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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van 18 januari 2023 

 

Op:  18 januari 2023 

Aanvang:  19:30 uur 

 

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

 

 De dames: R.M. Pronk    burgerlid 

   M.C.H.M. Feskens   lid 

   A. Uijtdewilligen   burgerlid 

 

 De heren:  M. Rijshouwer    lid 

   W.J.P.M. Maas    lid 

   M.H.C.M. Lambers   lid 

   E.G.J. Hobo    burgerlid  

   J.C.M. Verbeek    lid 

   J.H.F. Weerdenburg   lid 

    J.W. Huijbregts    burgerlid 

   A.F.C. Theuns    lid  

   G.M.J. Tunders    burgerlid 

   J.J.M. Stoeldraijer   lid 

   E.A.H. van Thillo   lid 

   R.J.M. Geers    lid 

   A.P.A. van der Wegen   lid 

    R.D.A. Caumo    burgerlid 

     

  De heren: R.P. van den Belt   burgemeester 

   C.A.A.M. Gommeren   wethouder 

   M.H.H.I. Remery   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 18 januari 2023  

 

 

01. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 

 

02. Vaststelling van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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03. Spreekrecht burgers 

Er zijn geen insprekers. 

 

04. Vaststelling van de besluitenlijst van 7 december 2022 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

05. Vragenhalfuur 

De heer Lambers stelt vragen over de vestiging van een niet grond gebonden veehouderij in de 

Heen, naar aanleiding van een artikel in de Steenbergse Courant. Hij wil weten of het college hier 

al bekend mee was, met wie er contact is geweest en of het passend is binnen de Natura2000 

richtlijnen en milieuvereisten. Hij verzoekt het college om de raad actief te informeren en niet tot 

vergunningverlening over te gaan tot de raad is geconsulteerd.  

Wethouder Gommeren zegt dat de gemeente een terughoudend beleid heeft voor intensieve 

veehouderijen. Ondanks dit kan het college niet elke aanvraag weigeren. Dat betekent niet dat 

het college achter de plannen van de veehouder staat. 24 december 2021 is de aanvraag 

ingediend. Met veel partijen is gesproken, zoals Leefbaarheid de Heen, de ondernemer en de 

Provincie. De OMWB is gevraagd om te toetsen. Alle richtlijnen worden meegenomen. Het college 

zal de raad informeren, maar het college is het bevoegd gezag voor het verlenen van de 

omgevingsvergunning.  

De heer Lambers vraagt waarom de raad niet is geïnformeerd over de vergunningaanvraag in 

december 2021.  

Wethouder Gommeren zegt dat dagelijks gekeken kan worden welke vergunningen aangevraagd 

en verleend worden.  

De heer Lambers vraagt of de wethouder kan toezeggen om alles eraan te doen dit tegen te 

gaan.  

Wethouder Gommeren zegt dat het college er alles aan doet om uitbreiding van intensieve 

veehouderij tegen te gaan. Op basis van het rapport van het OMWB zal besloten worden.  

De heer Lambers vraagt of het rapport eerst aan de raad voorgelegd kan worden alvorens een 

besluit over vergunningverlening wordt genomen.  

Wethouder Gommeren zegt toe voor de volgende raadsvergadering schriftelijk te antwoorden of 

het rapport van de OMWB eerst met de raad gedeeld kan worden alvorens het college een 

besluit neemt.  

De heer Verbeek vraagt naar de kwestie van de varkenshouderij Naalden in Bergen op zoom.  

Wethouder Gommeren zegt toe na te gaan in hoeverre deze kwestie van toepassing is voor 

Steenbergen en of dat de raad met voldoende onderbouwing een besluit kan nemen. 

 

De heer Weerdenburg vraagt naar de huidige status van camping Mattenburg in Nieuw-

Vossemeer en wat er op korte termijn gaat gebeuren.  

Wethouder Remery zegt dat er een gesprek is aangeboden aan de ondernemer over het 

bestemmingsplan en kwaliteitsplan. Tot heden heeft hij daar geen gebruik van gemaakt.  

 

De heer Stoeldraijer vraagt of het fietspad Halsters Laag van de baan is en of de gemeente 

Steenbergen nog steeds penvoerder is.  

