
   

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Onderzoek Evaluatie ISV-bestedingen 

Fort-Zeekant en Borgvliet 

gemeente Bergen op Zoom 

 

Eindrapportage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
maart 2015 

 

 

 

Postbus 5000 

4700 KA ROOSENDAAL 

 

www.rekenkamerwestbrabant.nl  

 

 



 

     Evaluatie ISV-bestedingen Fort-Zeekant en Borgvliet 
 

2 

 



 

     Evaluatie ISV-bestedingen Fort-Zeekant en Borgvliet 
 

3 

Inhoudsopgave 

 

1. Inleiding ......................................................................................................... 5 
1.1. Leeswijzer ........................................................................................................ 5 

1.2. Aanleiding ......................................................................................................... 5 

1.3. Doel en onderzoeksvragen .................................................................................. 6 

1.4. Uitvoering van het onderzoek .............................................................................. 7 

2. (Landelijke) beleidskaders ............................................................................. 9 
2.1. Wet stedelijke vernieuwing ................................................................................. 9 

2.2 Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 2000-2004 ................................................... 10 

3. Korte schets twee wijken.............................................................................. 13 

3.1. Inleiding .......................................................................................................... 13 

3.2. Fort-Zeekant .................................................................................................... 13 

3.3. Borgvliet .......................................................................................................... 13 

4. Doeltreffendheid besteding ISV: output ....................................................... 15 

4.1. Inleiding .......................................................................................................... 15 

4.2. ISV-periode 1: doelstellingen en behaalde resultaten (output) ................................ 16 

4.2.1. Wijkontwikkelingsplannen (periode 2000-2004) .................................................... 16 
4.2.2. Fort-Zeekant: behaalde resultaten ...................................................................... 19 
4.2.3. Stimuleringsbijdrage: behaalde resultaten (output) ............................................... 19 
4.3. ISV-periode 2: doelstellingen en behaalde resultaten (output) ................................ 20 

4.3.1. Meerjarig Ontwikkelingsprogramma 2005-2009 .................................................... 20 
4.3.2. Fort-Zeekant en Borgvliet: behaalde resultaten .................................................... 22 
4.4. ISV-periode 3: doelstellingen en behaalde resultaten (output) ................................ 24 

4.4.1. Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 2010-2014 ................................................... 24 
4.4.2. Fort-Zeekant en Borgvliet: behaalde resultaten .................................................... 25 

4.4.3. Slotsom bereikte output .................................................................................... 27 
4.4.4. Verklaringen voor (niet) behaalde resultaten ........................................................ 27 

4.4.5. Informeren gemeenteraad over output ................................................................ 28 
4.5. Resumé ........................................................................................................... 29 

5. Doeltreffendheid besteding ISV: outcome .................................................... 31 
5.1. Inleiding .......................................................................................................... 31 

5.2. De bereikte maatschappelijke effecten (outcome) ................................................. 31 

5.2.1 Beoogde maatschappelijke effecten en bijbehorende indicatoren (drie ISV-periodes) 31 
5.2.2 De behaalde outcome ........................................................................................ 32 
5.2.3 Slotsom bereikte outcome ................................................................................. 36 
5.2.4 Informeren gemeenteraad over outcome ............................................................. 37 

5.3 Resumé ........................................................................................................... 37 

6. Doelmatigheid besteding ISV........................................................................ 38 
6.1. Inleiding .......................................................................................................... 38 

6.2. Bestedingen ISV-middelen ................................................................................. 38 

6.3. Bestedingen naar gebied en als stimuleringsgelden ............................................... 40 

6.4. Informeren gemeenteraad over uitgaven ............................................................. 42 

6.5. Resumé ........................................................................................................... 43 

7. Leren van de ISV-perioden ........................................................................... 44 

7.1. Inleiding .......................................................................................................... 44 

7.2. Opgave stedelijke vernieuwing na 2014 ............................................................... 44 

7.3. Leerpunten ...................................................................................................... 45 

7.4. Resumé ........................................................................................................... 47 



 

     Evaluatie ISV-bestedingen Fort-Zeekant en Borgvliet 
 

4 

8. Conclusies en aanbevelingen ........................................................................ 48 
8.1. Inleiding .......................................................................................................... 48 

8.2. Conclusies ....................................................................................................... 48 

8.3. Aanbevelingen .................................................................................................. 50 

9. Reactie College op conceptrapport ............................................................... 52 

10. Nawoord ....................................................................................................... 56 
  

 

Bijlagen 

 

Bijlage 1  Onderzoeksverantwoording .......................................................................... 57 

Bijlage 2 Overzicht doelstellingen drie ISV-periodes Bergen op Zoom .............................. 61 

Bijlage 3 Figuren ontwikkeling vier wijken  .................................................................. 71 

Bijlage 4 Toets normenkader  .................................................................................... 81 

 
 



   

     Evaluatie ISV-bestedingen Fort-Zeekant en Borgvliet 
 
5 

1. Inleiding 
 

1.1. Leeswijzer 

 

Deze nota van bevindingen over de evaluatie van de ISV-middelen in de wijken 

Fort-Zeekant en Borgvliet (Nieuw Borgvliet en Langeweg) in Bergen op Zoom 

bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Hoofdstuk 1 behandelt de aanleiding van het onderzoek, formuleert de 

onderzoeksvragen en beschrijft hoe dit onderzoek is uitgevoerd. 

 Hoofdstuk 2 schetst de landelijke en provinciale ISV-beleidskaders en de kaders 

die de gemeente Bergen op Zoom in 2000 heeft opgesteld voor de aanpak van 

Fort-Zeekant en Borgvliet.  

 Hoofdstuk 3 geeft een kort beeld van de wijken Fort-Zeekant en Borgvliet en de 

problemen die aanleiding waren voor een aanpak.  

 Hoofdstuk 4 en 5 geven antwoorden op de vraag naar de doeltreffendheid van 

de ISV-bestedingen in de twee aandachtswijken. Hoofdstuk 4 gaat nader in op 

de beoogde en behaalde prestaties (output) en hoofdstuk 5 behandelt de 

beoogde en behaalde maatschappelijke effecten (outcome). Tevens wordt in 

beide hoofdstukken antwoord gegeven op de vraag in hoeverre de gemeente-

raad over de doeltreffendheid is geïnformeerd. 

 Hoofdstuk 6 geeft antwoord op de doelmatigheid van de ISV-bestedingen in de 

twee aandachtswijken en de wijze waarop de gemeenteraad is geïnformeerd. 

 Hoofdstuk 7 geeft de belangrijkste leerpunten van vijftien jaar stedelijke ver-

nieuwing in de twee aandachtswijken. 

 Hoofdstuk 8 bevat de eindconclusies en doet enkele aanbevelingen voor 

toekomstig beleid. 

 In hoofdstuk 9 is de reactie van het College op de conceptrapportage 

opgenomen. 

 Hoofdstuk bevat het Nawoord daarop van de Rekenkamer.  

 

 
Borgvliet 
Wanneer we het over de wijk Nieuw Borgvliet – Langeweg hebben, gebruiken we de 
verzamelnaam Borgvliet voor de leesbaarheid. Wanneer de we subwijken Nieuw Borgvliet 
en Langeweg afzonderlijk bespreken, gebruiken we hier de eigennamen. Overigens geldt 
dat ook bij het afzonderlijk bespreken van de subwijken Fort en Zeekant, die gezamenlijk 
de wijk Fort-Zeekant worden genoemd. 

 

 

In de bijlagen zijn alle bronnen opgenomen, staan de beoogde doelstellingen 

voortkomend uit de drie meerjaren ontwikkelingsprogramma’s stedelijke 

vernieuwing schematisch onder elkaar, worden figuren van de ontwikkeling van de 

twee wijken getoond en wordt het normenkader getoetst. 

 

1.2. Aanleiding  

 

Met ingang van 1 januari 2000 is de Wet stedelijke vernieuwing in werking 

getreden. De gemeente Bergen op Zoom heeft in de periode 2000-2014 in totaal 

circa 16 miljoen euro aan ISV-middelen ontvangen. De middelen zijn voor een deel 

uitgekeerd ten behoeve van de ontwikkeling van de wijken Fort-Zeekant en 
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Borgvliet. Daarop aansluitend is ook voorzien in wijkontwikkeling in een aantal 

andere wijken in Bergen op Zoom, zoals Gageldonk-West die inmiddels al deels in 

uitvoering is. 

 

De raad van de gemeente Bergen op Zoom heeft de Rekenkamer West-Brabant 

verzocht om voor de wijken Fort-Zeekant en Borgvliet onderzoek te doen naar de 

besteding van de ISV-middelen. Het veldwerk voor het onderzoek is uitgevoerd 

door Onderzoeksbureau Regioplan. 

 

1.3. Doel en onderzoeksvragen 

 

Dit onderzoek dient inzicht te bieden in de doeltreffendheid en doelmatigheid van 

de inzet van ISV-middelen ten behoeve van de wijkontwikkeling in de wijken Fort-

Zeekant en Borgvliet. Het moet duidelijk worden of en in hoeverre de beoogde 

maatschappelijk effecten zijn gerealiseerd. Ook moet dit onderzoek mogelijke 

leerpunten signaleren ten behoeve van de wijkontwikkeling in andere wijken.  

 

De volgende vier centrale onderzoeksvragen zijn geformuleerd: 

A. In hoeverre is de inzet van ISV- (en andere gemeentelijke) middelen ten 

behoeve van de ontwikkeling van de wijken Fort-Zeekant en Borgvliet als doel-

treffend aan te merken? 

B. En in hoeverre als doelmatig? 

C. Op welke wijze is de gemeenteraad geïnformeerd over de inzet van de ISV-

middelen? 

D. Tot welke leereffecten leiden de ervaringen in de wijken Fort-Zeekant en 

Borgvliet voor de aanpak in andere wijken? 

 

Onderzoekafbakening 

Het onderzoek richt zich op de periode van 2000 tot heden en betreft alleen de 

fysieke investeringen. Het heeft hierbij de focus op: 

 De inzet van de ISV-middelen voor het onderdeel Ruimte.1 

 De revitalisatiegebieden, met in het bijzonder aandacht voor de wijken Fort-

Zeekant en Borgvliet. 

 Algemene stimuleringsprojecten die ook van toepassing zijn op de revitalisatie-

gebieden, zoals woningverbetering en restauratie van monumenten.2 

 

Omdat de gemeente over de ontvangen subsidies in de ISV-periodes 2000-2004 en 

2005-2009 al verantwoording heeft afgelegd aan de provincie, zal de recht-

matigheid van bestedingen buiten beschouwing worden gelaten. 

 

                                                      
1 Er zal op basis van dit uitgangspunt niet worden ingegaan op de inzet van ISV-gelden voor 
  bodemsanering en sanering van verkeers- en spoorweglawaai. 
2 Aanvankelijk was het voornemen om ook het versterken van welzijns- en zorginstellingen en  
  het realiseren van voldoende ouderenhuisvesting uit te voeren als onderdeel van ISV. Bij  
  het opstellen van MOP2 is echter besloten dit niet meer als onderdeel van ISV uit te voeren. 
  Deze onderwerpen zijn daarom ook niet bij de uitvoering van dit onderzoek betrokken. Zie 
  ook paragraaf 4.3.2. 
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1.4. Uitvoering van het onderzoek 

 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn de volgende activiteiten in 

chronologische volgorde uitgevoerd.  

 

 Documentanalyse en data-analyse 

In het kader van het onderzoek zijn de meerjarenontwikkelingsplannen, 

wijkontwikkelingsplannen, verantwoordingsrapportages, gemeentelijke program-

mabegrotingen en overige relevante gemeentelijke documenten met betrekking tot 

de inzet van ISV-middelen bestudeerd.  

 

Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de buurtwaardering en leefbaarheid 

(outcome) in de wijken Fort-Zeekant en Nieuw Borgvliet sinds de inzet van ISV-

middelen, hebben wij ook gebruikgemaakt van de resultaten van de Gemeente-

peilingen die de gemeente Bergen op Zoom vanaf 2001 tweejaarlijks uitzet onder 

haar inwoners. Verder is ook gebruik gemaakt van de beschikbare data van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de wijken Fort-Zeekant en Nieuw 

Borgvliet. 

 

 

 

 

 

 

 Interviews medewerkers gemeente en corporatie 

Er zijn gesprekken gevoerd met negen vertegenwoordigers van de gemeente en 

ook met een vertegenwoordiger van de betrokken woningcorporatie Stadlander.3 

 

 Focusgroepen bewoners  

In het kader van het onderzoek hebben twee groepsgesprekken met bewoners 

plaatsgevonden. Met respectievelijk zeven en vier bewoners uit de wijken Fort-

Zeekant en Nieuw Borgvliet is besproken hoe zij de stedelijke vernieuwing in hun 

wijk hebben ervaren, welke gevolgen dit heeft gehad op de leefbaarheid en hoe zij 

het participatietraject hebben ervaren. Ook hun wensen voor de toekomst zijn aan 

de orde gekomen in de gesprekken. 

 

Werving bewoners 

Om bewoners en ondernemers uit de wijken Fort-Zeekant en Nieuw Borgvliet te werven 

voor een groepsgesprek: 

- zijn ambtenaren (projectleiders, wijkmanagers), gebiedsconsulenten van Stadlander en 

(ex-)vertegenwoordigers van de wijkcommissies benaderd voor het aanleveren van 

mogelijke kandidaten;  

- is via O&S een uitnodiging verstuurd aan de burgerpanelleden uit de wijk Nieuw 

Borgvliet; 

- is via een advertentie in de wijkkrant van Fort-Zeekant een oproep voor deelname 

geplaatst; 

- zijn de mogelijke kandidaten benaderd per mail, telefoon en in één geval per brief. 

 

 

                                                      
3 De corporatie komt voort uit fusies tussen regionale woningcorporaties in 2005 en  2011. In  

  Bergen op Zoom waren Spectrum (tot 2005) en Wonen West Brabant (tot 2011) de voor- 
  lopers van Stadlander. 

Overzicht bronnen 
In bijlage 1 staat een overzicht van de door ons gebruikte documenten, data en 
gesproken raadsleden, professionals en betrokkenen. 
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 Focusgroep vertegenwoordiging raad 

Vervolgens zijn alle fracties in de raad uitgenodigd voor een bijeenkomst. In deze 

bijeenkomst is met negen raadsleden – die zeven fracties vertegenwoordigen – 

gesproken over de wijze waarop de gemeenteraad is geïnformeerd over de inzet 

van de ISV-middelen en de realisatie van doelen. Ook is de betrokkenheid van de 

raad met de stedelijke vernieuwing aan de orde geweest en is er gediscussieerd 

over hoe de raad de komende periode geïnformeerd wil worden. 

 
 Toetsende sessie 

Met de ambtenaren die betrokken zijn bij de wijkontwikkeling in Bergen op Zoom, 

heef een afsluitende sessie plaatsgevonden. Het doel van deze toetsende sessie 

was tweeledig: enerzijds zijn de voorlopige onderzoeksbevindingen getoetst onder 

de deelnemers, anderzijds zijn de leereffecten uit het onderzoek verder aange-

scherpt. 
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2. (Landelijke) beleidskaders 
 

2.1. Wet stedelijke vernieuwing 

 
Met ingang van 1 januari 2000 is de Wet stedelijke vernieuwing in werking 

getreden. Op basis van deze wet stelde het Rijk een Investeringsbudget Stedelijke 

Vernieuwing (ISV) ter beschikking aan iedere Nederlandse gemeente. De 

subsidieregeling beoogt een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de woon- 

en milieukwaliteit, de omgevingskwaliteit, het zorgvuldig ruimtegebruik en de 

fysieke voorwaarden voor een aantrekkelijke, sociale en veilige omgeving. De 

dertig grootste Nederlandse gemeenten ontvingen het budget rechtstreeks van het 

Rijk. Voor de niet-rechtstreekse gemeenten was de provincie budgethouder. 

Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen gemeenten met veel ‘stedelijke 

problematiek’ (middelgrote gemeenten) en gemeenten met weinig ‘stedelijke 

problematiek’ (kleinere gemeenten). Dit onderscheid werd beleidsmatig vertaald in 

respectievelijk programmagemeenten en projectgemeenten. De gemeente Bergen 

op Zoom viel onder de programmagemeenten. 

 

Kaders en verantwoording ISV-1 en ISV-2 

Tot 2011 moesten programmagemeenten, die in aanmerking wilden komen voor 

ISV-middelen vanuit het Rijk, een meerjarenontwikkelingsprogramma (MOP) 

voorleggen aan de provincie. De landelijke overheid en de provincie gaven voor het 

opstellen van een MOP de kaders aan. Voor de eerste ISV-periode gaf het Rijk als 

kader mee dat de gemeenten op twaalf ‘prestatievelden’ dienden aan te geven 

welke doelstellingen en maatregelen ze nastreefden en hoe ze dit wilden toetsen. 

Ook de provincie gaf enkele fysieke en ruimtelijke accenten mee waaraan de MOP 

aan moest voldoen. Bij het begin van elke ISV-periode kregen de programma-

gemeenten op basis van een bepaalde verdeelsleutel een beschikking van de 

provincie. Deze beschikking was binnen het programma vrij te besteden (het was 

niet geoormerkt). 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aan het eind van de twee ISV-periodes 2000-2004 en 2005-2009 moesten 

gemeenten vervolgens verantwoording afleggen aan de provincie over zowel de 

besteding van de ISV-middelen als de realisatie van het programma.  

 

Bergen op Zoom heeft over de twee periodes verantwoording afgelegd aan de 

provincie Noord-Brabant. In die verantwoording is inzicht gegeven in de besteding 

van de financiële middelen en de realisatie van de in dat kader uitgevoerde 

projecten. Op basis van deze verantwoordingen zijn voor deze twee periodes de 

beschikkingen omgezet in een definitieve uitkering. 

 

Wat waren de landelijke verschillen tussen ISV-1 en ISV-2? 
De belangrijkste verandering was dat er in ISV-2 minder prestatievelden waren en deze 
scherper werden geformuleerd. Een prestatieveld dat verdween was de fysieke stads-
economie. Niettemin bleef versterking van het economisch draagvlak een doelstelling van 
ISV-2. Het prestatieveld ‘omgevingskwaliteit’ was daarentegen uitgebreid met de ‘Cultuur-
impuls’, de inzet van culturele kwaliteiten voor de stedelijke vernieuwing. Het Rijk heeft de 
beleidsthema’s waar van de gemeenten prestaties worden verwacht duidelijker afgebakend. 
Ook werd er meer maatwerk mogelijk op lokaal niveau.  
(Bron:www.grotestedenbeleid.nl) 
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Decentralisatie vanaf 2011 

Per 1 januari 2011 zijn de ISV-middelen overgeheveld naar een decentralisatie-

uitkering. Een decentralisatie-uitkering is voor de gemeente vrij te besteden geld 

dat tot de algemene middelen van de gemeenten behoort. De financiële 

verantwoording van programmagemeenten vindt horizontaal plaats: het college 

van B en W legt (jaarlijks) verantwoording af aan gemeenteraad in plaats van aan 

de provincie.4 Wel maken provincie en gemeenten op hoofdlijnen afspraken over te 

bereiken doelen, inclusief de wijze van monitoring.5 Over het behalen van deze 

doelen dient wel verantwoording plaats te vinden richting de provincie.6 Ten tijde 

van het opstellen van deze rapportage was de verantwoording van de gemeente 

Bergen op Zoom over de ISV periode 2010-2014 in concept gereed.  

 

Vanaf 2015 geen ISV-uitkering meer  

In 2012 heeft minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat er 

na 2014 geen nieuwe ISV-periode meer komt.7 Het Rijk wil van een overheids-

gestuurde stedelijke vernieuwing naar een aanpak gericht op initiatief van burgers 

en bedrijven. In de praktijk betekent dat er vanaf 2015 vanuit het Rijk voor 

stedelijke vernieuwing geen geld meer aan gemeenten beschikbaar wordt gesteld. 

 

2.2   Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 2000-2004  

 

Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing, Fysieke pijler (2000-

2004: MOP 1) 

Op basis van de landelijke en provinciale kaders en het bestaand gemeentelijk 

beleid is in 2000 door de gemeente Bergen op Zoom het ontwikkelingsprogramma 

(inclusief Uitwerkingsplan) opgesteld.8 De MOP bestaat uit vier programmalijnen 

met ieder zijn eigen beleidsprogramma’s en doelstellingen voor heel Bergen op 

Zoom. De vier onderdelen zijn: 

1. Bevordering woon- en leefklimaat.  

Daaronder vallen programma’s als woningverbetering en -differentiatie, nieuw-

bouw, huisvesting aandachtsgroepen, woonomgeving, wijkherstructurering. 

2. Bevorderen cultuur en toerisme. 

Daaronder is het restaureren van woonhuismonumenten een programma. 

3. Versterking economische structuur. 

Daaronder vallen programma’s als versterking van het winkelaanbod en 

verbetering van de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden.  

4. Versterken sociaal maatschappelijke structuur. 

De verbetering wijkaccommodaties is het enige programma. 

 

 

                                                      
4 Deze verantwoording aan de gemeenteraad gebeurt via de jaarrekeningen. 
5 Op haar beurt maakt de provincie met Rijk afspraken over ISV-doelen. 
6 Wanneer de provincie vindt dat doelstellingen niet zijn bereikt kan de provincie gebruik 
  maken van het generieke toezichtsinstrument verwaarlozing. Terugvorderen van de 
  uitkering is niet mogelijk. 
7 “Reactie op rapport opgave stedelijke vernieuwing en woningbouw” Brief van 11  
  december 2012 aan de Tweede Kamer (Kenmerk 2012-0000716962). 
8 Er is ook een ‘Ontwikkelingsprogramma, Sociale pijler’ in 2000 opgesteld. 
 



 

     Evaluatie ISV-bestedingen Fort-Zeekant en Borgvliet 
 

11 

Bij de uitwerking van de programma’s vallen deze uiteen in twee typen aanpakken, 

namelijk de integrale gebiedsgewijze ontwikkeling en de algemene stimulerings-

bijdrage.  

 

Onder de gebiedsgewijze ontwikkeling worden in de MOP vier aandachtwijken 

aangewezen (en twee kernen). Het betreffen de wijken Fort-Zeekant, Borgvliet, 

Warande-West en Gageldonk-West.9 Op basis van een aantal parameters (woning-

voorraad, sociaal-maatschappelijk) komen de wijken Fort-Zeekant, Borgvliet en 

eventueel Warande-West als eerste in aanmerking voor een stedelijke 

vernieuwingsopgave. 

 

In de MOP wordt ook aangegeven dat de herstructurering in de wijken plaatsvindt 

op basis van toekomstgerichte wijkvisies die in samenwerking met stakeholders en 

bewoners opgesteld worden. In deze zogenoemde wijkontwikkelingsplannen 

(WOP’s) vindt een nadere uitwerking plaats van de vier programmalijnen. In 

hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de WOP’s van Fort-Zeekant en Borgvliet.  

 

De algemene stimuleringsbijdragen dienen particuliere investeringen te stimuleren 

in alle wijken van Bergen op Zoom. Voor de aandachtswijken zijn enkele 

stimuleringsbijdragen relevant; het betreft woningverbetering, de restauratie van 

monumenten en Belvedère (lokale culturele kernkwaliteiten ruimtelijk versterken). 

