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leden 

tegen Stemming Status / afhandeling

M001 7-11-2019 Stimulering zonne-energie bedrijfsdaken Gewoon Lokaal! Gewoon 

Lokaal!, 

VVD, CDA, 

D66, PvdA

Volkspartij 11-4 Vanwege de transportschaarste op het 

elektriciteitsnet, wordt in overleg met 

netbeheerder Enexis verkend welke 

mogelijkheden er zijn om zonne-energie op 

bedrijfsdaken in de gemeente te stimuleren. In 

het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 

2021-2022 is er reeds budget gereserveerd 

voor de uitvoering van deze motie.

M002 5-11-2020 Ruimte voor landbouwers – agrarische 

ondernemerspeiling

PvdA en VVD Unaniem Geen 19-0 De vraag is op 1-7-2020 schriftelijk bij de ZLTO 

neergelegd. Reminder is op 27.07.2020 

verstuurd. Tot op heden geen (schriftelijke) 

reactie ontvangen. Dit vraagt om hernieuwde 

aandacht. Aanvulling: Vanwege de 

transportschaarste op het netwerk wordt 

momenteel geen verdere actie ondernomen. 

 Eerst moet ervanuit Enexis meer inzicht 

komen over de gevolgen van de 

transportschaarste en de termijn waarop 

meer zekerheid is te verwachten ten aanzien 

van de oplossingen voordat verdere actie 

wordt ondernomen.

Overzicht openstaande moties oktober 2022
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M003 5-11-2020 Ruimte voor landbouwers - coöperatie PvdA en VVD Unaniem Geen 19-0 Hoewel hier wel aan gewerkt wordt door de 

initiatiefnemers en een locatie bekend is, zijn 

er verder nog geen vorderingen te melden. Er 

is geen principeverzoek ingediend en er valt 

ook nog weinig te zeggen over de 

planologische haalbaarheid, waaronder ook 

begrepen de toets aan de zonneladder.” 

De motie is opgenomen in het raadsvoorstel 

over de gedeeltelijke evaluatie en het 

opstarten van de procedure tot wijziging van 

de Visie Energie en Ruimte.

M004 5-11-2020 Quickscan Gewoon Lokaal! Gewoon 

Lokaal!, 

Volkspartij, 

VVD, CDA

D66 / PvdA 15-2 Bij de behandeling van de begroting 2022 

wordt de uitwerking van deze motie 

betrokken.

M006 22-4-2021 Kassen genoeg in het Westland Gewoon Lokaal! 

PvdA, CDA, D66

Gewoon 

Lokaal!, 

CDA, D66, 

PvdA

Volkspartij, 

VVD

10-7 In de ontwerp-omgevingsvisie zal in het gebied 

ten noorden van het bestaande Westland 

geen mogelijkheid voor glastuinbouw worden 

geboden.
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M007 27-5-2021 Actieplan zon-op-dak en isolatie PvdA en VVD Volkspartij, 

VVD, D66 en 

PvdA

Gewoon 

Lokaal!, 

CDA

10-8 Het actieplan zon-op-dak wordt meegenomen 

bij de volledige evaluatie van de Visie Energie 

en Ruimte. Gezien de sterke relatie met de 

warmtetransitie wordt het actieplan isolatie 

meegenomen bij de Transitievisie Warmte 

Fase 2.  Zowel de volledige evaluatie van de 

Visie Energie en Ruimte als de Transitievisie 

Warmte Fase 2 worden naar verwachting in 

Q3 ter behandeling voorgelegd aan de 

gemeenteraad.

M008 8-7-2021 Oosthavendijk Volkspartij Unaniem Geen 18-0 De gesprekken met inwoners hebben 

plaatsgevonden. De besteksuitwerking is 

samen met andere woonrijp werkzaamheden 

extern in voorbereiding bij een 

ingenieursbureau, wat enige vertraging heeft 

opgelopen. Hierna zullen we spoedig het werk 

aanbesteden.

