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VOORWOORD 
 

Mijn vakantie en die van de drukker liepen niet parallel. 
Vandaar een wat verlate editie maar wel een dubbelnummer.  
Traditie getrouw zijn voor de zomervakantie weer de nodige 
besluiten genomen. Misschien wordt door bestuurders de 
vakantie wel als stok achter de deur gebruikt. Gelukkig zijn wij, 
voorzover er gereageerd moe(s)t worden, niet in problemen 
gekomen. De Brabantse vakanties lopen inmiddels ook op het 
eind en is iedereen weer op honk. Hopelijk goed uitgerust na 
een fijne vakantie en vol energie voor een volgende ronde. 
Over energie gesproken, de al enige tijd voortkabbelende 
discussie over kernenergie is in een stroomversnelling 
gekomen. Delta heeft de procedure gestart voor een tweede 
kerncentrale in Borsele. Dat gaat een lange ronde worden. Om 
ons maximaal te informeren hebben wij contact gelegd met 
grotere broers als de Zeeuwse Milieu Federatie, Greenpeace 
en de Bond Beter Leefmilieu. In dit nummer is de notitie van 
Tjeu van Mierlo (directeur ZMF) voor een krachtige en 
houdbare visie opgenomen. Persoonlijk lijkt me een tweede 
centrale een slecht idee. Als alle al lopende projecten (gas en 
kolencentrales) over een jaar of drie klaar zijn wordt Nederland 
exporteur van stroom. Dat we niet van import afhankelijk willen 
zijn kan ik me voorstellen maar om nou exporteur te willen 
worden. Als het nu nog duurzaam opgewekt zou zijn. Enfin, 
wat de kerncentrale betreft bevind ik mij in goed gezelschap. 
Minister Cramer vindt hem overbodig. Hopelijk maakt het 
knuistje van deze lieftallige minister enige indruk. Maar hoe 
lang nog? 
Als u op een van de onderwerpen wilt reageren of anderszins een 
bijdrage wilt leveren, uw reactie is meer dan welkom. Deze editie 
begint overigens met een bijzondere bijdrage. Hoewel het ver buiten 
onze regio speelt, maar wel met leefmilieu te maken heeft, voldoen 
wij graag aan het verzoek van ex-voorzitter Ton van Rijen u te 
mogen bijpraten over zijn post-Benegora periode. 
 

Bert Zwiers 
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EEN TANDJE…….. 
 

De tijd vliet hene…. ! Nog weinigen zullen zich 12 april 2005 
herinneren. Was het dan zo’n bijzondere dag? Wel, voor mij 
was dat zeker zo. Ik kreeg immers een grootse 
afscheidsreceptie aangeboden door het bestuur van Benegora 
want ik vond dat het tijd werd voor een tandje lager. Hoe het 
met dat tandje gegaan is, wil ik U kort vertellen. Per slot van 
rekening werd door Uw hulp toen de basis gelegd voor een 
wel heel bijzonder project: een dorpje in Transsylvanië, 
Roemenië, dat te maken had met grote milieuvervuiling, wat 
nieuw leven inblazen. Het helpen door er een duurzaam 
project te beginnen. Het idee was een revitaliseringproject 
voor het dorp tot stand te brengen door de oude 
verdedigingskerk op te knappen en daarin een museum en 
een B&B accommodatie in te richten. Het oog viel op de 
bijzondere weerkerk van Axente Sever, ofwel Frauendorf, dat 
in de tijd van de kolonisatie vanuit de Lage Landen (rond 
1150) Froua genaamd was. 
 

Het werd niet een tandje lager om in wielertermen te spreken. 
Integendeel er waren veel steile klimmen, diepe ravijnen, veel 
vals plat en het was nodig steeds te  demarreren. Doorzetten 
en doorgaan! De restauratie van een oude verdedigingsmuur 
van de weerkerk uit 1350 bleek een hele opgaaf. Maar we 
kwamen toch triomfantelijk aan de finish. 
 

De vele stoffelijke blijken van waardering op 12 april 2005 
vormden een startkapitaal van meer dan € 4.000. Ons kapitaal 
groeide tot meer dan € 40.000 en werd ondergebracht in de 
Nederlandse Stichting Operation Villages Roumains. Als 
stichting kregen we een verdere co-financiering vanuit het 
Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en ons 
kapitaal nam toe tot € 70.000. 
Organisaties als Mihai Eminescu Trust (UK), Deutsche 
Bundesstif-tung Umwelt (D) en Siebenbürgische Sächsische 
Stiftung (CH) vonden ons initiatief zo interessant, dat men ook 
op de fiets sprong. Een consortium werd gevormd voor een 
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model restauratie van door industriële vervuiling aangetaste 
monumenten. Onze weerkerk werd model! 
Er waren veel problemen om op te lossen: te weinig vaklieden, 
te hoge kosten - BTW van 20 % na de toetreding tot de EU in 
2007- , en een extra kostenexplosie na die toetreding, een 
langdurig conflict met aannemer en architect moest opgelost 
worden, er was een gebrekkige communicatie en moeizame 
samenwerking op de werkvloer. Met andere woorden er was 
niet veel zitvlees, wel veel blaren.  
Gelukkig zorgde het gerenommeerde Duitse onderzoeks-
bureau uit Bamberg, ProDenkmal, de naam alleen al spreekt 
boekdelen, voor de regie van de uitvoering van de restauratie, 
de reconstructie en de conservering. Zo konden we ondanks 
veel tegenslag, maar met vertrouwen, geloof, véél hoop en 
moed onze droom realiseren. Na vier lange moeizame, 
zorgvolle jaren kon het € 360.000 kostende project op 2 mei 
2009 ingewijd worden. 
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Het museum in de middeleeuwse verdedigingsmuur van de 
weerkerk werd een juweeltje, gewijd aan de middeleeuwse 
geschiedenis van de weerkerken van de Roemeense Saksen. 
In het B&B gedeelte wachten nu vier ruime rustieke kamers op 
U. Neem eens een kijkje op www.axentesever.tk. of liever, ga 
eens naar dat bijzondere Transsylvanië met zijn 
overweldigende natuur en logeer in ons Muzeul Cetate. U bent 
van harte welkom! Daar kunt U ook de prachtige tekeningen 
bewonderen die de illustrator van Benegora’s INFO, Jan 
Houdijk, gemaakt heeft voor de tekstpanelen in het museum. 
Ook staan daar de mooie maquettes, die een andere 
dorpsgenoot, Rob Meijer, voor ons gemaakt heeft. 
 

