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inhoudsopgave 

VOORWOORD 

VOORWOORD 
De commissie voor Welstand en Monumenten kreeg in 2016 een 
royale en zeer gevarieerde reeks bouwprojecten op haar agenda. Het 
hoort ongetwijfeld bij de opbloeiende conjunctuur dat de commissie 
ook een fors aantal woontorens onder ogen kreeg, als conceptplan 
of als definitieve aanvraag. Bij elkaar opgeteld blijken deze torens 
goed voor een hoogte van 1250 meter. Maar lang niet alle nieuwe 
gebouwen zijn hoogbouw. 

Zo voltrekt zich achter hoge muren aan de Noordsingel een 
opmerkelijke transformatie van de voormalige Penitentiaire Inrichting 
tot genereus wooncomplex. En op de zuidelijke Maasoever, op de 
kop van Feijenoord, wordt gewerkt aan een nieuw aantrekkelijk 
woonmilieu. Wellicht gaan wij over enkele jaren zelfs spreken van 
de ‘zuidelijke binnenstad’. Ook is een nieuw icoon in aantocht: 
het plan voor het Collectiegebouw van Museum Boijmans Van 
Beuningen werd afgerond en inmiddels zijn in het Museumpark de 
bouwwerkzaamheden voor een opzienbarend gebouw begonnen. 
In de binnenstad wordt voortgebouwd op de Wederopbouw door 
te restaureren, te transformeren en hier en daar nieuw te bouwen. 
Een reeks toonaangevende projecten draagt bij aan de ontwikkeling 
van een meer gevarieerde binnenstad die een mix is van wonen, 
winkels en kantoren. Met het Forumproject krijgt het zuidelijk deel 
van de Lijnbaan een nieuw aanzicht. Het voormalige Jungerhanspand 
wordt gerestaureerd. En hetzelfde geldt voor de voormalige 
Amrobank aan de Coolsingel, nu boekhandel Donner. Daarvan 
wordt de kantoortoren verbouwd tot woningen met markante 
welvende balkons. In het vroegere kantoor van De Utrecht, recht 
tegenover het voormalige hoofdpostkantoor, worden eveneens 
woningen gerealiseerd. Maar niet alles is ‘wonen’. Het monumentale 
bankgebouw van de Nederlandse Handelmaatschappij aan de Blaak 
zal na de monumentale verbouw zijn kantoorfunctie behouden, maar 
dan als een modern verzamelkantoor. 
Onder de monumentaanvragen was de restauratie van de 
Maastunnel onmiskenbaar de belangrijkste. De tunnel maakt deel uit 
van het langste rijksmonument van Rotterdam, het Maastunneltracé. 
De commissie heeft er nadrukkelijk voor gepleit dat de komende 
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jaren alle onderdelen van dit typisch Rotterdamse icoon worden 
gerestaureerd: de ventilatiegebouwen, garages en entreegebouwen 
aan beide oevers en het bijna twee kilometer lange tracé, met de 
fameuze maar nu helaas zwaar beschadigde tegelwanden. 
Ook werden de eerste nieuwbouwprojecten in het kader van het 
Nationaal Programma Rotterdam Zuid aan de commissie voorgelegd. 
De commissie pleit ervoor om deze nieuwe tijdslaag een sterke 
architectonische zeggingskracht mee te geven die past bij de grote 
ambities van het Nationaal Programma. 

Een slagvaardige en oplossingsgerichte werkwijze met een 
onveranderd hoge kwaliteitsstandaard, dat is de ambitie van de 
commissie – geen uitgebreide slagenwisselingen over en weer, maar 
serieus overleg gericht op realisatie. Want wie een bijdrage aan 
de stad wil leveren, heeft recht op deskundige adviezen van een 
commissie die meedenkt. De commissie is blij dat veel plannen al in 
de conceptfase worden voorgelegd. Zo krijgen aanvragers vroegtijdig 
een beeld van de toetsing aan de Welstandsnota en kunnen zij 
hun plannen daarop voorbereiden en aanpassen. Dat naast de 
architecten tegenwoordig ook de opdrachtgevers meestal bij de 
besprekingen aanwezig zijn, levert eveneens een belangrijke bijdrage 
aan een soepel verloop van het proces. Voor veruit de meeste 
aanvragen blijken inmiddels niet meer dan twee besprekingen nodig. 
Het zijn bij uitstek de grote, ingewikkelde en bijzondere plannen 
die bij de commissie op tafel komen. In 2016 ging het om iets meer 
dan acht procent van de in totaal 1590 plannen. Een vakkundig 
secretariaat staat de commissie bij en handelt het grootste deel 
van de plannen in mandaat af. Loopt het secretariaat tegen lastige 
kwesties aan, dan schakelt het de commissie in. 

De leden van commissie en de medewerkers van het secretariaat 
zijn op basis van hun ervaring in het veld goed op de hoogte 
van veel ruimtelijke vraagstukken. Daarnaast worden regelmatig 
activiteiten op touw gezet om inzicht en deskundigheid te vergroten. 
Zo reisde de commissie in 2016 af naar Eindhoven om daar 
bedrijfs- en kantoorgebouwen te bezoeken die zijn getransformeerd 
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VOORWOORD 

naar wooneenheden. Een werkbezoek en workshop in Merwe-
Vierhavens boden de basis voor een uitgebreide reactie op 
de ontwikkelingsstrategie voor dit gebied, op verzoek van het 
Havenbedrijf. Ook brachten de voorzitter van de commissie, het 
hoofd Stedenbouw en het secretariaat van de commissie een 
werkbezoek aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit van Den Haag 
om van de ervaringen in die stad te leren. 

Samen met de afdeling Stedenbouw heeft de commissie voor 
Welstand en Monumenten een belangrijke rol in de regie op de 
ruimtelijke kwaliteit in Rotterdam. De nieuwe Omgevingswet pleit 
voor de beoordeling van bouwplannen in een vroege fase (‘aan de 
voorkant’) en beter geïntegreerd binnen de gemeente (‘over de 
volle breedte’). De nieuwe wet is zeker een reden om de bestaande 
organisatie rond de ruimtelijke kwaliteit tegen het licht te houden. 
Maar ook de praktijk van de planontwikkeling geeft aanleiding 
tot veranderingen. Ontwikkelende partijen willen in een vroeg 
stadium zekerheid of zij de juiste weg bewandelen wat betreft de 
stedenbouwkundige, architectonische en programmatische aspecten 
van hun plannen. De commissie merkt dat zij hun plannen steeds 
vaker al in een vroeg stadium voorleggen. In het belang van alle 
partijen die werken aan de stad is er alle aanleiding om te zoeken 
naar een formule waarbij de gemeente desgevraagd al in een vroeg 
stadium vanuit verschillende invalshoeken de ingezette koers kan 
beoordelen. Een dergelijke vroegtijdige en integrale kwaliteitsregie 
zal met name bij initiatieven voor gecompliceerde plannen effectief 
kunnen zijn. 

