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Onderwerp

City Service Punt (bewaakte fietsenstalling met ondersteunende diensten)

Nummer voorstel

RVB18-0052

Datum voorstel

31 juli 2018

Portefeuillehouder(s)

P.A.M. van der Velden

Contactpersoon

Mevr. A.M.A. Vrijenhoek - de Vries

Afdeling

Stedelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ordening

Contactpersoon Email

A.M.A.'Vriienhoek@berqenopzoom.nl

Contactpersoon Telefoon

(0164) 277657

Programmanummeren -naam

3. Fysiek domein

Voorstel:
1.

2.
3.

In te stemmen met de uitvoering van het City Service Punt op de locatie Fortuinstraat 201
Kortemeestraat 10 conform variant 2, zijnde volledige benutting van het pand voor een bewaakte
fietsenstalling met ondersteunende voorzieningen;
Een (extra) bedrag hiervoor beschikbaar te stellen van 0 80.000,- per jaar voorde meerkosten van het
City Service Punt;
De bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

Type voorstel:
0
0
0

Kaderstellend
Controlerend
Rest

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?
Ja

Nee

Zijn doelen en/of effecten beschreven

0

0

Financiële consequenties

0

0

Inspraakverordening van toepassing

0

0

Communicatieparagraaf:
Wij zijn en blijven nadrukkelijk in gesprek met de ondernemers en bewoners in de directe omgeving over de
vestiging van het City Service Punt. In de voorbereiding op dit voorstel is een inloopbijeenkomst gehouden. In
de bijlage treft u hieraan het verslag aan. Op het moment dat de nieuwe voorziening geopend zal worden, zal
een uitgebreide communicatiecampagne plaatsvinden over deze nieuwe voorziening. Ook zijn wij voornemens
om middels publiekvriendelijke acties fietsbezoekers te attenderen op de nieuwe voorziening.
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Samenvatting:
In de afgelopen járen is ervoor gekozen om fietsparkeercapaciteit op en in de directe omgeving van de Grote
Markt weg te halen. Tegelijk moeten we constateren dat de bestaande bewaakte fietsenstalling aan de St.
Annastraat niet aansluit bij de wensen van de gebruikers en daardoor een onvolwaardig alternatief is voor de
verdwenen capaciteit. Dit leidt ertoe dat fietsbezoek aan de binnenstad minder aantrekkelijk wordt en er overlast
door wildparkeren in de openbare ruimte ontstaat. We willen de binnenstad van Bergen op Zoom juist
aantrekkelijk en vitaal houden. Goede stallingsmogelijkheden voor de fiets dragen hieraan bij. Naast stalling is
er ook een nadrukkelijke behoefte en wens om ondersteunende voorzieningen voor de fiets- en
binnenstadsbezoeker toe te voegen.
De locatie Fortuinstraat 201 Kortemeestraat 10 voldoet aan de succesfactoren van een goede fietsenstalling.
Het voorstel is om hier het zogenaamde City Service Punt te realiseren. Er zijn hiervoor twee varianten
uitgewerkt die ook afgezet zijn tegen de huidige situatie (behoud St. Annastraat). Voorgesteld wordt om te
kiezen voor de variant die uitgaat van het gebruik van het volledige pand voor fietsenstalling met
ondersteunende diensten. De jaarlijkse exploitatiekosten van de nieuwe voorziening, uitgaande van deze
variant, zijn geraamd op C 159.550,-. In de bijgevoegde exploitatieopzet is terug te zien hoe tot dit bedrag is
gekomen. Voorde huidige stalling aan de St. Annastraat is in de beheersvergoeding met Parkeerbeheer een
bedrag opgenomen van ca. C 77.000,-. De huidige stalling wordt gesloten als de nieuwe geopend is. Het
voorstel is om de beheervergoeding aan Parkeerbeheer voor de nieuwe stalling te verhogen met C 80.000.
Aangezien het een exploitatie raming betreft, is het bedrag afgerond op duizenden. Er is hiervoor dekking
binnen het product Parkeren. Na besluitvorming door de raad krijgt Parkeerbeheer B.V. de opdracht om het
beheer en de exploitatie uit te voeren. Onderdeel van de opdracht is een verdere optimalisatie van diensten en
waar mogelijk te streven naar een kostenreductie van de exploitatie.
Bijlagen:

Bijlagen: (9eefaan of een bijlage is bijgevoegd of ter inzage is gelegd; benoem en nummer deze bijlagen)
Bijlage nr.

