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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 was 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. In 2019 werd
echter slechts 1 keer onder die vlag vergaderd en in 2020 helemaal niet meer. De animo aan
gemeentezijde is geheel bekoeld. Wij blijven nog steeds liever op reguliere basis vooraf
overleggen dan achteraf na tussenkomst van de rechter.
BEDRIJFSLEVEN
Kerncentrale Doel
Het Europese Hof heeft al in 2018 laten weten dat het in 2015 genomen besluit tot
levensduurverlenging van Doel 1 en 2, in strijd is met EU-bepalingen en dus onwettig. Er is geen
MER (Milieueffectrapport) gemaakt en er is geen (grensoverschrijdende) publieke consultatie
georganiseerd. Dat had op grond van de Europese verdragen van Aarhus en Espoo dus wel
gemoeten. Raad van State België heeft echter ons bezwaar ook in 2020 nog niet behandeld.
Geluidmeting
Onze eigen meetapparatuur staat nog steeds aan de westrand van Ossendrecht opgesteld.
De resultaten zijn te volgen op noisenet.nl/benegora.
GEMEENTEN
BERGEN OP ZOOM
Biomoer
Het failliete bedrijf is overgenomen door Fertikal. De zaak blijft stinken, als het niet letterlijk is dan
wel figuurlijk. Eerst was sprake van illegale mestopslag en is nu spil in een fraudezaak. Wellicht
komt er nu definitief een einde aan het bedrijf. Maar het gaat om mest dus blijven we de zaak toch
maar in de gaten houden.
Bestemmingsplan Buitengebied
Op de onder aanvoering van IVN Groene Zoom door 5 clubs waaronder Benegora, in 2019
ingediende zienswijze is nog niet gereageerd.
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 in 2019 weer stil. Bij de verdere technische uitwerking bleek een
andere lay-out beter waardoor het project vertraging opliep. Overname door de Belgische firma
Essers zorgde voor extra vertraging. 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
Na de eerdere vernietiging van het bestemmingsplan wordt nog steeds geprobeerd het project dat
voorziet in een hotel, twee fastfood restaurants, een e-laadstation en (her) ontwikkeling van de
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Heide en uitbreiding van de Berk te realiseren. Het blijft een moeizaam proces en om opnieuw een
debacle te voorkomen is besloten eerst de uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling met elkaar
af te stemmen en vast te leggen. In oktober kon een convenant ondertekend worden waarin alle
afspraken zijn vastgelegd met als ambitie de stikstofuitstoot op het N-2000 gebied de Brabantse
Wal niet te laten toenemen.
Intensieve vee-industrie
Een bedrijf aan de Heerlesebaan heeft uitbreidingsplannen. Omdat er op de vergunning aanvraag
nogal wat aan te merken viel met betrekking tot stank, geluid, geen MER en zo nog een aantal
zaken is een zienswijze ingediend.
Coronapiek
Bergen op Zoom was in het voorjaar op enig moment met het aantal positieve testen topscorer in
de regio West-Brabant. Aanleiding voor ons om het college te vragen of er een causaal verband
was met de drukte op de Boulevard en de Bergse Heide en/ of met de huisvesting van
arbeidsmigranten. Een duidelijk verband bleek lastig vast te stellen, daarvoor waren de cijfers ook
weer niet groot genoeg. Bij Hotspots zouden extra maatregelen genomen worden.
WOENSDRECHT
Groene Agenda
Door Covid-19 is van het periodiek overleg plaats met gemeente, Business park Aviolanda (BPA),
Defensie weinig terecht gekomen. Hopelijk kan het snel weer opgestart worden.
Intensieve veeindustrie
In de gemeente Woensdrecht is helaas nog geen sprake van vermindering van het aantal dieren.
Vergunning aanvragen voor uitbreiding worden zorgvuldig beoordeeld en zo nodig aangevochten.
Een verzoek tot handhaving, na vernietiging van de vergunning van een leghennenbedrijf, werd
afgewezen. Er schijnt een nieuwe aanvraag in voorbereiding te zijn. De overlast blijft ondertussen
helaas gewoon doorgaan.
Zonneweides
Er is met de initiatiefnemers van 4 zonneparken overleg gevoerd over een goede natuurlijke
inpassing. Over de besteding van de financiële compensaties zijn we het met de gemeente nog
niet helemaal eens.
Omgevingsvisie
Op het concept in april door de gemeente uitgebrachte concept visie is uitgebreid commentaar
geleverd. Overigens wordt de invoering van de Omgevingswet nog weer verder uitgesteld.
