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Het pand aan de Zuidoostsingel waar de zonnepanelen alsnog komen met daarnaast de appartementen van Hof van Asselbergs.
© Mariëtte den Engelse

Duurzaam wint het van beschermd
stadsgezicht: toch zonnepanelen op
dak voormalige BBA-kantoor
BERGEN OP ZOOM - Bergen op Zoom staat toch zonnepanelen toe op het dak van het
voormalige BBA-kantoor aan de Zuidoostsingel. Daarmee kiest de gemeente voor
duurzaamheid boven beschermd stadsgezicht. Dit tot vreugde van woningcorporatie
Stadlander die nu de nieuwbouw Hof van Asselbergs kan afronden.
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De bouw van 83 gasloze woningen is al lang klaar. Daarvan zijn er 51 energieneutraal want op de
daken van de appartementen  liggen al 900 zonnepanelen. Om nog eens vijf extra woningen nul-
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VERDER IN HET NIEUWS

op-de-meter te krijgen wil Stadlander op het dak van het voormalige BBA-kantoor ook nog enkele
tientallen zonnepanelen plaatsen

Lees ook

Gesteggel over zonnepanelen duurt al maanden: bouw ligt stil

Lees meer

Bouw stilgelegd

De welstandscommissie stak daar een stokje voor. De panelen die op dat dak moeten komen zijn
vanaf de straat zichtbaar en dat tast het beschermde stadsgezicht aan. Stadlander had niet de
juiste vergunning waarop de gemeente de bouw in november vorig jaar stillegde.

De woningcorporatie tekende daarop bezwaar aan. Jaap den Boer van Stadlander stelde bij de
zitting van de hoorcommissie afgelopen maart de situatie ‘onbegrijpelijk’ te vinden. Het stilleggen
van de bouw noemde hij ‘een paardenmiddel’.

Te meer omdat Stadlander bereidt is zwarte zonnepanelen verdiept in het dak aan te leggen zodat
ze niet opvallen. Daar is afgelopen november al een vergunning voor aangevraagd.

Energieopgave

De voorzitter van de hoorcommissie stuurde beide partijen terug naar de onderhandelingstafel om
het probleem gezamenlijk op te lossen. Dat is nu, bijna vijf maanden na de hoorzitting, gebeurd.
,,We staan voor een belangrijke energieopgave”, stelt een woordvoerder van de gemeente.
,,Daarom verlenen we nu alsnog een vergunning. ,,De gemeente mag afwijken van het
welstandsadvies en dat hebben we in dit geval gedaan.”

Willem Maas, directeur vastgoed bij Stadlander, is blij dat de gemeente eindelijk overstag is
gegaan. ,,Ik snap het dilemma van de gemeente die ook zorg moet dragen voor het beschermde
stadsgezicht. Maar ze hebben wat ons betreft de juiste keuze gemaakt.” De panelen kunnen heel
snel worden gelegd. ,,Alles is gereed, de voorbereidingen waren al getroffen.”

https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/gesteggel-over-zonnepanelen-duurt-al-maanden-bouw-ligt-stil~a52fa1bd/
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18:00 Dit is waarom PopMonument wél subsidie krijgt

16:00 Actiegroep wil niet nog meer kassen in Steenbergen: ‘Genoeg is genoeg’

14:00 Belgen rijden massaal om via balend Putte: ‘Een gekkenhuis, alles trilt!’

13:00 West-Brabant heeft nieuw paardenevenement voor de hoogste jeugd

10:00 Duizend schapen per dag slachten tijdens een pandemie, hoe werkt dat?

06:01 Ergernis over rondwaaiend huisvuil: ‘Wie haalt het in zijn hoofd om vuilniszakken te dumpen’

30-07 Auto volledig verwoest door brand na botsing met vrachtwagen in Bergen op Zoom

30-07 Het lijkt wel boerenspekkoek, deze akker waar op smalle stroken veel gewassen worden geteeld

30-07 4000 euro boete van het café voor rekening van de gast? 'Dat gaat in Brabant nooit werken’

30-07 Verkeersborden om overlast slapende truckers tegen te gaan

In samenwerking met indebuurt Bergen op Zoom
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