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VOORWOORD 
 

Op de valreep toch nog een INFO, pas de tweede in plaats van de 
vierde dit jaar. Oorzaak een motivatiedipje en bezuinigingen. De 
crisis gaat ook ons niet voorbij. Bergen op Zoom heeft, hoewel veel 
waardering voor onze inzet etc. toch besloten de subsidierelatie te 
verbreken. Dat scheelt volgend jaar toch zo’n 30% bijdrage. Eén van 
de posten waarop we denken te bezuinigen is dus de INFO. 
Ondanks deze tegenslag en ondanks de staatssecretarissen Bleker 
en Astma (nieuwe natuurwet / geen grenzen aan de groei van de 
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veestapel terwijl we nu al dreigen te verdrinken in de mest) wil ik 
toch proberen het jaar positief af te sluiten. Niet alle signalen kunnen 
vermeld worden, dan wordt de INFO te dik en te duur. 
‘Geen woorden, maar daadkracht. Concrete daden, zonodig tegen 
de stroom in’. Dat was het thema van de ‘Duurzame 100 van Trouw’. 
Een lijst met invloedrijke duurzame Nederlanders. Nederlandse 
politici ontbreken welhaast volledig. Ambtenaren schijnen het woord 
milieu niet meer in regeringsstukken te mogen gebruiken! Hoezo 
dan positief? In de lijst komen namen voor van topmensen van 
concerns als Ahold, DSM, Akzo Nobel, Unilever e.a. Zij kunnen het 
verschil maken. Duurzaamheid is het stadium ‘window dressing’ 
voorbij.  
Ook positief: Het verbond van Den Bosch: alle vlees duurzaam in 
2020. Betrokken partijen hebben een convenant gesloten en gaan 
voor de ketenbenadering. Een integraal ketenkwaliteitssysteem 
moet een substantieel basisniveau aan duurzaam vlees garanderen. 
Alle ketenschakels (van grond tot mond) dienen minimaal aan dat 
niveau te voldoen. Vertegenwoordigers van de intensieve 
veehouderij onderkennen dat ‘we’ het niet meer pikken en zijn 
bereid tot stevige stappen, zelfs tot beperken van de veestapel.   
En ‘we’ doen ook als consument ons best: ‘Groeispurt van aanbod 
biologische en fair trade producten’. In één jaar tijd is in de NL-
supermarkten het aanbod fair trade producten met 40% en de 
biologische met 30%  vergroot.  
Ik vind dit positieve signalen en men zegt dat een crisistijd het 
moment is voor fundamentele veranderingen. Hopelijk gaan we dat 
in de Zuidwesthoek ook merken.  
Mede namens het bestuur wens ik u goede feestdagen en een 
voorspoedig, gezond, duurzaam en zuionnig 2012. 
 

Bert Zwiers, secretaris  
 
AVIOLANDA 
 

Er schijnt wel enige belangstelling te bestaan voor Aviolanda maar 
het loopt bepaald niet storm. Enkele kleine ‘militair georiënteerde’ 
bedrijven hebben zich gevestigd en, vers van de pers, in de ‘burger 
sector’ is het eerste schaap over de dam. AELS (Aircraft End of Life 
Solutions) vestigt zich op Aviolanda. Een felicitatie waard en we 
hopen dat het cliché ook hier zal gelden en er meer zullen volgen. 
Uit berichten in de pers hebben we begrepen dat ook is geprobeerd 
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het bedrijf AeroCat binnen te hengelen maar dat het bedrijf heeft 
gekozen voor de Luchtvaartcampus Gate2 in Rijen. Deze berichten 
waren aanleiding de Bestuurlijke Kerngroep (BKG) hierover te 
bevragen.  
Gate2 is opgezet in het kader van het project Aerospace & 
Maintenance, een initiatief om Midden Brabant op de kaart te zetten. 
Voor de hand liggende vraag is dan of Gate2 en Aviolanda 
concurrenten van elkaar zijn of dat er afspraken gemaakt zijn over 
een duidelijke rolverdeling. Dat laatste betwijfelen we sterk. Beide 
locaties waren bijvoorbeeld in de race om AeroCat binnen te halen, 
een bedrijf dat lichtgewicht catering (vliegtuig)trolleys maakt. We 
hebben, populair vertaald, gevraagd wat dit met baangebonden 
Maintenance Repair and Overhaul (MRO), en dus Aviolanda, te 
maken heeft. Natuurlijk hebben we er geen bezwaar tegen dat 
geprobeerd wordt jobs binnen te halen maar dat mag, zolang we 
met Aviolanda voor goud gaan, niet ten koste gaan van voor MRO 
bedoelde ruimte. Een reactie laat nog op zich wachten. 
Het werken aan het project Aviolanda gaat gestaag door. Op 
www.aviolanda.nl kunt u er uitgebreid over lezen en als u het op de 
voet wilt volgen kunt u zich aanmelden voor de Nieuwsbrief. Enkele 
zaken en momenten lichten we er uit. 
 

