VOORWOORD
‘Een nieuwe lente, een nieuwe INFO’. Wat afgezaagd hoor ik u
denken. Is ook zo maar over afgezaagd gesproken, iets actuelers en
pittigers dan. In de hele regio kun je zien dat het hout kennelijk veel
opbrengt. Er is me toch een partij bomen afgezaagd! Schrikt u niet
als u een ommetje gaat maken in Lievensberg of even bij de Blauwe
Pauw gaat aanleggen. Heel wat hoge bomen vangen nooit geen
wind meer. Nog een cliché ‘haastige spoed is zelden goed’. Het plan
voor de parkeerplaats op OLV-ter Duinen moest(!) versneld
uitgevoerd worden in verband met het bezoek van koning WillemAlexander en koningin Maxima aan het ZW-hoek college. In de
haast heeft dat de serie koningslinden die volgens plan zouden
blijven staan, de kop gekost. Door het natte weer kon trouwens het
project niet eens helemaal afgemaakt worden. Geen fraai gezicht,
hopelijk is het blauwe busje met het koninklijke gezelschap er snel
langs geflitst. Verder in deze editie her laatste nieuws over Doel en
het mestprobleem. Ondanks alle waarschuwingen blijft de veestapel
maar groeien en komen we om in de stront. Minister Veerman zei
het jaren geleden al eens: ‘We importeren het voer, exporten het
vlees en de rommel blijft hier’.
Als laatste item is het jaarverslag 2015 opgenomen.
Bert Zwiers, secretaris
HOUTKAP
Op basis van de intro zou u de indruk kunnen krijgen dat, omdat het
hout nu veel opbrengt, beheerders flink aan het kappen zijn
geslagen. Zo is het nu ook weer niet, wel flink maar niet helemaal
zomaar. Plannen staan vaak al lang op stapel en zijn destijds
besproken. Nu ze uitgevoerd worden ging het mis. Natuurlijk kan het
zijn dat tijdens de uitvoering blijkt dat aanpassingen nodig zijn maar
daar is niet over gecommuniceerd. De mail ontplofte want er is zo
hier en daar met wonder en geweld wel erg rigoureus gedund, ook
prachtige exemplaren zijn geveld en, zoals gezegd, is een hele serie
koningslinden waarvan wij dachten dat ze gespaard zouden worden,
weggevaagd. Natuurlijk: ‘Mea culpa, Mea culpa’ etc, maar aan de
procedure moet wel wat veranderen. Enfin, op OLV-ter Duinen zijn
de waterpartijen weer zichtbaar en we lopen geen risico meer een
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tak op het hoofd te krijgen. De oprijlaan zal vast ook weer
monumentaal worden maar voorlopig zijn het maar ‘sprietjes’.
Bij de afrit van de A58 wordt/ is het nog jonge eiken-/ beuken bos
vervangen door elzen. Het is de bedoeling er water langer op de
Brabantse Wal vast te houden. Eiken en beuken houden, in
tegenstelling tot elzen, niet van natte voeten. Hat gaat dus een
elzenbroekbos worden, maar ook dat duurt even al groeien elzen
wel lekker hard. Ook nu ontplofte de mail omdat van afspraken
afgeweken werd. Of alles helemaal goed komt is nog even
afwachten.

FINANCIELE BIJDRAGE
Vriendelijk verzoek uw bijdrage voor 2016 over te maken. Als u dat
al gedaan hebt mag u de rest natuurlijk 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. Attentie: de ING-rekening is
opgeheven. U kunt alleen overmaken op rekeningnummer:
NL10 RABO 0140 5852 73 t.n.v. Benegora, Nederheide 2,
Woensdrecht.
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KERNCENTRALE DOEL
N.a.v. berichten in de pers over onze activiteiten rond Doel hebben
zich spontaan een aantal nieuwe leden/ donateurs gemeld. Voor
hen nog even een stukje voorgeschiedenis. Er zal enige overlap in
zitten met de vorige editie.
Toen duidelijk werd dat België van plan was de levensduur van de
40 jaar oude reactoren Doel 1 en 2 met 10 jaar te verlengen, heeft
Benegora minister Kamp om actie gevraagd. De Nederlandse
overheid is immers verantwoordelijk voor de veiligheid van de
Nederlandse burger. Dat was in december 2014.
