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Daniëlla de Kuijper

Op maandagavond 24 april 2018 heeft een bijeenkomst van de gebiedstafel Buitengebied
plaatsgevonden. Aan de hand van de agenda zijn de volgende punten besproken:
Voorzitter Daniëlla de Kuijper opent om 19.30 uur de avond en heet iedereen van harte welkom.
Presentaties:
Gestart wordt met een drietal presentaties (sheets: zie bijlage):
De zin en nut van bijenlinten door Bert Brakkee (Stichting Bei):
Bert is imker en vrijwilliger bij de Stichting Bei. Hij gaat in op het belang van de bij voor de
voedselproductie en voor de samenleving. Het Kabinet heeft de Nationale bijenstrategie gelanceerd
om de leefomstandigheden voor de bij te verbeteren. Verder is de actie “heel Nederland zoemt”
gestart. De gemeente Moerdijk heeft de ambitie de bij-vriendelijkste gemeente van Nederland te
worden en is daarom gestart met een project om bijenlinten door de gemeente te realiseren.
Bert geeft een toelichting over de verschillen tussen een wesp, bij en hommel. Alleen de laatste twee
soorten dragen bij aan verstuiving van stuifmeel. De bij is het enige sociale dier dat als volk de winter
doorkomt.
De bij is belangrijk voor de voedselproductie. Circa 80% van de consumptiegoederen in de supermarkt
zijn afhankelijk van bijen. Daarnaast is ook de plantdiversiteit gebaat bij insecten. Een gevaar voor
bijen is de afname van de planten die ze nodig hebben om voedsel te verzamelen. Verder zijn
pesticiden een dodelijk gevaar voor bijen, mede doordat de pesticiden in het oppervlaktewater terecht
komen.
Om de bij in de gemeente Moerdijk te ondersteunen, worden bijenlinten aangelegd. Daarnaast wordt
ingestoken op educatie via bijvoorbeeld bezoeken aan scholen.
Hans van Merriënboer legt uit dat langs de wegen aangegeven op de tekening (zie bijlage), de
bermen nu worden gemaaid en geruimd. Daarna wordt gekeken welk soort beplanting van nature
weer op komt. In het buitengebied wordt voorlopig niet ingezaaid. In mei en september wordt gemaaid.
Het zal een aantal jaar duren voor de bijenlinten zijn ontstaan.
Ook binnen de kernen worden de bijenlinten doorgetrokken, maar hier worden de bermen wel
ingezaaid. Daarvoor wordt een lokaal kruidenmengsel gebruikt met planten die op de ondergrond in
de gemeente goed zouden moeten groeien. Dit zijn geen weelderige bloemenmengsels, maar alleen
lokaal voorkomende planten. De dorpstafels van de kernen krijgen daarnaast de keuze tussen diverse
soorten bloembollen, waarmee de entree van de kern ingeplant kan worden.
De plannen zijn doorgesproken met de agrarische werkgroep, waarin onder andere de ZLTO
vertegenwoordigd is. Door de nieuwe manier van maaien wordt de grond stikstof rijker. Dit betekent
minder distels en brandnetels. Dit is ook voor de agrarische sector belangrijk. Het bestaande contract
met de schaapherder loopt gewoon door, maar de schapen zullen de stukken gras minder intensief
begrazen.
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Gevraagd wordt of het specifieke kruidenmengsel bekend gemaakt kan worden, zodat ook bewoners
dit kunnen gebruiken. Dit is mogelijk.
Daarnaast wordt gevraagd in hoeverre andere overheden ook aanhaken. Bij de sloten langs
polderwegen ligt een groot potentieel. Hans geeft aan dat zowel waterschap als provincie aansluiten
bij de werkwijze van de gemeente.
Tot slot wordt gevraagd of het maaibeleid wordt aangepast, bijvoorbeeld door niet meer alles tegelijk
te maaien.
Wat betekent de wijkzuster voor het buitengebied door Pamela Kampman:
Pamela is wijkzuster voor de kernen Noordhoek en Klundert. Surplus heeft er voor gekozen om de
wijkzuster terug te brengen in West-Brabant. Met een kort tekenfilmpje wordt uitgelegd hoe dit is
gedaan: https://www.youtube.com/watch?v=hMzlzcrIGRg
De wijkzuster doet verschillende dingen, zoals intakegesprekken, maar ook kijken wat de cliënt zelf
kan en wat eventueel de omgeving kan. Verder houdt ze inloopspreekuren en is ze contactpersoon bij
vermoedens dat iets niet goed gaat en doet ze huisbezoeken. In de presentatie is een uitgebreide
opsomming te lezen van de werkzaamheden van de wijkzuster. De presentatie is als bijlage bij dit
verslag gevoegd.