Ook de stimuleringsbijdrage voor sociaal wijkbeheer is in het kader van 

bewonersparticipatie van belang. Het betreft het oprichten van wijktafels en  

-commissies en het uitkeren van leefbaarheidsbudgetten.  

 

In het schema op de volgende pagina (2.1) zijn de beleidskaders overzichtelijk in 

beeld gebracht. In het volgende hoofdstuk wordt een kort beeld geschetst van de 

wijken Fort-Zeekant en Borgvliet. In hoofdstuk 4 wordt uitgebreider ingegaan op 

de doelstellingen per wijk en de realisering ervan. 

 

                                                      
9 De twee kernen betreffen Halsteren en Lepelstraat. 
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Schema 2.1 Uitwerking Meerjaren Ontwikkelingsprogramma periode 2000-2004 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 

MOP 1 (2000-2004) 

Kaders ISV: 

Rijk 

Provincie 

Stimuleringsmaatregelen 

o.a. woningverbetering en restauratie 

monumenten  

Gebiedsgerichte aanpak 

4 aandachtswijken en twee 

kernen 

Programmalijnen  

Bevorderen woon- en leefklimaat 

Bevorderen cultuur en toerisme 

Versterken economische structuur 

Versterken sociaal-maats. structuur 

 

Gemeente Bergen op Zoom  

Programmagemeente 

Beschikking provincie 

Goedkeuring provincie 

Omzetting naar 

definitieve uitkering 

Verantwoording aan de 

provincie 

Bestedingen en behaalde 

doelstellingen 
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3. Korte schets twee wijken 
 

3.1. Inleiding 

 

Voordat wordt ingegaan op de beantwoording van de onderzoeksvragen wordt 

eerst een kort beeld geschetst van de wijken Fort-Zeekant en Borgvliet en de 

problemen die aanleiding waren voor een aanpak in het kader van ISV. 

 

3.2. Fort-Zeekant 

 

De buurt Fort-Zeekant kent een lange geschiedenis die start met een lintbebouwing 

in 1900. De wijk wordt steeds met kleine buurtjes uitgebreid, met name in de jaren 

dertig van de vorige eeuw. Fort-Zeekant ligt tegen de zuidkant van de binnenstad 

aan. Er wonen momenteel circa 5200 mensen, waarvan circa 3000 in Zeekant. 

 

 

 
 
 

In MOP 1 wordt aangegeven dat Fort-Zeekant in veel opzichten een kwetsbare wijk 

is. De buurt wordt door bewoners relatief laag gewaardeerd, heeft geen positief 

imago en de bevolking bevindt zich in een sociaal-economische zwakke positie. 

Diverse portiek-etagecomplexen zijn sterk verouderd en toe aan vernieuwing. Ook 

de toestand van de openbare ruimte, de beperkte openbare groen- en speel-

voorzieningen en de op sommige plaatsen onduidelijke stedenbouwkundige 

structuur maken volgens het MOP een aanpak wenselijk.  

In 1998 sluit de gemeente met Woningstichting Spectrum, de voorloper van 

Stadlander, een samenwerkingsovereenkomst af om de buurt te revitaliseren. 

 

3.3. Borgvliet 

 

Nieuw Borgvliet en Langeweg bevinden zich zuidelijk van het stadscentrum. Het 

oostelijk deel van Nieuw Borgvliet wordt met name in de tweede helft van de 

negentiende eeuw en in de jaren zestig van de vorige eeuw bebouwd. Het 

westelijke deel van de wijk wordt begin jaren twintig van de vorige eeuw 

ontwikkeld. De wijk Langeweg dateert uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. 

In Nieuw Borgvliet en Langeweg gezamenlijk wonen momenteel circa 3800 

mensen, waarvan bijna 2500 in Nieuw Borgvliet.  
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De wijk Langeweg wordt als eerste in Bergen op Zoom aangepakt. De wijk had te 

kampen met flinke leegstand, verloedering en vervuiling. De geïsoleerde ligging en 

de onduidelijke stedenbouwkundige structuur versterkten de problemen. In 1997 

besloten de gemeente en Woningstichting Spectrum om de buurt te herstructu-

reren, wat uitmondde in een samenwerkingsovereenkomst voor een gezamenlijke 

aanpak in twee fasen.10 In 2000, als de Wet stedelijke vernieuwing in werking 

treedt, is de eerste fase al afgerond en is men de tweede fase aan het uitvoeren.  

Voor Nieuw Borgvliet zijn in 2000 nog geen concrete plannen ontwikkeld. De wijk 

heeft te kampen met een negatief imago en de belangrijkste opgave voor de 

toekomst is het opstellen van een wijkontwikkelingsplan.  

 

                                                      
10 Woningstichting Spectrum is de voorloper van Stadlander (zie ook voetnoot 2, 
    hoofdstuk 1). 
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4. Doeltreffendheid besteding ISV: output 
 

4.1. Inleiding 

 

Dit hoofdstuk en hoofdstuk 5 proberen een antwoord te geven op de eerste en op 

de derde centrale onderzoeksvraag. 

 

 

A. In hoeverre is de inzet van ISV- (en andere gemeentelijke) middelen ten 

behoeve van de ontwikkeling van de wijken Fort-Zeekant en Nieuw 

Borgvliet als doeltreffend aan te merken? 

 

 

Hieronder vallen de volgende subvragen: 

A.1  Welke maatschappelijke effecten, doelstellingen en beoogde resultaten zijn 

vooraf geformuleerd voor de besteding van de ISV-middelen ten behoeve 

van de ontwikkeling van de wijken Fort-Zeekant en Nieuw Borgvliet? 

A.2 Is er sprake van een verandering in de vooraf gestelde maatschappelijke 

effecten, doelstellingen en beoogde resultaten per ISV-periode? Zo ja, welke 

verandering(en)? 

A.3  Zijn de doelstellingen SMART
11

 geformuleerd? 

A.4  Zijn de beoogde resultaten (output) gerealiseerd? Waarom wel/niet? 

A.5  Heeft de besteding van de ISV-middelen geleid tot de beoogde maat-

schappelijke effecten (outcome)? 

A.6  Heeft de besteding van de ISV-middelen geleid tot niet-beoogde maat-

schappelijke effecten? Zo ja, welke? 

 

 

C. Op welke wijze is de gemeenteraad geïnformeerd over de inzet van de ISV-

middelen? 

 

 

Hieronder vallen de volgende subvragen: 

C.1 Is de gemeenteraad voorafgaand aan de inzet van ISV-middelen voldoende 

geïnformeerd geweest om adequaat uitvoering te kunnen geven aan zijn 

kaderstellende en controlerende taken? Zo ja, op welke wijze? 

C.2 Is de gemeenteraad gedurende de inzet van ISV-middelen periodiek 

geïnformeerd om adequaat uitvoering te kunnen geven aan zijn kader-

stellende en controlerende taken? Zo ja, op welke wijze? 

C.3 Indien maatschappelijke effecten, doelstellingen en beoogde resultaten 

tussentijds zijn gewijzigd, is de gemeenteraad daarvan dan op de hoogte 

gesteld? 

 

Dit hoofdstuk gaat over de doeltreffendheid wat betreft de beoogde en behaalde 

prestaties (output). In hoofdstuk 5 komt de doeltreffendheid wat betreft de 

beoogde en behaalde maatschappelijke effecten (outcome) aan bod. 

 

 

                                                      
11 SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. 
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4.2. ISV-periode 1: doelstellingen en behaalde resultaten (output) 

 

4.2.1. Wijkontwikkelingsplannen (periode 2000-2004)  

In schema 4.1 op pagina 14 staat een overzicht van de wijkontwikkelingsplannen 

van de twee wijken en de bijbehorende doelstellingen.  

 

Fort-Zeekant: doelstellingen 

In 2001 is ten behoeve van de opwaardering van de buurt een 

wijkontwikkelingsplan (WOP) vastgesteld.12 Hiermee is de eerste doelstelling van 

de MOP bereikt. In het WOP zijn vijf essentiële opgaven benoemd, namelijk: 
- Ontwikkeling nieuwe woonmilieus in het hart van wijk.  

- In relatie met de nieuwe woonmilieus aanleg van hoogwaardig wijkgroen 

(Belvédère). 

- Realisering van het ‘Balkon’ als uitloper van de Belvédère. 

- Herinrichting van de openbare ruimte op diverse locaties. 

- Het versterken van de sociale samenhang en het bestrijden van sociale 

achterstanden. 

 

Deze vijf opgaven mondden uit in achttien concrete deelprojecten, waarvan er 

dertien als fysiek werden aangemerkt en vijf als sociaal-maatschappelijk. In onder-

staande tabel staat een overzicht van de fysieke projecten inclusief het beoogde 

resultaat (output).13 In de vijf sociaal-maatschappelijke projecten zit ook de 

ontwikkeling van de Brede School (project 16), die samenvalt met de projecten 8 

en 9. 

Voor de projecten ontbreekt in het ontwikkelingsplan een fasering.  

 

Tabel 4.1 De dertien fysieke deelprojecten uit WOP Fort-Zeekant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12 De officiële term luidt ‘Revitaliseringsplan Fort-Zeekant’ 
13 In bijlage 2 staat een volledig overzicht inclusief de sociaal-maatschappelijke projecten en  
   onder welk kern- en programmadoel alle projecten vallen. 

Project fysiek Beoogd resultaat (output) 

1. Herontwikkelen locatie Maycretewoningen Bouwen van 121 huur- en 
koopappartementen 

2. Herontwikkelen locaties portiek-/etagewoning 
(Belvédère) 

Bouwen van 79+80+30 huurwoningen en 
90 eenheden in verzorgingshuis 

3. Herontwikkeling Hoornbeekstraat e.o. (Balkon) Vervangende nieuwbouw van woningen 
(aantal ntb) 

4. Aanleg parkstrook Belvédère 6.500 m
2
 extra groen 

5. Herinrichten diverse straten/pleinen Uitgevoerde herinrichtingsplannen 
openbare ruimte (6 locaties)  

6. Bevorderen wijkgerichte bedrijvigheid Goedgekeurd op de wijk gericht 
economisch uitwerkingsplan 

7. Particuliere woningen Het bloksgewijs verbeteren van 35 
woningen als voorbeeld projecten 

8. Sociaal culturele voorzieningen Planconcept 

9. Verbeteren/herontwikkelen 
schoolaccommodaties 

Planconcept 

10 +11. Herinrichten verkeer Vastgesteld verkeerstructuurplan, 
wijkontsluiting reeds in uitvoering 

12. Ouderensteunpunt Project in uitvoering 

13. Scheldeflat Upgrading Scheldeflat 
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Borgvliet 

Voor Borgvliet is voor de eerste ISV-periode de doelstelling dat een WOP wordt 

gerealiseerd. Begin 2004 wordt dat Wijkontwikkelingsplan Nieuw Borgvliet-

Langeweg vastgesteld.  In dit WOP zijn vervolgens voor de wijk Nieuw Borgvliet-

Langeweg de volgende kerndoelstellingen benoemd:14  

 Versterking van de sociaal-maatschappelijke structuur  

O.a. de ontwikkeling van een Brede School en de verbetering van aanbod en 

toegankelijkheid van zorgvoorzieningen voor zowel jong als oud in de wijk.15  

 Versterking van het voorzieningenniveau  

Hierbij is het versterken van winkels voor primaire levensbehoefte een 

belangrijk streven. Daarnaast wil men mogelijkheden benutten om commerciële 

en maatschappelijke voorzieningen elkaar te laten aanvullen.16 Belangrijke 

randvoorwaarde hierbij is dat binnen het verzorgingsgebied uitbreiding van het 

woningaantal plaatsvindt. 

 Verbetering/versterking van het woningaanbod 

Er kunnen ca. 420 woningen aan de wijk worden toegevoegd.17 Verder voorziet 

het plan in opwaardering van de bestaande woningvoorraad. Dit betreft zowel 

de sociale als de particuliere woningvoorraad.  

 Opwaardering van het openbaar gebied, o.a. 

- aanbrengen van structuur en het verbeteren van de bestaande woon- 

   omgeving; 

- herinrichting verkeer; 

- aanbrengen van groen; 

- realiseren van nieuw (dorps)hart. 

 

Raamovereenkomst 

Ten behoeve van de uitvoering van de MOP is begin 2002 tussen de gemeente en 

Woningstichting Spectrum (WWB), nu Stadlander, een samenwerkingsovereen-

komst gesloten. In 2005 is deze overeenkomst geactualiseerd. In deze 

overeenkomst staan onder meer streefaantallen voor nieuwbouw, woning-

verbetering en verkoop van woningen verdeeld over de vier aandachtswijken die in 

MOP 1 zijn benoemd. Ook staan er afspraken in over het opwaarderen van het 

openbaar gebied (zie inzet). 

 

                                                      
14 Zie Raadsvoorstel 25 maart 2004. 
15 In de vertaling naar de praktijk wordt een zorgcoördinatiepunt bedoeld. 
16 In de periode 2000-2004 is er een kerkgebouw getransformeerd naar een multifunctioneel  
   centrum. Deze doet dienst o.a. als wijkcentrum, kinderdagverblijf, naschoolse opvang en  
   gebedsruimte. 
17 Dit zou vooral in het oostelijk deel van Nieuw Borgvliet moeten worden gerealiseerd. 

Uit: Raamovereenkomst SV tussen gemeente en Wonen west Brabant (okt 2005) 

Grondslagen en uitgangspunten; 

 Herontwikkeling van de vier aandachtswijken, waaronder Fort-Zeekant en Nieuw 

Borgvliet. 

 Opwaarderen van 2089 woningen in die gebieden. 

 Slopen van 911 woningen. 

 Bouwen van 600 nieuwe huurwoningen in die vier gebieden. 

 Bouwen van 600 nieuwe koopwoningen in die vier gebieden. 

 Verkopen van 896 bestaande huurwoningen. 

 Opwaarderen openbaar gebied. 

 Realiseren SV in ruime zin, nader bepaald in op te stellen WOP’s. Hiertoe kan behoren: 

ontwikkelen woonzorgzones en welzijnsvoorzieningen. 
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Schema 4.1  Uitwerking gebiedsgerichte aanpak 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Raamovereenkomst met woningcorporatie  

(2002 en actualisatie 2005) 

O.a. nieuwbouw, woningverbetering en verkoop 

woningen in 4 aandachtswijken 

 

Nieuw Borgvliet - Langeweg (2004) 

Versterken voorzieningenniveau 

Verbeteren/versterking woningaanbod 

Opwaarderen openbaar gebied 

 

Wijkontwikkelingsplannen 

(WOP’s) 

Fort-Zeekant (2001) 

18 deelprojecten, waarvan 13 

fysiek 

Gebiedsgerichte aanpak 

4 wijken en twee kernen 
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4.2.2. Fort-Zeekant: behaalde resultaten 

Bij de verantwoording door de gemeente aan de provincie in mei 2005 zijn de 

dertien fysieke deelprojecten verantwoord.18 Van deze dertien blijken er in 2005: 

 Zes behaald te zijn (projecten 1, 2, 5, 10, 11 en 12). 

 Vijf nog in de initiatiefase te zijn en daarvan worden de beoogde resultaten in 

ISV periode 2 verwacht (projecten 3, 4, 8, 9 en 13).  

 Twee niet of zeer beperkt behaald te zijn:  

o   Vanwege onvoldoende belangstelling wordt in 2005 de stimuleringsmaatregel 

voor verbetering particuliere woningen in Fort-Zeekant (project 7) inge-

trokken.19  

o   Omdat voor ISV 2 de economische pijler komt te vervallen, is voor het 

bevorderen wijkgerichte bedrijvigheid (project 6) geen gericht wijk-

instrument ontwikkeld.  

 

 
4.2.3. Stimuleringsbijdrage: behaalde resultaten (output) 

 

Fysiek 

De algemene stimuleringsmaatregelen particuliere woningverbetering en 

restauratie monumenten lopen in Bergen op Zoom goed en worden voortgezet in 

MOP 2.20 Van stimuleringsmaatregel Belvédère overstijgt het aantal toekenningen 

ruim het beoogde resultaat.  

Het gebruik van de drie stimuleringsmaatregelen vanuit de twee wijken van 

onderzoek is echter zeer marginaal. De maatregelen vinden vooral aftrek in de 

binnenstad van Bergen van Zoom. Dit wordt mede verklaard doordat in de 

binnenstad beduidend meer monumenten aanwezig zijn en er ook meer 

draagkrachtige huishoudens wonen.  

 

Sociaal 

De sociale stimuleringsmaatregelen met als doel om buurten in hun kracht te 

zetten (wijktafels, wijkcommissies en leefbaarheidsbudgetten) worden in de ISV-

periode uitgevoerd voor Fort-Zeekant en Borgvliet. Wel ontstaat er frictie in de 

communicatie met bewoners doordat na de oprichting van de wijktafels – die een 

overleglegorgaan zijn tussen bewoners, maatschappelijke instellingen en de 

gemeente – er twee vertegenwoordigende bewonersorganen in de wijk zijn. Na een 

wat moeizame aanloopfase functioneren, volgens de gemeente, de vertegenwoor-

digende wijkorganen wel.  

Vanaf 2013 werkt de gemeente Bergen op Zoom niet meer met wijktafels,  

-commissies en -managers. De wijkcommissies zijn vervangen door de burger-

panels die digitaal worden bevraagd. In Gageldonk-West is er in plaats van een 

wijkmanager een buurtregisseur aangesteld. Het doel hiervan is om  een kortere 

verbinding te hebben met individuele bewoners. In Fort-Zeekant en Borgvliet zijn 

de wijkmanagers, die intensief samenwerkten met de wijkcommissies, niet 

vervangen. Ambtelijk is hierover aangegeven dat het ontbreken van professionals 

die in nauw contact staan met bewoners een zorg naar de toekomst is. 

 

 

                                                      
18 De verantwoording heeft de gemeente extern (Deloitte) laten uitvoeren. Van de sociaal- 
   maatschappelijke projecten vindt geen verantwoording plaats. 
19 Zie voor reden kader in paragraaf 4.4.4. 
20 De maatregelen zijn benoemd in MOP 1, zie ook paragraaf 2.2.  
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De mening van bewoners over de bewonersconsultatie tijdens de vernieuwing 
 

De opzet van de wijktafels wordt door verschillende deelnemers van de twee 

groepsgesprekken gewaardeerd. Wel geven bewoners aan dat de wijkcommissies zich 

moeilijk staande wisten te houden tussen de professionals van de wijktafels. De 

commissies werden vaak door de wijktafels overstemd. 

De meeste deelnemers van de groepsgesprekken vinden het positief dat de gemeente 

altijd bewoners op straatniveau uitnodigde om (deel)plannen toe te lichten en te luisteren 

naar de wensen en bezwaren van de bewoners. Er is echter ook kritiek. Bewoners geven 

aan dat tijdens het hele vernieuwingstraject de ambtenaren dikwijls slecht luisterden naar 

bewoners en vaak niet voor terugkoppeling zorgden bij gewijzigde plannen. De deelnemers 

van de groepsgesprekken vinden dat er tijdens het ISV-traject nauwelijks ruimte is 

geweest voor serieuze inspraak. Het is volgens hen toch vooral het informeren van de 

bewoners geweest.
21

 

De leefbaarheidsbudgetten werden volgens de deelnemers van de groepsgesprekken flink 

ingezet. Het betroffen kleine en zeer diverse wijkactiviteiten.  

Bewoners hebben er moeite mee dat de burgerpanels de rol van de wijkcommissies 

hebben overgenomen. Op deze wijze ontbreekt een platform voor onderlinge 

bewonerscommunicatie en de mogelijkheid om te lobbyen.  

 

 
 
 

4.3. ISV-periode 2: doelstellingen en behaalde resultaten (output) 

4.3.1. Meerjarig Ontwikkelingsprogramma 2005-2009 

 

Meerjarig Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing 2005-2009 (MOP 2) 

In MOP 2 uit begin 2005 kondigt de gemeente Bergen op Zoom aan dat voor de 

ISV-periode de aanpak uit de eerste periode wordt gecontinueerd. Daarnaast geeft 

men aan dat de “gebieden met de grootste problemen prioriteit moeten krijgen. In 

deze gebieden wordt geïnvesteerd totdat de vooraf gestelde ambities zijn behaald.” 

In de tweede ISV-periode moet nog meer worden gewerkt aan een ‘leefbare stad’. 
 

De gemeente heeft zich hierbij als doel gesteld dat:  

“Als gevolg van de wijkgerichte vemieuwingsaanpak van de prioriteitswijken de 

leefbaarheidsindicatoren (veiligheid, waardering woonomgeving, sociale cohesie) 

stijgen tot een niveau dat vergelijkbaar is met de overige wijken in Bergen op 

Zoom”.22 
 

De stedelijke vernieuwing (fysiek en sociaal) bevat voor de periode 2005-2009 een 

drietal kernthema’s: 

1. De gebiedsgerichte aanpak (wijkontwikkeling) 

2. Wonen(-zorg-welzijn) 

3. Cultuur(-historie) en toerisme 

 

  

 

 

                                                      
21 In de toetsingsbijeenkomst bevestigden de ambtenaren dat de communicatie met 
   bewoners verbetering behoeft. Zie ook hoofdstuk 6. 
22 Meerjarig Ontwikkelingsprogramma 2005-2009, pag. 23. 
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 Ad 1) Gebiedsgerichte aanpak 

Voor de gebiedsgerichte aanpak, waaronder Fort-Zeekant en Borgvliet, formuleert 

de gemeente Bergen op Zoom de algemene doelstelling dat er een woon- en 

leefmilieu ontstaat dat kan concurreren met de overige wijken in Bergen op Zoom, 

de nieuwbouwwijken in het bijzonder. 

 

De hoofddoelstellingen die hieronder vallen, zijn: 

 Op niveau houden en waar nodig verbeteren van het voorzieningenniveau, met 

name voor jongeren en voor ouderen. 

 Versterken kwaliteit en identiteit van bestaande wijken (zie ook het kernthema 

cultuur(-historie) en toerisme). 

 Versterken woon- en leefklimaat, door vernieuwing van de bestaande woning-

voorraad. 

 Verbeteren van de kwaliteit van de sociale en fysieke leefomgeving. 

 Verbeteren van de sociale veiligheid. 

 Verbeteren van de concurrentiekracht. 

 

Het concrete programma van de gebiedsgerichte aanpak is een voortzetting van 

MOP1 en de uitvoering van de wijkontwikkelingsplannen. Hieraan kunnen de doel-

stellingen voor de vier aandachtswijken uit de afspraken van de Raamovereen-

komst worden toegevoegd: 

 Verbeteren woningvoorraad door: 

 Sloop/nieuwbouw 1200 woningen (hiervan 355 in Fort-Zeekant (excl.  

  Zorgcentrum) en 420 in Nieuw Borgvliet). 

 Verkoop 440 huurwoningen. 

 Verbetering 2300 woningen. 

 Versterking culturele kwaliteiten. 

 

 Verbeteren woonomgeving door:  

 Herinrichten openbaargebied. 

 Kunsttoepassingen in de openbare ruimte stimuleren in aanvulling op 

   sponsoring en/of participatie door derden (financiering vanuit wijkbudgetten). 

