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VAN DE VOORZITTER 
 

Beste leden en donateurs, 
 

We leven in turbulente tijden. Corona laat zich moeilijk verslaan. Een regeringsformatie die niet 
eenvoudig is. Het eist bijna al onze aandacht in de media op. Toch begint nu het besef door te 
dringen dat dit ten onrechte de aandacht af dreigt te leiden van de zaken waar het echt omgaat, 
zoals  toekomst van de landbouw, met daaraan gekoppeld de stikstof en mestproblematiek. Hoe 
zorgen we voor voldoende woningen terwijl het steeds moeilijker wordt beschikbare locaties te 
vinden. Om ons van energie te voorzien zetten we zwaar in op elektriciteit middels windmolens en 
zonneweiden. Maar weerstand hiertegen, ook in onze gemeente is groeiende. Het is ook zeer de 
vraag of dit gezien de steeds maar groeiende vraag naar energie een oplossing is. En wat als de 
molens stil staan? Dan toch maar meer inzetten op waterstof, wat ook de EU ons adviseert? Of 
zelfs kernenergie? Hoe beschermen we onze natuurgebieden, niet alleen tegen alle mogelijke 
bouw activiteiten, maar ook tegen steeds toenemende recreatie druk?  
Al deze zaken houden ons als Benegora druk bezig. Op allerlei fronten voeren we overleg, vaak 
samen met Namiro. Helaas vindt dit overleg nog steeds voornamelijk via mail en online 
bijeenkomsten plaats, wat niet altijd leidt tot de gewenste en tijdige informatie overdracht. Kortom, 
we zijn op veel terreinen actief en durven te stellen dat onze inbreng van wezenlijk belang is. 
Niet alleen genoemde onderwerpen zijn onderwerp van zorg, maar zorg geldt helaas ook voor de 
toekomst van onze vereniging. We hebben dan weliswaar zo’n 120 leden, maar vergrijzing, daaruit  
voortvloeiende inkrimping van het leden bestand en moeilijkheden om bestuursleden en 
deskundige bestuurs ondersteuners te vinden, dreigt. Daarom zijn we bezig om hierop actie te 
ondernemen, waarover later meer.  
Het goede nieuws is dat Jos van Wesel zich bereid verklaard heeft ons bestuur te komen 
versterken. In deze info stelt hij zich verder voor. 
 

Beste lezer, zoals eerder,  een dringend beroep op u om in geval van deskundigheid  betreffende 
“Benegora aangelegenheden”, verantwoordelijkheid te nemen en ons in voorkomende gevallen op 
kennis niveau te komen versterken. Een mailtje of  telefoontje naar Bert Zwiers of naar mij voor 
een vrijblijvend gesprek volstaat. U weet het, vele handen ...... 
 

Ik wens u, naast gezondheid, veel leesplezier. 
Jan Andriese, voorzitter 
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LINTJE 
 

Wim de Haan, IVN Groene Zoom, is benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje- Nassau. Wim is 
ook lid van BENEGORA, ook belangrijk maar 
dit is toch even wat anders. We feliciteren Wim 
van harte. Hij is voor onze en andere 
milieuclubs een onmisbare bron van juridische, 
planologisch en ecologisch kennis. Veel 
gezamenlijke zienswijzen en bezwaren zijn 
door hem opgesteld. Eigenlijk doet hij dat liever 
helemaal niet. Vroegtijdig overleg heeft zijn 
voorkeur want dat voorkomt bezwaren maar 
daar ontbreekt het m.n. in Bergen op Zoom 
nogal eens aan en daarom heeft hij het nog 
steeds zo druk.                                                                                                                                                                    
      

    

  

GROENBELEIDSPLAN 
 

Op de uitnodiging een boom of bomengroep of een bijzonder exemplaar in uw buurt of dorp aan te 
melden voor de waardevolle bomenlijst is niet gereageerd. Huub Juijn heeft in ‘Een wandeling door 
de gemeente Woensdrecht’ zijn op- en aanmerkingen en suggesties per kern vastgelegd. We 
hebben het aan wethouder van Agtmaal aangeboden. Om zijn ‘legacy’ veilig te stellen wil Huub 
met mooi weer graag een toertje langs de punten maken. De wethouder en een aantal anderen 
hebben al het enthousiast toegezegd. Straks moet er nog een vergunning aangevraagd worden!   
 

