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Voorwoord 

Marinke Steenhuis 

Voorzitter t/m 

16 oktober 2014 

Han Michel 

Voorzitter m.i.v. 

16 oktober 2014 

In dit jaarverslag over 2012, 2013 en 20141 doen de leden van de commissie voor 

Welstand en Monumenten Rotterdam (hierna de commissie) in hun eigen woorden 

verslag van de zes belangrijkste opgaven en thema’s van de afgelopen jaren. Tevens 

krijgt u een beeld van het werk van het secretariaat van de commissie, waar de 

afgelopen drie jaar respectievelijk 1358, 1211 en 1149 bouwplannen passeerden voor 

een welstandsadvies. 

Het leeuwendeel van de welstandsadviezen werd, onder verantwoordelijkheid van de 

voorzitter, ambtelijk afgedaan. Alleen de bouwprojecten op bepalende plekken in de 

stad of verbouwingen van monumenten werden door de commissie van een advies 

voorzien. Het werk van deze commissie gaat niet over regeldruk, maar over een 

ondergrens voor ruimtelijke kwaliteit. En dat is wat het Rotterdamse kwaliteitsbeleid 

met welstand borgt. Met de in 2012 door de raad aangenomen vereenvoudigde 

Welstandsnota Rotterdam2 verloopt dit werk snel, efficiënt en transparant. 

In 2012 bedankte de Van der Leeuwkring, met daarin 25 belangrijke Rotterdamse bouw-

bestuurders en directeuren, in een brief aan het college van B en W, de Commissie voor 

Welstand en Monumenten Rotterdam voor haar rol als sparringpartner in de totstandkoming 

van bouwprojecten. ‘Dat functioneert op z’n Rotterdams: architecten en opdrachtgevers voeren 

een open gesprek met de commissie, waarin het eigene van Rotterdam, en tegelijkertijd de 

ruimte voor nieuwe initiatieven centraal staat. Het Rotterdamse commissiemodel is voor ons 

als opdrachtgevers een van de beste in het land.’ 

1	 Aan het aanvankelijke jaarverslag dat werd opgesteld over 2012 en 2013, is nu ook informatie over 2014 

toegevoegd. Voor deze aanvulling zijn verschillende redenen, zoals bijvoorbeeld de termijnwisseling van 

    de voorzitter eind 2014. 

2	 De Welstandsnota Rotterdam is op 11 oktober 2012 bestuurlijk is vastgesteld door de gemeenteraad. Zie 

voor taken, de Welstandsnota Rotterdam en overige informatie: www.rotterdam.nl/welstand 
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Rotterdam in keramiek. P.V. van Stuijvenberg, 1969 

Foto: Gerard Frishert 2010 

Het kunstwerk is een in prefab beton opgenomen muurplastiek, verwerkt in de zijwand bij 

de entree van gebouw A van Monument Woudestein op de campus van de 

Erasmus Universiteit Rotterdam. 
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Commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam 

Tweede wederopbouw: 
de bestaande stad 

als bouwplaats 

Marinke Steenhuis | voorzitter (architectuurhistoricus) 

De Economische Verkenning Rotterdam 2014, die in maart werd gepresenteerd, laat in harde cijfers 

zien dat Rotterdam de weg omhoog lijkt te hebben gevonden. Meer hoger opgeleiden in de 

stad, meer hotelovernachtingen, meer bedrijven die zich in de stad vestigen, meer bewoners 

in de binnenstad, en recent kwamen daar de hogere citoscores nog bij. 

Achter deze positieve cijfers schuilen ingrepen in de gebouwde omgeving. Goede frisse 

onderwijsgebouwen, aantrekkelijke kantoren en woningen voor gezinnen in de binnenstad. 

De uitbreidingsopgave is verplaatst naar de bestaande stad, steeds vaker dienen bestaande 

panden als casco voor nieuwe functies. 

Opvallend de laatste jaren is de steeds sterkere betrokkenheid van burgers bij het erfgoed van 

de stad, zoals te zien was aan de acties voor behoud van de woningen aan de Drievrienden

straat in het Oude Westen en de monumentenstatus voor de Kubuswoningen van het Blaakse 

Bos. Het stadsleven gedijt op plekken met historie, zoals te zien is aan de vestiging van het 

Erasmus University College in een monumentaal schoolgebouw of de restauratie van de 

Lijnbaan (met hedendaags comfort). 

Zeven jaar na de Stadsvisie, het plan waar onder meer de city lounge binnenstad uit 

voortkwam, heeft Rotterdam zijn eigen catalogus van voorbeeldige projecten paraat, en zijn 

dromerige plaatjes van andere steden overbodig geworden. En na zeven jaar is er een nieuwe 

cyclus aangebroken; opgewekt door de crisis ontstaat er een nieuw sentiment in de stad. 

De overheid als hangmat verdwijnt, de overheid als vangnet doet z’n intrede. Traditionele 

bouwers van de maakbare samenleving, zoals de gemeente en woningbouwcorporaties 

verkeren in een ingrijpende overgangsfase. 
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Foto: Ossip van Duivenbode 

“De nieuwe economie wil oude gebouwen,
 
de oude economie wil nieuwe gebouwen.”
 

Rotterdamse burgers en ondernemers merken dat en springen in veel gevallen in het gat. 

En dat levert veel creativiteit en nieuwe initiatieven op die de stad daadwerkelijk van onderop 

verrijken en intensiveren, en waar de jaren zeventig geur voor altijd is verdreven. Ga eens 

kijken bij de Wijk BV Bospolder Tussendijken, waar een andere wijkaanpak met nieuwe 

partners als zorgverzekeraars, energieleveranciers, bouw- en onderhoudsbedrijven wordt 

ontwikkeld. De geschiedenis van Rotterdam als laboratorium van vernieuwende stedelijke 

praktijken blijkt springlevend. Tegelijkertijd kan niet alles van onderop. De stad bouwt zelf 

aan een beter vestigingsklimaat met bijvoorbeeld het Centraal Station, het Timmerhuis, 

sportaccomodaties en groen in de wijken. Marktpartijen ontwikkelen woontorens op de Kop 

van Zuid en kantoorgebouwen in het Central District. 

Natuurlijk werden projecten stilgelegd of afgeblazen, maar het is opvallend hoeveel projecten 

toch ook doorgang vonden (zie de tabellen) en van een hoge kwaliteit blijk geven. Daarin 

onderscheidt Rotterdam zich daadwerkelijk van andere steden. 

Om in de kracht van Rotterdam te blijven geloven en dus te investeren, moet de ruimtelijke 

kwaliteit op peil blijven. De Economic Development Board Rotterdam (EDBR) bracht in 2012 

The economics of beauty uit, een analyse over de economische opbrengst van investeren in 

ruimtelijke kwaliteit. Die liegt er niet om: hogere grond- en vastgoedprijzen, meer winst voor 
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ondernemers, meer werkgelegenheid en een levendiger stad. In dit streven naar ruimtelijke 

kwaliteit vormt de commissie een belangrijke schakel. 

Tot slot. Nu het imago en vestigingsklimaat van Rotterdam sterker worden, is het zaak de 

betrokkenheid van Rotterdammers bij hun stad te verzilveren. Dat kan op vele manieren. In 

ieder geval is duidelijk dat karakteristiek vastgoed in de komende economie kansrijk is. 

Immers, de nieuwe economie wil oude gebouwen, de oude economie wil nieuwe gebouwen. 

Welke sferen en plekken van de stad worden gekoesterd? Welke verdienen aanvulling of 

verandering? Op dit vlak zou de Rotterdamse overheid daadwerkelijk de stap van sturend naar 

dienend kunnen maken. De commissie voert dit debat elke vergadering opnieuw. U bent van 

harte uitgenodigd eens mee te komen praten. 

Voormalige slooppanden gerenoveerd, Drievriendenstraat. 

Opdrachtgever: 3 Vrienden CV 

Architect: Rhemrev Vermehr Architectuur en Bouwadvies 

Foto: Peter Schmidt 
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Wat merkt de burger 
van de welstand? 

Jocé Bloks | commissielid (burger) 

Het is fantastisch dat Rotterdam de laatste jaren keer op keer verkozen wordt tot één van de 

spannendste steden ter wereld. Vanwege haar haven, haar festivals, haar multiculturele 

karakter, haar urban lifestyle en vanwege haar architectuur wordt zij al jaren in de (inter) 

nationale media geroemd. Rotterdam is dan ook een bijzondere stad om in te wonen. 

Als trotse bewoner van deze prachtige stad moet het daarbij natuurlijk ook fijn zijn om er te 

verblijven. Je moet je er thuis voelen. Woongebieden moeten een goed klimaat ademen en 

openbare gebouwen moeten gastvrijheid uitstralen. De menselijke maat binnen de 

architectuur, de zorg voor de bewoner van de stad en het thuisgevoel zijn belangrijke 

terugkerende thema’s in de vergaderingen van de commissie. 

De Rotterdammer is vanzelfsprekend gevoelig waar het historisch erfgoed betreft. 

Deze gevoeligheid wordt binnen de commissie weerspiegeld door de aandacht voor (jonge) 

monumenten en beschermde stadsgezichten. Het aansluiten bij bestaande bebouwing is een 

van de belangrijkste criteria binnen alle gebiedstypen uit de Welstandsnota Rotterdam, maar 

vooral binnen woonwijken die in het stedelijke gebied een bijzondere betekenis hebben. Waar 

een voor Rotterdam typerende sfeer hangt die gekoesterd moet worden. Dit betekent 

tegelijkertijd niet dat louter kopiëren van het bestaande verplicht gesteld kan worden. Maar 

dat binnen de huidige wooneisen met nieuwe technologie en nieuwe vormen gezocht wordt 

naar architectuur die eenzelfde sfeer uitademt als het bestaande, maar daarvan een 

hedendaagse versie is. 

Meedenken over het aantrekkelijk maken en verbeteren van de stad wordt door de gemeente 

Rotterdam gestimuleerd in het programma Klein en fijn. Regelmatig komen architecten met 

verrassende plannen in dit kader naar de vergaderingen om ‘ verloren’ plekken in de stad te 

verrijken. Voorbeeldlocaties van Klein en fijn die met de commissie werden besproken, zijn o.a. 

de Mauritsplaats en de Jacobusstraat. Op beide locaties wordt een blinde kopgevel mogelijk 

verrijkt door het tussenvoegen van een kleinschalig plan met een heel eigen uitstraling. De 

eerste met enkele bijzondere en transparante appartementen, de tweede met een 

poortwoning naar de Jacobustuin. Binnen de ruimte die de criteria uit de welstandsnota 

bieden, wordt dan gezocht naar mogelijkheden om dergelijke ‘parels’ te realiseren. Niet alleen 
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Strandwachtershuisje aan de Siciliëboulevard Nesselande. 