 

Fasering: 

Voor de twee aandachtswijken is een fasering opgesteld waarin wordt aangegeven 

wat de verwachte periode is waarin deze wijken zullen worden aangepakt:  

- Fort-Zeekant: 2005-2009. 

- Borgvliet: 2005-2011. 

 

Ad 2 en 3) Wonen, zorg en welzijn en cultuur(-historie) en toerisme 

 

De hoofddoelstellingen voor Wonen, zorg en welzijn zijn o.a.:  

 Bevorderen van wonen, zorg en welzijn op maat, onder andere via het 

vergroten van de beschikbaarheid en het verbeteren van de toegankelijkheid 

van voorzieningen. 

 Differentiatie van het woningaanbod, in het bijzonder via het realiseren van 

woningen die geschikt zijn voor mensen met een zorgvraag (waaronder 

ouderen). 

 

De hoofddoelstellingen voor cultuur(-historie) en toerisme zijn:  

 Versterken cultureel klimaat en toeristische aantrekkingskracht. 

 Verbeteren van de cultuur-historische identiteit van wijken en kernen. 
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Van deze twee kernthema’s zijn de doelstellingen vertaald in een aantal 

stimuleringsprojecten. 

 
Tabel 4.2 Stimuleringsprojecten uit MOP2 

(Deel) 
programma 

Boogde resulaten (output) 

Wonen, 
zorg 
en welzijn 

  

Adequate voorzieningenstructuur in de wijken 
(leefbaarheidsvoorzieningen).  

Bouw/aanpassing 590 toegankelijke woningen voor 2010. 

Cultuur en 
Toerisme 
  

In 2005-2006 20 monumenten aanpakken. 

In 2005/2006 een tweetal archeologische onderzoeken laten 
verrichten. 

Belvédère: 2 projecten die gelegen zijn in de Brabantse Wal of het 
Beschermd Stadsgezicht. 

 
 
Overzicht in bijlage 2 
In bijlage 2 staat een volledig overzicht van de doelstellingen en beoogde en behaalde 
resultaten van de gebiedsgerichte aanpak en de stimuleringsmaatregelen. Dit geld voor 
alle ISV-perioden. 
 

 

4.3.2. Fort-Zeekant en Borgvliet: behaalde resultaten 

Uit de verantwoording door de gemeente23 aan de provincie (november 2010) en 

op basis van de documentenanalyse en gesprekken, blijkt voor de twee wijken een 

deel van de doelen niet of gedeeltelijk gehaald te zijn.24 Deze niet-behaalde 

prestaties schuiven door naar het derde tijdvak (ISV-3).25  

 

Fort-Zeekant 

Behaald: 

 Met uitzondering het zuidwestelijk gebied is het openbaar gebied volledig 

gerealiseerd. 

 Wat betreft de streefaantallen van sloop/nieuwbouw van woningen zijn de 

doelstellingen behaald.  

 

Niet-behaald: 

 Van de vijf projecten (deelprojecten 3,4, 8, 9 en 13)26 die medio 2005 in de 

initiatiefase te zijn, blijkt er eind 2010 nog geen enkele gerealiseerd te zijn. De 

projecten overschrijden hiermee de planning uit MOP 2 om de vernieuwing in 

2009 afgerond te hebben.27 

                                                      
23 De controle is door de gemeente zelf uitgevoerd. 
24 Zie ook brief provincie aan de gemeente: ‘Vaststellen ISV 2005-2009’ (21 december 2010). 
25 De provincie verlangt hierbij wel een jaarlijkse terugkoppeling te krijgen van de voortgang  
   van de niet-behaalde doelstellingen. Deze dient op dezelfde wijze te worden beschreven als  
   de jaarlijkse voortgangsrapportage die de provincie voor ISV-3 vraagt.  
26 Deelproject 3 betreft zowel het verbeteren openbare ruimte Zuidwestelijk gebied als (ver- 
   vangende) nieuwbouw bij het Balkon. Voor deelproject 8 is wel een investeringsbesluit ge- 
   nomen.  
27 Het is in het onderzoek niet gebleken dat er kunstuitingen via de wijkbudgetten zijn  
   gefinancierd. 
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Borgvliet 

Behaald: 

 Met uitzondering van het centrumgebied is circa 80 procent van de wijk Nieuw 

Borgvliet van het openbaar gebied opnieuw ingericht. 

 In Langeweg is de openbare ruimte in de Zeeheldenbuurt heringericht. 

 De Brede School is eind 2010 opgeleverd. 

 

Niet-behaald: 

 Verbeteren openbare ruimte centrumgebied Nieuw Borgvliet. 

 Verbeteren voorzieningenstructuur in Nieuw Borgvliet (o.a. buurtsuper en 

zorgcoördinatiepunt). 

 Streefaantallen (vervangende) nieuwbouw. 

 Particuliere woningverbetering via een stimuleringsmaatregel. 

 Kunstuitingen in de openbare ruimte. 

 

Vier aandachtswijken in Bergen op Zoom: 

Voor vier aandachtswijken waren in de MOP 2 ook gezamenlijke doelstellingen 

(streefaantallen) verwoord.28 Hiervan zijn in 2010 de volgende niet behaald:  

 Verkoop sociale huurwoningen. Verdeeld over vier wijken was de doelstelling de 

verkoop van 440 woningen. In de twee wijken van onderzoek zijn er in 2010 

175 verkocht. In de overige twee aandachtsgebieden werd dit niet gecom-

penseerd (30 woningen). 

 Woningverbetering. Verdeeld over vier wijken was de doelstelling het 

verbeteren van 2300 woningen. In de twee wijken van onderzoek zijn er in 

2010 480 verbeterd. In de overige twee wijken werd dit niet gecompenseerd 

(250). 

 

Stimuleringsbijdrage 

In de verantwoording aan de provincie staat dat de opgave voor de meeste 

stimuleringsprojecten voornamelijk de binnenstad betreffen en dat voorgenomen 

targets zijn gehaald.  

Wanneer we kijken naar de voor de twee wijken relevante stimuleringsbijdrage, 

dan blijkt dat juist hier de doelstellingen en de multipliereffecten niet of beperkt 

behaald worden. Binnen het programma cultuur en toerisme blijkt eind 2010 dat, 

mede ook door nieuwe wetgeving, er geen enkel archeologisch onderzoek is 

verricht in één van de aandachtgebieden. Verder blijkt dat de gerestaureerde 

monumenten vooral panden in het centrum betreffen en de het project Belvédère 

ook maar een beperkt aantal aanvragen heeft. 

 

Over de twee stimuleringsmaatregelen die vallen binnen het programma Wonen, 

zorg, welzijn heeft de gemeente eind 2010 geen verantwoording afgelegd. Het 

realiseren van toegankelijke woningen voor ouderen was al in het Uitwerkingsplan 

van MOP 2 geen doelstelling meer. De ambtelijke verklaring hiervoor is dat de 

doelstelling een opgelegde eis van de provincie was, maar dat de gemeente Bergen 

op Zoom het niet zag als een taak die binnen ISV viel. De gemeente vond dit 

namelijk een volkshuisvestelijke taak. Van de maatregel om een adequate 

voorzieningenstructuur in de wijken neer te leggen, is ambtelijk niet bekend 

waarom deze als stimuleringsmaatregel is opgenomen in MOP2. 

 

                                                      
28 In de beschikbare documenten zijn geen streefaantallen per wijk opgenomen. 
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4.4. ISV-periode 3: doelstellingen en behaalde resultaten (output) 

 
4.4.1. Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 2010-2014 

 

Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing 2010-2014, fysieke 

pijler (MOP 3) 

Vanuit de Toekomstvisie Bergen op Zoom 2025 zijn de volgende, voor dit 

onderzoek relevante, algemene doelen geformuleerd: 

 

Mensen 

 Het verder verbeteren van maatschappelijk welzijn, vergroten van kansen voor 

mensen en bevordering van leefbaarheid van Bergen op Zoom.  

 De aanwezigheid van voldoende voorzieningen, openbaar groen op wijkniveau 

en een schone, hele en veilige openbare ruimte. 

 Het tot stand brengen van woonservicezones in elk van de wijken.  

 

Wonen & wijken 

 Het behoud van identiteit en het inzetten op duurzaamheid, kwaliteit, diversiteit 

en samenwerking.  

 In bestaande wijken die ‘op achterstand’ zijn geraakt wordt met een samen-

hangend pakket van maatregelen het woon- en leefmilieu verbeterd.  

 Bij het gebiedsgericht werken komt er steeds meer initiatief en verantwoor-

delijkheid op wijkniveau te liggen. Ook de sturingsmogelijkheden worden op 

wijkniveau aangebracht. Wijkbudgetten zijn hiervoor een belangrijk instrument. 

 Het belang om de leefbaarheid en vitaliteit van de wijken te monitoren, 

waardoor problemen vroegtijdig gesignaleerd worden. Aandachtspunten hierbij 

zijn onder andere de betrokkenheid van mensen bij hun wijk, het voor-

zieningenniveau, de kwaliteit van de openbare ruimte en de bereikbaarheid met 

openbaar vervoer.  

 

Onderwijs 

De ontwikkeling van het concept Brede School wordt doorgezet, waardoor in de 

toekomst in zo veel mogelijk wijken veel meer dan alleen het ‘gewone’ onderwijs 

aanwezig is. 

 

Kunst en cultuur 

Impulsen aan de openbare ruimte en versterken identiteit door in iedere wijk of 

dorp passende kunstuitingen te realiseren.  

 

Stimuleringsmaatregelen 

De voor dit onderzoek relevante stimuleringsmaatregelen voor de derde ISV 

periode vallen bijna alle onder de programmalijn Cultuur en toerisme. Gehandhaafd 

uit de eerdere MOP’s zijn ‘restaureren monumentale/beeldbepalende panden en 

objecten’ en ‘Kunst in de openbare ruimte’. Toegevoegd zijn ‘restaureren religieus 

erfgoed’ en ‘stimulering panden in aangewezen stadsvernieuwingsgebieden’. Voor 

de programmalijn Wonen, zorg en welzijn is de stimuleringsmaatregel voor het 

ontwikkelen van dienstenzones toegevoegd. Dit heeft als doel het bevorderen van 

het maatschappelijk participeren van mensen met beperkingen. 

 

Fasering 

Voor de twee aandachtswijken is in MOP3 geen fasering opgesteld.  
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4.4.2. Fort-Zeekant en Borgvliet: behaalde resultaten 

 

Uit de gesprekken met ambtenaren en de verantwoording door de gemeente aan 

de provincie blijken voor de twee wijken de volgende doelen niet of gedeeltelijk 

gehaald te zijn. 29  

 

Fort-Zeekant 

Behaald: 

 De beoogde basisschool met kinderopvang (deelprojecten 9 en 16) is in de 

derde ISV-periode gerealiseerd. Deze Brede School is als onderdeel van het 

uitbreidingsgebied de Markiezaten aan de rand van Fort-Zeekant gerealiseerd. 

 In een monumentale pand aan de Bernadettestraat is sinds maart 2014 een 

buurtrestaurant/kookstudio (Fort Smakelijk) gevestigd met sociaal-maatschap-

pelijke doelstellingen (onderdeel deelproject 8). 

 

Niet-behaald: 

 Van de vijf projecten die medio 2005 in de initiatiefase te zijn, blijken er medio 

2014 er nog (steeds) vier niet gerealiseerd te zijn. Het betreffen deelprojecten 

3, 4, (deels) 8 en 13.  

 

Borgvliet 

Behaald: 

 Openbare ruimte in centrumgebied wordt opgewaardeerd.
30

 

 
Niet-behaald:  

 Verbeteren voorzieningenstructuur (dorpshart) in Nieuw Borgvliet door middel 

van winkels voor dagelijkse boodschappen en een zorgcoördinatiepunt.  

 (Vervangende) nieuwbouw (hoewel deze doelstelling niet benoemd wordt in 

MOP 3). 

 

Vier aandachtswijken in Bergen op Zoom: 

Hoewel de doelstellingen in MOP3 niet worden benoemd, zijn uit MOP2 de volgende 

beoogde resultaten niet behaald:  

 Verkoop sociale huurwoningen. 

 Woningverbetering.
31

  

 

Stimuleringsbijdrage 

De meeste stimuleringsprojecten die vallen onder cultuur en toerisme vinden net 

als in de vorige ISV-perioden voornamelijk aftrek in de binnenstad. Binnen de twee 

aandachtswijken worden de doelstellingen en de multipliereffecten van de 

stimuleringsmaatregelen niet tot beperkt behaald. In Fort-Zeekant en Nieuw 

Borgvliet zijn enkele resultaten bereikt wat betreft de maatregel die kunst in de 

openbare ruimte dient te stimuleren. In Fort-Zeekant zijn tot tevredenheid van de 

bewoners kunstuitingen gerealiseerd via beschilderde elektriciteitsgebouwtjes.  

 

                                                      
29 Zie ook brief provincie aan de gemeente: ‘Vaststellen ISV 2005-2009’ (21 december 2010). 
30 Op twee straten en één speelpleintje na, is de gehele openbare ruimte in Nieuw-Borgvliet  
   daarmee opgewaardeerd. De laatste verbeteringen staan gepland in het voorjaar 2015. 
31 De niet behaalde doelstellingen bij de verkoop en verbetering van sociale huurwoningen 
   zijn bevestigd door Stadlander 
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Daarnaast is op een zijwand van een wooncomplex een levensgroot gedicht 

afgedrukt. In Nieuw Borgvliet is in de laatste ISV-periode kunst gerealiseerd bij de 

nieuwe Brede School en in het nieuwe park in de wijk. 

 

Wat betreft de stimuleringsmaatregel voor het ontwikkelen van dienstenzones is 

vanuit de twee wijken nog geen enkele keer (met succes) beroep gedaan op de 

gelden. 

 

Deelproject 8 (sociaal culturele voorzieningen) en stimulering 

dienstenzone  

Voor de verbouwing van het monumentale pand aan Bernadettestraat tot een vernieuwd 

wijk- en ontmoetingscentrum (MFA) heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld. 

Vooruitlopend op de totale verbouwing eind 2014 zijn de drie lokalen voor Fort Smakelijk 

begin 2014 verbouwd. De eerste drie jaar betaalt de gemeente de huur voor het buurt-

restaurant, daarna zal het zichzelf moeten kunnen bedruipen. Voor dit project is (voorals-

nog) geen cofinanciering vanuit het MOP3 nodig geweest.  

Daarnaast zijn nog enkele monumentale panden aan de Bernadettestraat en het Lourdes-

plein die momenteel door investeerders op haalbaarheid worden getoetst voor ontwikkeling 

van kind- en (woon)zorggerelateerde maatschappelijke activiteiten. Het is mogelijk dat hier 

wél cofinanciering vanuit de stimuleringsmaatregel voor het ontwikkelen van dienstenzones 

nodig is om het doel van de dienstenzone te kunnen bereiken.  

 

 
Uitbreiding Markiezaten 

De uitbreiding van de Markiezaten (c.q. Augustapolder), die ten zuiden van Fort-

Zeekant en ten westen van Nieuw Borgvliet ligt, is van belang voor de versterking 

voorzieningenstructuur van de twee aandachtswijken. Hierover kan het volgende 

worden opgemerkt: 

- De doelstelling van het aantal nieuwbouwwoningen in de Markiezaten wordt 

voor een groot deel niet behaald. 

- Voorzieningen (basisschool en kinderopvang) die oorspronkelijk binnen het 

bestaand stedelijk gebied van Fort-Zeekant waren gepland, zijn in de 

Markiezaten gekomen. 

- Momenteel is er een discussie of een toekomstige supermarkt die oorspronkelijk 

in Nieuw Borgvliet was gepland niet aan de rand van de Markiezaten moet 

worden ontwikkeld. Voor zowel de locatie in de Markiezaten als in Nieuw 

Borgvliet worden diverse argumenten gebruikt. De argumenten voor de 

Markiezaten zijn dat de noodzakelijke infrastructuur (bereikbaarheid met auto, 

parkeervoorzieningen, zichtlocatie) er eenvoudiger te realiseren zijn en dat het 

commercieel aantrekkelijker is. De argumenten voor een supermarkt in Nieuw 

Borgvliet zijn dat het een upgrading van de wijk is en dat de dagelijkse 

boodschappen voor de ouderen uit de wijk beter bereikbaar zijn. 32 

 

 

 

 

 

                                                      
32

 In de reactie in bestuurlijk wederhoor (zie hoofdstuk 9) geeft het College aan dat inmiddels 
besloten is tot voorbereiding van ontwikkeling van een supermarktaan aan de Laan van 
Borgvliet.  
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4.4.3. Slotsom bereikte output 

 

Fort-Zeekant 

In Fort-Zeekant zijn van de dertien fysieke deelprojecten die in 2001 zijn 

geformuleerd, in 2014 vier projecten nog niet (geheel) gerealiseerd. De meeste 

zitten wel ver in de planfase of zijn deels in ontwikkeling. Twee deelprojecten 

waren al eerder ingetrokken. Uiteindelijk zijn er in 2014 zeven gerealiseerd. 

Hiervan is één deelproject niet in de wijk zelf gerealiseerd. 

De wijk heeft weinig tot beperkt geprofiteerd van de algemene stimulerings-

maatregelen. Alleen de kunstuitingen in de openbare ruimte vormen hierop een 

positieve uitzondering.  

 

Borgvliet 

In Borgvliet is de toevoeging van een substantieel aantal woningen en de 

versterking van het dorpshart met winkels en een zorgcoördinatiepunt nog niet 

gerealiseerd.  

Wel is er, nog voor het opstellen van de WOP in 2005, in Borgvliet een multi-

functioneel centrum gerealiseerd. Later is de openbare ruimte in nagenoeg de hele 

wijk opgewaardeerd en is een Brede School aan de wijk toegevoegd.  

De wijk heeft weinig geprofiteerd van de algemene stimuleringsmaatregelen. Een 

uitzondering hierop zijn de enkele kunstuitingen in de wijk. 

 

Overige 

Daarnaast loopt de verkoop van huurwoningen en het verbeteren van woningen in 

de vier aandachtswijken achter bij de oorspronkelijke doelstellingen uit 2005. Ook 

loopt de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Markiezaten vertraging op, wat een 

negatief effect heeft op het draagvlak van voorzieningen in de wijken Fort-Zeekant 

en Borgvliet. Bovendien wordt een deel van die voorzieningen in de Markiezaten 

gerealiseerd of dreigt dat te gebeuren. 

 

 

4.4.4. Verklaringen voor (niet) behaalde resultaten 

Waar beoogde doelstellingen van het woningbouwprogramma en de her-

structurering van de openbare ruimte grotendeels behaald zijn, zoals in Fort-

Zeekant, komt dat volgens de betrokkenen onder meer door heldere taakverdeling 

tussen de gemeente en de woningcorporatie.  

 

Zoals uit het voorgaande blijkt is ook een aanzienlijk deel van de doelstellingen niet 

bereikt of heeft sterke vertraging opgelopen. In algemene zin kunnen hiervoor de 

volgende redenen worden aangedragen: 

 

 Het opstellen van te ambitieuze fysieke doelstellingen. Eén van de verklaringen 

hiervoor is, aldus een betrokken ambtenaar, dat door het benoemen van veel 

fysieke projecten in MOP 1 de verwachting was meer ISV-middelen te krijgen 

toegewezen.33 Ook leidde een sterke nadruk op de fysieke doelstellingen ertoe 

dat het zicht op de sociale component van de vernieuwing (verder) ver-

troebelde.  

                                                      
33 Overigens bleek het opsommen van meer doelstellingen geen effect te hebben op de 
   hoogte van de beschikking. De niet-openbare verdeelsleutel, zo bleek achteraf, lag al 
   voor de MOP1 vast.  
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 Het ontwikkelen in binnenstedelijk gebied was nieuw voor de gemeente Bergen 

op Zoom, waardoor bij aanvang ervaring, kennis en expertise ontbraken. 

 De economische crisis vanaf 2008 die projecten en doelstellingen te duur, 

onrealistisch en/of minder wenselijk maakten. Een voorbeeld van een 

doelstelling die door de veranderende omstandigheden niet haalbaar en minder 

wenselijk bleek, is de verkoop van huurwoningen.  

 Aanpassingen in de landelijke ISV-voorwaarden (o.a. verdwijnen van 

prestatieveld fysieke stadseconomie) en nieuwe wetgeving (reden verdwijnen 

stimuleringsmaatregel archeologisch onderzoek). 

 Nieuwe lokale ontwikkelingen leiden tot aanpassing van de plannen. 

 Specifieke problemen rond projecten, zoals: 

o bodemverontreiniging bij verwerven onroerend goed;  

o terugtrekken van ontwikkelaars vanwege (te) hoge risico’s; 

o moeizame opkoop- en onteigeningsprocedures particulieren;  

o verkeerde inschatting van wensen en mogelijkheden bewoners. 

 

In de twee kaders is van twee projecten een korte beschrijving van de specifieke 

knelpunten opgenomen. 

 

 
Dorpshart Nieuw Borgvliet 
De ontwikkeling van de winkelvoorziening (dorpshart) komt niet op gang, mede doordat de 
nieuwbouwwijk Markiezaten zich niet volgens plan ontwikkelt en er sprake was van bodem-
verontreiniging op de te ontwikkelen locatie. Daarnaast speelden er tussen de gemeente en 
ontwikkelende partijen complexe onderhandelingen over gewenste investeringen en 
risico’s. Dit leidde er uiteindelijk toe dat de ontwikkelaars zich terugtrokken uit het project. 
 

 
 
Tijdelijke stimuleringsmaatregel verbetering particulier woningbezit Fort-Zeekant 
In 2003 werd een experiment gestart om 35 particuliere woningen aan een beeldbepalende 
weg (Borgvlietse dreef) bloksgewijs te verbeteren. De verbetering was vooral gericht op 
het herstellen (in historisch opzicht) van de straatwanden. Hiermee wilde de gemeente het 
beeld en de uitstraling van de wijk versterken in relatie tot de voorgenomen andere maat-
regelen (sloop, nieuwbouw en herinrichting van de openbare ruimte). Ook hoopte de 
gemeente dat door een voorbeeldfunctie ook andere eigenaren gestimuleerd zouden 
worden tot woningverbetering. 
Hoewel in het begin veel bewoners interesse toonden, werd de regeling uiteindelijk 2005 
ingetrokken door een gebrek aan belangstelling. De kosten bleken te hoog, de eisen om 
aan een collectief deel te nemen te zwaar, bij het uitvoerend werk werden bewoners niet 
betrokken en bewoners bleken vooral te willen investeren in meer wooncomfort (in plaats 
van de uitstraling). Uit de gesprekken met ambtenaren blijkt dat er vooraf onvoldoende 
was onderzocht wat de wensen en mogelijkheden van bewoners waren. 
 

 

 
4.4.5. Informeren gemeenteraad over output 

De gemeenteraad heeft de MOP’s, WOP’s en Raamovereenkomsten vastgesteld en 

daarmee ook de beoogde resultaten en de beoogde doelstellingen. 