Samenwerkingsovereenkomst (SOK) 
Begin september is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. 
Daarin is vastgelegd dat partijen zich de komende vijf jaar zullen 
inspannen om de integrale gebiedsontwikkeling Aviolanda 
Woensdrecht tot een succes te maken. De ondertekenaars 
vertegenwoordigen de Bestuurlijke Kerngroep van Aviolanda 
Woensdrecht, het Ministerie van Defensie, de World Class Aviation 
Academy, de gemeente Woensdrecht, de Provincie Noord-Brabant, 
de Brabantse Milieufederatie, het Businesspark Aviolanda, de 
Grondexploitatiemaatschappij Aviolanda Woensdrecht en het Dutch 
Institute World Class Maintenance.  
Belangrijk om op te merken: Defensie doet nu ook echt mee, in 
tegenstelling tot de intentieovereenkomst is de SOK nu wel 
ondertekend. Belangrijk omdat bepaald moet worden of en onder 
welke voorwaarden defensieterrein voor medegebruik ter 
beschikking kan komen.   
 

Groene agenda 
Het werk van de werkgroep heeft voor de komende jaren zijn beslag 

http://www.aviolanda.nl/
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gekregen in het rapport ‘Uitvoeringsprogramma groene Agenda 
Aviolanda 2011-2016’. Daarmee is, in ieder geval op papier, nu ook 
het groene deel van de gebiedsontwikkeling vastgelegd. Voor de 
daadwerkelijk uitvoering is geld nodig. Van begin af aan is door ons 
aangedrongen op goede afspraken om dat te borgen. Het bleef lang 
een heet hangijzer maar er zijn nu toch stappen gezet. Voor iedere 
verkochte vierkante meter komt € 10 ter beschikking voor groen. 
Verder wordt aansluiting gezocht bij provinciale 
subsidiemogelijkheden zoals ‘Landschappen van Allure’. Ook de 
mogelijkheid van een te vormen streekfonds is nog een optie. 
In oktober is, gefinancierd door gemeente, provincie en de World 
Class Aviation Academy, het eerste project(je) gestart. De heer Huis 
in ’t Veld (WCAA) had al geruime tijd geleden aangegeven dat de 
academie graag iets wilde doen in en voor de regio te doen. Hij 
mocht dan ook de symbolisch graafwerkzaamheden voor de eerste 
fase in het gebied rond de Kooisloot uitvoeren. Inmiddels is voor de 
diverse soorten amfibieën, vleermuizen, vogels en vlinders de oever 
minder steil, worden er bomen geplant en bloemrijk grasland 
gecreëerd.      
 

Duurzaamheid 
Het begrip duurzaamheid is vanaf het begin aan de orde geweest 
maar werd, niet uitsluitend, maar toch vooral geassocieerd met de 
natuurontwikkelingen. Op het ‘rode vlak’ (gebouwen en 
infrastructuur) waren wel wat punten genoemd maar dat was wel erg 
beperkt. Ruim een jaar geleden hebben we gevraagd het 
containerbegrip duurzaam, handen en voeten te geven. Na een 
langzame start is er inmiddels € 25.000 uitgetrokken en trekt de 
BMF (Fons van Bommel), ondersteund door de Grontmij, de kar. 
Tijdens een eerste workshop kwam naar voren dat op een aantal 
aspecten inderdaad al hele duurzame afspraken zijn gemaakt, maar 
ook dat op een aantal vlakken weinig concrete afspraken bestaan. 
Het vervolg op de workshop zal bestaan uit een verdere uitdieping 
van de duurzaamheidaspecten die  nog onvoldoende zijn 
geconcretiseerd door de partijen die verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering binnen Aviolanda Woensdrecht. Het resultaat van deze 
concretiseringslag moet een manifest worden waarin de concrete 
duurzaamheiddoelstellingen van Aviolanda Woensdrecht zijn 
vastgelegd. Het is de bedoeling dat dit manifest door alle 
uitvoerende partijen expliciet wordt ondersteund. Het manifest zal 
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ook als baken dienen en om toekomstige ontwikkelingen te ijken op 
het vlak van duurzaamheid. Concretisering van de duurzaamheid 
van Aviolanda Woensdrecht zal ervoor zorgen dat de geplande 
ontwikkelingen, ook op lange termijn, winst opleveren  voor de 
deelprojecten people, profit en planet. 
 
