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VERSLAG 

 

VERGADERING 

WOENSDAG 21 FEBRUARI 2018 
 

 

Het Timmerhuis – Halvemaanpassage 90 – 1e verdieping, kamer 1.106 

 

AANWEZIG 

Commissie: Michel (voorzitter), Bloks, Galema, Molenaar, Van Oort, Ruitenbeek 

Secretariaat: Pronk, Van der Klauw (verslag), Pennock (gedeeltelijk), Deurloo (gedeeltelijk) 

Bureau Monumenten: Knibbeler (gedeeltelijk), Koudijs (gedeeltelijk) 

 

 

 

6  PLANNEN (OPENBAAR) 14:30 

 

6.1  Brede Hilledijk 95, Feijenoord (2e behandeling) (rijksmonument) (30 min) 14:30 

 Omschrijving:  Transformatie Pakhuis Santos 

 Ontwerp / opdracht: Karin Renner (RHW architecten)  

en Sander Nelissen (Wessel de Jonge architecten)  

 Dossier:   OLO 3038469 (conceptaanvraag) 

 

6.2  Prins Alexanderplein, Prins Alexander (1e behandeling) (20 min) 15:00 

 Omschrijving:  Nieuwbouw fietsenstalling naast station Alexander 

 Ontwerp / opdracht: Marc Verheijen 

 Dossier:   OLO 3439475 (conceptaanvraag) 

 

6.3  Bergweg-Soetendaalseweg, Noord (2e behandeling) (20 min) 15:20 

 Omschrijving:  Nieuwbouw zes woningen 

 Ontwerp / opdracht: Peter Hersbach (Hersbach Architecten) 

 Dossier:   OLO 3278867     

 

6.4  C.N.A. Looslaan 9, Hillegersberg (1e behandeling) (20 min) 15:50 

 Omschrijving:  Nieuwbouw villa 

 Ontwerp / opdracht: André Temmerman (SELS exclusieve villabouw) – dhr. Perridon 

 Dossier:   OLO 3481453 (conceptaanvraag) 
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6.1  Brede Hilledijk 95, Feijenoord (2e behandeling) (rijksmonument)  

 Omschrijving:  Transformatie Pakhuis Santos 

 Ontwerp / opdracht: Karin Renner (RHW architecten)  

en Sander Nelissen (Wessel de Jonge architecten)  

 Dossier:   OLO 3038469 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader  

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aangepaste conceptaanvraag getoetst aan de in de 

redengevende omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2.1, lid 1 

onder f) Daarnaast is de conceptaanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de Welstandsnota 

Rotterdam. (grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 10 van het reglement van orde)  

 

Omschrijving van het plan 

Naar aanleiding van de uitkomst van de voorgaande behandeling van het conceptplan in de commissievergadering 

van 30 augustus 2017 wordt door het ontwerpteam een aangepast plan gepresenteerd. In de reactie van de 

commissie van de behandeling van het plan op 30 augustus is een drietal opmerkingen meegegeven. De eerste 

opmerking betrof de vide, de tweede opmerking had betrekking op het voorstel om de oorspronkelijke 

trappenhuizen in te zetten als leidingschachten en de derde opmerking was een vraag over het verwijderen van het 

gehele, deels nog oorspronkelijke, dak.  

Atrium 

Het ontwerp van de vide is nu zo aangepast dat de stalen kolommen- en balkenconstructie van de oorspronkelijke 

vloeren geheel behouden kunnen blijven. Alleen de vloervelden ter plaatse van de vide worden verwijderd. 

Hierdoor blijft niet alleen de oorspronkelijke stapeling van doorgaande vloeren beleefbaar, ook de naar boven toe 

verjongende kolommenreeks komt hierdoor in het zicht. 

Trappenhuizen 

Door het ontwerpteam is een uitgebreide studie verricht naar de inpassing van de installaties. Omdat het 

bestaande gebouw geen enkele installatie kent, moet een geheel nieuwe installatie worden ingepast. Voorgesteld 

wordt om de oorspronkelijke trappenhuizen en interieur te behouden en twee nieuwe leidingschachten te maken. 

