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ALGEMENE VERGADERING
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse algemene vergadering die, zonder
dollen, gepland is op 1 APRIL in de Drieschaar. De agenda wordt hier onder vermeld.
Momenteel bestaat het bestuur uit het statutair minimale aantal van drie bestuursleden.
Het zouden er eigenlijk uit 5 moeten zijn. Aanvulling van het bestuur is wenselijk en het
bestuur nodigt u dan ook van harte uit u verkiesbaar te stellen resp. de naam door te geven
van door u geschikt geachte kandidaten. Dat kan schriftelijk/ per mail bij de secretaris tot
acht dagen voor de AV.
AGENDA ALGEMENE VERGADERING BENEGORA
Datum: Maandag 1 april, MC De Drieschaar, De Ploeg 11, Ossendrecht
Aanvang: 20.00 uur
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Vaststellen verslag algemene vergadering 2016/ 2017 (INFO nr.109)
Ingekomen stukken/ mededelingen
Financieel verslag
Verslag Financiële Commissie en benoeming nieuw lid
Jaarverslag 2018 (INFO nr.109A)
Decharge bestuur
Bestuurszaken
- Samenwerking
9. Activiteiten en plannen 2019
10. W.v.t.t.k./ Rondvraag
11. Sluiting
JAARVERSLAG 2018
REGULIER OVERLEG
Streekorganisatie Brabantse Wal
De streekorganisatie wil in plaats van ‘top down’ meer ‘bottom up’ werken. De samenwerking
tussen gemeenten en provincie is verankerd en er wordt gewerkt aan 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 waarvan 1 als penningmeester deel
uitmaakt van het dagelijks bestuur. De tweede druk van het boek ‘Ontdek de Brabantse Wal’ en de
vijfde van de wandelgids ‘De Brabantse Wal’ vinden nog steeds aftrek.
Brabantse Milieufederatie
Er is deelgenomen aan meerdere achterban- en bijscholingsbijeenkomsten. Veel aandacht is
besteed aan de problemen in en met de intensieve vee-industrie. Verder was er met betrekking tot
diverse dossiers contact. Een aantal procedures werd mede namens Benegora gevoerd en verder
9is 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.
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Gemeente Woensdrecht
Op reguliere basis hebben Namiro en Benegora over lopende en voorgenomen activiteiten
informatief overleg met leden van het college c.s.
Bergen op Zoom
Onder de naam ‘Natuur Platform’ is dit jaar regulier overleg gestart. Een lang gekoesterde wens
van IVN Groene Zoom ging in vervulling. Benegora is ook bij dit overleg aangeschoven.
BEDRIJFSLEVEN
Kerncentrale Doel
Het bij de (Belgische) Raad van State ingediende verzoek tot schorsing en nietigverklaring van het
besluit de levensduurverlenging van Doel 1 en 2 is nog steeds in behandeling. Het door RvS bij het
Europese Hof gevraagde advies is in november uitgebracht. De advocaat-generaal is duidelijk, de
verlenging is in strijd met EU-bepalingen en dus onwettig. Er is geen MER (Milieueffectrapport)
gemaakt en er heeft geen (grensoverschrijdende) publieke consultatie gevonden. Dat had op
grond van de Europese verdragen van Aarhus en Espoo dus wel gemoeten. Het wachten is nu op
de behandeling door RvS. We nemen aan dat het EU-advies gevolgd wordt en dat we in het gelijk
zullen worden. In 2015 gaf de Raad immers zelf ook al het (gevraagde) advies aan de
verantwoordelijke minister een grensoverschrijdende MER te maken.
BASF
Na het aantekenen van bezwaar bij raad van State tegen een project van BASF is het contact
verbroken.
Geluidmeting
Na het op verzoek meten in Hijbergen is onze eigen meetapparatuur weer aan de west rand van
Ossendrecht opgesteld. De resultaten zijn weer te volgen op noisenet.nl/benegora.
GEMEENTEN
BERGEN OP ZOOM
Biomoer
Benegora ondersteunt het juridische gevecht tegen voorgenomen uitbreiding van de
biovergistingsinstallatie in Moerstraten. Na de vernietiging van de vergunning in 2016 moest door
de provincie binnen 6 maanden een nieuw besluit genomen worden. Dat is niet gebeurd en ook na
in gebreke stelling nam het college niet binnen twee weken een besluit waarna bij RvS beroep is
ingesteld. Uiteindelijk kwam er een aangepast plan op tafel met een wat lager tonnage te
verwerken mest en ander afval. Ook nu werden o.i. weer regels geschonden en in december 2018
was Raad van State het weer met de bezwaarmakers eens en werd de vergunning dus weer
vernietigd.