 
                   Huub wijst nog een keer de weg 
 
GROOTSCHALIGE MESTBEWERKING 
 

Gedeputeerde Staten zoeken naar locaties in het buitengebied waar mestfabrieken gebouwd 
kunnen worden. In 2017 besloot ze dat het een industriële activiteit is die alleen nog op een 
bedrijventerrein gevestigd mocht worden vanwege de negatieve impact op de omgeving.   
Er kwam direct een dubbele lobby op gang. Mestverwerkers wilden ze liever in het buitengebied 
want dat is goedkoper en minder transport (wat niet waar is), en op een bedrijventerrein zouden ze 
last krijgen van bedrijven die genoeg geld hebben om te procederen terwijl je op het platte land  
bewoners makkelijker kunt overrulen. Die hebben niet zulke diepe zakken als bedrijven. 
Grote bedrijven startten ook meteen een lobby want die zagen zo’n stinkerd als buurman helemaal 
niet zitten. Dus laat GS, op zoek naar plekken die geschikt zouden zijn, een Milieu Effect Rapport 
maken. Op de uitkomst wilde de milieubeweging niet wachten en kwam in actie. Zo hebben de 
regionale verenigingen en stichtingen de gemeente op de Brabantse Wal ‘bedolven’ onder 
informatie en gewezen op wat er te gebeuren staat. We riepen ze op het Provinciebestuur en de 
Staten luid en duidelijk te laten weten dat de regio geen mestfabrieken wenst en dat een 
fundamenteel ander beleid noodzakelijk is om het mestprobleem echt op te lossen. 
 

We zijn een paar maanden verder en alle gemeenten hebben ons verzoek behandeld.  
Waar mogelijk hebben we ingesproken en duidelijk gemaakt dat het mestprobleem al 50 jaar 
bestaat, en een lange geschiedenis van politiek onvermogen kent. Woensdrecht en Steenbergen 
hebben een motie aangenomen en in Bergen op Zoom en Roosendaal is een motie ingediend 
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door partijen met een gezamenlijke meerderheid in de Raad. De motie roept het college op de 
provincie te laten weten geen mestfabrieken in de gemeente te willen.  
 

 
                              Mestbedrijf Den Ouden heeft nog altijd niet aangegeven hoe de stank- 
                              overlast van de vestiging in Helmond kan worden teruggedrongen.  
                              De provincie wacht al twee jaar op een deugdelijk voorstel. 

 
ZE-BRA 
 

In ons periodieke overleg, in december 2019, vroeg wethouder van Agtmaal ons of we het  
ZE-BRA project kenden. De dubbele rij zat hem dwars, hij vond het aantasting van de open polder 
en dat ‘zij de lusten en wij de lasten’ hadden. Hij zag liever een andere locatie, bijvoorbeeld 
aansluitend aan de Kabeljauwbeek of in het verlengde van de reeds bestaande turbines langs het 
kanaal. We hielden hem niet tegen contact op te nemen met Reimerswaal om het Woensdrechtse 
‘open polder beleid’ onder de aandacht te brengen. 
Benegora, Namiro en de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom waren in 2018 al eens door 
Reimerswaal uitgenodigd voor een overlegplatform. Ons werd toen een drietal varianten 
voorgeschoteld, 16 tot 19 windturbines, in een dubbele rij en, op 1 na,  allemaal op het 
grondgebied van Reimerswaal. We hadden, en hebben de nodige bedenkingen en met name de 
dubbele rij lag ons zwaar op de maag. Maar er waren ook wat pluspunten, namelijk het amoveren 
van de molen van Woensdrecht, de 2 turbines bij Bath en de cluster in de Anna-Mariapolder. Zoals 
gezegd wij hielden de wethouder niet tegen. We dachten in hem een kompaan te hebben. 
 

Maar in het overlegplatform werden we namelijk ineens geconfronteerd met 5 turbines op 
Woensdrechts grondgebied, en nog in een dubbele rij ook en nota bene ook nog eens 2 ervan ten 
Oosten van de A4! Dat is pas aantasting van de open polders. Hoe is het mogelijk dat de brief van 
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de wethouder zo geïnterpreteerd kon worden? Volgens de wethouder staan de molens nu verder 
uit elkaar en blijft de polder meer open. Huh? 
 

Het recht van vrij uitzicht mag dan weliswaar niet bestaan, maar het recht op goede nachtrust wel 
degelijk. En dan hebben we het dus over de geluidsbelasting. Die is overdag soms al geen pretje 
maar ’s nachts gewoon storend en hoger dan toegestaan. Er kan dus in principe geen enkele 
geluidsbron meer bij want er is nu al teveel kabaal, ook wettelijk!  
 