De nieuwe leidingschachten worden onderdeel van het nieuwe vluchttrappenhuis. De leidingen worden zoveel 

mogelijk weggewerkt tussen de houten balken van de vloervelden. Op alle vloeren komt een verhoogde vloer 

waarin alle vloerverwarming/koeling en elektra/data wordt opgenomen.  

Dak  

Het oorspronkelijke dak is nog maar deels aanwezig. Alleen de constructie-elementen van het sheddak zijn nog 

aanwezig, de rest is gesloopt en dichtgezet. Ook is een deel van het dak gewijzigd ten tijde van de later 

toegevoegde liftopbouw. De wens is om het dak te verhogen, dit heeft te maken met de wens tot het creëren van 

uitzicht vanaf het dakterras en aangrenzende ruimtes in de nieuwe dakopbouw. Daarom wordt voorgesteld om het 

bestaande dak te verwijderen. De oorspronkelijke kolommenreeks te verhogen en hierop de nieuwe stalen 

vloerconstructie van de dakopbouw te plaatsen. Aan een zijde is de contour van het sheddak nog zichtbaar, 

voorgesteld wordt om de contour aan de andere zijde te reconstrueren.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Rivierlocaties 

Welstandsniveau: Ontwikkeling Welstandsparagraaf ECC Katendrecht 

 

Relevante criteria 

Relatie met de omgeving: 

- De straten binnen het plangebied vormen een nieuw stedelijk interieur met het Santosplein als centrum. 

- Het Santosgebouw heeft tussen de beide wandgebouwen langs de kade vrij zicht op de Rijnhaven. 

- De route tot het Santosplein als passage in de bebouwing opnemen. 

Gebouwen op zichzelf: 

- Aan de Brede Hilledijk kunnen uitkragingen voorkomen (max. 2 meter). 

- In voetgangersgebieden geen blinde gevels ter plaatse van de plint. 

Detaillering, materiaal en kleurgebruik: 

- De gevels zijn robuust en hebben een constructief en industrieel karakter. 
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- De entrees in de gevel hebben een forse maat. 

- Als materialen komen beton, staal en glas in aanmerking. 

- De kleuren zijn licht (van grijs tot blauw) en rustig. Materialen en kleuren sluiten aan bij de bestaande 

bedrijfsgebouwen zoals Codrico. 

- Aandacht detaillering kozijnen; specifieke vormgeving kozijnen om plasticiteit gevel te bewerken en te 

versterken. 

- Materialisatie en detaillering zodanig toepassen dat veroudering en weertype geen negatieve gevolgen hebben 

op de kwaliteit. Het betreft hier o.m. de gevolgen van verwering van materiaal, de werking van (zon) licht op het 

geveloppervlak en het verschil tussen dag- en nachtbeeld 

 

Reactie van de commissie op aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie reageert positief op de gemaakte stappen in het conceptontwerp. De commissie complimenteert het 

ontwerpteam voor de zorgvuldigheid waarmee de eerdere opmerkingen van de commissie op het plan zijn 

opgepakt. Met het getoonde aangepaste ontwerp lijkt de monumentwaarde van het voormalig pakhuis vooralsnog 

voldoende gerespecteerd te worden. De commissie is benieuwd naar de definitieve uitwerking van het plan en 

hoopt dat deze respectvolle, consequente aanpak hierin wordt doorgezet.  

 

Conclusie 

De commissie reageert positief op de aangepaste conceptaanvraag voor de herbestemming van het voormalig 

pakhuis (voor zover uitgewerkt). De commissie is benieuwd naar de nadere uitwerking van het plan. Op de 

beoordeling van de nadere uitwerking en de nu nog niet getoonde/besproken onderdelen geldt dan ook een 

voorbehoud. De commissie ziet de architect graag terug wanneer het geheel compleet is en als aanvraag 

omgevingsvergunning is ingediend. 
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6.2  Prins Alexanderplein, Prins Alexander (1e behandeling)  