Met Uw hulp konden we ons ideaal realiseren. Nogmaals onze 
dank daarvoor! 
 

Nu weer op weg naar de volgende ronde… 
 

Ton van Rijen 
Inlichtingen:ajpcvanrijen@wanadoo.nl 
 
AUGUSTAPOLDER 
 

Veel later dan gepland heeft Gedeputeerde Staten van 
Brabant voor de derde keer het zuidelijk deel van het Bergen 
op Zoomse plan de Markiezaten, woningbouw op terpen in de 
Augustapolder, goedgekeurd. Vertraagd maar wel 
goedgekeurd dus waarmee het laatste bedrijf is gestart. 
Binnen de daarvoor gestelde termijn is inmiddels bij Raad van 
State beroep aangetekend. Wij zien de uitspraak met 
vertrouwen tegemoet. Buiten de principiële bezwaren, niet 
bouwen in een natte natuurparel, hebben wij de noodzaak van 
de 150 a 250 woningen altijd bestreden. Ondertussen is de 
situatie op de woningmarkt drastisch veranderd en in een 
artikel in BN/deStem deed ex-wethouder Hagenaars de 
suggestie af te zien van de bebouwing op terpen. Het 
beroepsschrift en de (belangrijkste) bijlagen zijn te raadplegen 
op www.benegora.nl 
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GROEVE BOUDEWIJN 
 

De gemeente heeft ons laten weten dat de ontwikkeling van de 
groeve op ‘hold’ is gezet. Belangrijkste reden is dat het 
woningcontingent het bouwen van woningen voorlopig 
onmogelijk maakt. Beetje merkwaardig want het is toch al heel 
lang bekend dat Woensdrecht maar zeer beperkt mag 
bouwen. Waarschijnlijk wordt wel geprobeerd Dennenheuvel 
te ontwikkelen tot hotel. Hopelijk wordt het natuurdeel van de 
groeve niet het kind van de rekening. Er is door Geo-Logical 
op verzoek van de Dienst Landelijk Gebied wel een rapport 
opgesteld met een aantal opties voor het aardkundig 
monument, maar als daarvoor geen goede combinatie met 
een ‘kostendrager’ gevonden wordt zal dat niet simpel zijn. 
Ondertussen heeft Defensie het terrein even grondig onder 
handen genomen. Terwijl in de klankbordgroep en in het 
Platform Brabantse Wal-Zuid meerdere keren de bezorgdheid 
geuit is over ongewenste crossactiviteiten van o.a. quads, 
heeft de Genie toestemming gekregen om er met tanks rond te 
rossen. Om een mooi circuit te maken is er eerst het nodige 
graafwerk verricht. “Afghanistan in Ossendrecht” kopte 
BN/deStem. Naar onze mening is een dergelijk gebruik strijdig 
met de plannen en de natuurdoelstellingen voor het gebied en 
zijn omgeving. Wij hebben de gemeente om opheldering 
gevraagd want aan een dergelijke activiteit moet ze toch 
toestemming en/ of medewerking verleend hebben. Het is ons 
niet duidelijk waarom de groeve aan het areaal oefenterrein 
moest worden toegevoegd, al of niet éénmalig. Een 
aankondiging waarin vergunningverlening werd gemeld 
hebben wij overigens niet gezien. Dat zou betekenen dat ook 
niemand bezwaar heeft kunnen maken. Wij zijn benieuwd naar 
de reactie van de gemeente. 
  
SPOORCONTAINERTERMINAL 
 

Begin dit jaar werden wij onaangenaam verrast doordat uit de 
krant vernomen moest worden dat in de Vlaamse achtertuin, 
pal aan de grens, de bouw van een spoorcontainerterminal op 
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het terrein van de BASF in volle gang was. Aan onze kant van 
de grens was niemand geïnformeerd. Aanleiding voor ons om 
richting pers, provincie en gemeente te reageren. Wij schreven 
erover in de vorige editie.  
Uit de reactie van de provincie, die na 14 dagen ontvangen 
werd, blijkt dat volgens het Verdrag van Espoo het project niet 
MER-plichtig is. Aangezien dat het criterium is voor het elkaar 
informeren over grensoverschrijdende effecten, zijn 
internationale regels niet geschonden. Alsnog inspraak 
afdwingen is dan ook niet mogelijk. Wel heeft de provincie bij 
de Belgische overheid informatie gevraagd over het project en 
de afwegingen die gemaakt zijn. De gegevens zijn inmiddels 
ontvangen en de provincie zal ons, na bestudering, nader 
informeren. De provincie schoot dus in de ‘active mode’, 
prima.  
De gemeente Woensdrecht hebben wij benaderd met als 
insteek ‘goed nabuurschap’ met als achterliggende gedachte 
dat goede buren verder gaan dan het wettelijk verplichte. De 
reactie, die na 14 weken werd ontvangen, was uiterst formeel.  
‘Omdat het een situatie betreft waarin zowel de BASF als de 
stad Antwerpen vinden dat de buurgemeenten ingelicht 
hadden moeten worden, maar er geen afspraken waren voor 
dergelijke situaties, was er sprake van een grijs gebied. Een 
officiële reactie lijkt ons op dit moment niet noodzakelijk. Een 
grijs gebied zoals in dit geval is namelijk een zaak tussen de 
BASF en de stad Antwerpen’……… 
‘Wij zijn het eens in de zin dat een vergunningverlener altijd de 
vrijheid heeft om advies te vragen en zaken te melden buiten 
afspraken om. Deze vrijheid ligt echter expliciet bij de 
vergunningverlener. In sommige gevallen is het inderdaad 
wenselijk dat een vergunningverlener deze vrijheid benut. De 
BASF en de stad Antwerpen zijn het er beide over eens dat in 
dit geval de vrijheid benut had moeten worden. Het is aan 
deze partijen om afspraken te maken over situaties waarin 
buiten wettelijke kaders wordt getreden’……  
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Allesbehalve een actieve houding dus. Uit het antwoord op 
een andere vraag blijkt dat de contacten zich voornamelijk 
beperken tot contacten op projectbasis tussen vakspecialisten. 
Niets ten nadele van vakspecialisten maar wij denken dat voor 
‘goed nabuurschap’ een ander soort contact en een ander 
niveau nodig is. 
 