Goed bestuur en kwaliteit van de leefomgeving betekent ook bescherming van de natuur. 
In dit verband met name de fauna. Sowieso maken windturbines al slachtoffers maar door een 
dubbele rij ontstaat er een ‘gordijn’ en wordt het probleem nog groter.  
We kunnen dat afdoen als ‘collateral damage’ maar ons grote mensen probleem op de natuur 
afschuiven, is niet OK. Provinciale Staten heeft dat al onderkent. Recent is een motie aangenomen 
om vergaande mitigerende maatregelen als verplichting op te nemen in de Omgevingsverordening.  
Wij, de groene clubs, gaan alles uit de kast halen om de belangen van de inwoners met betrekking 
tot geluidsoverlast en die van de regionale fauna, te behartigen.  
Je moet er toch niet aan denken dat de Oehoe die net terug is in het Grenspark, of de 
Markiezaatse Zeearend, hier gekliefd worden.  
 

 
 
KERNCENTRALE DOEL 
 

Weet u het nog? In 2015 werd in BE een wet aangenomen waarmee de levensduurverlenging van 
Doel 1 en 2 geregeld werd. Greenpeace BE en BENEGORA tekende bezwaar aan bij Raad van 
State op grond van internationale wetgeving, de verdragen van Aarhus en Espoo. Er had 
internationale raadpleging georganiseerd moeten worden. Het Europese Hof concludeerde dat al 
in 2019. We berichtten al eerder dat ook de auditeur van RvS tot dezelfde conclusie kwam.  
Ons bezwaar staat nu eindelijk voor 6 mei op de rol. Dat we in het gelijk gesteld zullen worden 
blijkt uit de bekendmaking dat inmiddels, conform het verdrag van Espoo, inspraak op het MER 
mogelijk is tot 15 juni. Voor informatie zie: 
www.internetconsultatie.nl/levensduurverlenging_kerncentrale_doel   
 
 
 
 

http://www.internetconsultatie.nl/levensduurverlenging_kerncentrale_doel
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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING  
 

Statutair moet het bestuur na afloop van een jaar binnen 6 maanden een Algemene Vergadering 
(AV) beleggen. Een in April geplande datum moest in verband met de Covid-19 pandemie 
uitgesteld worden. Omdat de situatie niet verbeterde werd gekozen voor een geïmproviseerde AV 
per mail en, voor enkele leden, nog per post. U kreeg de gelegenheid per mail, post of telefoon uw 
eventuele commentaar te leveren of vragen te stellen waarna het bestuur u daarover dan weer zou 
informeren. Een zestal leden hebben daar gebruik van gemaakt. Hun reacties zijn hieronder rood 
en cursief bij de diverse agendapunten verwerkt en de reactie van het bestuur in rood niet cursief. 
 

Bert Zwiers, 
Secretaris 
 
AGENDA 
 

1.   Opening 
2.   Vaststellen verslag algemene vergadering 2019 
3.   Ingekomen stukken/ mededelingen 
4.   Financieel verslag 
5.   Verslag Financiële Commissie en benoeming nieuw lid 
6.   Jaarverslag 2019 
7.   Decharge bestuur 
8.   Bestuurszaken  
9.   Activiteiten en plannen 2021 
10. W.v.t.t.k./ Rondvraag 
11. Sluiting 
 
1. Opening 
Welkom alle leden en donateurs van onze vereniging. Nog nooit hebben we op een algemene 
vergadering zoveel mensen kunnen verwelkomen! Het huren van een klein zaaltje in de 
Drieschaar in Ossendrecht volstond al vele jaren. Eerlijk gezegd zou het bestuur daar ook dit jaar 
de voorkeur aan geven, niet om het aantal aanwezigen maar omdat het zou betekenen dat de 
omstandigheden idealer zouden zijn. Nu moeten we maar zien het beste ervan te maken.  
 

2. Vaststellen verslag algemene vergadering 2019 
Het verslag is als bijlage 1 toegevoegd. Als u vragen, op- of aanmerkingen heeft wordt u verzocht 
die aan het bestuur kenbaar te maken. Geen op- of aanmerkingen ontvangen. Waarmee het 
verslag als goedgekeurd vastgesteld is.  
 

