VOORWOORD
Het is alweer enkele maanden geleden dat nummer 100, de
kalender, verscheen. Het nummer oogstte veel waardering en
je kunt er goed mee voor de dag komen. Persoonlijk heb ik er
8 nieuwe donateurs mee gescoord. Dus als u hem uit hebt,
niet weggooien maar reclame mee maken.
Dit nummer is, met als grote brokken het verslag van de
algemene vergadering en het jaarverslag 2013, minder
spannend maar wel goed om het geheugen weer even op te
frissen.
Bert Zwiers, secretaris
FINANCIELE BIJDRAGE
Benegora moet ook op de kleintjes letten. Daarom via deze
route het vriendelijke verzoek uw bijdrage voor 2014 over te
maken. Als u dat al spontaan gedaan hebt mag u de rest
overslaan.
De minimale bijdrage bedraagt € 11,50 per lid/ donateur. De
partnerbijdrage is € 8,50. Wil uw partner ons ook steunen dan
is de minimale bijdrage dus € 20. Hogere bijdragen worden
uiteraard ook graag geaccepteerd. Bankrekeningen:
NL10 RABO 0140 5852 73 of NL 17 INGB 0002 6962 17
t.n.v. Benegora, Nederheide 2, Woensdrecht.
BRABANTSE WAL GEGROEID?
In de ‘Marketingvisie voor het verhogen van de aantrekkingskracht van de Brabantse Wal’ van de Streekorganisatie, las ik
dat het hoogste punt 39,1 meter zou zijn. Ik dacht ‘ja hoor,
overdrijven is ook een kunst’. In de wandelgids en het boek
‘Ontdek de Brabantse Wal’ hebben we het zelf immers maar
over zo’n 20 meter!
Maar alle aandacht heeft de BW goed gedaan. Wikipedia
leverde het bewijs: In het (niet toegankelijke) landgoed Putse
Moer ligt de Hoogenberg, 39,1 meter hoog. Dus, als u weer
eens opschept over onze mooie regio: De Brabantse Wal is
met z’n Hoogenberg het hoogste punt in Brabant en dat is
maar liefst 3.910 centimeter!
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AVIOLANDA
Bent u geschrokken van de krantenkop ‘Milieuclubs op
ramkoers’? Zo’n kop dekt lang niet altijd de lading maar het is
wel zo dat we een stevige brief geschreven hebben omdat we
de indruk hebben dat de gemeente zich niet aan een
gemaakte afspraak houdt. Uitbreiding van de Kooi is in
principe gereserveerd voor Aviolanda. De gemeente wil nu
uitbreiding voor locale bedrijven zonder dat duidelijk is dat ook
aan de (toekomstige) Aviolanda claim voldaan kan worden.
In een gesprek dat we inmiddels gehad hebben, hebben we
een volledige en transparante onderbouwing van de plannen
gevraagd, inclusief Aviolanda. De verwachting is dat het
rapport in het najaar gereed zal zijn.
VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 23 oktober 2013
Opening
Voorzitter Adrie Dobbelaar opent de vergadering en heet een,
helaas klein, aantal aanwezigen welkom .
Vaststellen verslag algemene vergadering 2012
Het verslag van de AV 2012 is gepubliceerd in de BENEGORA
INFO nr. 99. Er is geen behoefte het voor te lezen en het wordt
zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
Ingekomen stukken en mededelingen
De secretaris meldt de ingekomen brief van de financiële
commissie. Deze zal bij agendapunt 5 aan de orde komen.
Verder zijn een 2-tal afmeldingen ontvangen.
Financieel verslag
Het financieel verslag wordt door de penningmeester
geprojecteerd en toegelicht. Het jaar is afgesloten met een
nadelig saldo van € 2.593. Begroot was dat uitgaven en
inkomsten gelijk zouden zijn. Aan de inkomstenkant is de post
subsidies de meest in het oog springende. In de begroting was
de subsidie van Bergen op Zoom (circa € 1.800) nog
opgenomen maar vorig jaar is deze subsidierelatie echter door
BoZ beëindigd. Aan de uitgavenkant zijn vooral de porto- en
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drukkosten lager doordat minder INFO’s zijn verschenen. De
huisvestingskosten zijn lager omdat we niet meer kunnen
beschikken over de Groenplaats in Huijbergen. Op
abonnementen en bijdragen werd bezuinigd. De lagere
uitgaven compenseerden vrijwel geheel de lagere inkomsten.
