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VOORWOORD 
De mooie merkwaardige zomer is al weer voorbij. Er zijn weer 
records gebroken en dat zal nog wel gekker worden. Zeker als 
men er later dit jaar in Parijs weer een potje van maakt. Maar 
laten we optimistisch blijven, onderhand zijn vrijwel alle 
wetenschappers er van overtuigd dat er wat moet gebeuren, 
en wel nú, om de opwarming van de aarde tot 2 graden te 
beperken. Amerika en China ‘bewegen’ ook, dus wie weet.  
Het gaat ons allen aan en als milieuvereniging probeert 
Benegora ook op regionaal niveau een steentje bij te dragen. 
In deze editie praten we u weer bij over ons reilen en zeilen. 
Allereerst onze voorzitter. Hij heeft al heel lang veel te hard 
gewerkt. Hij werd er ziek van. Gelukkig gaat het de goede kant 
op. Sterkte en beterschap Adrie. 
Het is overigens vrij rustig, een zomers trekje. Vlak voor de 
zomervakantie willen er nog wel eens moeilijke dossiers ter 
inzage komen (iedereen moet/ is of gaat op vakantie!), maar 
dat viel mee. Er was echter op de lopende dossiers genoeg te 
doen en o ja, als u nog geen gehoor gegeven hebt aan de 
oproep in de vorige info om uw financiële bijdrage te voldoen, 
regelt u dat dan nu even?  
 

Bert Zwiers, secretaris 

 
NAMIRO JUBILEERT 
Namiro bestaat 35 jaar! Wij feliciteren bestuur en leden van 
harte met dit jubileum en hopen op nog vele jaren vruchtbare 
samenwerking. Namiro viert dit heugelijke feit op 24 oktober in 
de Nacht van de Nacht, met een Bomenconcert dat tussen 
20.30 en 21.00 uur plaats vindt in het Kooibosje aan de 
Kooiweg in Hoogerheide. U kunt die avond genieten van het 
donker en de Bomenmuziek die wordt gespeeld door Michiel 
Teijgeler en Terence Samson.   
 
BASF – MILIEUVERGUNNING 
Benegora heeft eind 2014 bij de Vlaamse minister van 
Leefmilieu beroep aangetekend tegen de ‘hermachtiging na 
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verandering van de productie-inrichting voor acrylzuur en 
methylacrylaten’. 
Omdat de minister maar zeer ten dele aan onze bezwaren 
tegemoet kwam, op een aantal punten niet inging resp. haar 
standpunt onvoldoende motiveerde hebben we begin augustus 
bij Raad van State van Belgie een ‘verzoek tot nietigverklaring’ 
ingediend. We zullen u niet vermoeien met details, de 
samenvatting op hoofdlijnen is al moeilijk genoeg.  
 

Fijn stof 
Overschrijding van de norm voor fijn stof heeft geleid tot een 
bijzondere voorwaarde. De BASF moet een MER-deskundige 
laten onderzoeken welke maatregelen genomen moeten 
worden om wel aan de norm te kunnen voldoen. De studie 
moet eind juni 2016 klaar zijn. 
 

Emissies 
De emissie van NOx en SO2 nemen toe maar in de 
vergunning wordt er van uitgegaan dat de toename geen 
significante veranderingen op de impact op natuurgebieden tot 
gevolg heeft. Voor de vergunningverlener geen reden tot 
bijzondere voorschriften. Verder wordt in de overwegingen van 
de vergunning gesteld ‘dat de impact van NOx en SO2 op de 
natuurgebieden het gevolg is van de gehele site van BASF’.  
Dat is precies onze frustratie want de milieuvergunningen 
worden steeds per afzonderlijk project  aangevraagd en 
verleend. Het cumulatieve effect wordt dus nooit 
beoordeeld  zolang er geen aanvraag voor de gehele 
BASSF-site komt.   
 

Naverbranders? 

Bij het productieproces komen restgassen vrij die in twee 
‘energie recuperatie installaties’ worden verbrand. BASF 
noemt deze units naverbranders. Dat mag als daar geen 
extra handelingen voor nodig zijn. Uit de vergunning blijkt 
echter dat er naast restgassen ook (gevaarlijke) 
afvalstoffen worden verbrand. Wij zijn van mening dat er 
daarom geen sprake is van naverbranders maar van 
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afvalverbranders en daarvoor gelden strengere normen. 
Vergelijkbare installaties bij andere bedrijven vallen wel 
onder het betreffende hoofdstuk in de Vlaamse 
milieuwetgeving (VLAREM II). We hebben RvS gevraagd 
te bewerkstelligen dat de strengere normen opgelegd 
worden. De Zuidwesthoek is gebaat bij verlaging van de 
uitstoot van fijn stof en andere luchtjes.  
 