Opdrachtgever: Cluster Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam, afdeling vastgoed 

Architect: Emile van Vugt, UArchitects 

Foto: Peter Schmidt 

wordt een dergelijke plek verrijkt, maar ook krijgt de architect de mogelijkheid zijn 

betrokkenheid te concretiseren. 

Een sprekend voorbeeld van aandacht voor de bewoner / gebruiker van een nieuw te bouwen 

project is de wijze waarop het strandwachtershuisje in Nesselande in de vergaderingen is 

besproken. Dit ontwerp kwam naar voren uit een ontwerpwedstrijd, uitgeschreven door de 

gemeente Rotterdam. Een spannend en hedendaags ontwerp waarin sprake was van 

bijzondere gelaagdheid en innovatief materiaalgebruik. Lettend op de specifieke 

gebruiksaspecten en de ligging van dit gebouw vielen in het ontwerp een aantal zaken op die 

minder positieve consequenties zouden kunnen hebben voor zowel de strandwachters als 

voor het publiek. De architecten waren aanvankelijk nogal ruim omgesprongen met 

ontwerpthema’s, hetgeen de bruikbaarheid en helderheid van het gebouw niet ten goede 

“Menselijke maat in de architectuur, zorg voor de bewoner van de stad,
 
het thuisgevoel… belangrijke terugkerende thema’s in de 


vergaderingen van de welstandscommissie.”
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kwam. Na een tweetal gesprekken met de architecten en de opdrachtgever is het ontwerp 

vereenvoudigd en daardoor bruikbaarder geworden. De opmerkingen van de commissie over 

veiligheid op deze plek en de functie buiten het strandseizoen, zijn door de architecten 

verwerkt in een lichtplan. Hierdoor is het stoere strandwachtershuisje in de wintermaanden 

en in de avonden, een herkenbaar baken geworden in haar natuurlijke en soms verlaten 

omgeving. Doordat de positie van bewoners en gebruikers nadrukkelijk in de besprekingen is 

benadrukt, is het ontwerp zodanig aangepast dat het gerealiseerde gebouw een grotere 

meerwaarde en gebruiksvriendelijkheid heeft gekregen. 

In het algemeen gaat het in de vergaderingen dus heel expliciet over de combinatie van 

aandacht voor het grote gebaar en het detail, de combinatie van het effect op de uitstraling 

van de stad en op de beleving van de bewoner. Daar waar architectuur en mensen elkaar 

raken; op dat vlak is de aandacht van de commissie van cruciaal belang. 

Voorbeeld van een plan binnen het programma Klein en Fijn, zes appartementen aan de Mauritsplaats. 

Opdrachtgever: Being Development en Powerhouse Company 

Architect: Powerhouse Company 

Beeld: Powerhouse Company 
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Revival van de 
wederopbouwarchitectuur 

Wijnand Galema | commissielid (architectuurhistoricus) 

De succesvolle opwaardering van de Meent laat zien dat ondernemers brood zien in het 

herontwikkelen van wederopbouwarchitectuur. In de afgelopen jaren is het idee gegroeid dat 

Rotterdam zich hiermee kan profileren en onderscheiden van andere steden. De hernieuwde 

belangstelling voor het naoorlogs erfgoed is te zien in recente plannen die de commissie heeft 

behandeld. Een van de meest sprekende voorbeelden is de Lijnbaan. 

De zestigjarige winkelboulevard is toe aan een grondige opknapbeurt. In samenwerking met 

de eigenaren van de winkels is een convenant uitgewerkt waarin heldere uitgangspunten over 

de aanpak van de gevels zijn geformuleerd. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen het 

gemeenschappelijke casco dat voor de eenheid van de Lijnbaan zorgt en de individuele puien 

waarmee de winkels zich onderscheiden. Voor het casco wordt teruggegrepen op 

oorspronkelijke materialen, detaillering en kleurgebruik. De eerste wapenfeiten van de 

aanpak zijn al zichtbaar. De originele belettering op de koppen is gereconstrueerd en het 

hoekpand op nummer 77 is verbouwd met het oorspronkelijke ontwerp als leidraad. De verf 

is hier van het beton en kunststeen verwijderd, de houten luifel met blank gelakte schroten is 

in ere hersteld en de transparantie in de gevel is terug. Het is een voorbode van de originele 

glans die de Lijnbaan de komende jaren terugkrijgt. 

“Wat in alle discussies terugkeert is het ‘laadvermogen’ van 
een monument:  de speelruimte voor een nieuwe invulling of 

nieuwe aanknopingspunten voor herontwikkeling.” 

Hetzelfde geldt voor de Lijnbaanflats aan de Joost Banckertsplaats. De grootschalige 

uitbreidingsplannen van enkele jaren geleden hebben, dankzij verzet van bewoners en de 

economische crisis, plaatsgemaakt voor een grondige, maar zorgvuldige restauratie van het 

origineel. De status van rijksmonument helpt daarbij het authentieke gevelbeeld te behouden. 

De energieprestaties en het wooncomfort van de appartementen zijn aanzienlijk verbeterd. 
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Dreamhouse, gerenoveerd en deels vernieuwd winkelpand (onderdeel van rijksmonument Lijnbaancomplex) 


Karel Doormanstraat hoek Kruiskade.
 

Opdrachtgever: Manhave Kruiskade B.V.
 

Architect: Kaan Architecten 


Foto: Peter Schmidt
 

Ook zijn de entrees aan de hofzijde hersteld en is het oorspronkelijke kleurenpalet 

teruggebracht. Het is te hopen dat de restauratie van de Joost Banckertsplaats als vliegwiel 

voor de omliggende flats kan functioneren. 

Dat de wederopbouwarchitectuur ook een inspiratiebron kan zijn voor hedendaagse 

architectuur, bewijst de extreme makeover van het zogenaamde Dreamhouse, op de hoek van 

Karel Doormanstraat en Kruiskade. Het volume maakt als schakelpand deel uit van het 

Lijnbaanensemble, maar had oorspronkelijk een eigen uitstraling. Dat betekent een grotere 

vrijheid voor de architect, maar de welstandscriteria vragen wel om rekening te houden met 

de omringende architectuur. De architect is er hier in geslaagd om, met moderne en 

hoogwaardige materialen, een volledig eigentijds en chique ontwerp te maken zonder de 

naoorlogse context uit het oog te verliezen. 

Tegenover het vernieuwde Dreamhouse voltrekt zich nog een transformatie van 

wederopbouwarchitectuur. Concertgebouw De Doelen bestaat binnenkort vijftig jaar en viert 

dat met een complete verbouwing van de begane grond. Het eerste idee bestond uit een 

nieuwe glazen pui aansluitend op de natuurstenen schermgevel. Maar in overleg met de 
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commissie is toch gekozen om de pui meer in overeenstemming te brengen met de 

oorspronkelijke situatie. De schermgevel komt daardoor veel beter tot zijn recht en de 

entreepartij volgt de logica van het originele ontwerp van de gebroeders Kraaijvanger. 

De authentieke toegangsdeuren en de natuurstenen vloer van het tochtportaal blijven zoveel 

mogelijk intact. Tezamen met een nieuwe horecagelegenheid ontstaat een gastvrij 

entreegebied, dat ruimte biedt aan de gewenste veranderingen en tegelijkertijd recht doet aan 

de unieke ambiance en cultuurhistorische betekenis van De Doelen. 

Wat in vrijwel alle discussies over naoorlogse monumenten tussen de commissie, architecten 

en hun opdrachtgevers steeds weer terugkeert is het zogenaamde laadvermogen. Aan de hand 

van redengevende omschrijvingen en cultuurhistorische verkenningen worden de 

belangrijkste kenmerken van het erfgoed vastgelegd. Deze kernwaarden bepalen in grote 

mate de speelruimte voor een nieuwe invulling of bieden soms zelfs nieuwe 

aanknopingspunten voor herontwikkeling. Steeds staat de vraag centraal wat een gebouw kan 

opnemen zonder de kernwaarden uit het oog te verliezen. Dat is vaak een zoektocht, en dit 

gaat lang niet altijd vanzelf, maar het aantal goede voorbeelden is de afgelopen jaren 

toegenomen. 

De kennis die hiermee wordt opgebouwd helpt anderen weer verder. Rotterdam kan trots 

blijven op haar wederopbouwarchitectuur en op de wijze waarop die door velen wordt 

gekoesterd. 

Gerenoveerde woningen (onderdeel van rijksmonument Lijnbaancomplex) Joost Banckertsplaats.
 

Opdrachtgever:Amvest Residential Dynamic Fund C.V.
 

Architect: Molenaar & Co architecten 


Foto: Peter Schmidt
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Lees je stad! 
Rotterdam en de traditie van 

moderne cityvorming 

Joris Molenaar | commissielid (restauratie-architect) 

De Maasstad heeft kwalitatief en kwantitatief de grootste voorraad modern twintigste eeuwse 

stadsarchitectuur in Nederland. De stad presenteert zich al meer dan een eeuw als moderne 

city met state of the art moderne architectuur. Aanvankelijk gebeurde dit in de oude stad 

tussen, en in contact met, haar historische gebouwen. Met de wederopbouw is dit gewijzigd in 

het realiseren van een nieuw handels- en zakencentrum op de plaats van het gebombardeerde 

hart. Meer recent gevolgd door cityvorming rond het centraal station, op de kop van Zuid en 

bij het herbestemmen van oude haventerreinen als de RDM-campus. 

Ruim een eeuw moderne cityvorming heeft in Rotterdam een rijkdom aan architectonische 

uitingen voortgebracht, kenmerkend voor elke periode van de twintigste eeuw. 

Deze cultuurhistorische erfgoedwaarde staat voor het continu streven van burgers en bestuur 

naar de realisatie van een gezonde, fraaie en bloeiende moderne city. Rotterdam staat terecht 

bekend als architectuurstad en verdient de Architectuurbiënnale en het Architectuurinstituut. 

Deze continuïteit van cityvorming is dé identiteit geworden die alom herkend wordt en die 

het waard is om te koesteren en te benutten voor de toekomst. Zo is de kwaliteit van de 

vooroorlogse doorbraak de Meent nog recent ontdekt. Met particulier initiatief is de straat in 

een paar jaar opgewerkt tot een gewild winkel- en uitgaansgebied. Geënt op de nog duidelijk 

aanwezige moderne cityarchitectuur van net voor en na de oorlog. De Witte de Withstraat is 

de laatste jaren uitgegroeid tot een levendige uitgaansstraat. Gemeentelijk stimuleringsbeleid 

en actieve winkeliers hebben de Nieuwe Binnenweg opgewerkt tot attractieve historische 

winkelstraat. De Lijnbaan en de achtergelegen woonhoven zijn mede door particulier initiatief 

top honderd wederopbouwmonument geworden. Met een toenemende waardering door 

winkeliers, bewoners en beleggers. En met initiatieven voor restauraties en renovaties als 

gevolg: onderhoud en vernieuwing versterken de dragers van Rotterdams moderne city. 

