VOORWOORD
Tegen de tijd dat u deze editie van de Benegora info leest zit ook de
Brabantse vakantieperiode er al weer op en is de komkommertijd
ook weer voorbij. Afgelopen maanden is er niet zoveel gebeurd en
stonden lopende zaken op een laag pitje. Hoewel, de samenwerking
van de gemeenten om de Brabantse Wal op de kaart te zetten is
goed op gang gekomen. De Streekorganisatie Brabantse Wal is
geformeerd en heeft een duidelijke missie en visie vastgelegd. De
'toeristische' ondernemers hebben de Ondernemersvereniging
Toerisme en Recreatie Brabantse Wal opgericht.
Er is ook een nieuw logo en een nieuwe huisstijl, een website en
een nieuwsbrief waar u zich voor op kunt geven. Kijkt u maar eens
op www.de brabantsewal.nl.
De wonderen zijn ook de wereld nog niet uit: De bruine toeristische
borden langs de rijksweg schijnen er nu toch echt te komen. Het
wordt nog eens wat met wat wel eens denigrerend 'diejen hoop
zand' genoemd is! De kwaliteiten van de regio en de unieke
steilrand worden nu breed gedragen.
Tegelijkertijd konden we recent weer in de krant lezen dat een
andere ondernemersclub, de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging, nog steeds een aanslag op de Ossendrechtse polders wil
plegen, het LPO (Logistiek Park Ossendrecht) is nog steeds niet
dood. Hoewel de West-Brabantse vergadering, incl. Bergen op
Zoom dus, in de logistieke toekomstvisie hebben verklaard tot 2030
geen 'bovenregionale' bedrijventerreinen te willen ontwikkelen, is
wethouder Linssen het van harte met de BZW eens en verwijt zijn
collega's 'bestuurlijke blindheid'. Woensdrecht is faliekant tegen
heeft wethouder van der Wijst al laten weten.
Hopelijk kan burgemeester van der Velden, de voorzitter van de
West-Brabantse vergadering, alle kikkers in de kruiwagen houden.
Ik wens u, hoewel de onderwerpen er misschien niet altijd naar zijn,
toch enig lees- en kijkplezier. Jan Houdijk heeft ter ere van de
Brabantse Wal dag de hele wal weer mooi in beeld gebracht.
Bert Zwiers, secretaris
BRABANTSE WAL DAG
De Brabantse Wal Dag vindt dit jaar plaats op zondag 26 september,
op landgoed Lievensberg, gedeelte Heidetuin, in Bergen op Zoom.
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De streekorganisatie Brabantse Wal wil met dit evenement de
Brabantse Wal nadrukkelijker profileren als toeristisch gebied. Op de
Brabantse Wal Dag maakt u kennis met de Brabantse Wal als
provinciaal landschap, recreatieplek en natuurgebied. De twee
voorgaande edities van de Brabantse Wal Dag waren, met
duizenden bezoekers, zeer succesvol. Ook dit jaar beleeft en proeft
u op dit evenement de Brabantse Wal! Op de informatiemarkt
presenteren verschillende ondernemers en non-profit organisaties
hun aanbod aan recreatie en toerisme, natuur, kunst en cultuur in
het gebied. Van Staatsbosbeheer tot kaasboerderij De Zuidgeest en
van waterschap Brabantse Delta tot camping Uit en Thuis. Er nemen
ongeveer 35 organisaties deel aan de Brabantse Wal Dag. Naast
informatie zijn er veel natuurgerichte, sportieve en culturele
activiteiten uit het gebied. Zoals muziek en dans, demonstraties en
kinderactiviteiten. Tussendoor geniet u van het culinaire aanbod uit
de streek.
Bij Stayokay Bergen op Zoom kunt u, als bezoeker aan de
Brabantse Wal Dag op 26 september gratis, het spelletje ‘bosgolf’
spelen. Stayokay is een van de vele organisaties die meedoen aan
de zogeheten toeristische boulevard op landgoed Lievensberg. Aan
die boulevard staan allerlei regionale bedrijven op het gebied van
toerisme en recreatie.
Ook worden op de Brabantse Wal Dag 2 MTB-routes in gebruik
genomen. Het betreft twee vaste mountainbike routes van
respectievelijk 13,6 en 16,2 km welke lopen door de bosgebieden
ten oosten van Bergen op Zoom en het grondgebied van Brabants
Landschap. Beide routes starten op het kruispunt van de Balsedreef
en de Boslustweg, ter hoogte van Stayokay.
Tijdens de Brabantse Wal Dag zal tevens, in het kader van het jaar
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van de biodiversiteit, een GPS-fietsroute worden gelanceerd. In de
middag wordt het blotevoetenpad in gebruik genomen.