AVIOLANDA 
- De integratie van de twee entiteiten, Business park (BPA) en 
Grond exploitatiemaatschappij (GEM) is nog niet afgerond. Het 
besluit is over de Statenverkiezing heen getild maar zal 
binnenkort naar verwachting zijn beslag krijgen. 
- De herijking van de Ruimtelijke Visie (RV) is ook nog niet 
klaar. Dat levert gek genoeg ook geharrewar op over de 
nakoming van de ‘Profit-verplichting’ om te betalen voor de 
‘Planet-ontwikkeling’. 
- Het gaat overigens wel goed met Aviolanda. Er is sprake 
van dat er weer nieuwe bedrijfsgebouwen bij moeten 
komen. Ook Defensie moet een nieuwe hal gaan bouwen 
voor de JSF. Reden voor ons om BPA en Defensie een 
brief te schrijven en aandacht te vragen voor de circulaire 
economie. Bedrijven beseffen meer en meer dat het niet 
gaat om het bezit maar om de prestatie(s). Architecten/ 
Bouwondernemingen ontwerpen (en financieren soms 
ook) voor opdrachtgevers gebouwen waarvan de 
gebruikte materialen tot wel 90% gedemonteerd en 
hergebruikt kunnen worden. Onnodig te zeggen dat wij 
het prachtig zouden vinden als nieuwe bedrijfsgebouwen 
volgens dit principe gerealiseerd zouden gaan worden. 
Het past o.i. uitstekend bij het levensduur verlengende 
werk van Aviolanda en het Logistiek Centrum 
Woensdrecht en het sluit prima aan bij het innoverende 
imago. 
Van Defensie kregen we een positieve reactie. De sinds 
2009 bestaande Defensie Duurzaamheids-Nota (DDN) is 
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geactualiseerd  en daarin zijn doelstellingen opgenomen 
die overeenkomen met de principes van de circulaire 
economie. Aviolanda heeft helaas nog niet gereageerd. 
 
KERNCENTRALE DOEL 
Dit is nu zo’n langlopend dossier waar regelmatig wat aan te 
doen is.  
 

Levensduurverlenging 
Belgie heeft in 2003 besloten de kernreactoren aan het eind 
van de technische levensduur, dat is na 40 jaar, te sluiten. Dat 
hield in dat Doel 1 in februari en Doel 2 in december 2015 
zouden stoppen. Toen we lucht kregen van de manier waarop 
de BE-regering over de levensduurverlening van beide 
reactoren wilde besluiten, hebben we premier Michel en 
verantwoordelijk minister Marghem opgeroepen internationale 
verdragen te respecteren.  
De minister stelde namelijk voor om met terugwerkende kracht 
de wet uit 2003 ongedaan te maken. Internationale consultatie 
en een  milieueffectrapportage vond ze, ondanks de adviezen 
van de toezichthouder (FANC) en Raad van State in, niet 
nodig. 
 

Ter informatie: De conclusie van Raad van State is glashelder: 
Er is sprake van een ‘ingrijpende wijziging’ en ‘verlenging van 
de levensduur van een kerncentrale met tien jaar kan alleszins 
niet als een onbeduidende wijziging worden beschouwd’ Zij 
concludeert dan ook dat de internationale verdragen (Espoo 
en Aarhus) gerespecteerd dienen te worden. Dat wil dus 
zeggen internationale consultatie en milieueffectrapportage. 
 

Wij hebben mevrouw de minister dringend verzocht, het 
advies van Raad van State ter harte te nemen en de 
internationale verdragen van Espoo en Aarhus te respecteren. 
En de burgers vooraf de mogelijkheid te geven tot inspraak 
door (internationale) consultatie en de procedure MER. 
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Expertmeeting 
De gemeenteraad van Bergen op Zoom wilde, naar aanleiding 
van de perikelen bij de KC-Doel, bijgepraat worden over de 
(nucleaire) veiligheid. Ze nam het initiatief op 1 juli een 
expertmeeting te beleggen. Ons werd gevraagd of we een 
bijdrage konden leveren. We hebben een lange lijst met 
opmerkingen en vragen aangeleverd. De bijeenkomst werd 
uitgesteld en de organisatie werd overgedragen aan de 
Veiligheidsregio’s Midden- en West Brabant en Zeeland.  
Of een en ander met elkaar te maken heeft weten we niet.   
 