AVIOLANDA 
 

Intentieverklaring Aviolanda Woensdrecht 
Aviolanda Woensdrecht is een project waarmee Zuid-
Nederland zich profileert als Maintenance hotspot. Op vrijdag 
3 juli tekenden de provincie Noord Brabant, de gemeente 
Woensdrecht, World Class Aviation Academy, Stork Fokker, 
de Brabantse Milieufederatie en Program Office World Class 
Maintenance een ambitieuze intentieverklaring. Hiermee is 
een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het gebied op 
en rondom de vliegbasis Woensdrecht bereikt. De plannen die 
door Aviolanda zijn ontwikkeld, gaan in op: profit 
(economische ontwikkelingen), planet (groene ontwikkelingen) 
en people (ontwikkelingen op het gebied van leefbaarheid). 
Een belangrijke economische ontwikkeling is het mogelijk 
maken van de vestiging van nieuwe bedrijven op MRO gebied 
(Maintenance, Repair en Overhaul) in de luchtvaartindustrie. 
Hiervoor worden onder andere bestaande bedrijventerreinen 
op én rondom de vliegbasis geherstructureerd. 
Voor de groene ontwikkeling van het gebied wordt 
voornamelijk ingezet op uitbreiding van huidig beleid; 
belangrijke pijler is het versterken van de Noord-Zuid corridor 
ten oosten van de vliegbasis om een aanééngesloten 
natuurgebied te realiseren. Daarnaast is de versterking van de 
Brabantse Wal een belangrijke pijler van de groene 
ontwikkelingen. Tenslotte is de komst van de World Class 
Aviation Academy een belangrijke stap binnen de 
gebiedsontwikkeling Aviolanda Woensdrecht. De 
ondertekening van de intentieverklaring staat symbool voor 
een vruchtbare samenwerking tussen de genoemde 
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bestuurlijke partners en ook Defensie en verschillende lokale, 
regionale en provinciale partijen. Dit proces, waarin vele 
verschillende belangen al in een vroeg stadium samenkomen 
en de regie samen wordt gevoerd, wordt ook wel de Mutual 
Gains Approach genoemd. Bij Aviolanda ingezet voor een 
duurzaam en breed gedragen gebiedsontwikkeling.  
 

Ilse Hoenderdos, BMF 
 
VARKENS VALLEY 
 

Burgerinitiatief: MEGASTALLEN NEE 
 

Provinciale Staten hebben vrijdag 10 juli voorafgaand aan hun 
vergadering 33.234 handtekeningen in ontvangst genomen, 
behorend bij het eerste burgerinitiatief in de provincie. Het 
initiatief “Megastallen-nee!” is een protest tegen de gevolgen 
van de intensieve veehouderij en pleit voor een heroverweging 
van de vestiging van megastallen in de provincie. Provinciale 
Staten zetten in het najaar het burgerinitiatief op de agenda 
van haar vergadering. Daarvoor bespreekt het Presidium eerst 
op welke wijze het burgerinitiatief behandeld moet worden. 
Provinciale Staten hebben de intentie uitgesproken te willen 
debatteren over de inhoud van het burgerinitiatief en dit debat 
zorgvuldig voor te bereiden. 
 

Onderzoek 
 

Gedeputeerde Paul Rüpp heeft in een ingezonden stuk in 
BN/deStem laten weten dat hij van mening is dat er een 
definitief antwoord moet komen op de vragen over de uitstoot 
vanuit de stallen van fijnstof, over mogelijk daarmee gepaard 
gaande bacteriën en virussen en over de risico’s voor mensen. 
Zijn pleidooi bij de ministers van Landbouw en Volksgezond-
heid voor een onderzoek had succes. Meteen na de 
zomervakantie gaat het van start. Eind 2010/ begin 2011 
worden de resultaten verwacht en wat de heer Rüpp betreft 
moet dat leiden tot normen voor geluid en fijnstof. Naar zijn 
mening is dan, als deze veiligheidsnormen gerespecteerd 
worden, het risico voor de volksgezondheid aanvaardbaar.   
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Handhaving Roefs 
 

Het is een jaar geleden dat wij wethouder Meeuwisse 
herinnerd hebben aan zijn toezegging te gaan handhaven om 
een eind te maken aan de stankoverlast die varkenshouderij 
Roefs veroorzaakt. Dat valt op basis van de vigerende 
vergunning, die afgegeven is vóór de nieuwe wet geurhinder 
van kracht werd, valt nog niet mee. In december is De Roever 
Milieuadvisering op verzoek van de gemeente gestart met een 
juridische en technische analyse van het milieudossier. Als 
vervolg hierop is het adviesbureau gevraagd scenario’s uit te 
werken die kunnen leiden tot het verbeteren of oplossen van 
de geurhindersituatie. Na ambtelijke en bestuurlijke 
beoordeling zullen de bevindingen met de heer Roefs 
besproken worden. Als dat gebeurt is zullen wij weer 
geïnformeerd worden. Het is te hopen dat de wethouder geen 
te grote broek heeft aangetrokken tijdens de raadsvergadering 
in februari 2008 en dat daadwerkelijk een verbetering af te 
dwingen zal zijn.  
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GASCOMPRESSORSTATION 
 

Landschappelijke inpassing 
 

Dinsdag 21 april is op verzoek van Delta Energy overleg 
geweest met Namiro en Benegora in aanwezigheid van 
wethouder Meeuwisse en mevrouw van der Venne van de 
gemeente Woensdrecht. DE stelde er prijs op eerst ‘nut en 
noodzaak’ van het GCS nog eens uiteen te zetten. Dat leverde 
geen nieuwe informatie op. De afmetingen van het station zijn 
(nog steeds) in de orde van grootte van waar de 
milieuverenigingen zijn uitgegaan. Ook de noodzaak van het 
station i.v.m. de gewenste flexibiliteit is geen nieuws. Met 
betrekking tot de vereiste landschappelijke inpassing 
presenteert DE een aantal door Arcadis uitgewerkte 
scenario’s. Benegora en Namiro worden verzocht hun mening 
te geven over ‘Inrichting polder en dijk - Scenario II’. Dit houdt 
in: Beplanting van de dijk conform historische situatie met vier 
rijen bomen, zowel op de kruin als de teen van de dijk. 
Plantverband verspringend en onderlinge afstand in de rij 
minimaal 25 meter. 
 

