VOORWOORD
Het eerste kwartaal van het nieuwe jaar begon ‘spectaculair’ met het
verlate vuurwerk in Moerdijk. Gelukkig vielen er geen doden of
gewonden maar het milieu trok weer eens aan het kortste eind en
dikke kans dat de burger voor de kosten opdraait. Inmiddels is wel
duidelijk dat niet alleen bij Chemiepack mensen boter op het hoofd
hebben. Burgemeester Mans zal het vast weer mooi op een rijtje
zetten en aanbevelingen doen en, ik wil niet cynisch doen, ik hoop
waarachtig dat er meer mee zal gebeuren dan met die uit zijn
uitstekende rapport van drie jaar geleden. Na Moerdijk volgden vrij
snel nog een paar andere ‘spectuculaire’ voorvallen, Zwijndrecht,
Amsterdam en ik vrees dat ik niet compleet ben.
Toch is dit nog niets vergeleken met de verschrikkingen in Japan.
Eerste oorzaak weliswaar een „Act of God‟ maar inmiddels is ook
bekend dat de hand gelicht is met veiligheidsvoorschriften en
waarschuwingen genegeerd zijn. Eén van de argumenten van de
voorstanders van kernenergie is de lage kostprijs. Van de kostprijsberekening klopt echter geen hout en dat geldt voor veel meer
producten. Tijd voor een tax! Een tax op uitputting, vervuiling en
risico.
Terug naar de eigen regio waar het gelukkig een stuk rustiger was.
Hoewel, met regelmaat is er in de ZW-hoek sprake van behoorlijke
herrie. Reden om het continue te gaan meten. Incidenteel deden we
dat al eerder en kwamen we uit bij de kunstmest productie-unit van
de BASF. Eén van de oudste op de site. Het is de unit die recent in
de etalage gezet is. Direct verband met onze acties is misschien ver
gezocht want sinds 1999 is het al geen kernactiviteit meer, maar de
veronderstelling dat de laatste 12 jaar niet veel geïnvesteerd zal zijn,
durven we wel aan.
Om te noteren: Algemene vergadering gepland op maandag 18
april. Verder in dit nummer informatie over de lopende zaken en het
jaarverslag.
Bert Zwiers, secretaris
EXTERNE VEILIGHEID
De brand bij Chemiepack heeft vele tongen los gemaakt en
ambtenaren actief. Dat laatste had, zo blijkt, beter eerder kunnen
gebeuren. Zo juist ontvingen we de resultaten van de VROMinspectie die staatssecretaris Joop Astma aan de Tweede Kamer
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stuurde. De inspectie onderzocht 416 risicovolle bedrijven op vijf van
acht belangrijkste elementen die te maken hebben met veiligheid.
Hieruit kwam naar voren dat 71 bedrijven op een of meer punten
'slecht' scoren. Van 29 bedrijven is geen informatie beschikbaar, dus
het cijfer kan nog hoger uitvallen. Van de 71 bedrijven scoren er 25
'slecht' op twee of meer van de vijf onderzochte punten, zoals de
planning voor noodsituaties, de identificatie van gevaren en de
beoordeling van risico's.
Het onderzoek wijst ook uit dat gemeenten toezeggingen uit 2010
niet hebben nageleefd over het op orde brengen van vergunningen
en handhaving bij bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan. Dat is in
73 van 196 situaties het geval.
Het zal u niet verbazen dat wij ons afvragen hoe het bij onze Zuiderburen gesteld is en we denken dat er weinig reden is te veronderstellen dat het veel beter zal zijn. We hebben al vaak aandacht
gevraagd voor de risico’s van de grote concentratie Sevesobedrijven in het Antwerps havengebied. De urgentie is weer
overduidelijk aangetoond en we verwachten adequate antwoorden
op talloze vragen. Wat bij ons zoal leeft kunt u lezen op de website
www.benegora.nl in de web column „Over de schreef‟
BENEGORA MEET GELUID
Door een substantiële sponsoring door de firma SYSMEX heeft
BENEGORA professionele meetapparatuur aan kunnen schaffen.
