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Beste heren Ahajaj en Verbeem,

In uw brief van 2 augustus 2017 stelt u ons de vraag, hoe de gemeente Bergen op Zoom de ervaren urineoverlast en 
urinestank in de binnenstad na grootschalige evenementen, zoals bijvoorbeeld de Krabbenfoor denkt tegen te gaan. 
Graag beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt.

Vragen
1. Erkent het college de benoemde problemen rondom de urineoverlast en -stank, en is het college weleens bezig 
geweest met het verbeteren van de geschetste situatie?

Antwoord
Ja, wij zijn daarvan op de hoogte. We hebben deze problematiek in het verleden vaker aan de hand gehad. Ook in 
gesprekken met de in het centrum aanwezige horecaondernemers, wordt over dit onderwerp gesproken en wat zij hier in 
kunnen betekenen. Tot op heden hebben deze gesprekken echter niet de gewenste medewerking opgeleverd.

2. Is het college bereid om met omwonenden (en organisatoren van evenementen) in gesprek te gaan over deze overlast 
en is het college van zins om hierin het initiatief te nemen?

Antwoord:
Met organisatoren van evenementen wordt al tijdens de voorbereidende gesprekken aandacht besteed aan de 
aanwezigheid van toiletvoorzieningen. Een voorbeeld daarvan was de door de organisatie van de Krabbenfoor 
geplaatste toiletwagen dit jaar. Deze voorziening was gedurende het gehele evenement toegankelijk. Daarnaast is het 
eenieder die op basis van een artikel 35 ontheffing van de Drank- en Horecawet een buitentap plaatst, verplicht te 
voorzien in een toiletvoorziening. De aanvragers, in hoofdzaak de horecaondernemers in het centrum, voorzien hierin 
door de toiletten in hun horecabedrijven open te stellen.

Echter tijdens de laatste Krabbenfoor ontstond de situatie, dat horecaondernemers met een artikel 35 ontheffing, na een 
bepaalde tijd hun deuren sloten. Hierdoor werden bezoekers van de Krabbenfoor, wanneer zij een toilet zochten, 
doorverwezen naar de toiletwagen van de organisatie. Als gevolg hiervan waren er minder toiletvoorzieningen 
opengesteld dan noodzakelijk waren tijdens dit evenement. Dit heeft geleid tot meer overtredingen met betrekking tot 
urineren in de openbare ruimte. Deze handeling door de ondernemers zal worden meegenomen in de nog te houden 
evaluatie over dit evenement. Bovendien zullen horecaondernemers met een ontheffing, aangesproken worden op het 
openhouden van hun toiletvoorzieningen tijdens het gehele evenement.
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Afgelopen periode zijn er al gesprekken gevoerd met diverse belanghebbenden over de mogelijkheden om openbare 
toiletten te plaatsen. Dit is ook een pijler voor de aanpak binnenstad. Wij zullen deze gesprekken hierover voort zetten.

3. Is het college bereid om de mogelijkheden voor een permanente, openbare toiletruimte te onderzoeken (eventueel met 
toezicht)?

Antwoord:
In het kader van de aanpak binnenstad wordt gekeken naar wat de mogelijkheden zijn om te kunnen voorzien in deze 
vraag. Hierbij wordt gekeken naartoiletunits, die ook te gebruiken zijn door mindervaliden. Deze uitkomsten zullen mee 
worden genomen in het onderzoek naar de mogelijkheden van het realiseren van een Cityservicepunt. Daarnaast is er nu 
al een openbaar toilet in de bewaakte fietsenstalling in het Sint Annastraat aanwezig. Deze voorziening is echter niet in 
de nachtelijk uren geopend.

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw E.P. de Milliano, 
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277789.

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

.. Petter.