Omschrijving

Bijgevoegd/Ter inzage

1
2
3
4
5
6

Beleidsnotitie Fietsparkeren
Verslag bijeenkomst omwonenden 23 mei 2018
Presentatie bijeenkomst 20 juni 2018 Raad
Overzicht opbrengst bijeenkomst Raadsleden 20 juni 2018
Exploitatieoverzicht varianten
Begrotingswijziging

Bijgevoegd
Bijgevoegd
Bijgevoegd
Bijgevoegd
Bijgevoegd
Bijgevoegd
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Datum raadsvergadering

13 september 2018

Nummer

RVB18-0052

Onderwerp

City Service Punt (bewaakte fietsenstalling met ondersteunende diensten)

Aan de gemeenteraad,

Voorstel
1.

2.
3.

In te stemmen met de uitvoering van het City Service Punt op de locatie Fortuinstraat 201 Kortemeestraat
10 conform variant 2, zijnde volledige benutting van het pand vooreen bewaakte fietsenstalling met
ondersteunende voorzieningen;
Een (extra) bedrag hiervoor beschikbaar te stellen van i 80.000,- perjaar voor de meerkosten van het City
Service Punt;
De bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

Inleiding
In de commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie van 29 mei jl. is het raadsvoorstel RVB18-0014, City
Service Punt (bewaakte fietsenstalling met ondersteunende diensten) via een ordevoorstel van de agenda
gehaald. Daarbij hebben wij u de toezegging gedaan dat de fracties worden uitgenodigd om in het
Binnenstadslab te spreken over dit onderwerp en dat wij in september 2018 het onderwerp opnieuw agenderen.
Op 20 juni is een bijeenkomst gehouden in het Binnenstadslab, waarbij we tevens met de aanwezige
raadsleden de locatie voorde beoogde fietsenstalling hebben bezocht. Onze doelstelling hierbij is geweest om
het project voor u te verduidelijken, mogelijk aanwezige ruis weg te nemen en om van u te horen wat u
aanspreekt, waar uw zorgen zitten en wat u ons nog wil meegeven. De tijdens deze avond gegeven presentatie
en een overzicht van de opbrengst treft u aan in de bijlagen. Wij hebben mede met de input van deze avond het
voorstel voor het City Service Punt verder aangescherpt en leggen dit conform de gedane toezegging ter
besluitvorming aan u voor.

Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling
In de afgelopen járen is ervoor gekozen om fietsparkeercapaciteit op en in de directe omgeving van de Grote
Markt weg te halen. Tegelijk moeten we constateren dat de bestaande bewaakte fietsenstalling aan de St.
Annastraat niet aansluit bij de wensen van de gebruikers en daardoor een onvolwaardig alternatief is voor de
verdwenen capaciteit. Dit leidt ertoe dat fietsbezoek aan de binnenstad minder aantrekkelijk wordt en er overlast
door wildparkeren in de openbare ruimte ontstaat. We willen de binnenstad juist aantrekkelijk en vitaal houden.
Goede stallingsmogelijkheden voor de fiets dragen hieraan bij. Zo wordt het fietsbezoek aan de binnenstad
gestimuleerd. Dit heeft een positief effect op de leefomgeving (fietsen is gezond en duurzaam), maar ook op de
binnenstedelijke economie.
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Om de binnenstad vitaal te houden, zijn meer bezoekers nodig, die er geld uitgeven. Zowel toeristen als eigen
inwoners. Daarbij moeten we enerzijds bewoners terughalen die de binnenstad zijn gaan mijden en anderzijds
bezoekers die wel komen verleiden om dat vaker en langer te doen. De fiets kan daarbij een belangrijke rol
spelen. Gezien de omvang van Bergen op Zoom en de daaruit volgende korte aanrijtijd naar de binnenstad
vanuit alle delen van de gemeente, is bezoek per fiets een aantrekkelijke modaliteit die we volop moeten
benutten. Door fietsers goed te faciliteren krijgen we meer inwoners naar de binnenstad. Daarnaast kunnen
bezoekers per fiets zorgeloos langer blijven (en meer geld uitgeven): ze zijn niet bezorgd om het aflopen van de
parkeertijd of het oplopen van de parkeerkosten. Vaker bezoek door eigen inwoners helpt voorzieningen
overeind te houden. Uit onderzoek (DTNP) komt naar voren dat een fietsbezoeker gemiddeld 2,3 keer per week
de stad bezoekt en per keer gemiddeld C 41 uitgeeft.
Goede stallingsmogelijkheden dragen bij aan het verminderen van overlast van fietsparkeren in de openbare
ruimte. Indien de stalling aansluit bij de behoeftes en wensen van de fietsbezoeker wordt hiervan eerder gebruik
gemaakt. Daarnaast kan door de aanwezigheid van extra capaciteit eerder succesvol worden ingezet op
handhaving op het wildparkeren.
Een bewaakte fietsenstalling is een belangrijke basisvoorziening in vrijwel alle Nederlandse steden. Het
fietsgebruik in Nederland neemt al járen gestaag toe. Het belang ervan is toegenomen door de verdergaande
vergrijzing van de bevolking en toename van het gebruik van e-bikes en de diversiteit aan fietsen. Eigenaren
willen een gerust gevoel hebben als ze hun ‘ dure karretje’ achter laten. Vanuit bezoekers aan en ondernemers
in de binnenstad en vanuit de Klankbordgroep Fietsparkeren Centrum is een duidelijke roep voor een nieuwe
bewaakte fietsenstalling. Ook de Fietsersbond is voorstander van het plan. In de beleidsnotitie Fietsparkeren
Binnenstad, welke u ter kennisgeving heeft ontvangen, is de beleidsmatige onderbouwing en wens voor het
aanbieden van de kwalitatief meest hoogwaardige soort fietsparkeerplaats - de bewaakte fietsenstalling beschreven. De Beleidsnotitie is bijgevoegd. Het is de bedoeling om de fietsenstalling te combineren met
ondersteunende diensten die voor zowel de fietser als de binnenstadsbezoeker van meerwaarde zijn. Vandaar
de werktitel City Service Punt.