De opstelling is inmiddels geïnstalleerd en aan de rand van de kern
Ossendrecht wordt continue het geluidsniveau van het Antwerpse
industriegebied geregistreerd. De meetwaarden staan op de website
www.noisenet.nl/benegora. Niet alleen de inwoners van het door
geluidsoverlast zo geplaagde Ossendrecht, maar alle andere
geïnteresseerden, kunnen nu LIVE meekijken of het geluidsniveau
normaal is of dat de wettelijk toegestane norm overschreden wordt.
Toen de provincie in 2008, na de enorme fakkelactiviteiten van de
BASF in 2008 besloot het door ons al zolang bepleitte meetstation in
te richten, werd ons advies ook geluid te meten, genegeerd. Het
belevingsonderzoek dat de gemeente in 2009 als nulmeting liet
uitvoeren, stelde ons in het gelijk: In Ossendrecht is 52% van de
bevolking ernstig gehinderd door industriegeluid en 22% relateert
daar ook slaapproblemen en gezondheidsklachten aan. In andere
kernen scoort overlast door industrielawaai ook hoge percentages.
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Deze cijfers waren de aanleiding om na te gaan of eigen apparatuur
om het geluid continue te kunnen monitoren haalbaar zou zijn. De
firma SYSMEX bleek bereid, voor hun eerste levering aan een
milieuvereniging, een deel van de kosten te sponsoren.
Ook de gemeente heeft inmiddels besloten te gaan meten. Er is
€ 25.000 uitgetrokken om de RMD op een aantal locaties gedurende
korte periodes met heel geavanceerde apparatuur het geluid te laten
registreren. Bij de opstelling van het programma zijn ook wij nauw
betrokken. Met de resultaten van deze officiële metingen kunnen de
bestuurders aan de slag. Alle Nederlanders, ook die in de ZW-hoek,
zijn immers voor de wet gelijk!
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AVIOLANDA
Er is belangstelling voor Aviolanda maar het loopt nog niet storm, tot
nu toe zijn enkele (kleine) bedrijven hier neergestreken. Dat wil niet
zeggen dat we ons vervelen en af en toe waait er ook wel een
stevige wind!
Groene Agenda
Met de daadwerkelijke invulling van de eerste projecten is een begin
gemaakt. DLG heeft een veldsessie georganiseerd en voor het
upgraden van de Kooisloot, het Eiland en Overberg zijn kansen en
knelpunten in beeld gebracht en zijn de eerste ontwerpen gemaakt.
Realisering hangt uiteraard samen met de ontwikkelingen aan de
Profit-kant én van medewerking van boeren, burgers en buitenlui.
Met name de robuuste verbindingszone Overberg is vooralsnog een
fors obstakel. We doen ons best elkaar te vinden en, omdat er aan
de groene kant enige achterstand is, wordt gekeken naar
„laaghangend fruit‟, zaken waar we het wel over eens zijn en die op
korte termijn uitgevoerd kunnen worden.
Duurzaamheid
De doelstelling van Aviolanda is te komen tot een duurzame
gebiedsontwikkeling. Duurzaam is echter containerbegrip en de
praktische invulling niet altijd even simpel. Vorig jaar mei hebben wij
daarom de Bestuurlijke Kern Groep (BKG) al gevraagd het begrip
handen en voeten te geven. Zowel voor eigen acties (infrastructuur,
gebouwen etc.) als voor de te vestigen bedrijven. Ons verzoek is
even blijven liggen maar de BKG heeft het idee omarmd en opdracht
gegeven dit onderwerp op te pakken. Er is een werkgroep
geformeerd en tijdens de eerste bespreking is besloten een plan van
aanpak te maken gebaseerd op de BREEAM beoordelingsmethode.
(Building Research Establishment Environmental Assessment
Method). De methode wordt wereldwijd toegepast en vergelijkbaar
met ISO. Het systeem maakt gebruik van kwalitatieve weging. De
totaalscore die behaald kan worden is: Pass, Good, Very Good,
Excellent or Outstanding, ofwel 1 tot 5 sterren. Voor Aviolanda zal
per onderdeel (bestaande gebouwen, nieuwe gebouwen, omgeving
etc.) bepaald moeten worden waarvoor we willen (en kunnen) gaan.