Op de volgende pagina’s vindt u een dwarsdoorsnede van de plannen 
die in 2016 op de agenda stonden van de commissie voor Welstand 
en Monumenten. 

ir. Han Michel, 

voorzitter commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam
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Drie appartementen, drie NOORDSINGEL stadswoningen en espresso-/wijnbar 
Ontwerp artisan architects LOFTS Opdrachtgever Noordsingel Lofts bv 
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PROJECTEN 2016 

Herbestemming monumentaal school
gebouw met klooster naar 39 woningen 
Ontwerp EGM architecten BREITNERSTRAAT Opdrachtgever VORM Ontwikkeling bv 
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Depot voor Museum Boijmans Van 
Beuningen 
Ontwerp MVRDV 
Opdrachtgever Museum Boijmans Van 
Beuningen, Stichting De Verre Bergen, COLLECTIEGEBOUW gemeente Rotterdam 
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PROJECTEN 2016 

BIOSCOOP PATHÉ Vernieuwing van de gevel 
Ontwerp Koen van Velsen architecten SCHOUWBURGPLEIN Opdrachtgever Pathé 
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Renovatie toren en toevoeging van 
een glazen uitbreiding met groot 
auditorium, twee restaurants en 
virtueel theater KPN 	 Ontwerp V8 architects 
Opdrachtgever Real I.S. AG. München HOOFDKANTOOR	 / KPN 
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PROJECTEN 2016 

Woontoren 344 appartementen en 
circa 1060 m2 GO commerciële ruimte THE TERRACED Ontwerp OZ 
Opdrachtgever Provast en First TOWER Sponsor 
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482 woningen (high-rise 255 woningen, 
mid-rise 227 woningen), voorzieningen, 
kantoren en horeca (parkcafé, panorama-
restaurant en terras) en dakpark 
Ontwerp high-rise Dam & Partners 
Architecten 
Ontwerp mid-rise KAAN Architecten 
Opdrachtgever Zalmhaven cv (een samen-DE ZALMHAVEN werkingsproject van AM en Amvest) 
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PROJECTEN 2016 

150 m hoge woontoren met 280 appar
tementen en penthouses uiteenlopend 
van 60 tot 400m2 

Ontwerp V8 architects COOLTOREN Opdrachtgever U Vastgoed 
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TUIN VAN 
NOORD 

Transformatie voormalige Noordsingel
gevangenis naar woningen en stadspark 
Ontwerp Wessel de Jonge architecten 
(masterplan + architectuur) / 
Atelier Quadrat (masterplan + 
landschapsontwerp) 
Opdrachtgever Tuin van Noord bv 
(samenwerking HD groep en BAM Wonen) 
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PROJECTEN 2016 

Sloop / nieuwbouw 50 woningen 
Architect A3 Architecten PUTSEBOCHT Opdrachtgever Woonstad 
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Transformatie en herbestemming naar 
24 huurappartementen. Onder de kerk 
een halfverdiepte parkeergarage voor 
24 auto’s CHRISTUS	 Ontwerp Architectenbureau Rutten 
van der Weijden KONINGKERK	 Opdrachtgever Accresco Vastgoed 
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PROJECTEN 2016 

Binnenstedelijk woongebouw met 76 
appartementen voor bewoners met een 
stedelijke leefstijl 
Ontwerp IWT en Studio For New 
Realities 
Opdrachtgever LSI Projectinvestment 
in samenwerking met INSPIRE real WILLEMSTOREN estate en Van Wijnen voor Delta Lloyd 
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375 appartementen met 
gemeenschappelijke voorzieningen en WOONGEBOUW commerciële functies in de plint 
Ontwerp Rijnboutt COBANA Opdrachtgever Heijmans Vastgoed bv 
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PROJECTEN 2016 

TRAININGS
COMPLEX PROFS Ontwerp: MoederscheimMoonen 

Architects FEYENOORD Opdrachtgever Feyenoord Rotterdam nv 
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Renovatie voormalig Shell kantoor 
Ontwerp OZ 
Opdrachtgever PPF Real Estate HOFPLEIN 19 Holding bv 
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PROJECTEN 2016 

LANDGOED
 
DE TEMPEL
 
Restauratie en herontwikkelingsplan 
groen erfgoed (rijksmonumentaal 
landgoedpark) 
Ontwerp Bureau B+B Stedebouw en 
Landschapsarchitectuur 
Opdrachtgever SB4 – Stadsontwikkeling 
Rotterdam 
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EEN STAD MET 
KARAKTER 

DE COMMISSIE 
REFLECTEERT 
OP DRIE 
RUIMTELIJKE 
KWESTIES IN 
ROTTERDAM, IN 
GESPREK MET 
ARCHITECTUUR
HISTORICUS 
CATJA EDENS 
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EEN STAD MET KARAKTER 

Een belangrijke 
kwaliteit is dat 
Zuid nieuwkomers 
en lagere-
inkomensgroepen 
toegang biedt tot de 
woningmarkt 

Gezamenlijk zien het secretariaat en de leden van de commissie 
voor Welstand en Monumenten alle bouwplannen voor Rotterdam 
voorbijkomen. Zij adviseren op het niveau van de afzonderlijke 
projecten, maar doen tevens observaties met betrekking tot bredere 
ontwikkelingen die de stad doormaakt en nog tegemoet kan zien. 
Voor welke vraagstukken staan wij als stad en welke ontwikkelingen 
verdienen onze speciale aandacht? 