3. Ingekomen stukken/ mededelingen 
- Van de financiële commissie is het verslag van haar bevindingen ontvangen.  
 

4. Toelichting financieel verslag 
Het jaar is afgesloten met een voordelig saldo van € 3.239. De inkomstenkant, bestaande uit 
subsidies en contributies is conform de begroting en gelijk aan 2018. Rente kan onderhand 
wel haast buiten beschouwing gelaten worden, die bedroeg slechts € 0,50. 
De totale uitgaven bedroegen slechts € 676 doordat betaalde griffierechten inzake 2 
procedures werden terug ontvangen (Bezwaar Markiezaat Container Terminal  en beroep   
Poortgebied Bergse Heide) en omdat er in 2019 minder bezwaar te maken viel. Ook wel 
eens fijn, alleen de vergunning aanvraag Wet natuurbescherming van de vliegbasis 
Woensdrecht is aangevochten, de procedure loopt nog bij Raad van State. 
Reiskosten, kosten AV, website en overige bestuurskosten bedroegen € 393.  
Bankkosten € 119, abonnementen € 100, Benegora info € 176 en diversen € 100. 
Het batig saldo van € 3.239 is toegevoegd aan de reserve voor juridische kosten.  
Er zijn geen vragen gesteld of aanmerkingen gemaakt anders dan positieve. 
 

5. Verslag Financiële Commissie 
De financiële commissie, bestaande uit de heren den Heijer en Kappelhof , heeft de 
administratie over 2019 gecontroleerd en in orde bevonden. Verslag van hun bevindingen is 
per brief gedateerd 22 oktober 2020, aan het bestuur gemeld. Daarin stelt de commissie 
voor penningmeester en bestuur te dechargeren. Voor de heer den Heijer moet een nieuw 
commissielid benoemd worden. Rob Hagemeijer heeft zich als nieuw lid gemeld. 
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6. Jaarverslag 2019 
Het verslag is als bijlage 2 toegevoegd. Als u vragen, op- of aanmerkingen heeft wordt u verzocht 
die aan het bestuur kenbaar te maken. Er zijn geen vragen gesteld of aanmerkingen gemaakt 
anders dan positieve. Waarmee het verslag goedgekeurd en vastgesteld is. 
 

7. Decharge bestuur 
Als u na kennisname van het voorgaande en de bijlagen 1 en 2 vragen, op- of aanmerkingen heeft 
wordt u verzocht die aan het bestuur kenbaar te maken. Het bestuur zal daar schriftelijk op 
reageren. Als door de leden schriftelijk of telefonisch geen bezwaren worden ingebracht worden ze 
geacht geaccepteerd te zijn en dat daarmee het bestuur is gedechargeerd voor het in 2019 
gevoerde beleid. Er zijn geen vragen gesteld of aanmerkingen gemaakt, wel enkele expliciet 
positef en akkoord. Waardoor geconcludeerd mag worden dat penningmeester en het bestuur voor 
het gevoerde beleid gedechargeerd is. 
 

8. Bestuurszaken  
Voorzitter Jan Andriese is na vier jaar aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar.    
Jos van Wesel is bereid gevonden toe te treden tot het bestuur van BENEGORA.  
 

Hieronder stelt Jos zichzelf even voor. 
 

Na een werkzaam leven van 45 jaar ben ik  inmiddels alweer 2 jaar een “vrij” man.  
Niet voor 100%, want het eenmansbedrijf H2O- meetnetbeheer dat ik de laatste 12 jaar naast mijn 
vaste baan had, houd ik voorlopig nog even aan. Mijn roots liggen in Roosendaal maar inmiddels 
ook al weer 36 jaar wonend in Huijbergen, is de Brabantse Wal e.o. voor mij dus geen onbekend 
terrein. Na een groene opleiding was ik werkzaam als tuin -en landschapsontwerper/ uitvoerder 
groene projecten bij de Abbing in Zeist en daarna bij de Heidemij in Den Bosch (nu Arcadis). 
In 1983 ben ik bij  het  Waterbedrijf Zuid-West Nederland in dienst gekomen als terreinopzichter 
voor de waterwingebieden in Halsteren, Huijbergen en Ossendrecht. Door fusie werd dat Delta 
Nutsbedrijven en weer later Evides waterbedrijf. 
Door verdere studies aan de Agrarische Hogeschool Larenstein in Velp en de Open Universiteit,  
veranderde gaandeweg mijn functie van terreinopzichter naar coördinator terreinbeheer. 
Uiteindelijk werd ik verantwoordelijk voor het Evides-grondwatermeetnet en alle 
groenvoorzieningen en natuurterreinen die Evides in Brabant, Zeeland en Zuid-Holland rijk is. 
Ik heb dan ook aan de wieg gestaan, en ben vaak  betrokken geweest bij allerlei ontwikkelingen en 
projecten op het gebied van natuurbehoud en -herstel, anti-verdrogingsprojecten en ecologisch 
groenbeheer, dit uiteraard ook op de locaties op de Brabantse Wal. 
Benegora, maar ook zustervereniging Namiro, zijn voor mij door de vele fijne  contacten die er in 
de afgelopen jaren zijn geweest geen onbekende instanties. Misschien was dat ook de reden om 
mij op mijn afscheidsreceptie bij Evides al voorzichtig te polsen voor een bestuursfunctie. 
Ik wil dit nu wel proberen en misschien kan mijn kennis die ik in al die jaren heb vergaard, 
behulpzaam zijn bij de vele vraagstukken en ontwikkelingen op de Brabantse Wal. 
 

