Verslag van de ledenvergadering Spaar de Duiventoren en het Blik`
Datum: 20 november 2019
Locatie: Scouting gebouw, Doelstraat te Dongen

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.
Redenen voor deze ledenvergadering:
Bijpraten van de leden over de huidige stand van zaken en een ‘formeel’gedeelte want een vereniging dient tenminste eenmaal per jaar een ledenvergadering te beleggen.
Er zijn voor vanavond een 6-tal afmeldingen.
Financiële zaken: De penningmeester is vanavond niet aanwezig. Samenvatting van de financiën: ongeveer 825 euro in kas. Komend jaar geen bijzondere uitgaven verwacht, jaarlijkse kosten voor bankrekening en website zijn zo’n 50 euro. Besluit is daarom over 2019 geen nieuwe ronde contributie te
innen. Mochten er in 2020 wel kosten aankomen, zal contributie wel een mogelijkheid zijn.
Bestuursleden zijn voor onbepaalde tijd benoemd, een verkiezing is voorlopig niet aan de orde,
aangezien er ook geen motie van die strekking is of een bestuurslid heeft aangegeven te willen stoppen.

Website is geactualiseerd, er is meer duidelijkheid over een aantal zaken, met name dat fase 2 nog
lang niet zeker is (in tegenstelling tot wat veel mensen denken) en er worden een aantal juridische
zaken uitgelegd. Facebook is ook geactualiseerd.
Er is niet zoveel ruchtbaarheid vanuit de Vereniging op het moment, Jasper van Ginneken zal hier
wat meer over vertellen.
Vraag van een lid. Is het een idee om DongenNieuws te gebruiken om meer publiciteit te krijgen?
Met een link naar de website. Ook wellicht vaker een bericht in het Dongens Weekblad? Ja is een
idee, tevens verzoek van het bestuur: breng de website onder de aandacht van mensen in je omgeving.
Status van de ingezonden stukken van de vereniging:
-

Vraag gesteld aan provincie inzake PAS discussie: nog geen reactie ontvangen.

-

Raadsinformatie brief naar gemeente Dongen inzake de stikstof problematiek: Antwoord
van 10 oktober, er komt nieuw overleg in de provincie (want bevoegd gezag). De N629 werd
in deze brief specifiek genoemd.

Groenlinks Oosterhout heeft vragen gesteld mbt de motie eerder ingediend (motie betreffende opknappen bestaande weg). Omdat men onvoldoende antwoord heeft gekregen gaat men vervolgvragen stellen.
Sietse Schokker (milieu vereniging Oosterhout) heeft morgen een gesprek met de gemeente Oosterhout (B&W) betreffende het nieuwe industrie terrein Everdenberg. Zij zal ook de eerder genoemde
motie ter sprake brengen.

Dromenlab. Op de website wordt het allemaal ‘fantastisch’. Het Dromenlab zal overgaan in een
Maaklab, waar men meer ‘concrete’ plannen gaat maken. Er is oa sprake van Patrijzenpad, van kanaal-het Blik-Groenstraat-Oosteind. Ons inziens is het allemaal fictie, want gemeente bezit geen
gronden om dit te verwezenlijken. Het lijkt op een strategische zet /zoethoudertje (misleiding). De
kosten van 900.000 euro zien we zo verdwijnen richting consultants en een hoop vage kosten.
Grondeigenaren zijn niet geinteresseerd om grond af te geven (misschien alleen bij 70 euro per m2).
We moet het wel in de gaten houden, laatste bijeenkomst Dromenlab was 10 oktober.
Hierna komt ons bezwaarschrift bij de Raad van State aan bod en komt onze advocaat Jasper van
Ginneken aan het woord.
Het beroep van de Vereniging is ingediend bij de Raad van State. Eerste resultaat was een ‘vrijwillige’
schorsing van alle activiteiten van de Provincie tot uitspraak RvS
De provincie heeft als antwoord/reactie naar RvS een bezwaarschrift opgesteld waarin vrij algemeen
verwezen wordt naar bestuursvrijheid (wij mogen doen wat we doen), de onderliggende rapporten
zij prima en er wordr voldoende gecompenseerd. Al met al weinig inhoudelijk, de RvS zal zelf inhoudelijk moeten gaan kijken.
Een eerder gedaan WOB verzoek blijft onbeantwoord, dit wordt verder opgevolgd.
De stikstof discussie speelt landelijk en is ook (waarschijnlijk) oorzaak dat onze zaak nog niet behandeld is. Dit gebeurt normaal binnen 1 jaar. Een eventuele zittingsdatum mbt onze zaak is nog niet
bekend. In de aanvraag door de provincie is vrijstelling voor de stikstofbelasting gevraagd, maar dus
tegenwoordig niet meer van toepassing. Dit betekend dat de provincie een aanvulling op de eerder
gedane aanvraag moet doen.
De verwachting is dat eea uiteindelijk niet zal leiden tot een stop van de vergunning, aangezien er
wel alternatieve methoden zijn om de vergunnings problemen inzake het PAS op te lossen. Het heeft
wel invloed op de duur van de procedure.
De RvS is momenteel erg druk ivm het stikstof probleem, afwachten wat voor invloed dit uiteindelijk
heeft op onze zaak.
Een vraag over het recente nieuws mbt de Natura 2000 gebieden en een recente publicatie mbt het
‘opruimen’ van de ‘postzegels’ wordt gesteld, hoe zit dit?
-