 Omschrijving:  Nieuwbouw fietsenstalling naast station Alexander 

 Ontwerp / opdracht: Marc Verheijen 

 Dossier:  OLO 3439475 (conceptaanvraag) 
 

N.B. Door omstandigheden kon de architect niet aanwezig zijn bij de vergadering, hierdoor is het plan niet 

mondeling toegelicht. De reactie van de commissie is daarom enkel gebaseerd op de ingediende stukken en de 

toegestuurde presentatie. 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de conceptaanvraag getoetst aan redelijke eisen van welstand 

op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 10 van het reglement van 

orde) 

 

Omschrijving van het plan 

Het plan betreft een schetsontwerp voor de nieuwbouw van een drielaagse fietsenstalling naast het 

stationsgebouw Alexander. Voor het stationsgebouw is onlangs een omgevingsvergunning verleend, het gebouw is 

nog niet gerealiseerd. Het is de bedoeling dat de fietsenstalling (voor de berging van 1000 fietsen) direct naast het 

stationsgebouw wordt geplaatst, deels op en naast het bestaande spoortalud. Voor de inpassing van de 

fietsenstalling zijn twee mogelijke stedenbouwkundige modellen. De eerste is een fietsenstalling als onderdeel van 

de gevelwand, ingesloten tussen het schoolgebouw aan de ene zijde en het stationsgebouw aan de andere zijde. 

Het andere voorstel is de fietsenstalling als onderdeel van de spoor-gerelateerde gebouwen (dus in het verlengde 

van het stationsgebouw). Gekozen is om de tweede optie uit te werken en te presenteren.  

Het basement van de fietsenstalling op het bestaande spoortalud wordt voorgesteld in roodkleurige klinkers. Hierop 

wordt de staalconstructie van de fietsenstalling geplaatst. De vloeren en gevels worden voorgesteld in roosters. 

Om aansluiting te zoeken bij de architectuur van het stationsgebouw wordt de verticale ritmiek van de gevel van 

het stationsgebouw overgenomen. Op de eerste verdieping, ter plaatse van de tunnel, komt een 

verbindingselement (brug) naar de passerelle van het stationsgebouw. De brug wordt tegen de nieuwe gevel van 

de passerelle geplaatst.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Stedelijke Knooppunten 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Relevante criteria  

Ruimtelijke inpassing 

- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  

- Bouwinitiatieven verbeteren het ‘gezicht’ en de uitstraling van het stedelijke knooppunt richting de stad en de 

openbare ruimte. 

- Bouwinitiatieven dragen bij aan een betere verweving van de verschillende niveaus en onderdelen van het 

stedelijke knooppunt.  

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Nieuwbouw is in massaopbouw afgestemd op de specifieke positie die het gebouw inneemt binnen het grotere 

geheel. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

- Uitbreidingen in een eigenzinnige vormentaal zijn goed mogelijk; wel moet er een verband zijn met de 

architectuur van de omgeving.  

- Het gevelontwerp is consequent en goed van verhouding, en qua indeling en plasticiteit afgestemd op de 

omliggende bebouwing.  

- Entreegebieden van gebouwen, inclusief luifels en logo’s, zijn uitnodigend en kwalitatief hoogwaardig 

vormgegeven.  

- Beganegrondgevels aan de openbare ruimte hebben een bij de situatie passende openheid. In woon-, winkel-, 

en kantoorgebieden zijn dichte (bergings-)gevels aan de straat ongewenst. 
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Materiaal, kleur en detaillering 

- Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 

- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 

hebben voor het uiterlijk.  

- In woon-, kantoor- en winkelgebieden zijn detaillering en materiaalgebruik van de beganegrondgevel aan de 

straatzijde (met name rond de entree) van hoge kwaliteit (rijker en expressiever). 

- Daken die zichtbaar zijn vanuit de omliggende bebouwing krijgen dezelfde kwaliteit als de gevel en worden 

ingericht als groene daken (of op andere wijze aantrekkelijk vormgegeven). 

- Het nachtbeeld is onderdeel van de ontwerpopgave en gaat uit van richtlijnen zoals verwoord in het Lichtplan 

Rotterdam. 

