurd worden. De situatie 

verergert alleen maar. De heer Theuns vraagt of er al contact met de gemeente is geweest en 

wanneer er nu ingesproken wordt. Is er nu een werkgroep? Inderdaad is er nu een werkgroep. 

Er is getracht contact met de gemeente te krijgen in verband met een aanrijding. Het is gemeld 

bij de wijkagent, maar die melding wordt niet genoteerd. De heer Veraart vraagt of het college 

kan reageren op het punt van de provinciale weg; of deze in het gemeentelijk verkeer en 

vervoersplan wordt meegnomen. Hij vraagt om een reactie van het college. 

De burgemeester geeft aan dat de wethouder contact op gaat nemen met de inspreker. Het 

college herkent de signalen. De politie heeft daar aandacht voor, maar er is niet altijd capaciteit 

voor. Hij gaat kijken of de vierde wijkagent mogelijkheden geeft. De burgemeester waardeert de 

inspraak. Hij neemt dit mee naar het college en gaat kijken wat de mogelijkheden zijn. Hij gaat 

de schouders eronder zetten.       

 

De heer Rob Aartsen namens Den Ouden Groenrecycling, Zonnekreekseweg, Steenbergen 

betreffende agendapunt 08. Het mediationtraject is goed geweest Hij geeft aan dat de hoogte 

aangepast zou moeten worden. Er wordt een regel opgenomen over de maximale hoogte van 

drie meter. In de mediation is aangegeven dat het composteringproces niet hoger dan drie 

meter is. Voor opslag is dat niet essentieel. Dat is beter op grotere hoogte omdat dat voordelen 

met zich meebrengt. In de omgevingsvergunning staat dat de opslag anders is. Waarom wordt 

dit in het bestemmingsplan als regel meegenomen? De regel is algemeen gesteld waardoor 

niets boven de drie meter kan komen. Een hogere opslag is beter voor licht en geluid. De 

problemen betreffen de efficiency in de compostering. Er moeten meer meters gemaakt 

worden; meer transporten.    

 

De heer Gommeren vraagt of op alle locaties dezelfde hoeveelheden worden verwerkt? De heer 

Aartsen geeft aan dat dit zo is. Deze liggen in het buitengebied. Dit is de eerste keer dat er 

mediation is. Er zijn wel op meerdere plaatsen contacten met omwonenden. Hij komt in de 

problemen met de producten die hij maakt. Hij kan nu minder voorraad aanleggen. de 

storthoogten variëren tussen de 6 en 12 meter. De heer Huijbregts vraagt of dit in het 

mediationtraject aan de orde is geweest. De heer Aartsen geeft aan dat dit meer over licht en 

geluid ging. De heer Lambers vraagt wie de opdrachtgever voor de mediation was. De heer 

Aartsen geeft aan dat dit de gemeente was. Er is niet met de omwonenden binnen het 

mediationtraject gesproken over de hoogte. Er is voldoende gesproken over de hoogte, maar er 
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was wel overeenstemming over de productie. Hij kan niet inschatten of er bezwaren komen van 

omwonenden bij een hogere opslag. De heer Stoeldraijer vraagt of er tot 8 meter opgestapeld 

kan worden. De heer Aartsen bevestigt dit. De heer Gommeren vraagt of dit onderdeel in de 

opdrachtformulering van het mediationtraject was opgenomen. De heer Aartsen geeft aan dat 

verkeer en geur en de omgevingsvergunning meegenomen is in de mediation.         

  

Bestemmingsplan Zonnekreekseweg 2.  

De heer Gommeren is bij de mediation de gemeente aanwezig geweest? Mevrouw Bolluijt geeft 

aan dat de hoogte altijd in het midden is gebleven.  

De heer Lambers geeft aan dat hij in verwarring is. Hij zou het mediationrapport willen krijgen. 

Hij wenst dit in te zien. Als de omwonenden kunnen instemmen is het geen enkel probleem. 

Maar anders moet er eerst duidelijkheid komen zodat er op basis van feiten een besluit 

genomen kan worden. De heer Veraart is van mening dat de mediation goed heeft gewerkt. 

