
Ingekomen stukken in handen gesteld van het college – februari 2021  

 

 Vergadering Stuk 

nr. 

Van Titel Registratie-

nummer 

Afgehandeld Toelichting 

1. 15-01-2020 
Mens en 

maatschappij 

01 Kruisvereniging 

Nieuw-Vossemeer 

Woning naast de 

Vossenburcht 

BEM1908770  Het advies aan het college inzake een mogelijke 

aankoop van 1 Februariplein 1953 nr 2 is in 

voorbereiding. De conclusie van het college wordt 

met de raad gedeeld en – indien van toepassing – 

ter instemming aan haar voorgelegd.  

2. 8-6-2020 03 RLG Nederland Informatie RLG BEM2001467   

3. 63 UN Women Orange the world BEM2003845 Afgehandeld  

4. 64 NVVN 75 jaar VN BEM2003867 Afgehandeld  

5. 17 VWBLD Verzoek tot 

informeren 

E2001050   

6. 21 VHG C02 binden met 

groen 

2001070 Afgehandeld Oproep wordt opgepakt binnen verdere 

uitwerking van ‘operatie Steenbreek’. 

7. 26 Milieudefensie Biomassainstallatie

s en 

warmtetransitie 

2001127  Inzake het standpunt over 

biomassainstallaties volgen we de RES. De 

transitievisie Warmte wordt in Q4 2020 

gestart.  

8. 9 RADAR Deltaplan tegen 

discriminatie 

BEM2004711   

9. 07-10-2020 12 Gemeente 

Langedijk 

Motie kreeften BB2000568   

10.  14 Inwoners 

Steenbergen 

Zorgen en 

verwachtingen over 

het GVVP 

E2003947 Afgehandeld Naar aanleiding van de brief van de werkgroep 
N257 zijn meerdere acties ondernomen. Er heeft 
een gesprek plaatsgevonden met de wethouder 
en een gesprek met ZLTO. In december 2020 is de 
werkgroep geïnformeerd hoe hun input is 
verwerkt in het GVVP. Vervolgens zijn er 
technische vragen ingediend en beantwoord en 
heeft er een overleg plaatsgevonden via MS 
teams. 
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11. 2-12-2020 21 Landgoed 

Westcreecke 

Verzoek wijziging 

BKP 

BB2001815 Afgehandeld Verzoek wijziging BKP Westcreeke is 

ingetrokken door de aanvrager 

12. 13-01-2020 03 Brief inwoner 

gemeente 

Steenbergen 

Gebrekkige reactie 

op brief BP Villa 

Moors 

2005074 Afgehandeld Beantwoord via brief UM2007247 

13. 10 Stichting behoud 

Halsters Laag 

Waarschuwing voor 

grootschalige 

mestbewerking 

BB2002017 Afgehandeld 

 

Het college zal op basis van de op te 

leveren  ontwerp plan MER MEST (verwacht Q1-

2021) overwegen te reageren/zienswijze in te 

dienen in fase 2 van het proces plan MER. 

Onder andere de brief van Stichting behoud 

Halsters zal onderdeel uitmaken van de 

overweging. 

 

Ter toelichting: 

Fase 1 betreft de totstandkoming van de 

milieueffectrapportage (ontwerp plan MER 

Mest), verwacht Q1-2021. 

Fase 2 De rapportage wordt ter advisering 

voorgelegd, het bestuurlijk en maatschappelijk 

debat vindt plaats en er kunnen zienswijzen 

worden ingediend. 

14. 12 Provincie Noord-

Brabant 

Brandveiligheid 

gevels risicovolle 

gebouwen 

BB2002306 Afgehandeld Naar aanleiding van de brand in de Londense 
Grenfell Tower is vanaf 2018 een traject gestart 
richting alle gemeenten om de meest risicovolle 
gebouwen te inventariseren en er vervolgens op 
toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen 
onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van 
gevels en indien nodig noodzakelijke maatregelen 
nemen om de veiligheid te waarborgen.  
Deze inventarisatie hebben wij ook uitgevoerd en 
er zijn geen risicovolle gebouwen aanwezig. De 
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provincie is hierover geïnformeerd en heeft ons 
gecomplimenteerd met de voortvarende aanpak. 
 

 


