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Beste leden en burgerleden,
In de commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie van 23 januari 2019 en die van 20 februari 2019 is afgesproken de
rondvragen schríftelijk te beantwoorden.
In deze brief beantwoorden we de rondvragen.
Commissie 23 januari 2019.

Vragen:
VVD: Toelichting naar aanleiding van het BNDeStem artikel ‘Appartementen en twee horecazaken langs A58 bij Wouwse
Tol'.
D66: Naar aanleiding van een artikel in BNDeStem waarin de eigenaar van de Wouwse Tol stelt nieuwbouw te gaan
plegen van appartementen zouden wij de wethouder willen vragen om toe te lichten hoe dit past binnen het
bestemmingsplan. In het bestemmingsplan buitengebied oost is voor de locatie Wouwse Tol een horeca bestemming
opgenomen. Hoe past de voorgenomen activiteit van het huisvesten van mensen voor langere termijn binnen dit
bestemmingsplan en is huisvesting op een snelweglocatie überhaupt gewenst?

Antwoord:
Voor de sloop en nieuwbouw zijn de vereiste vergunningen verleend. De ontwikkeling is getoetst aan en past in het
geldende bestemmingsplan. De nieuwbouw bevat dezelfde functies als wat gesloopt is (restaurant en motel) en dat alles
past in de geldende horecabestemming.
De horecabestemming laat niet toe dat hier gewoond wordt. De eigenaar is hiervan op de hoogte en op de naleving van
het bestemmingsplan zullen wij uiteraard toezien.
Commissie 20 februari 2019.

Vragen:
CDA: Is het mogelijk om de te bouwen geluidswal langs de A4/A58 bij Heiningen en het ziekenhuis te vervaardigen uit
zonnepanelen, net als langs de A50? Zou het college dit bij Rijkswaterstaat willen polsen? Ons inziens een duurzaam
initiatief en dubbel grondgebruik wat ook duurzaam is!
Antwoord: Op 11 december 2018 hebben wij de stedenbouwkundige visie op de geluidssanering van de rijkswegen in
Bergen op Zoom in het kader van het meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) vastgesteld. Daarbij is wel een
aantal randvoorwaarden gesteld. Zo moeten de aanwezige bomen en het groene aanzicht vanaf de weg en stadszijde
behouden blijven en is de maximale hoogte voor geluidsschermen langs de Rijksweg 3 meter.
Aanvullend daarop hebben wij, ook op 11 december 2018, gevraagd om in het overleg met Rijkswaterstaat de
mogelijkheid om zonnepanelen in te bouwen mee te nemen. Uw vraag hebben wij daarmee positief beantwoord.
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VVD: Zie: https://www.bndestem.nl/roosendaal/biomoer-moerstraten-kan-niet-uitbreiden-faillissementaanqevraaqd~a0b9339eZ?utm source^dlvr.it&utm medium-twitter. Graag de reactie van het college op dit bericht.
Immers in coalitieakkoord is opgenomen dat we ondernemers in het buitengebied kansen geven te ondernemen èn dat
we duurzaamheid belangrijk vinden. Hoe duurzaam wenst BoZ eigenlijk te zijn?
Antwoord: Het college betreurt het aangevraagde faillissement en wijst er op dat een meerderheid van de
gemeenteraad heeft uitgesproken geen medewerking te willen verlenen aan een uitbreiding van de activiteiten van het
bedrijf op deze plaats.
In aanvulling hierop melden wij u nog dat de OMWB op de hoogte is van de thans ontstane situatie en de vinger aan de
pols houdt.

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

—D1____ ,
Dhr. P.A.M. van der Velden
Wethouder.