Zorgen voor Zuid 
De aandacht voor Rotterdam Zuid groeit. In 2014 werden met 
het Nationaal Programma Rotterdam Zuid nieuwe perspectieven 
voor wonen, werken, welzijn en onderwijs op Zuid gepresenteerd. 
Onderdeel van dit programma is het Ruimtelijk Perspectief dat 
aanstuurt op een breder en hoogwaardiger aanbod van woningen 
en woonomgevingen. Op die manier zal er in de toekomst meer te 
kiezen zijn in Rotterdam Zuid en kan het zich ontwikkelen tot een 
volwaardiger stadsdeel. 
Opvallend is dat in Rotterdam Zuid veel van de lagere-
inkomensgroepen gehuisvest zijn – in veel gebieden gaat het zelfs 
om meer dan de helft van de bewoners. Dat nieuwkomers en 
lagere-inkomensgroepen hier toegang hebben tot de woningmarkt, 
is een belangrijke kwaliteit van Zuid. De keerzijde van de medaille 
is echter dat het aanbod vrij eenzijdig is en er weinig woningen zijn 
voor midden- en hogere inkomens. Het gevolg is dat bewoners vaak 
noodgedwongen wegtrekken zodra zij zich duurdere woonruimte 
kunnen permitteren. Ook is voor degenen die op Zuid zijn opgegroeid 
en er willen blijven wonen, de keuze beperkt. Zo blijven belangrijke 
kansen van de ‘opwaartse kracht’ van bestaande bewoners die hun 
wooncarrière op Zuid willen voortzetten, onbenut. Juist hier liggen 
mogelijkheden voor een sterker en gevarieerder Rotterdam Zuid. 
Het werken aan goede woonkwaliteit in Rotterdam Zuid moet 
een compleet verhaal zijn. Het gaat niet alleen om de individuele 
woningen, maar ook om de balans tussen verschillende typen 
huur- en koopwoningen. Daarnaast is de kwaliteit van de complete 
woonomgeving – inclusief openbare ruimte, voorzieningen en 
groen – cruciaal. De commissie is ervan overtuigd dat de historische 
bebouwing in wijken als Afrikaanderwijk, Bloemhof en Hillesluis van 
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De historische 
bebouwing kan 
een belangrijke 
inspiratiebron bieden 
voor nieuwbouw 

grote waarde is voor de authenticiteit van deze gebieden. Deze biedt 
een inspirerend uitgangspunt voor nieuwe ingrepen waarbij de wijken 
hun ruimtelijke identiteit kunnen behouden en versterken. 
De commissie voor Welstand en Monumenten volgt de ontwikkelingen 
op Zuid op de voet, met name waar het gaat om de plannen voor 
de laatnegentiende-eeuwse en vroegtwintigste-eeuwse wijken. De 
bestaande woningen zijn hier veelal verouderd en voldoen niet meer 
aan hedendaagse technische eisen, bijvoorbeeld op het gebied van 
duurzaamheid en geluidsisolatie. Verschillende rondes van renovaties 
hebben het oorspronkelijke architectonische beeld verstoord. 
Daarnaast zijn er veel particuliere woningverhuurders die weinig 
doen aan het onderhoud van hun panden en geen plannen maken 
voor de lange termijn. Al met al ontbreekt het op veel plekken aan 
investeringen in de kwaliteit van de wijk. 

De commissie constateert dat corporaties het woningvraagstuk 
in Rotterdam Zuid veelal pragmatisch benaderen. Als oude 
bebouwing niet meer aan de technische eisen voldoet, 
is de beslissing tot sloop snel genomen. Toch zouden de 

Nieuwbouw aan de Putsebocht in de wijk Bloemhof, Rotterdam Zuid 
Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam. Ontwerp: A3 Architecten (Foto: Frank Hanswijk) 
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EEN STAD MET KARAKTER 

stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten van de oude 
bebouwing een grotere rol kunnen spelen bij de afweging tot 
renovatie of sloop. Ook bieden ze een belangrijke inspiratiebron 
voor nieuwbouw. Nu lijkt de vervangende nieuwbouw vaak 
te veel geënt op de standaard van Vinexuitbreidingen met 
eengezinswoningen in rijtjes zonder bijzondere details. 
Hoekoplossingen ontbreken eveneens, terwijl juist de gebouwde 
hoeken zo kenmerkend zijn voor het karakter van de oude wijken 
met hun gesloten bouwblokken. Een bijkomend nadeel is de lagere 
dichtheid van de nieuwbouw, wat weer gevolgen heeft voor het 
draagvlak van voorzieningen in de wijken. 

Recentelijk zijn verschillende nieuwe woningbouwprojecten 
opgeleverd of in voorbereiding genomen voor de oudere wijken op 
Zuid. We kunnen ze zien als de eerste stappen in een omvangrijke 
operatie van sloop en nieuwbouw die de woonkwaliteit van wijken 
op Rotterdam Zuid moet gaan verbeteren. Maar welke bijdrage 
leveren deze projecten eigenlijk aan hun omgeving? In hoeverre 
zijn ze gebaseerd op reeds aanwezige cultuurhistorische kwaliteiten 
zoals in kaart gebracht in de architectuurhistorische verkenningen? 
Hoe hoog is de ambitie en is nieuwbouw wel altijd het juiste 
antwoord? De commissie pleit voor een samenhangende en 
ambitieuze benadering van de opgave op Zuid, ook op het gebied 
van stedenbouw, architectuur en programmering. Op dit moment 
dreigt het gevaar dat de ontwikkelingen blijven steken in een 
reeks ad-hocbouwprojecten zonder het beoogde effect van een 
samenhangende grote operatie. De commissie roept de betrokken 

De corporaties kunnen 	 partijen dan ook op om snel de koppen bij elkaar te steken om te 
komen tot een ‘ruimtelijk kwaliteitsstatement’. het voortouw nemen Daarvoor lijken de corporaties inspiratie en overleg goed te 

met steun van de 	 kunnen gebruiken. Zij beschikken over weinig middelen en 
bewegingsruimte en zijn daardoor geneigd te kiezen voor de meest gemeente die werkt economische oplossingen binnen minimale eisen van welstand. 

aan de openbare 	 De commissie gelooft echter dat meer visie en ambitie veel 
voor Zuid kunnen betekenen. Toch zijn het juist de corporaties ruimte die in Rotterdam Zuid een belangrijke rol kunnen spelen bij het 
realiseren van meer variatie en meer kwaliteit. In een situatie met 
gesnipperd bezit van corporaties en particuliere partijen kunnen 
zij het voortouw nemen, ondersteund door meer aandacht voor 
de inrichting van de openbare ruimte vanuit de gemeente. Een 
voorbeeld van deze aanpak is de Pretorialaan die enkele jaren 
geleden een succesvolle upgrade heeft gekregen. 
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Inmiddels voert de commissie een reeks van constructieve 
gesprekken met corporatie Woonstad over het thema kwaliteit. Dit 
past in een andere meer proactieve en integrale benadering van 
de stad, in lijn met de Omgevingswet die naar verwachting medio 
2020 in werking treedt. 