Reactie:  
 

− De zienswijze is en blijft dat DE simpelweg gekozen heeft 
voor de locatie waarmee de grootste buffer gerealiseerd 
wordt en geen respect getoond heeft voor het vigerende 
Bestemmingsplan van de gemeente Woensdrecht.  

− De detailbestemming van de geplande locatie: “Agrarisch 
gebied met landschappelijke waarden. Daarbinnen is één 
van de doelen behoud van ‘visueel-ruimtelijk waardevol/ 
openheid /grootschalig-heid’”. Bebouwing kan alleen via 
vrijstelling en is beperkt tot kleine gebouwtjes met een 
maximale hoogte van 5 m. Delta heeft op geen enkele 
manier moeite gedaan hier ook maar enigszins aan 
tegemoet te komen. Men wil de grond niet in en ook is 
architectonisch niet geprobeerd de gebouwen in te passen. 
Er is gekozen voor de goedkoopste oplossing. 
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− De beplanting van de dijken komt qua aard en locatie 
overeen met het plaatje in Benegora’s bijdrage aan de 
discussie over de toekomstvisie van Woensdrecht. In ‘Rust 
en Ruimte’ (mei 2005) werd o.m. gepleit voor : Dijkstructuren 
versterken door beplanting. Daar zijn we dus niet tegen 
maar het is door ons natuurlijk nooit bedoeld om een 
ongewenste, landbouwvreemde ontwikkeling, te maskeren.  

− Door de relatief langzame groei van (de gewenste) 
hoogstambomen duurt het lang voordat daadwerkelijk 
sprake is van inpassing en dan ook nog voornamelijk in de 
zomer. Vanuit Noord en Oost is van korte(re) afstand 
bovendien nauwelijks sprake van inpassing.  

− Op basis van de ervaringen met het project ‘Dijk van een 
Landschap’ denken wij dat ‘verovering’ en beplanting van de 
dijken door DE een uiterst kleine kans van slagen heeft. 

 

Conclusie van Benegora en Namiro is dat de voorgestelde 
dijkbeplanting, als ze te realiseren is, prima is maar wij blijven 
van oordeel dat het GCS op de gewenste locatie 
landschappelijk niet in te passen is en elders langs het tracé 
van de ZB-gasleiding gesitueerd moet worden. De locatie 
RWZI is acceptabel mits goed groen verpakt.  
 

Bouwvergunning 
 

Op de website van gemeente Woensdrecht is onder de kop 
‘Bouwvergunningen, aangevraagd’  het gascompressorstation 
nog steeds niet te vinden. 
 

Beroep 
 

De voor eind september geplande zitting van de Bredase 
bestuursrechter is op verzoek van DELTA Energy tot nader 
orde uitgesteld.  
 
KOLENCENTRALE ANTWERPEN 
Nadat in eerste instantie het door E-ON ingediende Milieu 
Effect Rapport niet was geaccepteerd, is circa twee maanden 
later de aangepaste versie goedgekeurd en gepubliceerd. De 
reactie erop zal door de Bond Beter Leefmilieu gecoördineerd 
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worden. Als u zin hebt om mee te kijken en commentaar wilt 
leveren, het MER is via http://www.mervlaanderen.be/front.cgi?id=742 
te downloaden. 
 
HOOGSPANNINGSLIJN GEERTRUIDENBERG - BORSELE 
 

De Brabantse Milieufederatie heeft, mede namens de 
Zeeuwse Milieufederatie, Brabants Landschap, Natuur-
monumenten, Namiro en Stichting De Brabantse Wal een 
zienswijze naar de minister van Economische Zaken gestuurd 
op de startnotitie m.e.r. voor een nieuwe hoogspanningslijn (de 
Zuid-West 380 kV-verbinding Borssele – landelijke ring). Om 
aan de verwachte toenemende vraag naar energie te kunnen 
voldoen, wil de netwerkbeheerder nieuwe elektriciteits-
centrales bouwen met nieuwe stroominfrastructuur. Met het 
aanleggen van deze nieuwe hoogspanningsleiding zou een 
Voldongen feit worden gecreëerd voor uitbreiding van de 
productiecapaciteit van Borssele, waar nog niets over is 
beslist. 
In het licht van de klimaatproblematiek is het nodig dat de 
energievoorziening van de toekomst zich richt op 
energiebesparing in combinatie met duurzame vormen van 
energie. De MER dient derhalve een alternatief uit te werken 
waarbij wordt 'voorgesorteerd' op duurzame, mogelijk 
gedecentraliseerde, energieproductie en- leveranties op 
kleinere schaal (decentraal), zoals van wind- en zonne-
energie, WKK en aardwarmte. Waarschijnlijk is dit van invloed 
op het traject (en anders wel de omvang) van de 
hoogspanningsleiding, omdat de energietransportas niet uit 
Borsele hoeft te komen als energiebronnen ook elders kunnen 
liggen. 
Hetty Gerringa, BMF 
 

N.B.: Terwijl Benegora de Milieufederaties gevraagd had het 
voortouw te nemen om een zo breed mogelijk gedragen 
zienswijze in te dienen, is Benegora zelf door een misverstand 
helaas niet genoemd. IVN Groene Zoom en Benegora hebben 
gezamenlijk separaat gereageerd.  
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VISIE OP KERNENERGIE 
 

1. Inleiding 
Het Zeeuwse energiebedrijf DELTA wil dit jaar een procedure 
starten voor de bouw van een tweede kerncentrale. Tijdens 
onze strategiedag eind 2008 werd “kernenergie” als urgent 
onderwerp aangemerkt. Een actuele ZMF-visie ontbrak. 
Werkgelegenheid en kosten zouden daar onderdeel van uit 
moeten maken. Met deze notitie hopen we in een krachtige en 
houdbare visie te voorzien. In deze notitie staan we stil bij de 
meest relevante argumenten tegen kernenergie. 
 