TOEKOMSTVISIE WOENSDRECHT 
Met veel tamtam werd 10 jaar geleden een visie gemaakt 
waarbij 20 jaar vooruit gekeken werd. BENEGORA heeft zich 
toen enthousiast in de discussie gemengd met het rapport 
“Rust en Ruimte, scenario voor evenwichtige ontwikkeling van 
wonen, werken en ontspannen in natuur en landschap”. 
Dit voorjaar werden we uitgenodigd weer mee te denken over 
de toekomstvisie voor 2035. Buiten de deelname aan de 
inspraakavond hebben we onze standpunten en ideeën ook 
schriftelijk ingebracht.  
We begonnen met de samenvattende zin uit het rapport “Rust 
en Ruimte”.Die staat voor ons nog als een huis: 
 

“Woensdrecht moet voorkomen dat er een industriële 
randstad” ontstaat en zich verder ontwikkelen als de 
groenblauwe parel in het gebied. Kiezen voor alternatieve 
ontwikkelingen, in plaats van gebruikelijke patronen 
volgen, kan nieuwe kansen bieden. Ze moet de ruimte 
benutten voor alternatieve groei ten gunste van 
aangenaam wonen en werken, door versterking van het 
aanwezige natuurlijke kapitaal en de kleinschaligheid van 
de kernen, inspelend op de economische bedrijvigheid en 
cultuurcentra in de directe omgeving”. 
 

Een aantal punten uit bovengenoemd rapport is inmiddels 
gerealiseerd maar er zijn nog genoeg wensen onvervuld! 
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We hebben het college verzocht te onderzoeken of aansluiting 
bij het ‘Cittaslow’ netwerk bij kan dragen aan de verdere 
ontwikkeling van de groenblauwe parel tot een rustpunt tussen 
de wereldhavens Antwerpen en Rotterdam.  
(Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die 
op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, 
gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud 
van identiteit tot de top behoren). Voor meer informatie: 
www.cittaslow-nederland.nl en www.cittaslow.org 
 

Daarnaast hebben we voorgesteld in de nieuwe toekomstvisie 
een nieuw hoofdstuk Milieu op te nemen. 
 

Motivering 
Na WO-II groeide de economie explosief. Logisch en 
begrijpelijk. Maar deze groei was aan geen enkele milieuwet 
gebonden en begin jaren 70 liep de vervuiling letterlijk de 
spuigaten uit. De bevolking vond massaal dat de overheid paal 
en perk moest stellen.  
De milieubeweging ontstond en milieuwetten kwamen tot 
stand. Vervuiling was, en is, geen exclusief NL probleem. De 
Club van Rome plaatste met het rapport ‘De grenzen aan de 
groei’ de problematiek wereldwijd op de agenda. Natuurlijk 
werd er gekissebist maar de discussie ging door en in 1987 
kwam de VN-Commissie Brundtland met het rapport ‘Our 
Common Future’. Uitgangspunt daarvan: Economische 
activiteiten moeten ecologisch inpasbaar zijn. De begrippen 
duurzaam en duurzame ontwikkeling werden gemeengoed.  
Bijna 20 jaar later maakt  Al Gore’s film ‘An incovenient Truth’ 
duidelijk dat er nog veel en drastischer maatregelen nodig zijn. 
Daarmee kwam het klimaatbeleid op de agenda, in 
samenhang met het gebruik van energie én grondstoffen.  
 

Urgentie 
Over het noodzakelijke klimaatbeleid is ook lang en veel 
gekissebist en weer ging kostbare tijd verloren maar inmiddels 
zijn vrijwel alle wetenschappers het er over eens dat de 
menselijke activiteiten bijdragen aan de opwarming van de 

http://www.cittaslow-nederland.nl/
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aarde. Er is consensus over een mogelijke beperking tot 1,5 á 
2°C maar dan moet wel ‘onmiddellijk’ overgeschakeld 
worden naar een duurzame en circulaire economie.  
 

Beleid 
De ‘markt’ is al bezig de omslag te maken en in 2014 maakte 
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de transitie naar een 
circulaire economie, speerpunt van beleid.  
Ook lagere overheden hebben het op de agenda gezet en 
gaan aan de slag met een lange termijn visie en –strategie. 
Voor een dergelijke ingrijpende omslag is maatschappelijk 
draagvlak nodig. Dat vraagt actieve inzet van overheden, 
bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke 
organisaties (zoals Benegora). 
 

(Voor meer en inspirerende informatie verwijzen wij graag naar 
Wantij, het periodiek van de Zeeuwse Milieufederatie. Via de 
link: www.zmf.nl/actueel/wantij kunt u nr.1 van 2015 
downloaden). 
 

