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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 4 maart 2020 

 

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

   

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

    J.A.P. Veraart   lid 

D. van Agtmaal   lid 

 M.H.C.M. Lambers  lid 

 A.J.D. Kouwen   lid 

     E.G.J. Hobo   burgerlid 

J.H.F. Weerdenburg  lid 

J.W. Huijbregts   lid 

J.C.M. Verbeek   lid    

N.C.J. Broos   burgerlid 

A.F.C. Theuns   lid 

J.J.M. Stoeldraijer  burgerlid 

 

  De heer:  R.P. van den Belt  burgemeester 

De dame:  W.A.M. Baartmans  wethouder 

De heren:  J. Krook   wethouder 

W.L.C. Knop    wethouder 

 

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

 

Pers:    1       

Omroep:   1 

Publieke tribune:   19 

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 4 maart 2020. 

 

01. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.   

 

02. Vaststelling agenda. 

Er zijn geen opmerkingen voor de vaststelling van de agenda.   

 

03. Spreekrecht burgers. 

De heer Flameling heeft een bezwaar over het bestemmingsplan en heeft zijn bedenkingen bij 

de procedure van wijzigingen in het bestemmingsplan.  

De heer Veraart stelt vragen over de plannen voor bebouwing. De heer Flameling geeft aan 

contact gehad te hebben met de buurman over de verbouwing. 

 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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Bestemmingsplan Welbergsedijk 20a. 

Er zijn geen vragen en het agendapunt gaat als hamerstuk door naar de besluitvormende 

vergadering. 

04. Vaststelling van de besluitenlijst van 5 februari 2020.  

Geen opmerkingen 

 

05. Vragenhalfuur. 

De heer Veraart vraagt waarom de gemeente Steenbergen geen aanvraag heeft gedaan voor 

het RRE? Heeft er over deze regeling regionaal overleg plaatsgevonden? Is er noodzaak om 

huiseigenaren te helpen bij het nadenken over treffen van maatregelen? Zo ja, komen er 

middelen beschikbaar om dit te ondersteunen? Vindt u het missen van de aanvraag ook een 

gemiste kans en hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen? 

Wethouder Baartmans geeft aan dat de vragen reeds beantwoord en toegestuurd zijn, maar 

neemt nogmaals de antwoorden door. De heer Stoeldraijer vraagt waarom het niet mogelijk 

was om een aanvraag in te dienen. Mevrouw Baartmans geeft aan dat het onderliggende plan 

er niet was en gaat na hoe andere gemeentes dit hebben aangepakt.  

 

06. Mobiliteitsvisie.  

Volgens de heer Remery had de visie innovatiever mogen zijn en missen er een aantal 

aandachtspunten en ontwikkelingen. De visie is een goede basis, die uitgebouwd moet worden. 

De heer Stoeldraijer geeft aan dat in de afgelopen jaren verschillende knelpunten zijn 

aangedragen, die niet terug komen in de mobiliteitsvisie. Hij heeft zijn bedenkingen bij de 

totstandkoming van de visie en bij de ondersteuning door een extern bureau. Hij vindt het een 

visie zonder waarde, omdat het is gebaseerd op een afgekeurde toekomstvisie. Hij stelt voor 

om te werken vanuit de lijst met knelpunten. De heer Theuns ondersteunt de woorden van de 

heer Stoeldraijer en adviseert om aan de slag te gaan met de uitvoering van de nota en hoopt 

dat het binnen de gestelde tijd klaar is. De heer Verbeek sluit zich aan bij de woorden van PvdA 

en D66 en geeft aan dat er visiemoeheid optreedt. Hij laakt de ambitie en vrijblijvende teksten 

uit de visie. De visie is niet nodig, er moet gehandeld worden en goed nagedacht worden over 

mobiliteit in nieuwe projecten. Hij stelt voor de visie terzijde te leggen en knelpunten op te 

lossen. Hij heeft twee concrete vragen over de tekst uit de visie. Hoe gaat het college de keuze 

maken tussen recreatie en werk, zoals in de visie aangegeven? Hoe wil het college groen 

kapitaal centreren? De heer Weerdenburg heeft kanttekeningen bij de visie.Hij vraagt meer 