2. Routekaart naar een duurzame energiehuishouding 
Onze huidige energievoorziening is niet solide en duurzaam. 
Vroeg of laat krijgen we de rekening gepresenteerd in de vorm 
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van schaarse grondstoffen en brandstoffen, een oplopende 
energieprijs en een onverantwoorde belasting van het klimaat. 
Milieuorganisaties als de ZMF sluiten aan bij de route die het 
Regieorgaan Energietransitie Nederland aangeeft om tot een 
verduurzaming van elektriciteit- en warmtevoorziening te 
komen. Daartoe dient te worden ingezet op een viertrapsraket: 
forse energiebesparing, versnelde inzet van hernieuwbare 
bronnen (10.000 MW windenergie in 2020), flexibilisering van 
het energiesysteem (flexibele gascentrales) en een beperkte 
inzet van kolenvergassers met beperking van de CO2-emissie 
(CO2-afvang en –opslag is daarbij noodzakelijk). Gelijktijdig 
zetten we in op een uitfaseren van kolencentrales en 
kernenergie. In 2020 bestaat de elektriciteitsvoorziening 
volgens de geschetste route uit: windenergie, energie uit 
biomassa, Warmte Kracht Koppeling (productie van elektriciteit 
en warmte dichtbij de verbruiker op basis van aardgas, biogas, 
stortgas, etc.), en een beperkt deel basislast. 
 

3. Problemen met kernenergie  
Kernenergie past om een aantal redenen niet in deze 
routekaart.  
 

A. Kernenergie is duur 
Investeren in kernenergie is in de huidige markt niet rendabel. 
Op basis van de methode van Price WaterhouseCoopers 
(PwC-2008) is door PwC de Net Present Value berekend. Dat 
is de waarde die aangeeft hoe winstgevend het is voor een 
bedrijf om een bepaalde investering te doen. Berekeningen 
tonen aan dat een energiebedrijf dat besluit te investeren in 
kernenergie in Nederland tot 3 miljoen euro per megawatt 
capaciteitsverlies lijdt. Voor een nieuwe centrale in Borssele 
die 1000 MW groot zou moeten worden, betekent dit dat een 
bedrijf aan het eind van de levensduur van een centrale 3 
miljard euro zou hebben verloren. De winstgevendheid van 
kernenergie is vooral afhankelijk van de investeringskosten 
voor een nieuw te bouwen centrale. Berekeningen tonen aan 
dat het bouwen van een nieuwe kerncentrale pas geld oplevert 
als de investeringskosten lager zijn dan 2000 euro/kW. 
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Kerncentrales die nu worden gebouwd, kosten minstens 3000 
euro/kW en de prijs zal de komende jaren waarschijnlijk stijgen 
tot 4000 euro/kW. Deze investeringskosten zijn hoger dan voor 
gascentrales (672 euro/kW), windparken (1250 euro/kW) en 
steenkolencentrales (1285 euro/kW).  
In een geliberaliseerde energiemarkt is kernenergie verre van 
rendabel. Daar komt nog bij dat kerncentrales nooit helemaal 
te verzekeren zijn tegen de risico’s van een kernramp. 
Bovendien betaalt de staat deels de kosten van afvalopslag en 
het opruimen van oude centrales. (Zie verder: kernenergie 
weggegooid geld, Greenpeace 2008) 
 

B. Een nieuwe kerncentrale levert voor Zeeland beperkte 
werkgelegenheid op 
CE-Delft onderzoekt momenteel voor ZMF en Greenpeace het 
effect op de directe, lokale werkgelegenheid als er in Zeeland 
een nieuwe kerncentrale wordt gebouwd. Daarbij zijn tijdelijke 
en permanente werkgelegenheid onderscheiden. Onderzocht 
zijn laag- en hooggeschoolde arbeid. En er is gestudeerd op 
de toename van werkgelegenheid in de provincie Zeeland. Uit 
de studie blijkt het sterke internationale karakter van grote 
bouwprojecten in de energiesector. Zowel hoofdaannemer als 
het uitvoerend personeel zijn veelal van buitenlandse origine. 
De cijfers volgen op korte termijn (bron: werkgelegenheid door 
kernenergie, CE Delft, juni 2009). 
 

C. Kernenergie is niet geschikt, ook niet als tijdelijke 
oplossing, in de overgang van fossiel naar duurzaam 
Het belangrijkste probleem is dat kerncentrales (én 
kolencentrales) een ernstige blokkade opwerpen voor de 
vergroting van het aandeel duurzame energie in de 
elektriciteitsproductie. De opbrengsten van zonne- en wind-
energie wisselen sterk. Daardoor moeten ze worden 
aangevuld met flexibele bronnen om aan de vraag te kunnen 
voldoen. Dit zijn bijvoorbeeld gasgestookte centrales. 
Kerncentrales en kolencentrales zijn juist helemaal niet flexibel 
en draaien altijd op vol vermogen (basislast). Basislast bestaat 
uit het vermogen dat permanent nodig is. Volgens het Regie-
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orgaan Energie Transitie is het aandeel van de basislast in de 
Nederlandse energievoorziening met 9.400 MW nu al te hoog 
om de doelstellingen van het kabinet op het gebied van 
duurzame energie te halen. Dit aandeel dreigt door de bouw 
van nieuwe kolencentrales en een kerncentrale te stijgen naar 
meer dan 14.000 MW in 2020. Ervan uitgaande dat er in 2020 
10.000 MW aan windenergie is opgesteld, berekenen de TU-
Delft en Tennet dat er nog ruimte zal zijn voor een basislast 
van 7.000 tot 8.000 MW. Nieuwe kerncentrales zijn daarom 
het laatste wat Nederland kan gebruiken in de overgang naar 
duurzame energie (bron: Regieteam Energie Transitie, 2008). 
 

