VOORWOORD
Editie nummer 103 met daarin als eerste een zakelijke
kwestie, de jaarlijkse bijdrage. Verder een update van
belangrijker zaken en ontwikkelingen in lopende dossiers.
In het jaarverslag 2014 passeren alle activiteiten nog een
keer in minivorm. Ook het verslag van de algemene
ledenvergadering staat in dit nummer. Jammer dat u er
niet bij was. Ondanks de persoonlijke uitnodiging en de
toch redelijk dringende oproep om aan te geven wat men
van Benegora verwacht en mee te praten over het beleid,
was de opkomst teleurstellend. De conclusie mag dan
waarschijnlijk ook zijn dat de meeste leden zich vooral als
donateur beschouwen, dat ze het beleid ondersteunen
en geen grote zaken missen. Niet mee eens? Laat u
horen. Al is het mosterd na de maaltijd, het bestuur zal
het zeker serieus nemen.
Bert Zwiers, secretaris
FINANCIELE BIJDRAGE
Benegora moet ook op de kleintjes letten. Daarom via deze
route het vriendelijke verzoek uw bijdrage voor 2015 over te
maken. Als u dat al spontaan gedaan hebt mag u de rest
overslaan.
De minimale bijdrage bedraagt € 11,50 per lid/ donateur.
De partnerbijdrage is € 8,50. Wil uw partner ons ook steunen
dan is de minimale bijdrage dus € 20. Hogere bijdragen
worden uiteraard ook graag geaccepteerd op één van
onderstaande bankrekeningen:
NL10 RABO 0140 5852 73 of NL17 INGB 0002 6962 17
t.n.v. Benegora, Nederheide 2, Woensdrecht.
AVIOLANDA
- The Spirit. Het bedrijfsverzamelgebouw The Spirit is in
januari feestelijk geopend. Het is inmiddels ook doorverkocht
aan een projectontwikkelaar.
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- Herijking. Omdat sinds de start in 2008 de wereld nogal is
veranderd wordt de ruimtelijke visie opnieuw geformuleerd.
Het is inmiddels al wel duidelijk dat minder resp. geen ruimte
nodig zal zijn buiten de hekken van Fokker en Defensie.
- Duurzaamheidsverklaring. Begin maart was er weer een klein
feestje. Betrokken partijen ondertekenden de duurzaamheidsverklaring, ‘Van ambities naar duurzame resultaten’ luidt de
ondertitel. Het bekrachtigt de gezamenlijke ambitie het gebied
duurzaam te ontwikkelen waarbij de 3P’s, People, Planet en
Profit met elkaar in balans zijn. De volledige verklaring kunt u
nalezen op www.benegora.nl.
KERNCENTRALE DOEL
In de vorige info hebben wij uitgebreid de problemen in de
centrale besproken. We sloten af met: ‘Het FANC (Belgische
toezichthouder) is zeker kritisch maar……. wij gaan onze
overheden toch maar vragen mee te kijken en volledige
openheid te eisen’. We hebben de mogelijke scenario’s aan
minister Kamp voorgelegd en, populair gezegd, gevraagd ‘er
boven op te zitten’. We ontvingen een reactie via het ANVC
(Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming).
Een redelijk voorspelbare reactie die, vrij vertaald, er op neer
komt dat men zich verlaat op het FANC en aanneemt dat de
BE-overheid zich aan de regels zal houden. Met betrekking tot
Doel3 (haarscheurtjes) is wel afgesproken dat de Nederlandse
overheid wordt geïnformeerd over de voortgang en de
bevindingen van het expertpanel. Dat is dan tenminste iets.
N.a.v. onze vragen over de stand van zaken in Borsele en het
rampbestrijdingsplan verwijst men naar de conclusie van het
IAEA (Internationaal Energie Atoomagentschap) te weten:
ruim voldoende. Het rampbestrijdingsplan van de
Veiligheidsregio Zeeland voor Borsele en Doel, en dat van
België voor Doel, zijn actueel. Die rampbestrijdingsplannen
gaan we zelf weer eens goed bestuderen.
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AANVARING WESTERSCHELDE
Door een aanvaring op de Westerschelde lekte een
binnenvaarttanker circa 130m3 styreen. Een geweldige en zeer
hinderlijke stankgolf trok over het land met de nodige klachten
tot gevolg. Veel mensen werden er wakker door en dan wil
je weten wat er aan de hand is. Maar dat duurde ‘even’! Het
ongeval gebeurde vrijdagavond om ongeveer half twaalf. De
infolijn van Woensdrecht werd om 3.30 uur ingesproken. Vier
uur later dus.
