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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van 05 oktober 2022 

 

Op:  5 oktober 2022 

Aanvang:  19:30 uur 

 

Aanwezig: De heer: C.W. van Agtmaal voorzitter 

 

 Mevrouw:  M.C.H.M. Feskens lid 

     

  De heren: A.F.C. Theuns  lid 

    G.M.J. Tunders  burgerlid 

    D. van Agtmaal  lid 

    M. Rijshouwer  lid 

    M.A. Vroege  burgerlid 

    M.H.C.M. Lambers lid 

    J.H.F. Weerdenburg  lid 

    J.W. Huijbregts  burgerlid  

    J.C.M. Verbeek  lid 

    T.P.M. van Es  lid 

    E.A.H. van Thillo lid 

R.J.M. Geers  lid 

    J.J.M. Stoeldraijer lid 

    L.C. Aben   lid 

    R.D.A. Caumo  burgerlid 

     

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

  C.A.A.M. Gommeren wethouder 

  Mevrouw: E.M.J. Prent  wethouder 

   

 De heer: R.A.J. Defilet  griffier 

  

Pers:  

Omroep:  

Publieke tribune:   

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 05 oktober 2022  

 

01. Opening. 

De voorzitter heet iedereen welkom. 

 

02. Vaststelling van de agenda. 

De voorzitter stelt voor de volgorde van de agenda aan te passen naar aanleiding van de 

insprekers. Na inspreken op een specifiek agendapunt zal het desbetreffende agendapunt 

behandeld worden.  
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03. Spreekrecht burgers. 

De heer de Jong spreekt in over energiearmoede. Hij stelt voor dit onderwerp te agenderen en 

om een energiefonds op te richten dat bekostigd kan worden uit het coronasteunfonds en de 

algemene reserves.  

 

Mevrouw de Koning spreekt in over het woonwagenbeleid en de problemen die daar ervaren 

worden. Ze vraagt om een oplossing en met dringende zaken te beginnen, zoals de sanitaire 

voorzieningen. Het contact met de behandelend ambtenaar is als dreigend ervaren.  

 

De heer Van der Heijden spreekt in over de structuurvisie energie en ruimte. Hij vertelt de raad 

over Agri-PV. De gemeente verleent hier geen vergunning voor in verband met overbelasting van 

het netwerk. Hij wil zodra er weer plek is op het netwerk dat er weer vergunningen verleend 

zullen worden. De vergunde projecten zijn nog niet gebouwd. De Agri-PV is ook een aanwinst 

voor  de gemeente om doelstellingen te bereiken.  

 

04. Vaststellen van de besluitenlijst van 7 september 

De besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering van 7 september wordt ongewijzigd 

vastgesteld.  

 

05. Vragenhalfuur 

De heer Lambers benoemt de taakstelling voor de opvang van 14 personen in 2022. Andere 

gemeenten hebben hier meer tijd voor genomen. Hij wil weten of de gemeente Steenbergen zich 

al houden aan de afspraken en alleen de taakstelling van 14 personen op zich zal nemen. Hij 

vraagt het college om niet een aandeel van andere gemeenten over te nemen maar zich met 

hand en tand verzetten tegen nog meer opvang van statushouders. Wethouder Baali: bevestigd 

dat veel gemeenten achterlopen met hun taakstelling. De gemeente zegt niet zomaar nee tegen 

een verzoek om opvang van extra mensen, in dit geval gaat het om 9 extra mensen. Daar is een 

tussenvoorziening voor, deels om niet de druk op de woningmarkt te doen toenemen. De heer 

Lambers zal hier mogelijk een motie toe indienen.  

 

De heer Lambers vraagt naar de 500 euro energietoeslag bovenop de 800 euro, toegezegd door 

het Rijk. Wethouder Baali zegt dat de gemeente meer doet dan andere gemeente. Alle mensen 

die hiertoe recht hebben ontvangen de dag na de vergadering deze 500 euro. Van de volgende 

1300 euro zal in december al 500 euro overgemaakt worden. De resterende 800 euro volgt in 

2023. Daarmee spreiden we de hulp. De heer Verbeek vraagt of mensen nog steeds een 

aanvraag kunnen doen. Wethouder Baali zegt dat de e aanvraagtermijn voor de eerste 1300 euro 

wordt verlengd tot 31 december. Mensen die al eerder een aanvraag hebben gedaan en zijn 

afgewezen worden opnieuw beoordeeld.  

 

De heer Weerdenburg vraagt waarom de verlichting bij gebouwen in Nieuw-Vossemeer en al 

enige tijd buiten gebruik is. Dit geldt ook voor Hoogte en Catshoeklaan.  