Het tekort komt voor rekening van de eenmalige uitgave voor
het boek ‘Ontdek de Brabantse Wal’ dat aan alle leden en
donateurs is aangeboden.
Verslag Financiële Commissie
De financiële commissie, bestaande uit de heren Luijks en den
Heijer, heeft de administratie gecontroleerd en in orde
bevonden. Zij hebben dit schriftelijk aan het bestuur gemeld.
Rien Luijks licht e.e.a. nog toe. De cijfers zijn conform de
zojuist gepresenteerde en de vergadering wordt voorgesteld
penningmeester en bestuur voor het boekjaar 2012 te
dechargeren. De vergadering volgt het advies van de
commissie en gaat akkoord. De voorzitter dankt zowel de
penningmeester als de financiële commissie.
Fred Severin is bereid het aftredende lid Rien Luijks op te
volgen. Hij zal volgend jaar, samen met Leo den Heijer, de
boeken controleren.
Jaarverslag 2012
Zoals gebruikelijk is het jaarverslag van het bestuur
gepubliceerd in de meest recente INFO (nr.99). Er is geen
behoefte aan voorlezing.
Decharge bestuur
De voorzitter constateert dat zowel het financiële als het
activiteiten jaarverslag, door de vergadering zijn geaccepteerd
en de vergadering bevestigt de conclusie dat daarmee het
bestuur is gedechargeerd voor het in 2012 gevoerde beleid.
Bestuurszaken
Vacatures.
Helaas kunnen ook dit jaar geen kandidaten voorgesteld
worden. We zouden graag 2 nieuwe bestuurders benoemen.
Bovendien zou de voorzitter, in verband met drukke
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werkzaamheden, ‘graag’ willen aftreden. Hij voelt zich
bezwaard zo weinig tijd aan Benegora te kunnen besteden
waardoor ‘alles’ zo’n beetje op de secretaris neerkomt. In
verband met de statutaire verplichting van 3 bestuursleden is
hij bereid aan te blijven voor de formaliteiten.
Herbenoeming
Klaas Rosskamp is aftredend bestuurslid. Hij is herkiesbaar,
dit gebeurt bij acclamatie.
Toekomst
Adrie Dobbelaar brengt nog eens duidelijk en onomwonden de
ongewenste situatie voor hem persoonlijk als voor de
vereniging onder woorden en stelt dat, als er geen oplossing
gevonden wordt, we de optie ‘opheffen’ onder ogen moeten
zien. De vergadering vraagt het bestuur een visie uit te
werken.
Kernactiviteiten 2013-2014
De kernactiviteiten waarop Benegora structureel de aandacht
richt:

Luchtkwaliteit, geluid en veiligheid

Antwerps haven- en industriegebied

Ruimtelijke ontwikkeling/ -ordening

Aviolanda

Intensieve veehouderij
komen niet op de gebruikelijke manier aan de orde. Rien
Luijks werpt de vraag op of Benegora ook niet meer aandacht
moet besteden aan bijvoorbeeld de luchtkwaliteit in het
algemeen, en in onze regio in het bijzonder. In het verleden
werd in de Info, of via een apart rapport, wel eens aandacht
besteed aan grote(re) onderwerpen. De vergadering vindt dit
geen slecht idee. Er ontstaat een levendige discussie waarin
o.m. geluid, fijn stof, ultra fijnstof, teruglopende belangstelling
jeugd, de tijdgeest en diverse andere onderwerpen de revue
passeren.
Rondvraag
Er zijn geen vragen.
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Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter de leden
voor hun komst en bijdragen en sluit de vergadering.
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JAARVERSLAG 2013
REGULIER OVERLEG
Streekorganisatie Brabantse Wal
In de loop van het jaar heeft Benegora de vertegenwoordiging
van de Zuidwesthoek in de Streekorganisatie overgenomen
van Namiro die nu op haar beurt ‘agendalid en reserve’ is.
Stichting Brabantse Wal
Benegora is met 2 leden vertegenwoordigd in de stichting. Ook
dit jaar werd weer deelgenomen aan de Brabantse Waldag.
Wandelroutes werden gecontroleerd en hersteld.
Wandelgidsen en het boek Ontdek de Brabantse Wal zijn
uitverkocht. Burgemeester Fränzel heeft de stichting gevraagd
het bij zijn afscheid ontvangen geld te bestemmen.
