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Statutair moet het bestuur na afloop van een jaar binnen 6 maanden een Algemene Vergadering
(AV) beleggen. Een in April geplande datum moest in verband met de Covid-19 pandemie
uitgesteld worden. Omdat de situatie niet verbeterde werd gekozen voor een geïmproviseerde AV
per mail en, voor enkele leden, nog per post. U kreeg de gelegenheid per mail, post of telefoon uw
eventuele commentaar te leveren of vragen te stellen waarna het bestuur u daarover dan weer zou
informeren. Een zestal leden hebben daar gebruik van gemaakt. Hun reacties zijn hieronder rood
en cursief bij de diverse agendapunten verwerkt en de reactie van het bestuur in rood niet cursief.
Bert Zwiers,
Secretaris
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1. Opening
Welkom alle leden en donateurs van onze vereniging. Nog nooit hebben we op een algemene
vergadering zoveel mensen kunnen verwelkomen! Het huren van een klein zaaltje in de
Drieschaar in Ossendrecht volstond al vele jaren. Eerlijk gezegd zou het bestuur daar ook dit jaar
de voorkeur aan geven, niet om het aantal aanwezigen maar omdat het zou betekenen dat de
omstandigheden idealer zouden zijn. Nu moeten we maar zien het beste ervan te maken.
2. Vaststellen verslag algemene vergadering 2019
Het verslag is als bijlage 1 toegevoegd. Als u vragen, op- of aanmerkingen heeft wordt u verzocht
die aan het bestuur kenbaar te maken. Geen op- of aanmerkingen ontvangen. Waarmee het
verslag als goedgekeurd vastgesteld is.
3. Ingekomen stukken/ mededelingen
- Van de financiële commissie is het verslag van haar bevindingen ontvangen.
4. Toelichting financieel verslag
Het jaar is afgesloten met een voordelig saldo van € 3.239. De inkomstenkant, bestaande uit
subsidies en contributies is conform de begroting en gelijk aan 2018. Rente kan onderhand
wel haast buiten beschouwing gelaten worden, die bedroeg slechts € 0,50.
De totale uitgaven bedroegen slechts € 676 doordat betaalde griffierechten inzake 2
procedures werden terug ontvangen (Bezwaar Markiezaat Container Terminal en beroep
Poortgebied Bergse Heide) en omdat er in 2019 minder bezwaar te maken viel. Ook wel
eens fijn, alleen de vergunning aanvraag Wet natuurbescherming van de vliegbasis
Woensdrecht is aangevochten, de procedure loopt nog bij Raad van State.
Reiskosten, kosten AV, website en overige bestuurskosten bedroegen € 393.
Bankkosten € 119, abonnementen € 100, Benegora info € 176 en diversen € 100.
Het batig saldo van € 3.239 is toegevoegd aan de reserve voor juridische kosten.
Er zijn geen vragen gesteld of aanmerkingen gemaakt anders dan positieve.
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5. Verslag Financiële Commissie
De financiële commissie, bestaande uit de heren den Heijer en Kappelhof , heeft de
administratie over 2019 gecontroleerd en in orde bevonden. Verslag van hun bevindingen is
per brief gedateerd 22 oktober 2020, aan het bestuur gemeld. Daarin stelt de commissie
voor penningmeester en bestuur te dechargeren. Voor de heer den Heijer moet een nieuw
commissielid benoemd worden. Rob Hagemeijer heeft zich als nieuw lid gemeld.
6. Jaarverslag 2019
Het verslag is als bijlage 2 toegevoegd. Als u vragen, op- of aanmerkingen heeft wordt u verzocht
die aan het bestuur kenbaar te maken. Er zijn geen vragen gesteld of aanmerkingen gemaakt
anders dan positieve. Waarmee het verslag goedgekeurd en vastgesteld is.
7. Decharge bestuur
Als u na kennisname van het voorgaande en de bijlagen 1 en 2 vragen, op- of aanmerkingen heeft
wordt u verzocht die aan het bestuur kenbaar te maken. Het bestuur zal daar schriftelijk op
reageren. Als door de leden schriftelijk of telefonisch geen bezwaren worden ingebracht worden ze
geacht geaccepteerd te zijn en dat daarmee het bestuur is gedechargeerd voor het in 2019
gevoerde beleid. Er zijn geen vragen gesteld of aanmerkingen gemaakt, wel enkele expliciet
positef en akkoord. Waardoor geconcludeerd mag worden dat penningmeester en het bestuur voor
het gevoerde beleid gedechargeerd is.
8. Bestuurszaken
Voorzitter Jan Andriese is na vier jaar aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar.
Jos van Wesel is bereid gevonden toe te treden tot het bestuur van BENEGORA.
Hieronder stelt Jos zichzelf even voor.
Na een werkzaam leven van 45 jaar ben ik inmiddels alweer 2 jaar een “vrij” man.
Niet voor 100%, want het eenmansbedrijf H2O- meetnetbeheer dat ik de laatste 12 jaar naast mijn
vaste baan had, houd ik voorlopig nog even aan. Mijn roots liggen in Roosendaal maar inmiddels
ook al weer 36 jaar wonend in Huijbergen, is de Brabantse Wal e.o. voor mij dus geen onbekend
terrein. Na een groene opleiding was ik werkzaam als tuin -en landschapsontwerper/ uitvoerder
groene projecten bij de Abbing in Zeist en daarna bij de Heidemij in Den Bosch (nu Arcadis).