De Pretorialaan in 2015 
(Foto: Frank Hanswijk) 
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Ook Rotterdam kent 
een traditie van 
kerktransformaties 

EEN STAD MET KARAKTER 

Wat doen we met de kerken 
De leegstand van kerkgebouwen is een fenomeen waar Rotterdam 
net als veel andere steden en dorpen al langer mee te maken heeft. 
Sinds de jaren zeventig en tachtig hebben veel kerkgebouwen door 
teruglopende bezoekersaantallen hun deuren moeten sluiten. Hoe 
met de situatie wordt omgegaan hangt van verschillende factoren 
af. Soms wordt gekozen voor sloop, in andere gevallen voor 
transformatie. 
Rond het jaar 2000 was er sprake van een hausse aan 
kerktransformaties in ons land. Het leverde veel inspirerende 
voorbeelden op zoals de Dominicanenkerk in Maastricht en de 
Broerenkerk in Zwolle die werden verbouwd tot boekhandel, 
de Pniëlkerk in het Amsterdamse Bos en Lommer die een 
functie kreeg als cultuurpodium en de Haagse Pius X-kerk, nu in 
gebruik als gezondheidscentrum. Tevens zijn veel kerkgebouwen 
getransformeerd tot woningen en wooncomplexen, zoals de 
Opstandingskerk in Schiedam in 2003. 

Rotterdam kent ook een traditie van kerktransformaties. Daarvan 
is de Allerheiligste Verlosserkerk in Crooswijk een van de oudste 
voorbeelden. Deze werd begin jaren tachtig verbouwd tot een 
wooncomplex voor studenten en bleef op die manier behouden 
als een markante verschijning in het straatbeeld. Een kerkje aan de 
Terbregse Rechter Rottekade werd in 2010 getransformeerd tot een 
royale woning waarin de kerkelijke ruimte van vloer tot houten kap 
beleefbaar blijft. In Rotterdam Delfshaven werd in 2013 een kerk 
uit de jaren dertig verbouwd tot multifunctionele accommodatie 
De Brandaris waarvoor het gebruiksoppervlak intern werd 
verdrievoudigd. 
Een actueel voorbeeld is de transformatie van de Heilige Familiekerk 
in Rotterdam Noord, ontworpen door Jos Cuypers. Begin jaren tach
tig is het gebouw opgesplitst om plaats te bieden aan een combinatie 
van een buurthuis en de Heilige Familieparochie. Nu zal het gebouw 
in zijn geheel worden getransformeerd tot zorgcentrum voor ernstig 
zieke kinderen. Een medische bestemming als deze stelt hoge eisen 
aan een gebouw en vraagt veel technische voorzieningen. De com
missie spreekt haar bewondering uit voor de keuze voor transformatie 
die weliswaar vraagt om een grotere inspanning in het ontwerptraject 
maar ook van grote waarde zal zijn voor de ligging, sfeer en uitstraling 
van de nieuwe zorginstelling en de directe omgeving. 
Een ander voorbeeld is de herbestemming van de Christus 
Koningkerk van architect H.P.J. de Vries tot appartementencomplex. 
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De monumentale pannenkap maakte de daglichttoetreding voor de 
geplande appartementen tot een complex vraagstuk. Er is gekozen 
voor een ontsluiting langs de zijbeuken van het gebouw. Daarboven 
komen de woonruimtes direct aan de gevel te liggen waarvoor in 
de kap extra vensters worden aangebracht. Het parkeren – zeker 
bij dit soort projecten een ingewikkeld vraagstuk – wordt in een 
half verdiepte parkeergarage ondergebracht. Een belangrijke 
kwaliteit schuilt in de centrale entree aan de voorzijde waar de 
oorspronkelijke ruimte van vloer tot kap intact is gebleven. 
Tevens voor oude en monumentale kerkgebouwen die hun kerkelijke 
functie kunnen behouden, zijn aanpassingen vaak nodig en wenselijk. 
Hier gaat het om lichtere vormen van transformatie. Een goed 
voorbeeld is de Laurenskerk in het hart van de stad die niet alleen 
ruimte biedt voor de eredienst maar ook voor concerten, feesten, 
exposities en horeca. Deze ontwikkelingen zijn niet zo onlogisch als 
ze op het eerste gezicht lijken. Ze zorgen voor toeloop en inkomsten 

Allerheiligste Verlosserkerk in 1985 getransformeerd tot wooncomplex De Kerk, Rotterdam Crooswijk 
(Foto: Frank Hanswijk/Hannelore Smilde) 
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EEN STAD MET KARAKTER 

Soms is het gemis aan 
een charismatisch 
gebouw met een 
centrale functie nog 
altijd voelbaar 

en verstevigen de rol van het kerkgebouw als spil in de gemeenschap. 
Daarbij komt dat kerkgebouwen niet statisch zijn. Er wordt door 
de eeuwen heen aan gesleuteld en gebouwd, wat de aanpassingen 
die nodig zijn voor dit soort nieuwe functies tot een natuurlijke 
ontwikkeling maakt. Al eind jaren zeventig ontwierp architect Quist 
aan de noordkant van de Laurenskerk een zorgvuldige uitbreiding in 
de vorm van een reeks abstracte natuurstenen kubussen. Ook het 
groene stadspark op het voorplein van de Laurenskerk dat dit jaar 
gereedkwam, kan worden gezien als een aanvulling. 
Een belangrijk punt is de monumentenstatus. Geniet een 
kerkgebouw bescherming als monument, dan ligt transformatie voor 
de hand – is dit niet het geval, dan is sloop vaak een reële optie. 
Op die manier zijn in de jaren zeventig en tachtig veel negentiende- 
en twintigste-eeuwse kerken uit het straatbeeld verdwenen. Op 
initiatief van de kerkgemeenschappen die eigenaar waren van de 
grond, werden ze vaak vervangen door bejaardentehuizen en andere 
zorginstellingen. Meestal gaat het om monumentale plekken in het 
stedelijk weefsel, waar het gemis van een charismatisch gebouw met 
een centrale functie nog altijd voelbaar is. 
De commissie vindt het van belang om de stedenbouwkundige 
balans op dit soort plekken voor de toekomst beter te bewaken. Een 
gemeentelijke monumentenstatus blijkt daarbij een goed middel om 
te sturen op behoud en transformatie. 

Door transformaties te stimuleren hoopt de commissie dat de 
expertise op dit gebied zal toenemen en sloop vaker kan worden 
voorkomen. Zij vindt het belangrijk meer inzicht te krijgen 
in het kerkenbestand van Rotterdam. Hoe staat het met de 
geloofsgemeenschappen? Waar is sprake van leegloop en sluiten 
kerken hun deuren of staan zij al leeg? Daarom onderschrijft zij 
het belang van systematisch onderzoek naar deze gebouwen in 
Rotterdam zoals inmiddels is opgenomen in de Erfgoedagenda 
Rotterdam 2017-2020 als een nog op te starten project. 