Niet alle overlast is daarmee verdwenen. Hij is het eens met de hoogtebeperking. Bewoners 

wensen ook geen hogere opslag, er is niets over afgesproken. Hij heeft een aantal vragen 1. In 

de mediation staat als conclusie ‘het bedrijf kan het vervoersplan bijvoegen bij de aanvraag 

voor milieuvergunning’. Hij zou dit willen laten voegen bij de aanvraag. 2. Wanneer wordt het 

westelijk perceel landschappelijk ingepast? 3. Is het vastgelegd dat de woning bewoond wordt 

door een medewerker van het bedrijf. 4. Is het te overwegen om te denken in diepte van opslag 

in plaats van hoogte. De heer Theuns zou ook het rapport van het mediationtraject willen zien. 

Open landschap is belangrijk. De heer Stoeldraijer is het met het college eens dat 3 meter 

voldoende is. De bewoners waren te spreken over het mediationtraject.  

Wethouder Knop spreekt zijn complimenten uit aan de omwonenden en het bedrijf. De hoogte 

moet 3 meter zijn. Dit is zo vastgelegd. We moeten nu wel stappen maken, hij pleit voor 

vaststelling van dit bestemmingsplan. De heer Gommeren geeft aan dat er wel een 

hoogtebeperking in moet staan. Het staat er niet in. Het aanhouden van het stuk wordt heel erg 

lastig. Er moet wel een besluit genomen worden. Inzien van het mediationtraject kan alleen met 

instemming van betrokkenen. De gemeente is niet bij het traject betrokken geweest. Het 

vervoersplan is opgenomen in het totale plan. De landschappelijke inpassing moet binnen een 

jaar gedaan zijn. De wethouder weet niet of er een medewerker in het huis woont. De tuin 

wordt voortaan bijgehouden. 

 

De heer Gommeren wil het mediationrapport even afwachten. Maar er is niets afgesproken 

over de storthoogte. Hij ziet dat als een probleem voor het voortbestaan van het bedrijf. Deze 

hoogte is nodig. Met een goede landelijke inpassing zou dit afdoende moeten zijn om tot een 

compromis te kunnen komen. Het wordt voor hem een bespreekstuk. De heer Lambers wil 

graag de opdrachtformulering van de mediation maar ook weten wat het heeft gekost. Er is 

onduidelijkheid over het overleg. De gemeente heeft opdracht gegeven, die zou hij graag willen 

hebben alsmede de kosten. Hij zou willen vragen via mediation of de omwonenden zouden 

kunnen instemmen. Met een antwoord daarop zou de raad beter in positie staan om een 

besluit te nemen. We gokken nu wat de omwonenden willen. De heer Veraart wil ook het 

mediationrapport en de opdracht zien. Het loslaten van de hoogtebeperking heeft effect op de 

vervoersbeweging. De heer Theuns vindt het vreemd dat de gemeente er niet bij zat. Er is 

verwarring. Hij ziet graag het rapport. Hij zou graag dat ook hierover weer mediation komt.  
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Wethouder Knop zoekt uit wat het heeft gekost. Er is een rapport opgesteld, als 

belanghebbenden hieraan mee willen werken kan de raad hier kennis van nemen. De 

gemeente is er niet bij geweest omdat de gemeente onafhankelijk wil blijven. 

Vertegenwoordiger van burger en bedrijf. De wethouder wil ook over gaan tot mediation als 

iedereen daaraan mee wenst te werken. De wethouder gaat trachten partijen op korte termijn 

bij elkaar brengen. De heer Stoeldraijer vraagt wat de wethouder verwacht. De wethouder wil 

dit aan het bedrijf en de omwonenden overlaten.   

 

Dit wordt een bespreekstuk voor de raadsvergadering van 27 juni.             

 

04. Vaststelling besluitenlijst van 6 mei 2019.  

De besluitenlijst wordt vastgesteld zonder wijzigingen.   

 

05. Vragenhalfuur.  

De heer Gommeren het achterstallig onderhoud van bruggen en viaducten is in onder de 

aandacht. Heeft de gemeente overzicht van bruggen en viaducten van de gemeente en 

Rijkswaterstaat? Is er een overzicht van achterstallig onderhoud. Wordt er met Rijkswaterstaat 

overleg gepleegd ook over maatregelen.  

De heer Knop geeft aan dat er een inventarisatie is met een beheerplan. Er is ook inzicht in 

bruggen en viaducten van de provincie en Rijkswaterstaat. Van onze eigen viaducten en 

bruggen hebben we inzicht in het onderhoud. Van anderen niet. Onze kunstwerken zijn op pijl. 