Rampcoördinator Bart Bruelemans van de stad Antwerpen
was zeer tevreden over de hulpverlening en de samenwerking
van de hulpdiensten. Wij willen graag weten hoe de
afwikkeling van dit incident heeft plaats gevonden. De
informatie van de Woensdrechtse burger liet immers wel erg
lang op zich wachten. Een gesprek met de heer Bruelemans is
inmiddels toegezegd.
COMPENSATIE RANDWEG
Ons voortdurende gezeur over onvolkomenheden en het niet
realiseren van de beloofde ‘bloemrijke graslanden’ langs de
huidige Bunkerbaan, als compensatie voor de aanleg van de
Randweg, begint vruchten af te werpen. Op een koude
winderige winterdag hebben we met wethouder Hans de Waal
c.s., een rondje langs de velden gemaakt. Er werden
meerdere knelpunten geconstateerd, dode bomen, niet goed
functionerende ecologische verbindingen etc. Tijdens de follow
up deze week is er een klap opgegeven. Er wordt geld voor
vrijgemaakt en samen met o.a. het waterschap worden de
knelpunten aangepakt. En dan de kruiden en de bloemetjes
nog. Ook daarvoor is actie ondernomen. Nieuwe en duidelijke
regels voor het maai- en mestregime. Waar wel, waar niet, hoe
vaak en over de afbouw van de bemesting, want die moet naar
nul. Een nieuwe lente en een nieuw beleid, er gaat wat
gebeuren maar….we houden de vinger aan de pols!
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SCHELDEWEG
De Scheldeweg gaat gerenoveerd worden. Het viaduct wordt
afgebroken, het profiel van de Brabantse Wal herstelt en het
aangrenzende gebied heringericht. Het zal iedereen duidelijk
zijn dat daarvoor de nodige bomen gekapt zouden moeten
worden. Welnu, dat is recent gebeurd, en hoe! Ten westen van
het viaduct werden een 15-tal kapitale, voor een normaal
mens kerngezonde, esdoorns ook meteen maar even geveld.
Een last minute besluit van de beheerder. Een (goede)
communicatie schoot er bij in waardoor de bewoners totaal
verrast werden. Hun poging deze snode daad te voorkomen,
mocht niet baten. De houthakker was niet te vermurwen en de
klus was in een vloek en een zucht gebeurd. De bewoners
bleven vloekend en zuchtend achter! Geen schoonheidsprijs
voor de gemeente. Hopelijk straks wel als er een mooie
dorpsrand ligt met o.a. nieuwe laan- en groenstructuren.
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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014
Opening
Voorzitter Adrie Dobbelaar opent de vergadering en heet
een klein aantal aanwezigen welkom op de Algemene
Vergadering.
Verslag algemene vergadering 2013
Het verslag van de AV 2013 is gepubliceerd in Benegora
INFO nr. 101. 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 6-tal afmeldingen ontvangen.
Financieel verslag
Het financieel verslag wordt door de penningmeester
geprojecteerd en toegelicht. Het jaar is afgesloten met
een voordelig saldo van € 2.366. Begroot was dat
uitgaven en inkomsten gelijk zouden zijn. Belangrijkste
post aan de inkomstenkant is het van de St. Brabantse
Wal terugontvangen voorschot van € 1.000, destijds aan
de stichting overgemaakt voor de voorfinanciering van
het boek ‘Ontdek de Brabantse Wal’.
Aan de uitgavenkant zijn porto- en drukkosten circa € 550
lager doordat minder INFO’s zijn verschenen. De huisvestingskosten zijn lager omdat bestuursvergaderingen
niet meer extern gehouden worden. De post ‘Project- en
actiekosten’ bleef ruim € 600 achter bij de begroting
onder meer door terug ontvangen griffiekosten. Samen
met nog wat kleinere plussen en minnen wordt hiermee
het voordelig saldo verklaard.
Verslag Financiële Commissie
De financiële commissie, bestaande uit de heren den
Heijer en Severin, heeft de administratie gecontroleerd
en in orde bevonden. Zij hebben dit schriftelijk aan het
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bestuur gemeld. De cijfers zijn conform de zojuist
gepresenteerde en de vergadering wordt voorgesteld de
penningmeester en het bestuur voor het boekjaar 2013 te
dechargeren. De vergadering volgt het advies van de
commissie en gaat akkoord. De voorzitter dankt zowel de
penningmeester als de financiële commissie. Jan
Andriese is bereid het aftredende lid Leo den Heijer op te
volgen. Samen met Fred Severin zal hij volgend de
boeken controleren.
