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VOORWOORD 
 

Een nieuwe lente en ja, ook een nieuw geluid. Geluiden zelfs. Net 
als een aantal andere provincies heeft Brabant ook de megastallen 
in de ban gedaan en nieuwe regels geformuleerd voor de intensieve 
veehouderij. In Woensdrecht kunnen de jodiumpillen (eindelijk) 
afgehaald worden en ABZ komt weer in het college. Wat voor nieuw 
geluid dat wordt moeten we nog afwachten maar ze hebben zich 
altijd duidelijk voor open polders uitgesproken.  
In deze editie zoals gebruikelijk de laatste stand van lopende zaken, 
maar ook een nieuw onderwerp. Verder is het jaarverslag integraal 
opgenomen en wordt u geïnformeerd over de algemene vergadering 
op maandag 26 april. Wij hopen u dan te mogen ontmoeten. 
  

Bert Zwiers, secretaris 
 

MEGASTALLEN NEE! 
 

Wat begon als een NIMA-actie (niet in mijn achtertuin) van mevrouw 
Borsboom groeide uit tot het eerste burgerinitiatief in Brabant. 
‘Megastallen nee!’ werd ruim 33.000 keer ondertekend. Een 
geweldig succes. In juli 2009 werden de handtekeningen door 
Provinciale Staten in ontvangst genomen. Het zo breed gedragen 
protest tegen de gevolgen van de intensieve veehouderij en het 
verzoek de vestiging van megastallen te heroverwegen, kon niet 
genegeerd worden.  
De uitvoering van de reconstructie liet al veel te wensen over en de 
effecten op de volksgezondheid kunnen niet meer ontkend worden. 
‘Hormoonvlees’ en de MRSA-bacterie kenden we al lang, de          
Q-koorts inmiddels ook en kippen worden zoveel ingeënt dat er zelfs 
sprake is van antibioticaresistentie. “Kip, het veelzijdige stukje 
vlees”, de Europees gepromote slogan weet u wel. Nou veelzijdig is 
het!  
Met onmiddellijke ingang is besloten de intensieve veehouderij aan 
banden te leggen. Nieuwvestiging is uitgesloten, bouwblokken (incl. 
groen) van maximaal  1.5 ha in verwevingsgebieden; in de land-
bouwontwikkelingsgebieden 1.5 ha met een ontheffingsmogelijkheid 
tot 2.5 ha. Verder is bepaald dat maximaal één bouwlaag is 
toegestaan. Geen varkensflats dus maar,  let wel: op 1.5 ha (= 3 
voetbalvelden), kan een veehouderij met 10.000 varkens 
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gerealiseerd worden en, zonder landschappelijke inpassing, zelfs 
met 12.500! Nog altijd hartstikke mega! 
Toch zijn we blij dat de oproep tot herbezinning dit besluit 
opgeleverd heeft. Hopelijk is het de aanzet tot een grondige 

verduurzaming van de landbouw. Van bulk naar kwaliteit, 

dierenwelzijn en regionalisering. Waarom zou een Brabantse Wal 
ham onder moeten doen voor een Parmaham?  
Voor een eerlijk en heerlijk stukje vlees zullen we allemaal wat over 
moeten hebben. Minder vlees op het menu, goed voor de 
gezondheid en beter voor het milieu. Dat vlees is dan duurder en ja, 
het aantal boeren zal afnemen. Micro een drama maar, door de 
krimpende beroepsbevolking, macro niet. Fair trade, ook in 
Nederland.  Aan de slag onder het motto: 
 

 

‘Kiloknallers Nederland uit, om te beginnen uit Brabant’ 
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AVIOLANDA 
 