Ook een schoolvoorbeeld van vroeg twintigste eeuwse moderne stadsuitleg, Tuindorp Vree-

wijk, is op bewonersinitiatief aangewezen tot beschermd stadsgezicht met 270 

rijksmonumenten. Niet om vooruitgang en vernieuwing tegen te gaan, maar om de unieke 

kwaliteiten voor de toekomst te behouden. En om te kunnen blijven benutten voor een 

gewilde toekomstbestendige woonwijk op Zuid. Een ander monument van vroeg twintigste 

18 

Transformatie begane grond, gemeentelijk monument Witte de Withstraat 50. 

Opdrachtgever: Stichting Witte de With 

Architect: Daan Zandbelt 

Foto: Peter Schmidt 

eeuwse volkshuisvesting en stedenbouw, het Justus van Effencomplex, is al eerder door 

gezamenlijke inspanning van corporatie, gemeente en Rijk vernieuwd als kwaliteitsimpuls in 

de weer opkomende wijk Spangen in Rotterdam West. 

“Rotterdam heeft de grootste voorraad 

modern twintigste eeuwse stadsarchitectuur in Nederland.”
 

Wat deze voorbeelden gemeen hebben, is de aandacht voor de betekenis van erfgoedwaarden 

voor de woonkwaliteit, schoonheid en identiteit van Rotterdam van nu en morgen: gebruik 

het goede van voorheen met kennis van zaken van nu, en voeg toe wat nodig is voor morgen. 

In de dagelijkse praktijk van de commissie staat het herkennen en versterken van kwaliteit, 

zoals in de welstandsnota omschreven, voorop: Lees je stad! De veranderingen in de 

negentiende-eeuwse handelsstad, het best herkenbaar in het Scheepvaartkwartier en aan het 

Maasfront, zijn een klassieke vorm van vernieuwing in een bestaande stad. Wijziging van 

monumentale kantoren tot appartementen (Calandstraat 7 – 9) of aanpassing van panden aan 

recreatieve of culturele functies (Witte de Withstraat 50) illustreren dit. Bij dit laatste gebouw, 

dat in de levendige straat toonde als een gesloten burcht, is de architect na gedetailleerd 
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overleg met de commissie erin geslaagd om de begane grond een veel opener uitstraling te 

geven. Hij ontwierp een afleesbare ingreep die de functiewijziging bedient en de 

monumentale architectuur in zijn waarde laat. Met goed hedendaags gebruik tot gevolg. 

Specifiek voor Rotterdam is de vraag hoe om te gaan met de historische bebouwing aan het 

Maasfront. De Maaskade is, sinds de Tweede Wereldoorlog, een uniek en gaaf waterfront met 

hoge historische betekenis. Is het vervangen van een bestaand gevelfront daarin geoorloofd, 

en zo ja, in welke vorm? En hoe is een specifiek voorbeeld van monumentale bouw uit de 

vroege wederopbouw aan de Maas, zoals het voormalige filiaal van de Nederlandse Bank 

(Rijksmonument Boompjes 250), met respect voor monumentwaarden aan te passen aan een 

nieuwe bestemming? Actueel is de vraag hoe de culturele erfgoedwaarde van 

wederopbouwarchitectuur in de binnenstad, zoals bijvoorbeeld verankerd is in het 

Restauratie en herontwikkeling van kantoren naar appartementen, rijksmonument Calandstraat 7-9.
 

Opdrachtgever:Accresco Vastgoed B.V.
 

Architect: Architectenbureau Rutten van der Weijden
 

Foto: Peter Schmidt
 

bestemmingsplan Laurenskwartier, te rijmen valt met plannen voor volledig vervangende 


nieuwbouw met verdichting en schaalvergroting.
 

Het zijn dit soort dilemma’s die in de dagelijkse praktijk van de commissie spelen, en 


waarover publiek debat en verantwoording wenselijk en noodzakelijk is, zoals een zichzelf 


respecterende, historisch waardevolle stad betaamt. 


Lees je stad! 
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De ‘big ones’ 

Robert Winkel | commissielid (architect) 

Terugkijkend over de periode vanaf 2012 zien we dat de zeer grote bouwplannen verrassend 

goed vertegenwoordigd zijn. Deze gebouwen vallen niet alleen op door hun grootte, maar ook 

omdat ze allemaal voor de binnenstad van Rotterdam zijn ontworpen. Het betreft het nieuwe 

Timmerhuis (ca 48.500 m2) achter het Stadhuis, Forum Rotterdam tussen Lijnbaan en 

Coolsingel (ca 72.000 m2), Spinoza (nu Cool 63) aan de Coolsingel (ca 26.500 m2) en First 

Rotterdam (ca 54.000 m2) aan het Weena tegenover het Groothandelsgebouw. Drie van deze 

vier ontwikkelingen worden gekenmerkt door een gemengd programma. Er kan worden 

gewoond, gewerkt en gewinkeld. En één ervan, Forum Rotterdam, had zelfs een hotel onder 

haar dak. Deze grote toevoegingen in het centrum kenmerken zich allen door een veelal grote 

flexibiliteit in gebruik. Terugkijkend op de verslaglegging van de welstandsbehandelingen van 

deze gebouwen vallen drie aspecten op. 

Oud en nieuw gaan samen 

Door hun grote omvang, en omdat de binnenstad steeds voller wordt, maken alle ‘big ones’ 

gebruik van reeds bestaande gebouwen. Het Timmerhuis gebruikt het bestaande gemeentelijk 

monument (het Stadstimmerhuis) aan het Rodezand. Dit monument wordt gerestaureerd en 

gaat een symbiose aan met de moderne nieuwbouw. Bij de First Rotterdam is de bestaande 

sculptuur Wall Relief no. 1 van Henry Moore uit het bestaande gebouw verwijderd en wordt na 

tijdelijke opslag weer onderdeel van het nieuwe gebouw. Daarin krijgt het een welverdiende 

plaats op de begane grond. En in het plan voor Forum Rotterdam (dat tot 2012 verschillende 

malen bij de commissie werd besproken) werd de oude ingang van het voormalige 

hoofdkantoor van het ABN AMRO bankgebouw (een rijksmonument) voorgesteld als een 

toegang tot het complex vanaf de Coolsingel. Door dit gebalanceerde samengaan van oud en 

nieuw worden deze ensembles een onlosmakelijk onderdeel van de bestaande stad. 

De commissie heeft zich voortdurend ingezet om ervoor te zorgen dat er met evenveel 

aandacht en energie wordt gewerkt aan zowel de bestaande wederopbouwarchitectuur als aan 

de nieuwe moderne architectuur. 

De plint 

Naast een zorgvuldige inpassing in het bestaande weefsel van de stad, is de plint van deze 
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Cool 63, herontwikkeling Generale Bank en sloop / nieuwbouw Spinozahuis, naar winkels, horeca, kantoren en 

woningen. Stadhuisplein, Coolsingel, Kruiskade. 

Opdrachtgever: MAB Development Nederland B.V. 

Architect: Allies and Morrison Architects 

Foto: Peter Schmidt 

“Een gebouw moet niet alleen mooi zijn, maar ook mooi blijven!” 

complexen een aanhoudend punt van aandacht. Op de begane grond, daar waar het gebouw 

de stad en het publieke gebied raakt, is altijd een zekere spanning tussen functies. Tussen 

functies die open en transparant naar de stad kunnen zijn en anonieme functies met dichte 

gevels, zoals technische ruimtes, containerruimtes, nooduitgangen en ingangen van 

parkeergarages. Deze ruimtes zijn noodzakelijk voor het functioneren van het gebouw, maar 

leveren geen bijdrage aan de stad. Een open en levendige plint doet dat wel. Door het kritisch 

bevragen van de positie van deze functies en mee te denken over mogelijkheden van 

transparanter materialiseren van gevels die maar al te gemakkelijk als blinde gevels 

uitgevoerd zouden worden, heeft de commissie zeker bij de grote projecten een positieve 

bijdrage voor de stad kunnen leveren. 

Gevels 

De gevels van grote gebouwen vallen het meeste op. Ze worden deel van het beeldmerk 

Rotterdam. Niet alleen vanuit de omliggende straten, maar vanaf veel punten in de stad 

zijn ze te zien. Daarom is een weloverwogen en vakkundige materiaalkeuze voor deze 
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gevels van groot belang. Een gebouw moet niet alleen op de eerste foto’s mooi zijn, het 

moet voor de toekomst ook mooi blijven zodat de stad er blijvend goed en verzorgd 

uitziet. Rotterdam is een architectuurstad en wil dat ook zijn. Dit uit zich vaak in bijzondere, 

minder gebruikelijke gevelmaterialen. Anderzijds heeft Rotterdam door de ligging nabij zee 

en de vele havenindustrie een weinig vriendelijk klimaat voor gevoelige materialen. Deze 

materialen kunnen hierdoor snel en onomkeerbaar vervuilen of verouderen. De commissie 

onderschrijft dit risico, ook in het welstandsbeleid zijn criteria opgenomen voor duurzame 

gevelmaterialen. Om dit risico te verminderen heeft zij dan ook voor veel van de gevels van de 

‘big ones’ een mock-up (één op één gevelelement in de buitenlucht) en verouderingstesten 

gevraagd. 

Alleen zo kan Rotterdam op een verantwoorde manier architectuurstad blijven. 

Timmerhuis Rotterdam, uitbreiding en restauratie van gemeentelijk monument Stadstimmerhuis naar 

stadskantoor en woningen. Rodezand, Haagseveer. 

Opdrachtgever: Cluster Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam, afdeling vastgoed 

Architect: Office for Metropolitan Architecture (OMA) 

Foto: Ossip van Duivenbode (Image courtesy of OMA) 
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Rotterdam onderwijsstad 

Mechthild Stuhlmacher | commissielid (architect) 

Rotterdam wil een onderwijsstad zijn. Een stad met goede scholen en met goede redenen voor 

gezinnen om zich aan die stad te binden. Ook wil Rotterdam een levendige studentenstad 

worden. Met een universiteit en bijbehorende studenten die, ondanks haar recentelijk 

gemoderniseerde campus, zichtbaar zijn in de binnenstad. 

In de laatste jaren neemt de invloed van met name studentenhuisvesting op het karakter van 

de stad toe. Veel nieuwe scholen zijn ontworpen en gebouwd en bestaande scholen zijn 

ingrijpend verbouwd en gemoderniseerd. Dit alles is van groot belang voor de stad als geheel. 