Een cliënt kan zelf de thuiszorgaanbieder kiezen.
Er is geen specifieke wijkzuster voor het buitengebied. De wijkzuster vanuit de kern, bezoekt ook
adressen in het buitengebied. Via https://www.dekruisvereniging.nl/wp/werkgebied-wijkzusters/ kan
bekeken worden wat het werkgebied van de verschillende wijkzusters is.
Gevraagd wordt of er verschil is tussen kernen en buitengebied in het aantal hulpvragen. Vanuit het
buitengebied zijn er minder hulpvragen dan vanuit de kernen.
Pamela is bereikbaar via Pamela.Kampman@surplus.nl
Toelichting Huis van de Wijk (Nico Rijven):
Nico is sociaal werker en onder andere bezig met het uitrollen van het Huis van de Wijk.
Dit is nog een concept, maar is een buurthuis of ontmoetingsplek, die tot doel heeft dat mensen zo
lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De presentatie over dit onderwerp is als bijlage toegevoegd.
Hoe? Door inlopen te organiseren in bijna alle kernen, waarbij een basisteam aanwezig is. Voor het
buitengebied is nog geen locatie beschikbaar. Het vinden van een geschikte locatie is ook wat lastig.
Het is de vraag of een specifieke locatie voor het buitengebied wel nodig is. Bewoners van het
buitengebied kunnen gebruik maken van de inlopen in de dichtstbijzijnde kern.
Nico is de contactpersoon en maakt verbindingen tussen organisaties en vrijwilligers. Het Huis van de
Wijk kan ook helpen bij het organiseren van evenementen.
Bespreekpunten:
De presentaties hebben veel tijd gekost. Daardoor wordt alleen doorgepraat over de agendapunten
“organisatie en toekomst gebiedstafel” en “kernbudget gebiedstafel”.
Organisatie en toekomst gebiedstafel:
Het aantal deelnemers aan de gebiedstafel Buitengebied loopt steeds verder terug. De input vanuit de
tafel is gering, bijvoorbeeld op vragen om agendapunten komt weinig reactie. Daarnaast is de
organisatie, voorzitterschap en het leveren van agendapunten een taak die vooral bij de gemeente
ligt, waar dit bij andere tafels vooral vanuit het gebied zelf komt. De vraag is of er voor de gebiedstafel
buitengebied op deze manier nog toekomst is. Kunnen we iets veranderen waardoor het aantal
deelnemers stijgt en de tafel meer een vertegenwoordiging van alle bewoners van het buitengebied
wordt?
Het is daarnaast de bedoeling dat alle tafels in de gemeente afspraken maken over hoe we met elkaar
om gaan. Deze afspraken worden in een soort van regelement vastgelegd, zodat voor iedereen
duidelijk is wie welke taak heeft.
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Rob Rolandus Hagedoorn geeft aan dat het zijn voorkeur zou hebben om dieper in te gaan het aspect
‘wonen en werken’ en dan vooral de relatie met verkeer en de overlast daarvan. Daniëlla geeft aan dat
de gebiedstafel wel breder is dan alleen de invloed van verkeer.
Goof Rijndorp geeft aan dat de periode waarin de tafel wordt georganiseerd (april en oktober)
misschien deels oorzaak is. Voor agrariërs is dit een heel drukke periode. Voorgesteld wordt om de
tafel in februari en november te organiseren.
Daarnaast wordt besproken dat het wellicht kan helpen om elkaar op locatie te ontmoeten. Als je
elkaar beter kent en weet wat er speelt, is het eenvoudiger om elkaar aan te spreken als dat nodig is.
Op locatie zouden dan meer specifieke onderwerpen behandeld kunnen worden, zoals verkeer,
recreatie, wonen, werken. Gedacht wordt aan een thematische invulling, waarbij het vooral belangrijk
is elkaar te ontmoeten. Theo Ammerlaan geeft aan dat zoiets in een Tour-de-Boer al bestaat. Dit geeft
de kans elkaar op een andere manier te ontmoeten.
Aan de gemeente wordt gevraagd om hun rol voort te blijven zetten in het organiseren van de tafel,
voorzitten en verslaglegging. Daarnaast wordt aan de gemeente gevraagd om te proberen meer
vertegenwoordigers van boeren, burgers en bedrijven bij elkaar te brengen en te bezien of we tot een
bredere tafel kunnen komen.