Uit een evaluatierapport van het FANC (de BE-toezichthouder)
was ons gebleken dat een aantal belangrijke aanbevelingen uit
de ‘post Fukushima stresstest’, om financiële redenen, niet zijn
opgevolgd. De toezichthouder stemde hiermee in omdat ze
toch na een paar jaar stil gelegd zouden worden. Beide
reactoren voldeden dus niet meer aan de anno nú te stellen
eisen. Wij vroegen minister Kamp de Belgische regering en de
nationale en internationale toezichthouders, te laten weten dat:
 Nederland onder geen voorwaarde kan accepteren dat de
reactoren Doel 1 en 2 in de huidige staat nog enkele jaren in
bedrijf gehouden worden.
 Nederland er op staat dat, conform de verdragen van Espoo
en Aarhus, een volledige milieueffectrapportage (MER)
inclusief de grensoverschrijdende procedure gemaakt
wordt,als:
 besloten wordt de reactoren ná 2015 nog enkele jaren in
productie te houden
 besloten wordt tot een upgrade van beide reactoren om
de levensduur van de kernreactoren Doel 1 en 2 te
verlengen
Deze brief sloten we als volgt af: Wij verwachten dat u en de
Nederlandse overheid nú de acties onderneemt die nodig zijn
om te voorkomen dat láter gezegd zal moeten worden ‘met de
kennis van nu’ zouden we anders besloten hebben.
Want dat vinden we wel zo’n lullig zinnetje! (Maar dat schreven
we de minister niet hoor).
De reactie van de minister was redelijk voorspelbaar: (vrij vertaald)
we vertrouwen op het FANC en nemen aan dat de BE-overheid zich

3

aan de regels houdt. (Ter info: Nederland heeft in 2003 de
levensduur van Borsele zonder consultatie en MER met 20 jaar
verlengd. Minister Kamp heeft dus boter op het hoofd).
Vlak vóór dat men in België, halverwege 2015, knopen ging
doorhakken hebben we minister Kamp nog een keer om actie
gevraagd. Ook schreven we premier Michel en minister Marghem
een brandbrief met het verzoek toch vooral de internationale
verdragen te respecteren. We voelden ons gesteund door het
standpunt van ’t FANC en de Belgische Raad van State die in haar
advies de regering had laten weten dat er sprake was van een
‘ingrijpende wijziging’ en ‘verlenging van de levensduur van een
kerncentrale met tien jaar kan alleszins niet als een onbeduidende
wijziging worden beschouwd’. RvS concludeerde dan ook dat de
internationale verdragen van Aarhus en Espoo gerespecteerd
dienden te worden. Dat houdt in: internationale consultatie en een
grensoverschrijdende mlieu-effectrapportage (MER).
Minister Marghem legde het advies van RvS naast zich neer en toen
het FANC uiteindelijk ook bakzeil haalde, was er nog maar 1 optie:
bezwaar maken bij RvS België.
In een ultieme poging NL-gemeenten en provincies mee te krijgen
hebben we ze gevraagd op te komen voor hun recht en dat van haar
burgers. Wet en regelgeving is immers de poot om op te staan.
We vroegen hen::
 De besluiten van de regering en het FANC bij RvS aan te
vechten.
 Aan te sluiten bij de procedure die Greenpeace België en
Benegora gaan starten
 Net zoals een aantal Belgische gemeenten, in een motie te
vragen internationale verdragen te respecteren en te pleiten voor
inspraak en deelname in een transparante milieu
effectrapportage.
Bergen op Zoom heeft raad-breed, en een meerderheid van
Provinciale Staten Zeeland hebben het wat ons betreft begrepen en
een motie aangenomen. Woensdrecht, Reimerswaal, Hulst, en
Tholen sloot zich daar bij aan, antwoordden: ‘geen aanleiding te
zien de handelswijze van de Belgische overheid en ‘t FANC in twijfel
te trekken’.
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Dat NL-overheden niet staan te springen om een juridische
procedure aan te spannen of met ons mee te doen, kunnen we ons
nog wel voorstellen, maar dat er nog geen motie af kon, begrijpen
we niet. Eigenlijk zijn we daar ook gewoon boos over.