D. Kernenergie en CO2  
Kernenergie leidt ook tot CO2-uitstoot. In kerncentrales komt 
weliswaar geen CO2 vrij, maar de winning van uranium kost 
heel veel energie. Omdat het hier weinig elektriciteit betreft 
kan deze energie niet door kerncentrales worden geleverd, 
maar is ze afkomstig uit fossiele bronnen. Als we de keten in 
beschouwing nemen en we rekenen de CO2 uitstoot 
veroorzaakt tijdens de winning van uranium mee, dan 
bedraagt de uitstoot van een kerncentrale ongeveer 30% van 
een gasgestookte centrale. In de toekomst zal dit percentage 
gaan stijgen omdat het gemakkelijk winbare uranium op raakt 
(bron: Wise, 2007). 
 

E. Kernafval 
Kerncentrales produceren hoogradioactief afval. De 
kerncentrale Borssele produceert ieder jaar ongeveer 12 ton – 
anderhalve kubieke meter – aan hoogradioactief afval. 
Daarnaast wordt er een aanzienlijke hoeveelheid laag- en 
middenradioactief (LAVA en MAVA) kernafval geproduceerd. 
Nederland heeft nu al in totaal rond de 500 ton hoogradioactief 
afval geproduceerd. De enkele honderden tonnen met 
hoogradioactief afval – waaronder plutonium – moeten voor 
minstens 10.000 jaar veilig worden opgeborgen, geïsoleerd 
van mens en milieu. Geen enkel land ter wereld heeft een 
definitieve oplossing voor het bestaande kernafval, ook 
Nederland niet. Al decennia lang wordt intensief onderzoek 
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gedaan naar de mogelijkheden van ‘transmutatie’. Dat is het 
bestralen van isotopen met neutronen, waardoor deze  
(versneld) vervallen tot stabiele maar langer levende of juist 
korter levende, maar nog wel instabiele isotopen. Zelfs dan 
moet het afval nog voor 200-300 jaar opgeslagen worden. Om 
transmutatie mogelijk te maken, moet gebruikte splijtstof in 
feite opgesplitst worden, in een hele reeks verschillende 
actiniden (radioactieve vervalproducten van uranium) die ieder 
een eigen behandeling vergen. Omdat iedere tussenstap in 
het behandelen van het afval door besmetting weer nieuw 
radioactief afval oplevert, is het een vrijwel uitzichtloos, zeer 
energie-intensief en gevaarlijk proces. Het is zeker dat deze 
techniek in elk geval niet voor 2040 op industriële schaal 
beschikbaar komt.  
 

F. Uranium: voorraden 
Uranium is een eindige grondstof. Niemand weet wanneer we 
de zogenaamde ‘uranium-peak’ bereiken (het moment waarop 
er meer gebruikt wordt dan er gewonnen kan worden). Op het 
ogenblik worden de rijkere ertsen gewonnen, met gemiddeld 
zo'n 0,1 procent bruikbaar uranium; van 1000 kilo gesteente 
wordt een kilo gebruikt. Als we, om wat voor reden dan ook, 
meer kerncentrales gaan bouwen zal men over tien tot vijftien 
jaar moeten overgaan op winning van ertsen met een lager 
gehalte aan uranium. Omdat uranium eindig is, stijgt de prijs. 
Het NEA wees er in juni 2008 op dat er vanaf 2013 een tekort 
aan uranium dreigt. De vraag wordt dan groter dan de 
productie. Hierdoor stijgen de kosten van kernenergie. Niet 
geheel toevallig is de prijs van uranium opgelopen van 10 
dollar per kilo in 2001 naar 156 dollar per kilo in mei 2008. In 
oktober 2008 was er sprake van een daling in de prijs als 
gevolg van de mondiale kredietcrisis. Maar de prijs zal 
structureel, blijven stijgen. Lange tijd werd gezegd dat de prijs 
van de brandstof (uranium) nauwelijks van invloed was op de 
stroomprijs; het was immers maar een heel klein element in de 
totale kostenopbouw. Toch besloot Borssele in 2008 uit 
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kostenoverwegingen te gaan onderzoeken of het mogelijk is 
minder vers uranium te gaan gebruiken (bron: Wise, 2007). 
 

G. Kerninstallatie terrorisme- en proliferatiegevoelig 
Het bijproduct van de meeste kerncentrales is plutonium, de 
grondstof voor kernwapens. Niet uitgesloten kan worden dat 
plutonium in wapens wordt gebruikt. 
 

Tjeu van Mierlo, ZMF  
 
 

 
 
(GEEN) LIJST LANDROOF 
 

De Bergse wethouder Linssen zal in 2010 niet met een eigen 
lijst mee doen aan de verkiezingen in Woensdrecht. Zijn idee 
om Bergen op Zoom en Woensdrecht te laten fuseren en de 
Woensdrechtse polders als industrieterrein te gebruiken in 
plaats van ‘zijn’ Auvergnepolder, viel niet in goede aarde.  In 
INFO 87 hebben wij de heer Linssen van repliek gediend en 
de naam voor zijn lijst aangereikt nl. “Lijst Landroof”. Het 
gevaar is echter nog lang niet geweken. In de pers liet hij o.a. 
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nogmaals noteren de locatie in Woensdrecht veel beter te 
vinden dan de Auvergnepolder die “fungeert als groene long 
voor de omgeving”. Dat is nu precies ook het punt met 
betrekking tot ‘onze’ polders meneer Linssen! Die moeten óók 
een buffer blijven en ze moeten wat ons betreft, samen met 
‘uw’ polder, een industriële randstad voorkomen. Natuurlijk 
zien wij ook de andere potenties van ‘onze’ polders. Het is 
maar waar je voor kiest. 
 
BRABANTSE WAL DAG 
 

Ook dit jaar wordt de Brabantse Wal Dag weer georganiseerd. 
Hoewel u natuurlijk al lang met het ‘fenomeen’ op de hoogte 
publiceren wij met plezier het gezamenlijk persbericht van 
provincie en de gemeente Bergen op Zoom, Roosendaal, 
Steenbergen en Woensdrecht. Benegora neemt ook aan deze 
dag mee. 
 