Kernbudget gebiedstafel:
Met de organisatie van de gebiedstafel hangt ook het kernbudget samen. Om de positie van de
dorpstafels te vergroten heeft de gemeente besloten een kernbudget van € 5.000,- per kern
beschikbaar te stellen.
Dit bedrag is samengesteld uit het budget dat nu nog naar de stadsraden gaat, aangevuld met een
extra bedrag. Het bedrag is bedoeld om de tafels draaiend te houden. Daarom krijgen alle tafels
hetzelfde budget. Hieruit moet dus onder andere de zaalhuur voor de gebiedstafel worden betaald.
Uitgangspunt is dat de tafel betaalt voor de zaken waarvoor zij initiatief neemt, de gemeente betaalt
voor de zaken waarvoor zij initiatief neemt.
Het verstrekken van een bedrag aan geld kan niet aan een persoon, daarom is een rechtsvorm nodig.
De gemeente heeft gekozen voor een vereniging. Wil de tafel gebruik maken van het kernbudget, dan
moet dus een vereniging opgericht worden. De gemeente ondersteunt bij de oprichting door conceptstatuten beschikbaar te stellen en de notariskosten voor haar rekening te nemen. Bij een vereniging is
een bestuur verplicht, maar dit is geen heel zware functie. Verder moet een kascommissie jaarlijks
controleren hoe het kernbudget is besteed.
Met dit kernbudget bestaan ook mogelijkheden om bijvoorbeeld deel te nemen aan fondsen en/of
subsidies aan te vragen.
2018 wordt door de gemeente als overgangsjaar gehanteerd. Vanaf 2019 gaat het kernbudget in. De
vraag is dus, wil de tafel Buitengebied hier gebruik van maken? Zo ja, dan moet een vereniging
opgericht worden. Zo nee, dan gaan we door zoals dat nu het geval is, waarbij de gemeente de
rekening voor bijvoorbeeld zaalhuur betaald.
Op dit moment wordt SBBM (Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk) door de gemeente gezien als
een soort van ‘stadstafel’ voor het buitengebied. SBBM krijgt van de gemeente jaarlijks een bedrag
aan subsidie. Dit bedrag komt met ingang van 1 januari 2019 te vervallen, ook als de tafel
Buitengebied besluit om geen gebruik te maken van het kernbudget. Dit is in december vorig jaar al
besproken met het bestuur van SBBM.
Afgesproken wordt dat de komende tijd in klein verband verder wordt gesproken over dit onderwerp. In
de gebiedstafel in november worden de resultaten teruggekoppeld.
Voor de overige agendapunten vind een terugkoppeling plaats via het verslag:
Stand van zaken windmolenproject A16: het concept van het inpassingsplan is door de provincie
aan de gemeente voorgelegd. De gemeente mag hierop tot 9 mei reageren. De provincie stelt hierna
het ontwerp-inpassingsplan op. Planning is dat dit, inclusief het milieueffect rapport, vanaf medio juni
ter inzage wordt gelegd. In de periode van 6 weken kunnen dan zienswijzen op het plan worden
ingediend bij de provincie.
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Informatie en planning zijn te vinden op www.brabant.nl/windenergiea16.
Op www.brabant.nl/VRwindmolens is te zien hoe de windmolens er in het landschap uit zullen zien.
Stand van zaken 380kV-tracé: de planstudie voor de omgeving Zevenbergschen Hoek is afgerond.
Twee alternatieve worden nu verder onderzocht door Tennet op de mogelijkheden (technische en
economische uitvoerbaarheid). Dit najaar zijn alle planstudies voor het hele tracé tussen Rilland en
Tilburg afgerond. Alle wijzigingen worden dan voor advies voorgelegd aan de samenwerkende
overheden (voorjaar 2019). De samenwerkende overheden formuleren een advies voor de Minister.
De Minister besluit uiteindelijk of het voorkeurstracé wordt aangepast.
Het traject tot vaststelling van de plannen duurt lang. Daardoor duurt het ook lang voordat gebruik
gemaakt kan worden van de mogelijkheden tot uitkoop.
Tennet heeft gezocht naar een versnelling in dit proces. De adressen waarvan nu 100% duidelijk is
dat deze in de nieuwe magneetveldzone komen te liggen, hebben een aanbod voor aankoop
ontvangen. Dit is een andere regeling dan de uitkoop-regeling. Eigenaren kunnen op basis van
vrijwilligheid aan deze regeling meedoen. In de gemeente Moerdijk zijn 4 adressen hierover
aangeschreven.
