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DORPSRAAD DINTELOORD EN PRINSENLAND 
JAARVERSLAG OVER 2006 

 
1. Doelstelling  

Bij de oprichting is de doelstelling van de stichting als volgt samengevat : 

* behoud van instellingen 

* behoud van monumenten 

* behoud van voorzieningen, diversiteit aan winkels, vrij parkeren. 

* informatie aan burgers 

* clusteren van activiteiten van burgers en verenigingen 

* verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers 

* bevorderen van dagrecreatie 

* bevorderen van het levendig houden van het dorp 

* ontwikkelen van het dorp in de ruimste zin. 

 

2. Bestuur en bestuursmutaties 
 

Aan het eind van het verslagjaar is de bestuurssamenstelling als volgt : 

 

Jack Legierse    voorzitter 

Lyda Huyzers   secretaris 

Edith de Boer   penningmeester  

Frans Moonen   bestuurslid 

Gerard van Saarloos  bestuurslid  

Hakim Tampoebolon  bestuuslid 

 

Er wordt maandelijks vergaderd, sinds juli 2006 gebeurt dit in het kantoor van 

Aannemersbedrijf Huysmans aan het Raadhuisplein. Per 1 oktober 2006 werd het 

secretariaat door Gerard van Saarloos overgedragen aan Lyda Huyzers. De 

Dorpsraad is Gerard veel dank verschuldigd voor de voortreffelijke wijze waarop hij 

gedurende een aantal jaren het secretariaat heeft beheerd.  

 

Kuun de Boer, Anton Jongerius en Peter v.d. Ent zijn als adviseur aan de Stichting 

verbonden. Gedurende een drietal maanden is ook Cees ’t Hart als adviseur 

opgetreden. Jammer genoeg moest hij dit wegens drukke werkzaamheden al weer 

snel beeindigen. 

 

3. Aandachtspunten en activiteiten 

 
Begin januari wordt een enquête huis-aan-huis verspreid met in totaal 64 vragen 

met de volgende deelonderwerpen : 

1. algemeen gedeelte 

2. gedeelte over de toekomst van Dinteloord en de plannen voor grootschalige 

    glastuinbouw nabij Dinteloord 

3. gedeelte over wonen en woonwensen 

4. gedeelte over veiligheid en onderhoud van de openbare weg 

5. gedeelte over sociale veiligheid 

6. gedeelte over vervoersstromen 

7. gedeelte over de Dorpsraad zelf. 

 

De enquête wordt door 754 inwoners geretourneerd. Door een fout in de bezorging 

is de respons in het buitengebied met 7% achtergebleven ten opzichte van de 

andere wijken. Daar lag de respons tussen de 30 en 35%.  
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De voornaamste bevindingen uit de enquête zijn : 
  

a. de respons is voldoende representatief 

b. er is een kleine meerderheid die de plannen voor glastuinbouw 

steunt. 

c. de steun voor glastuinbouw vergroot zich tot 2/3 als er als 

compensatie extra woningbouw in Dinteloord mogelijk wordt gemaakt. 

d. er is een belangrijke groep inwoners die het open landschap als zeer 

waardevol aanmerkt en daarom vindt dat glastuinbouw niet toegestaan 

mag worden 

e. er is veel irritatie over hondenpoep, slecht onderhoud van wegen en 

openbaar groen en te weinig blauw op straat. 

f. 87% van de geënquêteerden beschouwt de Dorpsraad als spreekbuis van 

de bevolking naar de verschillende instanties. 

Daarmee is de legitimiteit van de Dorpsraad voldoende aangetoond. 

 

Op 30 maart 2006 organiseert de Dorpsraad een informatieavond voor de bevolking 

en wordt de uitslag van de enquête gepresenteerd. Er is sprake van een tegenvallend 

bezoekersaantal (ca 60 personen) en er wordt kritiek geuit op de vermeende 

suggestiviteit van de gestelde vragen.   

 

Glastuinbouw, AICD en AFC 

 

Het mag duidelijk zijn dat de plannen om een grootschalig glastuinbouwgebied, 

gecombineerd met een agrarisch industrieterrein (AICD= Agrarisch Industrieel 

Complex Dinteloord) te ontwikkelen (beide plannen samen worden het AFC (Agrarisch 

Food Cluster) genoemd) de gemoederen flink heeft bezig gehouden. De Dorpsraad 

heeft de volgende activiteiten ontwikkeld : 

 

- een bezoek gebracht aan een nieuw ontwikkeld glastuinbouwgebied in de 

gemeente Lingewaard. 

- Een bezoek gebracht aan een rozenkweker in Stompwijk 

- Aanwezig geweest op de informatieavond op 3 juli 2006 in het Dorpshuis, 

georganiseerd door de provincie. 

