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Bijlage(n) 

In uw brief van 21 april 2014 stelt u ons vragen over tijdelijke droogval, bijvriendelijk beheer en stadslandbouw. Graag 

beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt. 

Vragen 

1. Het is de moeite waard om te onderzoeken of tijdelijke droogval hier kan worden toegepast. 

Antwoord: 

Op initiatief van Waterschap Brabantse Delta, in samenwerking met de provincie Noord-Brabant hebben wij afspraken 

gemaakt om een uitgebreide watersysteemanalyse uit te laten voeren voor zowel het Markiezaatsmeer als de 

Binnenschelde. Bij de provincie en de gemeente zijn daartoe de middelen gereserveerd. Het voorstel werd echter 

aangehouden door het Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta en het Dagelijks Bestuur zag zich 

genoodzaakt het voorstel (tijdelijk) in te trekken. Eén van de argumenten, die passeerden in het Algemeen Bestuur was 

het feit dat men wou wachten op de Deltabeslissing: wordt het Volkerak en Zoommeer zout of blijft het zoet? In de 

beleving van het Algemeen Bestuur zou dan maar een van de twee scenario's onderzocht hoeven te worden in de 

uitgebreide watersysteemanalyse. In mei 2014 staan de Deltabeslissingen op de agenda van het kabinet, eind 2014 

wordt behandeling in de Tweede Kamer verwacht. Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Brabantse Delta stelt voor 

om daarna de uitgebreide watersysteemanalyse (deels) uit te laten voeren. 

Wij hebben er bij voortduring op aangedrongen om bij de uitgebreide watersysteemanalyse ook korte termijn 

maatregelen mee te nemen. Immers, wij hadden gehoopt om al in 2014 de (zwem)waterkwaliteit van de Binnenschelde 

veilig te kunnen stellen. Met het uitstel van het waterschap ontstaat er een reëel risico dat zelfs voor 2015 de korte 

termijn maatregelen niet getroffen kunnen worden. Dit is teleurstellend omdat de raad intussen wel instemde met 

'Doorontwikkeling Binnenschelde; Boulevard in beweging' (RVB13-0107). Meteen motie sprak de raad bovendien uit 

te kiezen voor verzilting van de Binnenschelde. Bij de korte termijn maatregelen is de door u aangehaalde 'tijdelijke 

droogval' in overweging meegegeven. Daarbij werden wel meteen een paar kanttekeningen gemaakt. De 'tijdelijke 

droogval' werd toegepast op plassen met een venige ondergrond, die geen goede referentie is voor de estuariene 

ondergrond van de Binnenschelde. Er is zorg uitgesproken over de droogval tijdens het recreatieseizoen. In relatie tot 

'Boulevard in beweging' geniet dit geen voorkeur. Andere korte termijn maatregelen zijn onder meer defosfatering van 

het suppletiewater uit het Zoommeer en het in circulatie brengen van het water d.m.v. Solarbees. De korte termijn 

maatregelen worden daarbij niet gezien als structurele maatregelen om tot een duurzaam goede waterkwaliteit te 

komen, maar als maatregelen die direct de (zwem)waterkwaliteit kunnen veilig stellen. 

Ook het onderzoek naar de korte termijn maatregelen is door het waterschapsbestuur uitgesteld. Wij hebben de wens 



om eind 2014 de uitgebreide watersysteemanalyse alsnog op te pakken, met de overweging van korte termijn 

maatregelen. Uw suggestie van 'tijdelijke droogval' maakt daar deel van uit. 

2. Uw fractie roept ons op om ons te oriënteren op het project "Groningen Zoemt in de provincie" en te bezien of het 

groenbeheer in onze gemeente bijvriendelijker kan. 

Antwoord: 

Conform "Groningen zoemt" heeft de gemeente Bergen op Zoom in 2012, het jaar van de bij, samen met 17 andere 

regiogemeenten en het Zeeuwse Tholen afgesproken om bij omvorming en bij nieuwe inrichting van openbaar groen, 

daar waar mogelijk, extra aandacht te besteden aan een bijvriendelijke beplanting. 

De laatste jaren zijn er bijvriendelijke beplantingen gerealiseerd op bijvoorbeeld de Schans. Maar ook bij het 

aanbrengen van de compenserende beplanting langs de Parallelweg is zeer bewust gekozen voor een inheemse 

bijvriendelijke beplanting in de vorm van Ligustrum. Daarnaast wordt in het recreatieve gedeelte van de Kragge I 

gewerkt met een imker en wordt een locatie ter beschikking gesteld voor diverse bijenkasten. Het gaat hierbij niet 

zozeer om de oogst van honing maar om het vitaal houden van de volken. Een samenwerking die al jaren goed en 

naar tevredenheid van beide partijen functioneert. 

