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Revitalisering binnenstad Bergen op Zoom in samenwerking met de provincie
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Bij brief van 20 februari 2021, ingekomen op 23 februari 2021, heeft u namens
de Forum voor Democratie fractie schriftelijke vragen gesteld over de
revitalisering binnenstad Bergen op Zoom.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Is het plan van aanpak zoals vermeld in het krantenartikel bij bijlage 1 een
aanpak die in samenwerking met de provincie is genomen?
Antwoord: Nee, de gemeente is bevoegd orgaan en handelt hierin op eigen
initiatief. De gemeente heeft ons geïnformeerd over het opstellen van de
beleidsregels om lichte horeca op korte termijn in de binnenstad beter
mogelijk te maken en de bespreking met een brede groep belanghebbenden.

2. Zo nee, waarom is de provincie hiervan niet op de hoogte of bij betrokken?
Antwoord: de provincie is hiervan op de hoogte.

3. Zo ja, is GS het met FVD eens dat het opvullen van leegstaande panden met
lichte horeca het probleem niet gaat oplossen getuige het krantenartikel in
bijlage 2?
Antwoord: Ja daar zijn we het mee eens. Er liggen landelijk grote uitdagingen
voor het vitaal houden van binnensteden en het herbestemmen van leegstaand
vastgoed. Gemeente Bergen op Zoom start daarom een participatieproces om

jmulders2@brabant.nl
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-

met alle belanghebbenden, nieuwe ondernemers en investeerders een actieplan
te maken als basis voor langdurige intensieve samenwerking en eigenaarschap.
Dat is overeengekomen in de Intentieovereenkomst transformatie binnenstad
Bergen op Zoom die we eind 2020 sloten.
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4. In het plan van aanpak met de provincie wordt vermeld: “een levendige
binnenstad met de juiste voorzieningen en een goede combinatie van wonen,
werken en leisure” hoe verhoudt dit citaat zich tot het toe laten van nog meer
horeca in de Bergse binnenstad?
Antwoord: In de binnenstad van Bergen op Zoom liggen kansen om zowel in
kwalitatief als in kwantitatief opzicht een aantrekkelijk regionaal leef-en
vestigingsklimaat te ontwikkelen voor wonen, werken, cultuur en recreatie in
combinatie met opgaven als klimaatadaptatie, energietransitie, sociale
inclusiviteit, herontwikkeling cultureel erfgoed en gezonde en duurzame
leefomgeving. De voorgenomen beleidsregels betreffen vestiging onder strikte
voorwaarden van kleinschalige lichte horeca tot 250 m2 en gelden voor het
publieksgerichte gebied van het centrum. De gemeente verwacht dat dit tot een
klein aantal nieuwe horecavestigingen leiden.

5. Is het college het met FVD eens dat er meer nadruk moet komen op een
compactere binnenstad waarbij er meer nadruk komt op wonen, werken en
leisure zoals het doel van het revitaliseringsproject behelst?
Antwoord: Ja onze samenwerking is gericht op het komen tot een compacte
binnenstad conform de nota ‘Perspectief binnenstad Bergen op Zoom 13 januari
2020 Goudappel Coffeng’ die onderdeel is van de Intentieovereenkomst.

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen
besluit,
namens deze,

P. Josseaud,
programmamanager Majeure projecten en Ontwikkelbedrijf
(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het college, digitaal door
de verantwoordelijk programmamanager ondertekend)
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