De natuurlijke manier waarmee de architectuur van scholen het gezicht van het vooroorlogse 

en het naoorlogse Rotterdam bepaalden, bestaat niet meer. Deze heeft plaats gemaakt voor 

een grote diversiteit aan voorstellen. Scholen beheersen tegenwoordig in mindere mate dan 

vroeger de stedenbouwkundige structuur. Ze maken nu vaker deel uit van anonieme woon- en 

werkgebouwen. Als gevolg hiervan zijn luifels, entreepleinen en groen niet langer 

kenmerkende ingrediënten waarmee scholen - ook naar buiten - tonen wat ze zijn. 

Toch schenkt de commissie bijzondere aandacht aan juist deze elementen. In de afgelopen 

jaren behandelde de commissie een aantal plannen waarbij de gesprekken met de ontwerpers 

zich met name concentreerden op de overgang tussen openbaar gebied en het domein van de 

school. Ook de manier waarop het leven in de school zich naar buiten toe toont was vaak 

onderwerp van gesprek. Een gebouw moet immers, ongeacht de specifieke omgeving of het 

gebiedstype, een positieve bijdrage leveren aan de openbare ruimte. 

Bij de verschillende besprekingen die werden gewijd aan grotere plannen, zoals de Campus in 

Hoogvliet en het Hout- en Meubileringscollege in Schiebroek, was het de commissie met name 

te doen om betekenisvolle entreesituaties en de relatie van de schoolgebouwen met hun 

schoolpleinen. Deze plekken moeten het dagelijkse gebruik door grote groepen jongeren op 

uitnodigende en duurzame wijze kunnen accommoderen. De overgang van binnen naar 

buiten was een steeds terugkerend gespreksonderwerp gedurende de welstandspresentaties. 

Deze overgangsgebieden werden soms heel verschillend uitgewerkt. Bij sommige plannen 

hechtten de ontwerpers meer waarde aan een abstract beeld dan aan een uitnodigende 

entreesituatie en was de commissie niet altijd direct overtuigd. Voorbeelden van scholen die 
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zich met een open gezicht naar schoolplein en straat richten stemmen de commissie eerder 

hoopvol. De tijd zal leren welke van deze gebouwen en pleinen voldoende aanknopingspunten 

voor toe-eigening bieden. Plannen die voortkwamen uit transformaties van bestaande 

monumentale en niet monumentale gebouwen hadden doorgaans minder moeite om met de 

school als ruimtelijke én sociale ontwerpopgave om te gaan. 

“Als Rotterdam werkelijk een bruisende onderwijsstad wil zijn moet het 
debat over de manier hoe scholieren en studenten er kunnen leren en 
leven op bredere en meer fundamentele manier worden gevoerd.” 

Een grote eerste stap naar een meer zichtbare aanwezigheid van studenten in het centrum 

van Rotterdam is het Erasmus University College. Hiervoor is de oude monumentale 

gemeentebibliotheek verbouwd. De architect heeft ingezet op glamoureuze representativiteit. 

Hierbij kon het karakter van het bestaande gebouw, met een kenmerkend verschil tussen de 

formele voorgevel en de utilitaire, technisch gemotiveerde achtergevel (waarachter zich het 

voormalige boekenmagazijn bevond), uiteindelijk ook bij de verbouwing bewaard blijven. 

De commissie was enthousiast over het open karakter en de fraaie gevel van de nieuwe 

universiteitsbibliotheek voor de campus van de Erasmus Universiteit. Ze was onder de indruk 

van de persoonlijke betrokkenheid van de oorspronkelijke architect van het L-gebouw op 

dezelfde campus, die (ondanks zijn inmiddels ver gevorderde leeftijd) persoonlijk een voorstel 

voor de verbouwing van zijn gebouw uit de tachtiger jaren kwam toelichten. De voorgenomen 

aanpassingen werden gepresenteerd als een kans om dertig jaar na de oorspronkelijke 

oplevering, de inmiddels achterhaalde, te grote geslotenheid van het bestaande gebouw 

alsnog te doorbreken. 

Op Katendrecht wordt binnenkort een zorgvuldig ontworpen multifunctioneel kloek 

havengebouw opgeleverd. De school is hier één van meerdere gebruikers en bepaalt de 

architectuur in beperkte mate. Op dezelfde plek zou zich ook een politiekantoor of 

buurtcentrum kunnen vestigen. De entree in de noordelijke oksel van het gebouw voegt zich 
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naar het stedenbouwkundig plan en is, door zijn oriëntatie en vormgeving, niet specifiek 

bedoeld als verblijfsplek voor scholieren. Door de vakkundige manier waarop het gebouw is 

ontworpen, raakte de commissie desondanks overtuigd van de kwaliteit van het plan. 

De projecten voor studentenhuisvesting die in de afgelopen jaren in de commissie werden 

besproken zijn haast nóg zwijgzamer. De nieuwe gebouwen die voor studentenwoningen 

worden ontwikkeld zijn veelal relatief anonieme blokken met repetitieve gevels. 

Het studentenleven blijft erachter verborgen. Balkons en gemeenschappelijke binnen- en 

buitenruimten, die de bewoners zich kunnen toe-eigenen, ontbreken nagenoeg. Voor een 

nieuw studentenhotel aan de Oostzeedijk zijn verschillende kantoorgebouwen ingrijpend 

getransformeerd. Ook al is hier zorgvuldig opgelet dat de collectieve ruimten op de begane 

grond zich op vriendelijke manier op de straat richten, toont het hotel zich toch zakelijk en 

neutraal. 

Gesteund door gunstige exploitatiemodellen en lage parkeernormen worden de komende 

jaren vele studentenwoningen in Rotterdam bijgebouwd. In principe is dit een positieve 

ontwikkeling, ook in de ogen van de commissie. Gemeente, ontwikkelaars en ontwerpers 

dragen hierbij echter een grote verantwoordelijkheid. Er worden grote risico’s genomen door 

in hoog tempo veel te willen en meer op kwantiteit te letten dan op kwaliteit. Ook bij de 

gesprekken met de commissie gaat het met name om de vraag hoe de grootse plannen 

kunnen worden ingepast in de omgeving. De vraag of het karakter van de ontwerpen past bij 

de toekomstige bewoners en op welke manier zich het studentenleven in de stad zou moeten 

presenteren lijkt van ondergeschikt belang. 

Het ontwerpen van een passend, open, levendig gezicht voor scholen en andere gebouwen die 

met onderwijs te maken hebben, vereist kennis, zorgvuldigheid en inlevingsvermogen. 

Het onderwerp is van grote invloed op de kwaliteit van de stad als geheel en reikt veel verder 

dan het mandaat van de commissie. De manier waarop Rotterdamse scholen uitnodigende, 

inspirerende leeromgevingen kunnen worden en hoe zich de nieuwe belangstelling voor 

studenten in het straatbeeld gaat tonen, verdient bijzondere aandacht. Deelaspecten ervan 

worden in kleine kring in het openbaar op woensdagmiddagen tijdens de commissie

vergaderingen besproken. Het onderwerp is echter belangrijker dan een gesprek over 

gebouwmassa en gevelstenen. Als Rotterdam werkelijk een bruisende onderwijsstad wil zijn 

moet het debat over de manier hoe scholieren en studenten er kunnen leren en leven op 

bredere en meer fundamentele manier worden gevoerd. 

Pagina 27 en 29: Erasmus University College, restauratie en herbestemming voormalige Gemeentebibliotheek, 

gemeentelijk monument Nieuwemarkt 1A. 

Opdrachtgever: Cluster Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam, afdeling vastgoed 

Architect: Designed by Erick van Egeraat 

Foto’s: Ossip van Duivenbode 
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Nieuwe woningbouwopgave 
en welstandsbeleid 

Daan Bakker | commissielid (architect) 

Vergeleken met de tijd van indrukwekkende aantallen grootschalige woningbouwprojecten, 

was ook in Rotterdam de schaal waarop de afgelopen jaren werd doorgebouwd aan het 

woningbestand, bescheiden. Zeker, in de binnenstad bleef hoogbouw nog verassend actueel. 

Maar in de ring daar omheen was herbouw de maatstaf en slechts op een gering aantal uit- en 

inbreidingslocaties was nog (kleinschalige) nieuwbouw aan de orde. Tegelijk met het 

verkleinen van de schaal van de projecten, is de invloed van bewoners groter geworden. 

Waar vroeger woningen de bouwstenen waren om stadsblokken mee te maken, zoeken de 

huidige bewoners naar de eigen identiteit van hun woning. Dat vraagt om een andere 

benadering van stedenbouwkundigen, van bouwers, van architecten én van welstand. 

Tegelijkertijd moet er nog steeds worden ontworpen aan de stad als eenheid, is seriematig 

bouwen nog steeds het goedkoopst, denken architecten nog steeds vaak in eindbeelden, en 

toetst de commissie nog steeds aan gebiedscriteria die uitgaan van samenhang en identiteit. 

Deze vaak tegengestelde uitgangspunten hebben tot levendige discussies geleid die terug te 

vinden zijn in de welstandsverslagen van de afgelopen jaren. De taak van de commissie is 

steeds om, vanuit het stedelijk belang en de kwaliteit van de woningbouw, het ontwerpproces 

bij te sturen. De commissie hanteert daarbij de toetsingskaders die zij heeft gekregen, maar is 

ook klankbord voor opdrachtgever en architect. Dat gebeurt vanuit eigen ervaring, maar 

expliciet niet vanuit een eigen mening. Want sinds 2004 werkt de commissie succesvol met de 

welstandscriteria van de onlangs geactualiseerde en opnieuw bestuurlijk vastgestelde 

Welstandsnota Rotterdam. Hierin is de rijkdom en diversiteit van Rotterdam geanalyseerd en 

vertaald in herkenbare gebiedsgerichte criteria – het DNA van stadsdelen. Gebiedscriteria 

komen voort uit de ontwikkellings- en bewoningsgeschiedenis van dat gebied. De 

gebiedscriteria roepen meestal een aha erlebnis op: ‘oh ja dat (her)kennen we wel’. Toch zijn 

ze soms controversieel en moeilijk te handhaven. Drie voorbeelden uit de praktijk. 

Het gebiedstype Stempels en stroken, de typische woningbouwwijken met losse rijen 

woningbouw uit de jaren vijftig en zestig, wordt minder goed gewaardeerd door de huidige 

woonconsument. De bebouwing uit het gebiedstype Tuindorpen associeert veel beter met wat 
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bewoners nu willen, met ontspannen eengezinshuizen in verkoopbare jaren dertig stijl. 

