VOORWOORD
En al weer is er een jaar voorbij gevlogen. Een jaar dat eindigt
met goed nieuws: de kolencentrale in Antwerpen gaat niet
door. Daar staan de uitkomsten van het belevingsonderzoek
dat we op valreep ontvingen tegenover. In dit nummer slechts
een paar ‘hot items’, later meer. Verder wordt u ‘bij gepraat’
over een aantal lopende projecten, een nieuwe zienswijze, een
handhavingprobleem en over een tienpuntenplan waarmee we
de politiek hebben bestookt. De intensieve veehouderij heeft
een nieuw streekproduct opgeleverd. Het wordt onthuld op de
middenpagina. Evenzogoed eindigt deze editie met de beste
wensen.
Bert Zwiers, secretaris
AVIOLANDA
In het vorige nummer en in de pers hebt u waarschijnlijk al
gelezen dat er een intentieverklaring getekend is en dat de
gemeenteraad en de provincie besloten hebben samen met
Stork/Fokker een Joint Venture op te richten. Dat lijkt dus
allemaal zeer voorspoedig te gaan. Maar er zijn toch wel een
paar haken en ogen.
Waarschijnlijk weet u nog dat het hele proces gestart is met,
en nog steeds gebaseerd is op, de “Mutual Gains Approach”.
Het eerste deel van dat proces werd afgerond met een voor
alle partijen aanvaardbaar stappenplan met een balans tussen
de Profit, People en Planet aspecten.
Daarna werd een BKG (Bestuurlijke Kern Groep) geformeerd
waarin Jan van Rijen (directeur BMF) de Brabantse Milieu
Federatie, Brabants Landschap, Namiro en Benegora
vertegenwoordigd. Voorzitter is burgemeester Fränzel.
Werkgroepen werken voor de deelgebieden de stappen verder
uit. Wij hebben voor de uitwerking van de groene agenda
(Planet) gevraagd de Dienst Landelijke Gebieden een
opdracht te geven dit deel te trekken. Dit is geweigerd.
Wat wij inmiddels geconstateerd hebben is dat er vanuit de
provincie meer power wordt geleverd voor de rode agenda
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(Profit) dan voor het Planet-deel. De provincie heeft toch ook
een afdeling Ecologie!
Pogingen om meer support te leveren voor de groene agenda
zijn (nog) niet gehonoreerd. Wij vinden dat de voorzitter hier
een belangrijke taak heeft. Hij moet óók de balans bewaken.
Op dit moment zijn we bezig de tekst van de vier groene
stappen alsnog op orde te krijgen en stevig neer te zetten.
Verder blijven we hameren op duurzame ontwikkeling van
Aviolanda want dat zit nog niet echt in de hoofden en harten
van alle stakeholders. Dat van meet af aan ook de financiering
van de groene agenda geregeld moet worden, is nog wennen.
Naast bovenstaande haken is er ook nog wel een oog:
vertrouwen, een belangrijke voorwaarde voor het MGA proces.
Dat betekent onder meer partijen tijdig betrekken en
informeren, ook al zijn zaken vertrouwelijk. Dat lukt nog niet
altijd even goed. Zo kwam de Joint Venture constructie voor
ons toch wel een beetje uit de lucht vallen. Dat moet in de
toekomst ook beter. Nog een belangrijke taak voor de
voorzitter.
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BOUWBLOKVERGROTING WEG NAAR WOUW
De kippenhouderij aan de Weg naar Wouw in Huijbergen wil
uitbreiden. Van circa 82.000 kippen wil het bedrijf onder het
mom van dierenwelzijn doorgroeien naar een duurzaam bedrijf
met bijna 108.000 kippen. Als eerste stap in het proces is een
vergroting van het bouwblok gevraagd.
Omdat er sprake zou zijn van verbetering van het
dierenwelzijn wil de gemeente meewerken aan bijna een
verdubbeling van het bouwblok. Er is veel op aan te merken.
Daarom hebben wij, mede namens Namiro, een zienswijze
ingediend.
Het merkwaardige is dat de gemeente wil meewerken terwijl er
nog geen concreet initiatief is. Normaal gesproken moet er
eerst een (ontwerp)milieuvergunning zijn om te kunnen
beoordelen of sprake kan zijn van een duurzame locatie en
aan de hand van de benodigde ruimte kan beoordeeld worden
of aan het verzoek voldaan kan worden.