- Schriftelijk gereageerd op de plan-MER.  

- Aanwezig geweest en ingesproken op de raadpleging van de Provinciale Staten op 

3 november 2006 bij de Suikerunie. 

- Overleg gevoerd met de Statenfractie van Groen Links op 24 oktober 2006 

- Een rekenschema ontwikkeld waaruit de woningbehoefte valt op te maken, 

afhankelijk van een groot aantal variabelen. 

- Een gesprek gevoerd op 13 oktober 2006 met Suikerunie en TOM om meer 

achtergrondinfo te krijgen over de AFC-plannen. 

- Aanwezig geweest op de ‘ontwerpateliers’ die door de iniatiefnemers werden 

georganiseerd. 

 

In dit rijtje van activiteiten is de plan-MER die op 3 juli werd gepresenteerd cruciaal 

geweest. Pas toen werd duidelijk wat de omvang van de plannen was zowel voor het 

glas als het AICD. 40% van de industrie zou in milieucategorie 4 en 5 vallen en de 

hele Oude Prinslandse Polder ten oosten van de (te verlengen) A29 zou aan het AFC 

opgeofferd moeten worden.  

Vanuit de bevolking werd een actiecomité actief met de naam : Glashard Nee. 

 

De Dorpsraad heeft geprobeerd, gelet op de uitslag van de enquête, een genuanceerd 

standpunt in te nemen. Daarbij was een zwaar argument dat glastuinbouw ook leidt 

tot een verbetering van de leefbaarheid in Dinteloord. Uiteindelijk heeft de Dorpsraad 

het standpunt dat verwoord was in het coalitieakkoord van de gemeente Steenbergen 

overgenomen : Glastuinbouw uitsluitend ten Noorden van de Noordlangeweg ! 
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Dit standpunt kon helaas niet in unanimiteit genomen worden en is dus een 

meerderheidsstandpunt van de Dorpsraad. 

 

De samenwerking met de gemeente 

 

De gemeente Steenbergen heeft de Dorpsraad op een aantal fronten uitgenodigd om 

mee te praten over toekomstige ontwikkelingen : 

 

Dorpsontwikkelingsplan. 

In het voorjaar van 2006 is de Dorpsraad 2x aanwezig geweest op inventarisatie-

avonden, waarop een dwarsdoorsnede van de Dinteloordse bevolking zich uit kon 

spreken over gewenste toekomstige ontwikkelingen in Dinteloord. 

 

Deze avonden hebben geleid tot een concept-dorpsontwikkelingsplan dat helaas pas 

in december 2006 is verspreid. Bespreking van dit concept vindt pas in 2007 plaats. 

 

Vooruitlopend op de bespreking willen we hier al stellen dat het plan vooral een 

gemiste kans is: er wordt niet of nauwelijks ingegaan op de consequenties van de 

grootschalige glastuinbouw en er is geen enkele poging gedaan om afstemming te 

krijgen met de woonvisie die ook in 2006 is besproken en vastgesteld.  

 

Conclusie : een gemiste kans. 

 

Woonvisie 

Eveneens in het voorjaar van 2006 zijn we op een tweetal avonden aanwezig geweest 

waarop de woonvisie van de hele gemeente Steenbergen aan de orde werd gesteld. 

In deze woonvisie is vastgelegd dat van het extra aantal woningen dat de gemeente 

mag bouwen als compensatie voor de glastuinbouw 60% in Dinteloord gebouwd mag 

worden en 40% in Steenbergen zelf. Hoewel wij vinden dat er geen onderbouwing 

voor deze verdeling is aangeleverd heeft de gemeenteraad deze visie aangenomen. 

 

Bijzondere zorgen maken wij ons over de paragraaf in de woonvisie waarin staat dat 

de gemeente een nieuwe woningbouwlocatie zal gaan ontwikkelen in Dinteloord zodra 

het zeker is dat de glastuinbouw doorgaat. In een commissievergadering hebben wij 

ingesproken en de raad proberen duidelijk te maken dat dit mosterd na de maaltijd 

is. 

 

Gelukkig heeft de woningstichting inmiddels een stuk grond in eigendom verkregen, 

waardoor de afhankelijkheid van de gemeente voor de realisering van een 

nieuwbouwwijk sterk is afgenomen. 

 

Een tweede kritische noot van onze Dorpsraad betreft de onduidelijkheid van de 

afspraken die met de provincie zijn gemaakt over de extra woningbouw. In de 

decembervergadering van de gemeenteraad hebben wij over dit onderwerp 

ingesproken. De wethouder beschouwt de provincie als een betrouwbare partner en 

vindt het niet nodig afspraken zwart op wit te krijgen. De gemeenteraad accepteerde 

dit en daar konden we het mee doen.  

