
 
 

Verslag 11 mei 2020 
 
In verband met de Coronasituatie in Nederland worden de onderstaande plannen op 11 mei  2020 door de leden digitaal geadviseerd, na zorgvuldige onderlinge 
afstemming. De commissie komt gelet op het Coronabeleid niet fysiek bij elkaar, en kan vooralsnog ook geen locatiebezoeken afleggen. 
 
1e behandeling 

Nr Registratienr Type aanvraag Omschrijving Advies 

01 WO/2020/315 
(BS) 

Omgevingsvergunning Het plaatsen van 
zonnepanelen aan 
Bolwerk-Zuid 144 

Aanhouden. Het plaatsen van zonnepanelen in deze configuratie is voorstelbaar, maar - vanwege de 
zichtbaarheid vanuit het openbaar gebied binnen het beschermd stadsgezicht - wordt een ruimere 
afstand tot de dakrand aan de straatzijde gevraagd (naar schatting minimaal tachtig centimeter). De 
commissie ziet een op dit aspect aangepast plan graag opnieuw ter beoordeling tegemoet. 

02 WO/2020/221 Omgevingsvergunning Het herontwikkelen van 
een pand aan de 
Antwerpsestraatweg 42 en 
Prins Bernhardlaan 97a te 
Bergen op Zoom 

Akkoord, met het herontwikkelen van een pand. De commissie adviseert om de kozijnen (licht) en de 
ramen (donker) in afzonderlijke/verschillende kleuren uit te voeren. 



 
 

03 WO/2020/281 Vooroverleg Het bouwen van een 
appartementencomplex 
aan de Erasmuslaan te 
Bergen op Zoom 

Aanhouden. De commissie neemt voor het eerst kennis van het ontwerp van het appartementencomplex 
Mazairac en van de bijbehorende gemeentelijke onderbouwing. De totale maximale bouwhoogte van het 
beoogde bouwplan, gemeten vanaf het maaiveld bedraagt ca. 30 meter; het vigerende bestemmingsplan 
kent nu een maximale bouwhoogte van 6 meter. Het bouwplan verwijst naar een vroegere vesting die 
hier zou hebben gestaan; informatie daarover ontbreekt. Overleg met de stedenbouwkundige en de 
ontwerper heeft vanwege de corona-omstandigheden nog niet kunnen plaatsvinden. 
 
Eerste reactie commissie: Het voorgestelde haakvormige complex Mazairac bestaat uit een torenvormig 
appartementengebouw van ca. 30 meter hoogte, gecombineerd met een lager bouwvolume dat varieert 
tussen de 12 en 24 meter. Het betreft een zeer forse schaalvergroting op deze plek, in relatie tot de 
omringende buurt en tot het nabijgelegen beschermd stadsgezicht. Onduidelijk blijft waarom juist op deze 
locatie een dergelijk bouwvolume wordt nagestreefd, een gemeentelijk beleid op dit punt is de commissie 
onbekend.  Een morfologische studie van de stedelijke ontwikkeling ontbreekt, evenals de relatie met 
mogelijke andere nieuwe ontwikkelingen rondom de historische binnenstad. Dat op deze locatie 
woningen worden toegevoegd lijkt de commissie een goed uitgangspunt: de voorgestelde omvang in 
hoogte en ‘footprint’ baart zorgen. 
 
Wat het ontwerp zelf betreft, vraagt de commissie alvast aandacht voor de volgende aspecten: 

- De voorgestelde hoogte, die geen relatie heeft met de schaal van de omgeving en die van de 
historische stad. 

- De bouwhoogte in relatie tot de forse plattegronden, die leidt tot stompe bouwvolumes met 
steeds repeterende gevelpatronen en een weinig inspirerend silhouet. 

- De forse oppervlakte van het maaiveld die benodigd is voor parkeren. 
- De vele balkons die aanleiding zullen geven tot het dichtzetten ervan en dus tot een nog groter 

ogend bouwvolume. 
 

Graag wil de commissie met de ontwerper en de stedenbouwkundige hierover in overleg. 
 

04 WO/2020/327 Vooroverleg Het bouwen van een 
woning Albert Cuypstraat 
27 te Bergen op Zoom 

Akkoord, met het bouwen van een woning.  

05 WO/2020/328 Vooroverleg Het bouwen van een 
bedrijfspand aan 
Zeelandhaven 6 te Bergen 
op Zoom 

Akkoord, met het bouwen van een bedrijfspand. 