Kom op zondag 26 september naar de Brabantse Wal Dag en
maak (hernieuwd) kennis met dit gebied!
De parkeermogelijkheden rond Lievensberg zijn minimaal. Om die
reden raden wij u aan te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
te komen. Voor meer informatie: www.debrabantsewal.nl
CRISIS
Ook de EHS-plannen ontkomen niet aan de crisis. De provincie
stopt met het aankopen van gronden voor het aaneengesloten
netwerk
van
robuuste
natuurgebieden,
de
Ecologische
Hoofdstructuur (EHS). Zij is daartoe genoodzaakt omdat er geen
budget meer is om gronden te verwerven. De provincie zal de
minister van LNV (als eerstverantwoordelijke) oproepen om
voldoende Rijksmiddelen beschikbaar te stellen zodat de realisatie
van de EHS niet volledig stil komt te liggen. Om toch door te gaan
met het realiseren van de EHS, zal de provincie maximaal inzetten
op ruilgronden en op particulier natuurbeheer. Maar......bij twaalf
belangrijke projecten zal de provincie alsnog EHS-gronden die niet
op een andere manier kunnen worden vrijgemaakt aankopen. Het
gaat dan om cruciale hectaren, waarmee vervolgens een groot
gebied ingericht kan worden. Begin juli hebben Provinciale Staten
het voorstel van GS aangenomen om als noodmaatregel € 30
miljoen extra provinciale middelen in te zetten om deze cruciale
percelen toch te kunnen verwerven.
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Wij zijn hier hartstikke blij mee want twee van die belangrijke
projecten, Jagersrust en de Noordpolder, liggen in onze regio.
AVIOLANDA
In de vorige editie hebben we gesteld dat voordat wij de volgende
stap in het proces, de samenwerkingsovereenkomst, meemaken er
eerst nog een paar noten gekraakt moesten worden. Dat is
inmiddels gebeurd.
Ons idee dat de tweede groene stap, de ecologische verbindingzone
Kooisloot in noordelijke en zuidelijke richting uitbreiden, een sigaar
uit eigen doos zou zijn omdat dit al in de compensatie voor de
randweg werd genoemd, blijkt op een misverstand te berusten. De
compensatie is door de gemeente anders gerealiseerd dan in eerste
instantie gepland. Per saldo zijn meer hectaren gecompenseerd dan
verplicht. Dit is destijds wel met de provincie overlegd maar niet
teruggekoppeld aan de andere bij het proces betrokken partijen.
Jammer want het heeft onnodig een hoop fuss en frustratie
veroorzaakt maar de plooien zijn glad gestreken.
Ook met Defensie is een oplossing gevonden voor het tweede hete
hangijzer. De compensatieclaim voor het eventueel beschikbaar
stellen van vrije ruimte, is van de baan. In goed overleg is gesleuteld
aan de formule óf, en onder welke voorwaarden overleg over
compensatie aan de orde kan komen. Ondertussen hebben de
andere partijen ook niet stil gezeten. De gemeente heeft Ir. Ron
Weber aangetrokken als projectleider. Voor de Groene agenda heeft
hij o.a. een plan van aanpak gemaakt en de organisatie opgezet.
Voor de Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij Aviolanda en
de Holding Aviolanda zijn directeuren benoemd.
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De World Class Aviation Academy ontwikkelt zich zeer voorspoedig.
Op www.aviolanda.nl kunt u de ontwikkelingen volgen, daar kunt u
zich ook abonneren op de nieuwsbrief.
Zo taxiën we naar het moment van ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Om dit traject goed door te komen wordt in
oktober een opfris MGA-sessie georganiseerd om principes en
werkwijze van de 'Mutual Gain Approach' nog eens te realiseren.
GELUIDSOVERLAST
Uit het belevingsonderzoek bleek dat in de gemeente Woensdrecht
o.a. geluid een 'hot item' is. In alle kernen hoge percentages
'geluidgehinderden' gerapporteerd. In Hoogerheide, Huijbergen en
Woensdrecht duidelijk gerelateerd aan vliegtuigen, in Putte en
Ossendrecht vooral aan industrie. In Ossendrecht is 52% van de
bevolking ernstig gehinderd door industriegeluid en 22% relateert
daar ook slaapproblemen en gezondheidsklachten aan.
Vanzelfsprekend wordt dan al snel met een schuin oog naar de
BASF gekeken. Die beroept zich op de ingewikkeldheid van de
materie (wat zeker een feit is) en op de uitkomsten van het
onafhankelijk onderzoek dat t.b.v. het milieueffectrapport voor de
gehele site gemaakt is. Onder andere is een half jaar lang in de
Vijdtpolder gemeten. De gevonden waarden is: L(evel)95 = 40 – 43
dB(A). Dit betekent volgens de definitie van L95 dat het geluidniveau,
gedurende de betreffende periode, gedurende 95% van de tijd is
overschreden.