Jaarverslag 2013
Het jaarverslag van het bestuur is gepubliceerd in INFO
(nr.101). Er is geen behoefte aan voorlezing.
Decharge bestuur
De voorzitter constateert dat zowel het financiële- als het
jaarverslag, door de vergadering zijn geaccepteerd en de
vergadering bevestigt de conclusie dat daarmee het
bestuur is gedechargeerd voor het in 2013 gevoerde
beleid.
Bestuurszakte voorkomen en
Vacatures.
Helaas kunnen ook dit jaar geen kandidaten voorgesteld
worden. We zouden graag 2 nieuwe bestuurders
benoemen. Fred Severin is benaderd maar hij houdt
toetreding ‘nog even af’. Mevrouw van de Berg heeft een
tweetal namen doorgegeven, Jos Hugens en Christ
Hertogs. Beide zijn geen lid van Benegora en zijn daarom
nog niet benaderd. Bestuur zal zich nader informeren.
Herbenoeming
Secretaris/ penningmeester Bert Zwiers is aftredend
bestuurslid. Hij is herkiesbaar, dit gebeurt bij acclamatie.
Voorzitter
Adrie Dobbelaar geeft evenals vorig jaar nog eens
duidelijk aan dat hij zich bezwaard voelt zo weinig tijd aan
Benegora te kunnen besteden in verband met drukke
werkzaamheden en daarom eigenlijk zou willen aftreden.
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Omdat de vereniging conform de statuten 3 bestuursleden moet hebben is hij weer bereid voor de
formaliteiten aan te blijven want opheffen vindt hij in alle
opzichten ongewenst.
Toekomst van Benegora
Ondanks de persoonlijke uitnodiging voor de AV en de
toch redelijk dringende oproep om aan te geven wat men
van Benegora verwacht, waar ze zich mee bezig moet
houden etc. zijn er niet meer leden komen opdagen dan
andere jaren, de bekende diehards zijn er weer.
Via de mail zijn enkele reacties gegeven, samenvatting:
‘luis in de pels’, ‘kernactiviteit blijft grensoverschrijdend,
BASF, KCD, geluid etc.’, ‘interview in pers om jongeren te
interesseren’.
De conclusie moet dan waarschijnlijk ook zijn dat de
meeste leden/ donateurs zich vooral als donateur
beschouwen, het beleid ondersteunen en geen grote
zaken missen.
Vanuit de vergadering wordt verder geopperd ‘Fuseren/
nauwer samenwerken met Namiro’ en ‘meer aan de weg
timmeren via social media’.
Er ontstaat hierover een levendige discussie waarin o.m.
ook de teruglopende belangstelling van de jeugd, de
tijdgeest en diverse andere onderwerpen de revue
passeren.Rien Luijks stelt voor de discussie te
beëindigen en het bestuur te vragen de twee
opgeworpen vragen (Namiro en Social media) als
opdracht mee te nemen, de voors- en tegens op een rij te
zetten en conclusies terug te koppelen. Aldus wordt
besloten waarna nog slechts de rondvraag rest..
Rondvraag
Er zijn geen vragen.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter de
leden voor hun bijdragen en sluit de vergadering.
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JAARVERSLAG 2014
REGULIER OVERLEG
Streekorganisatie Brabantse Wal
Benegora vertegenwoordigt de Zuidwesthoek in de
Streekorganisatie. Het overleg stond in 2014 op een laag pitje.
Na de raadsverkiezingen is besloten tot herijking van de
organisatie. De relatie met de coördinator van het Streekhuis
BW werd per direct beëindigd en de werkzaamheden zijn
overgedragen aan de beleidsadviseurs van de
BW-gemeenten.
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Stichting Brabantse Wal
Benegora is met 2 leden vertegenwoordigd in de stichting. Ook
dit jaar werd weer deelgenomen aan de Brabantse Waldag.
Wandelroutes werden gecontroleerd en hersteld.
Wandelgidsen en het boek Ontdek de Brabantse Wal zijn
uitverkocht.
Burgemeester Fränzel heeft de stichting gevraagd het, bij zijn
afscheid ontvangen geld, te bestemmen. We nemen deel aan
een werkgroepje dat zich bezig houdt met de educatieve
invulling. Er is een keus gemaakt voor de ontwikkeling van een
Natuurleerpad in Kortenhoef. Het idee is als afstudeerproject
uitgewerkt door een aantal deelnemers aan de IVNgidsencursus. In de loop van 2015 zal het Marcel Fränzel
Natuurleerpad geopend worden.