Woensdrecht  
Woensdrecht ligt weliswaar hoog en droog op de Brabantse 
Wal maar niets doen en alles overlaten aan de ‘markt’ mag 
geen optie zijn. Wij vragen u het hoofdstuk Milieu in de 
toekomstvisie op te nemen en een activerende en 
stimulerende rol op u te nemen.  
Met verwijzing naar onze inbreng bij de visie BP-Buitengebied 
(Woensdrecht: Energy en Agrofood valley) vragen wij ook een 
paar concrete doelen te formuleren, als stippen op de horizon. 
Wij doen een voorzet. 
 

Stippen op de horizon 

 Energy valley Woensdrecht: Woensdrecht 
energieneutraal in 2025 

 Agrofood valley Woensdrecht: Centrum van regionaal 
duurzaam geproduceerd en geconsumeerd voedsel 
voor mens en dier. 

http://www.zmf.nl/actueel/wantij
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 Woensdrecht: Groenblauwe oase op de (inter)nationaal 
bekende Brabantse Wal en rustpunt tussen Antwerpen 
en Rotterdam  

 
ENERGY VALLEY 
Terwijl het college nog diep nadenkt (dat hopen we tenminste) 
is de ‘markt’ alvast maar gestart. Een aantal agrariërs en 
bedrijven is goed bezig en is begonnen op de manier zoals we 
in INFO 102 uitvoerig hebben bepleit: Zonnepanelen op de 
grote daken in de polder. 
Bij o.a. varkenshouderij Roefs, Snebo maar ook in het dorp bij 
palletbedrijf van der Pol, en niet te vergeten, landbouwbedrijf 
Hopmans zijn ze al geinststallerd. Christ Hopmans is voor ons 
de ‘Energiebaron van Woensdrecht’. Vier daken aan de 
Grindweg voorzien van zonnepanelen, zes windmolens langs 
het Schelde-Rijnkanaal (Scheldewind) en bezig met de aanleg 
van een zonneweide van 8ha. ook langs het SR-kanaal.  
Zijn eerste windmolen aan de Grindweg die we destijds 
tevergeefs ‘bevochten’, is kennelijk goed bevallen.  
U kunt deze groene stroom afnemen via de leveranciers 
vandebron.nl en huismerkenergie.nl.  
Goed bezig heren en nu jullie collega’s nog. 

 
 



 9 

COMPENSATIE RANDWEG 
In de vorige info schreven we dat ons (en Namiro’s) 
voortdurende gezeur over het niet realiseren van de beloofde 
‘bloemrijke graslanden’ langs de huidige Bunkerbaan resultaat 
opgeleverd had. Te weten: Nieuwe en duidelijke regels voor 
het maai- en mestregime. Waar wel, waar niet, hoe vaak en 
over de afbouw van de bemesting, want die moet naar nul. 
Een nieuwe lente en een nieuw beleid, er gaat wat gebeuren. 
Nou er gebeurde zeker wat. Bij de eerste bemesting trok de 
beheerder zich er niets van aan. En er kwam nog een aap uit 
de mouw. De gemeente heeft geen poot om op te staan omdat 
de eerste afspraken niet zijn vastgelegd. Ons is altijd iets 
anders voorgehouden. Dat wordt binnenkort dus een ‘prettig’ 
gesprek. 
 