Voortbouwen op de Wederopbouw 
Rotterdam is een typisch naoorlogse stad. Nu de waardering voor de 
stedenbouw en architectuur uit deze periode groeit, dient zich de 
vraag aan hoe we kunnen voortbouwen op de bestaande kwaliteiten. 
In Rotterdam is Wederopbouwarchitectuur beeldbepalend voor 
het centrum van de stad. De breuklijn die de Tweede Wereldoorlog 
teweegbracht in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad is extreem 
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Ongeveer driekwart 
van de bebouwing 
in het centrum van 
Rotterdam stamt van 
na het bombardement 

te noemen: ongeveer driekwart van de bebouwing in het centrum 
stamt van na het bombardement. Toch zouden we wat betreft de 
kenmerkende mentaliteit van vooruitgang waarmee aan de stad is 
gebouwd, wél kunnen spreken van een doorgaande lijn. 
Het ideaal van de moderne, kosmopolitische stad deed in Rotterdam 
namelijk al aan het eind van de negentiende eeuw zijn intrede. 
De Nieuwe Waterweg, gegraven in 1872, maakte de bloei van 
Rotterdam als centrum voor de handel over water mogelijk, wat het 
zelfbewustzijn van Rotterdam een enorme impuls heeft gegeven. 
De stad ging zichzelf zien als wereldspeler en er brak een periode 
aan van hoogstaande technische vernieuwingen zoals stadsbrede 
riolering rond de eeuwwisseling, vele vernieuwingen in de haven 
en de bouw van De Hef als technologisch hoogstandje in 1927. 
Opvallend was de kosmopolitische ambitie die spreekt uit ruimtelijke 
ingrepen zoals de demping en herinrichting van de Coolsingel tot 
een Rotterdamse Champs Elysées. 
De gevolgen van het bombardement in de Tweede Wereldoorlog 
waren ingrijpend en traumatisch. Rotterdam zag echter kans om 
zich te herpakken door terug te grijpen op het vooroorlogse, 
grootstedelijke elan. Met de planning van een nieuw, modernistisch 
stadscentrum werd de koers van modernisering nóg grootser en 
radicaler voortgezet. 

Het resultaat van deze voortvarendheid bepaalt tot op de dag 
van vandaag het beeld van de binnenstad. Naast modernistische 
monumenten in verschillende stijlen zoals De Doelen en de 
Rotterdamse Bank aan de Coolsingel, is er een groot volume aan 
kantoor-, winkel- en woongebouwen uit de Wederopbouw. Puur 
functionalistische architectuur met strakke, rechthoekige volumes 
is bijvoorbeeld te vinden aan de Lijnbaan en het Binnenwegplein. 
Ook is er veel zogenaamde shake-hands-architectuur waarin 
functionalistische zakelijkheid wordt gecombineerd met meer 
traditionele stijlkenmerken en het gebruik van baksteen met sierlijk 
prefabbeton. Uiteraard is er sinds de naoorlogse jaren doorgebouwd 
aan de binnenstad, maar het volume aan nieuwe gebouwen uit één 
tijdvak werd nooit meer zo groot als wat in de late jaren veertig en 
de jaren vijftig is gerealiseerd. 

Lange tijd bestond echter weinig waardering voor het 
Wederopbouwcentrum van Rotterdam dat zich kenmerkt door 
een wezenlijk andere esthetiek dan die van geliefde Oudhollandse 
steden als Amsterdam, Utrecht of Delft. In vergelijking werd de 
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modernistische binnenstad van Rotterdam ervaren als kaal, grauw 
en sfeerloos. De laatste jaren zien we dit oordeel in rap tempo 
veranderen. 
Niet alleen de vakgemeenschap maar ook het brede 
publiek krijgt steeds meer oog voor de kwaliteiten van de 
Wederopbouwarchitectuur. Op het eerste gezicht doet deze 
misschien sober en technisch aan, maar bij nadere beschouwing 
is er een onverwachte rijkdom – aan materialen zoals travertin en 
messing, en decoratieve mozaïeken en smeedwerk. 
De tijd dat Rotterdam erop gebrand was grote bouwende partijen 

Lang werd de 	 zo veel mogelijk tegemoet te komen, ook als dat betekende dat 
er gesloopt moest worden, ligt achter ons. Inmiddels leeft het binnenstad gezien besef dat de naoorlogse architectuur in de binnenstad bepalend 

als kaal, grauw en is voor de unieke identiteit van Rotterdam. Bovendien biedt deze 
spannende mogelijkheden die wezenlijk anders zijn dan die van veel sfeerloos, maar dat andere binnensteden. De luchtige stedenbouwkundige opzet van de 

verandert nu in rap binnenstad biedt volop ruimte aan grootstedelijk buitenleven met 
festivals en terrassen. De gebouwen met hun brede beuken en hoge tempo plafonds blijken flexibel en bij uitstek geschikt voor transformaties. 

Rendering Baantower, Baankwartier. Opdrachtgever: Being Development, Red Company en Martens 
Aannemingsbedrijf. Ontwerp: Powerhouse Company (Rendering: Powerhouse Company) 
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Goede buitenruimte, 
een herwaardering 
van Wederopbouw-
architectuur en 
veel wonen in de 
binnenstad 

Dat ondernemers en het publiek hier oog voor hebben, mag blijken 
uit de vele transformaties die we de afgelopen jaren hebben gezien. 
Bij dit alles is eenheid in veelheid een belangrijke kwaliteit. De 
naoorlogse blokken en straatwanden zijn opgebouwd uit individuele 
panden die onderling verschillen maar ook verwantschap hebben. 
Vooral de bouwhoogte van ongeveer achttien meter die inmiddels 
de Rotterdamse Laag wordt genoemd, is een gemene deler die een 
belangrijk aanknopingspunt biedt bij het doorbouwen aan de stad. 
Het gemeentelijk beleid getuigt inmiddels tevens van een 
zelfbewustzijn over de kwaliteiten van de naoorlogse binnenstad. Dit 
blijkt bijvoorbeeld uit de Vuistregels voor het bouwen in de Binnenstad 
die pleiten voor hergebruik van de bestaande bebouwing, ‘tenzij 
het niet anders kan’. Ook dient ‘bebouwing aan te sluiten op de 
Rotterdamse Laag’ en is er aandacht voor hoogwaardige buitenruimte 
en de plint binnen het kader van ‘Rotterdam op Ooghoogte’. Het zijn 
punten afkomstig uit de Architectuurnota Architectuur en Rotterdam 
(2010) en de Hoogbouwvisie (2011) maar ook het Binnenstadsplan 
2008-2020 waarvan het City Lounge-beleid al jaren leidend is. Nu 
er meerdere jaren met deze uitgangspunten is gewerkt, tekenen de 
resultaten zich steeds duidelijker af. Het lijkt erop dat het consequent 
doorwerken aan de buitenruimte, een herwaardering van de 
Wederopbouwarchitectuur en een programmatische verrijking van de 
binnenstad met wonen als een belangrijke component, hand in hand 
gaan en elkaar versterken. Het succes van bijvoorbeeld De Meent en 
de omgeving van Wijnhaveneiland onderstreept dit. 