Grenspark de Zoom-Kalmthoutseheide
Benegora neemt deel aan de werkgroepen Natuur en Water
en Voorlichting, Educatie en Recreatie. Er is ook deelgenomen
aan een aantal workshops in het kader van het nieuwe
beheersplan dat in 2014 zijn beslag heeft gekregen. De
provincie Noord-Brabant wil de subsidie van het grenspark
beëindigen. (Ook) Benegora heeft geprobeerd politici van dit
onzalige idee af te brengen. Het laatste woord is hier nog niet
over gezegd.
Brabantse Milieufederatie
Er is deelgenomen aan meerdere achterban- en
bijscholingsbijeenkomsten’. Verder is er met betrekking tot
diverse dossiers contact. Een aantal procedures werden 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 milieuraad.
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BEDRIJFSLEVEN
Kerncentrale Doel
Na de sabotage in Doel 4, waarbij 65.000 liter smeerolie weg
kon lopen en de generator zwaar beschadigd raakte, hebben
wij via de Omgevingsdienst Midden& West Brabant kritische
vragen gesteld met betrekking tot de veiligheid. Via de
provincie Antwerpen kwamen onze vragen bij Electrabel
terecht. De beantwoording liet te wensen over, typisch geval
van de slager die het eigen vlees keurt. In de Milieuraad,
waarin Klaas Rosskamp zitting heeft, werd e.e.a. nog nader
toegelicht.
Omdat er van alles aan de hand is in de KC-Doel (saboteur
nog niet in de kraag gevat, meer dan 10.000 haarscheurtjes in
Doel 3, Doel 1 en 2 die langer in bedrijf blijven) hebben wij de
NL-regering kritische vragen gesteld en verzocht de
ontwikkelingen op de voet te volgen. De NL-overheid is
immers verantwoordelijk voor de veiligheid van de NL-burger.
Buurgemeenten en de provincies Noord Brabant en Zeeland
zijn gevraagd adhesie te betuigen.
BASF
Regulier overleg heeft er dit jaar niet plaats gevonden. Wel is
een Milieueffect rapport bestudeerd. De MER heeft betrekking
op de aanvraag tot hernieuwing van de milieuvergunning en
de wijziging/uitbreiding van diverse installaties. Het betreft in
totaal zo’n 14 projecten. Op grond van internationale
verdragen wordt de Omgevingsdienst Midden en WestBrabant daarvan in kennis gesteld en om beoordeling
gevraagd.
Van alle in de MER genoemde projecten wordt door de BASF
successievelijk de milieuvergunning aangevraagd. De OMWB
informeert zowel de gemeente Woensdrecht als Benegora.
Woensdrecht laat de beoordeling aan de OMWB over.
Benegora heeft over het project acrylzuur en methylacrylaten
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een aantal kritische opmerkingen via de OMWB ingediend. De
afhandeling daarvan was niet bevredigend en riep bovendien
nieuwe vragen op. Dit leidde ertoe dat beroep aangetekend is
bij de Vlaamse minister van Leefmilieu.
OVERLEG/ CONTACT MET OVERHEDEN
VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT
Alarmprocedure
Als er zich in het Antwerpse een incident voordoet laat de
alarmering nog vaak te wensen over. Verschil in informatie
aan Vlaamse en Nederlandse kant en vooral ook te late
informatie van de NL-gemeenten. Reden voor Benegora de
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een aantal
suggesties ter verbetering voor te stellen. Deze zijn met de VR
besproken en de procedure is op een aantal punten
aangepast. Er wordt ook meer gebruik gemaakt van de zgn.
‘nieuwe media’. Onze grootste wens werd niet gehonoreerd.
Wij zouden vooral graag zien dat de Vlaamse meldkamer,
onmiddellijk na de alarmering van de hulpdiensten en de
meldkamer in Tilburg, ook de gemeente Woensdrecht
informeert. Dat is echter nog een brug te ver.
BELGIE
Geluidmetingen
Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen heeft voor de
conglomeratie Antwerpen en het Noordelijke Antwerpse
havengebied de geluidcontourenkaart gemaakt. De, op basis
van geïnstalleerde vermogens met een model berekende
waarden, zijn gecheckt met op diverse punten werkelijke
gemeten waarden. Het GHA heeft de bevindingen met ons
besproken en gedeeld. De gemeten waarden in de Vijdtpolder
komen overeen met onze eigen data en zijn boven de norm.