Brabant nam geen motie aan maar GS reageerde wel goed. Ze
constateert dat een besluit tot levensduurverlenging op enkel
technische en juridische gronden genomen kan worden maar dat de
handelswijze van de Belgische overheid geen recht doet aan de
maatschappelijke ontwikkelingen. Ze vindt dat ze vanuit dat oogpunt
wel inspraak zou moeten krijgen via een grensoverschrijdende MER.
Dat zou dan ook aangekaart worden bij minister Schultz en
rechtstreeks bij de federale overheid van België en bij het FANC.
Inmiddels is bekend dat het eerste gedaan is maar dat afgezien is
van de tweede actie omdat duidelijk gemaakt is dat België het niet
op prijs stelt aangesproken te worden door een ‘allochtone’ lagere
overheid.
Juridische procedure
Na al deze vruchteloze pogingen restte ons niet anders dan net als
Greenpeace België bezwaar aan te tekenen bij de Belgische Raad
van State, precies een jaar na de eerste brief aan minister Kamp
We vonden mevrouw Mr. Bondine Kloostra, een kei op dit gebied,
bereid op zeer korte termijn voor ons een verzoekschrift tot
schorsing en nietigverklaring van de besluiten van de BE-regering
en ‘t FANC te schrijven en in te dienen. De tegenpartij heeft
inmiddels gereageerd en valt ons zwaar aan op het niet tijdig
indienen van het bezwaar. De conclusie van de auditeur die voor
RvS een samenvatting maakt, is dat Benegora niet ontvankelijk is.
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Donderdag 17 maart zijn we naar Brussel getogen om de eerste
zitting bij te wonen. Op de rol stond het schorsingsverzoek. In het
pleidooi heeft mevrouw Kloostra aangevoerd dat in NL niets
gepubliceerd of bekend gemaakt is. Op grond van opgeduikelde
jurisprudentie menen we wel degelijk recht van spreken te hebben.
Opvallend was dat de rechters een paar keer driftig aantekeningen
maakten en dat het weerwoord van de auditeur wat hakkelend en
aarzelend begon. We verwachten eigenlijk niet dat RvS zal besluiten
tot schorsing (=stil leggen van de inmiddels weer opgestarte
reactoren) maar hopelijk verklaart ze ons wel ontvankelijk.
Informatieavonden
Tijdens de opstartfase van reactoren in Doel en Tihange deden zich
meerdere incidenten voor, lekkende leiding, ontploffende
transformator en zo nog wat zaken. Weliswaar allemaal buiten het
nucleaire deel maar toch. Verder draaien de ‘scheurtjesreactoren’
ook gewoon weer en de saboteur(s) in KC-Doel is/ zijn ook nog niet
in de kraag gevat. Reden voor veel onrust in de regio en aanleiding
voor een gezamenlijke actie van de Brabantse en Zeeuwse
milieufederaties, WISE (World Information Service on Energy) en
Benegora om in Bergen op Zoom en Goes een informatieavond te
organiseren. Er was veel belangstelling en uit de vele vragen bleek
een grote ongerustheid over de veiligheid.
MESTBELEID
De veehouderij is in Nederland verworden tot een vee-industrie (VI).
Het aantal dieren is in 2015 gegroeid in plaats van afgenomen. En
raadt eens wat: de volksgezondheid wordt bedreigd, er is een groot
mestoverschot en er zijn regio’s waar het leven allesbehalve goed
is. Daar is sprake van stank, verstening, lawaai en een onleefbare
situatie. Men is er bedolven onder een deken van stank, fijn stof en
op mensen overdraagbare ziektekiemen. Verhuizen dan maar?
Voor veel mensen niet mogelijk, je raakt er je huis niet kwijt.
Brabant wil in 2020 de duurzaamste en slimste Agrofood sector in
Europa zijn, circulair op Noordwest Europese schaal. Maar voorlopig
zit ze met een geweldige hoeveelheid stront opgescheept. Logisch
want, zoals minister Cees Veerman het lang geleden al eens
treffend samen vatte: ‘We importeren het voer, exporteren het vlees
en de rommel blijft hier’. Allesbehalve circulair en duurzaam dus.