Rijkswaterstaat en de provincie wordt gevraagd naar de technische staat van de viaducten en 

bruggen. Hierbij wordt ook naar de ontsluitingswegen gekeken.   

 

De heer Lambers vraagt aandacht voor de verkeersoverlast op de Heen. De 

verkeersbewegingen moeten buiten de dorpskern. Het verzoek is met de ondernemer te gaan 

praten.  

Wethouder Knop geeft aan dat er afspraken zijn met de ondernemer.  

 

De heer Langenberg vraagt naar het GVVP; de status en het plan van aanpak.  

Wethouder Knop het zijn terechte vragen, er komt een schriftelijk antwoord.  

 

De heer Verbeek vraagt naar het taxeren van onroerend goed. De lagere school op de Heen is 

getaxeerd. Er komt een hertaxatie. Het wordt later doorverkocht voor een veel hogere prijs. We 

werken met één plaatselijke taxateur. De vraag is om gebruik te maken van twee taxateurs.  

Wethouder Krook we werken met een vaste taxateur.   

De heer Verbeek vraagt dit met twee taxateurs te doen. Wethouder Krook zegt een schriftelijk 

antwoord toe.  

 

De heer Veraart vraagt aandacht voor meer openbare toiletten.  

Wethouder Knop zegt toe dit mee te nemen bij de ontwikkeling van plannen.  

 

De heer Maas vraagt naar het maaien van de bermen. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? En kan 

er contact gelegd worden met het bedrijf?  

Wethouder Knop  is ook verbaasd en komt er door middel van de beantwoording van de artikel 

40 vragen op terug. De heer Langenberg wil weten welk beleid er dan is.   
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06. Jaarrekening gemeente Steenbergen 2018 over de onderwerpen ruimte en 

economie. 

De heer Maas vraagt naar de inzet van de afdeling communicatie bij diverse beleid.  Gewoon 

Lokaal! hoopt op een stroomversnelling. Het is de taak van de raad dit te bewaken. Er is altijd 

ruimte voor verbetering. Hij pleit voor beweging in alle kernen. De heer Theuns geeft aan dat 

dit een bespreekstuk is voor de vergadering. Met de toevoeging aan de algemene reserve van 

het overschot kan hij niet instemmen. Hij heeft diverse bestemmingen hiervoor.  

De heer Baali complimenteert de ambtelijke organisatie en het college voor het stuk. Er zijn 

zorgen over de snelheid. Er is op dossiers vertraging. Leven er bij het college zorgen over het 

tempo? De heer Verbeek stelt geen vragen over de cijfers. Dit wordt verder ook in het 

presidium besproken. We sluiten af met een positief saldo; een boekhoudkundig resultaat. We 

teren in, maar zijn schuldenvrij. We hopen dat we schuldenvrij blijven. Het grote uitgeven gaat 

beginnen; geld wat er niet is. De coalitie krijgt het voordeel van de twijfel. De heer Lambers 

geeft aan dat de transitie van de organisatie is ingezet ten tijde van de deelname van de VVD 

aan de coalitie. De heer Huijbregts ziet bij een aantal indicatoren dat we werken met oude 

metingen. Dat voegt niets toe aan de jaarstukken. Graag recentere metingen. Wethouder Krook 

geeft aan dat er ontzettend veel is gebeurd in de organisatie. Het financieel beleid is aan de 

raad. Er wordt aan gewerkt. Het gaat heel goed in de organisatie. Wat ingezet is wordt 

voortgezet. Dat wordt voorgelegd en is echt nodig. De 1,1miljoen die gaat naar de algemene 

reserve kunnen we niet zomaar uitgeven. De criteria hiervoor wordt aangeleverd. We moeten 

keuzes in de indicatoren maken. De burgemeester geeft aan dat er een evaluatie van het 

communicatiebeleid is toegezegd. Er zitten aanbevelingen in m.b.t. de organisatie en dit zijn 

vertaald naar de perspectiefnota. Communicatie is de afdeling communicatie. Het marketing en 

acquisitieplan is niet van communicatie maar communicatie heeft daar wel een 

ondersteunende taak in. De vraag over de wachtgelden van voormalige bestuurders: er zijn 

onttrekkingen en toevoegingen en dan is dit het saldo. De vragen van de heer Verbeek zijn met 

de antwoorden toegevoegd aan het ris bij de vergadering van 27 juni, agendapunt jaarrekening 

2018.  