Vóór dat de volgende stap in het proces gezet kan worden, de 
samenwerkingsovereenkomst, zijn er nog een paar noten te kraken. 
Over de tweede groene stap, de ecologische verbindingzone 
Kooisloot in noordelijke en zuidelijke richting uitbreiden, bestaat een 
fors verschil van mening. Wat gemeente en provincie voorstellen is 
o.i. reeds toegezegde compensatie voor de randweg. Sigaar uit 
eigen doos dus. Ze staan weliswaar niet in het betreffende 
bestemmingsplan maar zijn, staande de zitting bij Raad van State, 
toegezegd en in de uitspraak vastgelegd. Gemeente en provincie 
zijn hierover aangeschreven. De Partij voor de Dieren heeft 
inmiddels ook bij GS om opheldering gevraagd. 
Een tweede heet hangijzer is Defensie. Die zijn hun knopen nog aan 
het tellen. Op zich logisch natuurlijk, maar voor het eventueel 
beschikbaar stellen van vrije ruimte, claimt men compensatie buiten 
de basis. Dat kan natuurlijk niet want het hele proces is immers in 
gang gezet om een nieuw industrieterrein op de Brabantse Wal te 
voorkomen. Als defensie gecompenseerd wil en moet worden, zal in 
de nadere uitwerking gezamenlijk gezocht worden naar een 
oplossing die echter niet mag leiden tot extra ruimtebeslag op de 
Brabantse Wal. Defensie moet eerst z’n lange termijn planning maar 
eens maken en het ruimtelijke ordening principe ‘zuinig 
ruimtegebruik’ geldt ook voor hen en bovendien, het defensieterrein 
is weliswaar gen openbaar kunstbezit, maar wel van ons allemaal. 
Maatschappelijk belang is vaak het argument bij gemeentelijke en 
provinciale besluiten. Waarom zou dan in dit geval het ene 
maatschappelijk belang niet uitgeruild kunnen worden tegen het 
andere?  

 

AUGUSTAPOLDER 
 

De inmiddels al een aantal jaren lopende procedure komt nu dan 
toch in het eindstadium. Aanvullende onderzoeken zijn gedaan en 
van commentaar voorzien. Het door Raad van State gevraagde 
deskundigenrapport is in februari uitgebracht en daarop konden wij 
tot eind maart reageren. Nou dat was wel nodig ook. De 
sympathieke en absoluut deskundige  heren die ons en het gebied 
bezochten, hebben volgens ons een paar dingen toch wat 
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merkwaardig geïnterpreteerd. Alle stukken zijn nu zo onderhand wel 
gewisseld en de aankondiging van de laatste zitting zal naar 
verwachting binnenkort ontvangen worden. 

 

GASCOMPRESSORSTATION 
 

Nadat in juli de eerste unit van de Sloecentrale werd opgeleverd 
kwam in december de tweede gereed. Sindsdien draait de centrale 
van 2 x 435 MW (= verbruik van ruim twee miljoen huishoudens) op 
volle kracht. Het rendement is 58% en de uitstoot van de 
gasgestookte centrale is 25% minder dan van bestaande centrales. 
Verder zegt Delta directeur Peter Boerma enthousiast: “Met de 
investering is € 550 miljoen gemoeid, die investering gaat ons nu 
een stevig rendement opleveren en daarnaast biedt de centrale 
werk aan ongeveer 40 mensen”.  Een felicitatie waard. 

En dat alles zonder gascompressorstation! (Dat dit technisch heel 
goed kon wisten we al uit de MER en er is in onze inspraak en 
zienswijzen ook steeds op gewezen).  
We konden het niet laten het persbericht van DE onder de aandacht 
van wethouder Meeuwisse en de fractievoorzitters te brengen. Bij 
een 'stevig rendement' is een 'stevig beroep' op maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (nog steeds) terecht en is het toch niet 
gek om van DE te vragen het meest milieuvriendelijke alternatief te 
kiezen, resp. wat meer geld uit te geven om flink de grond in te 
gaan en een ontwerp te maken dat de openheid van onze polders 
respecteert! 
We hebben de wethouder gevraagd om, voor zover nog mogelijk, 
z'n best te doen om aan het eind van zijn wethouderscarrière nog 
een klapper te maken want een  bouwvergunning is nog niet 
afgegeven, sterker nog, nog niet eens aangevraagd. 
Navraag bij de projectleider van Delta Energy bevestigde dat. En 
zolang de druk waarmee het gas geleverd wordt maar hoog genoeg 
is, is een GCS niet echt nodig. De druk in de Zeebra leiding waarop 
de Zuid-Bevelandleiding van Delta is aangesloten, is voldoende. 
Binnenkort wordt de leiding ook aangesloten op de nieuwe leiding 
van de Gasunie die door de polders van Woensdrecht loopt. Als die 
ook onder voldoende druk levert en blijft leveren, is een GCS in 
principe niet nodig.  
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Nederland heeft de ambitie 'de draaischijf van Europa' voor het 
gastransport te worden. Voldoende hoge druk garanderen is dan 
toch het minste zou je zeggen. We gaan nog maar eens op 
onderzoek uit. Het GCS moet niet in de open polder komen.   

