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Gebiedstafel Buitengebied
Hotel Restaurant De Borgh
8 april 2019
19:30 - 21:30 uur
Daniëlla de Kuijper
7 leden van de Gebiedstafel, Tino de Jong en Daniëlla de Kuijper (beiden
gemeente Moerdijk).

Op maandagavond 8 april 2019 is de gebiedstafel Buitengebied bij elkaar gekomen in een extra
vergadering. Aan de agenda worden toegevoegd de punten: Omgevingsvisie en zonneweides.
Verslag vorige vergadering
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag wordt verteld dat aanstaande donderdag wordt gestart met het
educatieproject over de Bijenlinten op de Neerhof in Zevenbergen. Het enthousiasme bij de scholen is
groot. De komende maanden worden een groot aantal scholen bezocht. Doel is met name om
kinderen meer bekend te maken met de waarde van natuur en bijen in het bijzonder.
Geadviseerd wordt om ook de entrees van de kernen met de bollen en het kruidenmengsel mee te
nemen. Ook dit is belangrijke natuur die behouden moet blijven.
Eén van de tafelaars vertelt dat zij sinds kort ‘klasseboer’ is en daarmee ook schoolklassen ontvangt
op de boerderij in het kader van educatie.
Gevraagd wordt of er nog iets nieuws te melden is rondom de landschappelijke inpassing van het
windpark Oud-Dintel. Verteld wordt dat een tijdje geleden een bijeenkomst is georganiseerd. Daaruit is
een werkgroep ontstaan, die mee zal praten over de landschappelijke inpassing. Twee weken geleden
is er nog contact gezocht met Marty Braat van de gemeente Moerdijk, maar sindsdien is niets meer
vernomen.
Kennismaking nieuwe gebiedscoördinator
Tijdens de avond voor tafelaars op 19 maart is bekend gemaakt dat de gemeente de rol van
gebiedscoördinator iets anders gaat invullen. De gemeente Moerdijk wil het gebiedsgericht werken en
daarmee ook de functie van gebiedscoördinator professionaliseren. Op dit moment zijn de
coördinatoren projectleiders binnen de gemeente, die naast hun projecten ook gebiedscoördinator
zijn. Om deze professionalisering te kunnen bereiken, is er behoefte aan meer tijd. Daarom is besloten
om een aantal fulltime coördinatoren aan te stellen, die het werk in de komende maanden over gaan
nemen. Voor de tafel Buitengebied betekent dit dat Daniëlla stopt als coördinator. Tino de Jong stelt
zich voor als nieuwe coördinator. Formeel vanaf 1 mei is hij het aanspreekpunt voor de tafel
Buitengebied. Tino is bereikbaar via tino.de.jong@moerdijk.nl of via 06-10684000.
Vaststelling ontwerp-akte voor oprichting Vereniging
Voorafgaand aan de vergadering is de ontwerp-akte voor oprichting van de Vereniging Gebiedstafel
buitengebied toegezonden. Hierin is verder uitgewerkt wat in de vorige vergadering is besproken.
Er wordt gediscussieerd over artikel 10 lid 2 van de ontwerp-akte. Dit artikel geeft de bevoegdheid om
overeenkomsten aan te gaan over bijvoorbeeld het kopen van zogenaamde registergoederen
(bijvoorbeeld woningen of gebouwen) of om overeenkomsten aan te gaan waarbij de vereniging zich
financieel verbindt. Het artikel geeft alleen de bevoegdheid, uiteraard geen verplichting en gebruik
maken er van kan alleen met instemming van de vereniging. De discussie gaat met name om de
vraag in hoeverre het bestuur of de vereniging aansprakelijk gesteld kan worden indien er
onverwachts iets mis gaat. Besproken wordt dat het verstandig kan zijn een verzekering af te sluiten
voor de vereniging, omdat deze risico’s af te dekken. De vraag is ook besproken met de notaris, die
aangaf dat de zin over het aangaan van overeenkomsten en aansprakelijkheid ook zonder problemen
geschrapt kan worden.
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Besloten wordt dat uit artikel 10 lid 2 uit de eerste zin de tekst “…en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke schuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt” wordt
geschrapt.
Met deze wijziging wordt door de aanwezigen ingestemd met de ontwerp-akte. De aanwezigen geven
toestemming aan de bestuursleden om de akte bij de notaris te ondertekenen.
Na ondertekening van de akte, moet deze bij de Kamer van Koophandel ingeschreven worden.
Daarna moet een rekening op naam van de Vereniging worden geopend, waarop het kernbudget
overgemaakt kan worden. De kosten voor de notaris, inschrijving in de Kamer van Koophandel en
openen van een rekening, kunnen bij de gemeente gedeclareerd worden.
De taken binnen het bestuur worden onderling verdeeld.
Werkafspraken tussen gebiedstafel en gemeente
Bij de vergaderstukken zijn concept-werkafspraken meegestuurd. Soortgelijke afspraken zijn gemaakt
met andere tafels, maar zijn voor de tafel Buitengebied nooit vastgelegd. De werkafspraken geven
richting aan de vraag ‘wie doet wat?’. Daarnaast zijn ook afspraken opgenomen over het kernbudget.