M009 8-7-2021 Investerings-agenda Gewoon Lokaal! Gewoon 

Lokaal!, 

Volkspartij, 

CDA, D66 

en PvdA

VVD 15-3 De raad heeft het college opgedragen om eind 

2023 te komen tot een eerste opzet van een 

investeringsagenda en deze bij de begroting 

2024 voor vaststelling aan te beiden. Indien 

mogelijk en zinvol zal een eerste opzet al in 

2022 voorgelegd worden.
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M010 8-7-2021 Recreatie en toerisme indicator Gewoon Lokaal! Unaniem Geen 18-0 De mogelijkheden voor het instellen van een 

monitor zijn bekeken. De mogelijke 

indicatoren voor toerisme en recreatie die van 

toegevoegde waarde kunnen zijn voor de 

beleidsdoelstellingen, zijn geen onderdeel van 

bestaande metingen. Er is verkend of een 

monitor regionaal opgezet kan worden zodat 

kosten minder worden en effecten op 

regionaal niveau meetbaar.

Conclusie: de regio is nog niet klaar voor het 

opzetten van een regionaal onderzoek. 

Daardoor komen de voor de gemeente 

Steenbergen specifieke cijfers niet vrij. Daarom 

kiezen we voor een individueel 2 jaarlijks 

onderzoek voor Steenbergen door een extern 

bureau. 
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M012 30-9-2021 Boom voor het leven Volkspartij Gewoon 

Lokaal!, 

Volkspartij, 

CDA, D66, 

PvdA

VVD 15-3 We hebben het bomenbestand de afgelopen jaren 

onderhanden genomen en een groot aantal slechten 

bomen vervangen voor nieuwe bomen. Daarnaast hebben 

we groenstructuren versterkt en samen met verschillende 

dorpsraden gekeken naar het uitbreiden van het 

bomenbestand binnen de kernen. Hierdoor is de 

verwachting dat het niet mogelijk is om jaarlijks de 

gewenste 200 bomen binnen de kernen aan te planten. 

Hiervoor zal dus gezocht moeten naar nieuwe locaties die 

grenzen aan de kernen en locaties in het buitengebied. 

Deze locaties zijn helaas beperkt en hier liggen in de 

toekomst ook voor andere beleidsvelden opgaven. Hierbij 

moet gedacht worden aan woningbouw, uitbreiding van 

industriegebieden en aanleg van rondwegen. Naast dat de 

locaties in de toekomst voor meerdere bestemmingen 

gebruikt kunnen worden hebben we ook te maken met 

bestemmingsplannen en provinciale landschapsvisies waar 

we binnen moeten handelen. Daardoor is reserveren van 

ruimte voor de aanplant van bomen niet vanzelfsprekend.

Verder is er nog de optie om de bomen aan te planten in 

de vorm van het uitbreiden van bestaande natuur en of 

nieuwe natuur. Dit zal dan meer los staan van de kernen 

en heeft als voordeel dat hier subsidie op aangevraagd kan 

worden. Uw verzoek wordt nader uitgewerkt waarbij op 

basis van kengetallen en inzichten vanuit de verschillend 

beleidsterreinen de haalbaarheid en de kosten in beeld 

worden gebracht. 

M013 4-11-2021 Eenvoudig Nederlands Gewoon Lokaal! Unaniem Geen 19-0 Wordt aan gewerkt. 
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M015 4-11-2021 Bereikbaarheid Bravis Volkspartij en CDA Unaniem Geen 19-0

Binnen het ambetelijk overlegstructuur is via 

de Regio West-Brabant (RWB) en bij de 

totstandkoming van de van de Regionale 

investeringsagenda (Ria) aandacht gevraagd 

van een directe OV-verbinding naar 

Roosendaal en het nieuwe Bravis Ziekenhuis. 

De Provincie Noord-Brabant is momenteel een 

Plan van Eisen aan het opstellen voor de 

openbaar vervoer concessie van 2025-2035. In 

september 2022 wordt het plan van eisen 

gedurende 6 weken ter inzagge gelegd en 

kunnen gemeenten een zienswijze indienen. 

De verwachting is dat het nieuwe Bravis 

ziekenhuids in Roosendaal in 2028 wordt 

opgeleverd.
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M016 4-11-2021 Veiligheid buitengebied VVD Gewoon 

Lokaal!, 

Volkspartij, 

VVD, CDA, 

PvdA

D66 17-2 Deze motie loopt nog. 