 

GOUDEN DELTA 
 

De term Gouden Delta kennen we al vanaf begin jaren 70. De krant 
stond er vol van. Bergen op Zoom zou ook opgestoten worden in de 
vaart der volken en een stad worden van 100.000 inwoners. Er was 
zelfs al een maquette gebouwd. 
Algemene stemming: De zuidwestelijke delta ging groot groeien, 
een gouden toekomst tegemoet. 
De oliecrisis gooide nog even roet in het eten maar onderhand zijn 
we wel enorm gegroeid. Zo langzamerhand komen plannen die al 
langer op de plank lagen tot ontwikkeling en, ondanks de Tweede 
Maasvlakte, beschouwd de Rotterdamse haven Zeeland en West- 
Brabant als zijn voortuin.  
Al enige tijd worden we overspoeld met rapporten. 'Mainport 
Rotterdam', 'Brabant aan Zee', 'Een delta vol kansen', 
'Gebiedsagenda Brabant', 'Gebiedsagenda Zeeland', etc.  
Google-ed u er maar eens op of surf naar www.zwdelta.nl.  
Er werden ook ballonnetjes opgelaten. CdK mevrouw Peijs wil 
West-Brabant wel bij Zeeland en wethouder Linssen promoot de 
Woensdrechtse polders tot in den Haag. En dan hebben we het 
alleen nog maar over de NL-kant terwijl er aan de Vlaamse kant 
natuurlijk ook van alles bedacht wordt. Met enig gevoel voor 
dramatiek zou je Woensdrecht, op de kruising van A4 en A58, het 
epi-centrum kunnen noemen. 
In ieder geval meer dan voldoende reden om de professionele, en 
een aantal regionale clubs, uit te nodigen voor overleg. Daar is goed 
op gereageerd en half maart waren ZMF, BMF, Natuurmonumenten, 
Brabants Landschap, Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Redt de 
Voorkempen, Namiro, Natuurvereniging Tholen, IVN Groene Zoom 
en Benegora in Roosendaal vertegenwoordigd.  
Meerder onderwerpen passeerden de revue. Ervaring heeft geleerd 
dat de internationale samenwerking het beste werkt als één wel 
omschreven onderwerp gekozen wordt. De urgentie om vanuit de 
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milieubeweging een eigen visie te formuleren en te presenteren, 
werd breed gedragen.  
Besloten werd, voor het gebied van Goes tot Breda en de 
aangrenzende Vlaamse regio, een ruimtelijke visie te maken met als 
uitgangspunt de in 2002 door BMF, ZMF en Benegora uitgebrachte 
ZeeBra visie. Deze zal geactualiseerd en aangevuld worden met de 
aangrenzende Vlaamse regio's. 
Als u mee wilt denken, uw bijdrage is welkom. De ZeeBra visie zal 
op www.benegora-leefmilieu.nl gezet worden.    
 

 
Brabant aan Zee 

 

SPOORCONTAINERTERMINAL/ Externe veiligheid 
 

De provincie had ons beloofd bij de provincie Antwerpen gegevens 
op te vragen en een risicoanalyse te maken zoals in NL gedaan zou 
zijn. Na een rappelmailtje werden we uitgenodigd voor een gesprek 
en dat was verhelderend en informatief. Op basis van de ontvangen 
gegevens en overleg is een 'worst case scenario' uitgewerkt en in 
september voorgelegd aan de Vlaamse collega's. Dat het allemaal 
wat lang duurt komt omdat de medewerking van het bedrijf niet 
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verplicht is. De verstandhouding is echter goed en men verwacht 
dat er (uiteindelijk) wel meegewerkt wordt.   
Goed om te horen maar wat nog beter was: De uitwisseling van 