GELUIDMETINGEN 
 

Zoals u weet heeft Benegora in februari 2011 eigen meetapparatuur 
geïnstalleerd. Aan de westrand van Ossendrecht wordt het geluid 
continu gemeten. Per 5 minuten wordt het gemiddelde berekend en 
opgeslagen in een database die live te volgen is op 
www.noisenet.nl/benegora.  
De regionale Milieu Dienst (RMD) in opdracht van de gemeente 
Woensdrecht ook metingen uitgevoerd. Wij hebben daarvoor een 
adres in Ossendrecht, Calfven en Stompe Torenlaan aangeleverd. 
De RMD heeft op die locaties gedurende een week metingen 
gedaan. De gevonden waarden liggen in de lijn met die van ons. Op 
alle locaties wordt een hoop herrie gemeten en tijdens de 
belangrijkste periode, ’s nachts dus, wordt de norm voortdurend 
overschreden. Wij hebben begrepen dat de rapportage van de RMD 
inmiddels definitief is en begin januari in de gemeentelijke 
werkgroep Lucht en Geluid bespoken zal worden.  
De constatering, een hoop herrie, is simpel, de bron achterhalen is 
een stuk lastiger. Hoewel, het verschil tussen twee meeteenheden 
(LCeq - LAeq) is regelmatig groter dan 20 dB, en dat indiceert dat er 
sprake is van een behoorlijk aandeel industrieel geluid (laagfrequent 
en tonaal). Veel van dat geluid wordt veroorzaakt door pompen en 
ventilatoren e.d.  
 

Whizz-Wheel mogelijke oplossing? 
We kregen onlangs een artikel uit de Telegraaf van 31 december 
2010 onder ogen waarin een nieuw type ventilator wordt besproken, 
The Whizz-Wheel. Een uitvinding van een gepensioneerde 
Nederlandse ingenieur. Een superventilator die 47% minder geluid 
maakt en 40% efficiënter in gebruik is. Twee vliegen in één klap dus, 
minder herrie en minder energie (= minder CO2 uitstoot)! In het 
artikel wordt gesteld: “als de techniek van the Whizz-Wheel 
wereldwijd wordt doorgezet, kan één op de zes energiecentrales de 
deuren sluiten”. Dat is misschien wel erg veel maar u begrijpt dat we 
het artikel wel snel hebben doorgespeeld aan o.a. de BASF. Hopelijk 
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wordt dit product, dat inmiddels door Bronswerk geproduceerd 
wordt, als Best Beschikbare Techniek geclassificeerd. Dan kan men 
er bij vervanging en nieuwe investeringen, zeker als er sprake is van 
geluidsoverlast, moeilijk om heen. De provincie en de RMD, die bij 
de aanvragen milieuvergunning van o.a. de BASF betrokken 
worden, zouden er op kunnen aandringen. Reden genoeg! 
  
BP-BUITENGEBIED / AGRARISCHE BELEIDSVISIE 
 

Bij de goedkeuring van het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied 
begin dit jaar, bleek dat de gemeenteraad eigenlijk spijt had van de 
oorspronkelijke opdracht dat het conserverend moest zijn. Uitstel 
was niet meer mogelijk, men was al veel te laat en verzon daarom 
een list: de Agrarisch beleidsvisie. Hieronder, integraal, de brief aan 
College en Raad waarin we aangeven dat een visie hard nodig is en 
waarin we vragen de boerenstand uit te dagen, te stimuleren en te 
steunen.  
 

Wij vragen ons af waarom u een Agrarische beleidsvisie wilt laten 
maken. Adviesbureau BRO is circa 2 jaar geleden aan de slag 
gegaan met uw opdracht een conserverend Bestemmingsplan 
Buitengebied te maken. Agrariërs zijn gevraagd hun plannen en 
wensen kenbaar te maken en waar mogelijk zijn deze gehonoreerd. 
Zonder twijfel realiseerden alle partijen zich dat het plan weer voor 
zeker 10 jaar zou gaan gelden. Er is een Bestemmingsplan 
Buitengebied gemaakt waarin (individuele) agrariërs voldoende 
ontwikkelingsruimte hebben. Uw opdracht is dus keurig uitgevoerd. 
Desalniettemin wilt u een agrarische beleidsvisie laten maken om de 
agrarische sector te faciliteren en ruimte te bieden voor 
ontwikkelingen en trends in de agrarische sector. Dát de sector 
moet vernieuwen is zoals uit onderstaande blijkt, wel duidelijk.  
 

