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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 is deelgenomen aan meerdere achterban- en bijscholingsbijeenkomsten. Veel aandacht is 
besteed aan de problemen in en met de intensieve vee-industrie. Verder was er 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. Dit jaar 
werd echter slechts 1 keer onder die vlag vergaderd. De animo aan gemeentezijde lijkt al 
weer bekoeld. Wij blijven liever vooraf overleggen dan achteraf na tussenkomst van de 
rechter.  
 
BEDRIJFSLEVEN 
 

Kerncentrale Doel 
Het door de Belgische RvS bij het Europesche Hof gevraagde advies inzake ons bezwaar en 
dat van Greenpeace, met betrekking tot de levensduurverlenging van Doel 1 en 2, is al in 
2018 uitgebracht. De advocaat-generaal is duidelijk, de verlenging is in strijd met EU-
bepalingen en dus onwettig. Er is geen MER (Milieueffectrapport) gemaakt en er heeft geen 
(grensoverschrijdende) publieke consultatie gevonden. Dat had op grond van de Europese 
verdragen van Aarhus en Espoo dus wel gemoeten. Het wachten is nu op de behandeling 
door RvS. We nemen aan dat het EU-advies gevolgd wordt en dat we in het gelijk zullen 
worden. In 2015 gaf de Raad immers zelf ook al het (gevraagde) advies aan de 
verantwoordelijke minister een grensoverschrijdende MER te maken.  
 

Geluidmeting 
Na het op verzoek meten in Hijbergen is onze eigen meetapparatuur weer aan de west rand 
van Ossendrecht opgesteld. De resultaten zijn weer te volgen op noisenet.nl/benegora.  
 
GEMEENTEN 
 

BERGEN OP ZOOM 
 

Biomoer   
Het bedrijf is failliet gegaan. Het Belgische QLW Invest N.V., onderdeel van de Quirynen 
Groep heeft de failliete boedel overgenomen. De plannen van de nieuwe eigenaar met de 
biovergister zijn nog niet duidelijk. We blijven vanzelfsprekend de mogelijke nieuwe 
ontwikkeling nauwgezet volgen. 

 

Bestemmingsplan Buitengebied  
De actualisering van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oost kwam ter inzage. 
Onder aanvoering van IVN Groene Zoom is door 5 clubs waaronder Benegora, een 
zienswijze ingediend.  
 

 
 
 



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 dit jaar weer stil. Bij de verdere technische 
uitwerking bleek een andere lay-out beter waardoor het project vertraging opliep. 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 
Het moeizaam tot stand gekomen bestemmingsplan ‘Poortgebied Bergsche Heide’ zag het 
licht. Het voorziet een hotel, twee fastfood restaurants e-laadstation en (her)ontwikkelingen 
van de Heide en uitbreiding van de Berk. Bergen op Zoom kiest daarmee duidelijk voor 
horeca en recreatie boven natuur. Een nogal megalomaan plan wat ons betreft en waar 
tegen de vereniging IVN Groene Zoom, Benegora en Stichting De Brabantse Wal 
gezamenlijk zienswijzen hebben ingediend en waar uiteindelijk bij Raad van State bezwaar 
werd ingediend. Eerst werd gevraagde voorlopige voorziening al toegekend en een dag voor 
Kerst stelde RvS ons in het gelijk.  
Het besluit van de gemeente Bergen op Zoom werd vernietigd. 
 
WOENSDRECHT 
 

Aviolanda 
Periodiek vindt overleg plaats met gemeente, Business park Aviolanda (BPA), Defensie. 
Lopende zaken en toekomstige ontwikkelingen, vergunningen, duurzaamheid e.d. komen 
aan de orde.  
Periodiek moet de voortgang van de verduurzaming van de activiteiten bepaald worden. De 
duurzaamheidsindex wordt berekend op basis van de BREEAM methode (Building Research 
Establishment Environmental Assessment Method). 
 