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Gedeputeerde Anne-Marie Spierings heeft nu bedacht dat in drie
dialoogsessie verzonnen moet worden hoe en waar door
‘mestverwerking/ - verwaarding’ het probleem opgelost kan worden.
Als dat lukt wil ze de dierrechten vrij geven en dan kan het aantal
dieren dus weer groeien!
Vertegenwoordigers van milieuclubs zijn ook voor uitgenodigd de
sessies. Hun inzet is: onmiddellijke stop op de groei en op termijn
verkleinen van de veestapel.
De eerste twee sessies zijn al gehouden en geëvalueerd. Onze
conclusie (kort door de bocht): dat wordt niks, de varkenssector is
niet aanwezig, de gespreksleiders zijn niet neutraal en de
aanwezige veehouder doet het natuurlijk goed maar de rest niet.
Over dierenwelzijn hebben we het dan nog niet eens gehad.
Wij roepen het al enige tijd en herhalen dat nu weer: ‘Waarom, en
hoelang pikken we dit nog?’ Mogelijk hoort u daar binnenkort meer
over.
En ondertussen: Roosendaal heeft vergunning verleend voor een
mestverwerkingsinstallatie van 150.000 ton/ jaar. Gezamenlijk
bezwaar wordt binnenkort ingediend.
GEZONDHEIDSONDERZOEK VEEHOUDERIJ - Maak het mogelijk
De BMF wil dit onafhankelijk onderzoek faciliteren. Om het mogelijk te
maken is nog wel geld nodig. Daarom is een crowdfundingsactie
gestart om € 5.000 euro bij elkaar te krijgen. Als u een donatie doet,
word u op de hoogte gehouden van de voortgang van het onderzoek
en krijgt u de resultaten van het onderzoek als eerste gepresenteerd
tijdens een exclusieve bijeenkomst. Doneert u meer dan € 50 dan
krijgt u bovendien het boek ‘Natuur dichtbij’ cadeau. Doneren kan
via https://www.pifworld.com/nl/projects/Gezondheidsonderzoekvee
houderijBrabant/2331

ANTWERPEN OOST-INDISCH DOOF.
Voor milieuvergunningen die aangevraagd worden wordt beoordeeld
of de activiteit grensoverschrijdend milieu effecten kan hebben. Er
moet dan een MER gemaakt worden. Die wordt voor advies ook aan
de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant gestuurd. De OMWB
informeert Woensdrecht en Benegora per mail dat advies gevraagd
wordt. Afhankelijk van de aard van de te vergunnen activiteit vragen
wij al of niet details op. Tot zover geen probleem. Maar als de
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gemeente Antwerpen de vergunning daadwerkelijk verleend wordt
daar in NL niets over bekend gemaakt. Wij hebben echter een
procedure opgeduikeld op de website van de BE-overheid waarin
staat dat het besluit o.a. gepubliceerd moet worden in twee
Nederlandse dagbladen, waarvan tenminste één regionaal. Dat
gebeurt echter niet en we moeten dus zelf de website van
Antwerpen in de gaten houden om niets te missen. Dat is helaas al
eens een keer misgegaan.
De eerste brief waarin we schepen Rob van der Velde vroegen of en
hoe hij zich hier aan houdt, dateert van 3 november. Enkele
telefoontjes en mailtjes aan zijn kabinet en een aangetekend rappel
bleven allemaal onbeantwoord. Ziende blind en horende doof dus.
Maar dat spelletje spelen we niet mee, op naar burgemeester Bart
de Wever met een officiële klacht.
NATTE NATUURPAREL NOORDPOLDER
(info Brabantse Delta)

Waterschap Brabantse Delta en Natuurmonumenten gaan samen
aan de slag met de laatste twee fasen om de Noordpolder van
Ossendrecht in te richten als natte natuurparel. Een eigenaar uit het
projectgebied lift mee en richt zelf de natuurdoelen in op zijn
huiskavel. Medio maart start een aannemer in opdracht van het
waterschap en Natuurmonumenten met de eerste voorbereidende
werkzaamheden in de deelgebieden 3 en 4 van de Noordpolder.