Uitwerking voorstel
Inleiding
Een groot deel van de bezoekers (340Zo) aan de binnenstad komt met de fiets. Voor de inwoners van Bergen op
Zoom is de fiets zelfs het belangrijkste vervoermiddel om naar de binnenstad te komen (450Zo). Fietsers willen
ook parkeren. In 2014 en 2015 is een uitgebreid burgerparticipatietraject (Klankbordgroep) doorlopen over het
fietsparkeren rondom de Grote Markt. De uitkomst hiervan was dat het fietsparkeerprobleem rondom de Grote
Markt alleen opgelost kon worden door middel van de realisatie van een nieuwe, bewaakte fietsenstalling.
Er is toen ook vastgesteld dat een van de belangrijkste succesfactoren van een fietsenstalling de locatie is. De
stalling ligt idealiter zo dicht mogelijk bij de eindbestemming (Grote Markt) en direct aan de fietsroute daar
naartoe. Andere belangrijke succesfactoren zijn: ruime openingstijden, gratis te gebruiken, overdekt en
bewaakt, aanwezigheid ondersteunende voorzieningen. Op basis van locatiefactoren is het zoekgebied voor de
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nieuwe stalling bepaald op een locatie zo dicht mogelijk bij de Grote Markt en het Beursplein en direct aan een
aanfietsroute daarnaartoe.
Huidige stalling St. Annastraat
De huidige stalling aan de St. Annastraat beschikt over 75 plekken. De stalling is gratis, overdekt en bewaakt.
De openingstijden zijn grotendeels gelijk aan de winkeltijden. De stalling ligt in de directe nabijheid van het
winkel- en uitgaansgebied, maar niet aan aanrijroute daarnaartoe. Er zijn beperkt ondersteunende
voorzieningen aanwezig, zoals mini lockers, EHBO-kit en buggy uitleen.
Gezien het belang van de locatiefactor constateren wij dat de huidige fietsenstalling in de St Annastraat niet op
de juiste plek ligt. De stalling is slecht vindbaar en bereikbaar. Ook is de stalling alleen geopend tijdens
winkeltijden, waardoor het geen alternatief is voor een bezoeker aan horeca of theater. Juist op deze momenten
en bij deze doelgroep bestaat een grote behoefte aan een goede bewaakte stalling. Op de huidige locatie is
uitbreiding van de openingstijden niet mogelijk als gevolg van privaatrechtelijke afspraken met de Vereniging
van Eigenaren van het bovenliggende wooncomplex over de openingstijden. We zien in de cijfers over de
gebruiksintensiteit terug dat deze stalling niet optimaal functioneert.
Zoektocht naar alternatief
Op basis van het klankbordgroeptraject is besloten een zoektocht te starten naar een locatie voor een nieuwe
fietsenstalling. Eind 2015 en begin 2016 is onderzoek gedaan naar mogelijke locaties en de financiële
consequenties van een nieuwe fietsenstalling. Er zijn meerdere panden onderzocht op haalbaarheid. Deze
bleken om diverse redenen (beschikbaarheid, ligging, grootte) niet geschikt.
Eind 2017 kwam het pand Fortuinstraat 201 Kortemeestraat 10 in beeld en is geconstateerd dat dit pand kan
voldoen aan de succesfactoren voor een goede fietsenstalling. Het pand ligt in de directe nabijheid van het
winkel- en uitgaansgebied en is goed zichtbaar vanwege de ligging aan een fietsroute. Er zijn ruime
openingstijden mogelijk, zodat ook het uitgaanspubliek bediend kan worden (op de uitgaansavonden vrijdag en
zaterdag wordt uitgaan van sluiting om 03.30 uur). Het pand is groot genoeg voor ca. 250 fietsparkeerplekken in
combinatie met ondersteunende diensten.
Varianten
Om te voorzien in de geuíte behoefte tijdens de commissievergadering van 29 mei jl. hebben wij ervoor gekozen
een drietal varianten voor u naast elkaar te zetten. We onderscheiden:
Variant 1: St. Annastraat' alles blijft zoals het is'
Variant 2: Fortuinstraat maximaal fietsenstalling met ondersteunende voorzieningen
Variant 3: Fortuinstraat deels fietsenstalling met ondersteunende voorzieningen en deels commerciële
verhuur (Kortemeestraatzijde)
We hebben deze varianten in de onderstaande tabel naast elkaar gezet en gescoord op de succesfactoren van
een goede fietsenstalling. In de tabel is het aantal aanwezige dan wel mogelijk te realiseren
fietsparkeerplaatsen aangegeven en zijn de kosten per fietsparkeerplaats berekend. Voor het onderliggende
exploitatieoverzicht wordt verwezen naar de bijlagen.
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Varianten

Variant 1
St. Annastraat

Variant 2
Fortuinstraat
maximaal stalling met
ondersteunende
diensten

Variant 3 Fortuinstraat
deels stalling met
ondersteunende
diensten en deels
commerciële verhuur

75
C

245
C

185
C

Kenmerken
Aantal fietsparkeerplaatsen
Kosten per
fietsparkeerplaats/jaar
Exploitatiekosten perjaar
Meerkosten per jaar

