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Beste heer Krijnen,

In uw brief van 19 augustus jl. verzoekt u het college de eerder aan de portefeuillehouder gestelde vraag te 
beantwoorden wanneer de kademuur aan de Zuidzijde Haven wordt hersteld. De behoefte aan herstel beperkt zich 
overigens niet alleen tot de kademuur aan de zuidzijde, maar geldt voor alle kademuren rondom de Oude Binnenhaven, 
dus zowel de kades Noordzijde als Zuidzijde Haven. Onze beantwoording omvat dan ook de aanpak van het herstel van 
beide kades.

Voordat wij op uw vragen ingaan willen wij nog reageren op hetgeen u in uw inleiding heeft benoemd. U stelt dat de raad 
via een publicatie in de krant informatie over het herstel van de kademuren heeft moeten vernemen. Wij wijzen u erop dat 
de informatie die wij deelden met de bewoners ook met uw gemeenteraad is gedeeld in een afschrift van de 
bewonersbrief met bezorgdatum 21 juli 2021. De brief was als ingekomen stuk bij volgnummer 541 door de griffie 
opgenomen. Wij meenden dat dit voor uw raad op dat moment voldoende was om u adequaat te informeren.

Uit voorzorg en in afwachting van herstel besloot ons college eerder een deel van de parkeervakken langs de Zuidzijde 
Haven af te sluiten. Dit betreft het gedeelte waar nu al vervormingen in het metselwerk zichtbaar zijn. Deze 
parkeervakken worden voornamelijk gebruikt door bewoners met een parkeervergunning.
U stelt voor de kosten voor de verleende parkeervergunning geheel of gedeeltelijk te restitueren. Wij begrijpen dat de 
bewoners hier ongemak van ervaren, maar zien hierin geen aanleiding voor kostenvermindering. Op loopafstand is 
immers voldoende parkeergelegenheid.

Vragen

1. Klopt het dat u van plan bent om pas na 2023 de kademuur te renoveren?
Antwoord:
Om de kademuren weer veilig te maken worden op korte en lange termijn meerdere maatregelen voorzien. Zo worden de 
kademuren binnenkort voorzien van een tijdelijke ondersteuning om deze weer stabiel te maken. Voor met name de 
maatregelen op lange termijn zijn meerdere scenario’s denkbaar met een uiteenlopend eindbeeld. Deze scenario's 
worden met bekostigingsvoorstel ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Ook al is het de intentie van het college 
haast te maken met herstel van de kademuren, het opstellen van de scenario's kost tijd in planvorming en voorbereiding 
zodat niet eerder dan 2023 met de uitvoering kan worden gestart.
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2. Waarom doet u niets om de bomengroei in de kademuur te voorkomen?
Antwoord:
Onderhoud aan kunstwerken (red. de technische benaming voor civiele objecten zoals een kademuur) is in het IBOR wel 
voorzien, echter het schoonhouden van de kademuren was uitgesteld in afwachting van de eerder geplande renovatie 
van het metselwerk. Onze buitendienst heeft inmiddels het (onbeschermde) groen van de kademuren verwijderd.

3. Welke inzichten verwacht u van een onderzoek naar de kademuur?
Antwoord:
Uit het onderzoek wordt duidelijk waar sprake is van instabiliteit en welke maatregelen hiertegen kunnen worden 
genomen. Uit het onderzoek wordt ook duidelijk of de eerder uitgevoerde noodmaatregel, het opheffen van het parkeren 
langs de Zuidzijde Haven nog noodzakelijk is. Helaas zijn de resultaten niet gunstig, zodat op korte termijn langs de 
kademuren als aanvullende maatregel een tijdelijke ondersteuning wordt aangebracht. Deze resultaten bevestigen ook 
dat de eerder genomen maatregel met betrekking tot het opheffen van parkeren langs de Zuidzijde Haven een juiste 
keuze was. Nadat een tijdelijke ondersteuning is aangebracht zal het parkeerverbod worden opgeheven.
Daarnaast geven de resultaten input voor mogelijke scenario’s voor definitief herstel. De definitieve maatregelen worden 
afgewogen tegen de risico's voor de omgeving in tijd bezien, in kosten en de mate van hinder tijdens de 
herstelwerkzaamheden.

4. Waarom is het onderhoud aan de kademuur vier jaar geleden uit het onderhoud gehaald?
Antwoord:
Het herstel van de kademuren valt onder groot onderhoud. Hiervoor was binnen de begroting door uw raad in 2016 reeds 
krediet gevoteerd. Voor herstel van de kademuren en de reconstructie van de aanliggende verharding van de kades 
bleek dit onvoldoende. Het deel van het voor onderhoud kunstwerken gereserveerde budget is vervolgens gebruikt voor 
de benodigde onderzoeken en sterkteberekeningen. Tevens worden hiermee de nog te nemen tijdelijke ondersteuningen 
bekostigd.
Zoals gemeld leggen wij de diverse scenario’s met de daarbij behorende financiële kaders op een later moment aan uw 
raad voor (zie ook antwoord 1).

5. Bent u het ermee eens dat het nalaten van onderhoud aan de kademuur het gevolg is van “window dressing" 
van de financiële positie van onze gemeente?
Antwoord:
Neen. Met het herstel van de kademuren zijn hoge kosten gemoeid; deze kosten zijn in de gemeentelijke begroting niet 
voorzien. Zie ook ons antwoord op uw vraag 2 en 4.

6. Ziet u in dat uitstel van groot onderhoud uiteindelijk tientallen duizenden euro's meer kost dan nodig?
Antwoord:
Op veel plaatsen in het land is sprake van een slechte staat van oude kademuren. Onderzoek naar de staat van de 
kades en daarna het onderzoek naar een verantwoord herstel, ook in financiële zin, is complexe materie. Dit kost tijd. De 
kosten van herstel zijn daarnaast onderhevig aan marktwerking en niet aan het uitstellen daarvan. Het uitstellen van het 
renovatiewerk aan het metselwerk heeft geen effect op de omvang van de maatregel om de stabiliteit te vergroten. 
Projectvoorbereiding en een contract dat risico’s op een goede manier verdeelt, beperkt de kosten. Herstel van de 
kademuren kan samenvallen met de aanleg van een bergbezinkbassin om de waterkwaliteit van de waterpartijen 
Scheldevesting te verbeteren, en het werk kan mogelijk deel uitmaken van een subsidiabel traject in de Erfgoeddeal. Dit 
zal komende maanden worden verkend en onderdeel uitmaken van de aan uw raad voor te leggen besluitvorming.



Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd,
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer Frans van Efferen, 
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277540.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, 
namens het college,

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