Voor ons is outstanding goed genoeg(!) maar de profit-kant zal dat
vast wat sterren te veel vinden. Aviolanda is niet alleen op de
wereld.
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Structuurvisie bedrijventerreinen
De provincie heeft de gemeente gevraagd een structuurvisie
bedrijventerreinen op te stellen. Eén van de rode stappen van
Aviolanda is „herstructurering en uitbreiding de Kooi‟. Onze
interpretatie is dat, zolang partijen gaan voor het scenario „goud‟, de
daar te realiseren hectares gereserveerd moeten worden voor
Aviolanda Woensdrecht. Toen dit tijdens de afsluiting van de MGAbijeenkomst in december ter sprake kwam, sprak de nieuwe
wethouder ruimtelijke ontwikkeling de woorden “Hier kan ik mij niets
bij voorstellen” en een nieuwe stressfactor was geboren. Een
enkele handdoek vloog al haast door de lucht! Inmiddels zijn in
kleinere kring meningen en standpunten gewisseld en is het
wachten op de visie van de gemeente.
BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED
Met ruime vertraging is onlangs het BP in de Raad behandeld. In
verband met nieuwe wetgeving moest er een nieuw plan komen.
Twee jaar geleden gaf de Raad de opdracht een conserverend BP
te maken. Het 10 jaar oude plan moest alleen voor intussen
bijgekomen nieuwe regels en beleid aangepast worden. De ZLTO
heeft, net als in andere gemeenten, ook hier via een uitgebreide
zienswijze geprobeerd zaken flink op te rekken. Er is zelfs een
besloten overleg met College en Raad georganiseerd. Bij de
behandeling bleek dat men nu vond dat het plan toch eigenlijk
minder conserverend had moeten zijn! De provincie heeft al twee
keer uitstel verleend en het BP moest nu echt vastgesteld worden.
Men heeft nu bedacht een Agrarische Beleidsvisie te laten maken.
De wethouder gaat hier voor aan de slag met 2 ambtenaren, 2 ZLTO
vertegenwoordigers en de adviseur die het BP gemaakt heeft.
Namiro en Benegora zijn uitgenodigd voor de klankbordgroep. Na
enig beraad is de uitnodiging geaccepteerd. De agrarische
beleidsvisie zal volgens de normale democratische procedure tot
stand komen, d.w.z. na gelegenheid tot inspraak uiteindelijk door de
Raad worden vastgesteld waarna de mogelijkheid geboden wordt
zienswijzen in te dienen.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarlijkse Algemene Vergadering is gepland op maandag 18
April. De vergadering begint om 20.00 uur in de Groenplaats,
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Dorpsstraat 4A, Huijbergen. Noteert u de datum alvast, de agenda
en het verzoek uw jaarlijkse bijdrage over te maken ontvangt u
binnenkort separaat.
LANDSCHAPPELIJKE INPASSING
Om twee afgesproken en duidelijk vastgelegde inpassingen
gerealiseerd te krijgen hebben we uiteindelijk officieel om
handhaving moeten vragen. Uiteindelijk, omdat het via brieven,
(rappel) mails en telefoontjes niet lukte. Met betrekking tot een kas
in Huijbergen dateert de eerste brief van maart 2009! Het College
heeft onlangs ingestemd met handhaving en dit voorjaar moeten
betrokken landbouwers de afspraken nakomen.
Afgezien van één nog openstaande vraag zullen we u details
besparen. In januari 2010, inderdaad ruim een jaar geleden, hebben
we gevraagd of het begrip landschappelijke inpassing nader
gedefinieerd en vastgelegd is in een voorschrift of procedure.
Ondanks rappel hebben we daar nog steeds geen reactie op
gekregen. In een afsluitende brief hebben we deze vraag nog maar
eens herhaald. We vrezen dat er geen beleid is maar gewoon even
reageren is toch niet meer dan normaal?