Bestemmingsplan Buitengebied
De actualisering van het bestemmingsplan Buitengebied Noord kwam ter inzage zonder dat er
vooroverleg is geweest. Dat betekent dat we nu met veel detailopmerkingen naar de Raad moeten.
Markiezaatscontainerterminal
In 2008 is besloten tot de aanleg van een containerterminal in de buitenhaven bij de Burgemeester
Peterssluis. Onderdeel van het project is de compensatie van circa 2 ha schor en een rietkraag die
onder meer van belang is voor vogels uit het aangrenzende Natura-2000 gebied Zoommeer. Toen
kwam de crisis en jaren stond de MCT op een laag pitje. Vorig jaar lazen we in de pers dat partijen
het eens geworden waren over de financiering. Omdat de al 10 jaar geleden afgesproken
natuurcompensatie nog steeds niet was uitgewerkt, laat staan gerealiseerd, hebben de
natuurorganisaties al geruime tijd geleden bij de gemeente op aangedrongen dat snel te regelen,
maar helaas hebben we op dat verzoek geen inhoudelijke reactie ontvangen. Ook de door het
bedrijf uitgevoerde natuurtoets bleek onvolledig omdat er onder meer geen rekening gehouden
was met (de cumulatie van) negatieve effecten van andere projecten in de omgeving. Contact met
het bedrijf kwam ook niet tot stand. Reden voor IVN Groene Zoom en Benegora om dan maar een
zienswijze in te dienen. Daarna kwam het overleg met zowel gemeente als het bedrijf op gang en
konden een aantal zaken toegelicht en opgehelderd worden. Bepaalde aannames en
berekeningen bleken inderdaad niet correct en moesten aangepast moesten worden. Er zijn
inmiddels nieuwe berekeningen gemaakt. De foutieve vergunning is door de Omgevingsdienst
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aangepast. Met betrekking tot de nog uit te voeren compensatie is afgesproken dat Brabants
Landschap binnen een jaar een plan maakt voor inrichting van een deel van de Molenplaat.
Overleg
Vaak is te vergeefs gevraagd om periodiek overleg met natuur en milieuorganisaties te
organiseren met als doel ze al in de ontwerpfase te betrekken bij plannen waarbij natuur en milieu
nadrukkelijk aan de orde zijn. Naar aanleiding van de commotie en irritatie rond de
containerterminal is het Platform Natuur gecreëerd.
Poortgebied Bergsche heide
Wat de gemeente BoZ betreft is er (eindelijk) een ei gelegd: Het ontwerpbestemmingsplan
‘Poortgebied Bergsche Heide’. Een nogal megalomaan plan wat ons betreft waar tegen de
vereniging IVN Groene Zoom, Benegora en Stichting De Brabantse Wal gezamenlijk een
zienswijze hebben ingediend. Bergen op Zoom kiest duidelijk voor horeca en recreatie boven
natuur.
WOENSDRECHT
Aviolanda
Periodiek vindt overleg plaats met gemeente, Business park Aviolanda (BPA), Defensie. Lopende
zaken en toekomstige ontwikkelingen, vergunningen, duurzaamheid e.d. komen aan de orde.
Eind dit jaar zal de duurzaamheidsindex opnieuw bepaald worden. Dit gebeurt op basis van de
BREEAM methode (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)
Ecologische verbindingszone Kortenhoeff
Onderdeel van de compensatie voor de uitbreiding van de Kooi is de aanleg van de nog
ontbrekende schakel in de ecologische verbindingszone richting Kortenhoeff afgesproken.
Het project sleept zich al sinds 2017(!) voort. Kabels in de Huijbergseweg vormen een probleem.
We beraden ons op andere actie dan alleen maar aandringen op uitvoering.
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, hoewel de
vleesconsumptie afneemt en ook verschuift naar biologisch bestaan de ‘kiloknallers’ ook nog
steeds. Onderdeel van onze inbreng voor de duurzaamheidsvisie is het pleidooi voor
grondgebonden bedrijven. Een eind 2016 ingesteld beroep is nog niet behandeld in verband met
de PAS-problematiek. Europa gaat niet akkoord met de Programmatische Aanpak Stikstof en NL
moet zich nu eerst beraden over de consequenties daarvan.
Natuurcompensatie Randweg
Door het afgesproken nieuwe beheer moet het grasland langs de Bunkerbaan zich langzaam maar
zeker tot de gewenste habitat ‘bloemrijk/ kruidenrijk grasland’ ontwikkelen. De beheerder heeft
moeite met de grote hoeveelheid Jacobskruiskruid. Wij wijten dit aan het verkeerde beheer in de
beginfase en houden de gemeente aan de afgesproken gewenste habitat.