We zijn aan het kijken hoe we invulling kunnen 

geven aan de motie. Het is tot op heden niet 

gelukt om een actief buurtpreventieteam op te 

starten in het buitengebied. Wel zijn er diverse 

initiatieven zoals appgroepen die we graag 

willen facaliteren met bijvoorbeeld bebording 

enzovoorts. Voorbeeld hiervan is de appgroep 

rondom de Moerstraatse weg. Verder zijn we 

aan het kijken of we extra toezichthouders 

kunnen inzetten tijdens, bijvoorbeeld het 

donkere dagen offensief, het inzetten van 

matrixborden tijdens de donkere dagen 

waarin mensen worden opgeroepen om extra 

alert te zijn, extra aandacht via socials in te 

zetten en wellicht ook een huis- aan huisfolder 

te (laten) maken. 
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M017 4-11-2021 Tevredenheids-onderzoek ecologisch 

maaibeheer

VVD Volkspartij, 

VVD, CDA

Gewoon 

Lokaal!, 

D66, PvdA 

10-9 In 2021 zijn we in samenwerking met waterschap en 

Staatsbosbeheer gestart met het ecologisch beheren van 

onze bermen. Dit komt voort uit de wet 

Natuurbescherming als gevolg waarvan wij als gemeente 

verplicht zijn om bij onderhouds-werkzaamheden aan 

groen de natuurwaarden zo veel mogelijk te respecteren. 

Dit vraagt om een andere manier van maaien. Tijdens het 

eerste jaar zijn er bij de gemeente veel vragen en 

opmerkingen binnen gekomen over deze nieuwe manier 

van maaien. Verreweg de meeste vragen hadden 

betrekking op de uitvoering van het maaibestek. Dit is via 

raadsmededeling  (RD2100280)  medegedeeld en heeft te 

maken met dat de aannemer niet voldoende werkte 

volgens de contractuele afspraken. Het contract met deze 

aannemer is dan ook opgezegd. Daarnaast is het 

ecologisch beheren van bermen nieuw voor de gemeente 

waardoor er nog verbeterpunten waren in het bestek. 

Deze hadden voornamelijk te maken met de manier van 

maaien, de frequentie en de aanwezige zichthoeken. Na 

het ontbinden van het maaibestek afgelopen winter zijn 

alle verbeterpunten geëvalueerd waarna het bestek is 

aangepast en inmiddels opnieuw is aanbesteed. Wij gaan 

er vanuit dat deze wijzigingen in combinatie met een 

nieuwe aannemer er voor zorgen dat veel vragen en 

opmerkingen van bewoners weggenomen worden. Er 

wordt gewerkt aan informatie voor bewoners dat gedeeld 

zal worden via de gemeentelijke kanalen. Tijdens de 

uitvoering van de werkzaamheden in het nieuwe  

maaiseizoen zullen wij eventuele vragen en opmerking 

evalueren en waar nodig bijsturen.  
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M018 4-11-2021 Overplaatsing Vraagwijzer CDA Unaniem Geen 19-0 Vraagwijzer is een concept waarmee we onze 

integrale toegang voor het sociaal domein 

vormgeven en bestaat uit een intensieve 

samenwerking van gemeentelijke 

medewerkers en medewerkers van o.a. 

Stadlander, WijZijnTraverse, TWB, Spring 

Jeugdprofessionals, ISD en de sportcoaches. 

De kracht van het concept moet behouden 

blijven voor onze inwoners. Het vraagstuk 

overplaatsing Vraagwijzer wordt verder 

onderzocht en meegenomen in de volgende 

fase van het project herinrichting 

gemeentehuis en in het nog op te stellen 

accommodatiebeleid

M020 27-2-2022 Grondaankoop Kruisland Allen Unaniem Geen 17-0 Op dit moment kunnen hierover geen 

mededelingen worden gedaan.

M021 27-2-2021 Openingstijden milieustraat Steenbergen Volkspartij, VVD, 

CDA

Volkspartij, 

VVD, CDA 

en D66

Gewoon 

Lokaal!, 

PvdA

10-7 In de motie wordt het college opgedragen om 

met een separaat raadsvoorstel te komen 

indien zij van mening is dat er bij volledige 

realisatie (uitbreiding areaal) van de 

milieustraat er gegronde reden bestaat voor 

personele uitbreiding: Praktijk wijst uit dat 

voldoende toezicht met twee beheerders niet 

uitvoerbaar is, dit om vervuiling van de 

afvalstromen te voorkomen.  Een voorstel 

wordt voorbereid. Na de zomervakantie 

komen we hiermee terug naar de raad.
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