In 1983 ben ik bij het Waterbedrijf Zuid-West Nederland in dienst gekomen als terreinopzichter
voor de waterwingebieden in Halsteren, Huijbergen en Ossendrecht. Door fusie werd dat Delta
Nutsbedrijven en weer later Evides waterbedrijf.
Door verdere studies aan de Agrarische Hogeschool Larenstein in Velp en de Open Universiteit,
veranderde gaandeweg mijn functie van terreinopzichter naar coördinator terreinbeheer.
Uiteindelijk werd ik verantwoordelijk voor het Evides-grondwatermeetnet en alle
groenvoorzieningen en natuurterreinen die Evides in Brabant, Zeeland en Zuid-Holland rijk is.
Ik heb dan ook aan de wieg gestaan, en ben vaak betrokken geweest bij allerlei ontwikkelingen en
projecten op het gebied van natuurbehoud en -herstel, anti-verdrogingsprojecten en ecologisch
groenbeheer, dit uiteraard ook op de locaties op de Brabantse Wal.
Benegora, maar ook zustervereniging Namiro, zijn voor mij door de vele fijne contacten die er in
de afgelopen jaren zijn geweest geen onbekende instanties. Misschien was dat ook de reden om
mij op mijn afscheidsreceptie bij Evides al voorzichtig te polsen voor een bestuursfunctie.
Ik wil dit nu wel proberen en misschien kan mijn kennis die ik in al die jaren heb vergaard,
behulpzaam zijn bij de vele vraagstukken en ontwikkelingen op de Brabantse Wal.
W.g. Jos van Wesel
Aspirant bestuurslid
U kon, binnen een termijn van 14 dagen, bezwaar aantekenen, zich tegenkandidaat stellen of
andere leden voordragen. Daarvan is geen gebruik gemaakt.
Er zijn geen bezwaren ingediend. Integendeel, er zijn alleen positieve reacties en ‘men’ is blij met
de aanvulling op zich en ook met de persoon Jos van Wesel. Waardoor besloten kan worden dat
jan Andriese als voorzitter herkozen is en Jos van Wesel als bestuurslid gekozen is.
9. Activiteiten en plannen 2021
Hierna worden de activiteiten/ dossiers opgesomd waaraan we, al of niet gezamenlijk en al
of niet digitaal, deel genomen of ons commentaar, zienswijze of bezwaar geleverd hebben.
In de INFO is er meer gedetailleerd over bericht.
• Groenbeleidsplan
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Groeve Boudewijn
Omgevingsvisie
Zonneparken Woensdrecht
Windpark ZE-BRA (Reimerswaal)
Poortgebied Bergse Heide
Groene Agenda (Vliegbasis Woensdrecht – Aviolanda)
Markiezaat Container Terminal
Regulier overleg gemeente Woensdrecht
Overleg NAMIRO

Het programma voor 2021 zal deels zeker bestaan uit de opvolging resp. deelnemen aan dezelfde
activiteiten/ dossiers omdat ze nog niet afgerond zijn. Verder is het programma afhankelijk van de
al of niet snode plannen die in onze regio gesmeed worden. Nieuwe onderwerpen die al wel
bekend zijn:
• Verkiezingen
• Grensoverschrijdende Milieueffectrapport (MER) inzake het derde besluit tot
levensduurverlenging van de Kerncentrale Doel
10. W.v.t.t.k./ Rondvraag
Dit punt van de agenda zal aangevuld worden naar aanleiding en op basis van uw inbreng per
mail, post of telefoon.
- Meta Vrijhoef betreurt de keus voor de opzet van de AV, een online vergadering zou toch meer
verdieping en discussie kunnen geven. Ook herhaalt ze haar opmerking om wat actiever leden te
werven, wellicht toch via sociale media of flyers.
De keus voorde opzet van de AV is onder meer bepaald door het feit dat mogelijk niet alle leden
dan zouden worden bereikt. Er is een aantal leden dat ook niet via de mail bereikt wordt maar nog
steeds per post de info ontvangen. Of dat betekent dat men niet ‘computert’ of dat om privacy
redenen niet wil is onbekend.
Een actievere ledenwerving zal het bestuur overwegen. Facebook wordt gebruikt
(www.facebook.com/benegora). Voor Twitter of Instagram e.d. is bij het bestuur vooralsnog weinig
animo.
- Cor Driel zit met de hobbel in de Antwerpsestraat in zijn maag en vraagt zich af of het nu echt
nodig was om het ecoduct zo aangelegd moest worden en of de onderdoorgang effectief is.
Bij de gemeente Woensdrecht en het Brabants Landschap zal navraag gedaan worden waarna de
heer Driel geïnformeerd zal worden. De uitkomsten zullen ook in een volgende INFO gedeeld
worden.
11. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde wenst het bestuur u allen een goede gezondheid en, ondanks de
bijzondere omstandigheden, goede kerstdagen en een prettige jaarwisseling. Ze spreekt de hoop
uit u volgend jaar weer voor een ‘normale’ algemene vergadering te kunnen uitnodigen en sluit
deze bijzondere AV.

Woensdrecht, 9 december 2020
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