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Aan het college van B&W van de gemeente Bergen op Zoom
Betreft: aanpak van de Binnenschelde
Bergen op Zoom, 16 november 2016

Geacht college,
Via schrijven van dhr. C Jongejan zijn ons ideeën toegekomen om op kortere termijn de
Binnenschelde te gaan aanpakken.
Onze stad heeft gigantische mooie mogelijkheden voor waterrecreatie aan de Binnenschelde.
Wij willen ons graag ook profileren als een toeristische recreatieve stad. Momenteel wordt
er veel werk gemaakt van “de Boulevard in beweging”, het water wonen aan het water en
het verleggen van de haven met het herstel van de West Brabantse Waterlinie. Ook de
provincie onderschrijft door het opnemen van Bergen op Zoom in haar folder van
Connecting Delta het belang voor de toeristisch-recreatieve sector in deze regio.
Water moet uitnodigen om te kunnen zwemmen, zeilen, surfen etc : het recreëren. De
ontwikkelingen nu zijn erop gericht om alles te doen in de omgeving maar niet de
Binnenschelde zelf aan te pakken. Er wordt aangegeven dat we tot 2028 zullen moeten
wachten indien we wachten op het proces van de verzilting van het Volkerak – Zoommeer.
Wij zijn met dhr. Jongejan van mening dat wil je daadwerkelijk gaan recreëren aan de
Binnenschelde dat je daar dan ook op korte termijn aan de slag moet. Het besteden van
€ 900.000 in de Boulevard in beweging aan het breder maken van stranden, het naar
buitenkeren van het zwembad en het aanleggen van een steiger lijkt dan het stoppen van
geld in projecten terwijl “de basis” niet op orde lijkt.
Dhr Jongejan kwam met een plan om te onderzoeken of het mogelijk is om zoutwater uit de
Oosterschelde te gebruiken voor de Binnenschelde. Ook om een deel van de Binnenschelde
uit te diepen. En dat deel apart gebruiken voor faciliteiten, beter een kleiner goed water dan
een groot onbruikbaar. Hiernaast vinden wij het belangrijk om actief te kijken naar het
onderhoud van de Binnenschelde. Wij zien graag een plan van aanpak voor het regelmatig
maaien en het in de zomer wekelijks onderhouden van de verbrede stranden.
In het basisplan van dhr Jongejan staat een brug getekend, het CDA wil de Binnenschelde
niet opsplitsen in 2-delen, maar wel een verbinding bij de Waterschans. Een bijkomstig
voordeel zou kunnen zijn dat dit dan een noodroute voor personenauto’s kan zijn op het
moment van een calamiteit op de Plaat.
Wij waarderen de plannen van dhr Jongejan en het feit dat hij meedenkt met de ontwikkelingen rondom de Binnenschelde.
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Wij hebben als CDA-fractie de volgende vragen:
1. Is het mogelijk om de plannen om de Binnenschelde op een andere manier van schoner
water/bodem te voorzien te onderzoeken en ook de kosten te betrekken? Hierbij graag
ook kijken naar de mogelijkheid om
∗ Zoutwater uit de Oosterschelde te gebruiken;
∗ Een deel van de Binnenschelde uit te diepen, om dit apart te gebruik voor faciliteiten.
2. Ziet de gemeente ook het belang van het aanpakken van de Binnenschelde nu in plaats
van over 15 jaar?
3. Is het mogelijk om erna te streven om met de uitkomsten van het onderzoek te komen
voor het beleidskader 2018 dus in juni 2017?
4. Is het mogelijk om een onderhoudsplan voor het regelmatig maaien en het in de zomer
wekelijks onderhouden van de verbrede stranden met kosten plaatje aan te leveren;
Hierbij twee varianten: 1. wat nu is ingepland (begroot) en 2. wat gezien de
ontwikkelingen wenselijk is.
5. Ziet het college ook de voordelen van het aanleggen van een ontsluitingsweg, niet voor
vrachtwagens, voor het geval van calamiteiten op de Plaat.
Wij wachten met belangstelling uw antwoord af.
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