kennis en ervaring met betrekking tot externe veiligheid loopt 
goed. We wisten dat er in november 2008 een intentie verklaring 
getekend was met het Vlaams Gewest. Dat blijkt geen wassen 
neus. 'Best practices' worden gedeeld en over en weer leert men 
van elkaar. Eén voorbeeld: Als een bedrijf in Vlaanderen bij een 
aanvraag milieuvergunning aangaf onder de wettelijk gestelde norm 
te blijven werd in de vergunning toch de wettelijk norm opgenomen. 
In Brabant is dat niet gebruikelijk, sinds de normstelling zijn 
technieken immers vaak al weer verbeterd en als een bedrijf die 
toepast is dat winst. Het Vlaams Gewest is inmiddels om en neemt 
ook de strengere norm nu op.  
En wat het best was om te horen: het onderwerp externe veiligheid 
staat ook duidelijk op de agenda van 'De West-Brabantse 
Vergadering' (18 WB-gemeenten + Tholen) en burgemeester 
Fränzel ‘zit daar goed op'.     

 

JODIUMPILLEN 
 

Begin 2005 zijn we begonnen bestuurders aan te spreken over het 
vervangen van de jodiumpillen. In Borsele was dat, op stevig 
aandringen van de burgemeester, toen al gebeurd. Maar 'den Haag' 
en andere autoriteiten waren daar niet zo gelukkig mee en waren 
het onderling niet eens over de opslag en verspreiding van de pillen. 
Het is dus toch waar, dat van die ambtelijke molens, ze draaien 
langzaam!  
Maar kniesoor die daar nu nog over zeurt. Het dossier kan gesloten 
worden want de gemeente Woensdrecht heeft bekend gemaakt dat, 
(voor) inwoners van 0 tot 45 jaar, de pillen afgehaald kunnen 
worden.  
We hopen natuurlijk allemaal dat ze nooit nodig zullen zijn en in dit 
verband is het wellicht ook geruststellend dat, na een drie weken 
durende inspectie in maart, door het Internationaal Atoom Energie 
Agentschap bekend gemaakt werd dat de centrales Doel 1 en 2 
veilig zijn.   

 

 



 

 

9 

 

ALGEMENE VERGADERING 
 

De statutaire algemene vergadering is gepland op maandag 26 
april, zoals gebruikelijk in de Groenplaats. Bestuurslid Luc van Hoek 
is tussentijds afgetreden en secretaris/ penningmeester Bert Zwiers 
is aftredend. Hij is herkiesbaar. Leden kunnen zich tot acht dagen 
voor de vergadering schriftelijk of mondeling (tegen)kandidaat 
stellen of een kandidaat voordragen.  

 

 
 

ALGEMENE VERGADERING 
 

MAANDAG 26 APRIL 

GROENPLAATS, DORPSTRAAT 4A, HUIJBERGEN 

AANVANG 20.00 UUR 
 

AGENDA 

 
1.   Opening 
2.   Vaststellen verslag algemene vergadering 2008                       

(gepubliceerd in INFO nr. 90/91) 
3.   Ingekomen stukken/ mededelingen 
4.   Financieel verslag 
5.   Verslag Financiële Commissie en benoeming nieuw lid 
6.   Jaarverslag 2009 (zie elders in deze INFO) 
7.   Decharge bestuur 
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8.   Bestuurszaken 
      – Verkiezing en (her)benoeming bestuursleden 
9.   Kernactiviteiten 2010 – 2011 
10. W.v.t.t.k./ Rondvraag 
11. Sluiting 
 
Het bestuur heeft besloten geen spreker uit te nodigen. Wel hoopt 
zij na de sluiting, onder het genot van, met u te kunnen napraten.  
 