Ook bij het onderhoud van de bermen wordt rekening gehouden met de bij. Ruwe bermen binnen onze gemeente 

worden gemaaid en geruimd, waarbij tevens rekening gehouden wordt met de uitvoeringsperiode van de 

werkzaamheden. Waar mogelijk wordt een maaironde later uitgevoerd om de bloeiende kruiden zo lang mogelijk te 

behouden. Door het ruimen van het maaisel wordt de bodem verschraald hetgeen een positieve uitwerking heeft op de 

biodiversiteit. 

In samenwerking met IVN de Groene Zoom, en de basisscholen de Biezenhof en de Rode Beuk wordt er jaarlijks in de 

omgeving van de Rode Beuk een akker in gezaaid. Dit zaaifeest is een educatief onderdeel van het lesprogramma van 

beide scholen, leder jaar zaaien vele kinderen de akker in met een vlindervriendelijk mengsel. Hier profiteert de bij 

natuurlijk ook van. In het najaar wordt het gevormde zaad door de kinderen geoogst om vervolgens op vele plaatsen 

weer gezaaid te worden. Er is een aantal jaren geleden een heus bijenhotel gebouwd op deze locatie. 

Daarnaast zal de openbare ruimte vanaf november 2015, conform landelijke regelgeving chemievrij worden beheerd, 

waarbij kan worden opgemerkt dat dit in de waterwingebieden reeds een feit is. Met deze maatregelen wordt 

ingespeeld op de publicatie chemievrijbeheer en het borgen van "Schoon Water", hetgeen voor alle insecten en dus 

ook de bij, een positieve uitwerking zal hebben. 

3. Uw fractie geeft aan dat de manier zoals Heerlen om gaat met vrije ruimte in de stad, middels stadsland bouw, een 

goed voorbeeld is om na te volgen. 

Antwoord: 

Aangezien zowel Burgerparticipatie als Duurzaamheid belangrijke thema's zijn binnen het gemeentelijk beleid, 

berichten wij u dat alle verzoeken en initiatieven die bij de gemeente binnenkomen op het gebied van stadslandbouw in 

principe en zo mogelijk gefaciliteerd worden. 

Stadslandbouw is uitgegroeid tot een landelijke trend en heeft veel potentie en voordelen. Een stadsmoestuin maakt 

braakliggende terreinen mooier, verzorgder en groener. Ervaringen uit andere steden leren dat mensen die 

stadslandbouw initiatieven starten niet alleen ondernemend zijn, maar ook de benodigde kennis, ervaring en mensen 

inbrengen. Een stadsmoestuin brengt buurtbewoners bij elkaar, in de buitenlucht en in beweging. Met elkaar tuinieren 

onder het genot van een kop koffie en een praatje vergroot sociale cohesie en verbetert fysiek en emotioneel welzijn. 

Het geeft inwoners weer verantwoordelijkheid terug over de zorg voor de openbare ruimte wat de binding met hun 

directe leefomgeving versterkt. Dit past goed binnen het beleid om burgerparticipatie en duurzaamheid te bevorderen. 

Huidige voorbeelden van stadslandbouw gefaciliteerd door de gemeente: 

De Meersche Tuin in Bergen op Zoom, is al decennia een groene moestuinparel in de binnenstad waarde gemeente 

de grond ter beschikking stelt. Onlangs hebben wij toestemming verleend aan buurtbewoners in de Fabrieksstraat om 

een nabijliggend braakliggend terrein tijdelijk om te toveren tot buurtmoestuin. De Vitamine G Buurtboomgaard in 

Halsteren heeft de gemeente aangelegd in samenwerking met vmbo de Steenspil en basisschool de Toermalijn. Het 



VMBO heeft hierbij ook een rol in het onderhoud van deze tuin. Daarnaast wordt er op dit moment overleg gepleegd 

met de Voedselbank over mogelijkheden voor een voedseltuin in de stad waar cliënten zelf hun groenten en fruit 

kunnen verbouwen. Ook maakt Bergen op Zoom onderdeel uit van het Brabants Netwerk Stadslandbouw en het 

Landelijk Stedennetwerk Stadslandbouw. Gemeenten binnen deze netwerken ondersteunen elkaar en wisselen 

informatie uit. Zo blijven wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen om alle initiatieven zo goed mogelijk te kunnen 

faciliteren. 

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Ing. P.A.C. Bogers, 

bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277699. 

Hoogachtend, 
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