Ecologische verbindingszone Kortenhoeff 
Onderdeel van de compensatie voor de uitbreiding van de Kooi is de aanleg van de nog 
ontbrekende schakel in de ecologische verbindingszone richting Kortenhoeff afgesproken.  
Het project had een lange incubatietijd door ondiep liggende kabels e.d. maar we bleven 
aandringen en dit jaar kwam de verbinding dan toch aangelegd. Hitsige salamanders en 
andere mannetjes die voor zichzelf willen beginnen, kunnen nu veilig andere locaties 
opzoeken.    
  

Intensieve veehouderij 
De ontwikkelingen in de varkens-, kippen- en geitenhouderijen in de gemeente Woensdrecht 
worden nauwlettend gevolgd. Het fenomeen op zich is helaas een gegeven en, hoewel er 
steeds meer ‘flexitariers’ zijn en de consumptie ook wel verschuift naar biologisch, wordt nog 
al te vaak gestunt met ‘kiloknallers’. Nieuwvestiging kan sowieso niet in Woensdrecht en ook 
groei van de bestaande bedrijven was niet aan de orde. Er liep alleen nog een in 2016 
ingesteld beroep tegen de verleende Natuurbeschermingswet vergunning van een 
leghennenbedrijf. De zaak lag zolang op de stapel omdat RvS eerst een besluit moest 
nemen over de PAS. Luttele dagen na dat beruchte besluit volgde uitspraak in onze zaak en 
werd de verleende Nbw-vergunning vernietigd.  
Er is nu bij de provincie Noord-Brabant een verzoek tot handhaving ingediend.  
 

Bestemmingsplan Buitengebied 
Op het ontwerp BP is in 2016 een zienswijze ingediend. Behandeling door Raad van State is 
vertraagd in verband met nieuw beleid dat consequenties had voor het plan MER (Milieu 
Effect Rapport) en de stikstofregelingen voor de veehouderij. De zaak is dit jaar behandeld 
en op punten zijn we in het gelijk gesteld en het raadsbesluit werd door RvS nietig verklaard.  
 

Visie zonneweides 
We namen deel aan het door de gemeente georganiseerde overleg. De uiteindelijke visie die 
Woensdrecht heeft vastgelegd in het ‘Uitnodigingskader zonne-energie’ is prima.  
 

 
 
 



Omgevingsvisie 
In het kader van de nieuwe Omgevingswet die volgend jaar van kracht wordt moet ook de 
gemeente een visie formuleren. We hebben deelgenomen aan het georganiseerde overleg 
en hebben daarnaast ook onze ideeën schriftelijk ingebracht.  
 

Informatief overleg 
Samen met Namiro hebben we structureel informatief overleg met de wethouder van 
Agtmaal c.s. 
 

Groeve Boudewijn 
Na wat geharrewar over een foutief vastgesteld Natura 2000 gebiedje zijn we het nu eens 
over de voorgenomen bouwplannen. Uitvoering kan mogelijk vertraagd worden door het 
inmiddels beruchte stikstofprobleem. Het natuurdeel is overgedragen aan 
Natuurmonumenten en gaat verder onder de nieuwe naam Meiduinen. Voor de echte 
aanpak van het gebied schijnt, net als voor een aardkundig monument, voorlopig geen geld 
beschikbaar te zijn. De ooit in opdracht van Benegora gemaakte zgn. lakprofielen zijn 
overgedragen aan Natuurmonumenten. Zolang er geen monument is zijn dit de enige 
stukken waarmee de aardkundige geschiedenis van de unieke steilrand, de Brabantse Wal,  
getoond kan worden.  
 
ROOSENDAAL 
 

Biomineralen  
Het beroep tegen de verleende omgevingswetvergunning is door de rechtbank afgewezen. 
Voor de milieuverenigingen is de Natuurbeschermingswet-vergunning echter veel 
belangrijker. 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. 
 

Zonneparken 
We hebben de indruk dat de gemeente wat al te voortvarend akkoord wilde gaan met een 
aantal initiatieven. Op verzoek hebben we meegekeken bij het plan aan de Evertskreekweg. 
De locatie was voor ons geen probleem en door het opheffen van het agrarisch gebruik 
neemt de stikstofuitstoot sterk af. Een park ten Noorden van Wouw zit nog in de pijplijn en wij 
zitten op het vinkentouw.  
 