 

Reactie van de commissie op de ingediende conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

Bij een van de eerste besprekingen van het schetsontwerp voor het nieuwe stationsgebouw is door de commissie 

nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de inpassing van de fietsenstalling. Ook is toen gevraagd naar de 

mogelijkheden tot een integraal plan voor het stationsgebouw en fietsenstalling. Helaas bleek dit niet mogelijk. De 

commissie gaf destijds het volgende aan in haar advies van 12 juli 2016: “De commissie benadrukt het belang van 

een fietsenstalling en geeft aan dat zij een fietsenstalling onder het spoor, grenzend aan de tunnel, zeer passend 

acht. Met name omdat dit een enorme verbetering zou betekenen voor de levendigheid van de tunnel en een 

ontlasting van het omliggende openbare gebied.”  

Helaas is dit advies niet opgepakt. De commissie ziet het als een gemiste kans dat de fietsenstalling en 

stationsgebouw niet integraal ontworpen zijn, dit leidt nu namelijk tot problemen want het getoonde ontwerp 

overtuigt de commissie niet. Ook het kwaliteitsniveau van de materialen van de fietsenstalling acht de commissie 

onder de maat.  

Ruimtelijke inpassing 

Voor wat betreft de ruimtelijke inpassing geeft de commissie nadrukkelijk aan zich niet te kunnen vinden in de optie 

voor de inpassing van de fietsenstalling als onderdeel van de gevelwand, die loopt van het stationsgebouw naar 

het schoolgebouw. Vanuit de stedenbouwkundige opzet van het gebied is dit niet logisch. De commissie meent dat 

de fietsenstalling onderdeel moet uitmaken van het spoorgebouw, waar het tenslotte bij hoort.  

Verschijningsvorm 

Het is dan ook voor de hand liggend, en vanuit de criteria verlangd, dat de fietsenstalling in verschijningsvorm 

samenhang vertoont met het stationsgebouw. De fietsenstalling opgebouwd uit gevels en vloeren van 

roosterelementen, sluit onvoldoende aan op het heldere ontwerp van het stationsgebouw. De wijze waarop de 

samenhang nu wordt gezocht door enkel de verticale ritmiek over te nemen, overtuigt de commissie onvoldoende. 

De commissie meent dat de samenhang gezocht moet worden in zowel het gevelmateriaal als de gevelritmiek 

(horizontaal en verticaal). De commissie noemt hierbij de pregnante horizontale banden van het stationsgebouw. 

Ook de wijze waarop de twee gebouwen nu worden gekoppeld door de loopbrug overtuigt de commissie niet, de 

commissie vraagt om naar een andere oplossing te zoeken.  

Materiaal, kleur en detaillering 

Zoals hierboven al genoemd is, acht de commissie het kwaliteitsniveau niet voldoende. Hiermee wordt 

voornamelijk gedoeld op het gekozen gevelmateriaal en de verfijning van de gevel. De voorgestelde materialen 

voor gevel en vloeren zullen het gebouw een genadeloze/harde uistraling geven. De commissie vraagt zich daarbij 

ook af of roostervloeren niet tot praktische ongemakken leiden (denk aan o.a. doorvallend vuil en lekkende fietsen 

bij regen). 

Tevens vraagt de commissie naar de achterliggende gedachte met betrekking tot de gekozen kleur van de klinkers, 

zij begrijpt nog niet goed waar de materiaal- en kleurkeuze op is gebaseerd. 

 

Tenslotte vraagt de commissie of de spoorbouwmeester betrokken is bij het project.  