De intensieve veehouderij heeft Nederland in Europa de koppositie 
in antibioticagebruik bezorgd. Resistente bacteriën zitten in 
veeteeltrijke  gebieden in hoge concentraties in slib en oppervlakte-
water en ook op groenten zijn inmiddels resistente ESBL-
producerende bacteriën gevonden.  
 

Antibioticaresistentie, MRSA-bacterie, Q-koorts, een verstoorde 
nutriënten kringloop (door o.a. de import van grote hoeveelheden 
veevoer en onevenwichtig gebruik van mest), tel uit je winst!  
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Al deze negatieve gevolgen zijn niet eens de tol voor onze eigen 
vleesbehoefte. Er wordt 70 á 80% geëxporteerd en als de import 
gesaldeerd wordt, is het praktisch 100%. Over lusten en lasten 
gesproken. Een ander belangrijk element, dierenwelzijn, is dan nog 
niet eens aan de orde geweest. 
 

Ook in de land- en tuinbouw hebben de groei, de intensieve 
bewerking, monoculturen en boomteelt nadelige gevolgen. De 
soortenrijkdom is enorm afgenomen. Een paarden- of pinksterbloem 
zie je nauwelijks nog in de weilanden en wanneer zag en hoorde u 
voor het laatst de grutto? Ook de gewoonste soorten akkervogels 
zie je bijna niet meer, kortom: voor de biodiversiteit is het de dood in 
de pot. Daarbij is de arbeid in de agrarische sector niet de meest 
hoogwaardige en seizoengevoelig en bijgevolg, sterk afhankelijk van 
buitenlandse arbeidskrachten. Niets tegen buitenlanders maar als 
recreatieonderkomens voortdurend door hen bezet zijn, hindert dat 
de toeristische Brabantse Wal ambities.  
 

De noodzaak en urgentie om een andere, duurzame weg in te 
slaan, is duidelijk. Ook de agrarische sector ontkomt niet aan 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dat agrariërs zich dat 
ook bewust zijn blijkt uit de reactie van de ZLTO-directeur van 
Oosten op Benegora’s open brief tijdens de megastallen discussie 
vorig jaar: “…..ZLTO kiest in haar visie op de toekomst zonder twijfel 
voor verduurzaming….Dat doen we vanuit een intrinsieke 
overtuiging. Wij zijn ons bewust van de signalen uit de samenleving, 
die van ons als producenten van voedsel, landschap, natuur, zorg, 
recreatie, schoon water en in de toekomst ook energie, ingrijpende 
keuzes en flinke stappen vragen”. Verder geeft de heer van Oosten 
aan dat men een beeld voor ogen heeft waarin “de sector duurzaam 
produceert, maatschappelijk geaccepteerd is en gerespecteerd 
wordt’.    
 

Bovenstaande lijkt ons meer dan voldoende reden de lokale 
ondernemers te stimuleren de koppen bij elkaar te steken om na te 
gaan hoe en wat ze voor elkaar en voor het leefmilieu in 
Woensdrecht kunnen betekenen. Daag ze uit en steun ze om, 
binnen het vigerend beleid en binnen de bijzondere Woensdrechtse 
waarden (Natura2000, open polders etc.), plannen te ontwikkelen 
om rendabel te opereren én een positieve bijdrage te leveren aan 
deze waarden, aan dierenwelzijn en aan biodiversiteit etc. Waarom 
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zouden vogelvriendelijke akkerranden, houtwallen en ander natuur- 
en landschapsbeheer in Woensdrecht niet kunnen? Waarom geen 
drie sterren Brabantse Wal vlees en andere top-producten op de 
borden in de ruit Antwerpen, Breda, Rotterdam en Goes?   
 

 

 
Het voert te ver en het is niet aan ons een volledige strategie aan te 
geven maar wat ons zoal voor ogen staat is: kwaliteit in plaats van 
kwantiteit; meer toegevoegde waarde; korte aan- en afvoer 
lijnen (regionalisering); het sluiten van kringlopen, verkleinen 
van de ‘voetafdruk’ en CO2 uitstoot, de gezondheid van mens 
en dier, goede arbeidsomstandigheden, zorg voor landschap en 
behoud van biodiversiteit. 
 

De agrarische belangen in Woensdrecht zijn aanzienlijk en waard 
behartigd te worden. De sector kan immers ook een belangrijke 
bijdrage leveren aan het behoud en de (verdere) ontwikkeling van 
de groenblauwe parel tussen twee wereldhavens met hun 
industriële complexen.  
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U, college en raad, dient de belangen van de Woensdrechtse 
gemeenschap. Wij hopen dat u onze bijdrage in uw beraad zult 
betrekken en de boerenstand zult uitdagen, stimuleren en steunen. 
Naar onze mening biedt het vastgestelde Bestemmingsplan 
Buitengebied voldoende mogelijkheden en is een Agrarische 
beleidsvisie, zeker zonder concrete initiatieven, prematuur.  
 