Omdat in NL en BE niet dezelfde methodes worden toegepast
zal het Havenbedrijf de NL-data converteren en met hun
programma herrekenen.
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GEMEENTEN
BERGEN OP ZOOM
BP-Buitengebied
Met IVN Groene Zoom als trekker is, samen met andere
verenigingen, bij Raad van State beroep aangetekend.
BoZ wil het ‘overal’ bouwen van schuilstallen voor hobbymatig
gebruik mogelijk maken net zoals het jaarrond laten staan van
de dragende constructies van teeltondersteunende
voorzieningen. Volgens ons geen gezicht en verrommeling van
het buitengebied. Om te voorkomen dat in de periode dat de
procedure loopt al vergunningen zouden worden afgegeven is
tevens een voorlopige voorziening gevraagd.
De voorzieningenrechter heeft het verzoek toegewezen.
Definitieve uitspraak inzake het beroep volgt nog.
Biovergisting
Hoewel een vorm van duurzame energieopwekking, is er het
nodige aan te merken op biovergisting, vooral als het niet
alleen om het verwerken van mest gaat en het in landelijk
gebied gebeurt. De ontwikkelingen bij het bedrijf Biomoer in
Moerstraten zijn wat ons betreft dan ook niet acceptabel. We
maken, samen met andere milieuverenigingen, bezwaar tegen
de gewenste uitbreiding.
WOENSDRECHT
Milieu effect rapport BASF
Als de BASF een MER moet maken wordt Woensdrecht door
de Vlaamse overheid geïnformeerd door middel van de
‘Kennisgeving/ Volledigheidsonderzoek van Project MER,
BASF’. De gemeente krijgt dus de mogelijkheid specifiek
aandacht voor bepaalde onderwerpen te vragen. College,
noch Omgevingsdienst (al of niet in opdracht), heeft er gebruik
van gemaakt. We hebben het college daar op aangesproken.
Immers, de gemeente heeft een Werkgroep Lucht & Geluid
ingesteld en geld uitgegeven voor geluidmetingen.
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Alle betrokkenen zijn het er over eens dat er duidelijk sprake is
van overlast en op zo’n uitgelezen moment wordt er niets mee
gedaan. Geen proactieve houding waarvoor Benegora al zo
vaak gepleit heeft. We hebben ook aangegeven wat we daar
in dit concrete geval onder verstaan, namelijk: De MERcommissie informeren over de uitkomsten van het
belevingsonderzoek. De daaruit overduidelijk blijkende
geluidsoverlast in Woensdrechtse kernen, met Ossendrecht
als ‘koploper’, (52% industrie gerelateerd en 22%
‘slaapgestoord’), zou voor de commissie een duidelijk signaal
zijn geweest om extra aandacht voor te schrijven voor het
onderwerp geluid.
Groeve Boudewijn
De oorspronkelijke plannen van Vestia gaan niet door. Het
voor natuurontwikkeling bestemde deel wordt overgedragen
aan Natuurmonumenten. Of en hoe een aardkundig
monument gerealiseerd kan worden is onzeker.
Aviolanda
De vertegenwoordiging van de milieu- en natuurverenigingen
in de stuurgroep is door Benegora overgenomen van de
Brabantse Milieufederatie.
De concrete invulling van het begrip ‘duurzame ruimtelijke
ontwikkeling’ waarop Benegora heeft aangedrongen is nog
niet afgerond. Met de voorgestelde ‘Duurzaamheidsverklaring’
konden we niet akkoord gaan. Nader overleg leidde tot een
voor alle partijen acceptabele tekst. De ondertekening zal in
2015 plaats hebben.
Uitbreiding de Kooi
Met de gemeente is overlegd over de uitbreiding van
industrieterrein de Kooi ten behoeve van bestaande bedrijven
die uit hun jas groeien. Met betrekking tot compensatie en de
invulling van de uitbreiding zijn goede afspraken gemaakt en
de nog ontbrekende schakel in de ecologische verbindingszone richting Kortenhoeff, wordt op een uitstekende manier
gerealiseerd.
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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, zolang de
kiloknallers nog bestaan, rest ons niet anders dan
vergunningverlening te beoordelen, een goede
landschappelijke inpassing te bepleiten en zo nodig
handhaving te vragen. In dit kader is ook dit jaar weer een
zienswijze ingediend en o.a. gewezen op de noodzaak van
een Natuurbeschermingswetvergunning.