aandacht voor de verbinding Steenbergen-Breda, veilig fietsverkeer voor scholieren, 

bereikbaarheid van bedrijven in het buiten gebied, de slechte staat van de polderwegen in het 

buitengebied, de parallelweg A4 en aandacht voor waterwegen. Hij roept op tot haalbare 

termijnen en wacht op het GGVP. De heer Kouwen heeft er problemen mee dat deze visie een 

verwijzing is naar de toekomstvisie en vraagt om een concreet plan om verkeersknelpunten op 

te lossen en nieuwe plannen uit te voeren. Als er een visie moet komen dan wel een concrete 

en geen abstracte. Hij vraagt de wethouder wanneer het GGVP af is, wanneer er gestart wordt 

met de uitvoering van en wat de kosten van deze mobiliteitsvisie zijn geweest? 

 

Wethouder Baartmans vindt het jammer dat de visie zo ontvangen wordt en geeft aan dat alle 

concrete punten aan bod komen in het GGVP en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. De  
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mobiliteitsvisie is al vanuit de bestuursopdracht aan de toekomstvisie opgehangen, voordat de 

raad deze toekomstvisie heeft afgewezen. De heer Hobo vraagt waar we het college op vast 

kunnen pinnen. Mevrouw Baartmans stelt dat de  mobiliteitsvisie het toekomstbeeld is en dat 

de raad het college kan vast pinnen op het GGVP en het uitvoeringsprogramma. De heer Hobo 

mist de stip op de horizon. Mevrouw Baartmans geeft aan dat de concrete stappen en plannen 

aan bod komen in het GGVP. In september komt het uitvoeringsprogramma van het GGVP, dat 

ligt op schema. Op 21 april kan de raad zijn speerpunten indienen. De heer Theuns vraagt of 

deze stap niet overgeslagen had kunnen worden en de tijd beter in het GGVP gestopt had 

kunnen worden? Mevrouw Baartmans geeft aan dat deze visie belangrijk is voor de lange 

termijn en de kaders voor de komende jaren. De heer Verbeek vraagt nogmaals of er gekozen 

wordt voor recreatie of de werkenden en hoe landbouw geconcentreerd gaat worden? 

Mevrouw Baartmans is voor duurzaam evenwicht tussen recreatie en werk en geeft aan dat het 

onteigenen van landbouwgrond niet aan de orde. De heer Verbeek vraagt waarom dan in de 

visie staat dat landbouw geconcentreerd moet worden. Mevrouw Baartmans komt daar op 

terug en geeft aan dat alle op- en aanmerkingen die benoemd zijn, genoteerd staan.  

 

De heer Remery geeft aan dat het bij het oplossen van problemen belangrijk is om te weten wat 

er in de toekomst op je afkomt en dat het daarom belangrijk is om een visie te hebben. De heer 

Verbeek geeft daarop aan dat ontwikkelingen sneller kunnen gaan dan gedacht. Volgens de 

heer Kouwen is het goed om een (goede) visie te hebben, maar het probleem is dat het wordt 

opgehangen aan de toekomstvisie. Voor de heer Stoeldraijer blijft het wachten op het GGVP en 

het verbaast hem dat er voortgeborduurd is op de toekomstvisie, omdat hier geen mandaat 

voor is gegeven. De heer Verbeek is het eens met de Volkspartij over de wolligheid in de visie en 

dat het weinig daadkrachtig is. Hij betwijfelt of we met een visie jarenlang vooruit kunnen. De 

heer Weerdenburg is geen voorstander van allerlei visies. Het is belangrijk om aan de slag te 

gaan met het GGVP. De heer Kouwen mist aanknopingspunten waar aan vastgehouden kan 

worden in de visie. Het wachten op de GGVP duurt te lang. Het ligt wel op schema, maar het is 

niet ons schema. Hij wil niet dat mobiliteitsspeerpunten bekeken worden vanuit de 

mobiliteitsvisie. Wanneer gaan we aan de slag met de uitvoering van de GGVP?  

 

Mevrouw Baartmans geeft aan dat slechts de vier pijlers van de toekomstvisie gebruikt zijn. De 

heer Stoeldraijer vraagt waarom er voortgebouwd is op een afgekeurde toekomstvisie? 