Grenspark de Zoom-Kalmthoutseheide
Benegora neemt deel aan de werkgroepen Natuur en Water
en Voorlichting, Educatie en Recreatie. Er is ook deelgenomen
aan een aantal workshops in het kader van het nieuwe
beheersplan dat in 2014 zijn beslag moet krijgen.
BMF
Er is deel genomen aan meerdere ‘achterban- en
bijscholingsbijeenkomsten’. Verder is er contact in het kader
van Aviolanda. De directeur van de BMF, Nol Verdaasdonk,
vertegenwoordigt de natuur-en milieuverenigingen in de
stuurgroep. Een aantal procedures zijn mede namens
Benegora gevoerd en verder is de BMF een bron van kennis
voor lokale verenigingen waar we op ad hoc basis graag
gebruik van maken.
Kerncentrale Doel
Klaas Rosskamp heeft het stokje van Adrie Dobbelaar
overgenomen en vertegenwoordigt Benegora nu in de externe
Milieuraad en het Milieuoverleg (Burenraad). Het
‘haarscheurtjes probleem’ hebben we nauwlettend gevolgd
maar het echte werk hebben we overgelaten aan de
professionele deskundigen.
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MILIEU OVERLEG INDUSTRIE
BASF
Na onderhoud aan de onderhand zeer bekende, zo niet
beruchte, steamcracker is weer sprake geweest van
behoorlijke overlast. Aanleiding voor Benegora te vragen of het
proces en de installatie wel stabiel zijn. Samen met een milieuen veiligheidsdeskundige hebben we uitgebreid gesproken
met de manager van de installatie. In een zeer open gesprek
werd ons duidelijk dat proces en apparatuur ‘state of the art’
zijn. Hetzelfde geldt voor de manier waarop incidenten
geanalyseerd worden.
Op ons verzoek werden we ook tot in detail bijgepraat over
een gasontsnapping in juni. Bij dit incident werd over de grens
groot alarm geslagen terwijl dat aan de NL-kant niet gebeurde.
In Putte en Ossendrecht was onrust ontstaan omdat het
nieuws zich via ‘social media’ snel verspreidde. Daar is het
bedrijf uiteraard niet op aan te spreken. Alarmering valt onder
de regie van de meldkamers in resp. Antwerpen en Tilburg. In
dit geval is Woensdrecht niet gealarmeerd i.v.m. de gunstige
windrichting. We zijn het eens dat de communicatie verbeterd
moet worden. Het bedrijf heeft dan ook Twitter en Facebook in
de procedure opgenomen.
Provincie Antwerpen
De geluidcontourenkaart die de provincie conform EU-regels
moet maken is nog steeds niet vrijgegeven. Metingen op
locaties, o.a. net over de grens in de Woensdrechtse polder,
die moeten aantonen dat de praktijk met de theorie klopt, zijn
eind 2012 al afgerond. We hebben een aantal keren
gerappelleerd en houden de vinger aan de pols. De laatste
berichten waren dat het programma af is maar dat er nog een
aantal knelpunten zijn. Wij zien uit naar het beloofde overleg
waarbij we ons zeker weer zullen laten adviseren door een
deskundige.
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OVERLEG/ CONTACT MET OVERHEDEN
VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT
Indaver incident
Een bedrijfsincident bij het vuilverbrandingsbedrijf, waarbij
vluchtige stoffen vrijkwamen, was aanleiding om bij de
Veiligheidsregio te pleiten voor aanpassing van de
alarmprocedure. Door de enorme stank ontstond er veel
onrust in de Zuidwesthoek maar pas na 60 minuten kon de
calamiteitenlijn ingesproken worden. Het duurde dus veel te
lang voordat Woensdrecht geïnformeerd werd. Concreet
hebben wij voorgesteld dat de Vlaamse meldkamer,
onmiddellijk ná de alarmering van de hulpdiensten en de
meldkamer in Tilburg, óók de gemeente Woensdrecht
informeert. Bovendien hebben wij gevraagd de manier van
communiceren te verbeteren. Er zijn tegenwoordig veel
manieren om dat slim en snel te doen. De burger maakt er al
volop gebruik van, met de nodige geruchten tot gevolg.