Efficiënt ruimtegebruik is daarbij het uitgangspunt. Het verzoek
én de voorgenomen medewerking is ons inziens dan ook
prematuur.
Verder hebben wij tal van argumenten aangevoerd waarom er
geen sprake kan zijn van een duurzame locatie. Zo ligt het
bedrijf vlak bij een Natura2000 gebied, tegen een
waterwingebied en op circa 40 meter van twee woningen. De
geurhinder neemt met 36% toe en de ammoniakuitstoot
verdubbeld.
Onze conclusie is dat vanwege ruimtelijke, milieuhygiënische
en maatschappelijke aspecten geen sprake is van een
duurzame locatie.
Medewerking is ook in strijd met het beleid. In het kader van
het gebiedsplan Brabantse Delta is het streven de toename
van de intensieve veehouderij te beperken. Het beleid van de
gemeente Woensdrecht is op grond van de Structuurvisie plus
gericht op de afbouw van de intensieve veehouderij en
volgens het Bestemmingsplan is de gewenste bouwblokvergroting niet mogelijk.
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Ten slotte is het plan MER-plichtig gezien de afstand tot
Natura2000-gebied en bovendien is sowieso een besluit-m.e.r.
nodig omdat sprake is van meer dan 85.000 kippen en omdat
de NH3 omissie toeneemt.
Tijdens de hoorzitting hebben wij nog aangegeven dat wij
vinden dat de behandeling en beoordeling van dit dossier
onvolledig en onzorgvuldig is geweest en dat de
behandelende afdeling alle zaken op een rijtje had moeten
zetten zoals dat in onze zienswijze is gedaan. Dán pas is op
goede gronden een oordeel te vormen. Zou dat gebeurd zijn
dan had naar onze mening het college niet kunnen besluiten
tot de voorgenomen medewerking tot bouwblokvergroting voor
de locatie Weg naar Wouw 38.
Gek dat het toch maar gebeurt, een typisch staaltje CDA-(wij
zijn er voor de boeren) politiek?
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GASCOMPRESSORSTATION
Ons beroep zou in eerste instantie door de rechtbank Breda in
september behandeld worden maar werd op verzoek van
Delta Energy uitgesteld. Uiteindelijk vond op 11 november de
zitting plaats.
Delta werd vertegenwoordigd door twee externe advocaten, de
eigen jurist en de projectleider, de gemeente Woensdrecht
door een externe advocaat en zijn assistent en Benegora door
Mr. Jan-Eelco Dijk en de secretaris. Een heel gezelschap dus.
De gemeente Woensdrecht vroeg de rechter Benegora niet
ontvankelijk te verklaren. De rechter vroeg wat we eigenlijk
kwamen doen en na een schorsing van vijf minuten was ze er
al klaar mee en stond het hele gezelschap weer buiten!
Dit vraagt om een nadere verklaring natuurlijk. De Hoge Raad
heeft, in een soortgelijk geval, uitgesproken dat tegen een
vrijstellingsbesluit alléén geen beroep aangetekend kan
worden. Er moet tegelijkertijd een bouwvergunning zijn
afgegeven.
Toen de gemeente destijds de vrijstelling (=DE toestemming
geven een GCS op te richten) verleende, hebben wij ons al
verbaasd over het feit dat er nog geen sprake was van een
bouwvergunning. Dat is namelijk wel gebruikelijk. Je tekent
dan beroep aan en vraagt een voorlopige voorziening om te
voorkomen dat de bouw al klaar is tegen de tijd dat het beroep
behandeld wordt. Dan is het zeker vechten tegen de bierkaai.
In de bekendmaking en in de brief aan ons m.b.t. het besluit
werd aangegeven dat binnen 6 weken beroep aangetekend
kon worden bij de bestuursrechter. Om aan de bal te blijven
hebben wij dat gedaan.
Tijdens de zitting bleek dat Delta de aanvraag nog steeds niet
heeft ingediend. Echt verbaasd zijn we daar niet over. Wij
hebben steeds de indruk gehad dat men liever eerst zekerheid
wilde over de uitkomst van een rechterlijke procedure.
Verdiept aanleggen heeft men bijvoorbeeld geen zin in.