De aanbevolen richtwaarden voor een landelijke omgeving zijn voor
dag, avond en nacht resp. 40, 35 en 30 dB(A). Voor een rustige
woonwijk met weinig verkeer is dat resp. 45, 40 en 35 dB(A).
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Niet zo gek dus dat een groot aantal Ossendrechtenaren aangeeft
ernstig gehinderd te worden door industriegeluid.
Bestuurslid Klaas Rosskamp, tevens 'geluidgehinderde in Ossendrecht' en deskundig op het gebied van geluidmetingen, heeft een
eigen onderzoek ingesteld. Met eenvoudige middelen (kompas,
GPS en eigen oren) is op meerdere locaties rond de BASF bepaald
waar het geluid vandaan kwam en is het geluidniveau met geijkte
apparatuur gemeten. Via de GPS kon bepaald worden dat op een
bepaald deel van de BASF-site flink herrie gemaakt wordt.
De uitkomsten zijn uiteraard ook met de BASF gedeeld maar daar
werd tot onze verbazing niet op gereageerd maar na enig
aandringen is inmiddels voor eind september een overleg gepland.
Rol NL-overheden
In de paragraaf 'Grensoverschrijdende effecten' in het MER hebben
we gelezen dat ‘de werkwijze en de methodologie m.b.t. de
behandeling van de grensoverschrijdende effecten ondermeer het
resultaat is van overleg met het departement L(eefmilieu), N(atuur)
en E(nergie) van de Vlaamse overheid, de provincie Brabant en
een vertegenwoordiging van de gemeente Woensdrecht. De
uitkomsten zijn ook met de NL-overheden besproken’.
Wat de inbreng en reacties van bijvoorbeeld de gemeente geweest
is hebben we, in verband met de vakanties, nog niet kunnen
achterhalen.
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STEENKOLENCENTRALE
In december 2009 schreven we: In dagblad De Morgen werd verslag
gedaan van een actie van Greenpeace met de boodschap “Kris, het
klimaat zit op heten 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 formeel
zeggen dat er geen nieuwe centrale kan komen in Antwerpen”.
Wij concludeerden toen: Goed nieuws, de kolencentrale van E.ON is
exit, of moeten we iets voorzichtiger zijn en stellen dat het voor 99%
zeker is, het blijft per slot van rekening politiek.
E.ON heeft zich door de acties, negatieve adviezen en de uitspraken
van de heer Peeters niet laten afschrikken en heeft, na nog wat
aanvullend onderzoek en informatie etc. om aan de MER-voorwaarden te voldoen, officieel de milieuvergunning aangevraagd.
De aanvraag is in juni in procedure gebracht. Onder aanvoering van
de Bond Beter Leefmilieu is door de gezamenlijke milieuverenigingen een zienswijze ingediend. Nu maar hopen dat iedereen zijn
rug recht houdt en er geen Vlaamse dealtjes gesloten worden.
VERSLAG ALGEMENE VERGADERING BENEGORA D.D. 26
APRIL
Opening
Voorzitter Adrie Dobbelaar opent de vergadering en heet het helaas
geringe aantal aanwezigen welkom.
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Vaststellen verslag algemene vergadering 2009
Het verslag van de AV 2008 is gepubliceerd in de BENEGORA INFO
nr. 90/91. 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 3-tal afmeldingen ontvangen.
Om leden en donateurs te werven is een nieuwe flyer gemaakt.
Naar idee van Luc van Hoek zijn op A4-formaat een aantal treffende
illustraties van Jan Houdijk die onze activiteiten goed weergeven en
de tekst dat meedenken of doen al kan voor € 11.50 per jaar! De
aanwezigen worden verzocht er een aantal mee te nemen en er
'reclame' mee te maken.
Financieel verslag
Het financieel verslag wordt door de penningmeester geprojecteerd
en toegelicht. Het jaar is afgesloten met een voordelig saldo van €
993. Begroot was een klein nadelig saldo van € 250. Uit de
specificaties wordt duidelijk dat met name de reiskosten en de
project- en actiekosten lager waren dan begroot, dat laatste met
name door lagere juridische kosten. Het saldo is toegevoegd aan de
reserve waarvan circa de helft is bestemd voor het Educatief project
en juridische ondersteuning. De getoonde cijfers en specificaties zijn
duidelijk en roepen geen vragen op.