Over de voortgang van de stedelijke vernieuwing en de ISV-bestedingen liep de 

informatie via de jaarlijkse cyclus van de jaarrekening, programmabegroting en de 

concernberichten (stand van zaken) gelopen. In de jaarrekening en -begroting was 

– naast het Programma Ruimtelijke ontwikkeling – een extra paragraaf Stedelijke 

vernieuwing. In de jaarlijkse rapportages werden doelstellingen (output) aange-

geven voor het komende jaar (Jaarbegroting) en welke hiervan zijn bereikt 

(Jaarrekening). Daarnaast werden er ook relaties gelegd met doelstellingen uit 
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andere programma’s zoals Zorg en Welzijn en werd kort ingezoomd op recente 

(beleids)ontwikkelingen. 

 

ISV-1 

In de periode 2001 – 2005 is de gemeenteraad via halfjaarlijkse ISV-rapportages 

geïnformeerd over de voortgang van de stedelijke vernieuwing. In deze 

rapportages werd ook verwezen naar het hebben van het Kwaliteitszorgsysteem, 

waarin het behalen van de beoogde resultaten werd gemonitord. 34  

 

Kwaliteitszorgsysteem 

Bij aanvang van ISV-1 werden gemeenten verplicht gesteld een stelsel van kwaliteitszorg, een 

zogenaamd kwaliteitszorgsysteem, in te stellen om de ontwikkelingen te kunnen beheersen. Dit 

systeem hield voor de gemeente Bergen op Zoom in dat ze halfjaarlijks de beoogde 

doelstellingen en voortgang van individuele projecten monitorde. In 2005 verschijnt de laatste 

rapportage ‘Kwaliteitszorgsysteem’ van Onderzoek en Statistiek. De reden hiervoor, zover de 

ambtenaren deze periode nog konden reproduceren, is dat het te veel capaciteit vergde en in 

MOP2 de doelstellingen minder strak werden geformuleerd.  

 

Daarnaast heeft de gemeenteraad in 2005 ingestemd met het verantwoordings-

verslag aan de provincie van ISV-1. Uit de beschikbare documenten blijkt niet dat 

dit ook bij het verslag van ISV-2 gebeurd. 

 

Projectniveaus  

De gemeenteraad is over het bereiken van de beoogde resultaten gedurende de 

ISV-periode (2000-2014), naast bovengenoemde rapportages, ook op project-

niveau geïnformeerd. Dit vond niet structureel plaats, maar gebeurde ad hoc door 

middel van rapportages over de voortgang van de deelprojecten. Daarnaast 

werden raadsleden incidenteel mee op excursie genomen naar de wijken om op 

locatie te kijken naar de bereikte resultaten en zich te laten informeren door 

bewoners. De afgelopen jaren vonden deze excursies nog maar zelden plaats. 

 

4.5. Resumé 

Over de doeltreffendheid van bestedingen stedelijke vernieuwing over de wijken 

Fort-Zeekant en Nieuw Borgvliet-Langeweg kan wat betreft de output het volgende 

worden geconcludeerd: 

De beoogde perstaties zijn deels SMART geformuleerd: de doelstellingen zijn over 

het algemeen Specifiek, Meetbaar en Acceptabel. Echter, zij zijn niet altijd 

Realistisch gebleken en vaak waren ze ook niet aan een bepaald Tijdspad 

gebonden.  

Van de beoogde prestaties is een substantieel deel niet behaald, heeft flinke 

vertraging ondervonden en/of is in een andere wijk gerealiseerd. Zowel in Fort-

Zeekant als Nieuw Borgvliet zijn diverse wijkvoorzieningen er niet gekomen en is 

niet (alle) woningbouw, -verkoop en -verbetering gerealiseerd.  

                                                      
34 In het verantwoordingsverslag aan de provincie van ISV-1, die op 30 juni 2005 ter controle  
   aan de gemeenteraad was voor gelegd, staat dat “Ten aanzien de verklaring voor het  heb- 
   ben en toepassen van een kwaliteitszorgsysteem wordt verwezen naar de ISV-rapportage  
   welke u gedurende de eerste cyclus halfjaarlijks is voorgelegd”.  
   Hieruit kan worden afgeleid dat de gemeenteraad in de eerste ISV-periode halfjaarlijks op  
   de hoogte werd gesteld van het Kwaliteitszorgsysteem Stedelijke Vernieuwing. Het is echter  
   niet bekend of de raadsleden de rapportages van het Kwaliteitszorgsysteem door O&S ook  
   daadwerkelijk ontvingen of opvroegen.  
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Ook hebben de twee wijken relatief weinig geprofiteerd van de diverse 

stimuleringsmaatregelen.  

De gemeenteraad is structureel op hoofdlijnen van de output geïnformeerd via de 

jaarlijkse cyclus van de jaarrekening, programmabegroting en de concernberichten. 

Op projectniveau is, uitgezonderd de eerste ISV-periode, de raad op ad hoc-basis 

geïnformeerd. 
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5.   Doeltreffendheid besteding ISV: outcome 
 
 

5.1. Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de eerste en op de derde centrale 

onderzoeksvraag in relatie tot beoogde en behaalde maatschappelijke effecten 

(outcome). 

 

 

B. In hoeverre is de inzet van ISV- (en andere gemeentelijke) middelen ten 

behoeve van de ontwikkeling van de wijken Fort-Zeekant en Nieuw Borgvliet 

als doeltreffend aan te merken? 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de bijbehorende subvragen van de onderzoeksvragen A en C zie de inleiding 

van hoofdstuk 4. 

 

 

5.2. De bereikte maatschappelijke effecten (outcome) 

 

In hoofdstuk 4 is beschreven welke prestaties (output) zijn behaald die behoren bij 

de opgestelde doelstellingen en programma’s. In dit hoofdstuk gaat de aandacht 

uit naar de maatschappelijke effecten (outcome) die de inspanningen moeten 

opleveren en in werkelijkheid hebben plaatsgevonden. 

 

5.2.1. Beoogde maatschappelijke effecten en bijbehorende indicatoren (drie 

ISV-periodes) 

 

De beoogde maatschappelijke effecten blijven over de hele ISV-periode over het 

algemeen beperkt tot de hoofddoelstellingen die in de MOP’s zijn benoemd. 

 

MOP 1  

Bij de MOP 1 betreft het hier het bevorderen van het woon- en leefklimaat en 

cultuur en het versterken van de sociaal maatschappelijke structuur.35 Er worden in 

de MOP geen indicatoren genoemd om de maatschappelijke doelstellingen te 

kunnen toetsen. Wel is er in de rapportage van het Kwaliteitszorgsysteem sprake 

van om het “gemiddeld rapportcijfer dat inwoners aan hun buurt geven in 2004 te 

brengen op 7,5.” Dit gemiddelde cijfer gold overigens op gemeenteniveau; voor de 

wijken bestonden geen afzonderlijke streefwaarden. Uit de beschikbare informatie 

blijkt dat met het kwaliteitszorgsysteem na 2005 ook dit gekwantificeerde beoogde 

effect uit het zicht van de ISV-opgave verdwijnt. 

 

                                                      
35 Versterking economische structuur is na ISV 1 vervallen. 

 

D. Op welke wijze is de gemeenteraad geïnformeerd over de inzet van de ISV-

middelen? 
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MOP 2 

In MOP 2 is het algemeen beoogd maatschappelijk effect voor de aandachtswijken 

als volgt gekwantificeerd. De leefbaarheidsindicatoren (veiligheid, waardering 

woonomgeving, sociale cohesie) dienen te stijgen tot een niveau dat vergelijkbaar 

is met de overige wijken in Bergen op Zoom.36 In de beschikkingsbrief ISV 2005-

2009 van de provincie aan de gemeente (oktober 2005) is door de provincie als 

voorwaarde onder meer gesteld:  

 Concrete outputindicator voor maatschappelijke effecten door rapportcijfer 

waarmee bewonerswaardering wordt uitgedrukt. Streven om niet meer dan 0,5 

punten van het stadsgemiddelde af te wijken.37 

 Actualiseren en monitoren van programma. 

 

MOP 3 

In MOP 3 wordt weer in algemene termen gesproken over de beoogde 

maatschappelijke effecten. Het gaat om het verder verbeteren van maatschappelijk 

welzijn, het vergroten van kansen voor mensen en het bevorderen van de 

leefbaarheid. Ook aan de prestatieafspraken met de provincie worden geen harde 

meetbare indicatoren verbonden.38  

Wel is in het MOP aangegeven dat de gemeente Bergen op Zoom verantwoordelijk 

is voor de monitoring van de met de provincie gemaakte afspraken en dat het 

college van B en W hierover verantwoording aflegt aan de gemeenteraad. Hierbij 

wordt aangegeven dat de gemeente “in ieder geval gebruik zal maken van de 

monitoringsinstrumenten Wijkveiligheidsindex en de tweejaarlijkse gemeente-

peiling. Daarnaast wordt voor woningbouw (sloop/nieuwbouw) gebruik gemaakt 

van de gemeentelijke woningbouwstatistieken.”39 

 

5.2.2.   De behaalde outcome 

Wat hebben alle inspanningen ISV nu opgeleverd voor de wijken? Zijn de 

maatschappelijke effecten (outcome) bereikt die de gemeente vooraf als doelen 

had gesteld? Op basis van demografische en woningvoorraadgegevens en van 

waarderingscijfers van de bewoners over hun buurt hebben wij de belangrijkste 

wijkontwikkelingen in beeld kunnen brengen.40  

 

Hieronder worden per wijk de belangrijkste ontwikkelingen beschreven. Hierbij 

hoort de opmerking dat ontwikkelingen in cijfers niet (alleen) het gevolg hoeven te 

zijn van stedelijke vernieuwingsprojecten. Ook andere exogene ontwikkelingen 

hebben invloed, zoals economische ontwikkelingen, normverandering van de 

maatschappij, toename van webwinkelen en veranderingen in drugsgebruik en -

beleid. Daarnaast kunnen verbeteringen in de wijk ook het gevolg zijn van 

verdunning en/of verplaatsing. Door de herhuisvesting van kwetsbare bewoners 

naar andere wijken, zijn sociaal-economische problemen in de desbetreffende wijk 

afgenomen, maar verandert er voor de individuele huishoudens niets aan hun 

sociaal-maatschappelijke positie. 

 

                                                      
36 Zie MOP 2, pagina 23. 
37 De reactie van de gemeente (december 2005) luidt dat de voorwaarden worden  
   geaccepteerd. Hierbij staat dat er een afschrift bijgevoegd is met verlangde output- 
   gegevens.  
38 Zie MOP 3, pagina 35. 
39 Zie MOP 3, pagina 9. 
40 De gegevens zijn afkomstig van de Gemeentepeilingen van O&S gemeente Bergen op  
   Zoom en van het CBS. 
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Effecten stedelijke vernieuwing 

Het effect van stedelijke vernieuwing op de waardering van bewoners is het duidelijkst zichtbaar op 

het moment dat er ook daadwerkelijk met de uitvoering van de fysieke aanpak wordt gestart, zoals uit 

onderstaande figuur blijkt. In Fort-Zeekant, waar de stedelijke vernieuwing als eerste is gestart, en 

Nieuw Borgvliet wordt de grootste vooruitgang van de buurt ervaren als de vernieuwing daadwerkelijk 

wordt uitgevoerd. Na een aantal jaren van grote ingrepen blijkt dat voor beide wijken de ervaren 

verbetering steeds meer ‘normaler’ (gelijk aan het gemiddelde van Bergen op Zoom) wordt. 

 
Figuur 5.1: Mening over vooruitgaan van de eigen buurt in het afgelopen jaar  

 
Bron: Gemeentepeilingen 2014, O&S Bergen op Zoom, bewerking Regioplan 

 

 

 

In tabel 6.2 staat een overzicht van de belangrijkste rapportcijfers die de bewoners 

hun wijk in 2014 geven. Bijlage 3 bevat een selectie van figuren die de 

wijkontwikkelingen in beeld brengen.  

 

Fort-Zeekant 

Hoewel de wijk Fort-Zeekant wat betreft rapportcijfers vaak (iets) onder het 

gemiddelde zit van Bergen op Zoom, zijn er diverse positieve ontwikkelingen te 

onderscheiden: 

 De stedelijke vernieuwing heeft geleid tot een toename van het aantal woningen 

en eigenwoningbezit. Het gevolg hiervan is meer bewonersdifferentiatie en meer 

mogelijkheden tot wooncarrière binnen de wijk. 

 Er is een gunstige waardeontwikkeling van woningen: deze is afgelopen 

decennium relatief harder gestegen dan het gemiddelde van Bergen op Zoom. 

 Vanaf 2002 is er sprake van een gemiddelde toename van de waardering van de 

buurt als woon- en leefomgeving. In 2014 geven de bewoners Fort-Zeekant een 

6,9 voor de eigen buurt (in 2002 is dit een 6,1).41 Voor heel Bergen op Zoom is 

dit een 7,2 (in 2002 is dit een 6,9). 

 Ook neemt de sociale samenhang vanaf 2007 langzaam verder toe. In 2014 

geven de bewoners een 6,4 voor onderlinge sociale contacten in de buurt.42 Dit 

is gelijk aan het gemiddelde voor de hele stad. 

                                                      
41  Hierbij de opmerking dat vanaf 2014 Het Fort relatief hoog wordt gewaardeerd en Zeekant  
    laag. 
42  In 2007 is dit een 6,2. 
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 De waardering voor de woonomgeving is al jaren vrij stabiel en ligt in 2014 met 

6,2 een tiende onder het gemiddelde van Bergen op Zoom.43 

 In Fort-Zeekant wordt de kwaliteit van de eigen woning vanaf 2007 relatief 

hoog gewaardeerd. In 2014 is deze zelfs hoger dan het gemiddelde van Bergen 

op Zoom (respectievelijk 7,7 en 7,6).  

 In 2014 willen minder bewoners ‘als het maar enigszins kan’ de buurt uit 

verhuizen dan het gemiddelde van Bergen op Zoom. 

 De waardering voor het aanbod van voorzieningen in de wijk is de laatste jaren 

toegenomen en zit op het niveau van Bergen op Zoom of hoger. 

 

Daarnaast blijft de wijk op enkele onderdelen kwetsbaar. Dit is vooral zichtbaar in 

de buurt Zeekant: 

 Er is sprake van sterk toenemende vergrijzing. 

 Het toegenomen eigen woningbezit in combinatie met de economische crisis 

verhoogt het risico op grootschalig achterstallig onderhoud van particulier 

woningbezit. 

 Er wonen relatief veel huishoudens met een uitkering. 

 De waardering voor de kwaliteit van de woningen in de buurt is altijd lager 

geweest dan gemiddeld in Bergen op Zoom. 

 De laatste jaren neemt het gevoel van veiligheid in de wijk Fort-Zeekant af (6,8 

tegenover 7,2 in Bergen op Zoom). Dit wordt met name veroorzaakt door 

overlast door drugs en criminaliteit. 

 Verder zien we een daling van het gevoel van medeverantwoordelijkheid voor 

de eigen buurt, is er een groei van het aantal bewoners dat de buurt vindt 

achteruitgaan en is er geen hoog vertrouwen in de toekomst.  

 In de wijk Het Fort is sprake van veel scheidingen en een toename eenouder-

gezinnen. 

 

Tabel 6.2 Rapportcijfers leefbaarheidsindicatoren wijken Fort-Zeekant en Nieuw 

Borgvliet-Langeweg in 2014 

 

Bron: Gemeentepeilingen, O&S Bergen op Zoom, bewerking Regioplan 

 

 

                                                      
43  Ook hier dezelfde tendens. In tegenstelling tot andere meetmomenten wordt in 2014 Het  
    Fort relatief hoog gewaardeerd en Zeekant laag. 

 Fort-Zeekant Nieuw 
Borgvliet - 
Langweg 

Bergen op 
Zoom 

Eigen buurt als woon- en leefomgeving 6,9 6,8 7,2 

Kwaliteit van de woningen in de buurt 6,8 6,9 7,1 

Kwaliteit van uw eigen woning 7,7 7,6 7,6 

Kwaliteit van de woonomgeving 6,2 6,1 6,3 

De onderlinge sociale contacten in de 
buurt 

6,4 6,1 6,4 

Aanwezigheid gezondheids- en 
welzijnsvoorzieningen 

7,4 7,3 7,4 

Aanwezigheid winkels voor dagelijkse 
boodschappen 

8,1 3,3 7,4 

Aanwezigheid groenvoorziening 6,9 6,4 7,0 

Veiligheidsgevoel in eigen buurt 6,8 7,1 7,2 
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Borgvliet 

De wijk Nieuw Borgvliet, waar de stedelijke vernieuwing later van start is gegaan, 

scoort op diverse onderdelen lager dan de wijk Fort-Zeekant. Toch zijn er enkele 

positieve ontwikkelingen te onderscheiden:44 

 Net als in Fort-Zeekant is er in de wijk Nieuw Borgvliet-Langeweg sprake van 

een gunstige waardeontwikkeling van woningen.  

 In de buurt Langeweg is het aandeel eigenaar-bewoners door de verkoop van 

(samengevoegde) sociale huurwoningen sterk toegenomen, wat heeft geleid tot 

meer bewonersdifferentiatie en meer mogelijkheden tot wooncarrière binnen de 

wijk. 

 Vanaf 2009/2011 zit de wijk Nieuw Borgvliet-Langeweg weer in een stijgende 

lijn wat betreft de waardering van de buurt als woon- en leefomgeving, de 

sociale samenhang en de kwaliteit van de woonomgeving. De rapportcijfers in 

2014 zijn respectievelijk een 6,8 en twee maal een 6,1.  

 Er is een hoge waardering voor de kwaliteit van de eigen woning (7,6). 

 De waardering voor het aanbod van gezondheids- en welzijnsvoorzieningen en 

groen neemt steeds verder toe.  

 De veiligheidsgevoelens in de buurt liggen met 7,1 een tiende onder het 

gemiddelde van Bergen op Zoom. 

 

De wijk Nieuw Borgvliet-Langeweg blijft echter kwetsbaar:  

 In de buurt Langeweg wonen zeer veel huishoudens met uitkering. 

 In de buurt Langeweg woont een hoog aandeel eenoudergezinnen. 

 In de buurt Langeweg is het aandeel eigenaar-bewoners sterk toegenomen. Het 

aandeel eigenaar-bewoners in Nieuw Borgvliet is altijd hoog geweest. In 

combinatie met de economische crisis is er risico op grootschalig achterstallig 

onderhoud door particulier woningbezit. 

 Er is een relatief lage beoordeling van de hele wijk Nieuw Borgvliet-Langeweg 

(waardering woon- en leefomgeving, sociale samenhang, woonomgeving, 

kwaliteit andere woningen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Het aanbod van winkels voor de dagelijks boodschappen wordt als zeer 

onvoldoende beoordeeld (3,3). Ook het aanwezige groen scoort relatief laag 

(6,4). 

 Het verkeer in de wijk wordt als bovengemiddeld onveilig ervaren. 

                                                      
44 Tussen de buurten Nieuw Borgvliet en Langeweg wordt wat betreft waardering van 
   bewoners geen onderscheid gemaakt, omdat in de Gemeentepeilingen het aantal 
   respondenten in Langeweg te laag is om hierover betrouwbare uitspraken te doen. 
45 In een recent artikel in BN De Stem 14 oktober 2014) blijkt dat Stadlander 124 woningen 
   in Fort-Zeekant gaat slopen voor deelproject 3 zonder dat er concrete plannen zijn voor de  
   herontwikkeling. Het zonder concrete plannen aan de slag gaan, vergroot het risico dat de  
   locatie transformeert in langdurig braakliggend terrein.  

Effect van langdurige stilstand vernieuwingsproces op de leefbaarheid 

Uit de twee groepsgesprekken komt naar voren dat bewoners veel kritiek hebben op de 

stedelijke vernieuwingsprojecten die momenteel stil liggen. Bestemmingen blijven 

onduidelijk, er ontstaat langdurige leegstand en terreinen blijven lang braak liggen. Dit 

leidt ertoe dat de wijk een onprettig en verloederd aanzicht krijgt, wat de leefbaarheid niet 

ten goede komt. 

Bewoners roepen de gemeente op om over deze locaties beslissingen nemen en/of er 

tijdelijk een nieuwe bestemming aan te geven.45 
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 Verder zien we net als in Fort-Zeekant een daling van het zich mede-

verantwoordelijk voelen voor de eigen buurt en is er geen hoog vertrouwen in 

de toekomst.  

 Het aandeel actieve bewoners in de wijk neemt langzaam af, terwijl dit altijd 

hoger lag dan het gemiddelde van Bergen op Zoom. 

 De afgelopen jaren zijn er steeds meer bewoners die ‘als het maar enigszins 

kan’ de buurt uit willen verhuizen. Dit ligt relatief ver boven het gemiddelde van 

Bergen op Zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3. Slotsom bereikte outcome 

 

Op basis van de doelstelling uit 2005 kan over Fort-Zeekant en ook Borgvliet het 

volgende worden geconcludeerd. De doelstelling, afgedwongen door de provincie, 

om niet meer dan 0,5 punten van het stadsgemiddelde af te wijken, is op bijna alle 

indicatoren die wij voor deze evaluatie hebben geselecteerd, behaald. Alleen het 

aanbod van groenvoorzieningen en, vooral, winkelvoorzieningen in Nieuw 

Borgvliet-Langeweg, voldoen niet aan de doelstelling. Deze indicatoren scoren 

respectievelijk 0,6 en 4,1 punt lager dan het gemiddelde van Bergen op Zoom. De 

wijken blijven wel diverse kwetsbare punten behouden.  

 

 

 

Bewonersparticipatie 

Voor de toekomstige wijkontwikkeling is het positief dat in beide aandachtswijken – en in de 

rest van Bergen op Zoom – een flink potentieel is aan bewoners die mogelijk aan activiteiten 

in de buurt willen meedoen (zie fig. 4.2).  

Ook uit de groepsgesprekken blijkt dat bij bewoners enthousiasme aanwezig is om te 

participeren in visievorming en om met de gemeente kennis te delen. Ook is er de behoefte 

bij burgers aan ondersteuning door de gemeente bij bewonersinitiatieven. Als 

succesvoorbeeld wordt verwezen naar de portakabins die door bewoners in een park in Fort-

Zeekant zijn geplaatst. De gemeente is, aldus betrokken bewoners, hier soepel met de 

regels omgegaan ten faveure van het wijkbelang.  

 

Figuur 5.3: Belangstelling om mee te doen aan activiteiten in de eigen buurt 

 
Bron: Gemeentepeilingen 2014, O&S Bergen op Zoom, bewerking Regioplan 
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5.2.4. Informeren gemeenteraad over outcome 

 

In MOP 1 en MOP 3 zijn er geen concreet meetbare maatschappelijke doelstellingen 

opgesteld. In MOP2 zijn deze wel meetbaar door te stellen dat de 

leefbaarheidsindicatoren dienen te stijgen tot een niveau dat vergelijkbaar is met 

de overige wijken in Bergen op Zoom. Dit wordt nog eens benadrukt door te stellen 

dat “De gemeente Bergen op Zoom echter concrete ambities koestert in relatie tot 

de leefbaarheid in de wijken”.46 In de bijeenkomst met raadsleden op 23 

september jongstleden bleek dat de aanwezige raadsleden niet op de hoogte waren 

van de voorwaarde die de provincie bij de beschikking van MOP 2 had gesteld. De 

voorwaarde hield in dat de aandachtswijken niet meer dan 0,5 punten van het 

stadsgemiddelde zouden afwijken.  