De deelgemeente Overschie zag bij de herstructurering van het entreegebied aan de Josselin 

de Jonghweg dan ook liever dat de gebiedscriteria wijzigden naar Tuindorpen. Omdat het om 

een groter gebied ging en in Overschie, aan de andere kant van de Josselin de Jongweg, al 

woningen in die stijl aanwezig zijn, was een uitbreiding hiervan richting A20 ook voor de 

commissie een aanvaardbare wijziging van het beoordelingskader. Op basis van de criteria van 

dit gebiedstype kon er vervolgens aandacht worden gevraagd voor de relatie met de openbare 

ruimte, meer variatie en detail. 

Bij het gebiedstype Niet planmatige uitbreidingen is het bij grotere (planmatige) 

herstructureringen, zoals het project Jaffa in Kralingen, meestal moeilijk om de criteria voor 

dat gebiedstype te volgen. De gevraagde pandsgewijze expressie per woning, of aanpak in 

kleine series, staat op gespannen voet met de schaal en rationalisatie van zo’n grootschalig 

project. Het is dan de uitdaging om binnen de logica van een rationeel bouwproces meer 

verschillen in ramen, deuren en detail voor elkaar te krijgen. Daarbij gaat het niet alleen om 

hoogtesprongen en kleurverschillen, maar ook om bijvoorbeeld de vorm en positie van de 

ramen niet overal gelijk te maken. Dit is steeds een ingewikkeld evenwichtsspel. De architect 

is gebonden aan normbudgetten en het gevaar van decor en pastiche loert om de hoek. 

Bij consumentgericht bouwen speelt er iets anders. In steeds meer projecten is het de 

bewoner zelf die meebepaalt hoe zijn woning er uit ziet. Soms zijn dit projecten zoals de 

Gaffelstraat, waarbij een aantal bewoners samen opdrachtgever is: collectief particulier 

opdrachtgeverschap. En soms ziet een ontwikkelaar de commerciële meerwaarde van een 

project met maximale koperskeuze als uitgangspunt. Zoals aan de Van der Waalslaan in Park 

“Bewoners zoeken naar eigen identiteit van hun woning,
 
gebiedscriteria roepen daarbij meestal een ‘aha erlebnis’ op:
 

‘oh ja, dat herkennen we wel’…”
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Zestienhoven. Deze keuzemogelijkheden betekenen ook dat het eindbeeld bij de beoordeling 

van het plan niet vaststaat. De woningen moeten immers nog grotendeels verkocht worden. 

En particulieren kunnen tot het laatste moment gebruik maken van de kopersopties. 

In dat geval is het de uitdaging om een flexibel plan te maken dat zowel in de basisvariant als 

in de maximale variant voldoet aan de criteria. Vaak wordt dan in overleg een minimaal 

en / of maximaal aantal keuzes als voorwaarde gesteld om het beoogde gevarieerde straatbeeld 

in alle gevallen te behouden. 

Bovenstaande voorbeelden uit de praktijk laten zien dat er de afgelopen jaren niet alleen 

huizen zijn gebouwd, maar dat er ook gebouwd wordt aan nieuwe manieren om met 

veranderende opgaven samen te blijven werken aan de kwaliteit van de stad. 

De welstandsnota blijkt daarbij ook voor nieuwe opgaven te fungeren als onmisbare leidraad. 

De Allee, woningen Van der Waalslaan, Park Zestienhoven fase II. Boven: voorzijde, onder: achterzijde.
 

Opdrachtgever: Kalliste Woningbouwontwikkeling B.V.
 

Architect: project van Drost + van Veen architecten, projectarchitect Evelien van Veen (Van Veen architecten B.V.)
 

Foto’s: Peter Schmidt 
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Foto van commissieleden en secretarissen voor Marinke Steenhuis, bij haar afscheid als voorzitter. 

Foto: Ossip van Duivenbode 
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Commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam 

Secretariaat 

Innovatieve kaders: 

van hindermacht naar 

stimulerend partnerschap 

Brechje Pronk | secretaris 

Het definiëren van een nieuwe overheidsrol is momenteel dé opgave voor iedereen die aan de stad werkt. Ook de 

commissie zoekt naar innovatieve manieren om haar opdracht als onafhankelijk adviseur van B en W uit te voeren. 

De commissie wil meer efficiëntie in de werkprocessen, prioriteiten stellen en een bijdrage leveren aan een kanteling 

van het beeld van de overheid als hindermacht naar stimulerend en faciliterend partnerschap. Zonder af te doen aan 

de gestelde ruimtelijke kwaliteitseisen, zoals onder meer vastgesteld in het gemeentelijk welstandsbeleid, zijn door de 

commissie en het secretariaat in 2012, 2013 en 2014 vermeldenswaardige resultaten geboekt in het vereenvoudigen 

van regels en beleid, en in het helder overbrengen van verwachtingen van aanvrager en gemeente. 

Welstandsnota Rotterdam 

Minder regels, beter vindbaar 

Op 11 oktober 2012 werd de Welstandsnota Rotterdam met ruime meerderheid van 

stemmen door de gemeenteraad vastgesteld. Vanuit de overtuiging dat een stad als 

Rotterdam haar aantrekkelijkheid moet blijven vergroten voor burgers, bedrijven en 

bezoekers, werd hiermee een krachtige uitspraak gedaan ten gunste van het belang van 

ruimtelijke kwaliteit, met welstandsbeleid als één van de instrumenten om op deze 

kwaliteit te sturen. Ten slotte zou de gemeente zonder welstandsbeleid geen formele 

invloed meer hebben op de manier waarop gebouwen ingepast worden in de omgeving. 

Niet bij nieuwbouw, noch bij transformatie, of reclames. Ook zou zonder  

welstandsbeleid niet meer gehandhaafd kunnen worden op excessen3. 

De Welstandsnota Rotterdam is een geactualiseerde versie van de Koepelnota Welstand 

Rotterdam uit 2004. De nieuwe versie is compacter van opbouw en bevat ook 

aanzienlijk minder regels dan voorheen. Ruim een derde van de welstandscriteria kwam 

3	 Een exces is een ‘evidente, ook voor niet-deskundigen duidelijk herkenbare buitensporigheid van het uiterlijk 

van een bouwwerk’. 
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te vervallen. Daarbij zijn met name de criteria voor kleine bouwwerken (zoals 

bijvoorbeeld dakkapellen) veel eenvoudiger geworden. 

Impact op welstandsadvisering 

Dat de vermindering van het aantal criteria ook daadwerkelijk winst voor aanvragers 

heeft opgeleverd, blijkt uit de onderstaande tabellen A, B en C4. Daarin wordt informatie 

getoond over het percentage plannen dat bij binnenkomst in de éérste toets aan het 

welstandsbeleid, niet blijkt te voldoen aan de criteria. In 2012 werd bij eerste toets nog 

in 24,5% van de gevallen strijdigheid met de criteria geconstateerd. Dat percentage 

daalde naar 11,4% over 2013, het eerste volledige jaar waarin aan de nieuwe 

welstandsnota werd getoetst. Weliswaar tonen de (voorlopige) cijfers over 2014 met 

15,1% vooralsnog een lichte toename ten opzichte van 2013. Toch blijft de conclusie 

gerechtvaardigd dat na de introductie van de herziene welstandsnota een groter aantal 

plannen bij eerste indiening meteen binnen de criteria past. Sindsdien ligt het 

percentage plannen dat direct per omgaande een positief advies krijgt (gemiddeld) op 

87%. Daarvóór lag dat getal duidelijk lager: op 72% in 2011 en op 76% in 2012. 

Overigens zegt het aantal aanvragen waarvan bij binnenkomst strijdigheid met de 

criteria wordt geconstateerd (tabellen A, B en C) nog niets over het uiteindelijke advies 

waarmee afzonderlijke bouwplandossiers werden afgesloten. De gevolgde werkwijze 

waarin (waar mogelijk) ruimte wordt gegeven voor aanpassing van een plan dat 

aanvankelijk niet voldoet, leidt áltijd tot een verlaging van het aantal bouwplandossiers 

dat wordt afgesloten met een negatief eindadvies. 

4	 Tabellen A, B en C geven getallen over aanvragen omgevingsvergunning en -monumentenvergunning. 

Handhavingsdossiers betreffen reeds uitgevoerde bouwwerken zonder omgevingsvergunning en zijn buiten 

dit overzicht gehouden. Ook concept-aanvragen zijn hier buiten beschouwing gelaten omdat deze geen 

positieve- of negatieve uitkomst van de toets opleveren, alleen een reactie aan de aanvrager. 

38 

De tabellen D, E en F geven inzicht in deze eindstand. Hier gaat het om positieve- dan 

wel negatieve eindadviezen. 

In 2012 en 2013 eindigden respectievelijk 10,5% en 8% van het totaal aantal 

bouwplandossiers met een negatief eindadvies5. Voor 2014 is het voorlopige percentage 

7,8% maar omdat niet alle dossiers van dat jaar zijn afgerond is dit percentage nog niet 

definitief. Hierbij moet worden opgemerkt dat een vergunning ook op verschillende 

andere gronden kan worden geweigerd: als een plan bijvoorbeeld vanwege strijdigheid 

met het bestemmingsplan niet mogelijk blijkt, volgt uiteraard geen aanpassing op 

welstandsgronden. Zo zal er altijd een zeker percentage bouwplandossiers met een 

negatief eindadvies overblijven. Ook voor wat betreft de vindbaarheid van 

welstandscriteria werd een belangrijke verbetering voor aanvragers gerealiseerd. 

Iedereen die overweegt iets te (ver)bouwen kan nu (via www.rotterdam.nl/bouwen) de 

digitale zelftoets doen en naast bijvoorbeeld bestemmingsplanbepalingen, ook nagaan 

welke welstandscriteria aan de orde zijn op de betreffende locatie. Door simpelweg 

adres en type bouwplan in te voeren kan je, zonder dikke beleidsnota’s door te moeten 

worstelen, met één druk op de knop over een A4-tje beschikken met uitleg en criteria 

voor jouw bouwplan. Zo kunnen aanvragers van een omgevingsvergunning nu 

makkelijk vooraf informatie inwinnen over de regelgeving waaraan moet worden 

voldaan. Door alle regelgeving (waaronder de welstandscriteria) vanaf de start van het 

ontwerpproces als randvoorwaarde mee te nemen, kunnen aanvragers of hun adviseurs 

verrassingen in het eindstadium van de planvorming voorkomen. Zo heeft niet alleen de 

5	 Een welstandshalve negatief eindadvies is grond voor een weigering van de aanvraag omgevingsvergunning. 

Toch is dit geen automatisme. B en W hebben de bevoegdheid het welstandsadvies naast zich neer te 

leggen wanneer een afweging van verschillende belangen leidt tot de conclusie dat andere aspecten dan het 

welstandsaspect (zoals bijvoorbeeld economische-) zwaarder wegen. 
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nieuwe welstandsnota, maar ook de zelftoets ertoe bijgedragen dat op een groter deel 

van de aanvragen nu direct positief kan worden geadviseerd. De commissie heeft zich 

verheugd getoond over de geconstateerde vermindering van het aantal aanvragers dat 

zich pas na indiening van een bouwplan geconfronteerd ziet met de welstandscriteria. 