Wethouder Remery zegt dat de gemeente Steenbergen nog steeds penvoerder is. Het stuk 

fietspad is nog niet gerealiseerd door vertraging bij de vergunningverlening bij de ODBN. Bergen 
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op Zoom heeft aangegeven dat als er gelden overblijven na de financiële afrekening, daarmee 

het stuk fietspad gerealiseerd wordt.  

De heer Stoeldraijer vraagt of de bouw van kassen op het AFC past in het streven van de 

gemeente naar een glastuinbouw zonder gebruik van fossiele brandstoffen.  

Wethouder Gommeren zegt dat glastuinders bezig zijn met de omschakeling naar duurzame 

energie. Voor nu hebben ze het gas nog wel nodig. Voor grote bedrijven gaat aanvraag direct 

naar gasleverancier. Voor kleinere bedrijven geven we geen toestemming om gasketels te 

plaatsen. 

De heer Maas vraagt of het college na kan gaan of het stookseizoen van de vergunde AFC kas kan 

worden uitgesteld, bijvoorbeeld tot OSIRIS is gerealiseerd.  

Wethouder Gommeren zet toe te informeren welke glastuinbouwbedrijven gasreductie hebben 

toegepast of het gas helemaal uit hebben gezet. 

 

De heer Maas stelt vragen over de kerncentrale Doel. Hij wil weten of het college zijn zorgen deelt 

en  om welke milieugevolgen het gaat in het krantenartikel in BN de Stem. Hij vraagt of het 

college meer voorlichting kan geven over het gebruik van jodiumpillen en of de burgemeester 

contact kan opnemen met burgemeester Petter om samen op te trekken.  

Burgemeester van den Belt zegt dat het hier een voornemen betreft. De Belgische overheid 

neemt een besluit, daarmee is de invloed klein. Uiteraard houdt hij contact met burgemeester 

Petter. Over de milieugevolgen is nog niks bekend want het onderzoek moet nog plaatsvinden. Er 

is contact met de veiligheidsregio of er behoefte is om meer te informeren over jodiumpillen. Dit 

moeten we niet onnodig doen want dat leidt tot paniek.  

De heer Maas vraagt of de raad een gespreksverslag kan ontvangen.  

Burgemeester van den Belt zegt dat dit middels de burgemeesterbrief zal gebeuren.  

 

De heer Maas stelt vragen over een ondernemers met een foodtruck in Nieuw-Vossemeer. Hij wil 

weten waarom bepaalde zaken geweigerd worden en of het college terug kan vallen op 

maatwerk.  

Wethouder Gommeren zegt toe schriftelijk te reageren op de vragen over de foodtruck in Nieuw-

Vossemeer 

 

De heer van der Wegen stelt vragen over de motie Tevredenheidsondezoek ecologisch 

maaibeheer. Hij wil weten of deze motie al is uitgevoerd, wanneer dit is gedaan of wanneer het 

gedaan wordt en of er een nieuw contract is met de aannemer.  

Wethouder Remery zegt dat de enquête nog niet is uitgevoerd. De planning is om dat in het 

tweede kwartaal van 2023 te doen. Er is een nieuwe hoofdaannemer met verschillende 

onderaannemers.  

De heer Lambers vraagt of het klopt dat de hoofdaannemer de onderaannemer waar in eerste 

instantie veel klachten over waren, is aangenomen als onderaannemer.  

Wethouder Remery zegt dat dat klopt. De wethouder zegt toe na te gaan of dat er richtlijnen zijn 

verstrekt bij de gunning van het ecologisch maaibeleid welke onderaannemers betrokken mogen 

worden. 

 

De heer Verbeek stelt vragen over openbare toiletten. Dit zou heel veel geld kosten. Hij had 

gevraagd om specificatie van die bouwkosten. De wethouder heeft zich gebaseerd op wat het in 

andere gemeenten kost. Hij vraagt of het bij dit soort toiletten gaat om zelfreinigende toiletten en 

of er alternatieven zijn. Daarnaast wil hij weten of het ooit rendabel zal zijn om deze toiletten in 
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de gemeente te realiseren.  