Wel Natura2000 gebied: wordt lastig maar er zal wel weer iets verzonnen worden. Bij tegenstand moet/kan men naar Europees hof

-

Geen Natura2000 gebied: Er moet een kwaliteitsmeting gedaan worden en er moeten ook
weer nieuwe gebieden toegevoegd worden.

De minister moet dit volledig toetsen aan de Europese regels / wetgeving.
Maatschappelijke nut discussie. Heeft niets met stikstof problematiek te maken.
Vraag mbt de nieuwe snelfietsroute? Waarschijnlijk doet Dongen doet niet mee (want geen geld). Is
erg stil omtrent dit onderwerp.
Discussie mbt afvloeing verkeer vanaf industrieterrein Dongen. Tichelrijt 3 loopt, voor Tichelrijt 2
worden nog kavels verkocht. Van den Noort wil uitbreiden. Eea komt in 2020 in de gemeenteraad,
deze kan nog geen duidelijkheid verschaffen, ook ivm de stikstofproblematiek. Wat voor gevolgen
zijn te verwachten mbt drukte?

Alle kap/rooi activiteiten uitgevoerd voor N629 fase 1 zijn gedaan zonder dat hier vergunning voor
was afgegeven? We geven hier nu geen ruchtbaarheid aan, kunnen we wellicht later nog gebruiken.
Bovendien mag fase 1 zsm afgerond worden zodat dit wellicht de doorstroomproblemen al oplost en
er geen noodzaak is voor fase 2.
Wat is de verwachting voor de naaste toekomst? Weinig, Rvs procedure zal nog wel even duren.
Toekomstige acties? Motie indienen bij provincie, is dit handig/nodig? Nee, nu niet want eea ligt al
stil ivm stikstof en wordt er dus geen vergunning afgegeven.
Veel mensen vragen: wat is de stand van zaken? Deze mensen aub verwijzen naar de website, gedeelte ‘Veel gestelde vragen’.
Vraag: hoe kan het dat tijdens Fase 1 uitvoering bomen zijn gekapt zonder vergunning? Antwoord:
Gebrek aan nivo van betrokkenen en toezicht. Cultuur binnen college (provincie), vande Maat roept
en de rest volgt zonder te vragen of kritisch te zijn. Handhaving ontbreekt, dit is een breder probleem binnen Nederland.
Vraag: juridisch loopt het, wat kunnen/willen we verder doen om de waarde van het gebied te benadrukken en te versterken? Kunnen we bv een film van het gebeid op de website zetten. En ook op bv
Dongen HomeSpot? Antwoord: hier kunnen we inderdaad naar kijken.
Vraag: is er contact met de Milieufederatie Oosterhout? Antwoord: Ja, regelmatig en er wordt informatie uitgewisseld om (door hen) vragen/moties te stellen in Oosterhoutse gemeenteraad.

Vraag: ik heb het stikstofprobleem benoemd in mijn bezwaarschrift. Moet ik nu actie ondernemen?
Antwoord: Nee, beter is af te wachten tot RvS een uitspraak heeft gedaan inzake de stikstofproblematiek.
Vraag: Verdere acties nodig of hebben we bereikt wat we wilden/zochten? De mening van het
bestuur is dat we voorlopig goed zitten mbt de RvS procedure.
Opmerking: Er is altijd behoefte aan meer informatie zeker bij mensen niet direct bij de vereniging
betrokken. Antwoord: deze willen we bereiken door persbericht betreffende deze vergadering met
een foto oid en een verwijzing naar de aangevulde website. Daarnaast komt er volgende week een
artikel in BN de Stem.
Nadat er geen verdere vragen zijn wordt de vergadering gesloten.

