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Beste mevrouw Peters en meneer Van den Kieboom,

In uw brief van 4 maart 2017 stelt u ons vragen over de Noordlandseweg. Graag beantwoorden wij hieronder uw 
vragen als volgt.

Vragen:
1. Wie is de eigenaar van de Noordlandseweg op de Molenplaat?
Antwoord: De,Noordlandseweg is deels eigendom van de gemeente Bergen op Zoom en deels eigendom van 
waterschap Brabantse Delta. Inrichting van de weg, evenals beheer en onderhoud zijn de verantwoordelijkheid van de 
gemeente.

2. Wie is verantwoordelijk voor het bewaken en voorkomen van de aantasting van de kwaliteit van dit aantrekkelijke 
gebied?

Antwoord: De Noordlandseweg en omgeving wordt onderhouden door de eigen buitendienst van de gemeente. Het 
onderhoud vindt plaats conform de IBOR-systematiek. Deze systematiek wordt gebruikt om het beheer en onderhoud 
van de openbare ruimte te bepalen. Het onderhoudsbeeld voor het buitengebied is vastgesteld op niveau C. Dit houdt 
in dat afval en zwerfvuil deels tot het beeld behoren. Dit betekent dat de belevingswaarde laag is omdat de 
buitenruimte, bij een niveau C, een sobere uitstraling heeft.

3. Bent u bekend met de vervuiling en verloedering die er in dit gebied in toenemende mate plaatsvindt?
Antwoord: We zijn bekend met de hoeveelheid afval en zwerfvuil in die omgeving. Om deze reden is het een gebied 
wat op het thema reiniging extra aandacht krijgt. Binnen enkele uren kan echter het beeld sterk wisselen door 
weersomstandigheden en aantallen bezoekers. De inzet voor reiniging wordt hierop afgestemd.

4. Zo ja, bent u bereid om de politie te verzoeken om regelmatig en op wisselende momenten extra te surveilleren in 
dit gebied danwel onze eigen BOA’s hiervoor in te zetten?

Antwoord: De door de gemeente ontvangen meldingen over afvaldumpingen en zwerfafval worden gecommuniceerd 
met de boa’s. Door de boa’s wordt hier aandacht aan besteed. Alleen in die gevallen waar concreet een verdachte kan 
worden gekoppeld aan aangetroffen afval kan door een boa proces-verbaal worden opgemaakt. Voor zwerfafval ligt dit 
extra lastig. Tijdens de rondes van de boa's is hier aandacht voor, echter personen die papiertjes, blikjes e.d. 
weggooien kunnen alleen worden bekeurd als dat op heterdaad wordt waargenomen door een boa. Men gooit helaas 
nu eenmaal makkelijker afval van zich af als er geen politie of boa in het zicht is. Desondanks wordt betreffende locatie 
met regelmaat en op wisselende tijdstippen door de boa's meegenomen in de surveillancerondes.



5. Is het mogelijk om de Noordlandseweg op te nemen in de opruimroute van de buitendienst?
Antwoord: De Noordlandseweg zit in de reguliere route die de buitendienst heeft om afval en zwerfvuil op te ruimen.
We kunnen momenteel twee Bergen op Schoon teams inzetten die bestaan uit arbeidsparticipanten die additioneel 
werk verrichten. Hierdoor kunnen we de openbare ruimte c.q. leefbaarheid van de stad een extra impuls geven 
bovenop het kwaliteitsniveau wat is vastgelegd in IBOR. We zullen het gebied rond de Noordlandseweg gedurende het 
hoogseizoen opnemen in de werkplanning van deze teams.

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,
het college van burgemeester en wethouders, 
namens het college,

Dhr. P.A.M. van der Velden 
Wethouder