 
 

06 WO/2020/289 
(GM, BS) 

Omgevingsvergunning Het verbouwen van een 
bovenwoning tot 2 
appartementen aan 
Zuivelstraat 1 te Bergen op 
Zoom 

Niet akkoord. Toelichting: 1.Gezien de status van gemeentelijk monument en de ligging binnen het 
beschermd stadsgezicht is de toepassing van polycarbonaat te laagwaardig van kwaliteit. 2. De 
commissie wil graag beschikken over een fotorapportage van de bestaande toestand van het interieur. 
Ook wil zij meer informatie over de bestaande en nieuwe indeling.  
Een aangepast plan met bestaande en nieuwe plattegrond ziet zij graag tegemoet. 

07 WO/2020/316 Omgevingsvergunning Het uitbreiden van een 
tuincentrum aan 
Halsterseweg 65a te 
Halsteren 

Akkoord, met het uitbreiden van een tuincentrum. 

08 WO/2020/341 Vooroverleg Het bouwen van een 
woning aan 
Wouwseweg/Schansbaan 
kavel 12 te Halsteren 

In principe akkoord. De commissie adviseert om de positie van de schoorsteen in de voorgevel te 
heroverwegen om een architectonisch beter verzorgde aansluiting op de rieten kap tot stand te brengen.  

09 WO/2020/345 Vooroverleg Het bouwen van een 
woning aan 
Wouwseweg/Schansbaan 
kavel 11 te Halsteren 

Aanhouden. De hoofdvorm van de woning is goed voorstelbaar; wel vraagt de commissie bij de 
uitwerking om aandacht voor de volgende aspecten:   
1. Meer architectonische samenhang tussen het hoofdvolume met zadeldak en de beide, lage uitbouwen 
aan de zijkanten 2. Een duidelijker entree, die past bij de omvang en stijl van de woning. 

10 WO/2020/306 
(GM, BS) 

Omgevingsvergunning Het verbouwen van een 
kantoor met bovenwoning 
tot 2 appartementen aan 
Antwerpsestraat 8 te 
Bergen op Zoom 

Aanhouden. De commissie wil graag meer informatie ontvangen over de architectonische kwaliteit van 
het gemeentelijke monument en vraagt om een fotorapportage waaruit de bouwkundige toestand van het 
huidige interieur blijkt. Ook ontvang de commissie graag geveltekeningen van de vergunningsvrije 
aanbouw.  

 
  



 
 
Vervolgbehandelingen 

Nr Registratienr Type aanvraag Omschrijving Advies 

01 WO/2020/333 
(BS) 

Omgevingsvergunning Het aanpassen van de 
voorgevel Antwerpsestraat 
41 te Bergen op Zoom 

Aanhouden. Op hoofdlijnen kan de commissie zich vinden in het voorliggende ontwerp van de erker. De 
commissie is echter nog niet overtuigd van de detaillering, met name de forse hoekdetaillering van de 
erker, en vraagt de ontwerper om dit geheel slanker vorm te geven (kozijnen en hoekstijlen).          De 
kleurnummers ontbreken nog: vooruitlopend geeft de commissie aan dat te uitgesproken zwarte en witte 
kleuren in het beschermd stadsgezicht ongewenst zijn.  

02 WO/2020/226 Vooroverleg Het bouwen van een 
woning aan Klein-
Molenbeek 9 te Bergen op 
Zoom 

Aanhouden. De architect licht het ontwerp nader toe. Het ontwerp is sterk verbeterd en op hoofdlijnen 
voorstelbaar; wel geeft de commissie in overweging om een luifel boven de voordeur aan te brengen, in 
stijl passend bij de woning. Tevens verzoekt de commissie om nadere informatie over de toe te passen, 
beeldbepalende houtsoort.  

03 WO/2020/332 Omgevingsvergunning Het renoveren van een flat, 
Populierlaan 10 te Bergen 
op Zoom 

Akkoord, met het renoveren van een flat. Het gefotografeerde materiaalmonster van het keimwerk is 
eveneens akkoord.  

04 WO/2020/111 
(GM, BS) 

Omgevingsvergunning Het verbouwen van de 
eerste verdieping van 
winkel naar appartement 
aan Steenbergsestraat 2 te 
Bergen op Zoom 

Aanhouden, de ontwerper licht de ontwerpkeuzes nader toe. De commissie gaat akkoord met het 
aanbrengen van de glaslatten aan de binnenzijde, door de ramen om te draaien. Ook het toepassen van 
een glazen borstwering is akkoord. De stalen doorvalbeveiliging dient in de negge te worden bevestigd, 
Hierop zal de ontwerper de tekeningen nog aanpassen en vervolgens indienen. 
  

 
 
 
 
 
 
 