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Verslag Financiële Commissie
De financiële commissie, bestaande uit de heren Luijks en Juijn,
heeft de administratie gecontroleerd en in orde bevonden. Zij
hebben dit schriftelijk aan het bestuur gemeld. Rien Luijks leest de
brief voor. De cijfers zijn conform de zojuist gepresenteerde en de
vergadering wordt voorgesteld, de penningmeester en het bestuur,
voor het boekjaar 2009 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 Rien Luijks aftredend. Rob
Hagemeijer is bereid zijn plaats in te nemen en volgend jaar, samen
met Huub Juijn, de boeken te controleren.
Jaarverslag 2009
Zoals gebruikelijk is het jaarverslag van het bestuur gepubliceerd in
de meest recente INFO (nr.93). Er is geen behoefte aan voorlezing.
De voorzitter resp. secretaris geven bij een aantal onderwerpen nog
enige toelichting. Vanuit de vergadering zijn geen vragen noch op- of
aanmerkingen.
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 2009 gevoerde beleid.
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Bestuurszaken
Vacature.
De voorzitter memoreert het recente aftreden van Luc van Hoek in
verband met zijn verhuizing naar Amsterdam. Op de oproep in de
brief aan de leden en in de INFO zich als bestuurslid te kandideren
resp. kandidaten voor te dragen, is helaas niet gereageerd. Adrie
Dobbelaar geeft aan dat aan vulling toch dringend gewenst is. “Bijna
alles” komt nu op de secretaris/ penningmeester Bert Zwiers neer.
Zowel hij als Klaas Rosskamp hebben beide nog een drukke baan.
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
Secretaris/ penningmeester Bert Zwiers is aftredend. Hij is
herkiesbaar. De voorzitter stelt voor dat dan ook maar gauw te doen
waarmee de vergadering bij acclamatie akkoord gaat.
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
procedures als Augustapolder en Gascompressorstation is dit jaar
een belangrijk onderwerp het vastleggen van een Ruimtelijke Visie
voor het gebied tussen Goes-Antwerpen-Breda. Als basis dient de
visie die in 2002 is opgesteld (ZeeBra). Deze zal geactualiseerd
worden en aangevuld met de regio Antwerpen. Het is een
gezamenlijk project van professionele federaties en verenigingen en
Benegora.
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Structureel blijft Benegora de aandacht richten op:
−
Antwerps haven- en industriegebied
−
Luchtkwaliteit en veiligheid
−
Ruimtelijke ontwikkeling/ -ordening
−
Aviolanda
−
Intensieve veehouderij
Rondvraag
Rien Luijks vraagt nadere uitleg over de perikelen bij de BMF. Bert
Zwiers kan die tot tevredenheid geven. Nol Verdaasdonk is interim
directeur en het bestuur werkt aan een nieuwe strategie.
Rob Hagemeijer spreekt zijn waardering uit voor wat het bestuur
doet maar hij vindt het vooral extern gericht. Op zich logisch maar
jammer dat het interne er wat bij inschiet. Hij pleit o.a. Voor een
betere presentatie op de Brabantse Waldag en zegt desgevraagd
bereid te zijn dit jaar mee te denken en te doen.
Presentatie geluidsonderzoek
De gemeente heeft tot nu geweigerd geluid te meten. In december,
bij de bespreking van de uitkomsten van het belevingsonderzoek,
heeft werthouder Jaspers dit nog eens duidelijk aangegeven. Klaas
Rosskamp, bestuurslid maar ook 'geluidgehinderde in Ossendrecht'
en deskundig op het gebied van geluidmetingen, heeft een eigen
onderzoek ingesteld. Met eenvoudige middelen (kompas, GPS en
eigen oren) is op meerdere locaties rond de BASF bepaald waar het
geluid vandaan kwam, gemeten en via de GPS kon bepaald worden
dat één locatie voor de overlast verantwoordelijk is. Klaas
presenteert de uitkomsten. De norm wordt fors en regelmatig
overschreden. De presentatie is recent ook in de gemeenteraad
gedaan en die was, evenals de vergadering, onder de indruk. Klaas
is gevraagd deel te nemen aan de gemeentelijke werkgroep die
n.a.v. het belevingsonderzoek maatregelen moet voorstellen. De
BASF heeft nog niet gereageerd. Klaas wordt gecomplimenteerd
met zijn initiatief.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter de leden voor hun
komst en bijdragen en sluit de vergadering.
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NIEUW LOGO
Het nieuwe logo van de Streekorganisatie Brabantse Wal. U herkent
neem ik aan het gestileerde Nederland en de B van Brabant
uitlopend in een pijl die de wal aangeeft. Het woordje wal is hoger
gepositioneerd om het hoogteverschil aan te geven. Wat u niet kunt
zien zijn de kleuren. Het buitenste streepje is blauw en symboliseert
uiteraard water, de rest is groen en benadrukt het natuurlijke aspect.
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