W.g. Jos van Wesel 
Aspirant bestuurslid 
 

U kon, binnen een termijn van 14 dagen, bezwaar aantekenen, zich tegenkandidaat stellen of 
andere leden voordragen. Daarvan is geen gebruik gemaakt. 
Er zijn geen bezwaren ingediend. Integendeel, er zijn alleen positieve reacties en ‘men’ is blij met 
de aanvulling op zich en ook met de persoon Jos van Wesel. Waardoor besloten kan worden dat 
jan Andriese als voorzitter herkozen is en Jos van Wesel als bestuurslid gekozen is. 
 

9.   Activiteiten en plannen 2021 
Hierna worden de activiteiten/ dossiers opgesomd waaraan we, al of niet gezamenlijk en al 
of niet digitaal, deel genomen of ons commentaar, zienswijze of bezwaar geleverd hebben. 
In de INFO is er meer gedetailleerd over bericht.  

• Groenbeleidsplan 

• Groeve Boudewijn 

• Omgevingsvisie 

• Zonneparken Woensdrecht 

• Windpark ZE-BRA (Reimerswaal) 

• Poortgebied Bergse Heide 

• Groene Agenda (Vliegbasis Woensdrecht – Aviolanda) 
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• Markiezaat Container Terminal 

• Regulier overleg gemeente Woensdrecht 

• Overleg NAMIRO 
 

Het programma voor 2021 zal deels zeker bestaan uit de opvolging resp. deelnemen aan dezelfde 
activiteiten/ dossiers omdat ze nog niet afgerond zijn. Verder is het programma afhankelijk van de 
al of niet snode plannen die in onze regio gesmeed worden. Nieuwe onderwerpen die al wel 
bekend zijn: 

• Verkiezingen 

• Grensoverschrijdende Milieueffectrapport (MER) inzake het derde besluit tot 
levensduurverlenging van de Kerncentrale Doel 

 

10. W.v.t.t.k./ Rondvraag 
Dit punt van de agenda zal aangevuld worden naar aanleiding en op basis van uw inbreng per 
mail, post of telefoon. 
- Meta Vrijhoef betreurt de keus voor de opzet van de AV, een online vergadering zou toch meer 
verdieping en discussie kunnen geven. Ook herhaalt ze haar opmerking om wat actiever leden te 
werven, wellicht toch via sociale media of flyers. 
De keus voorde opzet van de AV is onder meer bepaald door het feit dat mogelijk niet alle leden 
dan zouden worden bereikt. Er is een aantal leden dat ook niet via de mail bereikt wordt maar nog 
steeds per post de info ontvangen. Of dat betekent dat men niet ‘computert’ of dat om privacy 
redenen niet wil is onbekend. 
Een actievere ledenwerving zal het bestuur overwegen. Facebook wordt gebruikt 
(www.facebook.com/benegora). Voor Twitter of Instagram e.d. is bij het bestuur vooralsnog weinig 
animo.  
- Cor Driel zit met de hobbel in de Antwerpsestraat in zijn maag en vraagt zich af of het nu echt 
nodig was om het ecoduct zo aangelegd moest worden en of de onderdoorgang effectief is.  
Bij de gemeente Woensdrecht en het Brabants Landschap zal navraag gedaan worden waarna de 
heer Driel geïnformeerd zal worden. De uitkomsten zullen ook in een volgende INFO gedeeld 
worden. 
 

11. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde wenst het bestuur u allen een goede gezondheid en, ondanks de 
bijzondere omstandigheden, goede kerstdagen en een prettige jaarwisseling. Ze spreekt de hoop 
uit u volgend jaar weer voor een ‘normale’ algemene vergadering te kunnen uitnodigen en sluit 
deze bijzondere AV.  
 
JAARVERSLAG 2020 
 
REGULIER OVERLEG 
 

Stichting Brabantse Wal 
Benegora is met 2 leden vertegenwoordigd in de stichting waarvan 1, als penningmeester, deel 
uitmaakt van het dagelijks bestuur. Het boek ‘Ontdek de Brabantse Wal’ en de wandelgids ‘De 
Brabantse Wal’ vinden nog steeds aftrek.   
 

Brabantse Milieufederatie  

Er was met betrekking tot diverse dossiers contact. Een aantal procedures werd 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 
Bestuurslid Klaas Rosskamp is afgevaardigd in de klankbordraad.  
  

Gemeente Woensdrecht 
Op reguliere basis heeft Benegora, samen met Namiro, overleg met leden van het college c.s.  
over lopende en voorgenomen activiteiten. 
  

Bergen op Zoom 
Onder de naam ‘Natuur Platform’ is in 2018 ook (eindelijk) regulier overleg gestart. In 2019 werd 
echter slechts 1 keer onder die vlag vergaderd en in 2020 helemaal niet meer. De animo aan 
gemeentezijde is geheel bekoeld. Wij blijven nog steeds liever op reguliere basis vooraf 
overleggen dan achteraf na tussenkomst van de rechter.  

http://www.facebook.com/benegora
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BEDRIJFSLEVEN 
 

Kerncentrale Doel 
Het Europese Hof heeft al in 2018 laten weten dat het in 2015 genomen besluit tot 
levensduurverlenging van Doel 1 en 2, in strijd is met EU-bepalingen en dus onwettig. Er is geen 
MER (Milieueffectrapport) gemaakt en er is geen (grensoverschrijdende) publieke consultatie 
georganiseerd. Dat had op grond van de Europese verdragen van Aarhus en Espoo dus wel 
gemoeten. Raad van State België heeft echter ons bezwaar ook in 2020 nog niet behandeld. 
 

Geluidmeting 
Onze eigen meetapparatuur staat nog steeds aan de westrand van Ossendrecht opgesteld.  
De resultaten zijn te volgen op noisenet.nl/benegora. 
 
GEMEENTEN 
 

BERGEN OP ZOOM 
 

Biomoer   
Het failliete bedrijf is overgenomen door Fertikal. De zaak blijft stinken, als het niet letterlijk is dan 
wel figuurlijk. Eerst was sprake van illegale mestopslag en is nu spil in een fraudezaak. Wellicht 
komt er nu definitief een einde aan het bedrijf. Maar het gaat om mest dus blijven we de zaak toch 
maar in de gaten houden. 
 

Bestemmingsplan Buitengebied  
Op de onder aanvoering van IVN Groene Zoom door 5 clubs waaronder Benegora, in 2019 
ingediende zienswijze is nog niet gereageerd.  
 

Markiezaatscontainerterminal 
Nadat in 2018 van het overleg met gemeente en Mepavex  eindelijk goed op gang kwam (het 
besluit tot aanleg van een containerterminal in de buitenhaven bij de Burgemeester Peterssluis 
werd al in 2008 genomen) viel het in 2019 weer stil. Bij de verdere technische uitwerking bleek een 
andere lay-out beter waardoor het project vertraging opliep. Overname door de Belgische firma 
Essers zorgde voor extra vertraging. Wat ons betreft komt het weer snel op gang zodat er een 
einde kan komen aan de overlast die de huidige locatie veroorzaakt. Inmiddels maakt Brabants 
Landschap goede vorderingen met het afgesproken compensatieplan op de Molenplaat.   
 

Poortgebied Bergsche heide 
Na de eerdere vernietiging van het bestemmingsplan wordt nog steeds geprobeerd het project dat 
voorziet in een hotel, twee fastfood restaurants, een e-laadstation en (her) ontwikkeling van de 
Heide en uitbreiding van de Berk te realiseren. Het blijft een moeizaam proces en om opnieuw een 
debacle te voorkomen is besloten eerst de uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling met elkaar 
af te stemmen en vast te leggen. In oktober kon een convenant ondertekend worden waarin alle 
afspraken zijn vastgelegd met als ambitie de stikstofuitstoot op het N-2000 gebied de Brabantse 
Wal niet te laten toenemen.  
 