Toch blijft zij onverminderd de kosteloze mogelijkheid van vooroverleg (conceptplan) 

aanbevelen, zodat eerder in het ontwerpproces in samenspraak met de aanvrager of zijn 

architect kan worden voorgesorteerd op een plan dat bij indiening zeker is van een 

positieve uitkomst. 

‘Kan-bepaling’ en team Kleine Vergunningen 

Aanpassing Besluit omgevingsrecht: ‘kan - bepaling’ 

In 2013 werd door de wetgever een bepaling in het Besluit omgevingsrecht opgenomen 

waarmee gemeentes de mogelijkheid kregen om uitvoering van het welstandsbeleid 

naar eigen keuze in te richten. Op basis van deze ‘kan- bepaling’ kunnen 

gemeentebesturen nu zelf vastleggen in welke gevallen advies van de commissie 

gewenst is en in welke gevallen een ambtelijke toets aan het welstandsbeleid voldoende 

wordt geacht. Deze ‘kan-bepaling’ lijkt welhaast gebaseerd op de aanpak waarmee 

Rotterdam al sinds jaar en dag op een vooruitstrevende manier uitvoering geeft aan de 

welstandstoetsing onder het motto: “ambtelijk doen wat kán en de commissie laten 

adviseren op de plannen die te ‘groot’ of te belangwekkend zijn voor ambtelijke 

toetsing”. Een aanpak die, in vergelijk met andere Nederlandse gemeenten, de afgelopen 

jaren leidde tot het bijzonder lage percentage van gemiddeld 10% ‘commissieplannen’ 

en ambtelijke toetsing voor de overige 90% (‘secretariaatsplannen’). 

Team Kleine Vergunningen 

Vooruitlopend op een Rotterdamse toepassing van de ‘kan-bepaling’ startte afdeling 

Vergunningen begin 2013 een experiment om voor kleinere plannen een geheel nieuw 

en versneld vergunningentraject te realiseren, met als motto: ‘vergunning in één dag’. 

Voor een vastgestelde groep veelvoorkomende bouwwerken (zoals dakkapellen, 

dakterrassen, kleine reclames etc.) werd een compacte werkwijze ontwikkeld door een 

ambtelijk team Kleine Vergunningen. Dit ‘team KV’ toetste de betreffende aanvragen 

integraal op verschillende beleidsgebieden, zoals welstand, bestemmingsplan en alle 

nodige technische eisen. De pilot omvatte onder meer een interne opleiding waarin voor 

wat betreft welstandsbeleid werd ingezet op de zo genoemde ‘sneltoetscriteria’. 

De ervaren architect-medewerkers maakten de collega’s van ‘team KV’ snel wegwijs in 

het uitvoeren van de welstandstoets. Zo kon binnen korte tijd van de 90% 

‘secretariaatsplannen’ een aandeel van ruim 30% worden afgehandeld in het versnelde 

traject van ‘team KV’. Op basis van de ervaringen in de pilot werd een wijziging van de 

Rotterdamse Bouwverordening voor toepassing van de ‘kan-bepaling’ uitgewerkt. 

Hiermee werd niet alleen de ambtelijke welstandstoetsing geformaliseerd, die door 

architect-medewerkers van het secretariaat avant la lettre al werd uitgevoerd. 


Ook werd een verdere vernieuwing gerealiseerd door de welstandstoetsing in het 


versnelde traject voor kleine vergunningen een formele basis te geven. 


Op 4 maart 2014 stemde de Rotterdamse gemeenteraad in met de voorgestelde wijziging 


van de Bouwverordening. 


Procesafspraken Havenbedrijf Rotterdam en welstandscommissie 

Vanuit de overtuiging van het belang van een goede ruimtelijke kwaliteit voor het 

vestigingsklimaat in de Rotterdamse haven, hanteert het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) 

bij ontwikkelingen op door haar uit te geven gronden, haar eigen programma 

‘Beeldkwaliteit in de haven’. De specifieke beeldkwaliteitseisen voor het havengebied 

die hierin zijn geformuleerd, werden in goed overleg tussen gemeente en HbR integraal 

opgenomen in de nieuwe Welstandsnota Rotterdam. Hiermee werden de private 

kwaliteitseisen van HbR en de op publiekrechtelijke grondslag gebaseerde 

welstandcriteria efficiënt samengebracht om vertraging door dubbele toetsing te 

voorkomen. Het bleef niet bij beleid alleen. Ook voor de uitvoering daarvan werden op 

gezamenlijk initiatief van de beide voorzitters van het Quality-team HbR en de 

welstandscommissie van Rotterdam, doelmatige werkafspraken opgesteld. Het overgrote 

deel van de haven is welstandsvrij gebied, maar de ondernemer met een bouwplan op 

een locatie in de haven waar wél welstand geldt, zal daar in principe niets van merken. 

Nadat zijn plan is voorgelegd aan het Quality-team dat HbR op private grondslag inzet 

voor de uitvoering van haar kwaliteitsstandaard, zal hetzelfde plan niet opnieuw bij 

welstand toegelicht hoeven worden voor een toets aan wat immers hetzelfde 

toetsingskader is. De route langs welstand komt hiermee formeel niet te vervallen. In de 

praktijk wordt een dergelijke aanvraag snel afgehandeld op basis van nauw contact 

tussen beide commissies, praktisch ingevuld op secretarieel niveau. Voor plannen met 

toekomstige beschermde status op het RDM terrein (medio 2016 aan te wijzen als 

beschermd stadsgezicht, waarbinnen enkele toekomstige rijksmonumenten) is de 

overeengekomen werkwijze aangevuld met nadere afspraken. Wanneer er plannen op 

het RDM terrein ter beoordeling worden voorgelegd aan het Quality-team HbR, wordt 

dit team aangevuld met een lid van de welstandscommissie. Vanwege diens specialisme 

op het gebied van restauratie, heeft dit gedelegeerde lid het mandaat van de commissie 

om haar voor dit historisch waardevolle gebied te vertegenwoordigen in het Quality

team HbR. 
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Samen tot een 
positief advies komen 

Interview met Ellen de Bruijn en Josephine van der Klauw over hun werk als 

architect-medewerker  bij het secretariaat van de commissie  | Door Marit Ligtenberg* 

Ellen en Josephine vertellen over het welstandbeleid, vastgelegd in de Rotterdamse 

Welstandnota, met criteria die (via internet) voor iedereen vindbaar zijn. 

Adviseren vanuit de bedoeling van de criteria 

Op mijn vraag wat hun werk nu precies inhoudt, komt het gesprek op een belangrijke taak 

van het secretariaat: aanvragers te adviseren vanuit de bedoeling en achtergrond van de 

welstandscriteria. ‘Veel architecten zijn wel bekend met de welstandsnota’, legt Ellen uit, 

‘zeker als ze vaker in Rotterdam werken’. Maar dit geldt niet voor iedereen, zeker niet als 

iemand voor het eerst een vergunning aanvraagt. ‘Het gaat dan om het uitleggen van regels en 

dat er een reden is waarom die er zijn. ‘Daarbij gaat het niet over persoonlijke smaak’, legt 

Josephine uit, ‘maar over beleid dat is vastgesteld door de gemeenteraad. Aan de hand van dat 

beleid worden de plannen getoetst. De bedoeling daarachter is dat gebouwen in de omgeving 

moeten passen en er geen verrommeling ontstaat.’ 

Geen advies zonder zorgvuldige afweging 

Uit alle plannen die bij het secretariaat binnenkomen voor een toets aan het welstandsbeleid, 

wordt eerst (steeds naar grootte en belang) bepaald welke plannen op de agenda van de 

commissie komen. De overige plannen worden in mandaat van de commissie door de 

medewerkers van het secretariaat (allen ervaren architecten) ambtelijk getoetst aan de 

welstandscriteria. Door hun kennis en ervaring kunnen zij die toets snel uitvoeren. 

Hierbij krijgt een groot deel van de binnengekomen plannen direct een positief advies. ‘Bij 

strijd met de criteria wordt een plan plenair besproken zodat we samen tot een gewogen 

oordeel kunnen komen. Zo kan het niet gebeuren dat één iemand beslist over een aanvraag.’ 

aldus Ellen. ‘Bij onze gezamenlijke afweging is steeds de vraag: is het redelijk wat we 

verlangen, is het consequent? Het hoeft echt niet altijd een acht te zijn.’ Josephine vult aan: 

‘Redelijk binnen de context. In een beschermd stadsgezicht kijk je nou eenmaal anders dan in 

een gewone woonwijk.’ Als het secretariaat er niet uitkomt, wordt een plan alsnog aan de 

commissie voorgelegd. Alleen de commissie mag beslissen of voorbij gegaan kan worden aan 

de criteria. Die mogelijkheid moet er zijn, bijvoorbeeld voor een plan van uitzonderlijke 

kwaliteit. 
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West-Kruiskade Rotterdam 

Foto: Peter Schmidt 

Intern samenwerken: we zijn een gemeente 

Als een plan op meer beleidsaspecten dan alleen welstand niet past, wordt samen met 

betrokken collega’s een gesprek met de aanvrager georganiseerd. Ellen beschrijft een overleg 

met de aanvrager van een villa, waarin de bouwinspecteur, de collega van Stedenbouw en een 

architect-medewerker hem integraal hebben geadviseerd op alle aspecten. ‘We zijn immers 

één gemeente, je probeert met elkaar te voorkomen dat aanvragers door de bomen het bos 

niet meer zien.’ 

Betreft het een monument, dan wordt nauw samengewerkt met Bureau Monumenten. 

Gespecialiseerde monumenten-inspecteurs bereiden de monumentenplannen voor en 

bespreken ze daarna (al naar gelang het een grote- of een kleine ingreep aan een monument 

betreft) met de commissie als voorbereiding op de openbare vergadering, of met de collega’s 

van het secretariaat. Daar is Josephine de contactpersoon voor kleine monumentenplannen 

omdat zij een extra erfgoed- en monumentenopleiding heeft gedaan. 

“Het hoeft echt niet altijd een acht te zijn, in een beschermd 
stadsgezicht kijk je nou eenmaal anders dan in een gewone woonwijk.” 
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Altijd contact met aanvrager 

Als een plan duidelijk in strijd is met de criteria, wordt contact gezocht met de aanvrager. 