Van de politici taal noch teken maar, om er zeker van te zijn dat 
onze ideeën bij de sector zouden terecht komen, hebben we o.m. de 
ZLTO een kopietje gestuurd. 
 

ANV Brabantse 
Wal

 
 

Sinds kort heeft de Zuidwesthoek ook een agrarische 
natuurvereniging. De ZLTO afdelingen Woensdrecht, Roosendaal , 
Steenbergen-Bergen op Zoom hebben het initiatief genomen en met 
de oprichting van de ANV – Brabantse Wal is een witte vlek op de 
agrarische kaart ingevuld. We feliciteren de initiatiefnemers van 
harte. Uit de eerste nieuwsbrief citeren we als doel: ‘het bevorderen 
van natuur- en landschapsbeheer door agrariërs en streekbewoners. 
Dit staat centraal als doelstelling naast het agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer als bedrijfsmatige activiteit’. 
Een greep uit activiteiten / programma: aanleg en beheer 
landschapselementen, erfbeplantingen, akkerrandenbeheer en 
bloemrijke bermen, weidevogelbeheer. 
Met een aantal van onze hartenkreten kan men dus direct aan de 
slag. Eerlijkheidshalve willen we wel vermelden dat in de afdeling 
Steenbergen al een aantal jaren, in samenwerking met Brabants 
Landschap, een aantal van deze activiteiten succesvol in praktijk 
gebracht worden. Wij hopen dat het interim-bestuur, na het 
succesvolle doopfeestje, voortvarend doorzet en wij wensen de  
ANV – Brabantse Wal veel succes en natuurlijk hopen we dat er in 
de afdelingen ook ruimte zal zijn voor een fundamentele discussie 
als bedoeld in onze brief aan de Woensdrechtse raad.  
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Aflevering eerste grote order bloemrijkgraszaad ANV-Brabantse Wal 
 
WINDTURBINES KABELJAUWBEEK 
 

Er was eens …een plannetje om langs de Kabeljauwbeek 5 
windturbines te plaatsen. Het was in de tijd dat de beek een 
zoekgebied was en duurzame energie bevorderd moest worden 
want Nederland dreigde hopeloos achter te blijven bij de 
doelstellingen. De Woensdrechtse Raad sloeg ‘ecologische 
verbindingszone, groene long en open polder’ -argumenten in de 
wind(!) en wilde wel meewerken. Maar Defensie niet, de molens 
zouden de radar storen. Sindsdien lag het plannetje onder in een 
diepe kast te slapen en, nadat de provincie de status zoekgebied liet 
vervallen, was het plannetje dood. Maar … na een aantal jaren 
kwam Prins Fiscaal langs en kuste het plannetje wakker. Nederland 
liep nog steeds hopeloos achter en ‘versnelde afschrijving’  moest 
de toch al gesubsidieerde tak nog een extra handje gaan helpen.  
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Eneco, gek op windenergie, zag alsnog wel wat in het plannetje al 
was het, economisch gezien,  een scharminkeltje. Qua mastlengte 
verouderd (60m!) maar dankzij Prins Fiscaal kennelijk toch nog net 
rendabel (de nu in zwang zijnde lengte, minimaal 120m, mag nog 
steeds niet van defensie).  
Nu zou je toch denken dat een gemeente die ‘politiek breed’ 
verkondigt voor een ‘open polder beleid’ te zijn, medewerking aan 
de reanimatie vriendelijk doch beslist zou afwijzen. Makkelijk zat,  de 
locatie was immers geen zoekgebied meer en het is nog een flut 
plannetje ook. Maar helaas, desgevraagd wilde het College wel 
meewerken en stelde voor bij de provincie een ‘verklaring van geen 
bezwaar’ te vragen.  
Uiteraard hebben wij ook weer van alles uit de kast gehaald en de 
Raad gevraagd niet met de wind mee te waaien. Maar, alweer 
helaas, dat gebeurde wel. Een groen voetje halen over de rug van 
de kern Ossendrecht dat meer en meer het afvalputje van West 
Brabant wordt. Het volgende station, de statenfracties, gaven meer 
hoop (CDA-fractieleider Conny Kerkhof: “De CDA-fractie in 
provinciale Staten van Noord-Brabant ontving uw duidelijke mail. Er 
is als onderlegger bij de Strucvtuurvisie RO, op verzoek van het 
CDA,  een visie wind-energie gemaakt, die wèl geschikte locaties 
aangeeft. Dat is voor de provincie dus het kader bij bestuurlijke 
afwegingen. Wij zullen scherp bewaken dat die kaders worden 
gerespecteerd”). Maar onlangs ging in den Bosch Provinciale 
Staten, op een enkeling na, ook door de bocht, het CDA voorop. D66 
zegt simpel: met een goede landschappelijke inpassing kan er nog 
wel een windpark bij! Wat een gotspe. Beide fracties zijn door Jim de 
Blank (Namiro) die de Staten voor zijn rekening had genomen, van 
repliek gediend. 
Het wachten is nu in eerste instantie op het officiële GS-besluit en 
daarna op de gemeentelijke vergunningprocedure maar u begrijpt 
misschien wel dat bij ons DQ-gevoelens de kop op steken.  
 