Mevrouw Baartmans legt uit dat in maart 2019 al begonnen is met de bestuursopdracht en de 

koppeling met de toekomstvisie. De heer Kouwen vraagt of de wethouder het ermee eens kan 

zijn dat er na de afkeuring niet meer voortgeborduurd kan worden op de toekomstvisie? 

Mevrouw Baartmans stelt dat het college de toekomstvisie wel waardevol vindt. De heer 

Stoeldraijer vraagt of zij de mening van de raad terzijde schuift? De heer Lambers stelt dat de 

motie om de toekomstvisie niet meer te gebruiken door de raad is aangenomen en vraagt of de 

wethouder zich hieraan wil houden? Mevrouw Baartmans geeft aan dat het college heeft 

besloten tot het opstellen van een toekomstvisie met als idee deze als paraplu te gebruiken en 

daaronder andere visies op te hangen. De heer Broos wil weten of de wethouder en het college 

verantwoording aflegt aan de raad en de inwoners of eigenstandig doet wat ze zelf willen. De 

heer Stoeldraijer vraagt waarom het college doorgaat met de toekomstvisie? Mevrouw 

Baartmans geeft aan dat ze de mobiliteitsvisie bedoelde. Zij stelt verder dat er geen keuze 

wordt gemaakt tussen landbouw en recreatie, maar voor allebei gekozen wordt. De heer  
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Verbeek vraagt nogmaals welke keuze het college gaat maken. Mevrouw Baartmans stelt dat er 

ruimte wordt gecreëerd om voor beide te kunnen kiezen. De heer Verbeek vraagt waarom dit 

dan zo in de visie staat. De heer Kouwen vraagt wanneer de uiterste datum van de uitvoering 

van het GGVP gepland staat. Mevrouw Baartmans geeft aan dat in september het 

uitvoeringsprogramma wordt vastgesteld en we al bezig zijn met de uitvoering van 

aangedragen zaken. 

 

Dit agendapunt gaat naar als bespreekstuk naar de besluitvormende vergadering. 

        

07. Opiniërende behandeling regionale energiestrategie West-Brabant 

De heer Lambers stelt dat het voorbarig is de uitkomst van deze discussie naar de regio door te 

zetten, omdat de lokale visie nog op de tekentafel ligt. Voor windenergie verwijst hij naar het 

standpunt uit het raadsprogramma. Hij accepteert niet dat de raad gedwongen zou worden tot 

keuzes die voortkomen uit ambtelijk gemaakte afspraken. Hij neemt kennis van de RES, is er 

niet enthousiast over en acht zich niet te hoeven houden aan de RES tot er een lokale visie ligt. 

De heer Huijbregts vindt het jammer dat er nog geen eigen visie ligt en dat veroorzaakt ruis. Hij 

vraagt de wethouder of de doelstelling voor zon op dak haalbaar is of dat deze overschat wordt 

zoals Pure Energy aangeeft. De zonneparken moeten op een goede manier in de ruimte 

worden ingepast, en acht financiële en natuurcompensatie noodzakelijk. Het CDA kan zich in 

hoofdlijnen vinden in conceptversie en wil dat de gesproken woorden meegenomen worden in 

het RES overleg, maar heeft op dit moment geen specifieke wijzigingen. De heer Broos geeft 

aan dat ook voor de VVD geldt dat de gemeente eigen verantwoordelijkheid draagt en eigen 

keuze maakt. Ze respecteren het landelijke klimaatakkoord, maar verwerpen de ambitie om 

beste jongetje van de klas te zijn, dat onverantwoord snel keuzes gemaakt. Draagvlak onder de 

bevolking verdwijnt met deze ambities. Met deze tekst neemt het huidige college 

onverantwoorde risico’s voor volgende colleges. De heer Theuns stelt dat D66 zich in grote 

lijnen kan vinden in contourennotitie. Hij is voorstander van zonneweides en het stimuleren van 

zonnepanelen op bedrijfspanden en overheidsgebouwen. Hij heeft een aantal vragen en 

aanvullingen. Is er enig idee wanneer een voorstel komt voor de invulling windenergie? Betrek 

de lokale bevolking bij ontwikkeling van projecten. Creëer duidelijkheid over de verdeling van 

eigendom van de projecten en het profijt voor de lokale gemeenschap.  Bent u bereid inwoners 

te betrekken bij ontwikkeling van projecten? De heer Veraart stelt dat het van belang is dat 

energiearmoede en een energiekloof voorkomen worden. Hij is benieuwd wat het energiefonds 