 

Ondanks de ambities van de gemeente en de gestelde voorwaarde van de provincie 

is aan de gemeenteraad over het bereiken van de outcomedoelstellingen 

gedurende de ISV-periode (2000-2014) nooit gerapporteerd.47 Niet door middel 

van de jaarrekeningen en ook niet via rapportages over de twee wijken. Wel 

worden, waar in MOP 3 ook naar wordt verwezen, tweejaarlijks aan de raad de 

uitkomsten van de Gemeentepeilingen aangeboden. De relatie tussen de stedelijke 

vernieuwing in de wijken en de gewenste maatschappelijke effecten wordt in deze 

rapportages van O&S echter niet gemaakt.  

 

 

5.3. Resumé 

 

Over de doeltreffendheid van bestedingen stedelijke vernieuwing over de wijken 

Fort-Zeekant en Nieuw Borgvliet-Langeweg kan wat betreft de outcome het 

volgende worden geconcludeerd: 

De outcomedoelstellingen zijn zeer beperkt SMART opgesteld. Hoewel de 

doelstellingen Acceptabel en Realistisch zijn, blijven ze vaak te algemeen om te 

voldoen aan de criteria Specifiek, Meetbaar (uitgezonderd MOP 2) en Tijds-

gebonden.  

De beoogde maatschappelijke effecten, zoals deze in MOP 2 met parameters staan 

benoemd, worden bijna op alle leefbaarheidsindicatoren voor beide wijken behaald. 

Fort-Zeekant scoort hier gemiddeld beter dan Borgvliet. Uitzonderlijk is de zeer 

lage waardering van het aanbod van winkelvoorzieningen.  

De gemeenteraad is over de outcome van de stedelijke vernieuwing in de twee 

aandachtswijken nooit specifiek geïnformeerd. 

 

 

 

 

                                                      
46 Zie MOP 2, pagina 23. 
47 Een uitzondering hierop is het gemiddelde rapportcijfer in Bergen op Zoom voor de  
   buurtwaardering. In de eerste ISV-periode werd dit gemonitord via het Kwaliteits- 
   zorgsysteem Stedelijke Vernieuwing.  
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6. Doelmatigheid besteding ISV 
 

6.1. Inleiding 

 

Dit hoofdstuk probeert een antwoord te geven op de tweede en deels op de derde 

centrale onderzoeksvraag. 

 

 

 

B. In hoeverre is de inzet van ISV- (en andere gemeentelijke) middelen ten 

behoeve van de ontwikkeling van de wijken Fort-Zeekant en Nieuw Borgvliet 

als doelmatig aan te merken? 

 

 

 

Hieronder vallen de volgende subvragen: 

B.1 Zijn er financiële kaders gesteld voor de besteding van de ISV-middelen? 

Zo ja, hoe zien deze eruit?  

B.2 Zijn alle ISV-middelen besteed? Zo nee, welk bedrag is nog beschikbaar 

voor besteding? 

B.3 Zijn beoogde resultaten gerealiseerd binnen de financiële kaders? Zo nee, 

wat is/zijn daarvan de reden(en)? 

B.4 Welke andere gemeentelijke middelen zijn ingezet voor de ontwikkeling van 

de wijken Fort-Zeekant en Nieuw Borgvliet? 

B.5 Hoe verhouden de andere ingezette gemeentelijke middelen zich in omvang 

tot de bestede ISV-middelen? 

B.6 Is een multipliereffect gerealiseerd door naast de gemeentelijke 

investeringen ook investeringen door private partijen (woningcorporaties, 

private ontwikkelaars, eigenaars van particuliere woningen) te stimuleren? 

B.7 Hoe verhouden de investeringen door private partijen zich in omvang tot de 

ingezette gemeentelijke middelen en ISV-middelen? 

 

 

 

E. Op welke wijze is de gemeenteraad geïnformeerd over de inzet van de ISV-

middelen? 

 

 

Voor de bijbehorende subvragen van onderzoeksvraag C zie de inleiding van 

hoofdstuk 4. 

 

6.2. Bestedingen ISV-middelen  

 

Kaders  

Aan de MOP’s en WOP’s, en raamovereenkomsten die zijn vastgesteld door de 

gemeenteraad, zijn financiële paragrafen toegevoegd. Hierin staan de verwachte 

investeringen voor wijken, projecten en de stimuleringsmaatregelen. 
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In de programmabegrotingen vindt er in de paragraaf Stedelijke vernieuwing elk 

jaar een actualisatie plaats van de verwachte uitgaven voor de komende jaren. 

 

Toekenning ISV-middelen aan Bergen op Zoom  

Elke ISV-periode kreeg de gemeente Bergen op Zoom op basis van een specifieke 

verdeelsleutel een beschikking van de provincie. Op het einde van de eerste twee 

ISV-periodes zijn de beschikkingen, na verantwoording aan de provincie, omgezet 

in een definitieve uitkering. Voor de derde periode staat de beschikking in feite al 

gelijk aan een uitkering, omdat terugvordering door de provincie niet mogelijk is. 

Ook waren/zijn de toegekende bedragen door de provincie niet geoormerkt. 

 

In totaal is in de periode 2000-2014 in het kader van ISV aan de gemeente Bergen 

op Zoom een bedrag van circa € 16 miljoen toegekend. Hoewel het integrale 

budgetten betrof, werd voor de programmering en verantwoording wel onderscheid 

gemaakt naar de onderdelen ‘Ruimte’, ‘Bodem’ en ‘Geluid’. Van de €16 miljoen is in 

de gehele ISV-periode ruim €6,6 miljoen toegekend aan het onderdeel Ruimte. 

 

 

Tabel 6.1 Overzicht van beschikking en uitgaven op ISV (fysiek) hele periode 
2000-2014 (bedragen x € 1.000) 

 

Beschikking Uitgaven* Verschil* 

Ruimte 
6.667 14392 -7.725 

Bodem 2.658 2.281 377 

Geluid 6.701 1.135 5.566 

Totaal ISV  16.026 17.807 -1.781 

* De uitgaven zijn nog onder voorbehoud omdat het jaar 2014 nog niet is afgerond. 

 

 

Uitgaven 

In de periode 2000-2014 is door de gemeente circa €17,8 miljoen uitgegeven aan 

ISV (fysiek). Dit is €1,8 miljoen meer dan het toegekende bedrag. De uitgaven bij 

het onderdeel Geluid blijven met bijna €4 miljoen ver onder het bedrag van de 

beschikking. De uitgaven bij het onderdeel Bodem komen bijna overeen met de 

beschikking.  

Bij het onderdeel Ruimte is veel meer uitgegeven dan er toegekend is. In de 

periode 2000-2014 betreft de beschikking ruim €6,6 miljoen, terwijl de uitgave 

meer dan €14 miljoen was. Dit is een ‘overschrijding’ van €7,7 miljoen. Vooral in 

de periode 2005-2009 wordt er beduidend meer uitgegeven dan het 

beschikkingsbedrag. 

 

 

Tabel 6.2 Overzicht van beschikking en uitgaven op onderdeel Ruimte ISV over 
drie ISV-periodes (bedragen x € 1.000) 

ISV-periode Beschikking Uitgaven Verschil 

2000-2004 3.195 4.995 -1.800 

2005-2009 1.858 5.817 -3.959 

2010-2014 1.614 3.580* -1.966* 

Totaal Ruimte 6.667 14.392* -7.725* 

* De uitgaven zijn nog onder voorbehoud omdat het jaar 2014 nog niet is afgerond. 
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Reserve 

De gemeente Bergen op Zoom heeft een groot deel van haar eigen opgebouwde 

ISV-middelen nog niet aangewend. Hierdoor zijn – ondanks een negatief saldo bij 

door de provincie uitgekeerde bedragen – de reserves voor stedelijke vernieuwing 

gegroeid naar €17,7 miljoen.48 Voor de toename van de ISV-reserves worden 

ambtelijk de volgende redenen gegeven: 

 Veel opgaven (in de openbare ruimte) zijn uit andere middelen dan ISV gefinan-

cierd. Als voorbeeld kan het herinrichten van een straat in een aandachtswijk 

worden genomen. Dergelijke ingrepen worden waar mogelijk bekostigd uit 

middelen voor groot onderhoud. Daarnaast worden minder ISV-middelen 

uitgegeven door met de methode “werk met werk maken” efficiënt met de 

planning om te gaan. Alleen daar waar de ISV-kwaliteitseisen niet vanuit de 

reguliere middelen gefinancierd kunnen worden, worden gelden vanuit ISV 

toegevoegd.49 

 De stedelijke vernieuwing heeft in de vier aandachtswijken en de twee kernen 

vertraging opgelopen, waardoor veel middelen (nog) niet zijn uitgegeven.  

 Een deel van specifieke stimuleringsbijdrage (subsidies voor o.a. 

woningverbetering) is onbenut gebleven door een beperkt aantal aanvragen van 

particulieren. Het betreft circa €2 miljoen. 

 Reserves zijn tot 2011 gegroeid door ontvangen rente over niet-uitgegeven ISV-

gelden.50  

 Verder voegen wij aan bovenstaande punten toe dat er bij het onderdeel Geluid 

veel minder is uitgegeven dan er aan was toegekend.  

 

Tegen over deze opgebouwde reserve staan de geplande uitgaven bij de wijkaan-

pakken voor de komende 10 jaar. De opgebouwde reserve zal voor deze beste-

dingen toereikend zijn.51   

 

6.3. Bestedingen naar gebied en als stimuleringsgelden 

 

De ISV-bestedingen vallen uiteen in twee aanpakken, namelijk de gebiedsgerichte 

en algemene stimuleringsmaatregelen.  

 

Gebiedsgerichte bestedingen 

Wanneer we de bestedingen per aandachtswijk vergelijken, dan zijn de ISV-

bestedingen in Borgvliet in de periode 2000-2014 veruit het hoogst geweest. In 

Borgvliet is over 15 jaar circa €7,4 miljoen uitgegeven, voor Fort-Zeekant is dit 

€2,5 miljoen. De relatief hoge uitgave voor Borgvliet wordt vooral verklaard door 

de aankoop van panden en grond voor ongeveer €4,2 miljoen in de hele ISV-

periode.  

 

                                                      
48 Jaarstukken 2013, stand op 31 december 2013 (pag. 130). 
49 Om een indicatie te geven wat bij projecten openbare ruimte wordt bekostigd uit ISV- 
   middelen en wat uit reguliere middelen, kan het huidig opgestarte vernieuwingsproject  
   Gageldonk als voorbeeld dienen. Van de totale investeringsopgave van €20 miljoen die voor  
   het herinrichten van de openbare ruimte is begroot, komt 13 procent uit ISV-middelen. 
50 Tot en met 2010 werd rente aan de reserves toegerekend. Door nieuw beleid (vastgesteld  
   door de gemeenteraad) wordt vanaf 2011 geen rente meer toegevoegd aan reserves,  
   waaronder ook de Reserve ISV. 
51 Jaarstukken 2013, toelichting reserves (pag. 131). 
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Tabel 6.3 Overzicht van uitgaven van wijkgerichte herstructureringsprojecten op 
onderdeel Ruimte ISV (bedragen x € 1.000) 

 Uitgaven 
2000 t/m 

2004 

Uitgaven 
2005 t/m 

2009 

Uitgaven 
2010 t/m 

2014 

Uitgaven 
2000 t/m 

2014 

Fort-Zeekant 1.779 593 150 2.522 

Borgvliet 1.187 4.195 1.995 7.377 

Warande-West 20 573 172 765 

Lepelstraat 12 12 31 55 

Gageldonk 
West - 120 402 522 

Halsteren - - 77 77 

Renovatie 

subsidies Fort-
Zeekant 40 - - 40 

Totaal 3.038 5.492 2.828 11.358 

 

 

In de WOP van Fort-Zeekant staat een verwachte uitgave van ongeveer 6,4 miljoen 

(excl. stimuleringsmaatregelen) over vijf jaar.52 De tot zover gemaakte kosten van 

2,5 miljoen over 15 jaar blijven ruimschoots onder de oorspronkelijke begroting. Er 

moeten nog wel vier deelprojecten worden afgerond. De begrote kosten voor de 

afronding van Fort-Zeekant bedragen 1,5 miljoen.53  

 

In de WOP van Borgvliet staat een verwachte uitgave van €6,3 miljoen (excl. 

stimuleringsmaatregelen).54 De tot zover gemaakte kosten van €7,4 miljoen 

overschrijden hiermee de oorspronkelijke begroting. Hierbij komt dat de 

vernieuwing van het centrumgebied en de nieuwbouw van woningen zeer beperkt 

is gerealiseerd. Ook zijn er nog toekomstige kosten voor het afronden van de 

vernieuwing in Borgvliet. Deze zijn begroot op €1,9 miljoen.55 Tegenover deze 

kosten staan nog te realiseren opbrengsten door de verkoop van grond. Deze 

worden ambtelijk geschat op circa €1 miljoen. 

 

Stimuleringsmaatregelen 

Om private partijen en particulieren te stimuleren te investeren in de stedelijke 

vernieuwing werden per programmalijn stimuleringsgelen beschikbaar gesteld. 

Over de periode 2000-2014 is er ruim €3 miljoen uitgegeven aan stimulerings-

maatregelen. Dit is bijna €2 miljoen minder dan begroot.56 

 

 

                                                      
52 Raadsvoorstel 30 augustus 2001. Het betrof destijds 14 miljoen gulden.  
53 Of de stedelijke vernieuwing in de wijk daadwerkelijk wordt afgerond, is mede afhankelijk 
   van de deelname van private partijen.  
54 Raadsvoorstel van 25 maart 2004. 
55 Of de stedelijke vernieuwing in de wijk daadwerkelijk wordt afgerond, is mede afhankelijk  
   van de deelname van private partijen. 
56 Voor de twee aandachtswijken zijn geen afzonderlijke begroting en uitgaven te onderschei- 
   den. Bij de stimuleringsmaatregelen wordt immers geen onderscheid gemaakt naar wijken.  
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Tabel 6.4 Overzicht van uitgaven stimuleringsmaatregelen op onderdeel Ruimte 
ISV (bedragen x € 1.000) 

 2000 t/m 
2004 

2005 t/m 
2009 

2010 t/m 
2014 

2000 t/m 
2014 

Begroot 1.815 1.900 1.291 5.006 

Uitgaven 1.957 324 752 3.034 

Verschil -142 1.576 539 1.972 

 

De meeste stimuleringsmaatregelen die binnen dit onderzoek vallen, behoren tot 

het programma Cultuur en toerisme. Deze vinden voornamelijk hun weg in de 

binnenstad. Binnen de twee aandachtswijken worden de doelstellingen en de 

multipliereffecten van de stimuleringsmaatregelen niet tot beperkt behaald.57 

 

De middelen van de stimuleringsmaatregelen die niet worden besteed, komen uit-

eindelijk na afloop van een stimuleringsmaatregel vrij voor de gemeente om elders 

in te zetten. Deze worden meestal ingezet voor een vergelijkbare nieuwe regeling.  

 

6.4. Informeren gemeenteraad over uitgaven 

 

Over de financiële uitgaven in relatie tot stedelijke vernieuwing wordt de 

gemeenteraad door middel van de Jaarrekeningen jaarlijks geïnformeerd. In de 

jaarrekening en -begroting was – naast het Programma Ruimtelijke ontwikkeling – 

een extra paragraaf Stedelijke vernieuwing opgenomen. Daarnaast wordt er ook 

aan de raad gerapporteerd via de halfjaarlijkse Concernberichten.  

In de genoemde rapportages stond de stand van zaken over de financiële huis-

houding van alle gemeentelijke programma’s (begroting, uitgaven, reserve). Per 

programma werd een beknopte analyse gegeven van het behaalde financiële resul-

taat. Hierbij werd ook het resultaat van stedelijke vernieuwing kort beschreven.   

 

Daarnaast heeft de gemeenteraad in 2005 ingestemd met het verantwoor-

dingsverslag aan de provincie van ISV-1. Hierin was ook een accountantsverklaring 

opgenomen. Uit de beschikbare documenten blijkt niet dat het verantwoordings-

verslag van ISV-2 aan de gemeenteraad is voorgelegd.  

 

Decentralisatie en verantwoording 

Vanaf 2011 zijn de ISV-middelen overgeheveld naar een decentralisatie-uitkering, 

waardoor – in plaats van aan de provincie – er jaarlijks aan het college van B en W 

een financiële verantwoording plaats dienden te vinden. Doordat de gemeenteraad 

al jaarlijks werd geïnformeerd over de stedelijke vernieuwing heeft de decentra-

lisatie niet geleid tot een gewijzigde verantwoordingssystematiek aan de raad. Naar 

de provincie Noord-Brabant  is daarentegen wel deels een andere verantwoording 

ontstaan. Deze vindt alleen nog op hoofdlijnen plaats op basis van  vooraf 

afgesproken monitoring en doelen. 

 

                                                      
57 Dit wil overigens niet zeggen dat de inzet van ISV-middelen nauwelijks heeft geleid tot  
   investeringen door particulieren en private partijen in de twee wijken. Deze partijen hebben  
   echter zeer beperkt gebruik gemaakt van de beschikbare subsidies. Het bepalen van de 
   hoogte van de totale investeringen door derden is zeer complex om te meten (o.a. Wat is 
   de reden van de investering? Hoe wordt bepaald hoeveel woningen opgeknapt zijn?), 
   waardoor het buiten dit onderzoek valt.  
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6.5. Resumé 

 

Over de doelmatigheid van bestedingen stedelijke vernieuwing over de wijken Fort-

Zeekant en Nieuw Borgvliet-Langeweg kan het volgende worden geconcludeerd: 

 De gemeente heeft alle ISV-gelden die door provincie beschikbaar zijn gesteld, 

besteed. Daarnaast heeft de gemeente uit eigen middelen een grote reserve 

opgebouwd voor toekomstige ISV-bestedingen. Omdat de toekenningen door de 

provincie niet geoormerkt waren/zijn, heeft de gemeente de van de Provincie 

ontvangen bijdragen in feite als eerste uitgegeven.  

 Wat betreft de ISV-bestedingen in de wijk Fort-Zeekant is ten opzichte van het 

begrote bedrag in 2001 sprake van een onderbesteding. Dit komt mede doordat  

vier  projecten (nog) niet zijn gerealiseerd.  

 Wat betreft de ISV-bestedingen in de wijk Borgvliet is ten opzichte van het 

begrote bedrag in 2004 sprake van een overschrijding. De overschrijding komt 

vooral door de aankoop van panden en grond voor een vernieuwing die maar 

beperkt is gerealiseerd.58 

 Binnen de twee aandachtswijken worden de multipliereffecten van de 

stimuleringsmaatregelen niet tot beperkt behaald. 

 De gemeenteraad wordt over de begroting en uitgave jaarlijks geïnformeerd via 

de jaarrekening en krijgt updates via de Concernberichten. 

 

 

                                                      
58 Op basis van de verwachte uitgaven en opbrengsten, zullen de netto kosten voor  
   afronding van de vernieuwing nog circa €1 miljoen bedragen. 
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7. Leren van de ISV-perioden 
 

7.1. Inleiding 

 

Dit hoofdstuk probeert een antwoord te geven op de vierde centrale 

onderzoeksvraag. 

 

 

 

 

 

 

Hiervoor zijn  de volgende subvragen geformuleerd: 

D.1 Waar liggen mogelijkheden tot verbetering van de wijkontwikkeling in 

andere wijken in Bergen op Zoom? 

D.2  Waar liggen mogelijkheden tot verbetering van de informatievoorziening 

richting de gemeenteraad? 

 

7.2. Opgave stedelijke vernieuwing na 2014 

 

De fysieke vernieuwing in Fort-Zeekant en Borgvliet is nog niet afgerond. Voor 

Fort-Zeekant moeten nog vier deelprojecten worden uitgevoerd en voor Nieuw 

Borgvliet is voor de korte termijn de belangrijkste uitdaging het aanpakken van het 

dorpshart.  

 

Voor Gageldonk-West staat er een grote opgave voor de deur (zie inzet). De 

fysieke vernieuwing in de vierde aandachtswijk van Bergen op Zoom, Warande-

West, is bijna afgerond.59 Voor wat betreft de kern Halsteren is samen met 

Stadlander en Plus Vastgoed een ruimtelijke ontwikkelvisie voor de dorpskern 

opgesteld die onlangs door de gemeenteraad is vastgesteld. De uitvoering is 

gestart en loopt tot 2020. Voor de kern Lepelstraat zijn de belangrijkste projecten 

de opwaardering van de Kerkstraat en vergroening van de pleinen in de dorpskern. 

Deze projecten zijn begin 2015 afgerond. 

 

Daarnaast geldt in algemene zin dat stedelijke vernieuwing niet ophoudt met het 

verdwijnen van de ISV-bijdrage door het Rijk. De doelstellingen van ISV – het 

realiseren van een goed woonklimaat – blijven overeind. Er moet daarom nog veel 

‘geïnvesteerd’ worden in de bestaande wijken.  

 

    

                                                      
59 Waranda-West wordt in 2015 afgerond met de herinrichting van de Guido Gezellelaan.  

 

D. Tot welke leereffecten leiden de ervaringen in de wijken Fort-Zeekant en Nieuw 

Borgvliet voor de aanpak in andere wijken? 
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7.3. Leerpunten 

 

Vijftien jaar fysieke vernieuwing in Fort-Zeekant en Borgvliet heeft een flink aantal 

leerpunten opgeleverd voor komende aanpakken in Bergen op Zoom. Naar 

aanleiding van onze terugblik op behaalde doelstellingen en op basis van de 

geopperde verbeteringen in de groepsgesprekken met bewoners, zijn in 

samenspraak met de betrokken ambtenaren verschillende leereffecten opgesteld. 

Een deel van deze leerpunten is al geïmplementeerd in nieuwe aanpakken. Een 

ander deel moet nog opgepakt worden en verder worden uitgewerkt. Bij de 

leerpunten onderscheiden we de volgende onderdelen: opstellen en uitvoeren 

wijkplannen; vertragingen in het proces; evalueren en monitoren; samenwerking; 

informatiemanagement en financiën. 

 

Opstellen en uitvoeren wijkplannen 

 Stel wijkplannen en projecten op vanuit integraliteit (fysiek, sociaal en 

economie).  

 De doelstellingen voor de lange termijn: formuleer de gewenste maatschap-

pelijke effecten (outcome) en maak deze meetbaar met indicatoren. Formuleer 

wat betreft prestaties (output) de doelstellingen alleen op hoofdlijnen. 

 De doelstellingen voor de korte termijn: formuleer concrete prestaties (output) 

en probeer deze snel te realiseren.  

 Maak projectplannen flexibel en ga kleinschaliger te werk.  

 Anticipeer op nieuwe ontwikkelingen en biedt ruimte aan particuliere 

initiatieven. 

 

Vertragingen in het proces 

 Geef tijdelijke invulling aan locaties waar ontwikkelingen stil liggen. 

 Neem beslissingen over de bestemming waar ontwikkelingen lang stil liggen. 

 Voorkom langdurige leegstand en braakliggende terreinen door met de 

uitvoering te starten als het eindbeeld is vastgesteld of als er een plan van 

aanpak is voor een tijdelijke herbestemming.  