Visioen voor bovenstad bij Weenapoint (studie Licht Verdicht, Bureau NOAHH met 
temp.architecture.urbanism, HOSPER, Zonneveld Ingenieurs en Studio Drift) 
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Door toepassing van 
de ‘Rotterdamse Laag’ 
voegen torens zich 
mooi in het bestaande 
weefsel 

De Rotterdamse binnenstad bloeit dus op als resultaat van het 
bovengenoemde beleid en een gunstige economische wind, maar 
hoe gaan we verder? Nu zich steeds meer partijen aandienen die 
nieuwbouw – vaak in de vorm van hoogbouw – willen realiseren, 
is het belangrijk om de uitgangspunten voor een hoogwaardige 
binnenstad nog meer kracht bij te zetten. 
Op plekken waar nieuwe torens worden gerealiseerd, zoals in 
het Baankwartier en het Wijnhavenkwartier, verdienen de soms 
ingewikkelde combinaties van wensen en eisen meer aandacht. Hoe 
kan bijvoorbeeld worden voldaan aan de geldende parkeernorm, 
terwijl tegelijkertijd de hoogste eisen worden gesteld aan de 
kwaliteit op het maaiveld en in de plinten van gebouwen? Nu 
visies en gewoontes op het gebied van mobiliteit veranderen, is 
het misschien tijd om parkeernormen voor de binnenstad aan 
te passen en bijvoorbeeld meer te baseren op carsharing, het 
gebruik van (elektrische) fietsen en het openbaar vervoer. Ook kan 
in dit soort nieuwe projecten de Rotterdamse Laag als markant 
stedenbouwkundig kenmerk worden opgenomen zodat nieuwe 
torens zich op natuurlijke wijze voegen in het bestaande weefsel. 
Daarnaast worden nieuwe mogelijkheden verkend. Interessant 
is bijvoorbeeld de studie Licht Verdicht van BNA Onderzoek 
in samenwerking met de gemeente Rotterdam, verschillende 
gebouweigenaren en NLingenieurs. Zeven multidisciplinaire teams 
onderzochten de mogelijkheden voor het grootschalig optoppen 
van bestaande gebouwen en complexen in Rotterdam. De platte 
daken en stevige, rationele betonconstructies maken het mogelijk 
om bovenop bestaande gebouwen nieuwe volumes toe te voegen. 
Een richtinggevend voorbeeld is de Karel Doorman van Ibelings van 
Tilburg architecten aan het Binnenwegplein uit 2012. Het voordeel 
van deze benadering is dat de bestaande historische architectuur 
die gezichtsbepalend is voor Rotterdam, behouden kan blijven, 
terwijl het aantal vierkante meters voor met name woonfuncties 
flink toeneemt. Het is een aanpak met interessante kansen voor de 
toekomst. 
Een studie als Licht Verdicht biedt zicht op een rijkdom aan 
mogelijke ontwikkelingen die het karakter van de stad als 
uitgangspunt hebben. De basis is tweeledig: de Rotterdamse 
architectuur met het modernisme als beeldbepalende tijdslaag en 
de Rotterdamse mentaliteit die vanouds gericht is op vooruitgang en 
grootstedelijk elan. 
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De sfeer en het 
publiek op de Witte 
de Withstraat zijn 
veranderd 

Het secretariaat van de commissie voor Welstand en Monumenten 
krijgt alle plannen voor nieuw- en verbouw in Rotterdam als 
eerste te zien. Het team bestaat uit architect-medewerkers die 
niet alleen verstand hebben van architectuur en bouwen maar 
ook specialisten zijn op het gebied van regelgeving en beleid. Het 
secretariaat werkt als een soort verdeelkast. De medewerkers 
bereiden de grote, monumentale en spraakmakende plannen voor 
ten behoeve van behandeling in de commissievergadering. De 
resterende negentig procent van de plannen handelen zij zelf af in 
mandaat van de commissie. Daarmee heeft het secretariaat een 
uniek inzicht in alle trends en ontwikkelingen in de nieuwbouw en 
verbouw in Rotterdam. 

Winkel- en horecapanden maken vaak dynamische ontwikkelingen 
door. Huurders komen en gaan, functies veranderen en er zijn 
altijd weer nieuwe trends in retail en horeca. We zien dat vooral 
terug in de gevel, de plek bij uitstek waar ondernemingen zich 
aan het publiek presenteren. Een belangrijk gegeven is dat puien 
niet alleen beeldbepalend zijn voor de panden in kwestie, maar 
ook hun stempel drukken op de omgeving. Het is de optelsom 
van afzonderlijke puien die voor een groot deel de uitstraling en 
ontwikkelingskansen van een winkelstraat of uitgaansgebied bepaalt. 
Dit is voor het secretariaat van de commissie voor Welstand en 
Monumenten reden om bijzondere aandacht te besteden aan de 
aanvragen voor puien van winkels en horecaondernemingen. 
De laatste jaren is een aantal historische winkel- en uitgaansstraten 
aan een sterke opmars bezig in Rotterdam. Een bekend voorbeeld 
is de Witte de Withstraat. De komst van verschillende culturele 
instellingen in de straat zorgde ervoor dat zo’n twintig jaar geleden 
de sfeer en het publiek begonnen te veranderen. De ontwikkeling 
zette door en vooral de laatste jaren kwam de straat echt tot bloei. 
Er vestigden zich een aantal horecaondernemingen in de straat die 
serieus investeerden in pand en uitstraling. 
Het pand van de snackbar op nr. 70 kwam enkele jaren geleden 
beschikbaar nadat er brand had gewoed. De nieuwe eigenaar 
diende een conceptaanvraag in voor renovatie inclusief de 
realisatie van een nieuwe pui. Achter de gevelbetimmering van 
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De Nieuwe Binnenweg 
veranderde van 
een verpauperd 
winkelgebied in een 
verzorgde straat 

de snackbar was inmiddels een oude glas-in-loodpui tevoorschijn 
gekomen met de naam van de slagerij die hier ooit gevestigd was: 
Ter Marsch & Co. Vanwege de gebrekkige kwaliteit van het glas 
in lood hadden opdrachtgever en architect al besloten het bij 
wijze van historische decoratie een plek te geven in het interieur. 
Voor dit bijzondere gebied geldt echter het welstandscriterium 
dat ‘vervanging van gevelonderdelen conform het origineel’ als 
uitgangspunt geldt. Het was de aanleiding voor het secretariaat 
van de commissie voor Welstand en Monumenten om in gesprek 
te gaan met architect en opdrachtgever. Zij raakten enthousiast 
over de suggestie om de gevel inclusief het glas in lood te 
restaureren. Het resultaat is een pui die beeldbepalend is voor de 
uitstraling van het café dat er zelfs zijn naam aan ontleende, en zo 
bijdraagt aan het verhaal van deze plek in de stad. 
Inmiddels is er een tweede vestiging van Ter Marsch & Co aan 
de overkant van de straat. Ook daarvoor heeft het secretariaat 
in vooroverleg geadviseerd. De indeling van de originele pui met 
erker en borstwering is hier vertaald in hedendaagse materialen en 
voorzien van openslaande deuren naar het terras. 