Wethouder Remery zegt uit te zijn gegaan van een zelfreinigend toilet voor invaliden, zodat 

iedereen er gebruik van kan maken. Er zijn goedkopere modellen maar die zijn niet ingesteld op 

invaliden. We kijken in Roosendaal hoe ze dit aanpakken, bijvoorbeeld door gebruik te maken 

van horeca en gemeenschapshuizen.  

 

06. Integraal veiligheidsplan de Markiezaten 2023-2026 

De heer Theuns zegt dat het plan er goed uitziet. Hij vraagt of het mogelijk is dat het college extra 

geld zal vragen voor het fonds als het hiermee niet blijkt te lukken. Hij verzoekt het college dit 

plan ook goed te communiceren naar de inwoners en vraagt wat de plannen hieromtrent zijn. Hij 

gaat akkoord met het plan.  

De heer Rijshouwer vraagt zich af of het realistisch is voor onze BOA’s om deze acties uit te 

voeren. Zijn er wellicht meer BOA’s nodig. Hij vraagt hoe de uren van de BOA’s over de week zijn 

verdeeld.  

De heer Weerdenburg vraagt of het mogelijk is halverwege het jaar een update te krijgen over 

het plan. Hij zal instemmen met het voorstel 

Mevrouw Uijtdewiligen vraagt of het jaarplan haalbaar is. Ze wordt graag tussendoor bijgepraat 

over de voortgang. Ze wil ook graag weten hoe de burgers geïnformeerd gaan worden. Veiligheid 

in het buitengebied is er belangrijk, is dat mogelijk om te garanderen met de capaciteit die we nu 

hebben? 

De heer Stoeldraijer zegt in te stemmen met het voorstel. Hij vraagt extra aandacht voor 

daklozen arbeidsmigranten.  

De heer Lambers vindt het plan er goed uitzien. Hij stemt in met dit plan. Hij vraagt het college 

wel om de raad regelmatig te informeren over de voortgang.  

Burgemeester van den Belt stelt dat samenwerking zeer belangrijk is bij het bestrijden van 

criminaliteit en ondermijning. Het integraal veiligheidsplan bevat accenten voor de komende vier 

jaar. Zo kunnen we allemaal ons beleid op elkaar afstemmen. We moeten goed kijken naar de 

capaciteit. We zijn begonnen met wijkgericht werken en de blauwe gang. Wij willen preventief in 

beeld brengen wat er gebeurd in de wijken zodat we op tijd in kunnen grijpen. Juist aan de 

voorkant moeten we een bijdrage leveren. We zien dat de instroom bij de politie toeneemt. We 

hebben vier BOA’s. Alleen investeren in capaciteit is niet genoeg, we hebben nu goed in beeld 

hoe we mensen moeten inzetten. Het vraagstuk van dakloze arbeidsmigranten is geen onderdeel 

van het veiligheidsplan. Als we dit signaleren grijpen we in. Als er extra middelen nodig zijn zal 

dat met de begroting aan de raad voorgesteld worden. Via de burgemeestersbrief zal de raad 

geïnformeerd worden over de voortgang van het plan. Via preventieteams wordt 

gecommuniceerd naar burgers. Met communicatie zal gekeken worden of we vanuit de 

gemeente ook kunnen communiceren, maar moeten wel goed beoordelen wat we wel en niet 

communiceren.  

 

De voorzitter concludeert dat het stuk als hamerstuk naar de besluitvormende vergadering van 

26 januari gaat.  

 

07. Bespreking ingekomen stuk 5, beantwoording artikel 40 vragen over uitvoering 

entrees, uit de oordeelvormende vergadering van 5 oktober 2022 

Mevrouw Feskens wil het graag hebben over de breder getrokken motie en hoe we nu verder 

gaan. Ze wil ook weten waarom de motie zoveel verder is uitgebreid en waarom de herinrichting 
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van de haven en het a4 Hotel hierbij betrokken is. Het lijkt nu een onuitvoerbaar project. Ze 

vraagt of het college kan toezeggen terug te gaan naar hoe de motie ooit bedoelt was. Ze vraagt 

extra aandacht voor het aquaduct Steenbergen aan zee, dit wil ze opgeknapt hebben. Ze vraagt 

hoe de andere fracties hierover denken.  