Wethouder Remery zegt dat er klachten zijn binnengekomen omdat vleermuizen er last van 

zouden hebben. De provincie heeft onderzoek gedaan, daar kwam niks bijzonders uit. Er is 

contact met de dorpsraad wanneer de verlichting weer aan kan. Dat zal elk moment zijn. De 

wethouder zegt toe na te gaan hoe dit zit voor Hoogte en de Catshoeklaan.  
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De heer Caumo heeft gehoord dat TanteLouise in overleg met de gemeente is over een kleiner 

gezondheidscentrum, hij vraagt of de wethouder dit kan bevestigen.  

Wethouder Baali zegt dat onderzocht wordt welke locaties wel een oplossing bieden. Een kleiner 

gezondheidscentrum is een optie. Het is nog niet duidelijk welke partijen daar dan in zouden 

komen. Er wordt nu alleen nog naar locaties gekeken.  

 

De heer Caumo vraagt wat er gaat gebeuren met de groenstrook aan de Waterlinie. Wethouder 

Remery zegt dat er op 21 april een mededeling gestuurd is naar de bewoners. De heer Caumo 

zegt dat hij en buren niks ontvangen hebben. Wethouder Remery zegt toe na te gaan of de brief 

die in april naar de bewoners achter de waterlinie verstuurd zou zijn daadwerkelijk verstuurd is.  

 

De heer Geers vraagt of het college het eens is dat de aanleg van een rondweg al met minimaal 1 

jaar is vertraagd en dat verdere vertraging niet uitgesloten kan worden. Hij vraagt of het college 

het ermee eens is dat dit problematisch is voor de boeren en bewoners. En of het college bereid 

is het project L.06 op te starten. Wethouder Remery zegt dat de vertraging klopt, dit is gekoppeld 

aan ruimtelijke ontwikkelingen waar we op wachten, zoals de RIA. Voor het rekenmodel is het van 

belang hoeveel woningen er gebouwd moeten worden. Naar verwachting is de RIA in Q1 2023 

bekend. Het project wil hij wel opstarten, maar de draad heeft besloten eerst de randweg te doen 

en later de omleidingsroute. Er is geen capaciteit om twee projecten tegelijkertijd te doen.  

 

De heer van Agtmaal vraagt wat de status is van de aankleding van de mobiliteitshub bij 

Dinteloord. Wethouder Remery zegt dat de hub in Q1 is aangelegd, in Q3 is behoefteonderzoek 

gedaan, in Q4 verwachten we de oplevering van het onderzoek van de provincie. De hubs 

worden door de provincie compleet gemaakt.  

 

06. Herziening structuurvisie energie en ruimte 

De heer Rijshouwer vraagt of het mogelijk is om windmolenparken en zonneparken zoveel 

mogelijk te combineren zodat inwoners er zo min mogelijk last van hebben. Hij vraagt wat de 

status is van Osiris.  

De heer Aben mist de mogelijkheden om energie te behouden in kassen of restwarmte te 

hergebruiken.  

De heer Theuns vraagt om dit dossier voortvarend op te pakken. Hij vraagt of de plannen er al 

snel zijn, anders kan dit plan beter verdaagd worden. Hij vraagt hoe de raad hierover denkt.  

De heer Huijbregts vraagt hoe de contacten met initiatiefnemers van diverse zonneparken 

verlopen en hoe het ervoor staat met vergunde locaties. Hij vraagt wanneer er weer een zitting is 

bij de Raad van State inzake Carolinapolder. De agrarische sector stelt veel vragen over 

kleinschalige windmolens, hij wil graag een benchmarkonderzoek hoe andere gemeenten met 

kleinschalige windmolens omgaan. 

Mevrouw Feskens is geen voorstander van een benchmark, we kunnen onze eigen beslissingen 

nemen. Ze noemt verschillende methoden om resultaten mee te boeken.  

De heer Geers vraagt of het college voordeel ziet in het project Osiris en of dit op de agenda 

staat. Hij vraagt hoe betrouwbaar de getallen zijn, er worden verschillende getallen genoemd. 

Heeft het college kennis genomen van de groen gas productie van Cosun? Daarmee kunnen alle 

huizen van Steenbergen verwarmd worden. De data zou gebaseerd zijn op 2019, tweejaarlijks 
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moet geüpdatet en gemonitord worden. Gaat het college een klimaatmonitor ontwikkelen en is 

het college voornemens om het scenario verduurzaming glastuinbouw te ontwikkelen? Hij vraagt 

of er voldoende ambtelijke capaciteit is om dit allemaal op te pakken.  