 

 

Vernieuwing Gageldonk-West  

Gageldonk-West is een na-oorlogs woongebied. Er is in de wijk een cumulatie aan fysieke en 

maatschappelijke problemen. De wijk kent een eenzijdige en verouderde woningvoorraad 

met een hoog percentage sociale huurwoningen. De inkomens zijn relatief laag en de sociale 

veiligheid scoort laag. 

De opgave is groot en divers. Aan de orde zijn onder andere renovatie en vervangende 

nieuwbouw, opwaardering van de openbare ruimte, herontwikkeling van het centrumgebied 

en van maatschappelijke wijkaccommodaties en het realiseren van een woonzorgzone. 

Verder moet via fysieke ingrepen een betere relatie met de binnenstad gaan ontstaan. Ook 

moet in dit gebied een actief sociaal beheer tot stand worden gebracht om het leefklimaat 

tot een aanvaardbaar niveau te brengen. De gemeente streeft voor dit gebied een 

samenwerking met meerdere partijen na. ln samenwerking met de woningstichting is in 

2008 een WOP opgesteld. 

De vernieuwing van Gageldonk-West valt onder het toezicht van de raadscommissie 

Voortgang Grote Projecten. De aanleiding van het instellen van deze commissie was dat 

financieel risicovolle projecten op deze wijze adequaat gemonitord worden. De aanleiding 

voor het instellen van deze commissie waren financiële perikelen omtrent het grootschalige 

havenproject ‘Bergse Haven’. 
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Evalueren en monitoren 

 Creëer meer evaluatiemomenten in het vernieuwingsproces. 

 Verbeter monitoring wijkontwikkelingen op leefbaarheidsindicatoren (outcome). 

 

Samenwerking en participatie 

 Zoek doorlopend samenwerking met stakeholders en detecteer initiatieven. 

 Geef stakeholders de ruimte (in brede zin) bij bottum-upinitiatieven.  

 Stimuleer meer bewonersparticipatie (zie inzet). 

 Om meer aansluiting te vinden bij bottum-up initiatieven en bij het bereiken van 

een hogere participatiegraad door bewoners, is er ambtelijk een aanpassing in 

werkwijze nodig. 

 

 

Hoe meer bewonersparticipatie creëren? 

 Organiseer meer participatie bij visievorming wijk.  

 Durf ook via informele kanalen betrokkenheid te organiseren. 

 Maak meer gebruik van aanwezige (professionele) kennis bij bewoners.  

 Speel bij de keuze van participatie in op de bewonerssamenstelling van de wijken.  

 Geef bewoners meer zeggenschap in plannen.  

 Pas stimuleringsmaatregelen meer af op wensen bewoners. 

 

 

 

Informatiemanagement 

 Doe aan meer verwachtingsmanagement, zowel intern als extern (bewoners, 

stakeholders, collega’s). Wees hierbij als gemeente helder naar bewoners: leg 

de spelregels duidelijk uit, geef aan wat wel en niet kan en waarom, zorg voor 

een terugkoppeling, etc. 

 Informatie (voortgang projecten, budget, doorlooptijd, etc.) breder borgen in de 

organisatie door beter informatiemanagement. Dit gebeurt onder meer al in  

halfjaarlijkse bestuurlijke voortgangsrapportages voor Gageldonk-West. Daa-

rnaast kan worden teruggegrepen op tussentijdse projectmatige verantwoording 

om een adequate bijsturing mogelijk te maken. 

 De gemeenteraad moet onderzoeken over hoe zij in de toekomst ‘beter’ over  

stedelijke vernieuwing geïnformeerd wil worden. Zo wenst een aanzienlijk deel 

van de gemeenteraad meer verantwoording op integraliteit en maatschappelijke 

effecten (outcome). Daarnaast geven raadsleden ook aan dat bij een nieuwe 

raad extra aandacht moet komen voor een zorgvuldige overdracht van kennis.  
 

Financiën 

 Creëer meer financiële beheersbaarheid. Dit gebeurt momenteel door onder 

andere het splitsen van de product- en budgethouder. Deze is tijdens de ISV-

periode namelijk lang bij één functie ondergebracht geweest. Daarnaast is er 

inmiddels een grotere rol van de financieel adviseur bij budget beheer en 

planning. 
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7.4. Resumé 

 

Op basis van deze evaluatie zijn op verschillende onderdelen diverse leerpunten 

geformuleerd. Op basis van de leerpunten zijn in samenspraak met de betrokken 

ambtenaren de twee belangrijkste uitdagingen voor de wijkaanpakken in Bergen op 

Zoom geformuleerd: 

 het verder vormgeven van een integrale benadering (sociaal, economisch en 

fysiek); 

 het bewerkstelligen dat stakeholders en bewoners gaan ‘investeren’ in de 

kwetsbare wijken. 
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8. Conclusies en aanbevelingen 
 

8.1. Inleiding 

 

Deze evaluatie betreft de doelmatigheid en doeltreffendheid van de inzet van ISV-

middelen ten behoeve van de wijkontwikkeling in de wijken Fort-Zeekant en 

Borgvliet. Een belangrijk doel hiervan is om leerpunten te formuleren ten behoeve 

van de wijkontwikkeling in andere wijken, zoals Gageldonk-West.  

In dit hoofdstuk formuleren we de belangrijkste conclusies, door de vier centrale 

onderzoeksvragen te beantwoorden. Om deze vragen te beantwoorden hebben we 

ook gebruikgemaakt van het normenkader dat vooraf was opgesteld. We hebben 

onze bevindingen hieraan getoetst.60 We eindigen het rapport met de hieruit 

voortvloeiende aanbevelingen voor toekomstige wijkaanpakken. 

 

8.2. Conclusies 

 

De gemeente Bergen op Zoom heeft beoogde prestaties en beoogde maatschap-

pelijke doelstellingen voor de ISV-bestedingen opgenomen in meerjaren-

ontwikkelingsprogramma’s (MOP), wijkontwikkelingsplannen (WOP) en raamover-

eenkomsten met de woningcorporatie. 

 

Beantwoording onderzoeksvraag A 

E. In hoeverre is de inzet van ISV- (en andere gemeentelijke) middelen ten 

behoeve van de ontwikkeling van de wijken Fort-Zeekant en Borgvliet als 

doeltreffend aan te merken? 

 

Doeltreffendheid beoogde prestaties (output) 

De inzet van ISV-middelen in de twee aandachtwijken Fort-Zeekant en Borgvliet is 

wat betreft de beoogde prestaties deels als doeltreffend aan te merken. In Fort-

Zeekant zijn van de dertien fysieke deelprojecten die in 2001 zijn geformuleerd, er 

zeven gerealiseerd, er vier vertraagd en zijn er twee teruggetrokken. Een van de 

behaalde projecten is niet in Fort-Zeekant gerealiseerd maar in de naastgelegen 

nieuwbouwwijk Markiezaten.  

In Borgvliet is er een multifunctioneel centrum gerealiseerd, is de openbare ruimte 

in de hele wijk opgewaardeerd en is er een Brede School aan de wijk toegevoegd. 

De toevoeging van een substantieel aantal woningen en de versterking van het 

dorpshart met winkels en een zorgcoördinatiepunt is echter (nog) niet gerealiseerd.  

 

Om particuliere investeringen ‘uit te lokken’ zijn er diverse stimulerings-

maatregelen ingevoerd waar alle wijken in Bergen op Zoom van konden profiteren. 

Fort-Zeekant en Borgvliet hebben niet tot weinig geprofiteerd van de diverse 

stimuleringsmaatregelen die op het fysieke vlak liggen. Alleen de gerealiseerde 

kunstuitingen in de openbare ruimte van beide wijken vormen hierop een positieve 

uitzondering.  

 

 

                                                      
60 De toets van het normenkader staat in Bijlage 4. 
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De beoogde prestaties die voortvloeien uit de raamovereenkomsten met de 

woningcorporatie, zoals het verbeteren van woningen in de vier aandachtswijken, 

blijven achter bij de oorspronkelijke doelstellingen uit 2005. Ook loopt de 

ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Markiezaten vertraging op, wat een negatief 

effect heeft op het draagvlak van voorzieningen in de wijken Fort-Zeekant en 

Borgvliet. Bovendien dreigt een deel van die geplande voorzieningen nu in de 

Markiezaten gerealiseerd te worden. 

 

Doeltreffendheid maatschappelijke effecten (outcome) 

De inzet van ISV-middelen in de twee aandachtwijken Fort-Zeekant en Borgvliet is, 

op basis van de doelstelling uit de MOP 2005, wat betreft de beoogde 

maatschappelijke effecten als merendeels doeltreffend aan te merken. De 

doelstelling, afgedwongen door de provincie, om niet meer dan 0,5 punten van het 

stadsgemiddelde af te wijken, is op bijna alle indicatoren die wij voor deze 

evaluatie hebben geselecteerd, behaald. Alleen het aanbod van groenvoorzieningen 

en, vooral, winkelvoorzieningen in Borgvliet voldoen niet aan de doelstelling. Deze 

scoren respectievelijk 0,6 en 4,1 punt lager dan het gemiddelde van Bergen op 

Zoom.  

De twee wijken houden daarnaast op sociaal-maatschappelijk vlak diverse 

kwetsbare punten, zoals veel bewoners met een uitkering en een toenemende 

vergrijzing. 

 

Beantwoording onderzoeksvraag B 

F. In hoeverre is de inzet van ISV- (en andere gemeentelijke) middelen ten 

behoeve van de ontwikkeling van de wijken Fort-Zeekant en Borgvliet als 

doelmatig aan te merken? 

 

Doelmatigheid Fort-Zeekant 

Wat betreft de ISV-bestedingen in de wijk Fort-Zeekant is ten opzichte van het 

begrote bedrag in 2001 sprake van een onderbesteding. Dit komt  mede doordat   

vier projecten (nog) niet zijn gerealiseerd.  

 

Doelmatigheid Borgvliet 

Wat betreft de ISV-bestedingen in de wijk Borgvliet is ten opzichte van het begrote 

bedrag in 2004 sprake van een overschrijding. De overschrijding komt vooral door 

de aankoop van panden en grond voor  de vernieuwing van het centrumgebied. 

Een opgave die (tot op heden) niet is gerealiseerd. . 

 

Multipliereffect 

Binnen de twee aandachtwijken worden de multipliereffecten van de stimulerings-

maatregelen niet tot beperkt behaald. Anders gezegd, het doel om met ‘trigger 

money’ particuliere investeringen uit te lokken blijkt in de twee wijken nauwelijks 

succesvol.    

 

Beantwoording onderzoeksvraag C 

G. Op welke wijze is de gemeenteraad geïnformeerd over de inzet van de ISV-

middelen? 

 

Output 

De gemeenteraad is structureel op hoofdlijnen van de jaarlijks gerealiseerde output 

geïnformeerd via de jaarlijkse cyclus van de jaarrekening, programmabegroting en 
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de concernberichten. Op projectniveau is, uitgezonderd de eerste ISV-periode, de 

raad op ad-hocbasis geïnformeerd. 

 

Outcome 

Tweejaarlijks worden er aan de raad de uitkomsten van de Gemeentepeilingen 

aangeboden zonder een specifieke relatie te leggen met beoogde maatschappelijke 

doelstellingen voor de wijkaanpakken. Er zijn in dit onderzoek geen rapportages 

aan gemeenteraad aangetroffen over het bereiken van de outcomedoelstellingen 

specifiek voor de twee wijken gedurende de twee laatste ISV-periode (2005-2014).  

 

Dit is opmerkelijk gezien de ambities van de gemeente en de voorwaarde die de 

provincie bij MOP 2 hebben gesteld. De gemeente stelde als doel dat de 

leefbaarheidsindicatoren in de aandachtswijken dienden te stijgen tot een niveau 

dat vergelijkbaar is met de overige wijken in Bergen op Zoom. Hierbij stelde de 

provincie de voorwaarde dat de afwijking niet meer dan 0,5 punten van het 

stadsgemiddelde mocht zijn en dat dit gemonitord diende te worden. De 

gemeenteraad, zo blijkt in dit onderzoek, is van deze concrete outcome-eis niet op 

de hoogte (geweest).  

 

Besteding 

De gemeenteraad wordt over de begroting en uitgave jaarlijks geïnformeerd via de 

jaarrekening en krijgt updates via de Concernberichten. 

 

8.3.   Aanbevelingen 

 

De aanbevelingen vloeien voort uit de leereffecten, de beantwoording van onder-

zoeksvraag D, van deze evaluatie. 

 

Beantwoording onderzoeksvraag D 

 

H. Tot welke leereffecten leiden de ervaringen in de wijken Fort-Zeekant en 

Borgvliet voor de aanpak in andere wijken? 

 

De beantwoording leidt tot de volgende vijf aanbevelingen voor de gemeente 

Bergen op Zoom: 

 

 Het opstellen en uitvoeren van gebiedsplannen dient een ‘andere’ benadering te 

krijgen 

 

Een andere benadering houdt onder meer in dat visies en plannen: 

o   integraal (sociaal, fysiek, economie) zijn;  

o   voor de lange termijn gericht zijn op (meetbare) maatschappelijke doel-

stellingen; 

o   outputdoelstellingen kleinschalig en op korte termijn realiseerbaar zijn.  

Hierbij is het van belang om te monitoren of maatschappelijke doelstellingen 

worden bereikt en om – op basis van periodieke evaluatiemomenten – plannen 

eventueel tijdig aan te passen. 

 
 Geef extra aandacht aan de tijdelijke invulling van locaties waar ontwikkelingen 

stilliggen  
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Bij bewoners uit de vernieuwingswijken is een hoop onvrede over panden en 

braakliggende grond die langdurig ongebruikt blijven. Dit heeft negatieve 

gevolgen voor de leefbaarheid. Het voorkómen van langdurige leegstand en 

braakliggende terreinen dient op korte termijn prioriteit te krijgen.  

 

 Stimuleer en faciliteer bewonersinitiatieven en initiatieven van overige private 

partijen 

 

Omdat bij bewoners en stakeholders vaak veel kennis aanwezig is over de wijk 

en zij met onverwachte en creatieve ideeën kunnen komen voor een meer 

leefbare wijk, is het aan te bevelen dat de gemeente in het vernieuwingsproces 

meer de rol neemt van het organiseren en faciliteren van burgerbetrokkenheid.  

Ook bij een tijdelijke invulling van een locatie kunnen bewoners en stakeholders 

een prominentere rol spelen. Hiervoor kan de gemeente bijvoorbeeld 

stimuleringsgelden inzetten.  

Daarnaast kan de inzet van stimuleringsgelden ook een bruikbaar instrument 

zijn om bewoners in vernieuwingswijken te stimuleren te investeren in hun 

woning, mits vooraf de wensen en mogelijkheden van bewoners afdoende in 

kaart zijn gebracht. 

 

Voor de gemeente vereist een grotere rol voor bewoners een cultuuromslag. De 

gemeente moet durven ‘los te laten’ en moet daar waar mogelijk - zolang het 

anderen niet schaadt - belemmerende regels opheffen.  

 

 Wees scherp op een goed ingericht informatiemanagement 

 

Voor het scheppen van realistische verwachtingen, om zodoende teleur-

stellingen en weerstand te voorkomen bij betrokkenen, is het belangrijk dat de 

gemeente zowel intern als extern transparant communiceert.  

Hierbij zijn periodieke rapportages een belangrijk middel om kennis(spreiding), 

zowel inhoudelijk als financieel, te borgen. 

 

 De gemeenteraad moet helder (her)formuleren hoe zij in de toekomst over 

wijkaanpakken geïnformeerd wil worden en hoe zij een actievere rol kan pakken  

 

Er is bij een deel van de gemeenteraad behoefte om de informatievoorziening 

over stedelijke vernieuwing meer integraal in te steken en te monitoren op 

maatschappelijke effecten. Daarnaast heeft de gemeenteraad ook de verant-

woordelijkheid om zelf actief informatie uit de wijken te halen.  
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9. Reactie College op conceptrapport 

 

 

Op 4 februari 2015 heeft de Rekenkamer het conceptrapport aangeboden voor 

bestuurlijk hoor en wederhoor. Het College heeft hierop gereageerd bij brief van 6 

maart 2015. De inhoud van deze brief is onderstaand integraal verwoord.  

 
 
 

Geachte heer de Schipper, 

 

Op 4 februari j.l. heeft u ons namens de Rekenkamer West-Brabant de concept-

rapportage ‘onderzoek evaluatie ISV-bestedingen Fort-Zeekant en Borgvliet’ 

aangeboden. U stelt ons daarmee in de gelegenheid om reactie te geven op de 

onderzoeksbevindingen, conclusies en aanbevelingen, waarvoor dank. Met deze 

brief geven wij daar graag gehoor aan. 

 

We gaan daarbij niet meer uitgebreid op alle details van de onderzoeksbevindingen 

in; hier is reeds in eerdere stadia ambtelijk op gereageerd. We beperken ons 

daarom tot de conclusies en uiteraard heel belangrijk, de aanbevelingen.  

 
Conclusies 

Ten aanzien van de doeltreffendheid concludeert u in uw concept-rapportage het 

volgende: 

1. Geconstateerd wordt dat de inzet van de ISV middelen in de twee 

aandachtswijken Fort-Zeekant en Nieuw-Borgvliet op basis van de 

doelstellingen uit het MOP 2005 wat betreft de maatschappelijke effecten 

merendeels als doeltreffend is aan te merken. De vertraging van de 

ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Markiezaten heeft een negatief effect 

op het draagvlak van voorzieningen in de wijken Fort-Zeekant en Borgvliet; 

2. Als wordt gekeken naar de fysieke deelprojecten die zijn benoemd voor 

Fort-Zeekant en Nieuw-Borgvliet, dan concludeert u dat 7 van de 13 

projecten zijn gerealiseerd; 

3.  Fort-Zeekant en Borgvliet hebben, met uitzondering van de gerealiseerde 

kunstuitingen, niet tot weinig geprofiteerd van de diverse stimulerings-

maatregelen om particuliere investeringen (niet-zijnde corporatie) uit te 

lokken. 

 
Ad 1) De eerste conclusie bevestigt dat de inzet op deze zogenaamde 

aandachtswijken loont. De conclusie dat de vertraging in de Markiezaten gevolgen 

heeft voor het draagvlak van voorzieningen in Borgvliet en Fort-Zeekant  kunnen 

wij niet delen. De komst van het sportpark en de brede school op de grens 

Markiezaten en Fort-Zeekant en de in voorbereiding zijnde supermarktontwikkeling 

aan de Laan van Borgvliet laat zien dat voorzieningen wel degelijk gerealiseerd 

zijn. Bovendien zorgt de komst van de Markiezaten juist voor meer economisch 

draagvlak. Wel blijft het een feit dat op sociaal-maatschappelijk vlak er sprake 

blijft van kwetsbare wijken met veel bewoners met een uitkering en de 

toenemende vergrijzing. De vergrijzing is moeilijk te stoppen en is een landelijke 

ontwikkeling. Met fysieke ingrepen alleen verander je wijken niet. Daarom geven 

we in de huidige ISV aanpak juist ook veel aandacht aan participatie en inzet van 

kwetsbare groepen in de wijk.   
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Ad 2) De vertraging zit nog in een aantal projecten, te weten de herontwikkeling 

van het Balkon en aanleg bijbehorende parkstrook belvedère, verbetering van de 

sociaal culturele voorzieningen en upgrading van de Scheldeflat. Deze laatste 

ontwikkeling en  die van het Balkon hangen samen met de opgetreden crisis, 

veranderende situaties bij de corporaties en prioriteitstelling. Inmiddels is daarom 

besloten om niet alle projecten op elkaar te laten wachten; zo is inmiddels gestart 

met het ontwerp en voorbereiding voor aanleg van het Belvedèrepark. Op 

bestuurlijk niveau is onlangs met Stadlander de afspraak gemaakt om de 

prioriteiten van de ontwikkellocaties naast die van de gemeente te leggen en te 

kijken waar we gezamenlijk invulling aan kunnen geven. 

 

Ad 3) De stimuleringsmaatregelen voor particuliere woningverbetering en 

restauratie van monumenten in de binnenstad vormt hier een uitzondering op. Dat 

stimuleringsmiddelen niet goed tot hun recht zijn gekomen is mogelijk ook te 

verklaren door het lagere economisch draagvlak in de wijken.     

 
Ten aanzien van de doelmatigheid van de ISV aanpak concludeert u het 

volgende: 

1. In zowel Fort-Zeekant  wordt gesproken over een onderbesteding, in 

Nieuw-Borgvliet over een overschrijding van ISV middelen. 

2. Het doel om particuliere investeringen uit te lokken (Multipliereffect) is in 

de twee wijken nauwelijks succesvol; 

 
Ad 1) In Fort-Zeekant komt de onderbesteding inderdaad doordat een deel van de 

ontwikkelingen vertraging heeft opgelopen of in beginsel te ambitieus waren 

geformuleerd t.o.v. organisatorische capaciteit. in Nieuw-Borgvliet is in het 

verleden zeer actief grond aangekocht voor ontwikkeling, maar is door de crisis en 

voortschrijdend inzicht ook gekozen voor een andere ontwikkelingsstrategie.  Wijs 

geworden door eerdere ervaringen, zijn we als regisserende en faciliterende 

gemeente voorzichtiger geworden in het doen van grote aankopen c.q. risicovolle 

investeringen met maatschappelijk geld die beter aan de markt gelaten kunnen 

worden. Maakbare plannen worden meer en meer omgezet in kleinschaliger 

oplossingen, passend bij de schaal en maat van de wijk. Van de aangekochte 

gronden is een deel nog niet tot ontwikkeling gebracht. Dit zorgt voor een 

overschrijding. Ook woningen die in betere tijden zijn aangekocht, moeten nu 

tegen lagere waarden worden verkocht.   

 

Ad 2) De multiplier komt voort uit ISV-1; het doel was om tegen de achtergrond 

van rijksinvesteringen (subsidie) tot grotere investeringen te komen; daartoe 

behoren dus de gemeentelijke investeringen en de investeringen van particuliere 

partijen zoals b.v. de woningcorporatie. Het klopt dat in Fort-Zeekant en Nieuw-

Borgvliet de multiplier nog niet tot het volledige resultaat heeft geleid. Dit hangt 

mede samen met het feit dat een aantal projecten om eerder genoemde redenen 

nog niet is uitgevoerd, maar inmiddels wel weer een doorstart maakt. Ook is op 

een aantal locaties een slimme koppeling gemaakt met andere budgetten, 

waardoor we met minder geld eenzelfde resultaat hebben bereikt. Denk aan een 

sociaal-maatschappelijke en vastgoedontwikkeling zoals de Bernadettestraat in 

Fort-Zeekant. Deze locatie komt wel tot stand, maar waar mogelijk, wordt deze 

gekoppeld met andere budgetten.  
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Tenslotte is door u onderzocht in hoeverre de gemeenteraad is geïnformeerd bij 

de besteding van ISV-middelen. U concludeert dat de gemeenteraad structureel en 

op projectniveau op ad hoc basis is geïnformeerd. Er zijn, opmerkelijk genoeg vindt 

u, geen rapportages aan de gemeenteraad aangetroffen over de eis van de 

provincie ten aanzien van de leefbaarheidsindicatoren in de aandachtswijken.  