AUGUSTAPOLDER
Sinds 2004 zijn we meerdere keren bij Raad van State geweest om
woningbouw op terpen in het zuidelijk deel van de Augustapolder te
voorkomen. Begin maart kwam, toch nog onverwacht, de finale
uitspraak die voor ons helaas negatief uitgevallen is. Het is zeer
teleurstellend dat ook langs juridische weg de woningbouw niet
voorkomen kon worden. Zoals gewoonlijk is er geen speld tussen te
krijgen maar frustrerend is dat alleen de juridische kant beoordeeld
wordt en niet inhoudelijk ingegaan wordt op argumenten. We
denken nog even of en hoe we College en Raad van Bergen op
Zoom gaan benaderen.
BRABANTSE WALDAG
De gemeente Steenbergen organiseert dit jaar op 15 mei 2011 de
Brabantse Wal Dag in de kern De Heen, bij Benedensas en bij
Akkermans Leisure en Golf. Het evenement presenteert het
landschappelijk en recreatieve aanbod van de Brabantse Wal en
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trekt elk jaar veel bezoekers. Anders dan voorgaande jaren vindt het
evenement plaats in het voorjaar.
JAARVERSLAG 2010
REGULIER OVERLEG
Platform en Adviesgroep Brabantse
Met de samenvoeging van de platforms BW-Zuid en Noord is het
aantal deelnemers terug gebracht. Benegora is agendalid en
plaatsvervanger Zuid.
Stichting Brabantse Wal
In de stichting werken twee heemkundekringen en drie natuur- en
milieuverenigingen samen aan het doel de promotie van de
Brabantse Wal. De opschoonactie en modernisering van de website,
nodig na de beëindiging van het medegebruik door de gemeenten,
is gerealiseerd. De site ziet er fris en up-to-date uit. Het project
„Boek De Brabantse Wal‟ is nauwelijks verder gekomen. Er zijn geen
nieuwe verplichtingen aangegaan omdat een subsidie van de
provincie er niet in zit. Er zullen nu eerst andere sponsors gevonden
moeten worden. In plaats daarvan is prioriteit gegeven aan het
bijwerken en opnieuw uitbrengen van het boekje met wandelingen
op de grens van hoog en laag. Bestaande wandelingen werden
gecontroleerd en waar mogelijk verbeterd en nieuwe werden
bedacht en uitgezet. Inmiddels is de vierde druk succesvol
gelanceerd.
Grenspark de Zoom-Kalmthoutseheide
Benegora is wat minder intensief maar nog steeds betrokken bij het
Grenspark. Wij volgen de werkgroepen Natuur en Water en
Voorlichting, Educatie en Recreatie.
BMF
Er is deel genomen aan meerdere achterban raadplegingen die het
bestuur heeft georganiseerd met het oog op de reorganisatie van de
organisatie. Dat proces is inmiddels afgerond en Nol Verdaasdonk is
aangesteld als directeur. In het kader van Aviolanda werd intensief
overlegd en, op ad hoc basis, werden we in een aantal concrete
zaken prima geadviseerd.
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Kerncentrale Doel
Benegora is vertegenwoordigd in de externe Milieuraad en het
Milieuoverleg (Burenraad). De Milieuraad is bij gebrek aan
belangstelling in november niet doorgegaan. Van het aanbod voor
bestuur en leden een bedrijfsbezoek te organiseren, wordt in 2011
gebruik gemaakt.
MILIEU OVERLEG INDUSTRIE
BASF
De resultaten van het eigen onderzoek van Klaas Rosskamp dat
wees in de richting van een bepaalde locatie op het BASF terrein, is
met de milieudeskundigen besproken. Het betreft één van de oudste
productie-units voor kunstmest. Men kan het zich niet voorstellen en
beroept zich op het Milieu Effect Rapport.
Op het afscheid van de Jan van Doorslaer, communicatiemanager,
is een tijdens de receptie een ‘zienswijze’ ingediend. Tweeëntwintig
jaar BASF met ups en downs samengevat in een boekwerkje met
‘echte Houdijks’, de tekeningen bij de artikeltjes in de Info.
OVERLEG/ CONTACT MET OVERHEDEN
PROVINCIE

Spoorcontainerterminal/ Externe veiligheid
Het voortgangsgesprek leverde over de spoorcontainerterminal
geen nieuwe informatie op. Op het door de provincie op basis van
verstrekte gegevens uitgewerkte „worst case scenario‟ hebben de
Vlaamse collega’s nog niet gereageerd. Omdat het project in
Vlaanderen niet MER-plichtig was is men dat ook niet verplicht.