De heer Maas zegt dat er meer wordt gedaan dan in de motie gevraagd wat zorgt voor onnodige 

vertraging van de opknapping van de entrees en het geld dat daartoe bestemd was. Hij vraagt 

het college of dit klopt. Een van de opdrachten was het vervangen van de komborden met als 

eisen: duurzame frames, uitingen van dorpswapens/dorpsvlaggen of de Brabantse wal. Hij vraagt 

of deze afspraak wordt nagekomen. De letters op sommige komborden zijn vervaagd, dit zou al 

in 2022 aangepakt worden. Hij vraagt het college wanneer dit wordt gedaan.  

De heer van der Wegen zegt dat het niet te veel geld moet kosten zo lang het er verzorgd uitziet. 

Hij vraagt op welke manier de voorbereidingskosten zijn verrekend.  

De heer Huijbregts vindt het jammer hoe de kernborden erbij staan. Liefst op een duurzame 

manier vervangen.  

Wethouder Remery zegt dat er een raadsmededeling verstuurd is waarin staat hoe de 

herinrichting van de entrees ingevuld zal worden. Daar is ook gesproken over budgetten en 

communicatie met burgers. Er is toen niks dan positieve reacties ontvangen. Daarom is het 

college op die manier aan de slag gegaan. Door wisselingen in de organisatie zijn er bepaalde 

dingen blijven liggen, zoals de komborden. Dat heeft veel te lang geduurd. In het voorjaar 

worden de kleinere locaties uitgevoerd, de grotere komen in het najaar. De komborden zijn 

besteld. Dit zijn er 11, dat is geïnventariseerd na een tour. In maart zullen die geplaatst zijn. Het 

Aquaduct valt onder Rijkswaterstaat, hij kan nagaan bij Rijkswaterstaat of dat opgeknapt kan 

worden maar dat kunnen we niet zelf doen.  

Wethouder Remery zegt toe na of dat bij de vervanging van de komborden voldaan wordt aan 

wat er in de motie is gesteld.  

Wethouder Remery zegt toe dat hij zal uitzoeken op welke wijze de € 50.000 

voorbereidingskosten zijn verrekend. 

Mevrouw Feskens stelt voor om eerst te zorgen dat de komborden en de entrees netjes zijn en 

het project niet te groot maken.  

Wethouder Remery zegt dat er afspraken zijn gemaakt met bijvoorbeeld dorpsraden, daar moet 

hij zich aan houden.  

De heer Lambers stelt voor om niet onnodig veel geld te besteden en het geld dat overblijft te 

besteden aan de inwoners. Hij overweegt hiertoe een motie in te dienen.  

Wethouder Remery is bereid om te kijken waar geld bespaard kan worden.  

De heer Theuns vraagt hoeveel geld er over blijft na wat er reeds besteld is of besteld gaat 

worden. Op die manier kan de raad de eventuele motie van de Volkspartij goed op waarde 

schatten.  

De heer Stoeldraijer vraagt of de wethouder een overzicht kan delen van alle gemaakte afspaken 

met dorpsraden en de bijhorende kosten. Zo kan getoetst worden of alles past binnen de drie 

ton.  

Wethouder Remery zegt toe een raadsmededeling aan de raad te doen toekomen. Daarin zal 

een overzicht worden verstrekt van de werkzaamheden die nog gepland staan (op basis van 

reeds gemaakte afspraken) of kunnen komen te vervallen. Bij dit overzicht worden ook de kosten 

benoemd voor de nog geplande werkzaamheden of welk bedrag vrij komt te vallen. Daarbij 

wordt tevens duidelijk gemaakt hoeveel er bespaard wordt en waar deze middelen voor ingezet 

kunnen worden. 
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08. Bespreking ingekomen stuk 14, raadsmededeling uitvoering motie drempelschouw, 

uit de oordeelvormende vergadering van 7 december 2022 

De heer Weerdenburg vraagt wat het vervolgtraject is en welk tijdspad erbij hoort. Er moet een 

eenheid in drempels komen.  