Windturbines Kabeljauwbeek
Eneco zet het plan door en heeft na de uitspraak van Raad van State, de opstelling van de vijfde
turbine iets gewijzigd waardoor geen sprake meer is van overzwaai buiten de locatie. Benegora
heeft overigens al eerder het verzet tegen de mogelijke hoogte van de windturbines gestaakt.
Bestemmingsplan Buitengebied
Op het ontwerp BP is in 2016 een zienswijze ingediend. Behandeling door Raad van State is
vertraagd in verband met nieuw beleid dat consequenties had voor het plan MER (Milieu Effect
Rapport) en de stikstofregelingen voor de veehouderij. De zaak staat nu in februari op de rol.
Noordrand –Ossendrecht
Er is deelgenomen aan de klankbordgroep rond de ontwikkeling van het nieuwe woonwijkje in
Ossendrecht. De start was wat moeizaam maar uiteindelijk is in goed overleg een mooi plan tot
stand gekomen. Zonder bezwaren kon het door de gemeenteraad vastgesteld worden.
Duurzaamheidsvisie
Wethouder van Agtmaal presenteerde dit jaar de duurzaamheidsvisie voor Woensdrecht. In de
afrondingsfase hebben we weer enthousiast meegedaan aan de georganiseerde ‘inbreng
avonden’. Er is ingesproken bij de behandeling in de raad en er is nog een ultieme poging gedaan
de circulaire landbouw prominenter in de visie te laten opnemen. Maar dat lukte niet.
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Informatief overleg
Samen met Namiro hebben we structureel informatief overleg met de wethouder van Agtmaal c.s.
Groeve Boudewijn
Vestia is eindelijk van haar hoofdpijndossier af en het project is weer terug bij de plaatselijk wel
bekende aannemer. In het nu voorliggende plan zijn 4 kavels in Nature2000 gebied geprojecteerd.
Dat is in strijd met de regels en in een zienswijze hebben we daar gezamenlijk bezwaar tegen
gemaakt.
Bonenverwerkingsbedrijf
Het inmiddels gerealiseerde bonenverwerkingsbedrijf aan de Martinushoeveweg had graag vóóraf
de op de locatie aanwezige platanen gerooid maar kreeg daarvoor geen kapvergunning. Dan maar
kandelaberen dacht men. We hebben de gemeente gevraagd of dat dan wel zo maar mocht. Dat
mocht niet zonder vergunning en die had het bedrijf niet aangevraagd! De gemeente kan (en moet
o.i.) daar tegen optreden. In het regulier overleg is ons tot nu toe niet duidelijk geworden of en hoe
dat gebeurd.
ROOSENDAAL
Biomineralen
Het beroep tegen de verleende omgevingswetvergunning is door de rechtbank afgewezen. Voor
de milieuverenigingen is de Natuurbeschermingswet-vergunning echter veel belangrijker. Nadat
bleek dat de provincie die niet wil afgeven heeft het bedrijf de aanvraag ingetrokken. Desondanks
is bij Raad van State hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank met de
bedoeling een aantal zaken goed uitgezocht te krijgen.
REIMERSWAAL
Groene Poort / Groen Gas Rilland
Er was eens een plan om bij het kassencomplex in de Bathpolder in Rilland een grote
biovergistingsinstallatie te bouwen. Het project Groene Poort Rilland kreeg in 2010 van de
provincie Zeeland een vergunning. Er werd ook 100 mln subsidie voor binnen gehaald maar het
project kwam niet van de grond. Engie nam het over en in aangepaste vorm is het weer actueel
geworden. Het gaat om een installatie die 330.000 ton mest en ander restafval kan verwerken.
Tegen de door de provincie Zeeland nog af te geven Natuurbeschermingswet-vergunning zullen
we zeker een zienswijze indienen. Een soortgelijke maar kleinere installatie van Engie in Bemmel
zorgt voor veel klachten. Informatie kunt u o.a. vinden op www.groengasrilland.nl
Windpark Reimerswaal
Er is deel genomen aan het overlegplatform. Het plan behelst de plaatsing van 13 of 16
windturbines langs het Schelde-Rijn kanaal richting het Zuiden. Een aantal bestaande turbines
zullen worden afgebroken: twee in de Bathpolder, de molen van Hopmans en de 16 molens in de
Anna Maria polder. Na de NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) zal het Milieueffectrapport,
resulterend in een voorkeursalternatief, opgemaakt worden. Wordt vervolgd.