WIELERCIRCUIT 
De provincie Brabant heeft centen over voor promotie van de 
wielersport. Rucphen en Woensdrecht hebben plannen 
gemaakt om ze binnen te slepen en DE wielergemeente van 
Brabant te worden. Rucphen won maar helaas, de wethouder 
die er helemaal voor ging overleed en daarmee ook de animo 
(hoezo draagvlak?). Conform het gezegde rook Woensdrecht 
zijn kans en haalde haar plan weer uit de kast. Met de 
provinciale subsidie wil ze o.a. de wielervereniging ter wille zijn 
en een wielercircuit aanleggen waarop de aanstormende 
talentjes veilig kunnen oefenen. Loffelijk streven maar ……. 
laten ze nu bedacht hebben een 4 meter breed asfalt parcours 
aan te leggen in de bossen bij de Volksabdij!  
O.a over percelen van Natuurmonumenten en door 
Natura2000 gebied. Het moet allemaal nog in procedure 
komen en er is nog niets officieel maar als je ambtenaren 
dergelijke plannen laat uitwerken in zo’n gebied dan 
…..…begrijpen wij daar niets van. Hopelijk wordt dit niet 
vervolgd. 
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SLUIKRECLAME? 
Tot mijn verbazing hoorde ik deze zomer ‘onze’ merel tijdens 
zijn hoogste lied ‘biokip, biokip, biokip’ uitkramen! En dat op 
meerdere dagen. Het was dus onderdeel van het repertoire. 
Even dacht ik aan de nieuwste vorm van sluikreclame maar 
als je goed luisterde hoorde je er een raar geluid achteraan. 
Alsof hij ging crashen, een soort ‘ggrrrrrrrrr’ 
Nu denkt u natuurlijk wishfull thinking maar nee, echt waar, en 
ja het gaat prima met mij.  
Geen sluik- maar anti-reclame dus. Een merel ‘biologische 
kip, het betere stukje vlees’ laten zingen is ook wel heel erg 
moeilijk. Dat zing-zeg ik dan maar zelf. 
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WINDMOLEMS KABELJAUWBEEK 
Raad van State heeft ons gezamenlijke bezwaarschrift 
(Namiro en Benegora) gegrond verklaard. De provincie had 
een procedure oneigenlijk gebruikt. Ze wilde op die manier een 
schortcut maken. De reactie van wethouder de Waal was een 
beetje flauw, vrij vertaald: we hadden voor het goede doel 
(duurzame energie) toch wel wat soepeler kunnen zijn. 
Ons stanpunt is echter: overheid, ken de regels en wetten en 
houdt u daar aan. Ons tweede punt betrof de maximaal 
toegestane tiphoogte van 180 meter. Dat vinden we voor die 
locatie wat te gortig.   
 
BMF-SUPPORTER 
Graag voldoen wij aan het verzoek van de Brabantse 
Milieufederatie om onderstaand bericht door te geven. 
 

Word supporter van de Brabantse Milieufederatie!  
 

Al sinds 1972 zet de Brabantse Milieufederatie zich in voor 
een mooi en duurzaam Brabant. Dat doen wij namens 
iedereen die natuur en milieu een warm hart toedraagt. Jij kunt 
ons daarbij helpen! Vanaf nu kun je namelijk supporter worden 
van de Brabantse Milieufederatie.  
 

Wat houdt het in?  
 

Je ontvangt onze nieuwsbrief, wordt uitgenodigd voor 
interessante bijeenkomsten en helpt mee een mooi een 
duurzaam Brabant dichterbij te brengen. Aanmelden kan 
eenvoudig via www.brabantsemilieufederatie.nl/doe-
mee/supporters. De eerste honderd supporters krijgen het 
boek ‘Natuur dichtbij’ cadeau.  
 

Waarom doen wij dit?  
 

Wij willen mensen met hart voor natuur en milieu 
samenbrengen. Veel mensen zijn op hun eigen manier bezig 
met duurzaamheid, maar hebben behoefte om de krachten te 
bundelen. Samen kunnen we het verschil maken!  
Verspreid dit bericht Hoe meer supporters, des te krachtiger 
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ons geluid. Deel dit bericht daarom met familie en vrienden die 
ons ideaal van een mooi en duurzaam Brabant delen. 
 
ECOLOGISCH TUINIEREN – wie sluit aan? 
 

In de BMF-nieuwsbrief lazen we een oproep van 
Hoogerheidenaar Paul Linnenbank die we hier graag 
doorgeven. 
 

Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren gaat  
West-Brabantse afdeling opzetten – wie sluit aan? 
 

Een paar jaar geleden zijn Paul Linnenbank en zijn vrouw in 
Hoogerheide een groentetuin begonnen. “We werden daarbij 
niet gehinderd door al te veel voorkennis en ervaring, maar 
wisten wel: geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen, maar 
samen met Moedertje Natuur een mooie en gezonde plek 
creëren. Zo proberen we dan weer dit uit, dan weer dat, we 
horen hier iets en pikken daar wat op”. 
Paul is inmiddels in contact gekomen met VELT omdat hij 
graag ideeën en ervaringen uit wil wisselen met anderen in de 
buurt. Dit heeft geresulteerd in vergevorderde plannen om een 
West-Brabantse VELT-afdeling  op te zetten. Voor al die 
mensen die ook graag ‘ecologisch tuinieren’ en graag met 
anderen contact willen hebben. 
 

Interesse? Kijk eens op de website www.velt.nu of neem 
meteen contact op met paul.linnenbank@kpnmail.nl,  
telefoon 0164-653952. Er zijn ook nog mensen nodig voor 
de ‘werkgroep’.  
 

http://www.velt.nu/
mailto:paul.linnenbank@kpnmail.nl
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