‘De intentie is altijd om mee te denken. In een informeel gesprek zoek je ruimte en draag je 

mogelijkheden aan om het plan aan te passen en zo een negatief advies te voorkomen.’ zegt 

Josephine ‘mensen voelen zich dan geholpen’ Ellen: ‘Bij het ene plan zijn aanpassingen 

makkelijker dan bij het andere. En in een enkel geval kom je er niet uit. Vaak gaat het dan om 

mensen die het niet eens zijn met het beleid. In de honderden plannen die je in een jaar 

behandelt, komt het misschien maar een paar keer voor dat je er echt niet uitkomt met een 

aanvrager.’ 

Buitensporigheden aanpakken 

Bij klachten over bouwwerken zonder vergunning, verwaarloosde panden of opdringerige 

reclames wordt getoetst aan de excessenregeling uit de Welstandsnota Rotterdam. Daarin is 

een exces gedefinieerd als ‘een buitensporigheid in het uiterlijk, die ook voor niet-

deskundigen evident is’. Als aan de hand van de criteria uit de excessenregeling, wordt 

vastgesteld dat er sprake is van een exces, kan de inspecteur handhavend optreden. Zonder 

excessenregeling kunnen buitensporigheden in het uiterlijk van gebouwen niet aangepakt 

worden. Josephine en Ellen geven twee voorbeelden. Eén daarvan is de West-Kruiskade: een 

multiculturele straat met allerlei toko’s, winkeltjes en eettentjes. Vooral ‘s avonds was het een 

naargeestige en onaangename plek, vooral door veel haveloze dichte rolluiken voor de 

winkels. Vanuit de afdeling Economie ontstond de vraag hoe hier iets aan gedaan kon worden. 

Zonder rolluiken zou de straat een totaal andere sfeer en aanzien kunnen krijgen. Er kwam 

een kleine subsidie beschikbaar voor het verwijderen van dichte rolluiken. Verschillende 

partijen werden ingeschakeld, waaronder welstand, om het gesprek met de ondernemers aan 

te gaan. ‘We baseerden ons op de excessenregeling, maar ook werd de Nieuwe Binnenweg als 

aansprekend voorbeeld aangehaald. Daarmee konden we de ondernemers laten zien hoe het 

ook kan. Kort daarna kregen we veel aanvragen voor aangepaste winkelpuien aan de 

West-Kruiskade.’ Inmiddels zijn van de 32 geïnventariseerde rolluiken, 29 stuks verwijderd óf 

vervangen door open rolluiken aan de binnenzijde van de etalages. Nu biedt de straat een 

meer open en levendige aanblik, ook ‘s avonds. Bij de West-Kruiskade kwam de vraag vanuit 

de gemeente. Zo’n vraag kan ook van bewoners komen. Josephine vertelt over de 

Molièrebuurt in IJsselmonde waar bewoners tot de conclusie kwamen dat hun straatbeeld 

ernstig verrommeld was. Het ging hier weliswaar niet om een exces, maar er was wel 

duidelijk vraag naar een ‘schoonheidscommissie’ (in de woorden van de bewoners). Ze kregen 

een ‘verbetercoach’ toegewezen die samen met een architect en het team van welstand 

bekeek hoe de verrommeling kon worden tegengegaan en meer samenhang in het straatbeeld 

teruggebracht kon worden. 

Schakelkast tussen aanvrager, commissie en ambtelijke organisatie 

De conclusie is dat de voornaamste taken van het secretariaat bestaan uit voorbereiding 

van- en ondersteuning bij de vergaderingen van de commissie, ambtelijke vertegenwoordiging 

en uitvoering van gemandateerd werk námens de commissie. Zo hoeft de commissie alleen 

ingezet te worden bij plannen op bijzondere plekken in de stad, of bij belangrijke gebouwen. 

Het secretariaat is een soort schakelkast tussen de aanvrager, de commissie en de ambtelijke 

organisatie. Door goed overleg, zowel intern als extern, is het altijd mogelijk om tot een 

positief advies te komen. 

* 	Marit Ligtenberg is student Architectuurgeschiedenis (MA) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. 

Zij schrijft haar afstudeerscriptie over Welstand met als casus de gemeente Rotterdam. 
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Verantwoording in feiten en cijfers 

De Commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam 

De Commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam (hierna de commissie) 

adviseert het gemeentebestuur op basis van de Woningwet én de Monumentenwet. 

Geen aparte commissies dus, die mogelijk tegenstrijdige adviezen zouden kunnen 

uitbrengen, maar één geïntegreerde commissie. In een commissie waarin beide 

vakgebieden vertegenwoordigd zijn, worden welstands- en monumentenaspecten 

efficiënt in integrale adviezen samengebracht. Want als het om een monument gaat, 

moeten bouwplannen immers (op basis van beide wetten) zowel aan het gemeentelijke 

welstands- als aan het monumentenbeleid worden getoetst. Bij 7% van de aanvragen 

gaat het om een monument. In alle andere gevallen wordt op basis van het door de 

gemeenteraad vastgestelde welstandsbeleid getoetst of het bouwplan voldoet aan de 

‘redelijke eisen van welstand’. De leden van de commissie worden voor een termijn van 

drie jaar door de gemeenteraad aangesteld. Deze termijn kan eenmaal met drie jaar 

worden verlengd. Een compact en professioneel ambtelijk secretariaat ondersteunt de 

commissie. Dit secretariaat is gepositioneerd bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 

van Stadsontwikkeling. 
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In de periode 2012 - 2014 bestond de commissie uit de volgende leden: 

Vakgebied / taak 1 januari 2012 1 januari 2013 1 januari 2014 31 december 2014 

voorzitter dr. M. Steenhuis dr. M. Steenhuis dr. M. Steenhuis ir. H. Michel 

t/m 16-10-2014 m.i.v. 16-10-2014 

(eind 2e termijn) 

burgerlid drs. N.A.H. Hoven drs. J.A.L.H. Bloks drs. J.A.L.H. Bloks drs. J.A.L.H. Bloks 

t/m 20-12-2012 m.i.v. 20-12-2012 

(eind 2e termijn) 

architect ir. R.Winkel ir. R.Winkel ir. R.Winkel  ir. P. Diederen 

t/m 04-04-2014 m.i.v. 04-04-2014 

(eind 2e termijn) 

architect ir. D.J.J. Bakker ir. D.J.J. Bakker ir. D.J.J. Bakker ir. D.J.J. Bakker 

eind 1e termijn 

per 20-12-2012 

architect ir. M. Stuhlmacher ir. M. Stuhlmacher ir. M. Stuhlmacher ir. M. Stuhlmacher 

eind 1e termijn 

per 20-12-2012 

architect (restauratie) ir. C. Berns ir. C. Berns  ir. J.J.H.M. Molenaar  ir. J.J.H.M. Molenaar  

t/m 20-06-2013 m.i.v. 20-06-2013 

(eind 2e termijn) 

architectuurhistoricus dr.W. Vanstiphout drs.W.A. Galema  drs.W.A. Galema drs.W.A. Galema 

t/m 20-12-2012 m.i.v. 20-12-2012 

(eind 1e termijn) 

Tabel G: Samenstelling Commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam periode 2012 - 2014 

Hoe werkt de commissie? 

De commissie heeft de taak om (in opdracht van B en W) aanvragen te toetsen aan de 

Welstandsnota Rotterdam. Daarbij gelden de eigen kwaliteiten van de verschillende 

Rotterdamse stedelijke gebieden als uitgangspunt. Het gaat daarbij niet om de vraag of 

een bouwplan mooi of lelijk is, maar of het zich goed voegt in de omgeving waar het 

komt. In haar adviezen beargumenteert de commissie het antwoord op deze vraag aan 

de hand van de criteria uit de welstandsnota. Alleen bouwplannen die er voor de stad 

echt ‘toe doen’, worden aan de commissie voorgelegd. Dit is over 2012 - 2014 gemiddeld 

9% van het aantal plannen dat voor welstandsbeoordeling in aanmerking komt. 

De overige, kleinere, plannen worden in mandaat van de commissie, ambtelijk 

afgedaan. Er zijn twee manieren waarop een plan kan worden voorgelegd: als 

conceptaanvraag of als aanvraag omgevingsvergunning.  Bij conceptaanvragen gaat het 

om vooroverleg. Er wordt nog geen advies aan het bestuur afgegeven. In deze fase 

volstaat een reactie aan de aanvrager, als uitgangspunt voor verdere uitwerking van het 

voorstel. Zo kan in vooroverleg toegewerkt worden naar een plan dat bij de formele 

aanvraag omgevingsvergunning kan rekenen op een snelle en soepele afhandeling. 

Bij aanvragen omgevingsvergunning wordt een advies uitgebracht aan het bestuur. 

Openbare vergadering 

De agenda’s en verslagen van de tweewekelijkse vergaderingen van de commissie zijn te 

vinden op www.rotterdam.nl/welstand. Hier staan ook de Welstandsnota Rotterdam, alle 

relevante regelingen, een overzicht van de commissieleden en een jaaroverzicht van de 

vergaderdata. De commissievergaderingen zijn openbaar. Iedereen die geïnteresseerd is, 

kan zich als bezoeker melden en zich op de hoogte stellen van wat er besproken wordt. 

Bij agendering van een plan voor de openbare vergadering worden de aanvragers altijd 

uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn en een toelichting op hun plan te geven. 

Aansluitend is er dan de gelegenheid voor het beantwoorden van vragen en een gesprek 

tussen architect en commissie. Op basis daarvan formuleert de commissie haar advies. 

De adviezen over kleine plannen worden in opdracht van de commissie door het 

secretariaat gemaakt. De voorzitter, die daartoe gemachtigd is, ondertekent deze 

adviezen. Op verzoek kunnen ook kleine plannen in de openbare vergadering worden 

geagendeerd. Als aanvragers daar prijs op stellen, wordt altijd de gelegenheid geboden 

met de commissie in gesprek te gaan. 

Hoe worden welstandscriteria toegepast? 

Een advies op een aanvraag omgevingsvergunning kan positief of negatief zijn. 