We werden geïnformeerd tevens over het overleg over externe
veiligheid dat goed verloopt. „Best practices‟ worden gedeeld en
over en weer leert men van elkaar.
Structuurvisie Ruimtelijke Ordening
In een gezamenlijke reactie, waarbij de deskundigheid van IVN
Groene Zoom onmisbaar was, is ingesproken op het ontwerp
Structuurvisie Ruimtelijke Ordening N-Brabant.
Megastallen
De herbezinning in de Staten over het intensieve veehouderij beleid
was aanleiding voor een open brief aan o.m. het provinciaal bestuur.
We riepen op het roer om te gooien en in Nederland het voortouw te
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nemen door te kiezen voor een grondige verduurzaming van de
landbouw met als motto „Kiloknallers Nederland uit, om te beginnen
uit Brabant‟.
West-Brabantse Hof van Eden
Met het oog op de voorbereiding van de Strategisch Agenda voor
2011-2015 is de programmadirecteur van de West-Brabantse
Vergadering (18 WB-gemeenten plus Tholen) schriftelijk herinnerd
aan dit project dat tijdens de oprichting van de WB-vergadering als
optie genoemd werd maar voor de eerste periode niet in de
uitwerkingsagenda is opgenomen. Wij hebben er voor gepleit het
project nu wel prioriteit te geven.
GEMEENTEN
BERGEN OP ZOOM
Augustapolder
De al jaren lopende procedure tegen woningbouw op terpen in het
zuidelijk deel van de Augustapolder kwam dit jaar in het
eindstadium. Er is gereageerd op aanvullende onderzoeken en op
het deskundigenrapport. Tijdens een zitting in november heeft Raad
van State ons beroep behandeld. Tot een uitspraak kwam het nog
niet, de termijn is met 6 weken verlengd. De gemeente heeft
inmiddels besloten de woningbehoefte drastisch bij te stellen. In dat
kader hebben wij College en Raad verzocht af te zien de in de
polder geplande woningen in het project Bergse Haven op te
nemen.
BP-Fort Pinsenweg e.o.
Benegora heeft zich aangesloten bij de zienswijze van IVN Groene
Zoom waarin een ultieme poging gedaan wordt een ecologische
verbindingszone veilig te stellen tussen de gebieden Spinolaberg en
Melanen. Intratuin is hier sowieso al de bottle-neck en de verdere
uitbreiding maakt het nog problematischer. Aangedrongen is op
overleg met het bedrijf en voor de oplossing zijn suggesties
aangedragen.
WOENSDRECHT
Groeve Boudewijn
Benegora neemt deel aan de klankbordgroep maar er waren dit jaar
weinig klanken. De provincie is akkoord met de aanpassing van het
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´Ruimtelijk Ontwikkelings Kader´ maar het vinden partners om de
plannen te realiseren zijn moeilijk te vinden.
Aviolanda
Benegora is betrokken bij de verdere uitwerking van de Planet-kant
van het project, aangeduid als de Groene Agenda. Een niet altijd
even vlot verlopend overleg door de belangen van de landbouw in
het gebied.
De Bestuurlijke Kerngroep is schriftelijk gevraagd ook specifiek
aandacht te besteden aan duurzaamheid omdat een goede invulling
verder gaat dan een grasdakje en wat zonnepaneeltjes. De BKG
heeft opdracht gegeven e.e.a. verder uit te werken. Wij hebben
hiervoor inmiddels ook de Brabantse Milieufederatie gemobiliseerd.
De volgende stap in het proces, de samenwerkingsovereenkomst
kon in 2010 nog niet gezet worden.
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 af te dwingen en
zo nodig handhaving te vragen. In dit kader zijn enkele zienswijzen
ingediend en is een verzoek tot handhaving ingediend.
Belevingsonderzoek
Op de resultaten hebben we mondeling en schriftelijk commentaar
geleverd en de raad gevraagd duidelijke doelen te stellen in het
nieuwe milieubeleidsplan. In de door de Raad ingestelde commissie
hebben wij (alleen) de mogelijkheid gekregen onze ideeën met
betrekking tot geluid in te brengen.