JAARVERSLAG 2009 
 

REGULIER OVERLEG 
 

Platform en Adviesgroep Brabantse Wal Zuid 
Benegora neemt deel aan de Adviesgroep. DLG heeft de realisering 
van de goedgekeurde, wat ‘simpeler’ projecten als wandel- en 
fietspaden uit het ‘Uitvoeringsplan Werken aan de Wal’, moeten 
overdragen aan Oranjewoud, te druk. Dat levert weer enige 
vertraging op. Voor de groeve Boudewijn is door Geo-Logical, mede 
op basis van onze inbreng, een aantal ideeën globaal uitgewerkt. 
Voor de projecten Stompe Toren Woensdrecht en het boek over de 
Brabantse Wal is door de provincie vooralsnog geen geld 
gefourneerd. Nu de samenwerking goed op gang gekomen is 
worden de platforms BW-Zuid en Noord samengevoegd. Tegen het 
voorstel slechts één vertegenwoordiger van de stichting op te 
nemen, is met succes geprotesteerd. Zowel Zuid als Noord zullen 
vertegenwoordigd blijven. 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 geplande opschoonactie en modernisering van 
de website, nodig na de beëindiging van het medegebruik door de 
gemeenten, moet nog gerealiseerd worden. Met het project ‘Boek 
De Brabantse Wal’ is een begin gemaakt. Er zijn al een paar 
onderwerpen beschreven maar, omdat de provincie (nog?) niet ook 
een subsidie wil toezeggen, worden even geen nieuwe 
verplichtingen aangegaan. Eerst moeten andere sponsors 
gevonden worden. Het bijwerken en opnieuw uitbrengen van het 
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boekje met wandelingen op de grens van hoog en laag, heeft nu 
prioriteit. Voor het project ‘Stompe Toren Woensdrecht’ werd vrij snel 
een subsidie toegezegd voor circa de helft van de geraamde 
kosten. De gemeente wilde in principe meewerken aan een wijziging 
van het bestemmingsplan. Toen de pers er lucht van kreeg voordat 
een informatieavond georganiseerd kon worden, kwam er nogal wat 
kritiek los. Zowel op het ontwerp in staal als op de locatie. Besloten 
werd van het stalen model af te stappen en te gaan voor een replica 
in steen op de oorspronkelijke locatie naar ontwerp van Jan Weyts 
onder de voorwaarde dat de bewoners van de kern Woensdrecht in 
meerderheid voor zouden zijn. Om daar achter te komen werd 
besloten een eigen schriftelijke enquête te houden.  Daaruit moest 
de conclusie getrokken worden dat er te weinig draagvlak was om 
door te gaan. Woensdrecht kan weer rustig gaan slapen. 
 

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. 
 

Stichting Duurzaam Bergen 
De stichting die met betrekking tot leefmilieu en natuureducatie, 
voor de bewoners van Bergen op Zoom, een kwaliteitsslag wil 
bewerkstelligen is door verminderde faciliteiten van de gemeente 
maar vooral door de ernstig zieke voorzitter, dit jaar niet actief 
geweest.  
 

BMF  
Onze wens het regio-overleg weer meer body te geven is reeds 
geruime tijd geleden onderkend en er is ook een eerste poging 
gedaan maar daar bleef het bij. Wel was er intensief overleg met 
betrekking tot Aviolanda en, op ad hoc basis, werden we in een 
aantal concrete zaken prima geadviseerd.  
 

Kerncentrale Doel 
Benegora is vertegenwoordigd in de externe Milieuraad en het 
Milieuoverleg (Burenraad). Onze wens om volstrekte openheid te 
betrachten en direct melding te maken van elk incident, zoals bepleit 
in ons commentaar op het Rampbestrijdingsplan KCD, is 
grotendeels in vervulling gegaan.  

MILIEU OVERLEG INDUSTRIE 
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BASF 
Op de agenda stond nog steeds, als nasleep van de enorme 
fakkelactiviteiten, de geluidsoverlast in met name Ossendrecht. Er is 
door een onafhankelijk bureau, gelieerd aan de Universiteit van 
Leuven, een Milieueffectrapport gemaakt voor de gehele site. Van 
iedere bron en van de gehele site is de geluidbelasting vastgesteld. 
Tevens heeft men in de Vijdtpolder op circa 1 km gedurende een 
langere periode gemeten. De gevonden waarden zijn 40-43 dB(A). 
Dit strookt niet met eerdere eigen waarnemingen. We zullen de 
MER bestuderen.   
Verder is gesproken over externe veiligheid en de ontwikkelingen bij 
de verantwoordelijke autoriteiten. Er wordt gewerkt aan het 
automatiseren van procedures op basis van de gemaakte 
risicoprofielen. De BASF werkt mee aan een pilot.  
De teleurstelling over het niet informeren over de bouw van een 
spoorcontainerterminal is aangekaart. Goed nabuurschap houdt 
meer in dan alleen het wettelijk verplichte doen.  
De communicatie is aangescherpt. Het dorpsplatform Ossendrecht 
wordt nu ook regelmatig geïnformeerd.   