Intensieve vee-industrie 
Een bedrijf aan de Heerlesebaan heeft uitbreidingsplannen. Omdat er op de vergunning aanvraag 
nogal wat aan te merken viel met betrekking tot stank, geluid, geen MER en zo nog een aantal 
zaken is een zienswijze ingediend. 
 

Coronapiek 
Bergen op Zoom was in het voorjaar op enig moment met het aantal positieve testen topscorer in 
de regio West-Brabant. Aanleiding voor ons om het college te vragen of er een causaal verband 
was met de drukte op de Boulevard en de Bergse Heide en/ of met de huisvesting van 
arbeidsmigranten. Een duidelijk verband bleek lastig vast te stellen, daarvoor waren de cijfers ook 
weer niet groot genoeg. Bij Hotspots zouden extra maatregelen genomen worden. 
 
WOENSDRECHT 
 

Groene Agenda 
Door Covid-19 is van het periodiek overleg plaats met gemeente, Business park Aviolanda (BPA), 
Defensie weinig terecht gekomen. Hopelijk kan het snel weer opgestart worden. 
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Intensieve veeindustrie 
In de gemeente Woensdrecht is helaas nog geen sprake van vermindering van het aantal dieren. 
Vergunning aanvragen voor uitbreiding worden zorgvuldig beoordeeld en zo nodig aangevochten.  
Een verzoek tot handhaving, na vernietiging van de vergunning van een leghennenbedrijf, werd 
afgewezen. Er schijnt een nieuwe aanvraag in voorbereiding te zijn. De overlast blijft ondertussen 
helaas gewoon doorgaan.  
 

Zonneweides 
Er is met de initiatiefnemers van 4 zonneparken overleg gevoerd over een goede natuurlijke 
inpassing. Over de besteding van de financiële compensaties zijn we het met de gemeente nog 
niet helemaal eens. 
 

Omgevingsvisie 
Op het concept in april door de gemeente uitgebrachte concept visie is uitgebreid commentaar 
geleverd. Overigens wordt de invoering van de Omgevingswet nog weer verder uitgesteld.  
 

Boerentoekomst Woensdrecht 
Aansluitend op de omgevingsvisie, waarin staat dat ingezet wordt op de transformatie naar 
circulaire landbouw genoemd wordt, hebben we ons voorstel aan ZLTO en gemeente opnieuw 
onder de aandacht gebracht.  
 

Informatief overleg 
Door Covid-19 verliep het structureel overleg dat we samen met Namiro hebben met de 
wethouders van Agtmaal en de Waal c.s. erg moeizaam. 
 

Meiduinen v/h Groeve Boudewijn 
Rond de bouw van woningen ontstond enige commotie. De projectontwikkelaar deed pogingen 
vergunning te krijgen voor een groter aantal woningen dan afgesproken. De provincie weigerde de 
Natuurbeschermingswetvergunning te verlenen. 
 
ROOSENDAAL 
 

Biomineralen  
Raad van State gelastte een extra onafhankelijk geuronderzoek uit te voeren door het STAB 
(Stichting Advisering Bestuursrechtspraak). Het uitgebrachte rapport veegt de vloer aan met het 
rapport van het door Biomineralen ingehuurde bureau. Wachten is nu op de definitieve uitspraak 
van RvS. 
 

REIMERSWAAL 
 

Groen Gas Rilland 
Het plan van Engie om bij het kassencomplex in de Bathpolder in Rilland een grote 
biovergistingsinstallatie is van de baan. We hebben samen opgetrokken met de ZMF en er komt 
geen Nbw-vergunning. Op de locatie komt nu een zonnepark. 
 

ZE-BRA 
Het oorspronkelijke plan, in 2018 gepresenteerd als windpark Reimerswaal, behelstte de plaatsing 
van 16 windturbines langs het Schelde-Rijn kanaal richting het Zuiden. Vijftien in Reimerswaal in 
een dubbele rijopstelling en 1 op het grondgebied van Woensdrecht. Een bittere pil die enigszins 
verguld werd door het afbreken van de 16 molens in de Anna Mariapolder, de 2 bij Bath en molen 
van Woensdrecht. In 2020 is deel genomen aan een aantal sessies rond het flora en fauna 
onderzoek. In november werden we verrast met een plan dat inmiddels 19 windmolens omvat 
waarvan 5 op Woensdrechts grondgebied. De pil werd daardoor erg bitter. Wordt vervolgd in 2021. 
  