C

1.029,77.200,-

C
C

651,159.550,82.350,-

C
6

814,150.550,73.350,-

Score op succesfactoren
Gratis, overdekt en bewaakt

-l-

+

4

Ruime openingstijden

-

+

-I-

Situering nabij fietsroute

-

+

-1-

Nabij trekkers

0

+

0

2 in/uitgangen

-

+

-

WC

-t-

+

-1-

WC met Mindervalide en
verschoonruimte
Buggy's

-

-l-

-1-

-1-

-1-

-1-

Paraplu's

-

-t-

4

Lockers

0

4

-t-

Klein (fiets)materiaal

-

-l-

4-

Fietspomp

0

4

4

Fietsenmaker

-

4

-

Opladen elektrische fiets

-

4

+

Score op aanvullende diensten

İ+) = Positieve score op het kenmerk
(0) = Neutrale score op het kenmerk
(-) = Negatieve score op het kenmerk
Wat valt hieruit op te maken? Duidelijk is dat de kosten per fietsparkeerplaats in de huidige situatie (St.
Annastraat) in vergelijking hoog zijn. Daarbij komt dat deze stalling niet optimaal scoort op de succesfactoren
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van een goede fietsenstalling. Dit betekent dat deze niet aansluit bij de behoeftes en wensen van de gebruikers.
Daarbij is er beperkt ruimte voor ondersteunende diensten (huidige lockers voldoen niet aan de behoefte).
Conclusie: we betalen nu relatief veel, voor weinig.
Als we de twee varianten voor de Fortuinstraat naast elkaar zetten dan is variant 3 goedkoper in de exploitatie.
Dit komt door de (beperkte) inkomsten van huur van het commerciële gedeelte (op basis van ervaringscijfers ca.
C 8.000,- per jaar). Hierbij wordt opgemerkt dat het gezien de leegstand in de Kortemeestraat maar zeer de
vraag is of hier op korte termijn een huurder voor gevonden kan worden. Het verhuren van een gedeelte van de
ruimte, hoewel financieel voordeliger, betekent wel dat de verbinding tussen de fietsenstalling en de
Kortemeestraat (en dan met name de bibliotheek) moet worden opgegeven (minder nabij trekkers). Verder heeft
dit tot gevolg dat voor ondersteunende voorzieningen minder ruimte is (bijvoorbeeld geen ruimte meer voor
fietsenmaker). Ook de kosten per fietsparkeerplaats liggen door de afname van de parkeercapaciteit bij variant
3 fors hoger dan bij variant 2.
Bovenstaand overzicht heeft er voor ons toe geleid dat wij u voorstellen te kiezen voor variant 2, zijnde volledig
gebruik van het pand voor fietsenstalling met ondersteunende diensten. Deze variant sluit ook het beste aan bij
de geleverde input tijdens de bijeenkomst van 20 juni.
Ondersteunende diensten nader toeqelicht
In het City Service Punt zijn allerlei services te vinden die een bezoek aan de binnenstad nog prettiger maken.
Natuurlijk kan je er je fiets veilig en gratis stallen. Maar je kunt er ook terecht voor kleine reparaties, de huur van
een buggy of paraplu. Je kunt er je baby verschonen of naar het toilet, maar bijvoorbeeld ook een pleister halen
als je bent gevallen. Ondersteunende diensten leveren service voor de gebruiker, de binnenstadsbewoner en de
bezoeker van de stad waarmee herhaalbezoek wordt gestimuleerd.
Tijdens de behandeling van het voorstel in de Commissie van 29 mei jl. is er wat onduidelijkheid ontstaan rond
de mogelijkheden voor ondersteunende voorzieningen en de bijdrage die zij leveren aan de ‘voorbeeld
businesscase’. De voorbeeld business case was indicatief bedoeld. We hebben er nu voor gekozen in plaats
hiervan de drie varianten in een exploitatieoverzicht op te nemen, waarbij we voor de ondersteunende diensten
onderscheid hebben gemaakt tussen ‘need to haves' en ‘ nice to haves’. De ‘need to haves’ (oplaadpunten voor
elektrische fietsen, leenbuggy I paraplu, openbaar toilet + verschoonruimte, lucht voor de banden,