We zullen Eneco adviseren hun geld elders in ‘echte’ windturbines te 
steken in plaats van in de Madurodam-molentjes van het 
Kabeljauwbeek-project! 
GROEVE BOUDEWIJN 
 

De ontwikkeling van de groeve schiet niet erg op. De huidige crisis 
is natuurlijk ook geen echte procesversneller. Even leek het er op 
dat de COA in beeld was om in Woensdrecht een centrum voor zo’n 
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500 asielzoekers te vestigen. De gemeente vond de groeve een 
mogelijke locatie. We hoefden ons nergens tegen aan te bemoeien, 
een groot aantal inwoners maakte, op geheel eigen wijze, korte 
metten met de plannen! 
De huidige stand van zaken (informatie klankbordgroep): er is 
besloten kleinere percelen te plannen en voor enkele van de 75 te 
bouwen woningen die in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
liggen, is compensatie vereist. Onderzocht gaat worden hoe de 
plannen zich verhouden tot de Natuurbeschermingswet en er gaat 
een Milieueffectrapport (MER) gemaakt worden. De bedoeling is dat 
begin volgend jaar Bestemmingsplan en MER in procedure komen.  
 
WEG NAAR WOUW 
 

De leghennensector moet moderniseren. Legbatterijen gaan in de 
EU in de ban. Het bedrijf in Huijbergen wilde in eerste instantie 
uitbreiden van 82.000 naar ruim 107.000 dieren. Of moeten we 
zeggen eenheden? De gevraagde bouwblokvergroting tot bijna 2 ha, 
die de gemeente wilde toestaan, is met succes aangevochten en 
teruggebracht tot de in Brabant maximaal toegestane 1,5 ha. In de 
vergunningprocedure ontbrak o.i. een Natuurbeschermingswet-
vergunning omdat de ammoniakuitstoot verdubbeld. Gemeente en 
provincie waren van oordeel dat volstaan kon worden met saldering. 
Ook zo iets geks: toegenomen uitstoot wegstrepen tegen een 
vermindering elders. Wat heeft de Brabantse Wal daaraan? 
Aangespoord door een uitspraak van Raad van State heeft de 
provincie het bedrijf inmiddels gesommeerd een Nb-wetvergunning 
aan te vragen.   
Begin december dient bij RvS de zaak tegen de bouwvergunning 
eerste fase. Uit de ingebrachte stukken blijkt dat het bedrijf het 
anders aan wil pakken. Door aanpassing van de stalsystemen, inzet 
van meer apparatuur en geen 107.000 maar ‘slechts’ 96.000 kippen, 
blijft de ammoniakuitstoot gelijk aan de huidige 4.840 kg/jaar. Het 
kan dus wel!!! 
 
 
Wij weten natuurlijk niet wat ambtenaren in dit dossier wel of niet te  
berde gebracht hebben, en we begrijpen best dat bestuurders 
proberen bedrijven, als het even kan, ter wille te zijn, maar dit lijkt 
toch weer op CDA-(we zijn er voor de boeren)politiek. Waarom 
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moeten wij steeds dit soort zaken boven tafel halen en de Zwarte 
Piet krijgen, laat iedereen gewoon zijn werk doen 
 

 
 