 
Ad1) Dat er geen outcome rapportages zijn gevonden heeft mede te maken met 

het feit dat outcome op dat moment in de discussie moeilijk meetbaar werd 

gevonden; ook met een gemeentepeiling, omdat de uitkomsten altijd door tal van 

factoren worden beïnvloed. De raad heeft daarom met vaststelling van MOP 2 

gekozen voor een monitoring op output via concernberichten en door vaststelling 

van de wijkontwikkelingsplannen (RVB05-0126).  

 
Aanbevelingen 

In aanvulling en in aansluiting hierop geeft u ons de volgende aanbevelingen: 

1. Het opstellen en uitvoeren van gebiedplannen dient een “andere” 

benadering te krijgen; 

2. Geef extra aandacht aan de tijdelijke invulling van locaties waar 

ontwikkelingen stilliggen; 

3. Stimuleer en faciliteer bewonersinitiatieven van overige private partijen; 

4. Wees scherp op een goed ingericht informatiemanagement; 

5. De gemeenteraad moet helder (her)formuleren hoe zij in de toekomst over 

wijkaanpakken geïnformeerd wil worden en hoe zij een actievere rol kan 

pakken. 

 

Als college staan we op het standpunt om de aanbevelingen over te nemen. Het 

onderzoek heeft zich gericht op de periode 2000-2010 en inmiddels heeft stedelijke 

vernieuwing geleidelijk een verandering doorgemaakt.  

Ad. 1) Niet het fysieke, maar het maatschappelijke en sociaal-economische aspect 

heeft een veel belangrijker plaats ingenomen. Ook wordt er minder uitgegaan van 

maakbare top down plannen, maar wordt in kleinere deelgebieden, bottom up 

ontwikkeld, passend bij de maat en schaal van de wijk. Meer en meer komen er 

initiatieven vanuit de maatschappij die vanuit de gemeente worden ondersteund en 

waarbij ook gezocht wordt naar flexibele oplossingen. Denk aan participatie in 

groenprojecten of wijkbudgetten in Gageldonk-west, waar inwoners zelf projecten 

konden aandragen,die zij als wijk ook zelf beoordeelden. Grote integrale 

masterplannen zullen echter niet meer worden gemaakt. 

Ad 2) Ook inzet van leegstaand vastgoed ten behoeve van een Doe-centrum, 

sociaal restaurant of ondernemersplein wordt meer en meer toegepast. Ook zijn 

wij in bestuurlijk overleg met samenwerkingspartner Stadlander steviger in 

gesprek omtrent de leefbaarheid van gebieden en inzet van leegstaand vastgoed 

en braakliggende terreinen. Deze mentaliteitsverandering (opstellen als een van de 

partners en deskundigen in het veld) wordt vanuit de gemeentelijke organisatie 

sterk gestimuleerd.  

Ad 3) zie bovenstaand. 

Ad 4) Voor Gageldonk-West wordt inmiddels gebruik gemaakt van de bestuurlijke 

voortgangsrapportage. Daarnaast doelt de rekenkamer ook op het SMART maken 

van doestellingen. Als gemeente sluiten we aan bij deze aanbeveling. Er is immers 

geen nieuw ISV-budget meer beschikbaar om concrete projecten en output op 

gang te brengen. In deze samenleving brengen we vernieuwing op gang door meer 

participatie en initiatieven vanuit de samenleving. Outcomedoelstellingen passen 
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daar bij, maar het is nog een uitdaging om te bedenken hoe we deze goed 

meetbaar maken. 

Ad 5) Wij kunnen als college de aanbeveling van de rekenkamer plaatsen echter 

zijn wij van mening dat de raad uiteindelijk bepaalt op welke wijze zij geïnformeerd 

wil worden over voortgang van ISV. Voor Gageldonk-West wordt met succes 

gewerkt met een halfjaarlijkse Bestuurlijke Voortgangsrapportage. Inmiddels wordt 

een memo aan de raad en bijbehorende presentatie voorbereid waarin de raad 

wordt geïnformeerd over de huidige stand van zaken rondom stedelijke vernieuwing 

en ook over wat de opgave voor ISV nog is. Daarnaast zal de raad tijdens diezelfde 

presentatie gevraagd worden op welke wijze zij geïnformeerd willen worden over 

stedelijke vernieuwing en de monitoring.   

 
Wij hopen hiermee ons standpunt duidelijk te hebben gemaakt en wachten uw 

definitieve rapportage af. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact 

opnemen met mevrouw B. Broijl van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling. Zij is 

bereikbaar op 0164-277 628 of per mail b.broijl@bergenopzoom.nl 

 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, 

 
 
 

secretaris,                                                   burgemeester, 

 

 

 

 

Mevr. mr. A.C. Spindler                                 Dhr. dr. F.A. Petter 



 

     Evaluatie ISV-bestedingen Fort-Zeekant en Borgvliet 
 

56 

10. Nawoord 
 

 

De Rekenkamer heeft kennis genomen van de brief van het College, en stelt vast 

dat in hoofdzaak wordt ingestemd met de conclusies, en geheel met de 

aanbevelingen.  De brief geeft op twee punten aanleiding tot een reactie. 

 

Het College deelt de conclusie niet dat de vertraging in de Markiezaten gevolgen 

heeft voor het draagvlak van voorzieningen in Borgvliet en Fort-Zeekant. Het 

College wijst daarbij onder meer op het besluit tot voorbereiding van de 

supermarktontwikkeling aan de Laan van Borgvliet. Dit besluit is genomen na 

beëindiging van het rekenkameronderzoek, en is inderdaad een belangrijke 

toevoeging aan het voorzieningenniveau.    

Dit neemt niet weg dat, zoals het College ook aangeeft,  de komst van de 

Markiezaten zorgt voor meer economisch draagvlak. Dit was ook reden waarom 

deze ontwikkeling was voorgenomen in het ISV-beleid; met de ontwikkeling van de 

Markiezaten werd een structuurversterkende werking naar de aandachtswijken 

Fort-Zeekant en Nieuw Borgvliet beoogd. Nu deze ontwikkeling met vertraging tot 

stand komt kan de Rekenkamer niet anders dan concluderen dan dit dan ook 

gevolgen heeft voor de beoogde versterking van het economisch draagvlak.  

 

In de reactie wordt aangegeven dat de bevinding dat er geen outcome rapportages 

gevonden zijn mede te maken heeft met het feit dat outcome op dat moment in de 

discussie moeilijk meetbaar werd gevonden, omdat de uitkomsten altijd door tal 

van factoren wordt beïnvloed.  

De Rekenkamer merkt op dat outcome indicatoren bedoeld zijn om te kunnen 

nagaan of het doel dat de gemeente nastreeft ook in werkelijkheid bereikt wordt. 

In dit geval: het verminderen van achterstanden in woon- en leefklimaat in de 

betrokken wijken. De in het overleg met de Provincie tot stand gekomen indicator 

(mate van tevredenheid van inwoners) is in dat verband als een relevante indicator 

aan te merken. De omstandigheid dat -  zoals vaak bij gemeentelijk beleid het 

geval is - de maatschappelijke effecten ook door andere factoren beïnvloed 

worden, doet niet af aan de relevantie daarvan, en is geen reden om dan in het 

geheel van het gebruik van outcome indicatoren af te zien.  
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Bijlage 1  Bronnen  

 
Graadpleegde documenten  

 

Datum Document Opsteller, gericht aan* 

Febr 2000 Stedelijke Vernieuwing. Discussienota ISV-
ontwikkelingsprogramma 

BZ, discussienota 

Juni 2000 Ontwikkelingsprogramma Stedelijke 
Vernieuwing 2000 (MOP1) 

BZ, MOP 

2000 Ontwikkelingsprogramma sociale pijler 2000 
(onvindbaar bij gemeente) 

BZ  

26 sept 2000 Toekenning ISV (inclusief adviesnota (19 sept 2000)) NB, aan college van B&W 

26 juni 2001 Bevoorschotting ISV  NB, aan college van B&W 

Aug 2001 Revitaliseringsplan (WOP) Fort Zeekant 2001 BZ, Raadsvoorstel / plan 

Okt 2001 Uitwerkingsplan Ontwikkkelingsprogramma  SV  
(fysieke pijler) MOP 1 

BZ, Uitvoeringsnota  

Okt 2001 Kwaliteitszorgsysteem SV BZ, meting O&S 

29 nov 2001 Overgang van Stadsvernieuwing depot (FSV) naar ISV BZ, Raadsvoorstel  

29 nov 2001 Operationeel plan SV  BZ, Raadsvoorstel 

31 jan / 28 feb 
2002 

Raamovereenkomst SV tussen gemeente en 
Woningstichting Spectrum 

BZ, Raadsvoorstel / 
Raamovereenkomst 

19 dec 2002 PvA stimuleringsprojecten SV 2002-2004 BZ, Raadvoorstel/-besluit en 
PvA 

Okt 
2003/2004 

Kwaliteitszorgsysteem SV BZ, Herhalingsmeting O&S 

26 juni 2003 concept-wijkontwikkelingsplan Nieuw-
Borgvliet/Langeweg 

BZ, Raadsvoorstel / plan 

12 juli 2003 PvA verbetering particulier woningbezit Het 
Fort/Zeekant 

BZ, Raadsvoorstel / plan 

Jan 2004 Wijkontwikkelingsplan Nieuw-Borgvliet/Langeweg (deel 
Ontwikkelingsvisie) 

BZ, beleidsplan 

25 Mrt 2004 Wijkontwikkelingsplan Nieuw-Borgvliet/Langeweg op 
hoofdlijnen 

BZ, Raadsvoorstel / plan 

13 mei/7 juni 
2004 

Voorstel aanvulling ISV budget 2004 tbv 
stimuleringsprojecten  / Tussenbalans subsidies 
stimuleringsprojecten SV 

BZ, ambtelijk aan college van 
B&W 

Juli 2004 Samen vernieuwend verder NB, Beleidskader isv-2 

Jan 2005/ nov 
2004 

(Vaststelling van het) Meerjaren 
Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing 2005-
2009 (MOP2) 

BZ, Raadsvoorstel / MOP 
 

28 april 2005 Intrekking Tijdelijke stimuleringsmaatregel verbetering 
particulier woningbezit Het Fort/Zeekant 

BZ, Raadsvoorstel 

Mei 2005 Kwaliteitszorgsysteem SV BZ, Herhalingsmeting O&S 

30 juni 2005 Verantwoordingsverslag ISV-1 (waaronder 
Accountantsverklaring besteding verleende 
voorschotten SV 2000-2004) 

BZ, Raadsvoorstel  

23 aug 2005 Uitwerkingsplan MOP 2 BZ, Uitvoeringsnota  

29 sept 2005 Operationeel plan SV  BZ, Raadsvoorstel 

Okt 2005 Raamovereenkomst SV tussen gemeente en Wonen 
west Brabant 

BZ, Raamovereenkomst 

14 okt 2005 Beschikking ISV 2005-2009 NB, aan college van B&W 

1 nov 2005 Uitvoeringsnotitie betreffende verantwoording en 
vaststelling van het Investeringsbudget Stedelijke 
vernieuwing 2000-2004 (ISV-1) Programmagemeenten 

NB, GS- voorstel 
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* BZ= Gemeente Bergen op Zoom  

   NB= Provincie Noord-Brabant  

 

 

Face to face interviews, periode juni-september 2014  

Deelnemers: 

Afdeling Stedelijke Ontwikkeling, gemeente Bergen op Zoom   

 Dhr. Van Beek 

 Mevr. Broijl  

 Dhr. Van Loon61   

 Dhr. Roskam  

 Dhr. Suijkerbuijk  

 Mevr. Vrijenhoek62  

 

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Bergen op Zoom   

 Mevr. Goossens 

 

Griffie, gemeente Bergen op Zoom   

 Mevr. Mutsears  

 dhr. Vergouwen 

 

Stadlander 

 Dhr. Van de Kerkhof 

 

Toetsingsbijeenkomst gemeente Bergen op Zoom, 16 oktober 2014 

 

Aanwezig: 

Afdeling Stedelijke Ontwikkeling  

 Dhr. Van Beek 

 Mevr. Broijl  

 Dhr. Krouwel 

 Dhr. Suijkerbuijk  

 

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling  

 Mevr. Van Dijk 

 

 

                                                      
61 Tot 2013 werkzaam bij de gemeente Bergen op Zoom 
62 Telefonisch interview. 

8 nov 2005 Vaststelling Beschikking ISV 2000-2004 NB, aan college van B&W 

19 dec 2005 Aanvaarden voorwaarden beschikking ISV 2005-2009  BZ, aan G-S 

18 nov 2008 Toekomstvisie Bergen op Zoom 2025   BZ, Beleidsplan 

Nov/dec 2009 Actualisatie begroting MOP 2   BZ, Raadsvoorstel 

18 mei 2010 (Vaststelling van het) Meerjaren 
Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing 2010-
2014 (MOP3) 

BZ, Raadsvoorstel/MOP 

19 nov 2010 Verantwoording ISV- 2  2005-2009   BZ, aan GS 

21 dec 2010 Vaststellen ISV-2, 2005-2009 NB, aan college van B&W 

13 sept 2011 Beleidsplan Wonen 2011- 2015 BZ, Raadsvoorstel/Beleidsplan 

26 sep2011 Structuurvisie Bergen op Zoom 2030 BZ, Beleidsplan 
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Raadsbijeenkomst, 23 sept 2014 

 

Aanwezig: 

 Mw. C. Damen  (Groen Links) 

 Mw. M. Suijkerbuijk (Lijst Linssen) 

 Dhr. L. Wijten (Lijst Linssen) 

 Dhr. A. van der Wegen (PvdA) 

 Mw. B. de Kock (GBWP) 

 Mw. Elion (D66) 

 Dhr. van Dam (CDA) 

 Dhr. Van der Kallen (BSD) 

 De heer Mulder (BSD) 
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Bijlage 2: overzicht doelstellingen drie ISV-periodes Bergen op Zoom 
 
 

Periode 1, 2000-2004 

Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing 2000-2004 (MOP2) 

 

Gebiedsgericht, fysiek,   

 Deelprojecten 1 t/m 13 is fysiek 

 Deelprojecten 14 t/m 18 is sociaal maatschappelijk 

                                                      
63

  Deze projecten komen uit WOP 
64

  Deloitte heeft t/m deelproject 13 verantwoord.   
65

  Doelstelling staat op pag 25 van MOP 1 
66

  In 2003 was het doel 116, deze is in 2004 iets naar boven bijgesteld. In totaal was het doel 355 woningen (excl. zorgcentrum) in Fort-Zeekant, waarvan 138 huur (39%) en 217  
     koopwoningen (61%)    

Project  (nr)63 Kerndoel Project/programmadoel Beoogd resultaat Verantwoording (mei 2005)64   

    WOP in 2001 vastgesteld65 

Uitvoering in MOP 1 en 2 

1 Herontwikkelen 

locatie 

Maycretewoningen) 

Verbeteren 

woon- en 

leefklimaat  

 

Verbeteren woningaanbod door bouwen 

van koop en huurwoningen 

 

Bouwen van 121 huur- en 

koopappartementen 66 

 

Alle woningen zijn in uitvoering 

(gehaald) 

2 Herontwikkelen 

locaties 

portiek/etagewoning

(Belvérdère) 

Verbeteren 

woon- en 

leefklimaat 

 

Verbeteren woningaanbod door bouwen 

van koop en huurwoningen 

  

Bouwen van 79+80+30 

huurwoningen en 90 eenheden 

in verzorgingshuis 

Alle woningen zijn in uitvoering 

(gehaald) 
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67 Zie ook eventueel (Raadsvoorstel) plan van aanpak verbetering particulier woningbezit Het Fort/Zeekant (juli 2003) voor argumenten waarom deze 
eraan toegevoegd zijn. 
68 Zie ook Intrekking Tijdelijke stimuleringsmaatregel verbetering particulier woningbezit Het Fort/Zeekant (april 2005) 

3 Herontwikkeling 

Hoornbeekstraat 

e.o.   (Balkon) 

Verbeteren 

woon- en 

leefklimaat 

Verbeteren woningaanbod door bouwen 

van koop en huurwoningen 

 

Vervangende nieuwbouw  van   

woningen (aantal ntb) 

Plan in initiatieffase, naar MOP2 

4  Aanleg 

parkstrook 

Belvérdère 

Verbeteren 

woon- en 

leefklimaat 

Verbeteren van de ruimtelijke structuur 6.5000 m2 extra groen In ontwikkeling, te bereiken in MOP 

2 

5 Herinrichten 

diverse 

straten/pleinen 

Verbeteren 

woon- en 

leefklimaat 

Verbeteren van de ruimtelijke structuur Uitgevoerde 

herinrichtingsplannen openbare 

ruimte (6 locaties)  

6 locaties gereed (gehaald) 

6 Bevorderen 

wijkgerichte 

bedrijvigheid 

Verbeteren 

woon- en 

leefklimaat 

+ 

economische 

structuur 

Verbeteren voorzieningenniveau Goedgekeurd op de wijk gericht 

economisch uitwerkingsplan 

De (landelijke) economische pijler 

ISV is vervallen. Daardoor ontbreekt  

een gericht instrument wijkgerichte 

bedrijvigheid te  stimuleren 

7 Particuliere 

woningen 

Verbeteren 

woon- en 

leefklimaat 

Versterken wijkidentiteit door 

particuliere woningverbetering 

Het bloksgewijs verbeteren van 

35 woningen als voorbeeld 

projecten67 

Beperkt aantal plannen ingediend 

en uitgevoerd. Regeling beëindigd.68 

MOP 1 gedeeltelijk gehaald. 

8 Sociaal culturele 

voorzieningen 

Verbeteren 

woon- en 

leefklimaat 

Verbeteren van voorzieningenniveau  

(in relatie tot bouw van voorzieningen 

in toekomstige 

Augustapolder/Markiezaten) 

Planconcept Projecten in initiatie fase, doel te 

bereiken in MOP2. 

 

9 Verbeteren/ 

herontwikkelen 

schoolaccommo-

daties 

Verbeteren 

woon- en 

leefklimaat 

Verbeteren van voorzieningenniveau  

(in relatie tot bouw van voorzieningen 

in toekomstige 

Augustapolder/Markiezaten (zie ook nr 

8) 

Planconcept Projecten in initiatie fase, doel te 

bereiken in MOP2 
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10+11 Herinrichten 

verkeer 

Verbeteren 

woon- en 

leefklimaat 

Verbeteren ruimtelijke structuur Vastgestelde 

verkeerstructuurplan, 

wijkontsluiting reeds in 

uitvoering 

Verkeerstructuurplan vastgesteld 

Uitvoering in MOP 1 en 2 

12 

Ouderensteunpunt 

Verbeteren 

woon- en 

leefklimaat 

Verbeteren van voorzieningenniveau  

(in relatie tot bouw van voorzieningen 

in toekomstige Augustapolder (zie ook 

nr 8) 

Project in uitvoering Ouderensteunpunt in uitvoering 

(gehaald) 

13 Scheldeflat Verbeteren 

woon- en 

leefklimaat 

Verbeteren woningaanbod waardoor 

ouderen langer zelfstandig kunnen 

blijven wonen  (Zie nr 8) 

Upgrading Scheldeflat Projecten in initiatie fase, doel te 

bereiken in MOP2. 

 

14 Jeugd en 

veiligheid op straat 

Verbeteren 

woon- en 

leefklimaat 

Stimuleren dat jongeren zich 

ontplooien 

- - 

15 Intensivering 

Wijk- en 

buurtbeheer 

Verbeteren 

woon- en 

leefklimaat 

Zie stimuleringsprojecten, sociaal, 

Wijk- en buurtbeheer 

- - 

16 Ontwikkeling 

Brede school 

Verbeteren 

woon- en 

leefklimaat 

Mogelijk afwijking aangaande doelen 

Gaat samen met project 8 en 9. 

- - 

17 Uitvoering Voor- 

en Vroegschoolse 

educatie 

Verbeteren 

woon- en 

leefklimaat 

Bijdrage aan ontwikkeling kinderen 50% van “gewichtleerlingen’ 

deelname aan PIRAMIDE (op 1 

aug 2006) 

- 

18 Uitstroomfunctie 

/sociale activering 

Versterken 

sociaal 

maatschapp

elijke 

structuur 

Verbeteren en behoud (financiële) 

zelfredzaamheid door toeleiding naar 

werk of sociale activering  

- - 
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Gebiedsgericht, fysiek,   

Project Kerndoel Project/programmadoel Beoogd resultaat Verantwoording (mei 2005) 

Algemeen Verbeteren van sociaal, fysieke en economische structuren Opstellen WOP Vastgesteld WOP WOP vastgesteld 

 

Stimuleringsprojecten, fysiek (niet naar wijken te herleiden) 

Project Kerndoel Project/programmadoel Beoogd resultaat Verantwoording (mei 2005)
69

 
 

Particuliere 
woningen 

Verbeteren woon- 
en leefklimaat 

Aanbrengen aan verbeteren woonfunctie en 
leefbaarheid van de buurt en verhogen woongenot voor 
gebruiker 

350 verbeterde woningen 
(periode 2001-2005), zie 
project nr. 7 

300 woningen verbeterd  
85% gehaald, loopt door in MOP 2 
 

Restauratie 
monumenten 

Bevorderen cultuur 
en toerisme 

Eigenaren van (gemeentelijke en rijks-) 
woonhuismonumenten en objecten stimuleren hun 
eigendom constructief te restaureren 

Restauratie van 65 
monumenten

70
 en 30 

objecten 

58 panden zijn gerestaureerd. 
61% gehaald, loopt door in MOP 2  

Belvedère 
 

Bevorderen cultuur 
en toerisme 

Lokaal benoemde kernkwaliteiten als toets gebruiken 
bij het ontwikkelen van ruimtelijke plannen. 

2à 3 projecten  In totaal 6 toekenningen. Gehaald, 
loopt door in MOP 2  

 
 
Stimuleringsprojecten, sociaal, Wijk- en buurtbeheer, o.a. voor Het Fort/Zeekant en Nieuw Borgvliet/Langeweg

71
 

 Kerndoel Project/programmadoel 

Wijktafels Versterken sociaal maatschappelijke 
structuur 

Oprichten en laten functioneren wijktafels (overleg over “beheer” tussen bewoners, maatschappelijke 
instellingen en de gemeente)  

Wijkcommissies Versterken sociaal maatschappelijke 
structuur 

Oprichten en in stand houden wijkcommissies (vertegenwoordiging van bewoners in contacten naar 
inwoners van wijk en naar maatschappelijke instellingen. alsook de gemeente toe. 

Leefbaarheidsbu
dgetten 

Versterken sociaal maatschappelijke 
structuur 

Wijkgebonden leefbaarheidsbudgetten voor wijkcommissies (activiteiten met als doel bijdrage te leveren 
aan de sociale samenhang in de buurt, verhogen van betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor 
leefomgeving) 

                                                      
69 Deloitte 
70 In MOP 1 wordt nog gesproken over circa 75 monumenten. 
71 In de verantwoording van mei 2005 wordt hierover geen verantwoording gegeven. 
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Periode 2, 2005-2009 
. 

Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing 2005-2009 (MOP2) 
 
Kernthema: gebiedsgerichte aanpak 

 
 
 

(Deel) 
programma 

Doelstellingen  
 

Boogde resulaten (output)  Verantwoording (nov. 2010) door de gemeente zelf uitgevoerd 

Fort/Zeekant 
en Nieuw 
Borgvliet  

Integrale vernieuwing door 
vervanging verouderde 
woningen en nieuwbouw van 
woningen 
 

(verdeeld over zes wijken) 

Sloop/nieuwbouw 1200 
woningen*, (Regioplan: hiervan 
355 in Fort-Zeekant (excl. 
Zorgcentrum) en 420 in Nieuw 
Borgvliet.) 
Verkoop 440 huurwoningen 
Verbetering 2300 woningen** 
Versterking culturele kwaliteiten 

Fort/Zeekant  
- Sloop/nieuwbouw: ca 350 

- Verkoop ca 150 

- Verbetering ca 300 

Borgvliet 
- Sloop/nieuwbouw: 0 

- Verkoop ca 25 

- Verbetering ca 180 

 
Vernieuwbouw ca 75% sociaal, ca 25% middelduur 

Fort/Zeekant 
en Nieuw 
Borgvliet  

Kwalitatieve verbetering 
woonomgeving. 
Versterking culturele kwaliteiten  

Herinrichten openbaar gebied  Fort/Zeekant: m.u.v. het zuidwestelijk gebied is het openbaar gebied 
volledig gerealiseerd  
 
Nieuw Borgvliet: werkzaamheden nog in uitvoering. M.u.v. centrum-
gebied is de wijk ca. 80 % van opnieuw ingericht openbaar gebied 
voorzien. 
 

Fort/Zeekant 
en Nieuw 
Borgvliet  

Kwalitatieve verbetering 
woonomgeving. 
Versterking culturele kwaliteiten 

Kunsttoepassingen openbare 
ruimte stimuleren in aanvulling 
sponsoring en/of participatie door 
derden (financiering vanuit 
wijkbudgetten).  

In Fort Zeekant zijn enkele kunstuitingen gerealiseerd, in Nieuw 
Borgvliet niet. 
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Kernthema: stimuleringsmaatregelen 

 
* In Raamovereenkomst met Woningstichting Spectrum (2002) zelfde woningbouwprogramma, met toevoeging dat 1200 sloop/nieuwbouw verdeeld zijn over nieuw-
bouw van 600 huur en 600 koop. In Raamovereenkomst met Wonen West Brabant 2005 is er sprake van het slopen van 911 woningen. Naast de 1200 nieuwbouw mag 
WWB nog eens 600 extra huurwoningen ‘elders in de gemeente” nieuw bouwen.  
** Geen stimuleringsmaatregel particuliere woningverbetering in Fort Zeekant, die is komen te vervallen 
*** Voor de eerste ISV-periode golden geen streefwaarden. In de ouderennota 2001 zijn de streefwaarden 1040 aanpassingen en 590 nieuwe woningen voor 2010 
(bron: Kwaliteitszorgsysteem, mei 2005). In MOP 2 staat alleen bouw/aanpassing 590 woningen. 
**** Programmadoel en algemeen beoogd resultaat: Profilering Bergen op Zoom als aantrekkelijke woongemeente, met sterke cultureel-historische identiteit 
wijken en versterking toeristische kwaliteiten. 

(Deel)  
programma 

Doelstellingen  
 

Boogde resulaten (output)  Verantwoording (nov. 2010) door de gemeente zelf 
uitgevoerd 

Wonen, zorg 
en welzijn 

Versterken welzijns- en zorgvoorzieningen 
 

Adequate voorzieningenstructuur 
in de wijken 
(leefbaarheidsvoorzieningen) 
 

Fort/Zeekant: alle voorgenomen maatschappelijke 
maatregelen zijn getroffen. Voor de ontwikkeling en 
realisatie van de wijkaccommodatie (project 8) is een plan 
opgesteld en een investeringsbesluit genomen.  
 
Nieuw Borgvliet: alle voorgenomen maatschappelijke maat-
regelen zijn getroffen. De bouw Brede School is gestart en 
voor zorgcoördinatiepunt, winkelcentrum lopen 
voorbereidingen. 

Wonen, zorg 
en welzijn 

Voldoende en geschikte huisvesting 
voor ouderen 

Bouw/aanpassing 590 toegankelijke 
woningen voor 2010 *** 

 

Cultuur en 
Toerisme**** 
 

Hogere bezoekersaantallen binnenstad realiseren 
door cultuurhistorische kwaliteiten versterken  

 

In 2005-2006 20 monumenten 
aanpakken (multiplier 1/5) 

 

Cultuur en 
Toerisme**** 
 
 

Verbeteren van cultuur historische identiteit van 
de prioriteitswijken. Versterking van de identiteit 

leidt tot verbetering van de leefbaarheid. 

In 2005/2006 een tweetal 
archeologische onderzoeken laten 
verrichten (in kader van 
cultuurimpuls). Alleen in ISV-2 
periode een stimuleringsproject  (niet 
ISV-1). €30.000 voor archelogie 
beschikbaar. 

In ISV-2 periode geen aanspraak gemaakt op bedrag. 

Cultuur en 
Toerisme**** 

Het bevorderen van cultuur en toerisme door 
lokaal benoemde kernkwaliteiten als toets 
gebruiken bij het ontwikkelen van ruimtelijke 
planne.  

Belvédère: 2 projecten die gelegen 
zijn in de Brabantse Wal of het 
Beschermd Stadsgezicht) (multiplier 
1/10) 

5 aanvragen binnen de twee projecten 
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Periode 3, 2010-2014 
Uit : Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing 2010-2014 (MOP3) 
 
Kernthema: Gebiedsgerichte aanpak 

(Deel) 

programma 

Boogde resulaten (output)  Behaalde resulaten Fort Zeekant en Nieuw 

Borgvliet (Regioplan, 2014) 

 

Fort/Zeekant 

  

Diverse nieuwe maatschappelijke accommodaties en een nieuwe (herontwikkelde) 

basisschool.  

 

 

 

Verder is een herstructurering van het zuid-westelijk wijkdeel gepland, dat aanmerkelijk verder 

gaat dan aanvankelijk was voorzien. ln de nieuwe visie wordt op de plaats van een bestaande 

serviceflat (+omgeving) een complex van ca 300 woningen ontwikkeld waarin bijzondere 

arrangement voor senioren worden geboden.  

 

De gemeente zet daarnaast uit eigen middelen extra maatregelen in om de leefbaarheid en de 

sociale samenhang in de wijk te versterken. Gedacht kan worden aan extra jongerenwerk, 

buurtsportaanbod en wijksteunpunten voor leefbaarheid maar ook voor ouderen 

Basisschool is gerealisseerd in de Markiezaten 

(deelprojecten  9/16). Wijkaccommodatie aan 

Bernadettestraat/Lourdesplein nog niet 

afgerond (deelproject  8). 

 

Toevoeging van Scheldeflat/ Balkon , is 

overeenstemming over tussen gemeenten en   

Stadlander (deelprojecten  3 en 13). 

 

 

Gebeurt volgens gemeente en Stadlander 

 

 

Nieuw 

Borgvliet 

Na de transformatie van enkele bedrijvenlocaties naar een breed opgezet 

voorzieningencentrum dat aansluit bij de (nieuwe) wijkpopulatie 

 

Verder zal de school in de wijk met de bijbehorende functies, zoals peuterspeelzaalwerk en 

jeugdhulpverlening grondig vernieuwd worden en toegerust worden op de toegenomen taken 

als maatschappelijke wijkfunctie. 

 

Het wijkgebouw is reeds grondig vernieuwd en uitgebreid door verbouwing van een voormalig 

kerkgebouw.  

 

Met deze maatregelen ontstaat een aantrekkelijk nieuw dorpshart in een wijk die ook door de 

nieuwbouw in de Markiezaten structureel wordt verbeterd. 

 

ln het gebied worden daarnaast diverse woningcomplexen plus openbaar gebied in de gehele 

wijk opgewaardeerd. De uitvoering van verschillende projecten is inmiddels in volle gang. 

Niet geraliseerd, er is een discussie of de 

toekomstige supermarkt niet in de Markiezaten 

moet worden gerealiseerd. 

 

Nieuwe Brede school is gerealiseerd. 

 

 

Van het kerkgebouw is door Stadlander een 

mulifunctioneel centrum gemaakt. 

 

Gaat moeizaam, zie boven en onder. 

 

 

Voor woningcomplexen plus openbaar gebied 

vindt opwaardering plaats. 
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Kernthema: Uitbreiding 

 

(Deel) 

programma 

Boogde resulaten (output)  Behaalde resulaten Fort Zeekant en Nieuw 

Borgvliet (Regioplan, 2014) 

 

Markiezaten Ontwikkeling van circa 1600 woningen. Het gaat om een "doorlopend project" dat voorziet in het 

ontwikkelen van een gebied met een structuurversterkende functie naar twee aandachtswijken 

(Fort-Zeekant en Nieuw Borgvliet). 

Nieuwbouw in Markiezaten komt niet goed op 

gang. 
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Kernthema: stimuleringsmaatregelen 

*  In Mop 3 worden activiteiten en doelstellingen in één kolom genoemd.  

(Deel) 

programma 

Activiteiten en doelstellingen*  

 

Boogde resulaten (output)  Behaalde resulaten Fort 

Zeekant en Nieuw 

Borgvliet (Regioplan, 2014) 

Cultuur en 

Toerisme* 

Project 1: Restaureren monumentale/ 

beeldbepalende panden en objecten 

Restaureren van religieus cultuurhistorisch erfgoed 

ter versterking van de historische stad 

Stimuleren bezoekersaantallen en daarmee impuls 

economisch draagvlak 

Deze maatregel richtte en 

vond vooral afrek in de 

binnenstad van Bergen van 

Zoom. 

 Project 2: Restaureren religieus erfgoed met 

belang voor stedelijk weefsel/silhouet 

Restaureren van religieus cultuurhistorisch erfgoed 

voor zover dat bijdraagt aan maatschappelijk 

belang 

Behoud cultuurhistorische waarden in wijken Idem 

 Project 3. Stimulering panden in aangewezen 

stadsvernieuwingsgebieden 

Verhoging betrokkenheid pandeigenaren bij 

stadsvernieuwing 

Behoud cultuurhistorische waarden stedelijk gebied Idem 

 Project 5. Kunst in de openbare ruimte 

Verbetering van de kwaliteit van openbare ruimte 

door het benutten van culturele 

kwaliteiten in wijken. 

Mensen in de woonomgeving in contact brengen met kunst en 

cultuur 

Idem 

Wonen, zorg 

en welzijn* 

Project 6. Ontwikkeling dienstenzones in wijken 

Ontwikkelen uitvoeringsplannen 

woonservicegebieden 

Bevordering zelfstandig maatschappelijk participeren van 

mensen met beperkingen 

Incidenteel wordt het ingezet 

in wijken Fort-Zeekant en 

Borgvliet. 
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Bijlage 3  Figuren ontwikkeling vier wijken 
 
 
Buurtcombinatie Fort-Zeekant en Nieuw Borgvliet-Langeweg in gemeentepeilingen 

De buurtcombinatie Fort-Zeekant omvat naast de naamgevende buurten ook nog de 
buurten Het Glacis en De Markiezaten. De verhouding wat betreft aantal woningen is 
respectievelijk 33 en 48% en 13 en 7%. Dit betekent dat waar de resultaten van de 
buurtcombinatie Fort-Zeekant  worden genoemd, deze voor een beperkt deel worden 
‘vervuild’ door de twee overige wijken.  
Tussen de buurten Nieuw-Borgvliet en Langeweg maken we geen onderscheid, omdat het 
aantal respondenten in Langeweg te laag is om betrouwbare uitspraken te doen. 

  

 
 

1. Demografische ontwikkelingen  (periode 2000 -  20012/2013)  

 
Figuur: Ontwikkeling leeftijd 2001 – 2013 Het Fort 

 
Bron: CBS, bewerking  Regioplan 

 

 
Figuur: Ontwikkeling huishoudensamenstelling 2001 – 2013 Het Fort 

 

 
Bron: CBS, bewerking Regioplan 
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Figuur: Ontwikkeling leeftijd 2001 – 2013 Zeekant 

 

 
Bron: CBS, bewerking  Regioplan 

 

 
Figuur: Ontwikkeling huishoudensamenstelling 2001 – 2013 Zeekant 

 
Bron: CBS, bewerking Regioplan 

 
 
Figuur: Ontwikkeling leeftijd 2001 – 2013 Nieuw-Borgvliet 

 
Bron: CBS, bewerking Regioplan 
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Figuur: Ontwikkeling huishoudenssamenstelling 2001 – 2013 Nieuw-
Borgvliet 

 
Bron: CBS, bewerking Regioplan 

 
 
Figuur: Ontwikkeling leeftijd 2001 – 2013 Langeweg 

 
Bron: CBS, bewerking Regioplan 

 
 

Figuur: Ontwikkeling huishoudenssamenstelling 2001 – 2013 Langeweg 

 

 
Bron: CBS, bewerking Regioplan 
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2. Woningvoorraad ontwikkelingen (periode 2000 -  

2012/2013)  
 
Figuur. Ontwikkeling aantal woningen 

 

Bron: CBS, bewerking Regioplan 

 

Figuur: Eigendomsverhouding 2000 en 2012 

 

Bron: O&S Bergen op Zoom, bewerking Regioplan 

 
 
Figuur: Ontwikkeling gemiddelde woningwaarde (x €1000),  index  
(2005=100) 

 

Bron: CBS, bewerking Regioplan 
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Figuur: Verhouding een- en meergezinswoningen 2000 en 2012 

 
 
Bron: O&S Bergen op Zoom, bewerking Regioplan 

 
 

3. Oordeel bewoners Periode 2000 - 2014  

 
Figuur. Rapportcijfer eigen buurt als woon- en leefomgeving 

 

Bron: Gemeentepeilingen, O&S Bergen op Zoom, bewerking Regioplan 

 
Figuur. Rapportcijfer eigen buurt als woon- en leefomgeving Het Fort en 

Zeekant 

 

Bron: Gemeentepeilingen, O&S Bergen op Zoom, bewerking Regioplan 
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Figuur. Rapportcijfer voor de onderlinge sociale contacten in de buurt 

 
Bron: Gemeentepeilingen, O&S Bergen op Zoom, bewerking Regioplan 

 

 
 
Figuur. Rapportcijfer voor de woonomgeving 

 
Bron: Gemeentepeilingen , O&S Bergen op Zoom, bewerking Regioplan 

 
 
  
Figuur. Rapportcijfer voor de woonomgeving Het Fort en Zeekant 

 

 
Bron: Gemeentepeilingen , O&S Bergen op Zoom, bewerking  Regioplan 
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Figuur. Rapportcijfer voor de kwaliteit eigen woning 

 
Bron: Gemeentepeilingen , O&S Bergen op Zoom, bewerking  Regioplan 

 
 
 
Figuur: aanbod van gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 

 
Bron: Gemeentepeilingen, O&S Bergen op Zoom, bewerking Regioplan 

 
 
 
Figuur: aanbod groenvoorzieningen 

 
 

Bron: Gemeentepeilingen, O&S Bergen op Zoom, bewerking Regioplan 

 
 
 
 
 



 

 

 

72 
 

 
Figuur: aanbod van winkels voor dagelijkse boodschappen 

 
Bron: Gemeentepeilingen, O&S Bergen op Zoom, bewerking Regioplan 

 
 
 
Figuur: Rapportcijfer veiligheidsgevoel in eigen buurt 

 

 
Bron: Gemeentepeilingen, O&S Bergen op Zoom, bewerking Regioplan 

 
 
 
Figuur: Verwachting omtrent de ontwikkeling van de buurt waarin men 
woont het komende jaar (2014 peilmoment) 

 

 
Bron: Gemeentepeilingen, O&S Bergen op Zoom, bewerking Regioplan 
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Figuur. Aandeel ‘eens’ met de stelling “Als het maar enigszins kan ga ik uit 

deze buurt verhuizen” 

 Bron: Gemeentepeilingen, O&S Bergen op Zoom, bewerking Regioplan 

 
 
 
Figuur: Medeverantwoordelijkheid voelen voor de leefbaarheid in de buurt 

 
Bron: Gemeentepeilingen, O&S Bergen op Zoom, bewerking Regioplan 

 
 
 
Figuur: Actief geweest voor het verbeteren van de eigen buurt 
 

 
Bron: Gemeentepeilingen, O&S Bergen op Zoom, bewerking Regioplan 
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Bijlage 4: Toets normenkader  
Normen doeltreffendheid Criterium Voldaan? 

 De gemeente heeft een visie op de ontwikkeling van 

haar wijken en buurten  

 Visie is uitgewerkt in 

beleidsplannen en -nota’s  

 Ja, de gemeentelijke visie is uitgewerkt in de MOP’s en de 

wijkvisies zijn uitgewerkt in WOP’s 

 De gemeente heeft vooraf doelstellingen (outcome) en 

resultaten (output)* geformuleerd voor de besteding van 

de ISV-middelen ten behoeve van de ontwikkeling van 

de wijken Fort-Zeekant en Borgvliet en ten behoeve van 

specifieke stimuleringsprogramma’s. 

 Gewenste effecten zijn 

neergelegd in nota’s (MOP, 

WOP) 

 Ja, in de MOP’s, WOP’s en raamovereenkomsten met de 

woningcorporatie zijn resulaten en doelstellingen 

opgenomen 

 De gemeente heeft doelstellingen en resultaten 

SMART- geformuleerd voor de besteding van de ISV-

middelen ten behoeve van de ontwikkeling van de 

wijken Fort-Zeekant en Borgvliet en ten behoeve van 

specifieke stimuleringsprogramma’s. 

 Doelstellingen en resultaten zijn 

specifiek (één uitleg mogelijk), 

meetbaar en tijdgebonden (er is 

aangegeven wanneer doelen 

moet zijn bereikt) 

 De output doelstellingen zijn deels SMART geformuleerd: 

de doelstellingen zijn over het algemeen Specifiek, 

Meetbaar en Accpetabel. Echter, zij zijn niet altijd 

Realistisch gebleken en vaak was het ook niet 

Tijdsgebonden  

 De outcome doelstellingen zijn zeer beperkt SMART: 

uitgezonderd dat de doelstellingen Acceptabel en 

Realistisch zijn, blijven ze vaak te algemeen om te 

voldoen aan Specifiek, Meetbaar (uitgezonderd MOP2) en 

Tijdsgebonden  

 De beoogde doelstellingen en resultaten worden 

periodiek gemonitord en geëvalueerd. 

 Gemeente meet periodiek de 

resultaten. 

 Tot en met 2005 via het Kwalitietszorgsysteem  

 Vanaf 2006 niet meer 

 De uitkomsten van de periodieke evaluaties worden 

gebruikt om het gevoerde beleid of de doelstellingen zo 

nodig bij te stellen. 

 De uitkomsten van de metingen 

zijn aantoonbaar gebruikt voor 

voortgang beleid. 

 Tot en met 2005 onbekend. 

 Vanaf 2006 n.v.t. 
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 De vooraf gestelde doelstellingen en resultaten zijn 

gerealiseerd. 

 Volgens plan gerealiseerde 

doelstellingen en resultaten  

 Output doelstellingen deels gerealiseerd:   

Van de beoogde output is een substantieel niet behaald 
en/of heeft flinke vertraging ondervonden. 

 Outcome doelstelling op basis van MOP 2 zijn 

gerealiseerd. Grote uitzondering is het aanbod 

winkelvoorziening in Borgvliet  

 De gemeente heeft private partijen met succes 

gestimuleerd om investeringen te doen in de wijken 

Fort-Zeekant en Borgvliet. 

 Aantoonbare initiatieven / 

concrete plannen van private 

markt in de wijken. 

 Er is niet tot nauwelijks geïnvesteerd in de twee wijken op 

basis van de stimuleringsmaatregelen. Alleen de 

stimuleringsmaatregel voor kunst in de openbare ruimte, 

heeft tot resulaten geleid in Fort Zeekant. 

Normen doelmatigheid     

 De gemeente heeft financiële kaders gesteld voor de 

besteding van de ISV-middelen ten behoeve van 

wijkontwikkeling in de wijken Fort-Zeekant en Borgvliet 

en ten behoeve van specifieke 

stimuleringsprogramma’s. 

 De plannen zijn voorzien van een 

financiële onderbouwing. 

 Ja, aan de MOP’s en WOP’s, en raamovereenkomsten 

die zijn vastgesteld door gemeenteraad, zijn financiële 

paragrafen toegevoegd 

 De gemeente heeft de doelstellingen en resultaten 

gerealiseerd binnen de vooraf gestelde financiële 

kaders. 

 Geen kostenoverschrijdingen.  Wat betreft Fort-Zeekant blijven de uitgaven binnen de 

kaders 

 Wat betreft Borgvliet is er een kostenoverschrijding zonder 

dat een aantal belangrijke output doelstellingen zijn 

gerealiseerd. 

 De gemeente heeft private partijen binnen de financiële 

kaders gestimuleerd om investeringen te doen in de 

wijken Fort-Zeekant en Borgvliet. 

 Aantoonbare initiatieven / 

concrete plannen van private 

markt in de wijken. 

 Er is niet tot nauwelijks geïnvesteerd in de twee wijken op 

basis van de stimuleringsmaatregelen.  Voor heel Bergen 

op Zoom geldt circa €2 miljoen van de specifieke 

stimuleringsbijdrage onbenut is gebleven door een 

beperkt aan aanvragen van particulieren.  
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Normen informatievoorziening raad   

 De gemeenteraad is vooraf en gedurende de inzet van 

de ISV-middelen periodiek geïnformeerd over de 

(behaalde) doelen en resultaten om zijn kaderstellende 

en controlerende taak goed te kunnen uitvoeren. 

 Het college verstrekt tijdig 

relevante informatie 

 Voor zover de beschikbare informatie strekt is minimaal 

op hoofdlijnen van de output en bestedingen tijdig 

relevante informatie verstrekt.  Over de voortgang en de 

ISV bestedingen liep de informatie via de jaarlijkse cyclus 

van de jaarrekening, programmabegroting en de 

concernberichten. Op projectniveau is de raad ad hoc 

geïnformeerd en werden er incidenteel wijkexcursie 

georganiseerd. 

 De gemeenteraad is over het bereiken van de outcome 

doelstellingen voor de twee wijken gedurende ISV periode 

(2000-2014) nimmer gerapporteerd. 

 De gemeenteraad is geïnformeerd over eventuele 

tussentijdse wijzigingen in het gevoerde beleid of 

doelstellingen. 

 Het college verstrekt tijdig 

relevante informatie 

 Ja (dit is minimaal op hoofdlijnen gebeurd). 

 De gemeenteraad heeft inhoud gegeven aan zijn 

kaderstellende en controlerende rol. 

 Raadsleden hebben naar hun 

mening voldoende mogelijkheden 

om kaders te stellen. 

 Deels. De gemeenteraad heeft de MOP’s, WOP’s en 

raamovereenkomsten vastgesteld. Op basis van de 

verstrekte informatie kon de raad voldoende inhoud geven 

aan zijn kaderstellende en controlerende rol 

 Deels niet. De gemeenteraad heeft gedurende ISV 

periode nauwelijks oog gehad voor de maatschappelijke 

effecten/wijkontwikkeling, er is behoefte om hier beter 

over geïnformeerd te worden.  
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