De aanwezigen stemmen in met de voorgestelde afspraken. Tino stelt voor om na een jaar te
evalueren hoe de afspraken werken.
Stand van zaken 380kV tracé
In BN de Stem zijn de afgelopen weken wat berichten verschenen over dit tracé.
In 2017 is een voorkeurstracé vastgesteld door de Minister. Voor een aantal locaties op het tracé
tussen Rilland en Tilbug is gezocht naar optimalisaties van de lijn. Alle ateliersessies zijn inmiddels
afgerond. De resultaten van deze sessies zijn eind maart gepubliceerd in het Projectboek 3.
(https://projecten.tennet.eu/zuid-west-380-kv-oost-projectboek-3/cover/ )
Eind vorige week heeft de Minister de samenwerkende overheden gevraagd om hen te adviseren in
een keuze tussen alle alternatieven die zijn bedacht. De samenwerkende overheden moeten dit
advies voor eind mei uitbrengen. De Minister zal daarna, als het goed is vóór de zomervakantie, een
besluit nemen over het definitieve tracé. Daarna wordt gestart met het opstellen van een
Rijksinpassingsplan, dat is een bestemmingsplan op Rijksniveau.
Na het van de besluit Minister starten gesprekken met grondeigenaren over mastlocaties,
onderzoeken etc. Deze gesprekken kunnen nog kleine wijzigingen in het tracé tot gevolg hebben.
Stand van zaken glasvezel
De gemeente is met verschillende partijen in gesprek voor het aanleggen van glasvezel in de
gemeente. Met twee partijen is dat gesprek redelijk vergevorderd. Eén daarvan is Glasvezel Buitenaf,
het bedrijf dat bij de vorige Gebiedstafel een presentatie gaf. Het andere bedrijf is E-fiber. Dit bedrijf
wil, naast het buitengebied, ook de kernen meenemen voor aanleg van glasvezel.
Voor deze beide partijen geldt dat ze in de fase van beoordeling met betrekking tot een mogelijke
overeenkomst zitten.
Daarnaast praat de gemeente ook nog met een derde partij. Deze gesprekken zijn minder ver
gevorderd.
Voor de gemeente is vooral belangrijk dat er een partij wordt gekozen, waarbij er een bepaalde mate
van zekerheid is dat het glasvezelnetwerk ook echt wordt aangelegd. Bij andere gemeenten in
Nederland zijn er voorbeelden waar wel een overeenkomst tussen gemeente en een bedrijf is
gesloten, maar het bedrijf niet overgaat tot aanleg van de glasvezel.
De gemeente wil de gesprekken daarom zorgvuldig voeren en waarborgen inbouwen.
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Omgevingsvisie
De gemeente Moerdijk heeft een Structuurvisie waarin het beleid en de gewenste ontwikkelingen tot
2030 staan. Op 1 januari 2021 treedt een nieuwe wet in werking, de Omgevingswet. Deze verplicht
gemeenten om een Omgevingsvisie vast te stellen. Deze Omgevingsvisie lijkt veel op de huidige
Structuurvisie. De gemeente start rond de zomer met een project voor deze Omgevingsvisie. Huub
Sens-Huissoon wordt de projectleider.
De gemeenteraad zal eerst de ambities vast moeten stellen: wordt het een volledig nieuwe visie, of
wordt alleen de huidige Structuurvisie herzien? Die ambitie heeft ook gevolgen voor de manier waarop
bewoners en bedrijven in het proces betrokken worden.
Zonneweides
De oproep wordt gedaan aan de gemeente om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met het opstellen
van een visie voor zonneweides in de gemeente Moerdijk. Voorkomen moet worden dat alleen de
goede agrarische grond hiervoor wordt benut. Deze visie zou ook in moeten gaan op hoe de
bewoners mee kunnen profiteren van deze zonneweides.
Daniëlla geeft aan dat een inventarisatie is gedaan van alle plannen voor zonneweides. Het gaat om
honderden hectares. De gemeente start dit jaar met het opstellen van beleid. Besproken wordt dat de
tafel pro-actief mee wil denken.
Afgesproken wordt dat Tino contact opneemt met Sander Eland en met hem de planning voor de visie
bespreekt. De insteek is om voor de zomer een gesprek tussen het bestuur en Sander te organiseren,
zodat het bestuur en andere geïnteresseerden vooraf met Sander kunnen sparren over mogelijkheden
en ideeën.
Tino oppert dat het goed zou zijn een werkgroep op te richten binnen de gebiedstafel die zich
bezighoudt met zonne-energie en/of duurzaamheid. Het bestuur pakt dit onderwerp, samen met Tino,
op.
Datum volgende tafel
In overleg tussen Tino en het bestuur zal de volgende datum van de volgende tafel buitengebied ruim
op tijd worden gekozen en bekend gemaakt.
Rondvraag
Gevraagd wordt of er ook wordt gehandhaafd op het verkeer op wegen die alleen voor
bestemmingsverkeer zijn bedoeld. Daniëlla zal deze vraag intern in de organisatie uit zetten.
Rond 21.30 uur sluit Daniëlla de bijeenkomst.