De heer Lambers zegt dat je ziet dat we veel doelstellingen niet gaan halen, de oorspronkelijke 

visie energie en ruimte is gebakken lucht. De uitgangspunten van deze gewijzigde visie mist weer 

een wetenschappelijke onderbouwing, weer op drijfzand gebouwd. In het stuk staat dat 

windenergie nodig is, maar wij procederen tegen de provincie om windmolens tegen te gaan. Hij 

gaat nooit meewerken aan meer en groter windmolens in de gemeente Steenbergen. Hij vraagt 

het college dit stuk terug te nemen en wat tijdens de informatieavond is gezegd te verwerken in 

deze notitie. Hij vraagt de griffier een beeldvormende vergadering te beleggen waarbij de CEO 

van Cosun en de directeur van ZLTO aanwezig zijn om te praten over wat hier speelt. Met 

deskundige mensen kijken hoe het probleem van de glastuinbouw kan worden opgelost.  

Wethouder Remery is geen voorstander om dit stuk te verdagen. In mei 2021 kwam de vraag uit 

de raad om de visie te wijzigen. Toen speelde de situatie rondom het project in het Oudland. Er is 

verzocht om zo snel mogelijk aan te passen zodat dat niet door kon gaan. Dat hebben we in deze 

evaluatie opgenomen. Als je dit gaat verdagen dan bestaat het risico dat dat project alsnog 

ingediend wordt en dan wel gelijk krijgt. Daarom is het opgenomen in deze nota. Daarnaast zijn 

tussentijds evaluaties geweest.  

Mevrouw Feskens vraagt hoe hoog de wethouder de kans acht dat dat gebeurd.  

Wethouder Remery zegt dat niet te weten. Maar het is belangrijk om een ongewenste situatie te 

blokkeren. We kunnen een nieuwe duurzaamheidsvisie opstellen waarin alle ideeën 

ondergebracht kunnen worden. Dan hebben we een nieuw uitgangspunt. Er kan een 

beeldvormende vergadering voor georganiseerd worden. We moeten nu onze tijd besteden aan 

de acties die hier zijn geformuleerd. Binnenkort zal er een presentatie worden gegeven door 

Osiris en glastuinbouw Nederland, er is al een datum maar we moeten kijken of het past in uw 

agenda. De heer Lambers vraagt of Cosun daar ook voor uitgenodigd kan worden. Wethouder 

Remery zegt dat na te zullen gaan.  

 

De heer Huijbregts is er voorstander van deze maand een besluit te nemen. Over een 

duurzaamheidsvisie kunnen we het op een later moment hebben. Hij is er voorstander van om te 

kijken wat andere gemeenten doen met kleine windmolens. Ook is hij benieuwd hoe ver andere 

gemeenten zijn met de RES en hoe zij ermee omgaan.  

Wethouder Remery zegt toe uit te zullen zoeken hoe ver andere gemeenten zijn met de RES.  

De heer Lambers wil voor de besluitvormende vergadering weten of er een informatieavond zal 

zijn met Osiris, Glastuinbouw Nederland en Cosun.  

De heer Huijbregts vraagt wat de juridische status is van het traject Carolinapolder 

Wethouder Remery zegt dat er een onderzoek komt naar kleine windmolens, naar de voor- en 

nadelen. U beslist of ze er komen. Hij weet de datum van behandeling in de Raad van State niet 

uit zijn hoofd. U hoort voor de raad of de informatieavond doorgaat.  

 

Het voorstel gaat als bespreekstuk naar de besluitvormende vergadering van 20 oktober.  
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07. Bespreking op verzoek van de heer Lambers en de heer Huisman, ingekomen stuk 7 

‘beantwoording artikel 40 vragen over het woonwagencentrum Steenbergen’ uit de 

oordeelvormende vergadering van 8 juni 2022. 

De heer Lambers zal het woord doen over het woonwagenkamp in Steenbergen en De heer 

Tunders over het woonwagenkamp in Dinteloord. De heer Lambers maakt zich zorgen over het 

woonwagenkamp in Steenbergen. Hij vraagt het college naar het energiezuinig maken van 

openbare verlichting, de drempels die zouden worden aangebracht en de beschadigde schuur. 

Ook wil hij weten hoe ver de gemeente is met Stadlander en Woonkwartier. Hij kondigt aan 

voornemens te zijn een motie in te dienen in de besluitvormende vergadering van 20 oktober 

over dit onderwerp. Hij verzoekt om een periodieke raadsmededeling over dit dossier en hij 

verzoekt het college de afwikkeling van dit dossier zo snel mogelijk plaats te laten vinden.  