De twee deelgebieden beslaan samen een oppervlak van 140 ha.
In 2010 en 2012 hebben het waterschap en Natuurmonumenten
deelgebied 1 en 2 al ingericht. Het is nog niet bekend wanneer het
laatste deelgebied wordt aangepakt. In totaal wordt er in de
Noordpolder 250 hectare polder omgevormd tot natte natuurparel.
Waarom een natte natuurparel?
De Noordpolder van Ossendrecht maakt onderdeel uit van de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en heeft grotendeels de functie:
natte natuurparel. Het doel van de natte natuurparels is het
behouden en herstellen van de kwetsbare natuur die afhankelijk is
van water zoals rietland, kreken en moerassen. Soorten als
slobeend, tureluur en blauwborst gedijen hier goed in.
De koekoeksbloem, zwanenbloem en wespenorchis kunnen zich
beter ontwikkelen. De Calfvenseweg en de Zouteweg in de polder
sluiten aan op bestaande wandelroutes op de Brabantse Wal.
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Verder is er een bijzonder kavelpatroon aanwezig dat stamt uit de
late Middeleeuwen.
De werkzaamheden op een rij
Medio maart 2016 gaan de eerste werkzaamheden van start. De
aannemer is dan bekend. Hij gaat met machines aan de slag in de
Noordpolder. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
- maaien
- vergraven van waterlopen
- aanleggen van stuwtjes
- plaggen van grond
- ophogen van wegen
Wat gebeurt er na realisatie?
Natuurmonumenten is op dit moment al eigenaar van verschillende
percelen.
Het is de bedoeling dat de overige percelen ook in eigendom komen
van Natuurmonumenten zodat het beheer op een efficiënte manier
kan worden opgepakt. Zodra de werkzaamheden achter de rug zijn,
gaat Natuurmonumenten aan de slag met het beheer. Het beheer
zal voornamelijk bestaan uit maaien en afvoeren.
Natuurmonumenten maait deze gebieden, waarbij het maaisel wordt
afgevoerd, zodat de grond voedselarmer wordt. Hierdoor kunnen
bijzondere, kwelgebonden soorten, zoals bosbies, moeraskartelblad,
blauwe zegge en orchideeën in het gebied groeien.
Planning
Afhankelijk van het weer starten de uitvoeringswerkzaamheden
medio maart 2016. Naar verwachting worden de werkzaamheden
voor het einde van de zomer afgerond. Tot het eind van 2016
worden nog kleine onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Wat
merkt u van de werkzaamheden? Bezoekers blijven gedurende de
werkzaamheden welkom in het gebied. Zij kunnen wel enige hinder
ondervinden van de werkzaamheden zoals het vervoer van grond
met tractors of vrachtwagens. Deze hinder is tijdelijk van aard. Wij
vragen uw begrip hiervoor en proberen de overlast tot een minimum
te beperken. Door deze ontwikkeling van de Noordpolder, wordt het
gebied naar de toekomst toe nog mooier om te beleven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Waterschap
Brabantse Delta, Louis Vriens tel: 0765641076 of per email naar:
l.vriens@brabantsedelta.nl
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JAARVERSLAG 2015
REGULIER OVERLEG
Streekorganisatie Brabantse Wal
Het is een tijd stil geweest rond de streekorganisatie maar dat wil
niet zeggen dat er niets gebeurd is. Eind 2015 werd bekend
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gemaakt dat een nieuwe koers is uitgezet. De samenwerking tussen
gemeenten en provincie is verankerd en men gaat aan de slag met
twee grote campagnes: de kandidaatstelling voor een UNESCO
geopark en het opzetten van een innovatieplatform en –loket.
In hoeverre Benegora daar een rol bij kan spelen moet nog blijken.
Stichting Brabantse Wal
Benegora is met 2 leden vertegenwoordigd in de stichting.
Wandelroutes werden gecontroleerd en hersteld. Wandelgidsen zijn
uitverkocht en herdruk staat voor 2016 op de agenda. Het boek
Ontdek de Brabantse Wal beleefde de tweede druk!