Brabant kan betekenen voor de gemeente en haar inwoners. Het is volgens hem belangrijk om 

ook binnen de bebouwing maatregelen te treffen. Hij mist in de RES het planten van meer 

bomen en vraagt of college dat mee kan nemen. Volgens hem zijn afspraken over 90 HA 

zonnepanelen onvoldoende verwerkt zijn in de RES. Hij wil als aanvulling op notitie dat 

permanente obstakelverlichting niet langer verplicht wordt op windmolens.  

 

Wethouder Baartmans erkent dat er nog een lokale visie moet worden vastgesteld. Zij vraagt 

aan partijen welke aanvullingen zij nog willen op de RES. Zij geeft aan dat locaties in de RES niet 

worden benoemd. Zij vraagt de raad om aanvullingen. De heer Veraart vraagt of bij de RES stil 

moet worden gestaan bij de bruto netto vertaling? Wethouder Baartmans geeft aan dat dit 

passend is voor de eigen visie en niet bij de lokale zienswijze op de RES.  
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De heer Lambers kan best leven met een RES, maar vindt dat de inbreng van de gemeente pas 

kan worden vastgesteld na het vaststellen van de eigen visie op energie en ruimte. De heer 

Veraart geeft aan dat er in het coalitieakkoord al het nodige is afgesproken en dat dit best 

overgezet kan worden naar het RES. De heer Lambers geeft aan dat de afspraken uit het 

raadsprogramma vertaald kunnen worden naar de RES, maar als deze wegvallen, dat dan 

andere afspraken niet geaccepteerd kunnen worden. Hij opteert voor locaties die door 

bevolking worden aangedragen en gesteund en wil door de RES niet juridisch gebonden 

worden. Hij vraag verder aan het college wat er gebeurt met weigerende gemeentes in de 

samenwerking? En of weigering van één van de samenwerkende gemeentes zorgt voor 

verzwaarde lasten uit de RES. Hij ondersteunt het voorstel met betrekking tot 

obstakelverlichting. De heer Huijbregts uit twijfels van de achterban over de haalbaarheid van 

de plannen. Hij wil de wethouder meegeven dat er bij andere gemeentes een schepje bij mag. 

Hij steunt de aanvulling over obstakelverlichting. De heer Broos  vindt dat in de RES moet staan 

dat de voet van het gaspedaal af gaat en dat de RES zorgvuldig en met vertrouwen van 

inwoners wordt uitgevoerd. Hij steunt het voorstel van de heer Veraart als de landelijke regeling 

voor obstakelverlichting er komt. De heer Theuns stemt in met het voorstel over 

obstakelverlichting. De heer Veraart vindt dat de RES verder vorm gegeven moet worden met 

steun van en profijt voor de inwoners, en vraagt om dat mee te nemen in de RES.  

 

Wethouders Baartmans stelt dat de  inbreng in de RES volledig conform het raadsprogramma 

is. Wat betreft weigerende gemeentes, zegt zij dat het voornamelijk gaat om gemeentes die niet 

kunnen, daarom starten sommige gemeentes pas in 2030 met de uitvoering. De heer Broos 

haakt daarop in om het appèl van de VVD om niet overhaast van start te gaan te volgen en mee 

te nemen in de RES. Wethouder Baartmans geeft aan dat kwaliteit boven de snelheid gaat. De 

heer Lambers vraagt zich af waar de afspraken uit de RES worden vastgelegd. Wethouder 

Baartmans geeft aan dat de RES om de twee jaar geactualiseerd wordt en zo kan de raad een 

vinger aan de pols houden. Ze weet nog niet hoe de raad precies op de hoogte gehouden 

wordt, maar daar krijgt de raad nog bericht over. 

 

08. Lokale financiële regelgeving. 

De heer Verbeek stemt in op één onderdeel na. Het betreft wijziging artikel 9 en hij wil de 

huidige regelgeving behouden tot de nota grondbeleid is vastgesteld. 