reparatieservice, kluisjes voor boodschappen, EHBO door medewerkers, informatie over binnenstad I fietsen in
de omgeving) hebben we verwerkt in het exploitatieoverzicht. Deze zijn dus bij de prijs inbegrepen. Voor de
‘nice to haves' (bijvoorbeeld pakketdienst, kinderfiets-o-theek, pakketpunt, geldautomaat etc.) geldt als
uitgangspunt dat wij ernaar streven een optimaal pakket aan diensten aan te bieden in het City Service Punt.
Deze zijn niet meegenomen in het exploitatieoverzicht. De exploitant van het City Service Punt (Parkeerbeheer
B.V.) krijgt de opdracht dit uit te voeren binnen het daarvoor door uw raad beschikbaar gestelde budget. Zie
voor verdere uitleg onder de kop ‘beheer en exploitatie’.
Beheer en exploitatie
Beheer en exploitatie van het City Service Punt wordt ondergebracht bij Parkeerbeheer B.V. (PBB). PBB doet
dit momenteel ook voor de bestaande bewaakte stallingen (Pastoor Joorenplein en St. Annastraat). Wij sluiten,
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na beschikbaarstelling van het budget, een dienstverleningsovereenkomst met Parkeerbeheer B.V. Hierin
leggen we de afspraken rondom de exploitatie en het beheer van het City Service Punt vast. Parkeerbeheer
streeft in haar dienstverlening altijd naar kostenefficiëntie. Eventuele overschotten komen ten goede van
reserve Parkeerbeheer en/of het begrotingsresultaat (incidenteel).
Kostenefficiëntie kan gevonden worden door optimaal gebruik te maken van mensen en middelen. Daar waar
functionaliteiten gecombineerd uitgevoerd kunnen worden levert dit efficiëntie op. Parkeerbeheer zal dan ook
zoeken naar deze vormen van optimalisatie in de uitvoering van het totale beheer van alle stallingsvoorzieningen voor zowel fiets als auto in Bergen op Zoom. Daarbij zal er zoveel mogelijk gebruik worden
gemaakt van reeds bestaande systemen. Het City Service Punt is een dynamisch mobiliteitspunt. De services
en diensten kunnen worden aangepast naar behoefte of wensen. Steeds de juiste persoon met de juiste
middelen op de juiste plek en tijd. Flexibiliteit is daarom vereist. Parkeerbeheer is hier reeds volledig op ingericht
en levert 24/7 (parkeerjbeheerdiensten.
Het is als gemeentelijke B.V. eenvoudiger zich als ondernemer op te stellen en samen met de andere
binnenstadondernemers te zoeken naar kansen en mogelijkheden om het City Service Punt tot een succes te
maken. Daar waar “de markt” specifieke oplossingen of kennis heeft kan deze via de B.V. eenvoudig worden
ingeroepen of erbij worden betrokken. Services en diensten die budget neutraal of zelfs met een positief
resultaat uitgevoerd kunnen worden kunnen snel worden geïntroduceerd. Voor diensten die investeringen
vragen of waar meerkosten uit voorkomen zullen separate voorstellen worden gemaakt zodat er een goed
besluit over genomen kan worden door de gemeente. Ook (publieksvriendelijke) acties om het fietsparkeren in
het City Service Punt te stimuleren zijn eventueel vanuit Parkeerbeheer uit te voeren, net als toezicht en
handhaving i.v.m. fietsparkeren in de binnenstad (Grote Markt e.o.).
Aspecten die worden betrokken zijn:
kortingsacties in samenwerking met binnenstadsondememers;
daar waar mogelijk kan voor de bemensing van de nieuwe stalling en aanvullende diensten worden;
ingezet op het aan het werk helpen van personen die op dit moment een uitkering hebben. Of andere
vormen van duurzame werkgelegenheid;
samenwerking met Politie (steunpunt verzamelpunt);
gebruikmaken van bestaande systemen;
combineren van functionaliteiten waar mogelijk;
blijven zoeken naar kansen en mogelijkheden voor uitbreiding van services en diensten naar behoefte
in de binnenstad.