Burgemeester Fränzel heeft de stichting gevraagd het bij zijn
afscheid ontvangen geld te bestemmen. Een viertal IVN-gidsen in
opleiding hebben als afstudeerproject het Natuurleerpad Kortenhoef
gerealiseerd. In juni werd het, in bijzijn van leerlingen van
basisscholen, door de heer Fränzel feestelijk geopend.
Voorzitter Willem de Weert was één van de drie mensen die van het
Prins Bernhard Cultuurfonds de dik verdiende Brabant Bokaal kreeg
uitgereikt.
Grenspark de Zoom-Kalmthoutseheide
De overlegstructuur is gewijzigd. De werkgroepen waaraan we
deelnamen zijn opgeheven. Ad hoc zal deelgenomen worden als
Benegora denkt een bijdrage te kunnen leveren.
Brabantse Milieufederatie
Er is deelgenomen aan meerdere achterban- en
bijscholingsbijeenkomsten. Verder was er 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
Twee maandelijks hebben Namiro en Benegora over lopende en
voorgenomen activiteiten overleg met de wethouder Ruimtelijke
Ordening Hans de Waal en de verantwoordelijk ambtenaar Sven
Willemsen.
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BEDRIJFSLEVEN
Kerncentrale Doel
Met betrekking tot de levensduurverlenging van Doel 1 en 2 zijn
meerdere acties ondernomen om een grensoverschrijdende milieu
effect rapport ‘af te dwingen’. Omdat dat niet lukte is bij Raad van
State in België schorsing en nietigverklaring gevraagd van de
besluiten van de Belgische regering en het Federaal Agentschap
Nucleaire Controle. De gemeenten binnen een straal van 30 km en
de provincies Brabant en Zeeland zijn aangeschreven met het
verzoek voor hun recht en dat van haar burgers, op informatie en
consultatie op te komen. We stelden voor dat in een motie te
verwoorden.
BASF

Tegen de ‘hermachtiging na verandering van de productieinrichting voor acrylzuur en methylacrylaten’, werd eind 2014
beroep aangetekend. Omdat de minister maar zeer ten dele
aan onze bezwaren tegemoet kwam en op een aantal punten
niet inging resp. haar standpunt onvoldoende motiveerde, is bij
Raad van State van België een ‘verzoek tot nietigverklaring’
ingediend. Reactie van het Vlaams gewest en de BASF zijn
ontvangen. Ons wederantwoord is opgesteld. Uitspraak van
RvS wordt in 2016 verwacht.
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.
GEMEENTEN
BERGEN OP ZOOM
BP-Buitengebied Bergen op Zoom
Raad van State deed uitspraak in het, met IVN Groene Zoom als
trekker, gezamenlijk ingestelde beroep. De bezwaren tegen
schuilstallen en teelt-ondersteunende voorzieningen werden
gehonoreerd.
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Biovergisting Moerstraten
Benegora ondersteunt het juridische gevecht tegen voorgenomen
uitbreiding. De bestuursrechter heeft de vergunning voor een vierde
silo vernietigd. Zal helaas vervolgd worden.
Expertmeeting
N.a.v. de perikelen rond de kerncentrale Doel nam de Bergse raad
het initiatief een expertmeeting te organiseren. Benegora heeft de
vrijheid genomen een hele lijst met onderwerpen en vragen aan te
leveren. Bij de bijeenkomst zelf waren we niet welkom omdat ze
specifiek voor bestuurders en raadsleden van de West Brabantse
gemeenten bedoeld was.
Zienswijzen
Een aantal zienswijzen op voorontwerpen resp. ontwerp
bestemmingsplannen en een ontwerp beheerplan werden mede
namens Benegora ingediend.
WOENSDRECHT
Aviolanda
Benegora vertegenwoordigt de milieu- en natuurverenigingen in de
stuurgroep. De ontwikkelingen zijn minder robuust dan aanvankelijk
gepland. De ruimtelijke visie zal dan ook opnieuw bekeken worden.
Van de Groene Agenda Aviolanda zijn inmiddels een paar projecten
uitgevoerd. Bij zowel Aviolanda als defensie is door ons ‘circulair
bouwen’ aan de orde gesteld.