Nog een succesverhaal is de Nieuwe Binnenweg. Hier begonnen de 
ontwikkelingen toen in 2008 een aantal ondernemers aan de bel 
trok over de deplorabele situatie waarin de straat verkeerde. Nu, 
ongeveer tien jaar later, is de Nieuwe Binnenweg van een verpauperd 
winkelgebied waar goedkope reclame-uitingen het beeld bepaalden, 
veranderd in een verzorgde straat met een aantrekkelijk aanbod 
van winkels en horeca. Dit is het resultaat van een aanpak waarin 
gemeente, corporatie en eigenaren de krachten hebben gebundeld. 
Een belangrijk onderdeel waren hier de welstandadviezen die het 
secretariaat voor alle panden langs de Nieuwe Binnenweg had 
opgesteld, waarin de oorspronkelijke uitstraling en ornamentiek 
centraal stonden. In combinatie met de subsidiemogelijkheden 
boden deze adviezen een goede basis om met de eigenaren van 
panden in gesprek te gaan. 
Een aantal succesvolle projecten aan de Nieuwe Binnenweg laat nu 
zien hoe originele vormgeving en decoraties een sterk uitgangspunt 
bieden voor vernieuwing. Een voorbeeld is de renovatie van het 
pand op Nieuwe Binnenweg nr. 308-326 waar ooit een chique 
tearoom en een bioscoop gevestigd waren. De oude bioscoop is 
tegenwoordig in gebruik als kerk, met enkele winkels in de plint. 
Hier is het beeld met de karakteristieke boogvensters in ere 
hersteld, zodat de puien weer een eenheid vormen met de rest van 
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Oude situatie met snackbar aan de Witte de Withstraat 
(Foto: commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam) 

Na de brand en voor de verbouwing 
(Foto: commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam) 

Nieuwe situatie met Ter Marsch & Co 
(Foto: Frank Hanswijk) 
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de gevel. Achter de rommelige beplating die in de loop der jaren 
over de oorspronkelijke gevel van de tearoom was getimmerd, 
kwam de oorspronkelijke gevelbekleding van zwart graniet en 
lichte zandsteen in art-decostijl tevoorschijn, een waardevolle 
ontdekking. Het graniet kon behouden blijven maar het zandsteen 
was in zodanig slechte staat dat nieuwe bekleding geïnspireerd op 
het origineel is aangebracht. Zo werd het oorspronkelijke beeld 
hersteld. 

Het werkt goed als 	 Een vergelijkbare aanpak waarbinnen corporatie, gemeente en 
winkeliers de krachten hebben gebundeld, is ook gekozen voor de corporatie, gemeente Westkruiskade. In deze straat werd in 2010 een fysiek informatiepunt 

en winkeliers de 	 ingericht, een winkelruimte waar eigenaren en huurders binnen 
kunnen lopen voor advies over regelgeving en mogelijkheden. Dat krachten bundelen dit wat oplevert mag blijken uit het opmerkelijke verhaal van de 
renovatie van Westkruiskade nr. 17 waarvan de pui moest worden 
hersteld. Een medewerker van corporatie Woonstad wist van een pui 
die bij de sloop van winkelpanden op het Noordereiland beschikbaar 

Restaurant aan de Nieuw Binnenweg, oude en nieuwe situatie 
(Foto links: Joep Klabbers. Foto rechts: Frank Hanswijk) 
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was gekomen. Deze bleek met enkele aanpassingen uitstekend te 

Bij puien van winkel- 
en horecapanden 
wordt nog veel op 
een informele manier 
opgelost 

passen in het negentiende-eeuwse pand aan de Westkruiskade. 
Met behulp van historisch materiaal elders uit de stad konden hier 
de kwaliteiten van een negentiende-eeuws winkelpand worden 
teruggebracht. 

Het secretariaat constateert dat nog veel op een informele manier 
wordt opgelost als het om de puien van winkel- en horecapanden 
gaat. Eigenaren en huurders zijn vaak niet goed genoeg op de 
hoogte van mogelijkheden en regelgeving op het gebied van bouw, 
welstand en reclame. Zij kiezen dan voor ad-hocingrepen die de 
aanblik van een straat of buurt vaak geen goed doen. Wat daarbij 
kan helpen is handhaving waarbij inspecteurs van de gemeente 
rondlopen om te controleren of aanpassingen volgens de regels zijn 
gebeurd en hierover te adviseren. Dat gebeurde vroeger standaard, 
maar tegenwoordig uitsluitend nog naar aanleiding van klachten die 
bij de gemeente zijn ingediend. Een andere, meer proactieve vorm 
is het oprichten van een platform per winkel- of horecagebied waar 
ondernemers, eigenaren en gemeente kunnen overleggen en kennis 
kunnen delen. Het secretariaat is een groot voorstander van deze 
aanpak. Omgevingskwaliteit genereren is immers een inspanning 
die verdergaat dan het werken aan individuele panden. Er is pas 
echt impact van betekenis als partijen de krachten bundelen en van 
elkaars kennis en ervaring kunnen profiteren. 

Deze tekst is gebaseerd op een gesprek met het secretariaat van de commissie voor 
Welstand en Monumenten dat plaatsvond in april 2017. 
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Iedere gemeente die regie wil voeren op haar ruimtelijke 
kwaliteit, heeft een Welstandsnota nodig. De criteria uit 
deze nota bieden de basis voor welstandsbeoordeling van 
de aanvragen voor omgevingsvergunningen. Aanvragen voor 
monumentenvergunningen worden getoetst aan de monumentale 
waarden uit de landelijke Monumentenwet (rijksmonumenten) 
of de gemeentelijke Monumentenverordening (gemeentelijke 
monumenten). Voor deze beoordelingen laat het gemeentebestuur 
van Rotterdam zich adviseren door de commissie voor Welstand 
en Monumenten. Deze krijgt ambtelijke ondersteuning van een 
commissiesecretariaat en een vertegenwoordiging vanuit het 
gemeentelijk Bureau Monumenten. 