De heer Baali geeft aan dat zorgvuldigheid geen reden van vertraging mag zijn. Hij weet niet 

hoe het precies met de vertraging zit. Kan de raad een overzicht ontvangen van de 

vertragingen?   

Wethouder Krook geeft aan dat er een beleidsagenda is waarin de onderwerpen met plannen 

genoemd worden. Sommige zaken lukken niet op tijd, dat wordt gecommuniceerd. De heer 

Baali vindt het een flauw antwoord. Totale duidelijkheid is nodig. Dan stelt hij artikel 40 vragen.   

 

Dit is een bespreekstuk voor de vergadering van 27 juni.  

 

07. Ontwerpbegrotingen 2020 verbonden partijen over de onderwerpen ruimte en 

economie.  

De heer Veraart heeft twee kanttekeningen bij de stukken van de RWB. De REWIN zou een 

belangrijke rol kunnen spelen bij het duurzaamheidspark. Is hier al actie op ondernomen? De 

opmerking dat mensen in de regio werken acht hij bijzonder. RWB is een regionale regeling en 

met buiten de gemeente werken is niets mis. De heer Baali vraagt naar de verbinding tussen 

onderwijs, overheid en ondernemers. Is het college tevreden over de rol? Worden de ambities 

gehaald?  
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Wethouder Knop: De samenwerking met de regio en het REWIN is uitstekend. Er worden goede 

afspraken gemaakt. Hele belangrijke partijen vestigen zich op het AFC. Wethouder Krook geeft 

schriftelijk antwoord op het behalen van de doelstellingen van de drie o’s.  

 

Dit stuk kan voor deze onderwerpen als hamerstuk naar de raadsvergadering.  

 

08. BEHANDELD BIJ HET SPREEKRECHT: Bestemmingsplan Zonnekreekseweg 2.  

 

09. Aankoop Klaproosveld Welberg. 

De heer Theuns vindt dit een goed initiatief. De prijs is vrij risicoloos. Hij heeft een aantal 

vragen. Hoe wordt de ontwikkeling gefinancierd? De dorpsraad stelt zich garant voor het 

onderhoud. Maar wat als deze dit niet meer doen? De heer Huijbregts vindt dit een prima 

verhaal. De klok is het monument. Het klaproosveld is een veld; hier hoeft niet nog een gebouw 

of een plaquette aan toegevoegd worden. Er moet wel even naar de gehele indeling van de 

Canadezenweg gekeken worden. De kracht ligt in de klok. De heer Lambers heeft waardering 

voor het voorstel. De prijs is niet te hoog. De ontwikkeling kan op Steenbergse wijze gedaan 

worden. De eigenaren zouden op een bijzondere wijze bedankt kunnen worden bij de 

overdracht van het perceel. De heer Langenberg geeft aan dat het er prachtig uitziet. De VVD 

vindt het belangrijk blijvend te herdenken. Maar het prijskaartje is veel geld. We moeten 

gronden aankopen als er noodzaak is, en die noodzaak ontbreekt nu. De heer Stoeldraijer geeft 

aan dat rationele argumenten niet gelden. De Welberg verdient zo’n plek. Dit is een goed idee. 

Mevrouw van der Blom geeft aan dat dit past in het beleid. Zij heeft geen bedenkingen. Welke 

plannen worden ontwikkeld voor het veld? Is er beleid voor de monumenten voor alle kernen? 

Dit zou een meerwaarde kunnen hebben.  

Burgemeester Van den Belt geeft aan dat dit een investering is. De heer Langenberg hoort dat 

er meer financiële middelen nodig zijn. Burgemeester Van den Belt geeft aan dat we De heer 

Baali complimenteert de burgemeester. De heer Langenberg wil geld op een correcte wijze 

uitgeven. De heer Lambers vraagt zich af of de hele fractie bedenkingen wenst in te dienen.                 

De heer Lambers vraagt aan de VVD op zij tegen gaan stemmen. De heer Langenberg geeft aan 

dit als bespreekstuk te agenderen.  

 

Dit agendapunt gaat als bespreekstuk naar de gemeenteraad.  