REIMERSWAAL 
 

Groen Gas Rilland 
Het plan om bij het kassencomplex in de Bathpolder in Rilland een grote 
biovergistingsinstallatie 
te bouwen. Het project Groene Poort Rilland kreeg in 2010(!) van de provincie Zeeland een 
vergunning maar het project kwam niet van de grond. Engie nam het over en in aangepaste 
vorm is het weer actueel geworden. Het gaat om een installatie die 330.000 ton mest en 
ander restafval kan verwerken. Er is ook 100 mln subsidie voor binnen gehaald. Samen met 
de ZMF hebben we de provincie gewezen op de onmogelijkheid een 
Natuurbeschermingswet-vergunning af te geven. Na het PAS besluit zal het er ook zeker niet 
van komen denken wij. De grondeigenaar is al het gedoe zat en overweegt nu een 
zonnepark. De gemeente Reimerswaal heeft daarvoor al toestemming verleend. Engie geeft 
echter de moed niet op en zoekt ook nog een andere locatie en denkt die gevonden te 
hebben bij de waterzuiveringsinstallatie bij Bath.  
De provincie heeft inmiddels geoordeeld dat een tijdrovende milieutoets (Milieu Effect 
Rapport) niet nodig is. Dat komt Engie goed uit want 4 jaar (plus maximaal een jaar uitstel) 
na de subsidiebeschikking moet de installatie draaien. Dat zou mei 2022 betekenen. Wordt 
vervolgd. 
 

Windpark Reimerswaal 
Het plan behelst de plaatsing van 16 windturbines langs het Schelde-Rijn kanaal richting het 
Zuiden. Een aantal bestaande turbines zullen worden afgebroken: twee in de Bathpolder, de 
molen van Hopmans en de 16 molens in de Anna Maria polder. Na de NRD (Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau) zal het Milieueffectrapport opgemaakt worden. Dat resulteert dan 
in een voorkeursalternatief. Na het platformoverleg hebben we lang niets gehoord, het 



project was ‘on hold’ gezet in verband met mogelijke radarverstoring, een probleem voor 
Defensie. Er wordt echter een nieuw radarstation gebouwd en het project is weer opgepakt. 
Wordt vervolgd.  
  
DIVERSEN 
 

Natuurbeschermingswet-vergunning vliegbasis Woensdrecht 
Het blijft wat eentonig maar evenals vorig jaar is de Nb-wetvergunning voor de vliegbasis 
Woensdrecht 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) moet nog behandeld worden.  
 

Beheerplan Brabantse Wal Natura 2000 
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’. 
 

Programmatische Aanpassing Stikstof (PAS) 
Vrijdag 29 mei 2019 is de heuglijke dag waarop RvS de uitspraak van het Europese Hof 
overnam.  
Een gevoelige tik op de vingers van de regering die in 2015 via de PAS-truc van Henk Bleker 
nog altijd ontwikkelingsruimte voor veehouderijen mogelijk maakte.  
Na dit moedige besluit, waarin (eindelijk) eens voor de natuur gekozen werd, kon RvS 
beginnen aan de behandeling van de stapel aangehouden bezwaren waaronder enkele van 
Benegora die inmiddels inderdaad afgehandeld zijn en eindigden in vernietiging. 
 

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 hebben de gemeente en 
de ZLTO uitgedaagd een vlucht naar voren te nemen. We hebben daarbij duidelijk 
aangegeven dat de transitie 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  
 

Versterking van het bestuur blijft een aandachtspunt. Ad hoc kan een beroep gedaan worden 
op de deskundigheid van een aantal leden en waar mogelijk wordt goed samengewerkt met 
de Brabantse en Zeeuwse Milieufederatie, IVN Groene Zoom en Namiro. De samenwerking 
met Namiro is geïntensiveerd en bestuursvergaderingen worden gecombineerd.     
 

Het aantal leden en donateurs liep iets terug 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.  
 
Maart 2020, 
Milieuvereniging BENEGORA 
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