De heer Hobo zegt dat het onderzoek door externen is gedaan, terwijl in de motie is gevraagd om 

dit door de eigen organisatie te laten doen. De paaltjes zorgen voor gevaarlijk rijgedrag. De 

paaltjes en bollen zijn soms slecht zichtbaar. Hij verzoekt om een meldpunt ‘palen’.  

De heer Geers vraagt wat het college gaat doen aan die locaties en hoe er gecommuniceerd gaat 

worden naar de inwoners die de enquête hebben ingevuld.  

Mevrouw Feskens vindt het opvallend dat in de raadsmededeling staat dat er door 

capaciteitsproblemen nu niks gedaan kan worden. Er is immers wel een probleem. Dit is geen 

goede manier van communiceren. Ze vraagt of dit onderdeel van het GVVP wordt. Ze ziet de 

paaltjes niet als een van de grotere problemen die nu speelt.  

Wethouder Remery zegt dat er een handboek komt over hoe een drempel eruit moet zien. Je kan 

niet altijd drempels voorkomen, soms is dat een vereiste. De drempels zullen bekeken worden. 

Er komt een plan van aanpak in het tweede kwartaal van 2023. Er wordt dan ook naar de kosten 

gekeken. De inwoners die de enquête hebben ingevoerd worden over de uitslagen en stand van 

zaken geïnformeerd. Drempels aanpakken moet je bij voorkeur doen bij herinrichting. Anders ga 

je onnodig geld uitgeven. De paaltjes en bollen zullen ook bij herinrichting bekeken worden of ze 

weg kunnen.  

De heer Weerdenburg vraagt om een goede inventarisatie van wat moet gebeuren op basis van 

wat er nu ligt. Hij verwacht dat de vele mensen die gereageerd hebben op een adequate manier 

geïnformeerd worden over de voortgang.  

Wethouder Remery zegt dat de dialoog vervolgt moet worden. Hij hoopt snel met vervolgacties te 

kunnen komen.  

 

09. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst 

De heer Theuns stelt een vraag over de toezegging K90, met betrekking tot de struikelstenen. Hij 

vraagt of de wethouder nog steeds voornemens is om in februari uitsluitsel te geven over het 

onderzoek naar de struikelstenen.   

Wethouder Remery zegt dat alle organisaties die met herdenkingen te maken hebben worden 

betrokken. Er komt een gezamenlijk programma. De struikelstenen komen daar ter sprake. Die 

gesprekken zullen eind februari/begin maart plaatsvinden. Vandaaruit komt het college zo snel 

mogelijk terug naar de raad.  

De heer Lambers stelt een vraag naar aanleiding van ingekomen stuk 01, met betrekking tot 

cadeaubonnen voor huurders. Hij vraagt waarom bijna alle huurders worden gecompenseerd 

met een cadeaubon, maar geen van de eigenaren. Ook wil hij weten of de woningcorporaties een 

vergoeding beschikbaar stellen voor huurders om hun woningen energiezuiniger te maken.  

Wethouder Remery zegt toe na te gaan of dat de energie-cadeaubonnenactie breder uitgezet 

kan worden, ook onder huiseigenaren. 

De heer Lambers stelt een vraag naar aanleiding van ingekomen stuk 03, betreffende 

beantwoording artikel 40 vragen over de rijkssubsidie. Hij vraagt wanneer de subsidieadviseur 

begint en voor welk tijdsdeel. Hij vraagt het college de raad periodiek te informeren. Ook wil hij 

weten of de kosten van de adviseur per project geboekt worden of als afzonderlijke 

begrotingspost.  
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Wethouder Remery zegt toe de vraag over de werving van de subsidieadviseur schriftelijk te 

beantwoorden. 

De heer Hobo stelt een vraag over het zonneveld. Het doel van de energietransitie gaat op deze 

manier niet lukken. Kan het college hulp bieden om dit te versnellen.  

Wethouder Remery zegt toe na te gaan wat de gemeente kan doen om de realisatie van het 

zonnepark De Eendracht te ondersteunen. 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:15 

  

 

Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen 8 

februari 2023 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

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

 