Zondag 20 september wordt voor de 2e maal de Brabantse 
Wal Dag georganiseerd. Het evenement vindt dit jaar 
plaats op en rond het landgoed Mattemburgh in de 
gemeente Woensdrecht met als thema `Ontdek het 
verschil`. 
 

De Provincie Noord-Brabant en de vier Brabantse Wal 
gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen en 
Woensdrecht hebben de handen ineen geslagen om vanaf 
2009 gezamenlijk jaarlijks een Brabantse Wal Dag te 
organiseren. Afgesproken is om op toerbeurt deze dag te 
organiseren. Dit jaar is Woensdrecht gastheer en is als locatie 
het landgoed Mattemburgh gekozen. Woensdrecht is bijzonder 
ingenomen met de medewerking van het Brabantse 
Landschap om deze schitterende locatie midden op de 
Brabantse Wal beschikbaar te stellen. De Brabantse Wal is 
een uniek rustpunt tussen de havens van Rotterdam en 
Antwerpen. Tijdens de Brabantse Wal Dag wordt het 
uitzonderlijke karakter van dit gebied in de schijnwerpers 
gezet. De Brabantse Wal dag krijgt dit jaar een andere 
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invulling dan vorig jaar. Het wordt een soort fair. Naast een 
informatie markt, met de organisaties welke werkzaam zijn om 
het gebied van de Brabantse Wal van nieuwe impulsen te 
voorzien, heeft de dag ook een hoog ontspanningsgehalte met 
(doe) activiteiten en entertainment. Onder het motto `ontdek 
het verschil` zal ook de toeristisch- recreatieve sector zich 
presenteren. Voorts zijn er diverse doe activiteiten voor jong 
en oud. Daarnaast is er een zogenaamd ´streekpodium`. Op 
dit podium zullen lokale artiesten en verenigingen optreden. 
Lokale artiesten, dans- en muziekverenigingen die graag 
willen optreden op dit speciale podium kunnen zich melden bij 
Eefje Nuijten van de gemeente Woensdrecht (0164)-611346 of 
per e-mail e.nuijten@woensdrecht.nl 
 

Bezoekers aan deze Brabantse Wal dag zullen ontdekken 
wat dit gebied zo uniek maakt. 
 
VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 13 mei 2009 
 

Aantal aanwezigen: 12 leden, afmeldingen: 5 
 

Opening 
De voorzitter, Adrie Dobbelaar, opent de vergadering en heet 
de aanwezigen welkom. 
 

Vaststellen verslag algemene vergaderingen 22 april 2008 
Het verslag is destijds gepubliceerd in de 86ste editie van de 
INFO. De vergadering heeft geen behoefte aan het voorlezen 
van het verslag en er zijn geen vragen. Het verslag wordt 
akkoord bevonden en, met dank aan de secretaris, 
vastgesteld. 
 

Ingekomen stukken/ mededelingen 
Er zijn voor de algemene vergadering geen relevante stukken 
binnen gekomen. De secretaris meldt dat een tweetal leden 
zich telefonisch hebben afgemeld. (Later bleek dat nog 3 leden 
anderszins hadden laten weten verhinderd te zijn). 
 

Financieel verslag 
Het financiële jaarverslag wordt door de penningmeester 
geprojecteerd en toegelicht. In tegenstelling tot 2007 (nadelig 
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saldo € 3.097) werd 2008 afgesloten met bijna het zelfde 
bedrag maar dan positief, met € 3.067 namelijk! De 
voornaamste reden voor dit grote verschil zijn de lagere kosten 
voor juridische bijstand. Voor de thans lopende procedure rond 
het gascompressorstation is met succes een zogenaamde 
toevoeging aangevraagd. Dat houdt in dat slechts de 
griffiekosten en een kleine éénmalige eigen bijdrage betaald 
hoeft te worden voor ‘onze‘ Spuistraat 10 advocaat. De 
project- en actiekosten zijn daardoor lager dan begroot. 
Doordat ook de reiskosten en de drukkosten voor de Benegora 
info lager waren dan gepland, kon bovengenoemd positief 
saldo aan de reserve worden toegevoegd. Van de reserve is 
nog circa € 1.200 bestemd voor het Educatief Project 
Brabantse Wal. De rest is gereserveerd voor juridische 
ondersteuning en onvoorzien. Er zijn vanuit de vergadering 
geen vragen m.b.t. de cijfers.  
 

Verslag Financiële Commissie en benoeming nieuw lid 
De financiële commissie, bestaande uit de leden Niek van 
Essen en Rien Luijks, heeft de administratie gecontroleerd en 
in orde bevonden. Rien Luijks doet mondeling verslag van de 
bevindingen. De cijfers zijn conform de zojuist door de 
penningmeester gepresenteerde en de vergadering wordt 
voorgesteld, de penningmeester en het bestuur, voor het 
boekjaar 2008 te dechargeren. De vergadering volgt het 
advies van de commissie en gaat akkoord. De voorzitter dankt 
zowel de penningmeester als de financiële commissie. In 
eerste instantie wordt vergeten een nieuw commissielid te 
benoemen maar nog net voor het eind van de vergadering 
kwam dat alsnog goed en werd in de plaats van Niek van 
Essen als aftredend lid, Huub Juijn benoemd en verzocht, 
samen met Rien Luijks, volgend jaar de controle uit te voeren. 
 

Jaarverslag 2008 
De aanwezigen hebben geen behoefte aan lezing van het 
verslag van de activiteiten van de vereniging in 2008, zoals 
gepubliceerd in Benegora Info nummer 89. Er zijn ook geen 
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vragen over en de voorzitter bedankt de secretaris voor het 
heldere en tijdig verzorgde verslag.  
 

Décharge bestuur 
De voorzitter constateert dat zowel het financiële jaarverslag 
als het activiteitenverslag  door de vergadering is 
geaccepteerd, wat het bestuur dechargeert voor het in 2008 
gevoerde beleid. 
 