Lucht en Geluid
De Werkgroep Lucht & Geluid van de gemeente heeft nog
steeds geen ei gelegd. Er is overleg geweest met het
Gemeentelijk Havenbedrijf over de door hen verzamelde data.
De NL-data zullen op verzoek van Woensdrecht
geconverteerd worden naar het BE-format om een goede
vergelijking te kunnen maken. We blijven aandringen op
afhandeling.
Visie Buitengebied
Benegora heeft deel genomen aan de klankbordbijeenkomsten
en heeft gepleit voor zich in te zetten voor een ‘Energy en
Agrofood valley’.
Natuurcompensatie Randweg
Voor de aanleg van de Randweg, later Bunkerbaan gedoopt,
moe(s)t natuur gecompenseerd worden. Het plan voorzag o.a.
in ‘bloemrijke graslanden’ langs de weg. Het gebied is in
beheer gegeven van een lokale veehouder. Nog steeds is er
geen bloemetje te zien. Een door ons geraadpleegde
deskundige maakte korte metten met het huidige beheer. Het
vorig jaar ‘geëiste’ overleg kwam in 2014 dan toch op gang. Er
is beterschap beloofd het beheer te laten aanpassen.
Duurzame energie
Bij college en raad is aangedrongen niet alleen voor
‘Maintenance valley’ maar ook voor ‘Energy & Agrofood valley’
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te gaan. Concreet hebben we gevraagd opnieuw te investeren
in zonnepanelen en ook anderen er toe aan te zetten de
talloze grote daken van landbouwschuren, stallen en bedrijven
te gebruiken voor zonnepanelen.
Windturbines Kabeljauwbeek
Hoewel we de opwekking van duurzame energie toejuichen,
heeft Benegora zich aangesloten bij het bezwaar tegen dit
project. Wat ons betreft richt het bezwaar zich met name tegen
de (mogelijke) hoogte van de turbines. Het bestemmingsplan
maakt een tiphoogte van ruim 180 meter mogelijk.
Masterplan Scheldeweg
Benegora heeft met onze ‘eigen’ landschapsarchitect deel
genomen aan de klankbordgroep.
DIVERSEN
ZeeBrAnt
Het is al weer enige tijd geleden dat de Vlaamse en
Nederlandse milieuverenigingen/-federaties bij elkaar gebracht
werden en samen een grensoverschrijdende ruimtelijke visie
ontwikkelden voor de Gouden Delta. Er zijn contacten gelegd
met het Europarlement met de bedoeling een EU-Groene
havens pilotproject van de grond te krijgen.
Geluidmeting
Onze eigen meetapparatuur functioneert nog steeds continue.
De data zijn online te volgen op www.noisenet.nl/benegora. De
Omgevingsdienst en de provincie zijn overtuigd van de
juistheid van onze cijfers. Ze worden ook in de werkgroep
Lucht & Geluid gebruikt.
Natuurbeschermingswet-vergunning vliegbasis
Woensdrecht
Nadat Raad van State de door de minister verleende
vergunning vernietigde is onder leiding van de BMF nieuw
overleg met Defensie opgestart. Strikt genomen zouden
diverse geplande projecten niet uitgevoerd mogen worden
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maar uiteraard was het niet de bedoeling de basis lam te
leggen. Afgesproken werd per geval te beoordelen of er een
onomkeerbare situatie kon ontstaan. Verder werd afgestemd
wat en hoe Defensie nog zou moeten aanvullen om wat ons
betreft ‘vergunningwaardig’ te zijn.
INTERN
Het bestuur is er helaas nog niet in geslaagd aanvulling te
vinden. Er is nog steeds minstens één vacature. Waar
mogelijk wordt goed samengewerkt met de Brabantse en
Zeeuwse Milieufederatie, IVN Groene Zoom en Namiro.
Het aantal leden en donateurs is per ultimo bedraagt 129.
De INFO verscheen twee keer. Diverse onderwerpen werden
weer ondersteund door treffende illustraties van Jan Houdijk.
Rob Hagemeijer neemt de website nog steeds voor zijn
rekening. Het bestuur dankt beide heren hartelijk voor hun
inzet. Het bestuur dankt iedereen die onze vereniging een
warm hart toedraagt en steunt.
Een goed milieu begint bij jezelf én bij de milieuvereniging
Benegora!
Maart 2015,
Milieuvereniging BENEGORA
Het bestuur
Adrie Dobbelaar, voorzitter
Bert Zwiers, secretaris/ penningmeester
Klaas Rosskamp, lid
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