Uitbreiding de Kooi
De eerder gemaakte afspraken over compensatie en de aanleg van
de nog ontbrekende schakel in de ecologische verbindingszone
richting Kortenhoeff, zijn in het definitieve plan opgenomen.
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
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Lucht en Geluid
De Werkgroep Lucht & Geluid van de gemeente heeft nog steeds
geen ei gelegd. Omdat in NL en BE niet dezelfde methodes worden
toegepast heeft het Havenbedrijf de NL-data geconverteerd en met
hun programma herrekend. We hebben onze twijfels bij de
gehanteerde methodiek. Met onze eigen data scheelt het toch een
paar decibel. We blijven aandringen op afhandeling.
Toekomstvisie Woensdrecht
Er is deel genomen aan de georganiseerde bijeenkomsten en er is
schriftelijk een uitgebreide bijdrage ingebracht.
Natuurcompensatie Randweg
Van het beloofde bloemrijk grasland is nog niets terecht gekomen.
Ook dit jaar hebben we dat weer aan de orde gesteld. Nieuwe
afspraken over de bemesting werden de eerste de beste keer door
de beheerder genegeerd. Ons onmiddellijke en gezamenlijke protest
werd door de gemeente gehonoreerd. De oorspronkelijke
overeenkomst bleek wel erg summier en juridisch waardeloos. De
beheerder moet daarom wel een tweede kans krijgen. Hopelijk met
beter vastgelegde voorwaarden.
Windturbines Kabeljauwbeek
Hoewel we de opwekking van duurzame energie toejuichen, heeft
Benegora zich aangesloten bij het bezwaar tegen dit project. Raad
van State stelde ons (gedeeltelijk) in het gelijk.
Masterplan Scheldeweg
Benegora heeft ook dit jaar met onze ‘eigen’ landschapsarchitect
deel genomen aan de klankbordgroep en ideeën ingebracht m.b.t.
‘be-boming’ en bebouwing.
Wielercircuit
De mogelijke aanleg van een wielercircuit bij het Zuidwesthoek
College (in de bossen bij OLV-ter Duinen) wordt op de voet gevolgd.
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
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de bedoeling een EU-Groene havens pilotproject van de grond te
krijgen. Door de dag-dagelijkse problemen en verschillende
belangen schiet het niet echt op en zullen we ons moeten beraden
over de effectiviteit van het project ZeeBrAnt.
Natuurbeschermingswet-vergunning vliegbasis Woensdrecht
De Nb-wetvergunning voor de vliegbasis Woensdrecht sleept zich
voort. Omdat Raad van State de door de minister verleende
vergunning vernietigde moest Defensie haar werk overdoen.
Ondanks overleg was er op de nieuwe versie helaas nog het nodige
aan te merken. Onder leiding van de BMF is opnieuw gezamenlijk
met andere natuurorganisaties bezwaar aangetekend.
Beheerplan Brabantse Wal Natura 2000
Samen met de andere natuurorganisaties is een zienswijze
ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Gevraagd is te onderzoeken of minder water kan worden
opgepompt zodat de diepe grondwaterstand weer kan stijgen en het
Groote Meer wellicht ook haar naam weer waar kan maken. Het
staat al jaren nagenoeg droog en heeft van de provincie de status
‘sense of urgency’ gekregen.
Programmatische Aanpassing Stikstof (PAS)
Benegora heeft een zienswijze medeondertekend om landelijk te
komen tot een verminderde stikstofuitstoot.
INTERN
Het bestuur is er helaas nog niet in geslaagd aanvulling te vinden.
Er is nog 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 iets
gegroeid en bedraagt per december134. De INFO verscheen twee
keer. Diverse onderwerpen werden weer ondersteund door treffende
illustraties van Jan Houdijk. Rob Hagemeijer beheert de website.
Het bestuur dankt beide heren hartelijk voor hun inzet. Ook de leden
die ad hoc bijsprongen en kennis en kunde inbrachten: hartelijk
dank. Het bestuur dankt iedereen die onze vereniging een warm
hart toedraagt en steunt.
Een goed milieu begint bij jezelf én bij milieuvereniging Benegora!
Milieuvereniging BENEGORA
Het bestuur, maart 2016.
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