LANDSCHAPPELIJKE INPASSING 
 

Horen wij u zuchten: ‘nee niet weer he, is dat nu nog niet geregeld?’  
U moest óns eens horen! Nee, het is nog niet geregeld maar er 
dreigt verbetering! Na een eerste brief in maart 2009, gevolgd door 
rappelbrieven en rappelmailtjes en, tenslotte dan maar 2 officiële 
handhavingsverzoeken, is tijdens een onderhoud met de wethouder 
de lucht geklaard. De klachtenambtenaar had alle correspondentie 
en vragen op een rij gezet en wethouder van der Wijst gaf toe dat 
’een en ander niet is gelopen als de bedoeling was’ en bood 
hiervoor excuses aan. Onze vragen werden voor zover mogelijk 
beantwoord en op de rest zal binnen gestelde termijnen gereageerd 
worden.  
Kas Buurtweg 
De inpassing van de kas in Huijbergen is inmiddels klaar, weliswaar 
niet op de afgesproken manier maar wel in overleg en na 
goedkeuring van de gemeente. Schriftelijk was afgesproken dat een 
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reeds bestaande, metershoge elzenhaag, doorgetrokken zou 
worden. Geheel op eigen houtje heeft de eigenaar de elzen 
verwijderd, hij had aan de Oostzijde liever een pony-weitje. 
Uiteindelijk is toestemming gegeven voor, alleen aan de Noordzijde, 
een (bredere) strook beplanting. Niet erg bevredigend, eigengereid 
handelen is zo toch beloond!   
Oud Hinkelenoorddijk  
Een overeengekomen beplantingsplan had een half jaar na gereed 
komen van een te bouwen loods, gerealiseerd moeten zijn. Tijdens 
ons gesprek zegt de heer van der Wijst ‘dat de loods gefaseerd 
gebouwd wordt. Er wordt telkens een stuk aangebouwd. Overigens 
heeft hij aangedrongen bij de eigenaar om naast het deel van de 
loods dat al klaar is te beginnen met beplanten. Hier heeft de 
eigenaar gevolg aan gegeven’.  
We zijn zelf maar eens op de locatie gaan kijken en hebben, op 
basis van eigen waarneming, de wethouder het volgende laten 
weten: 
- Als de eigenaar de fasering van de bouw als argument aanvoert is 
dat echt flauwekul. De loods in de huidige vorm en omvang is al lang 
klaar, kán helemaal niet verder vergroot worden en zal, naar wij 
aannemen, spant voor spant gebouwd zijn maar dat is wel in korte 
tijd in één keer gedaan! 
- Bij de loods is nog helemaal niets van beplanting waar te nemen. 
Aan de Westzijde van de locatie is het beplantingsplan uitgevoerd zij 
het niet volledig. Een deel van de houtwal is niet aangeplant. Aan de 
Noord- en Oostzijde is, langs de al járen bestaande stallen, nog 
helemaal niets geplant.  
- Onze conclusie is dat de eigenaar u, en de gemeente, op het 
verkeerde been heeft gezet en aan het lijntje houdt. Wij verzoeken u 
dan ook realisering van het beplantingsplan, conform uw besluit, nu 
daadwerkelijk én op korte termijn af te dwingen. 
 

Sorry, zal dus helaas nogmaals vervolgd moeten worden. 
 
 
 
VERSLAG ALGEMENE VERGADERING BENEGORA D.D. 18 
APRIL 2011  
 

Opening 
Voorzitter Adrie Dobbelaar opent de vergadering en heet een klein 
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aantal aanwezigen welkom. 
 

Vaststellen verslag algemene vergadering 2009 
Het verslag van de AV 2009 is gepubliceerd in de BENEGORA INFO 
nr. 94. 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 10-tal afmeldingen ontvangen.  
 

Financieel verslag 
Het financieel verslag wordt door de penningmeester geprojecteerd 
en toegelicht. Het jaar is afgesloten met een nadelig saldo van € 
3.228. Begroot was dat uitgaven en inkomsten gelijk zouden zijn. Uit 
de specificaties wordt duidelijk dat met name de porto-, de reis- en 
drukkosten lager zijn en de project- en actiekosten hoger waren dan 
begroot, dat laatste met name door de bijdrage aan het ZeeBrAnt-
project. Het saldo is ten laste van de reserve gebracht. De getoonde 
cijfers en specificaties zijn duidelijk en roepen geen vragen op.  
 

Verslag Financiële Commissie 
De financiële commissie, bestaande uit de heren Juijn en 
Hagemeijer, heeft de administratie gecontroleerd en in orde 
bevonden. Zij hebben dit schriftelijk aan het bestuur gemeld. Huub 
Juijn leest de brief voor. De cijfers zijn conform de zojuist 
gepresenteerde en de vergadering wordt voorgesteld, de 
penningmeester en het bestuur, voor het boekjaar 2010 te 
dechargeren. De vergadering volgt het advies van de commissie en 
gaat akkoord. De voorzitter dankt zowel de penningmeester als de 
financiële commissie.  
Volgens de gebruikelijke regel is Huub Juijn aftredend. Rien Luijks is 
bereid zijn plaats in te nemen en volgend jaar, samen met Rob 
Hagemeijer, de boeken te controleren.  
 