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen en vragen. Zij ziet de architect graag in een 

volgende vergadering terug met een aangepast ontwerp. Op een definitieve aanvraag overeenkomstig het nu 

voorliggende plan zal een negatief advies aan het bestuur afgegeven worden.  
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6.3  Bergweg-Soetendaalseweg, Noord (2e behandeling) 

 Omschrijving:  Nieuwbouw zes woningen 

 Ontwerp / opdracht: Peter Hersbach (Hersbach Architecten) 

 Dossier:   OLO 3278867 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aangepaste conceptaanvraag getoetst aan redelijke eisen 

van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 10 van 

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

Naar aanleiding van de voorgaande behandeling van het plan in de commissievergadering van 20 december 2017 

is het plan op een aantal punten aangepast. De architect heeft getracht een keuze te maken tussen een ensemble 

of een pandsgewijze opbouw. Gekozen is om een eenduidig ensemble te maken. Ook is de vanuit de criteria 

verlangde driedelig in de gevel verduidelijkt door toevoeging van een natuurstenen band en is de begane grond 

verhoogd. Het kleuren- en materialenpalet is aangepast en meer afgestemd op de omgeving. Ook is gezocht naar 

een manier om de expressie van de achtergevel te vergroten. De architect stelt voor om blindnissen toe te voegen 

met een terugliggend vlak van metselwerk met een andere kleur voeg.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Reactie van de commissie op de aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie reageert positief op de gemaakte stappen in het ontwerp. Vooral aan de Soetendaalseweg is het 

gevelbeeld rustiger en eenduidiger geworden en vormen de woningen een duidelijk ensemble. Ook de extra 

verdiepingshoogte op de begane grond is het ontwerp ten goede gekomen. 

Ruimtelijke inpassing 

Aan de Bergwegzijde overtuigt het plan de commissie nog niet. Dit komt doordat aan deze zijde nog geen 

duidelijke keuze is gemaakt tussen een ensemble of een pandgewijze opbouw. Het ontwerp hinkt daardoor op 

twee gedachten. De linker woning maakt qua opbouw en situering onvoldoende deel uit van het ensemble. Terwijl 

qua gevelopzet, gevelopeningen en kleur- en materiaal wel verwantschap wordt gezocht. De commissie vraagt om 

ook hier een duidelijke keuze te maken: óf de woning hoort bij het ensemble óf de woning is als een zelfstandig 

pand vormgegeven en hoort niet bij het ensemble. De schaalsprong naar de Bergweg die wordt gemaakt met deze 

woning naar de kleinere vrijstaande villa’s is goed mogelijk maar het ontwerp vraagt dan nadere aandacht.  

Ook een schaalsprong binnen één ensemble is goed mogelijk, de commissie adviseert naar voorbeelden in de 

omgeving te kijken.  

Verschijningsvorm 

Daarnaast overtuigt de gevelopbouw van het linkerpand aan de Bergweg de commissie niet, zij meent dat nu te 

veel middelen worden ingezet dat leidt tot een onsamenhangend beeld, met name ter plaatse van de 

kap/dakopbouw.   

Een andere opmerking heeft betrekking op het hoekpand. Hier mist de commissie een duidelijke driedeling omdat 

een gevelbeëindiging ontbreekt. Ook de deels afgeronde hoeken begrijpt de commissie nog niet goed. Zij vraagt 

daarom nog eens nader te studeren op het gevelontwerp om zo tot een evenwichtig en passend ontwerp te komen.  

Materiaal, kleur en detaillering 

De commissie acht het aangepaste kleuren- en materialenpalet passend. 

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen en vragen. Zij ziet de architect graag in een 

volgende vergadering terug met een plan dat hier antwoord op geeft. Op een definitieve aanvraag overeenkomstig 

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven kunnen worden.  
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6.4  C.N.A. Looslaan 9, Hillegersberg (1e behandeling)       

 Omschrijving:  Nieuwbouw villa 

 Ontwerp / opdracht: André Temmerman (SELS exclusieve villabouw) – dhr. Perridon 

 Dossier:  OLO 3481453 (conceptaanvraag) 
 

Toetsingskader  

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de conceptaanvraag getoetst aan redelijke eisen van welstand 

op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 10 van het reglement van 

orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het plan voor de nieuwbouw van een villa aan de Bergse Achterplas, op de voormalige 

Van der Valklocatie. Het bestaande gebouw zal worden gesloopt. Het kavel wordt enigszins gewijzigd doordat 

rondom het perceel een nieuwe sloot wordt gegraven. Met de situering van de villa en het tuinontwerp wordt 

rekening gehouden met belangrijke zichtlijnen richting de plas.   