Consequenties van het voorstel
Aan het City Service Punt zijn structureel hogere exploitatiekosten verbonden dan aan de huidige fietsenstalling
aan de St. Annastraat.
De jaarlijkse exploitatiekosten van de nieuwe voorziening, uitgaande van variant 2, zijn geraamd opC 159.550,-.
In de bijgevoegde exploitatieopzet is terug te zien hoe tot dit bedrag is gekomen. Voor de huidige stalling aan de
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St. Annastraat is in de beheersvergoeding met Parkeerbeheer een bedrag opgenomen van ca. f 77.000,-. De
huidige stalling wordt gesloten als de nieuwe geopend is. Het voorstel is om de beheervergoeding aan
Parkeerbeheer voor de nieuwe stalling te verhogen met f 80.000. Aangezien het een exploitatie raming betreft,
is het bedrag afgerond op duizenden.
Er is hiervoor dekking binnen het product parkeren:
»
In 2019 kan dekking worden gevonden in de extra stortingen die in 2018 (f 110.000) en 2019 (f
19.000) vanuit het product parkeren in de Algemene Reserve worden gedaan. Het City Service Punt
wordt zo snel als haalbaar opengesteld, maar het is op dit moment nog niet te zeggen per wanneer dit
zal zijn. Dit is mede afhankelijk van de noodzakelijke verbouwing van het pand en de procedure voor
het verkrijgen van de hiervoor benodigde omgevingsvergunning (het pand is een rijksmonument).
»
In het product parkeren staan nog altijd kapitaallasten (afschrijving) van de inrichting van het
Mineurveld (Mineurplein). Deze kapitaallasten (áf 93.000,-) vervallen vanaf 2020. Vanaf dat moment
ontstaat er dus structurele financiële ruimte die kan worden benut voor de meerkosten van exploitatie
van het City Service Punt.
Parkeerbeheer streeft in haar dienstverlening altijd naar kostenefficiëntie en doet in overleg met de gemeente
verder onderzoek naar mogelijke aanvullende inkomsten. Eventuele overschotten komen ten goede van het
begrotingsresultaat van de gemeente (incidenteel) en/of reserve Parkeerbeheer. Na het eerste jaar wordt het
City Service Punt geëvalueerd. Deze evaluatie wordt ook ter kennisgeving aan u verzonden.
Voor het nieuwe City Service Punt zijn ook eenmalige investeringskosten nodig (verbouwings- en
inrichtingskosten). Op basis van een raming van de architect worden deze geschat op ongeveer f150.000.
Deze komen ten laste van het bestaande krediet bewaakte fietsenstallingen Centrum 2013.
Kanttekening is dat de huidige fietsenstalling aan de St. Annastraat onderdeel is van ons gemeentelijk
vastgoed. Bij leegstand missen we een bedrag van f 17.000,- per jaar als opbrengst van verhuur gemeentelijk
vastgoed. Dit is een financieel nadeel. We werken aan alternatieve invulling van het pand aan de St Annastraat,
waarmee (langdurige) leegstand wordt tegengegaan. Wij merken hierbij op dat elke vorm van huurinkomsten
van een derde partij zorgt voor een verbetering ten opzicht van de huidige situatie.

Risico paragraaf

Geïdentificeerde risico’s
Risico-onderdelen
1.
2.
3.
4.
5.