GEMEENTEN
BERGEN OP ZOOM
Voorontwerp BP-Buitengebied Noord
Met IVN Groene Zoom als trekker hebben een zestal
verenigingen waaronder Benegora, een uitgebreide zienswijze
ingediend op het voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied
Noord. Helaas is er dit keer niet met een klankbordgroep
gewerkt waardoor de zienswijze nogal uitgebreid is.
ROOSENDAAL
Voorontwerp BP-Buitengebied
Op het voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied is een
zienswijze ingediend. Wij zijn van mening dat een behoorlijke
natuurinventarisatie ontbreekt en dat de zgn. Passende
Beoordeling voor de verruiming van verwerking van mest,
onvolledig is.
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WOENSDRECHT
Groeve Boudewijn
Ook in dit jaar bleef het bestuurlijk rond de groeve stil. In de
groeve ging de vernieling door quads en crossmotoren
ondertussen gewoon door en waag het maar niet om er wat
van te zeggen! De loskoppeling van de natuurontwikkeling en
het aardkundig monument van de woningbouw zal wel
doorgaan.
Aviolanda
In december werden we opgeschrikt door een actie van de
gemeente die o.i. tegen de gemaakte afspraken ingaat. In het
zgn. sequentiële stappenplan is vastgelegd dat op de Kooi
15ha gereserveerd moet worden voor Aviolanda. De gemeente
wil echter nu uitbreiden t.b.v. lokale bedrijven die op hun
huidige locatie niet meer voldoende mogelijkheden hebben.
Begrijpelijk dat de gemeente bestaande bedrijven wil
faciliteren maar volgens ons is een eventuele wijziging een
zaak waarover alle stakeholders gezamenlijk moeten
besluiten. Wordt vervolgd in 2014.
Intensieve veehouderij
De ontwikkelingen in de varkens-, kippen- en geitenhouderijen
in de gemeente Woensdrecht worden nauwlettend gevolgd.
Het fenomeen op zich is helaas een gegeven en, zolang de
kiloknallers nog bestaan, rest ons niet anders dan
vergunningverlening te beoordelen, een goede
landschappelijke inpassing te bepleiten en zo nodig
handhaving te vragen. In dit kader is ook dit jaar weer een
zienswijze ingediend en o.a. gewezen op de noodzaak van
een Natuurbeschermingswetvergunning.
Lucht en Geluid
Er zijn diverse bijdragen geleverd aan de Werkgroep Lucht &
Geluid en we hebben aangedrongen op actie. Er zijn genoeg
data verzameld en de provincie heeft bovendien
driepuntsmetingen verricht die niets te raden overlaten.
De gemeente gaat nu via de koninklijke weg het overleg
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opstarten, d.w.z. ambtelijk overleg, gevolgd door bestuurlijk
overleg met de BASF en daarna met de provincies Antwerpen
en Noord-Brabant. Zes jaar na de enorme overlast en vier jaar
na het belevingsonderzoek wordt dat ook wel tijd.
Bestemmingsplan Buitengebied
De gemeente is bezig het door Raad van State afgekeurde BP
te repareren en daarnaast met een beleidsvisie waarin
geregeld wordt welke ontwikkelingen de gemeente wil
faciliteren en welke niet. Voor de klankbordgroep die
geformeerd gaat worden zijn we uitgenodigd. In de loop van
2014 zullen beide afgerond worden. Hopelijk wordt onze
inbreng in het voortraject voldoende gehonoreerd zodat we
niet weer bij Raad van State terecht komen.
Natuurcompensatie Randweg
Voor de aanleg van de Randweg, later Bunkerbaan gedoopt,
moe(s)t natuur gecompenseerd worden. Het plan voorzag o.a.
in ‘bloemrijke graslanden’ langs de weg. Het gebied is in
beheer gegeven van een lokale veehouder. Na 5 jaar is er
echter nog geen bloemetje te zien. We hebben meerdere
keren onze twijfels over de uitvoering geuit en de gemeente
om overleg gevraagd. Dat kostte nogal wat moeite maar na
een stevige brief werd het toegezegd voor begin 2014.
Duurzame energie
Onder de kop ‘West-Brabant gaat collectief aan de
zonnepanelen’ maakte Woensdrecht bekend dat ze mee deed
aan het initiatief. We hebben direct opgeroepen het goede
voorbeeld te geven en het dak van het gemeentehuis te
benutten. Toen het besluit 48 panelen te installeren in de raad
aan de orde kwam hebben we in de opinieraad gevraagd naar
de ambitie op langere termijn: ‘Hoe komt dat dak helemaal vol
en vindt u dat de gemeente een rol kan en moet vervullen bij
het initiëren van bijvoorbeeld zonnecollectieven?’