DIVERSEN
Natuurbeschermingswet-vergunning vliegbasis Woensdrecht
Het wordt wat eentonig maar de Nb-wetvergunning voor de vliegbasis Woensdrecht sleept zich
maar voort. Na de eerste vernietiging van de door de minister verleende vergunning gaf Raad van
State de partijen de gelegenheid er alsnog gezamenlijk uit te komen. Dat lukte wat ons betreft bijna
maar helaas niet helemaal en werd RvS schriftelijk op de hoogte gesteld van de mislukking. Het
woord is nu weer aan de hoogste rechter. Ondertussen is er een nieuw project bij gekomen. Voor
het F135-project (hal voor het JSF motoren onderhoud en een testcel) is door de minister een
Nbw-vergunning afgegeven zonder de gebruikelijke ter inzage legging. We kwamen er bij toeval
achter! Tijdens bovengenoemde prettige overleggen was juist afgesproken dat nieuwe projecten
separaat beoordeeld zouden kunnen worden. Niemand heeft tijdens de gesprekken de actie van
de minister gemeld. Zeer onprettig en weinig respectvol. Er is achteraf door de BMF gezamenlijk
bezwaar aangetekend en dat is ontvankelijk verklaard. Raad van State is gevraagd dit nieuwe
project ook in de lopende procedure mee te nemen.
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Beheerplan Brabantse Wal Natura 2000
Op de eind 2015 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), samen met de andere
natuurorganisaties ingediende zienswijze, is geen reactie ontvangen. Telefonisch is er tussentijds
contact geweest. Er moest aanvullend onderzoek gedaan worden wat tot vertraging leidde maar er
zou gereageerd worden. Gezien de publicatie van de provincie NB in juni 2018 is het plan is er
inmiddels wel! Een reactie op de zienswijze hebben wij echter niet gezien. Dat moet alsnog
opgehelderd worden.
Programmatische Aanpassing Stikstof (PAS)
Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 november 2018 uitspraak gedaan over het PAS
(Programma Aanpak Stikstof). De Raad van State stelde prejudiciële vragen in het kader van
rechtszaken van Werkgroep Behoud De Peel, Coöperatie Mobilisation for the Environment en de
Vereniging Leefmilieu. Het gaat te ver de uitspraak te behandelen. Hier slechts een enkel maar
belangrijk punt.
Het PAS bood altijd nog ontwikkelingsruimte voor veehouderijen. Na de uitspraak van het
Europees Hof van Justitie, moet bewezen worden dat uitbreidingen/ ontwikkelingen geen enkele
schade aan natura-2000 gebieden aanbrengen. Een opsteker voor de sterk onder druk staande
natuur! Vergunningen kunnen nog wel afgegeven worden, maar alleen ‘wanneer na een grondige
en volledige toetsing van de wetenschappelijke deugdelijkheid van die beoordeling kan worden
gegarandeerd dat er wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel bestaat dat geen van de
plannen of projecten schadelijke gevolgen heeft voor de natuurlijke kenmerken van het betrokken
gebied’. Nederland zal zich moeten beraden en dan kan Raad van State de lange lijst
aangehouden bezwaren, waar onder enkele van BENEGORA, gaan beoordelen.
Brabants Burgerplatform
In vooral Oost-Brabant houden burgers zich actief bezig met de problematiek rond de vee
industrie. De provincie wilde hun inzet wel financieel faciliteren maar daar moest natuurlijk wel een
rechtspersoonlijkheid voor opgericht worden. Een aantal voortrekkers richtte de Stichting Brabants
Burgerplatform op. Hoewel de problematiek in onze regio niet zo desastreus is als in het Oosten
wilde men toch ook graag een vertegenwoordiger uit West-Brabant. Onze secretaris is daarom
bestuurslid van de stichting geworden.
INTERN
De secretaris heeft deel genomen aan door de provincie georganiseerde PAS-cursusdag en aan
het symposium Natuur inclusieve landbouw.
Versterking van het bestuur blijft een aandachtspunt. Ad hoc kan een beroep gedaan worden op
de deskundigheid van een aantal leden en waar mogelijk wordt goed samengewerkt met de
Brabantse en Zeeuwse Milieufederatie, IVN Groene Zoom en Namiro. De samenwerking met
Namiro is geïntensiveerd en bestuursvergaderingen worden gecombineerd.
Het aantal leden en donateurs liep iets terug en was per december 126.
De INFO verscheen slechts één keer en werd voor het eerst digitaal verstuurd. Een flinke
kostenbesparing. Slechts een klein aantal leden ontvangt nog een geprint exemplaar.
Rob Hagemeijer nam ook dit jaar de website voor zijn rekening en op de Facebook pagina worden
door de secretaris regelmatig relevante/ interessante berichten gepost.
Het bestuur dankt alle ondersteuners en iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt,
hartelijk voor hun inzet en steun.
Milieuvereniging BENEGORA
Jan Andriese, voorzitter
Bert Zwiers, secretaris/ penningmeester
Klaas Rosskamp, lid
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