De villa zelf bestaat uit een opbouw van geschakelde volumes. De gevels worden voorgesteld in licht metselwerk 

met massief eiken deuren. De villa wordt geheel afgedekt met een rieten kap. Voor het tuinontwerp wordt een 

landschapsarchitect betrokken bij de planvorming. De erfafscheiding, entreepoort en brugdek zijn nog niet 

uitgewerkt. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Stedelijke Groengebieden 

Welstandsniveau: Bijzonder 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  

- Bouwinitiatieven  verstoren geen belangrijke zichtlijnen. 

- Het natuurlijke beeld langs de Bergse Achterplas blijft in stand; bebouwing mag dit beeld niet verstoren.  

- Bouwinitiatieven (waaronder hoogbouw) zijn in maat en schaal afgestemd op de omliggende bebouwing en de 

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Bebouwing heeft een eenvoudige compacte hoofdvorm (geen platte daken). 

- Bouwinitiatieven zijn in expressie afgestemd op het karakter van de locatie binnen het groengebied. 

- Bebouwing wordt als compact volume ontworpen (geen optelling van verschillende volumes en elementen). 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

- Bijgebouwen zijn herkenbaar als op zichzelf staande volumes en zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 

- Het gevelontwerp is consequent en goed van verhouding, en qua indeling en plasticiteit afgestemd op de 

omliggende bebouwing.  

- De vormgeving van ingangspartijen is afgestemd op de sfeer en het karakter van het groengebied of het 

aangrenzende gebiedstype.  

- Inrichtingselementen (parkmeubilair, hekwerken, leuningen e.d.) zijn op elkaar afgestemd en passen bij de 

sfeer en het karakter van het groengebied.  

- Hekwerken zijn zorgvuldig en grotendeels transparant vormgegeven.  

Materiaal, kleur en detaillering 

- Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 

- Materiaal, kleur en detaillering zijn afgestemd op de sfeer en uitstraling van het groengebied of het 

aangrenzende gebiedstype. 

- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 

hebben voor het uiterlijk.  

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

- Ingangspartijen en inrichtingselementen (parkmeubilair, hekwerken, leuningen e.d.) zijn van hoogwaardig 

materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 
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- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet.   

- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp. 

 

Reactie van de commissie op de ingediende conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie spreekt haar complimenten uit over het zorgvuldig tot stand gekomen ontwerp.  

Ruimtelijke inpassing 

De inpassing en het ontwerp van de villa overtuigt de commissie. Vanuit de criteria wordt een compact volume en 

geen optelling van volumes gevraagd, echter meent de commissie dat dit voor deze specifieke locatie niet passend 

is. Juist de wijze waarop de villa nu geleed is, acht de commissie voor deze plek heel passend. De villa voegt zich 

op een ontspannen manier op het kavel aan de plas. De commissie ziet daarom reden voorbij te gaan aan de 

gestelde criteria met betrekking tot dit onderdeel.  

Verschijningsvorm 

Ook de wijze waarop de villa in dit schetsontwerp wordt getoond overtuigt de commissie. Zij acht de gekozen 

typologie passend bij het plassengebied. In de definitieve aanvraag omgevingsvergunning ziet zij wel graag de 

nadere uitwerking van het tuinontwerp, erfafscheidingen, brug en entreepoort tegemoet. Daarbij wordt aandacht 

gevraagd voor de afsluiting(en) van het terrein, de commissie pleit voor een zoveel mogelijk landschappelijke 

inpassing van deze onderdelen. 

Materiaal, kleur en detaillering 

De voorgestelde materialen en kleuren acht de commissie passend. Zij is benieuwd naar de nadere uitwerking van 

het plan in de vorm van details. Hierop geldt dan ook een voorbehoud. 

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen en vragen. Zij ziet de architect graag in een 

volgende vergadering terug met een plan dat hier antwoord op geeft. In de nadere uitwerking van het planvoorstel 

dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en verfijnde / zorgvuldige detaillering. De nadere uitwerking van 

het plan in de vorm van een definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoet gezien. 