 

10. Viering 750 jaar Steenbergen.  

De heer Maas geeft aan dat hij graag meer aandacht voor het 25 jarig bestaan van de gemeente 

zou wensen. Hij maakt zich zorgen over de vergunningverstrekking. Hij vraagt of de middelen 

gelijk verdeeld worden over alle kernen. De heer Theuns vindt dat dit unieke feit gepast gevierd 

moet worden. Hier mag best wat aan uitgegeven worden. Dit moet een feest worden voor alle 

inwoners. Betrek de kernen erbij. Het moet echt voor alle kernen zijn. Met het bedrag kan hij 

leven. Kan de gemeente deze ambtelijke ondersteuning leveren? De heer Baali er staan mooie 

ambities in het stuk. Iedere investering verdient zich terug. Hij pleit voor de aanwezigheid van 

de Koning bij de festiviteiten. De heer Gommeren dit voorstel geeft inzicht in de mogelijkheden. 

Hij is voor dit voorstel. Mevrouw Bolluijt geeft aan hier positief tegenover te staan. Zij acht dit 

een hele hoge inzet van de ambtelijke organisatie. Kunnen vrijwilligers niet iets overnemen? 

De heer Lambers kan instemmen met het voorstel. Dit is een goed voorstel.  
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De heer Theuns geeft aan dat dit een hamerstuk mag zijn. Hij wil garanties geven over de 

ambtelijke ondersteuning. Het aantal uren kan een belasting zijn. De heer Maas mist het 

antwoord om meer aandacht voor 25 jaar Steenbergen. Wethouder Knop zegt toe dat 25 jaar 

Steenbergen zeker een belangrijke rol speelt.    

 

Dit gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering.  

  

11. Middelen centrumplan Welberg. 

De heer Verbeek geeft aan dat dit een mooi plan is. Zijn vraag stelt hij schriftelijk. De heer 

Lambers vraagt waarom we niet eerder wisten dat er een tekort zou zijn? Zijn er versoberingen 

mogelijk? Het kan niet zo zijn dat er steeds overschrijdingen zijn. Er had een voorcalculatie 

moeten zijn. Waarom is deze brug niet eerder gemeld bij de gemeenteraad? Waarom ontbreekt 

de dekking? Prachtig plan en verder is de Volkspartij het eens. De heer Huijbregts: er is lang 

gewerkt met verkeerde cijfers. Dat is jammer. Het wordt verklaard door bezettingsproblemen. 

We moeten hier serieuzer mee omgaan. Mevrouw Van der Blom geeft aan dat het jammer is 

dat er een tekort is. Dit is wel een kwestie van voortschrijdend inzicht. De vernieuwing van de 

brug is onderdeel van het centrumplan. Dit stond wel al in de begroting. Wat zit er in het bedrag 

van bijna € 300.000,-? Wordt dit geëvalueerd? De heer Stoeldraijer vraagt naar de post 

budgetbewaking. De heer Theuns is onaangenaam verrast door de tekorten. De brug overvalt 

D66 maar er moet iets gebeuren. Dat zie je aan de brug. Is er niet iets te regelen om te 

onderzoeken of hier nog iets teruggehaald kan worden?  

Wethouder Krook: het college was ook verrast door dit tekort. Dit wordt intern uitgezocht. 

Daarom heeft het college besloten de grondexploitatie bij verschillende portefeuillehouders 

onder te brengen. De individuele processen liggen bij andere portefeuillehouders. De brug is 

aan vervanging toe. De zonnepanelen zat in de onderhandelingen met de school. Maar er ligt 

geen dekking onder. Bij actief grondbeleid loop je risico’s. Die worden beperkt. De onderwerpen 

zijn zo afgesproken en het is wat het is.  

De heer Huijbregts geeft aan dat dit een tegenvaller is. Maar er zijn ook weleens meevallers. 

Misschien kan er nog wat versobering gevonden worden. De heer Lambers geeft aan dat hij 

zeer ingenomen is met het antwoord van de wethouder. De heer Stoeldraijer vraagt nogmaals 

naar de post budgetbewaking. De heer Theuns geeft aan dat het lijkt alsof de wethouder zegt 

‘dit nooit meer’. Is er nog een mogelijkheid dat er met de projectontwikkelaar gesproken wordt 

voor een of twee woningen meer? Mevrouw Van der Blom is tevreden over de antwoorden van 

de wethouder. Het is krachtig om te kijken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Er is nog een vraag 

of er slimme manieren zijn om met groen minder stenig te laten zijn in het kader van klimaat en 

dat soort zaken.  