 

OVERLEG/ CONTACT MET OVERHEDEN 
 

PROVINCIE 
 

Kolencentrale Antwerpen  
De provincie is gevraagd of en hoe de belangen van de inwoners 
van de Zuidwesthoek behartigd werden. De reactie was positief, 
vanaf het prille begin is de procedure op de voet gevolgd en zijn op- 
en aanmerkingen gemaakt. 

Spoorcontainerterminal 
Zonder dat ook maar iemand aan de Nederlandse kant op de 
hoogte was begon op het terrein van de BASF, vlak aan de grens, 
de bouw van een spoorcontainerterminal. Benegora heeft onder 
meer bij de provincie nagevraagd of procedures gerespecteerd 
waren. De provincie heeft daar snel en adequaat op gereageerd. 
Aan Vlaamse kant was het project niet MER-plichtig. Desondanks 
heeft de provincie gegevens opgevraagd en aangegeven een 
risicoanalyse te willen maken. 
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Verordening Ruimte 
In een gezamenlijke reactie, waarbij de deskundigheid van IVN 
Groene Stroom onmisbaar was, is ingesproken op het ontwerp 
Verordening ruimte N-Brabant. 

 

GEMEENTEN 
 

BERGEN OP ZOOM 
 

Augustapolder  
Hoewel Raad van State al meerdere malen besluiten heeft 
vernietigd blijft Gedeputeerde Staten volhouden. Weliswaar veel 
later dan gepland is toch voor de derde keer woningbouw op terpen 
in het zuidelijk deel van de Augustapolder goedgekeurd. Ook wij 
hebben lange adem en opnieuw is beroep aangetekend.    
 

WOENSDRECHT 
 

Groeve Boudewijn 
Benegora neemt deel aan de klankbordgroep. Halverwege het jaar 
is het project even stop gezet omdat het oorspronkelijke idee, 
ontwikkeling van het gebied als geheel, niet haalbaar bleek. Even 
leek het erop dat defensie de groeve wel zag zitten als oefengebied. 
In juli werd het terrein even grondig onder handen genomen. Na het 
nodige graafwerk om een mooi circuit aan te leggen heeft de Genie 
er een tijd met tanks rondgerost. Wie daarvoor nu eigenlijk 
toestemming heeft gegeven is niet geheel duidelijk geworden maar 
ons protest bij de gemeente vond wel gehoor. Ook voor de 
gemeente is het categorie ‘eens maar nooit meer’. 
Eind van het jaar werd een door Vestia ontwikkeld alternatief in de 
klankbordgroep gepresenteerd. De wethouder liet in de pers weten 
dat een akkoord was bereikt. Dit was echter prematuur omdat zowel 
Namiro als Benegora wel degelijk kanttekeningen hadden geplaatst. 
Verdere uitwerking, en het akkoord van de provincie om terug te 
mogen komen op het eerder afgesproken ´Ruimtelijk Ontwikkelings 
Kader, zijn nu de volgende stappen.  
 

Aviolanda 
Nadat de eerste fase van het project via de ´Mutual Gains 
Approach´ werd afgesloten met een voor alle partijen aanvaardbaar 
stappenplan met een balans tussen economie, ecologie en 
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leefbaarheid, is door werkgroepen hard gewerkt aan de verdere 
invulling van de stappen. Via de Brabantse Milieufederatie (onze 
vertegenwoordiger in de Bestuurlijke Kerngroep) zijn we nauw 
betrokken bij de invulling van de groene agenda. In juli werd de 
volgende stap gezet en de intentieverklaring getekend. De intenties 
zijn vastgelegd in de ´Ruimtelijke visie´. Daarin moeten wat ons 
betreft nog wel een aantal punten op de i gezet worden. De visie is 
overigens geen blauwdruk. We zullen het proces nauwgezet blijven 
volgen. Bij de volgende stap, de samenwerkingsovereenkomst die 
medio 2010 verwacht wordt, moeten alle zaken goed geregeld zijn.  
 

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. 
 