Realiseren maatschappelijke effecten
Politiek-bestuurlijk en draagvlak
Imago gemeente
Algemene en externe omgeving
Veiligheid

NvT

Laag

Neutraal

Hoog

X
X
X
X
X
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Risico-onderdelen
6. Financiën
7. Juridisch
8. Planning
9. Kwaliteit uitvoering
10. Capaciteit organisatie en samenwerking partners

NvT

Laag

Neutraal

Hoog

X
X
X
X
X

Alternatieven
»

Om de kosten van de exploitatiekosten omlaag te brengen zou het een alternatief kunnen zijn om de
openingstijden van het City Service Punt te beperken. Het grootste deel van de meerkosten van het City
Service Punt zit in de extra personeelskosten als gevolg van de langere openingstijden. Het is gewenst de
stalling ook in het weekend in de avond en nachtperiode open te stellen, omdat er dan behoefte is aan een
stalling. Bijvoorbeeld voor bezoekers aan een restaurant of De Maagd. Ook is er juist dan veel overlast van
wild geparkeerde fietsen.

«

De gemeente heeft op dit moment geen gemeentelijk vastgoed beschikbaar dat geschikt is als
fietsenstalling en City Service Punt. Daarom wordt in het huidige voorstel uitgegaan van huur van een
pand. Een alternatief is dat de gemeente een pand aankoopt. Daarmee kunnen op langere termijn de
exploitatielasten worden verlaagd. De koopprijs van een pand is ongeveer 12 tot 15 keerde huurprijs (per
jaar). En de aankoop van een pand wordt over een langere periode afgeschreven. De jaarlijkse lasten zijn
daarom lager dan bij huur. Daar staat tegenover dat er als pandeigenaar ook extra kosten gemaakt moeten
worden, bijvoorbeeld voor onderhoud. En dat de huur van het pand meer flexibiliteit oplevert,
Een alternatief zou zijn een vergoeding te vragen voor het stallen van de fiets. Uit diverse landelijke
onderzoeken en ervaringen elders is echter gebleken dat hiermee het gebruik van een fietsenstalling met
meer dan 1/3 vermindert, waarmee het effect van de fietsenstalling veel minder wordt. Bijna overal in
Nederland zijn fietsenstallingen daarom gratis. Bovendien leidt dit maar tot een zeer beperkte toename van
de inkomsten en hogere kosten als gevolg van geldgaring.
Ondersteunende diensten kunnen positief bijdragen in het verlagen van de exploitatiekosten.
Parkeerbeheer streeft, in overleg met de gemeente, continu naar optimalisatie van diensten en
kostenreductie van het City Service Punt.
Een alternatief zou zijn het City Service Punt te combineren met de herontwikkeling van parkeergarage
Grote Markt. Deze mogelijkheid is uitgebreid onderzocht. De parkeergarage Grote Markt ligt buiten het
primaire zoekgebied van het City Service Punt, want ligt niet op een aanfietsroute naar de Grote Markt. Op
de begane grond is geen ruimte beschikbaar in verband met de benodigde ruimte voor
handhaving/parkeerbeheer en de geplande herontwikkeling door Gebri. Een fietsenstalling op niveau -1
wordt door fietsers als grote barrière ervaren en daarmee minder bruikbaar. De aanleg van een hellingbaan
voor fietsers vanuit de Potterstraat naar de garage is technisch onmogelijk. Tenslotte gaat een
fietsenstalling in de parkeergarage ten koste van autoparkeerplaatsen en daarmee parkeerinkomsten. Om
deze redenen is de parkeergarage Grote Markt als locatie voor het City Service Punt niet geschikt.

«

*

*
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Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
De loco-burgemeester,

Dhr.Th.J.M. Wingens

Mevr. drs. A.J.A.M. Stinenbosch-Kools

Gemeente fí Bergen op Zoom
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I

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;
gezien het voorstel van het college van 31 juli 2018, nr. RVB18-0052;

BESLUIT:
1.

2.
3.

In te stemmen met de uitvoering van het City Service Punt op de locatie Fortuinstraat 201 Kortemeestraat
10 conform variant 2, zijnde volledige benutting van het pand voor een bewaakte fietsenstalling met
ondersteunende voorzieningen;
Een (extra) bedrag hiervoor beschikbaar te stellen van C 80.000,- per jaar voor de meerkosten van het City
Service Punt;
De bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De griffier,

De voorzitter,

C.J.M. Terstappen
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