 

Bestemmingsplan buitengebied 

De Dorpsraad is gehoord bij het maken van het concept bestemmingsplan 

buitengebied. Hierin wordt vastgelegd wat er, qua bestemming, wel en niet mag in 

het buitengebied.  

Kort samengevat: geen grootschalige ontwikkelingen, (de Oude Prinsenlandse Polder 

valt buiten dit bestemmingsplan), geen windmolens, geen activiteiten met een 

verhoogde milieucategorie. Aan de wensen van de Dorpsraad is in belangrijke mate 

tegemoet gekomen. 
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Subsidieverordening 

Door de gemeente werd een nieuwe subsidieverordening gelanceerd die bijna een 

halvering van onze, toch al zeer matige, subsidie betekende. Hoewel er maar 6 dagen 

tijd was om bezwaar te maken hebben wij dat toch gedaan. Mede dank zij ons 

bezwaar tegen deze termijn, is naderhand een tweede brief met bezwaren verstuurd 

omdat bij bestudering van de verordening bleek dat de kernen er ten opzichte van de 

stad Steenbergen erg bekaaid vanaf kwamen. Op een aantal fronten is de 

verordening aangepast. 

 

Op initiatief van  GB/DLP bleek de gemeenteraad bereid onze subsidie aan te passen, 

maar verbond er wel de voorwaarde van legitimiteit aan. Afgesproken is dat de 

gemeente hierover met ons in contact zal treden. We zijn benieuwd hoe lang dat gaat 

duren. Vooralsnog zullen we het met € 400,- per jaar moeten doen. 

 

Gesprek met B&W 

Op 13 juni 2006 is er in het Dorpshuis een gesprek geweest tussen de Dorpsraad en 

het college van B & W. Ondanks diverse verzoeken, herinneringen en vragen hierover 

is het verslag van deze bijeenkomst nog steeds niet door de gemeente aangeleverd. 

Het versterkt in hoge mate ons gevoel dat we door de gemeente niet serieus 

genomen worden. 

 

Gesprek met fractievoorzitters 

Op 12 oktober 2006 is op initiatief van onze Dorpsraad een gesprek gearrangeerd 

met alle fractievoorzitters van de gemeenteraad. Tijdens deze bespreking hebben wij 

de raadsleden bevraagd over een aantal standpunten w.o. natuurlijk de glastuinbouw. 

Verder hebben we onze frustatie over de moeizamen samenwerking met de 

gemeente nadrukkelijk geventileerd. 

 

Overige aandachtspunten 

 

Tijdens de bestuursvergaderingen is het niet alleen over glas en de gemeente 

gegaan. De volgende onderwerpen hebben op de agenda gestaan : 

- de wenselijkheid van een 2e supermarkt in Dinteloord 

- de plannen voor een biovergistingsinstallatie aan de Noordlangeweg 

- de plannen voor windmolens 

- het parkeerprobleem op en nabij het Raadhuisplein 

- verwijsborden  

 

 

4. Public relations 
 

- publicatie van een persbericht over de glastuinbouw : 

 

Dit persbericht luidde als volgt : 
 
 

DORPSRAAD DINTELOORD EIST BEPERKING GLASTUINBOUW. 
 
In november 2004 heeft de gemeenteraad van Steenbergen besloten haar medewerking te verlenen 
aan de realisatie van 250 ha glastuinbouw ten noorden van de Noordlangeweg. De toezegging van de 
provincie dat voor iedere ha glas een extra woning gebouwd mag worden is voor de Dorpsraad erg 
belangrijk geweest, omdat extra woningbouw de leefbaarheid en het voorzieningenniveau  in 
Dinteloord zal versterken. 
Op grond van bovenstaande feiten heeft de Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland zich tot nu toe een 
voorstander getoond van glastuinbouw in de Oud Prinslandse Polder in Dinteloord. 
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Uit een gehouden enquête in januari 2006 is gebleken dat een lichte meerderheid van de Dinteloordse 
bevolking dit standpunt deelt. 
 
Waarschijnlijk onder het motto : “Wie zwijgt, stemt toe” hebben de initiatiefnemers sinds november 
2004 hun wensenpakket gaandeweg uitgebreid. 

Wat oorspronkelijk een “zoekgebied van 250 ha” werd genoemd  kan, gecombineerd met de 
ontwikkelingsplannen van Suiker Unie, uitgroeien tot een Agro- en foodcluster van ruim 800 ha bruto. 
(Bron : TOM). 

Ook de startnotitie MER die is besproken op de informatie-avond van 3 juli 2006 in het Dorpshuis gaat 
uit van deze ontwikkeling : de glastuinbouw kan uitgroeien tot maximaal 680 ha + 120 ha AICD, maakt 
ook een totaal van 800 ha. 

