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Op l 8 november jl. ontvingen wij uw email met uw verzoek aan ons om bij de (073) 681 20 98 

gemeente Bergen op Zoom op een aantal beleidsdossiers te interveniëren. In uw Email 

email refereert u met name aan de ontwikkelingen rondom het Ravelijn, het mvosch@brabont.nl 

gebied rond de Berk, het gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2023 en de Bijlage(n) 

schuldenlast van voornoemde gemeente. Hieronder gaan wij op de door u 

gestelde vragen in. 

Vraag 

U verzoekt ons alles in het werk stellen om de openbaarheid van het Ravelijn te 

realiseren. 

Antwoord 

De provincie heeft voor de restauratie van het Ravelijn in Bergen op Zoom 

inderdaad subsidie verstrekt. In de subsidiebeschikking werden geen 

voorwaarden opgenomen over openstelling. Desondanks ervaren wij de 

gemeente, overigens evenals de gemeente Steenbergen, als een positieve en 

actieve samenwerkingspartner in de Zuidwaterlinie, ook richting het publiek. Met 

de openstelling op zondag wordt onzes inziens voldaan aan het uitgangspunt 

dat het Ravelijn openbaar toegankelijk is. Het Ravelijn wordt bovendien gebruikt 

voor festiviteiten als het Herdenkingsfestival en Wild en Wijn op het Ravelijn. Uit 

navraag bij de gemeente blijkt dat openstelling overigens lastig is vanwege de 

veiligheid en het ontbreken van vrijwilligers/begeleiders om de bezoekers te 

ontvangen. 
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Vraag 

U verzoekt ons de gemeente Bergen op Zoom te verzoeken het gebruik/misbruik 

van het Ravelijn aan te possen c.q. te stoppen en daarmee de cultuurhistorische 

en landschapskwaliteit te respecteren. 

Antwoord 

Wij vertrouwen erop dot de gemeente zich als een goed rentmeester gedraagt. 

Er dient een juiste balans gevonden te worden tussen enerzijds het openbaar 

maken en dus gebruiken van het vestingwerk en anderzijds het behoud van dit 

mooie erfgoed. Wij kunnen ons voorstellen dot het houden van evenementen 

zich beperkt tot het voorjaar en het hoogseizoen zodat het talud voor de rest 

van het jaar zo min mogelijk belast wordt. 

Vraag 

U verzoekt ons het verkoopproces van de gronden rond 'De Berk' te 

onderzoeken (inclusief de besteding van de gelden in het kader van de 

provinciale regeling Landschappen van Allure) . 

Antwoord 

De verkoop van gronden rond 'De Berk' betrek een gemeentelijke 

aangelegenheid. Wij zien geen rol voor ons bi j dit onderwerp. 

Vraag 
U verzoekt ons het gemeentelijke rioleringsplan te toetsen aan de afspraken uit 

het Bestuursakkoord Water. 

Antwoord 
Landelijk wordt de voortgang van de afspraken uit het Bestuursakkoord Water 

gemonitord in de Stuurgroep Water. Elk Waterschap heett 'kringen' met een 

aantal gemeenten waarin de afspraken worden besproken en vastgelegd. U kun 

uw vraag het beste aan het Waterschap Brabantse Delta stellen . 

Vraag 
U verzoekt ons als toezichthouder de verhoudingen (balans) tussen 

politici/bestuurders in Bergen op Zoom te onderzoeken. U verwijst hierbij onder 

ander naar de hoogte van de schuldenlast van de gemeente. 

Antwoord 
De provincie beoordeelt met Financieel Toezicht ieder jaar de gemeentelijke 

begrotingen. Voor 2019 was de meerjarenraming van Bergen op Zoom reëel en 

structureel sluitend . Voor 2020 lijkt de begroting voorlopig reëel en structureel 

sluitend, al heett Bergen op Zoom grote tekorten op het sociaal domein. Bergen 

op Zoom heett inderdaad een flinke schuldpositie, maar die is niet veel hoger 

dan van andere gemeenten. 
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Op het punt van de bestuurlijke verhoudingen binnen de gemeente Bergen op 

Zoom zouden wij het volgende op willen merken. Voor een bestuurskrachtige 

gemeente is constructieve onderlinge samenwerking, dus een goed samenspel, 

tussen college, raad en ambtelijk apparaat van zeer groot belang. Bij twijfels 

over de kwaliteit van dit samenspel laten gemeenten in veel gevallen een 

bestu u rskrachtonderzoek doen. 

Het initiatief daartoe ligt in eerste instantie bij het gemeentebestuur zelf. Wij 

adviseren u dan ook deze problematiek binnen de gemeenteraad aan de orde 

te stellen en zo te bezien of uw ervaringen breder worden gedeeld. 

Wij vertrouwen erop dot uw vragen hiermee zijn beantwoord. 

Gedeputeerde Stoten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

N. Wester, 

programmamanager Kwaliteit Openbaar Bestuur 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
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