 
 
Jaarverslag 2010 
Zoals gebruikelijk is het jaarverslag van het bestuur gepubliceerd in 
de meest recente INFO (nr.96). Er is geen behoefte aan voorlezing. 
De voorzitter resp. secretaris geven bij een aantal onderwerpen nog 
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enige toelichting en beantwoorden een aantal vragen over de 
ruimtelijke visie ZeeBrAnt en de veiligheid van de kerncentrale Doel. 
 

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 2010 gevoerde beleid. 
 

Bestuurszaken 
Vacature.  
Helaas kunnen geen kandidaten voorgesteld worden. We zouden 
graag 2 nieuwe bestuurders benoemen. De voorzitter doet een 
dringend beroep op de aanwezigen nog eens goed na te denken en 
rond te kijken naar kandidaten die benaderd zouden kunnen 
worden. 
Herbenoeming 
Geen van de bestuursleden is aftredend. 
 

Kernactiviteiten 2010-2011 
Actuele ontwikkelingen bepalen deels de agenda van een 
milieuvereniging als BENEGORA. Soms  zijn het kortlopende zaken 
en soms vragen ze jaren aandacht. Naast een aantal lopende zaken 
als de  Weg naar Wouw (uitbreiding kippenhouderij), de 
Structuurvisie 2030 Bergen op Zoom, het Bestemmingsplan 
Buitengebied Woensdrecht en de ZeeBrAnt-visie is de 
geluidsmeting een belangrijk onderwerp. Structureel blijft Benegora 
de aandacht richten op: 

 Luchtkwaliteit, geluid en veiligheid 

 Antwerps haven- en industriegebied 

 Ruimtelijke ontwikkeling/ -ordening 

 Aviolanda 

 Intensieve veehouderij  
 

Rondvraag 
Aad Jaeggi (Wouw) kon niet aanwezig zijn en heeft per mail een 
vraag gesteld over het geluidsaspect van Aviolanda. De familie heeft  
 
nu al de nodige overlast en meent dat het aspect geluidsoverlast 
nog niet voldoende doordacht is. De secretaris heeft per mail al 
gereageerd. Het is inderdaad juist dat het onderwerp geluid nog niet 
volledig is afgekaart. Er is wel een bureau ingeschakeld. Het 
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onderwerp blijft voor ons zeker op de agenda staan.  
Rien Luijks vraagt met het oog op het geringe aantal aanwezigen of 
de algemene vergadering niet anders georganiseerd kan/ moet 
worden. Dit is een vraag die het bestuur zich ook al vaker gesteld 
heeft. In het verleden is meerdere keren een spreker uitgenodigd 
maar dat had weinig tot geen effect. Probleem is dan dat je 
gerenommeerde sprekers niet voor de beroemde ‘anderhalve man 
en een paardenkop’ wilt laten opdraven. Het bestuur staat overigens 
open voor tips en ideeën. 
Rien Luijks heeft gelezen over de BW-marathon en vraagt zich af of 
dit een mogelijkheid is voor de vereniging om zich te presenteren. 
Het bestuur heeft er niet over nagedacht, is ook niet door de 
organisatie benaderd.  
 

Presentatie resultaten geluidonderzoek 
Na de pauze geeft Klaas Rosskamp een overzicht van het 
geluidonderzoek. Van het bedrijf SYSMEX hebben we tegen een 
redelijke prijs apparatuur kunnen aanschaffen. Sinds februari wordt 
er aan de rand van de kern Ossendrecht continue gemeten. De 
RMD voert, in opdracht van de gemeente Woensdrecht, op een 
aantal door BENEGORA aangedragen locaties gedurende een week 
metingen uit. Resultaten daarvan zijn nog niet bekend. 
De eigen metingen geven duidelijk aan dat bijna elke nacht, van 11 
tot 7 uur, de norm van 35dBA wordt overschreden. Verder valt een 
sterke toename op tussen 5 en 5.30 uur. Die toename heeft niets 
met verkeer op de A4 te maken want de piek doet zich iedere dag 
voor, ook in de weekenden. De metingen zijn te volgen op 
www.noisenet.nl/benegora. De gemeente heeft op de website een 
link naar onze data opgenomen.  
De provincie heeft het meetpunt in Ossendrecht gemoderniseerd en 
tevens ook een geluidmeter geïnstalleerd. Ook deze gegevens zijn 
online te volgen.  
 

Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter de leden voor hun 
komst en bijdragen en sluit de vergadering. 
 

http://www.noisenet.nl/benegora