DIVERSEN 
 

Natuurbeschermingswet-vergunning vliegbasis Woensdrecht 
De Nb-wetvergunning voor de vliegbasis Woensdrecht is nog niet afgerond en sleept zich al jaren 
voort. Ook het in 2018 ingestelde beroep tegen de Nbw-vergunning voor het F135-project en de 
Testcel (hal voor het JSF motoren onderhoud en een testcel) is nog onder de rechter. Defensie 
heeft stukken aangeleverd die wij niet mogen inzien. De rechter moet nu bepalen of sprake is van 
extern salderen.  
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Beheerplan Brabantse Wal Natura 2000 
De tekst van vorig jaar moet ongewijzigd herhaald worden: Eind 2015(!) werd door de 
gezamenlijke natuurorganisaties bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een 
zienswijze ingediend op het nieuwe beheerplan. Afgezien van een tussentijds telefonisch contact is 
er geen reactie ontvangen. Bij de ter inzage legging van een tweetal andere beheerplannen begin 
dit jaar werd gemeld: ‘Voor het beheerplan ‘Brabantse Wal’ wachten we nog op instemming van 
het ministerie van Defensie voordat publicatie mogelijk is’. 
  

Mestbewerking 
Er is een groot mestprobleem in Brabant. In plaats van de koe bij de horens te vatten is het 
provinciebestuur op zoek naar mogelijk locaties in het buitengebied waar grootschalige 
mestfabrieken gebouwd kunnen worden. Hoewel het plan-MER pas volgend jaar klaar zal zijn 
hebben de natuurorganisaties al 1 front gevormd en de colleges en raadsleden op de Brabantse 
Wal overstelpt met informatie rond het mestprobleem. Met daaraan gekoppeld het klemmende 
verzoek de inwoners én de Brabantse Wal, te behoeden voor grootschalige mestbewerking en 
Gedeputeerde Staten te laten weten dat gezondheid en welzijn belangrijker zijn dan de belangen 
van de dierenindustrie en dat de overmaat aan stikstof op de BW al zó groot is dat er geen 
‘molletje’ meer bij kan. 
  

Natuurinclusieve landbouw 
Het stikstofprobleem is ook voor Woensdrecht, omringd door Natura2000 gebieden en onder de 
rook van een groot industrieel gebied, een serieus probleem. Wij blijven de gemeente en de ZLTO 
uitdagen een vlucht naar voren te nemen en vol in te zetten op de zo noodzakelijke transitie die 
overigens niet alleen een zaak is van de agrarische sector maar van heel de gemeenschap. 
  

Brabants Burgerplatform 
West-Brabant is in de Stichting Brabants Burgerplatform vertegenwoordigd door ons lid Olaf 
Mouwen. Het platform houdt zich actief bezig met de problematiek rond de intensieve veehouderij. 
Zie voor meer informatie de website: brabantsburgerplatform.nl  
 
INTERN  
 

De Algemene Ledenvergadering kon natuurlijk niet, als gewoonlijk, in de Drieschaar gehouden 
worden. Na lang wachten op betere tijden is besloten voor te stellen het schriftelijk te doen. 
Niemand van de leden/ donateurs had principiële bezwaren. Agenda, bijbehorende stukken en 
toelichting werd per mail of post toegestuurd.  
 

Voorzitter Jan Andriese heeft voor een nieuwe termijn bijgetekend en Jos van Wesel is het bestuur 
komen versterken. Ad hoc kan een beroep gedaan worden op de deskundigheid van een aantal 
leden en er wordt zoveel mogelijk goed samengewerkt met de Brabantse en Zeeuwse 
Milieufederatie, IVN Groene Zoom, Namiro, Behoud Halsters Laag en Vogelwerkgroep Bergen op 
Zoom.     
 

Het aantal leden en donateurs bleef gelijk en was per december 120.  
 

De INFO verscheen twee keer en wordt digitaal verstuurd. Slechts een klein aantal leden ontvangt 
nog een geprint exemplaar. 
   

Rob Hagemeijer nam ook dit jaar de website voor zijn rekening en op de Facebook pagina worden 
door de secretaris regelmatig relevante/ interessante berichten gepost.    
 

Het bestuur dankt alle ondersteuners en iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt, 
hartelijk voor hun inzet en steun.  
 

April 2021, 
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