Aan positieve adviezen kunnen voorwaarden worden verbonden als er nog een 

ondergeschikte uitwerking gewenst is. Een voorwaarde kan bijvoorbeeld betrekking 

hebben op toe te passen materialen. Een positief advies houdt in dat een aanvraag 

omgevingsvergunning voldoet aan ‘redelijke eisen van welstand’ omdat geen 

strijdigheid is geconstateerd met de criteria uit de welstandsnota. Daarmee zijn er 

vanuit het oogpunt van welstand geen bezwaren tegen het afgeven van een 

omgevingsvergunning. Een negatief advies betekent dat een aanvraag in strijd is met 

het welstandsbeleid. Daarbij geldt overigens dat niet elke afwijking van het beleid tot 

een negatief advies leidt. De commissie heeft de afwegingsruimte om bij geconstateerde 

strijdigheid met het beleid, toch positief te adviseren wanneer zij van oordeel is dat het 

voorgelegde plan geen negatief effect heeft op de omgeving. Bij positieve adviezen 

wordt, vanwege de efficiency, geen toelichting geschreven over de reden waarom het 

plan past in de criteria. Alleen als het bestuur daarom verzoekt, bijvoorbeeld voor een 

beroepsprocedure, wordt het advies schriftelijk uitgewerkt. Ook wordt het positieve 

advies schriftelijk onderbouwd, wanneer de commissie gebruik maakt van haar 

mandaat om beargumenteerd van de criteria af te wijken, als zij daartoe redelijkerwijs 

aanleiding ziet. Bij negatieve adviezen wordt altijd een schriftelijke onderbouwing 
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opgesteld. De toegepaste criteria worden vermeld en voorzien van een toelichting op de 

geconstateerde strijdigheid. Hierover wordt altijd contact gezocht met de aanvrager. 

Indien termijnen dit toelaten, wordt de mogelijkheid geboden om het plan aan te 

passen. Zo kan weigering van de aanvraag omgevingsvergunning op grond van 

welstand, worden voorkomen. 

Voor welk type bouwplannen een welstandsdadvies? 

Behalve bij conceptaanvragen en aanvragen omgevingsvergunning voor reguliere 

bouw- en / of monumentenplannen, adviseert de commissie ook bij 

handhavingskwesties. Bij handhaving gaat het om illegale bouw, excessen en 

projectmatige buurt- of straatverbetering, uitgevoerd in opdracht van het bestuur6. 

In het kader van gesubsidieerde renovatieplannen werden er nog tot 2012 

renovatieadviezen afgegeven. Aan deze subsidies was de voorwaarde verbonden dat 

moest worden voldaan aan wet- en regelgeving, waaronder welstandsbeleid. 

Tabel H geeft een overzicht van het aantal afgegeven adviezen over de afgelopen drie 

jaar. Hierin zijn alle voorkomende typen advies die zijn uitgebracht, uitgesplitst naar 

aantallen. 

Aantallen adviezen Adviesjaar 2012 Adviesjaar 2013 Adviesjaar 20147 

Bouwplanadviezen 1555 1172 1041 

Monumentenadviezen 101 99 126 

Adviezen op conceptaanvragen 171 179 154 

Handhavingsadviezen 75 13 14 

Renovatieadviezen 14 0 0 

Totaal per Adviesjaar 1916 1463 1335 

Tabel H: Aantallen adviezen 2012, 2013 en 2014 

Aantallen bouwplannen, aantallen adviezen 

Bij analyse van de cijfers uit tabel H valt als eerste op dat het aantal bouwplanadviezen 

is afgenomen. Naast de crisis in de bouw is deze daling mede toe te schrijven aan de 

toegenomen mogelijkheden voor vergunningvrije bouwactiviteiten. Wel zullen de 

definitieve cijfers over 2014 iets hoger uitvallen, omdat de afhandeling van een klein 

percentage van de dossiers uit 2014 op de peildatum nog niet was afgerond. 

6 Bij de cijfers in tabel H is geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende vormen van handhaving. 

7 Peildatum 15 maart 2015 
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Het aantal monumentenadviezen was over 2012 en 2013 stabiel (sinds 2010 ligt dit 

aantal rond de 100) met een opvallende stijging van ca 25% naar 126 in 2014. Tegen de 

algemene dalende trend van sterk afgenomen bouwactiviteit in de afgelopen jaren, 

betekende het constante aantal tot 2013 al een relatieve stijging van de bouwactiviteit 

bij monumenten. De toename in 2014 houdt gelijke tred met het sterk gestegen aantal 

aanvragen voor monumentenplannen en is des te meer opmerkelijk, wanneer de 

toegenomen mogelijkheid voor vergunningsvrije ingrepen op monumenten in 

aanmerking wordt genomen. Ook het min of meer stabiele aantal adviezen op 

conceptaanvragen (tegen de dalende trend in) betekent een relatieve toename van het 

vooroverleg dat met de commissie wordt gevoerd. Maakte het aandeel adviezen op 

conceptaanvragen in 2012 nog 9% uit van het totaal, in 2013 en 2014 steeg dit aandeel 

naar 12%. De commissie ziet deze rolverandering van beoordeling in het eindstadium 

van het vergunningenproces, naar gesprekspartner in de ontwikkelfase van bouw

plannen, als een positieve ontwikkeling. Opgemerkt moet worden dat, alhoewel het 

leeuwendeel van de adviezen wordt uitgebracht op reguliere bouwplannen, dit slechts 

in beperkte mate iets zegt over de benodigde tijdsbesteding. Advisering bij 

monumenten is vele malen complexer dan bij de meeste gewone bouwaanvragen. 

Tabel I toont het aantal bouwplannen waarop in de periode 2012 - 2014 advies werd 

uitgebracht, met een onderscheid tussen plannen waarover de commissie adviseerde en 

die door het secretariaat werden afgedaan. Daaronder het totaal van alle uitgebrachte 

welstandsadviezen (dwz. zonder onderscheid tussen typen plannen of soort adviezen) 

Daaruit volgt het gemiddelde aantal uitgebrachte adviezen per plan. 

Aantallen bouwplannen / adviezen 2012 2013  2014 

Commissieplannen 125 114 105 

Secretariaatsplannen 1213 1097 1044 

Totaal bouwplannen 1358 1211 1149 

Totaal adviezen 1916 1463 1335 

Gem. aantal adviezen per bouwplan 1,41 1,21 1,16 

Tabel I: Aantallen bouwplannen / aantallen adviezen in 2012, 2013 en 2014 

Uit de uitgesplitste aantallen ‘commissieplannen’ en ‘secretariaatsplannen’ blijkt dat 

slechts een beperkt aantal plannen wordt voorgelegd aan de commissie. Het aandeel 

‘commissieplannen’ ligt gemiddeld rond de 9% Om precies te zijn: 9,2% in 2012, 9,4% in 

2013 en 9,1% in 2014. De overige ruim 90% wordt ambtelijk getoetst aan het welstands

beleid door architect-medewerkers, werkzaam bij het secretariaat van de commissie. 

Onder mandaat van de commissie worden deze ‘secretariaatsplannen’ van advies 

voorzien. Het gegeven dat het aantal adviezen groter is dan het aantal ingediende 

bouwplannen is het logische gevolg van het feit dat niet alle aanvragen direct voldoen 
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aan de welstandscriteria. Naast een percentage plannen dat in een keer leidt tot een 

positief advies, staat een aantal waarop aanvankelijk een negatief advies wordt 

opgesteld (na aanpassing veelal gevolgd door een positief eindadvies). 

Ook komt het voor dat tijdens de realisatie van een bouwplan ingrijpende veran

deringen worden doorgevoerd (bijvoorbeeld ander materiaalgebruik) waardoor een 

nieuw welstandsadvies noodzakelijk is. Dit draagt eveneens bij aan een verhoudings

getal van meer dan een advies per aanvraag. Opmerkelijk is de afname van dit 

verhoudingsgetal: het gemiddelde aantal adviezen per bouwplan daalde van 1,41 in 

2012 naar 1,21 in 2013 en 1,16 in 2014. Deze afname hangt samen met verschillende 

vernieuwingen en veranderingen waarop nader is ingegaan in het hoofdstuk 

‘Innovatieve kaders’ (blz 37). 

Hieronder in tabel J een diagram met het aantal bouwplannen per deelgemeente dat in 

2012 en 2013 aan welstand werd voorgelegd. Omdat per 19 maart 2014 een einde kwam 

aan de bevoegdheden m.b.t. vergunningverlening van de deelgemeentes, bevat deze 

tabel alleen aantallen over 2012 en 2013. 

Tabel J: Aantal bouwplannen per deelgemeente in 2012 en 2013 

Opvallend is het relatief hoge aantal bouwplannen in de deelgemeentes Centrum, 

Hillegersberg - Schiebroek en Prins Alexander. De hoge aantallen voor Hillegersberg-

Schiebroek en Prins Alexander zijn het gevolg van het grote aantal aanvragen die 

betrekking hebben op kleine bouwwerken (met name dakkapellen). De hoge aantallen 

in deelgemeente Centrum weerspiegelen de nog altijd relatief grote bouwactiviteit in 

het hart van Rotterdam. 
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Bijzondere projecten die de commissie heeft opgezet 

¬ 16 april 2012 Bijeenkomst georganiseerd voor 20 voorzitters over nieuwe 

Omgevingswet (samenwerking 4 grote steden). 

¬ december 2012 Overstap van planpresentatie op papier naar volledig digitale 

presentatie. 

¬ 2 april 2013 Excursie met raadscommissie FIB. 

¬ 17 april 2013 Excursie Q-team Havenbedrijf Rotterdam. 

¬ 27 juni 2013 Ontvangst ALV landelijke Federatie Ruimtelijke Kwaliteit met oa. 

excursie Nieuwe Binnenweg & toelichting op Rotterdams ruimtelijk 

kwaliteitsbeleid door voorzitter en secretaris. 

¬ voorjaar 2014 Serie kennismakingsgesprekken / workshop ‘kennisdeling 

welstandsbeleid’ voor inspecteurs van afdeling Toezicht Gebouwen. 

In opdracht van de commissie verzorgd door secretariaat cie W+M. 

Momenten waarop de voorzitter de commissie heeft vertegenwoordigd 

¬ 1 februari 2012 Voorzittersoverleg 4 grote steden (den Haag). 

¬ 14 april 2012 Spreker in discussie over de toekomst van welstand, Aorta 

(architectuurcentrum Utrecht). 

¬ 30 mei 2012 AIR thema-avond over nieuwe bouwcultuur van Rotterdam, met 

Astrid Sanson (diercteur Binnenstad en Stedelijke kwaliteit). 

¬ 19 november 2012 Overleg met Hans Smits (ceo Havenbedrijf Rotterdam nv) inzake 

procesafspraken met commissie en Quality-team HbR. 

¬ 30 april 2013 Interview AD Rotterdam. 

¬ 24 maart 2014 Bezoek aan Overleg Gebiedsmanagement voor kennismaking met de 

gebiedsontwikkelaars en toelichting op proces welstandsadvisering. 

¬ 15 juli 2014 Overleg met woningcorporatie Havensteder inzake renovatie 

tuindorp Vreewijk met Henk Rotgans (dir. Onderhoud & 

Ontwikkeling) en projectteam Vreewijk. 

¬ 20 augustus 2014 Opname interview voor filmserie ‘Vreewijk, kroniek van een 

herstructurering’ over renovatieproces tuindorp Vreewijk. 

Foto pagina 54-55: Peter Schmidt 
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