Bestuurszaken 
Alex Beets treed na een termijn van 4 jaar af als bestuurslid. 
Door zijn geologische kennis raakte Alex bij Benegora 
betrokken. De aardkundige waarden van de Brabantse Wal en 
de Groeve Boudewijn waren zijn specifieke onderwerp. Zijn 
inbreng en bemoeienis met een aantal Bergen op Zoomse 
projecten werden door ons gewaardeerd maar brachten Alex 
soms in een moeilijke positie door zijn functie bij de Regionale 
Milieu Dienst. Voorzitter Adrie Dobbelaar dankt Alex voor zijn 
inzet en geeft aan blij te zijn met de toezegging dat hij als 
adviseur beschikbaar blijft. De dank wordt onderstreept met 
een paar Kanonskoppen, wijn uit Afrika waar Alex als geoloog 
gewerkt heeft.     
 

Verkiezing en benoeming nieuw bestuurslid 
De oproep in de Info heeft geen nieuwe kandidaten voor het 
bestuur opgeleverd. Alleen Klaas Rosskamp die vorig jaar 
aangegeven heeft eerst wederzijds kennis te willen maken, is 
nu bereid gevonden tot het bestuur toe te treden. Op verzoek 
van de voorzitter stelt hij zich nog even een keer kort voor 
waarna de vergadering, bij acclamatie, Klaas Rosskamp 
benoemd tot bestuurslid voor de statutaire periode van vier 
jaar. 
 

Kernactiviteiten 2008/ 2009 
Actuele ontwikkelingen bepalen voor een deel de agenda van 
een milieuvereniging. Soms spelen die zich binnen een jaar af 
maar vaak ook zijn het zaken die een aantal jaren aandacht 
vragen. Daarnaast zijn er onderwerpen die structureel deel uit 
maken van de agenda. Korte termijn zaken zijn moeilijk aan te 
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geven maar de lang(er) lopende en structurele 
aandachtspunten zijn:  

− Antwerps havengebied algemeen 
− Kolencentrale E-ON 
− Luchtkwaliteit en veiligheid, meetpunt, risicokaart 
− Educatief project Brabantse Wal, uitrollen naar Belgie 

nogmaals proberen. 
− M.b.t. Woensdrecht: Maintenance Valley, Varkens Valley, 

Gascompressorstation, vernatting polders 
− Ruimtelijke ordening: De bescherming van de Brabantse 

Wal en de open polders, voorkomen industriële Randstad 
Naar aanleiding van een vraag m.b.t. het Educatief project 
wordt toegelicht dat het bekend is dat een aantal scholen 
daadwerkelijk van de stof gebruik gemaakt heeft en maakt. 
Het Roncalli heeft dit jaar een meerjarig project gestart waarbij 
ook van ons project gebruik gemaakt wordt. Vanuit Belgie is 
geen enkele reactie ontvangen. Dat gaat via het Havenhuis 
nog een keer geprobeerd worden. 
 

Rondvraag 
Niemand van de aanwezigen maakt gebruik van de rondvraag. 
 

Externe veiligheid 
Het recente incident bij EXXON, waarbij chemische stoffen 
ontsnapten en mensen in Putte en Stabroek ziek en misselijk 
werden, waren voor het bestuur Roel Munnik uit te nodigen om 
uitleg te geven over de EU-wetgeving op het gebied van 
externe veiligheid toegespitst op de verluchtigingen van de 
chemische industrie en de controle daarop. De heer Munnik is 
werkzaam geweest bij een chemisch bedrijf en was 
verantwoordelijk voor Milieu & Veiligheid en weet als geen 
ander van de hoed en de rand.  
In een zeer volledige presentatie wordt duidelijk gemaakt hoe 
externe veiligheid na een aantal grote ongelukken 
(Flixborough in Engeland en Seveso in Italië) waarbij doden en 
gewonden vielen en ook grote milieuschade ontstond, vanaf 
de jaren 80 vorm kreeg. De ongevallen in Bhopal en Bazel, 
met nog veel grotere gevolgen voor mens en milieu, toonden 
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de noodzaak nog eens te meer aan. De huidige wetgeving is 
zeer strikt en in heel Europa van kracht. Doel is zware 
ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen en in geval er 
toch iets mis gaat de gevolgen er van te beperken. Het voert te 
ver hier alle voorschriften en regels waaraan bedrijven moeten 
voldoen en risicoanalyses die ze moeten maken, te 
beschrijven. Het zijn er indrukwekkend veel en de overheid 
heeft ook de macht ze af te dwingen. Als er niet aan voldaan 
wordt mag ‘een inrichting of onderdeel daarvan niet in werking 
gebracht of gehouden worden’.  
Niet alleen de bedrijven moeten hun procedures, nood- en 
rampbestrijdingsplannen in orde hebben, ook de gemeentelijke 
en provinciale hulpdiensten spelen in de rampbestrijding een 
belangrijke rol waarbij de afstemming met bedrijven met 
betrekking tot mogelijke scenario’s, een belangrijke rol speelt. 
De provincie Brabant heeft in 2005  een dossierstudie laten 
uitvoeren m.b.t. de externe veiligheid in het grensgebied van 
Noord Brabant. Het is een inventarisatie van industriële 
activiteiten in België met mogelijk grensoverschrijdende 
effectafstanden in Nederland.  
Het is duidelijk dat externe veiligheid in de chemische industrie 
wel degelijk hoog op de agenda (moet) staan. Er is ook geen 
reden om te twijfelen aan het beleid van onze zuiderburen. Dat 
er desondanks toch altijd wat kan gebeuren is ook in onze 
regio wel bewezen. Hopelijk blijven door alle veiligheidsmaat-
regelen in de toekomst de gevolgen van incidenten onder 
controle.  
Na de beantwoording van nog wat vragen wordt de heer 
Munnik door de voorzitter bedankt voor zijn heldere en 
verhelderende betoog en het is een geruststelling dat hij zelf 
nog steeds in Ossendrecht woont. Nadat de dank ook stoffelijk 
is uitgedrukt, wordt de avond afgesloten.  
 

Bert Zwiers, secretaris 
 