Wie zijn de commissieleden? 

voorzitter ir. Han Michel ir. Han Michel 


burgerlid 
 drs. Jocé Bloks drs. Jocé Bloks 

architect prof. ir. Paul Diederen prof. ir. Paul Diederen 

architect ir. Irma van Oort ir. Irma van Oort 

architect ir. Jeroen Ruitenbeek ir. Jeroen Ruitenbeek 

architect (restauratie) ir. Joris Molenaar ir. Joris Molenaar 

architectuurhistoricus drs. Wijnand Galema drs. Wijnand Galema 

Vakgebied / taak 1 januari 2016 1 januari 2017 

Hoeveel aanvragen voor vergunningen zijn er ingediend in 2016? 
In 2016 werden 1103 reguliere aanvragen voor een omgevingsvergun
ning voorgelegd voor welstandsadvies. Ten opzichte van 2015 is dit 
aantal met 231 aanvragen toegenomen. Deze groei van 28 procent is 
waarschijnlijk vooral het gevolg van een gunstige conjunctuur. Er wordt 
weer meer gebouwd in Rotterdam. Het aantal vergunningsaanvragen 
voor monumenten is met 121 aanvragen wat afgenomen ten opzichte 
van de 170 aanvragen in 2015, maar is wel in lijn met de jaren daar
voor. Opvallend is dat in 2016 het aantal grote projecten sinds jaren 
weer toenam, zowel in reguliere plannen als monumentenplannen. 
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Bouwplannen regulier (aanvraag omgevingsvergunning) 887 872 1103 

Monumentenplannen (aanvraag omgevingsvergunning) 108 170 121 

Conceptplannen regulier (conceptaanvraag) 123 158 285 

Conceptplannen monumenten (conceptaanvraag) 17 28 41 

Handhavingsplannen 14 16 40 

Aantal aanvragen 2014 2015  2016 

Percentage aanvragen beoordeeld 
door de commissie en het secretariaat 

Totaal dossiers per adviesjaar 1149 1244 

Beoordeelt de commissie alle aanvragen zelf? 
Vanwege de grote hoeveelheid aanvragen bespreekt de commissie 
voor Welstand en Monumenten lang niet alle aanvragen zelf. Zij 
concentreert zich op de grote en complexe plannen maar ook op de 
kleinere projecten die, bijvoorbeeld door hun bijzondere ligging, er 
extra toe doen. Een vakkundig secretariaat neemt het leeuwendeel 
van de aanvragen voor zijn rekening. In 2016 toetste dit secretariaat 
bijna 92 procent van de aanvragen ‘in mandaat van de commissie’. 
Waar overleg of aanvullende deskundigheid nodig is, wordt de 
commissie ingeschakeld. 

commissie 8,4% 

secretariaat 91,6% 

1457 secretariaatsplannen + 133 commissieplannen = totaal 1590 plannen 

1590 
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inhoudsopgave 

DE COMMISSIE AAN HET WERK 

Hoe zorgen we voor een efficiënt traject? 
Een belangrijke ontwikkeling is de toename van het aantal 
conceptplannen dat wordt ingediend. Voorafgaand aan de 
definitieve vergunningsaanvraag, leggen partijen hun plan in 
concept voor aan de commissie. Zo wordt al in een vroeg stadium 
duidelijk of een plan in principe kan rekenen op een positief advies 
of dat er aanpassingen nodig zijn. Ten opzichte van 2015 is het 
aantal conceptplannen met 75 procent gestegen. Wellicht is hier 
sprake van een boeggolf door de toename van bouwactiviteiten in 
Rotterdam. 
De inzet van vooroverleg blijkt heel effectief. Een plan dat in 
concept is besproken met de commissie, kan als definitief plan vaak 
probleemloos door het secretariaat worden afgewikkeld. Vooral 
voor de grote en complexe plannen werkt dit goed. Dit zien we 
terug in het relatief grote aandeel conceptaanvragen (62 procent) 
dat in 2016 in de commissie werd besproken. Van het totaal van 
aanvragen, waarvan het overgrote deel door het secretariaat wordt 
afgehandeld, maken conceptplannen slechts twintig procent uit. 
Met deze aanpak werkt de commissie steeds doelmatiger. Waar 
mogelijk wordt de expertise van het secretariaat ingezet zodat de 
commissie zich kan richten op de plannen die vanwege hun aard, 
omvang of complexiteit meer aandacht nodig hebben. Uit de cijfers 
blijkt dat het aandeel ‘secretariaatsplannen’ nog steeds groeit. 
Maar als in de komende jaren de complexiteit van de plannen 
toeneemt, zou deze ontwikkeling ook weer kunnen keren. 

Aandeel conceptplannen op de agenda 
van de commissie 

conceptaanvragen 62% vergunningsaanvragen 38% 

82 conceptplannen + 51 vergunningsaanvragen = totaal 133 commissieplannen 
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Is de welstandsbeoordeling voor aanvragers een lastig te 
nemen hobbel? 
Een ideaal traject bestaat uit vooroverleg, gevolgd door een 
bespreking van het definitieve plan, afgesloten met een positief 
advies. Soms zijn in vooroverleg verdere aanpassingen van een plan 
nodig en volgt een tweede of derde bespreking met een tussentijds 
advies. Dit verklaart dat het aantal uitgebrachte adviezen altijd groter 
is dan het aantal aanvragen. 

Bouwplannen regulier (aanvraag omgevingsvergunning) 1037 1013 1201 

Monumentenplannen (aanvraag omgevingsvergunning) 126 198 130 

Conceptplannen regulier (conceptaanvraag) 133 165 297 

Conceptplannen monumenten (conceptaanvraag) 21 32 45 

Handhavingsplannen 14 15 40 

Totaal dossiers per adviesjaar 1331 1244 1713 

Aantal adviezen 2014 2015  2016 

De commissie constateert dat het aantal besprekingen per 
aanvraag gemiddeld genomen blijft dalen. De commissie heeft 
gekozen voor een oplossingsgerichte benadering met de inzet 
van vooroverleg en een sterk en vakkundig secretariaat. Het is 
inmiddels duidelijk dat dit zijn vruchten afwerpt. In 2016 werd 
slechts één negatief commissieadvies uitgebracht. 

Aantal besprekingen per 
vergunningsaanvraag 

1x 2x 3x 4x 5x 
58% 23% 11% 4% 4% 
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