 

Wethouder Krook: neemt de opmerkingen mee of het soberder kan, maar wel binnen de 

afspraken met het dorp. Er zijn al veel afspraken gemaakt. De wethouder gaat niet in op de 

vragen over de ontwikkelaar. De vraag over budgetbewaking wordt schriftelijk beantwoord. De 

bomen worden voor een deel teruggeplaatst.   

 

Dit gaat als bespreekstuk naar de raadsvergadering.           

 

12.  INGETROKKEN: Ingekomen stuk 17. van 8 mei 2019. Beantwoording art. 40 

vragen dhr. Gommeren glasvezel buitengebied. Op verzoek van de heer Verbeek. 
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13.  Ingekomen stuk 19. van 8 mei 2019. Raadsmededeling windpark Karolinapolder. 

Op verzoek van de heer Verbeek. 

De heer Gommeren vraagt om zorgvuldig bijgepraat te worden. Het verslag van Provincie en 

innogy is nog niet naar de raad. Wanneer gebeurt dit? Halen we de deadline en is de 

verdubbelaar al ingezet. Heeft innogy een pipverzoek ingediend? Tellen de randvoorwaarden 

nog mee? De heer Baali op 1 juli zou er besluit moeten liggen. Hij vraagt de brief van 

Leefbaarheid Dinteloord te beantwoorden en duidelijkheid over de sociale randvoorwaarden.  

Wethouder Knop geeft aan dat op 16 mei het raadsprogramma is aangenomen. Er is al een 

meerderheid voor de daarin genoemde inzet. Dat is al naar de provincie gegaan. Er komen 

zonnepanelen bij en dan voldoen wij aan de energietransitie. We wachten nu op de provincie. 

De heer Gommeren we moeten zaken niet omdraaien. De heer Lambers geeft aan dat het 

standpunt van de meerderheid van de raad naar de provincie is gezonden en dat dat de basis 

voor gesprek is. Daarmee is voldaan aan de opgave. 

 

De heer Gommeren geeft aan dat het nu lastig is. Hij dient zijn vragen schriftelijk in. De heer 

Lambers geeft aan dat het baas boven baas is. Hij verzoekt het college de brief aan de provincie 

door te sturen en de raad op de hoogte te houden. De heer Baali geeft aan dat het college voor 

haar eigen vervanging zorgt. Maar jammer dat niet op alle vragen een antwoord is. Hij wacht op 

de antwoorden die nog moeten komen. Wethouder Knop de brief naar de provincie komt naar 

de raad.  

 

14.  Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst. 

Ingekomen stuk 00N. Vuurwerkvrije zones. De heer Veraart: De Grote Kerkstraat valt niet 

onder de vuurwerkvrije zone. Dat zou wel moeten. Hij vraagt om een tijdige en correcte 

communicatie over de vuurwerkvrije zones.  

Burgemeester Van den Belt is niet blij met dit aanwijzingsbesluit. Dit gaat over een incident. Hij 

weet niet hoe hij dit moet handhaven. De burgemeester kijkt of hij er iets mee kan. Dit kan 

alleen als hij zeker weet dat hij dit kan handhaven.   

 

Ingekomen stuk 03. Verzoek tot ondersteuning motie onderzoek effecten windturbines. De 

heer Lambers: De heer Lambers verzoekt de het college de motie te steunen. Wethouder Knop 

geeft aan dat de raad aan zet is.     

 

Ingekomen stuk 04. Oproep sociale alliantie. De heer Baali: hij wil dit graag agenderen in 

september. De heer Lambers, de heer Huijbregts, de heer Gommeren, de heer Theuns, 

mevrouw Van der Blom zijn akkoord. Dit stuk gaat op de agenda van september.     

 

Ingekomen stuk 07. Beantwoording art. 40 vragen over de Lindenburghlaan. De heer 

Lambers/de heer Langenberg.  

De heer Lambers verzoekt dit te agenderen in september.   

De heer Langenberg sluit zich daarbij aan. De heer Huijbregts, de heer Baali, de heer Theuns en 

de heer Maas zijn akkoord.  

 

Ingekomen stuk 09. Brief van de omwonenden Bastion. Wethouder Knop geeft aan dat dat na 

de procedure gedaan wordt. En dat de raad daar een afschrift van ontvangt.   
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15.  Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:32 uur.   

 

Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van de Gemeenteraad van Steenbergen van 

4 september 2019 

 

 

              Griffier   de voorzitter  

 

 

 

 

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

 