Duidelijk is dat niet iedereen zijn huiswerk goed gemaakt
heeft. De gemeente had op zijn minst een opmerking kunnen
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NIEUW STREEKPRODUKT

6

maken of beter nog de vrijstelling nog niet verlenen. Per slot
van rekening had men nog nooit de definitieve ontwerpen
gezien. Delta had ook kunnen weten dat het niet tot een
behandeling kon komen.
Nu schijnt het al eens gebeurd te zijn dat in zo’n geval een
beroep toch werd behandeld door aan te voeren dat er meer
dan alleen een gebouw komt, zoals verharding voor wegen
bijvoorbeeld. Een slimmigheidje dus, waar Delta geen gebruik
van gemaakt heeft. Wij overigens ook niet maar wij hebben
niet echt haast. Intussen wordt wel bewezen dat de
Sloecentrale best kan draaien zonder gascompressorstation.
KAS BUURTWEG - Landschappelijke inpassing
Vorig jaar hebben wij tevergeefs getracht een verdubbeling
van de kas aan de Buurtweg in Huijbergen te voorkomen. Eind
maart hebben wij de wethouder gemeld dat de inmiddels
uitgebreide kas er erg bloot bij staat, bloter dan voorheen
zelfs.
Vóór de uitbreiding werd de reeds bestaande kas namelijk aan
de noord- en oostzijde aan het zicht onttrokken door afgetopte
elzen. Na de uitbreiding zijn die gerooid en is de akker aan de
noordkant weer volledig in gebruik, terwijl de strook tussen de
kas en de perceelgrens aan de oostkant is afgerasterd voor de
pony. Kortom, de eigenaar lapt de landschappelijke inpassing
aan zijn laars.
Wij hebben de wethouder in onze brief van 31 maart de
blotigheid dus gemeld en een hele serie vragen voorgelegd. Of
het rooien bekend was, of er een kapvergunning was
afgegeven, of er eisen m.b.t. landschappelijke inpassing
gesteld waren en of die onderdeel waren van de vergunning
etc. Na wat aandringen kregen wij begin december antwoord,
na acht maanden dus, met excuses, dat wel. De gemeente
had het zelf niet geconstateerd maar kon aan de hand van
fotomateriaal vaststellen dat er inderdaad bomen zijn gerooid.
Zonder medewerking van de gemeente en in strijd met de in
de vergunning gestelde voorwaarden!
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De gemeente gaat nu de eigenaar er aan herinneren dat hij
verplicht is een beplantingsplan in te dienen en dat, na
goedkeuring door de gemeente, uit te voeren.
Nou, dat is om de verrommeling te verstoppen mooi
meegenomen maar het roept natuurlijk wel vragen op m.b.t.
toezicht, controle en handhaving! Het gemak waarmee de
eigenaar volledig zijn eigen plan trekt en de voorschriften
negeert, belooft niet veel goeds. Een typisch gevolg van de
CDA-(wij zijn er voor de boeren) politiek?
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KOLENCENTRALE ANTWERPEN
In dagblad De Morgen werd verslag gedaan van een actie van
Greenpeace met de boodschap “Kris, het klimaat zit op hete
kolen”.
Ze hoopten minister-president Kris Peeters een reactie te
ontlokken. En dat lukte. "Ik heb jullie boodschap duidelijk
gehoord", verzekerde Peeters. "Mede gezien de negatieve
adviezen die ik kreeg, kan ik hierbij formeel zeggen dat er
geen nieuwe centrale zal komen in Antwerpen."
Goed nieuws dus, de E-ON kolencentrale is exit, of moeten we
iets voorzichtiger zijn en stellen dat het voor 99% zeker is, het
blijft per slot van rekening politiek. Dat de bouw niet doorgaat
is terecht, in het negatieve advies van de gemeente
Antwerpen werd het plan echt op alle fronten afgeserveerd.
Voordat wij dit onderwerp afsluiten willen wij de provincie
Noord-Brabant nog complimenteren. Naar aanleiding van onze
vraag aan de heer Hoes naar de inzet van de provincie,
ontvingen wij een kopie van de geleverde commentaren.
Daaruit blijk dat al vanaf het prille begin op- en aanmerkingen
zijn gemaakt. Men heeft er bovenop gezeten en pittig
commentaar geleverd. Chapeau, dat zeggen we ook graag
een keer.
TIENpuntenplan voor gemeenten voor tweeduizendTIEN
Maak er een punt van in uw verkiezingsprogramma én
college-onderhandelingen!