Stand van zaken breedband: Moerdijk en de 4 omliggende gemeenten hebben de markt pro-actief
benaderd. Eén partij (E-fiber) heeft aangegeven mogelijk interesse te hebben. Daarna is de gemeente
Moerdijk ook nog benaderd door Glasvezel Buitenaf. Dit bedrijf wil een overeenkomst met de
gemeente sluiten en onderzoeken nu de technische, juridisch en financiële consequenties. Als dit
onderzoek positief is, is het aan Glasvezel Buitenaf om een vraagbundeling in gang te zetten.
Bij beide bedrijven geldt een vergelijkbare werkwijze: eerst een convenant met de gemeente sluiten,
daarna bundeling van de vraag en, bij voldoende interesse, aanleg van het netwerk.
De rol van de gemeente in dit onderwerp is zeer beperkt. Aanleg van glasvezel is geen overheidstaak.
Het initiatief ligt bij de markt. Wel heeft de gemeente beide initiatieven zoveel mogelijk omarmd.
Een operationeel net is niet te verwachten voor januari 2020.
Energiek Moerdijk geeft aan dat zij de uitrol van glasvezel-project in de gemeente Moerdijk zouden
begeleiden. Dymph Rubbens geeft aan dat dit project Energiek Moerdijk wat boven het hoofd is
gegroeid. Daarom wil Energiek Moerdijk deze opdracht terugleggen bij de gemeente Moerdijk.
Stand van zaken bestemmingsplan Buitengebied: het bestemmingsplan is op 1 maart gewijzigd
vastgesteld. Inmiddels heeft de provincie aangegeven geen reactieve aanwijzing in te dienen. Daarom
ligt het vastgestelde plan vanaf 19 april voor de periode van 6 weken ter inzage. In deze periode kan
beroep worden aangetekend bij de Raad van State. Het bestemmingsplan biedt geen directe
mogelijkheden om zonneparken te realiseren. Om aan dit soort ontwikkelingen mee te kunnen
werken, moet de gemeente eerst een visie op duurzame energie ontwikkelen.
Geothermie-onderzoek: Tiny Meerman vraagt wat bekend is bij de gemeente over dit onderzoek. Bij
de gemeente is enkel advies gevraagd over een onderzoeksvergunning op grond van de
Mijnbouwwet. Het Rijk is hier bevoegd gezag. Het onderzoek is gericht op gebruik van aardwarmte
voor de verwarming van een bedrijf. Uit het onderzoek zal moeten blijken of de ondergrond geschikt is
voor deze wijze van verwarming.
Besteding compensatiegelden windpark Oud Dintel: Tiny Meerman geeft aan dat over de
besteding van deze gelden niet gesproken zou zijn met de betrokken bewoners. Deze middag heeft zij
gesproken met de projectleider bij de gemeente en heeft zij informatie ontvangen. Tiny is van mening
dat er nog te veel onduidelijk is over wat met de compensatiegelden gebeurt. Omwonenden kunnen
tot 1 juli eventueel een planschadeverzoek indienen voor dit windpark, maar volgens Tiny wachten
verschillende omwonenden tot duidelijk is wat met de compensatiegelden gebeurt. Zij verzoekt op
korte termijn een gesprek tussen bewoners en projectleider te organiseren.
Naar aanleiding van: de projectleider heeft contact gehad met Energiek Moerdijk en met hen de
informatie gedeeld, die ook met omwonenden gedeeld is. De gronden die benodigd zijn voor
uitvoering van het landschapsplan zijn nog niet verworven. Hierdoor kan nog niet gestart worden met
de uitvoering. Over de voortgang van het project zal naar de betrokken omwonenden tegelijkertijd
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worden gecommuniceerd (schriftelijk of in een bijeenkomst als er iets te melden is). Energiek Moerdijk
is hiervoor niet het aanspreekpunt. Een kopie van de brief die aan de betrokken bewoners is
verzonden, is ter informatie bijgevoegd bij dit verslag.
Afsluiting en volgende vergadering
De volgende gebiedstafel wordt gepland in november 2018. De uitnodiging met een concrete datum
wordt tijdig verstuurd. Deze vergadering wordt in ieder geval verder gepraat over de toekomst en
organisatie van de gebiedstafel en over het kernbudget.
Rond 22.45 uur sluit Daniëlla de bijeenkomst.
Bijlagen:
1. Presentatie Bijenlinten
2. Kaart bijenlinten
3. Presentatie Wijkzuster
4. Presentatie Huis van de Wijk + bijlage.
5. Brief aan omwonenden mbt besteding compensatiegelden Windpark Oud Dintel.