Ook een mooi punt in de aanloop naar de verkiezingen, toch?
We dachten dat daar in de opinieraad een mooie boom over
op te zetten was. Dat viel dus tegen, geen reactie. Kennelijk
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dus geen duurzame ambitie. Men vond de € 50.000 voor de 48
panelen zeker al mooi genoeg.
Masterplan Scheldeweg
Op het laatste moment werden we betrokken bij het plan dat
de gemeente ging indienen in het kader van Landschap van
Allure. Op onderdelen konden we ons er in vinden maar ons
eindoordeel was toch: Te veel (zichtbaar) rood en nog te
weinig groen. Daar hebben we het niet bij gelaten. Met onze
‘eigen’ landschapsarchitect hebben we binnen de kortste keren
het alternatief Groen en bebouwing gepresenteerd. Vanuit de
polder is van de bebouwing niet meer dan een rode glimp te
zien. Echt een dorpsrand met allure en passend bij
‘Woensdrecht, de groene gemeente op de Brabantse Wal’. De
gemeente heeft haar plan op onderdelen aangepast maar het
geheel was helaas niet goed genoeg. Er werd uit de LvA-pot
geen subsidie aan toegekend.
DIVERSEN
ZeeBrAnt
Het is al weer enige tijd geleden dat de Vlaamse en
Nederlandse milieuverenigingen/-federaties bij elkaar gebracht
werden en samen een grensoverschrijdende ruimtelijke visie
ontwikkelden voor de Gouden Delta. De Zuid-Hollandse
milieufederatie is dit jaar ook aangehaakt. Het is een lange
termijn project en aan Vlaamse kant moeten de ruimtelijke
wensen nog verder uitgewerkt worden. Paul Staes is
onvermoeibaar en succesvol bezig op alle niveaus steun te
verwerven. Komend jaar hopen we de door de Universiteit van
Antwerpen al toegezegde studenten ‘aan het werk te zetten’.
Daarnaast gaan we proberen een Benelux- of EU-pilotproject
van de grond te krijgen.
Geluidmeting
Onze eigen meetapparatuur functioneert nog steeds continue.
De data zijn online te volgen op www.noisenet.nl/benegora. De
Omgevingsdienst en de provincie zijn overtuigd van de
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juistheid van onze cijfers. Ze worden ook in de werkgroep
Lucht & Geluid gebruikt.
Zuidwestelijke Delta
De door het Programmabureau Zuidwestelijke Delta
georganiseerde consulterende gesprekken over de mogelijke
toekomstbeelden op weg naar 2100 zijn afgerond. Het Plan
van Aanpak voor het deelprogramma ZW-Delta van het
Deltaprogramma is gereed.
Natuurbeschermingswet-vergunning vliegbasis
Woensdrecht
Nadat Raad van State de door de minister verleende
vergunning vernietigde is onder leiding van de BMF nieuw
overleg met Defensie opgestart. Strikt genomen zouden
diverse geplande projecten niet uitgevoerd mogen worden
maar uiteraard was het niet de bedoeling de basis lam te
leggen. Afgesproken werd per geval te beoordelen of er een
onomkeerbare situatie kon ontstaan. Als dat niet zo is kan een
gepland project uitgevoerd worden. Verder werd afgestemd
wat en hoe Defensie nog zou moeten aanvullen om wat ons
betreft ‘vergunningwaardig’ te zijn.
INTERN
Het bestuur is er helaas nog niet in geslaagd aanvulling te
vinden. Er is nog steeds minstens één vacature.
Waar mogelijk wordt goed samengewerkt met de Brabantse en
Zeeuwse Milieufederatie, IVN Groene Zoom en Namiro.
Het aantal leden en donateurs is per ultimo bedraagt 125.
De INFO verscheen twee keer. Diverse onderwerpen werden
weer ondersteund door treffende illustraties van Jan Houdijk.
Rob Hagemeijer neemt de website nog steeds voor zijn
rekening. Beide heren weer hartelijk voor jullie bijdragen.
Het bestuur dankt iedereen die onze vereniging een warm hart
toedraagt en steunt.
April 2014,
Bestuur milieuvereniging BENEGORA
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