Op 3 maart 2010 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Wij
hebben de plaatselijke partijen een tiental suggesties
toegestuurd voor het verkiezingsprogramma op het gebied van
natuur, milieu en landschap. De gezamenlijke milieufederaties
hebben de punten samengesteld. Wij hebben opgeroepen
deze tien punten te bekijken en de hoop uitgesproken dat ze
zouden inspireren en op ideeën brengen en dat alles
overgenomen mocht worden! In een extra bijlage zijn per punt
veel concrete suggesties gedaan. Onder het motto:
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Op naar een mooie, groene, gezonde, duurzame toekomst
voor de hele gemeente!
hebben wij om aandacht en maatregelen gevraagd voor:
Klimaat, Biodiversiteit, Ruimte en landschap, Water, Bebouwd
gebied, Plattelandsontwikkeling, Mobiliteit, Milieubeleid,
Interne milieuzorg, en last but not least Vergunningen en
handhaving
Mede namens de De Brabantse Milieufederatie hebben we de
partijen veel groene inspiratie toegewenst bij de opstelling van
hun verkiezingsprogramma, in hun verkiezingscampagne én
straks bij de collegeonderhandelingen.
Tot op heden hebben de politieke partijen nog weinig
enthousiasme getoond. Een stemadvies zit er nog niet in maar
het is u vast al wel duidelijk geworden welke partij onze
voorkeur niet heeft!
WEBSITE
Bij het veranderen van provider is er iets mis gegaan en is ons
adres www.benegora.nl gepikt. Vraag niet hoe, even niet
opgelet misschien maar in ieder geval krijgt u nu een site die
niets met ons te maken heeft en wordt het adres te koop
aangeboden. Er zijn kennelijk mensen die zo hun brood
verdienen. Ons nieuwe adres is: www.benegora-leefmilieu.nl
BELEVINGSONDERZOEK
Voorgeschiedenis
Na de enorme overlast door de fakkelactiviteiten van de BASF
voor en na de renovatie en uitbreiding van de steam cracker,
heeft de politiek eindelijk besloten tot de plaatsing van een
meetpunt in Ossendrecht en tot een nulmeting door middel
van een schriftelijke enquête m.b.t. lucht en geluid.
Onze pogingen om ook, net als in Rijnmond, de aspecten
milieu en veiligheid mee te laten nemen mislukten.
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Uitkomsten
Dat lucht en geluid ‘hot items’ zijn bewijst de ongekend hoge
respons van 33%. Hoewel hinder en overlast van verkeer,
horeca en buren etc. ook heel vervelend kan zijn beperken we
ons nu tot de uitschieters en de grootste veroorzakers:
Industrie/ bedrijven, vliegtuigen en landbouw.
In Ossendrecht is 52% van de bevolking ernstig gehinderd
door industriegeluid en 22% relateert daar ook slaapproblemen en gezondheidsklachten aan. In de andere kernen ligt
het percentage gehinderden rond de 20%.
In Hoogerheide, Huijbergen en Woensdrecht geeft resp. 40, 42
en 56% van de bevolking aan gehinderd te worden door geluid
van vliegtuigen.
Over luchtvervuiling maakt 89% van de bewoners van de
gemeente Woensdrecht zich wel eens zorgen en 75% is
bezorgd dat dit ook kan leiden tot gezondheidsklachten.
In Ossendrecht en Putte is uiteraard de industrie topscorer met
resp. 75 en 69%, daar is men ook het meest bezorgd over het
gezondheidsaspect. De hinder in de kernen Hoogerheide,
Huijbergen en Woensdrecht is overigens met 57, 54 en 60%
ook niet misselijk.
De geur van landbouw is in Woensdrecht het hoogst: 49%.
Ossendrecht en Huijbergen scoren 30% resp. 26%.
Tot zover wat cijfers, indrukwekkend maar wat ons betreft niet
verbazingwekkend. De politiek is nu aan zet.
In 2010 moet voor de periode 2011-2015 een nieuw
milieubeleidsplan geformuleerd worden. Hét moment om
spijkers met koppen te slaan.
P.S.: De resultaten van een jaar lang meten in Ossendrecht
komen in februari beschikbaar.
BESTE WENSEN
Het bestuur van Benegora wenst u hele goede dagen en een
gelukkig en gezond 2010 waarin hopelijk door de politiek een
aanzet gegeven wordt tot een mooie, groene, gezonde en
duurzame toekomst.
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