Bestemmingsplan Buitengebied
Samen met Namiro is een zienswijze ingediend op het ontwerp
Actualisatie Bestemmingsplan Buitengebied.
Afscheid wethouder Meeuwisse
Op het afscheid van wethouder Pim Meewisse is een ‘zienswijze’
ingediend. Acht jaar wethouderschap hebben heel wat stof
opgeleverd in de Benegora Info en met de bijbehorende illustraties
van Jan Houdijk kon een leuk stripboek gevuld worden dat tijdens de
receptie aangeboden is.
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DIVERSEN
ZeeBrAnt
Benegora heeft de Vlaamse en Nederlandse milieuverenigingen/ federaties in de Gouden Delta uitgenodigd samen een
grensoverschrijdende ruimtelijke visie te ontwikkelen en uit te
dragen. Het eindresultaat, gepland in voorjaar 2011, moet een
document zijn dat recht doet aan de mens, zijn omgeving en de
bedrijven. Ook financieel is substantieel aan het project bijgedragen.
Gascompressorstation
Met betrekking tot het GCS zelf is niets nieuws te melden. De
Sloecentrale draait inmiddels als een tierelier maar een
bouwvergunning is door Delta Energy nog steeds niet aangevraagd.
Er is nog eens contact opgenomen met de projectleider en daarna
ook met de Gasunie. De laatste hebben inmiddels een nieuwe
gasleiding aangelegd door de Woensdrechtse polders naar Belgie
en deze ook aangesloten op de leiding van DE. Zolang de Gasunie
het gas onder voldoende druk kan leveren is een compressorstation
niet nodig.
Natura 2000
Het vorig jaar gestarte proces om beheersplannen te maken voor
het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden is dit jaar
afgerond. In onze regio moest een plan gemaakt worden voor de
Brabantse Wal en het Markiezaat. De specifieke kennis van de flora
en fauna, nodig om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren, konden
de gezamenlijke clubs leveren door de inzet van resp. Wim de Haan
en Ray Texeira.
Brabantse Wal dag
Benegora heeft met een eigen stand deelgenomen aan de in
september door de gemeente Bergen op Zoom op Landgoed
Lievensberg georganiseerde Brabantse Waldag.
Peilbesluit Steenbergen-Brabantse Wal
Gezamenlijk met IVN Groene Zoom
en de Brabantse
Milieufederatie is bij het waterschap Brabantse Delta een zienswijze
ingediend en, na o.i. onterechte afwijzing en onduidelijkheid over
wat nu precies is besloten, beroep aangetekend bij de
bestuursrechter.
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Zuidwestelijke Delta
Er is deelgenomen aan één (Havens, industrie en logistiek), van de
zeven door het Programmabureau Zuidwestelijke Delta
georganiseerde gesprekken over de mogelijke toekomstbeelden op
weg naar 2100. De gesprekken vormen input voor het Plan van
Aanpak voor het deelprogramma ZW-Delta van het
Deltaprogramma.
INTERN
Het bestuur is er helaas nog niet in geslaagd aanvulling te vinden.
Er is nog steeds tenminste één vacature.
De INFO verscheen drie keer, waarvan één Brabantse Waldageditie. Diverse onderwerpen werden weer ondersteund door
treffende illustraties van Jan Houdijk.
De website wordt beheerd door Rob Hagemeijer. De vorig jaar bij de
overgang naar een andere provider gepikte domeinnaam, kregen we
dit jaar weer terug. Onze naam kon kennelijk niets opbrengen en wij
vertikten het er voor te betalen. We zijn nu weer gewoon te vinden
onder benegora.nl. De vernieuwing van de site moet nog opgepakt
worden. Het bestuur dankt Jan Houdijk en Rob Hagemeijer hartelijk
voor hun inzet.
Verder wil het bestuur iedereen die onze vereniging een warm hart
toedraagt en steunt bedanken.
Een goed milieu begint bij jezelf én bij de milieuvereniging
Benegora!
Maart 2010,
Het bestuur:
Adrie Dobbelaar, voorzitter,
Bert Zwiers, secretaris/ penningmeester
Klaas Rosskamp, lid
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