Boerentoekomst Woensdrecht
Aansluitend op de omgevingsvisie, waarin staat dat ingezet wordt op de transformatie naar
circulaire landbouw genoemd wordt, hebben we ons voorstel aan ZLTO en gemeente opnieuw
onder de aandacht gebracht.
Informatief overleg
Door Covid-19 verliep het structureel overleg dat we samen met Namiro hebben met de
wethouders van Agtmaal en de Waal c.s. erg moeizaam.
Meiduinen v/h Groeve Boudewijn
Rond de bouw van woningen ontstond enige commotie. De projectontwikkelaar deed pogingen
vergunning te krijgen voor een groter aantal woningen dan afgesproken. De provincie weigerde de
Natuurbeschermingswetvergunning te verlenen.
ROOSENDAAL
Biomineralen
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.
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REIMERSWAAL
Groen Gas Rilland
Het plan van Engie om bij het kassencomplex in de Bathpolder in Rilland een grote
biovergistingsinstallatie is van de baan. We hebben samen opgetrokken met de ZMF en er komt
geen Nbw-vergunning. Op de locatie komt nu een zonnepark.
ZE-BRA
Het oorspronkelijke plan, in 2018 gepresenteerd als windpark Reimerswaal, behelstte de plaatsing
van 16 windturbines langs het Schelde-Rijn kanaal richting het Zuiden. Vijftien in Reimerswaal in
een dubbele rijopstelling en 1 op het grondgebied van Woensdrecht. Een bittere pil die enigszins
verguld werd door het afbreken van de 16 molens in de Anna Mariapolder, de 2 bij Bath en molen
van Woensdrecht. In 2020 is deel genomen aan een aantal sessies rond het flora en fauna
onderzoek. In november werden we verrast met een plan dat inmiddels 19 windmolens omvat
waarvan 5 op Woensdrechts grondgebied. De pil werd daardoor erg bitter. Wordt vervolgd in 2021.
DIVERSEN
Natuurbeschermingswet-vergunning vliegbasis Woensdrecht
De Nb-wetvergunning voor de vliegbasis Woensdrecht is 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) is nog onder de rechter. Defensie
heeft stukken aangeleverd die wij niet mogen inzien. De rechter moet nu bepalen of sprake is van
extern salderen.
Beheerplan Brabantse Wal Natura 2000
De tekst van vorig jaar moet ongewijzigd herhaald worden: 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’.
Mestbewerking
Er is een groot mestprobleem in Brabant. In plaats van de koe bij de horens te vatten is het
provinciebestuur op zoek naar mogelijk locaties in het buitengebied waar grootschalige
mestfabrieken gebouwd kunnen worden. Hoewel het plan-MER pas volgend jaar klaar zal zijn
hebben de natuurorganisaties al 1 front gevormd en de colleges en raadsleden op de Brabantse
Wal overstelpt met informatie rond het mestprobleem. Met daaraan gekoppeld het klemmende
verzoek de inwoners én de Brabantse Wal, te behoeden voor grootschalige mestbewerking en
Gedeputeerde Staten te laten weten dat gezondheid en welzijn belangrijker zijn dan de belangen
van de dierenindustrie en dat de overmaat aan stikstof op de BW al zó groot is dat er geen
‘molletje’ meer bij kan.
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 blijven de gemeente en de ZLTO
uitdagen een vlucht naar voren te nemen en vol in te zetten op de zo noodzakelijke transitie die
overigens 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
De Algemene Ledenvergadering kon natuurlijk niet, als gewoonlijk, in de Drieschaar gehouden
worden. Na lang wachten op betere tijden is besloten voor te stellen het schriftelijk te doen.
Niemand van de leden/ donateurs had principiële bezwaren. Agenda, bijbehorende stukken en
toelichting werd per mail of post toegestuurd.
Voorzitter Jan Andriese heeft voor een nieuwe termijn bijgetekend en Jos van Wesel is het bestuur
komen versterken. Ad hoc kan een beroep gedaan worden op de deskundigheid van een aantal
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leden en er wordt zoveel mogelijk goed samengewerkt met de Brabantse en Zeeuwse
Milieufederatie, IVN Groene Zoom, Namiro, Behoud Halsters Laag en Vogelwerkgroep Bergen op
Zoom.
Het aantal leden en donateurs bleef gelijk 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.
April 2021,
Milieuvereniging BENEGORA
Het bestuur
Jan Andriese, voorzitter
Bert Zwiers, secretaris/ penningmeester
Klaas Rosskamp, lid
Jos van Wesel, lid
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