 

Wethouder Krook geeft aan dat in de verordening staat dat dit pas gebeurt als de nota 

grondbeleid is vastgesteld. De heer Verbeek geeft aan dat er geen zekerheid is wat er in de nota 

grondbeleid komt te staan. Dus wat is er op tegen om niets te wijzigen en pas als de nota 

bekend is te wijzigen. Wethouder Krook wil nadenken hoe dat technisch gedaan kan worden, 

gaat er vanuit dat het terugkomt in de nota grondbeleid zoals aangegeven, voldoende is.  Het 

voorstel ligt er zoals het is en we komen er op terug in de nota grondbeleid.  

 

Het agendapunt als gaat bespreekstuk naar besluitvormende vergadering. 

 

09. Wijziging APV 

De heer Lambers uit naar aanleiding van de gestelde technische vragen over het ventverbod 

zijn zorgen. Daarnaast heeft hij nog een opmerking over het aanplakverbod of er een oplossing  
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mogelijk is die meer aansluit bij de intentie van de APV. De heer Verbeek vraagt of artikel 2.1 

vanuit de politie of de gemeente komt? Over artikel 2.8 vraagt hij op welke gronden de 

burgemeester invloed heeft op een horeca exploitatievergunning? De heer Verbeek vraagt 

waarom het artikel over loslopende honden in het buitengebied vervalt en waarom het verbod 

op lachgas in de APV geregeld is? 

 

De heer Van den Belt neemt de zorgen van de heer Lambers over het venten mee in het 

politieoverleg. Met betrekking tot het aanplakverbod geeft hij aan dat dit meegenomen wordt in 

het wijkgericht werken. Artikel 2.1 is op verzoek van de politie toegevoegd. Het aanlijnen in het 

buitengebied vervalt. De heer Verbeek geeft aan dat hij daar geen probleem mee te hebben, 

maar dat het makkelijk is om bepaalde gebieden aan te kunnen wijzen. De heer Van den Belt 

geeft aan dat er een aanpassingsbesluit kan komen indien dan nodig blijkt. Wat betreft het 

lachgas is eerst landelijke wetgeving afgewacht, maar in afwachting daarop is besloten actie te 

ondernemen. In kader van (verkeers)veiligheid is besloten het gebruik via de APV te verbieden, 

dit is arbitrair en vooruitlopend op wetgeving van de overheid. De heer Verbeek vraagt waarom 

het niet via algemene wetgeving is gegaan, maar via de APV. Volgens de heer Van den Belt kan 

dit niet, vandaar dat het via de APV is geregeld. Met betrekking tot het intrekken en toekennen 

van de exploitatievergunning geeft hij aan dat dit vooral bedoeld is voor vergunningen met 

kortgebruik, zodat er geen nieuwe procedure opgestart hoeft te worden.   

 

Het agendapunt gaat als hamerstuk naar de besluitvormende vergadering. 

 

10. Bestemmingsplan Welbergsedijk 20a. 

Dit agendapunt is behandeld na het spreekrecht burgers. 

 

11. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst.  

Ingekomen stuk 09. Raadsmededeling Rapportage Privacy. De heer Hobo vraagt meer 

aanvullende informatie op de rapportage. Wat is het aantal datalekken, hoe groot waren deze, 

welke oplossingen zijn geïmplementeerd, zijn de gedupeerde burgers betrokken en zijn de 

lekken gemeld aan de autoriteit persoonsgegevens? Wethouder Krook geeft aan dat de cijfers 

in de volgende rapportage worden opgenomen, maar dat er tot september 2019 geen 

datalekken zijn geweest. 

 

Ingekomen stuk 10. Bestuursopdracht Omgevingsvisie. De heer Lambers vraagt om zijn vraag 

over het ingekomen stuk te agenderen voor de oordeelvormende vergadering van april. De 

raad gaat hiermee akkoord.  

  

Ingekomen stuk 31. Raadsmededeling Begrip Huishouden. De heer Verbeek vraagt om zijn 

vraag over het ingekomen stuk te agenderen voor de oordeelvormende vergadering van april. 

De raad gaat hiermee akkoord.  
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12. Sluiting.  

De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 22.33 uur. 

 

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

10 juni 2020. 

 

Griffier  de voorzitter  

 

 

 

 

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