Gascompressorstation 
Op verzoek van Delta Energy is er nog een keer overleg geweest. 
Met betrekking tot het GCS zelf had men niets nieuws te melden. Er 
werd een door Arcadis uitgewerkte landschappelijke inpassing 
gepresenteerd. Op zich een goed plan dat we echter op twee 
punten hebben afgewezen: het GCS is op de geplande locatie niet 
in te passen en de kans van slagen van de inpassing is uiterst klein.  
Een bouwvergunning is door DE nog steeds niet aangevraagd. Dat 
was dan ook de reden dat het beroep tegen de vrijstelling ex art. 19 
Wet Ruimtelijke Ordening, in november door de rechtbank in Breda 
niet ontvankelijk verklaard werd.  
 

Tienpuntenplan voor tweeduizendTIEN 
Onder dit motto hebben wij de Woensdrechtse partijen suggesties 
aangeleverd voor hun verkiezingsplannen. Alles mocht gratis en 
voor niets overgenomen worden. 
 

Belevingsonderzoek 
Op verzoek van de gemeente hebben we meegedacht over de 
vragenlijst ten behoeve van de nulmeting die de gemeenteraad 
wilde met betrekking tot de aspecten lucht en geluid. Onze 
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pogingen om, net als in Rijnmond, ook milieu en veiligheid in het 
onderzoek op te nemen, mislukten.  Op de resultaten hebben we 
mondeling en schriftelijk commentaar geleverd en de raad gevraagd 
duidelijke doelen te stellen in het nieuwe milieubeleidsplan. 

Bestemmingsplan Buitengebied 
Samen met Namiro is gebruik gemaakt van de gelegenheid te 
reageren op het voorontwerp.  

 

DIVERSEN 
 

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 gelukkig leveren door de inzet van resp. Wim 
de Haan en Ray Texeira en Hidde Bult. 
 

Brabantse Wal dag 
Benegora heeft een stand gedeeld met Namiro tijdens de in juni 
door de gemeente georganiseerde Brabantse Wal op Mattemburgh 
georganiseerd werd. 
 

Hoogspanningsleiding Geertruidenberg – Borsele 
IVN Groene Zoom en Benegora hebben gezamenlijk een zienswijze 
ingediend op de startnotitie MER. 
 

Ontwerpbesluit Ruimte 
IVN Groene Zoom, Benegora en Namiro hebben gezamenlijk 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid een reactie te geven op het 
door VROM gepubliceerde besluit.  

Ontwerp Verordening ruimte Noord-Brabant 
Op het concept ontwerp van gedeputeerde staten is door IVN 
Groene Zoom, Benegora en Namiro gezamenlijk gereageerd.  

INTERN 
 

Doordat Luc van Hoek colleges is gaan geven aan de Universiteit 
van Amsterdam en de Hogeschool Holland, had hij al weinig tijd en, 
na zijn verhuizing naar Amsterdam, heeft hij besloten terug te treden 
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als bestuurslid. Er is momenteel helaas dus weer een vacature.  
De INFO verscheen drie keer, het september nummer was echter 
een dubbelnummer. Ook dit jaar weer voorzien van illustraties door 
Jan Houdijk.  
De website wordt beheerd door Rob Hagemeijer. Bij de overgang 
naar een andere provider werd helaas de naam van de site gepikt 
en moest noodgedwongen als nieuwe naam Benegora-leefmilieu 
gebruikt gaan worden. De vernieuwing van de site moet nog 
opgepakt worden. Het bestuur dankt beide heren 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! 
 
Het bestuur 
Adrie Dobbelaar, voorzitter 
Bert Zwiers, secretaris/ penningmeester 
Klaas Rosskamp, lid 
 

 

VOGELEXCURSIE  
 

Namiro organiseert zaterdag 24 april een speciale wandeling. 
Onder leiding van de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom vogels 
kijken op de Molenplaat te Bergen op Zoom, van ’s avonds zes tot 

negen uur. Start om 18.00 uur bij de toegang van de Molenplaat. 
Deze tijd is speciaal gekozen omdat ’s avonds vogels in gebieden 
als de Molenplaat actiever worden en ze dan beter waargenomen 
kunnen worden. Naar verwachting zullen veel moerasvogels zoals 
de Blauwborst en de Waterral te zien en te horen zijn. Maar ook een 
Slechtvalk of Bruine Kiekendief behoort tot de mogelijkheden.  
 

Voor deelname is geen speciale kennis van vogels nodig. Van 
deelnemers boven de twaalf jaar wordt een bijdrage van € 2,00 
gevraagd.  
 

Nadere informatie bij Anita Keesen tel. 0164 610630 