De Dorpsraad maakt zich ernstig zorgen over deze ontwikkeling. In onze officiële reactie op de 
Startnotitie MER hebben wij op 31 juli 2006 onze zorgen over de omvang van het project nadrukkelijk 
kenbaar gemaakt. Het zal er op de duur toe leiden dat de hele polder opgeofferd zal worden aan de 
belangen van de glastuinbouw. 

Wij zijn van mening dat de pijn verdeeld moet worden : beter 3 projecten van elk 250 ha, verdeeld 
over de provincie, dan één concentratie van ca. 800 ha. 

Een ander opvallend feit is dat geen enkele partij klaarblijkelijk al weet hoe groot het project dient te 
worden : de Provinciale Staten hebben deze zomer een besluit genomen over “ zo’n 300 ha”, de 
burgemeester spreekt over 250 ha netto en dus 500 ha bruto, de wethouder wil 250 a 300 ha netto 
glas, en de TOM ziet een doorgroei naar 680 ha netto glas wel zitten. 
De spraakverwarring is klaarblijkelijk groot. Wij roepen alle partijen op om nog uitsluitend te spreken 
over bruto-oppervlakte. Dat maakt in ieder geval helder waarover wordt gesproken en voorkomt dat 
het mistgordijn,dat is opgetrokken, intact blijft. 

Opvallend in het geheel is dat een tekening van de provincie Noord Brabant van februari 2004 
nagenoeg overeenkomt met de tekening die de gemeenteraad in november 2004 heeft vastgesteld. 
Toen kon de provincie zich klaarblijkelijk vinden in een areaal van 350 ha bruto. (het gebied ten 
noorden van de Noordlangeweg, inclusief de Willemspolder, heeft deze oppervlakte). Waarom dan nu 
niet meer ? 

Waarom eist de Dorpsraad een beperking van de glastuinbouw? 

- gelet op de toekomstvisioenen van de initiatiefnemers zal op de duur de 
   hele polder worden volgebouwd. Dit is een onaanvaardbare aantasting van  
   het open landschap. 
- Uit onze enquête is gebleken dat voor veel Dinteloorders het behoud van  
   het open landschap zwaar weegt.  
- de economische noodzaak om te kiezen voor één concentratie van ca. 800 ha.  
   is, wat ons betreft, niet aangetoond. 
- ondanks alle beperkende maatregelen zal de assimilatieverlichting bij de door 
   initiatiefnemers gewenste omvang leiden tot een onaanvaardbaar hoge 
   lichtuitstoot (5% van onvoorstelbaar veel licht is nog altijd erg veel licht). 
- de sluipende manier waarop de initiatiefnemers proberen het areaal uit te  
   breiden, mag niet tot een beloning en een aanvaarding leiden. 
 

Wij zijn blij met het recente initiatief vanuit de gemeenteraad om nu eindelijk eens duidelijkheid te 
scheppen over de omvang van het project. De Dorpsraad schaart zich van harte achter degenen die 
de Noordlangeweg als zuidgrens van het gebied zien. 

 

- gestart met de ontwikkeling van een eigen website. Helaas nog niet operationeel. 

- diverse publicaties in de Westbrabander over de enquête en de uitslag van de 

enquête. 
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5. Financiën 

 
De kosten van de enquête hebben een zware aanslag gedaan op de reserves. 

Gelukkig hebben een groot aantal inwoners zich bereid verklaard de Dorpsraad in 

financiële zin te steunen en hebben een donatie overgemaakt. Het totale bedrag aan 

donaties was € 540,-.  

 

 

 
 

6. Resultaten 
 
Het bovenstaande in ogenschouw genomen mag zonder overdrijving gesteld worden 

dat het voor de Dorpsraad een bijzonder druk jaar is geweest. Feitelijk speelden  er 

teveel zaken tegelijk en is de druk op de bestuursleden om alle ontwikkelingen bij te 

houden eigenlijk te groot geweest. 
 
Die druk is op zich niet erg, als er resultaten zichtbaar zijn van de inspanningen die 

worden verricht. Terugkijkend op 2006 moet je dan tot de conclusie komen dat die 

resultaten er niet of minimaal zijn. De grootschalige ontwikkelingen die rondom 

Dinteloord spelen en de bezwaren die er tegen zijn worden misschien wel gehoord 

maar we krijgen sterk de indruk dat er niets mee wordt gedaan.  
 
Daarnaast speelt de moeizame verhouding met de gemeente ook een rol. De 

gemeente zegt dat ze de rol van de Dorpsraden belangrijk vindt, maar in haar doen 

en laten spreekt het tegendeel. 

 

Dit heeft tot gevolg dat voor het bestuur de motivatie om tijd en energie 

beschikbaar te blijven stellen afneemt.In 2007 zal blijken tot welke consequenties 

dit leidt. 
 

 
 