De heer Tunders vraagt wat het nut is geweest van het Bibob traject. Hij vraagt of iedere burger 

bij het kopen van eigendom van de gemeente Steenbergen een Bibob traject moet doorlopen. Hij 

benoemt het slechte onderhoud van het woonwagenkamp in Dinteloord. Hij vraagt hoe 

telefonische meldingen worden verwerkt, waarom deze niet in de overzichten staan en waarom 

de afhandeling van meldingen zo lang op zich laat wachten. Hij vraagt waarom bewoners die een 

volmacht hebben getekend om communicatie via een derde partij te laten verlopen geen 

melding bij de gemeente mogen maken. Hij vraagt of het noodzakelijk is om met externe 

adviseurs te werken en wil graag weten hoeveel dit kost.  

Wethouder Baali zegt dat het geen makkelijk dossier is. Hij gaat terug komen bij de raad met een 

voorstel waarbij hij in zal gaan op alle zaken die genoemd zijn. De focus moet nu gaan liggen op 

uitbreiden van standplaatsen. Er zijn afspraken gemaakt met de bewonerscommissie in 

Steenbergen en de wethouder heeft het woonwagenkamp bezocht.  

 

De heer Tunders vraagt of de wethouder de gesprekken zonder derde partijen aan wil gaan. 

Wethouder Baali zegt dat het een mogelijkheid is. De vorige keer was de externe adviseur erbij. 

De adviseur heeft alleen technische toelichting gegeven. Hij verzekert dat er gesprekken 

plaatsvinden tussen de bestuurder en bewoners. Om ook in Dinteloord en Nieuw Vossemeer de 

zaken op orde te maken zal geld nodig zijn, hiervoor komt hij terug bij de raad. Het uitbreiden 

van standplaatsen wordt besproken met bewoners. De raad zal in december het financiële 

plaatje en hernieuwd woonwagenbeleid ontvangen. Voor wat betreft de bewoners die willen 

blijven huren, Stadlander is niet bereid die rol over te nemen. De woningcorporaties zijn verenigd 

in een stichting, daar kan de gemeente geen afspraken mee maken. Er zijn wel bestuurlijk 

gesprekken gestart. De heer Caumo vraagt of de woningbouwverenigingen buiten de wet treden. 

Wethouder Baali zegt dat hierover regionaal gesprekken zijn gestart. Zijn prioriteit ligt ibj een 

voorstel waarin zoveel mogelijk zaken worden behandeld. Hij wil dat zoveel mogelijk mensen 

gaan kopen, maar zal dit niet afdwingen. Als mensen willen blijven huren kan dat. Grote zaken 

zoals uitbreiden van standplaatsen, dat wordt in 2023 voorbereidt. Alles wat eerder kan zal 

eerder gedaan worden. Wethouder Baali zegt toe uit te zoeken hoe het zit met de meldingen en 

de brief waarin dit staat te rectificeren indien dit niet blijkt te kloppen. De heer Verbeek vraagt 

waarom de kosten niet worden meegenomen in de begroting volgende maand. Wethouder Baali 

zegt dat dat een optie is, maar hij wil goed weten hoe het ervoor staat en daarna om bekostiging 

vragen. De heer Tunders vraagt of er in oktober iets gaat gebeuren met de buitenkant van de 

dake. Wethouder Baali zegt dat dingen die zijn toegezegd niet uitgesteld zullen worden. De heer 
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Weerdenburg en Mevrouw Feskens vragen om de kosten mee te nemen in de begroting. 

Wethouder Baali zegt dat de volgorde van financiële stukken niet van invloed moet zijn. Dat gaat 

hij met het college bespreken. Hij doet er geen toezegging over. Het resultaat mag niet zijn dat er 

vertraging komt in onderhoud.  

 

De heer Lambers benoemt het belang van voldoende standplaatsen door uitbreiding of een 

vierde woonwagenkamp. Hij roept op om het goed bij te houden en mensen te faciliteren om zelf 

hun woonomgeving bij te houden. Wat betreft de woningcorporaties moet de gemeente hard 

optreden. Hij is voorstander om de kosten te regelen in de begroting. De heer Tunders roept 

nogmaals op om afstand te doen van externe bureaus. Wethouder Baali zegt dat de lege 

standplaatsen benut moeten worden. Technische beleidsregels moeten hiertoe aangepast 

worden. Dat voorstel krijgt u in december. Als er behoefte is aan uitbreiding dan is dat 

bespreekbaar. Hij heeft bestuurlijk goed contact met Stadlander, maar op dit dossier is te weinig 

aandacht geweest. Dat gaat hij proberen te repareren. Hij zegt toe de raad periodiek te 

informeren over dit onderwerp.  

 

Agendapunt 8. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst 

Mevrouw Feskens verzoekt ingekomen stuk 5, artikel 40 vragen uitvoering entrees, te agenderen.  

 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:00 

 

 

Aldus besloten in de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen 07 

december 2022 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

R.A.J. Defilet. MA  W.J.P.M. Maas 

 

 


