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 4 JAARVERSLAG 2017 

VOORWOORD 
De commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam stelt 
zich ten doel een scherp kwaliteitsoordeel te combineren met een 
slagvaardige en oplossingsgerichte aanpak. Daarbij is de blik alvast 
gericht op de nieuwe Omgevingswet die in 2021 in Nederland van 
kracht wordt. Deze verwacht van gemeenten dat zij zich richten op 
een brede kwaliteitsafweging in de vroege planfases. 

De commissie is een groot voorstander van overleg in de vroege 
fases van de planontwikkeling. En de laatste jaren wordt ook steeds 
vaker gebruikgemaakt van die mogelijkheid – zeker voor grote 
en ingewikkelde plannen. Zo kunnen ontwikkelende partijen al in 
een vroeg stadium peilen of een plan kan rekenen op een positief 
welstandsadvies. Ook kan de commissie in de conceptfase een 
effectieve kwaliteitsimpuls geven om het plan in lijn te brengen met 
het gemeentelijk welstandsbeleid. 

Op het omslag van dit jaarverslag prijkt een van de belangrijkste 
monumenten van Rotterdam. De Maastunnel (1937-1942) wordt op 
dit moment gerestaureerd om te kunnen voldoen aan hedendaagse 
eisen van veiligheid en comfort maar ook om haar monumentale 
kwaliteiten weer volledig tot hun recht te laten komen. Bij de 
Maastunnel horen de entree- en ventilatiegebouwen aan beide zijden 
en het tunneltracé dat dwars door de stad voert. Weinig steden 
beschikken over een monument van deze opvallende omvang. 

Rotterdam neemt onder de monumentensteden sowieso een 
buitengewone positie in. Zo telt de stad verhoudingsgewijs veel 
naoorlogse monumenten. De waardering voor bouwwerken uit deze 
stijlperiode is de laatste jaren aan een opmars bezig, zowel bij het 
brede publiek als bij de vakgemeenschap. Vaak gaat het om utilitaire 
gebouwen die ontwikkelgericht kunnen worden benaderd, waarbij de 
nadruk ligt op nieuw gebruik. De opgave is om de waarden van het 
monument ook in de toekomst goed leesbaar te houden en opnieuw 
betekenis te geven. In dit jaarverslag schetst het essay ‘Stad van 
veerkracht’ een beeld van de wijze waarop dit en ander erfgoed een 
basis vormt voor de vitaliteit van de stad. 



         
         

           
          
          
         

        

  
       

5 VOORWOORD 

Naast restauraties en transformaties wordt er ook veel nieuw 
gebouwd in Rotterdam. Voor de commissie ligt de grote Rotterdamse 
opgave voor de komende jaren op Zuid. In 2017 zag de commissie 
het nieuwe Hart van Zuid steeds duidelijker vorm krijgen en kwam 
het plan voor het nieuwe Kunstenpand uitgebreid aan de orde. Maar 
voor woningbouw op Zuid werden in 2017 nog weinig aanvragen 
ingediend. Voor 2018 verwacht de commissie echter meer plannen. 

De commissie heeft er bij de betrokken partijen voor gepleit 
om niet alleen in te zetten op de kwantitatieve kant van de grote 
vernieuwingsoperatie, maar ook hoge ambities te koesteren voor de 
kwalitatieve kant. Daarbij gaat het om de gebouwen zelf, maar ook 
om de publieke ruimte als contramal. De beoogde ‘Renaissance op 
Zuid’ vraagt om collectief gedragen kwaliteitsambities en om een 
bewustzijn bij de betrokken partijen dat zij samenwerken aan een 
unieke, langlopende opgave. 
De volgende pagina’s laten een dwarsdoorsnede van de plannen zien 
die in 2017 op de agenda stonden van de commissie.  

ir. Han Michel, 
voorzitter commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam 
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Nieuw onderkomen voor theater, 
bibliotheek en andere culturele 
functies, onderdeel van Hart van Zuid, 
een metamorfose van het gebied rond 
Ahoy en Zuidplein 
Ontwerp De Zwarte Hond 
Opdrachtgever Ballast Nedam, KUNSTENPAND Heijmans en Gemeente Rotterdam 



     
  

  

 7 PROJECTEN 2017 

OCEAANHUIS 
Herbestemming van Rijksmonument 
in Delfshaven tot complex met 184 
woningen 
Ontwerp Mei architects and planners 
Opdrachtgever Waterford Investments 
en Vervat Vastgoed 
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Nieuwbouw met zeven appartementen 
in het centrum van de stad 
Ontwerp Bokkers van der Veen 
architects HOUSE OF COOL Opdrachtgever Fullhouse Vastgoed 
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Nieuwe stadswijk met woningen en 
kantoren in Coolhaven 
Ontwerp Culd 
Opdrachtgever TBI-ondernemingen ERA LITTLE C Contour en J.P. van Eesteren 
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CASANOVA 
Woontoren van 110 meter met 
commerciële plint en parkeergarage 
aan de Wijnhaven 
Ontwerp Barcode Architects 
Opdrachtgever Wilma Wonen 
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Voormalig tropisch zwemparadijs 
volgens circulaire principes getrans-
formeerd tot werkgebouw 
Ontwerp Superuse Studios BLUECITY Opdrachtgever BlueCity 
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Uitbreiding van neorenaissancistisch 
rijksmonument met woonvolume 
Ontwerp V8 architects HULSTKAMPGEBOUW Opdrachtgever Thon Hotels 
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Transformatie van Europoint- 
kantoortorens naar woningen 
Ontwerp diederendirrix 
Opdrachtgever City Pads, Bakkers THE LEE TOWERS Hommen, Waerdevast 
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Restauratie rijksmonumentale SCULPTUUR sculptuur bij de Bijenkorf 
Restauratieplan Pier Terwen NAUM GABO Opdrachtgever Meesters In 

(Foto: Frank Hanswijk) 
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TINBERGENGEBOUW 

Renovatie van universiteitsgebouw met 
de status van gemeentelijk monument 
Ontwerp Cepezed 
Opdrachtgever Erasmus Universiteit 
Rotterdam 
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Transformatie voormalig PTT-gebouw BINNENROTTE tot woongebouw met horeca 
Ontwerp JSA 192 Opdrachtgever F.P. Hazelzet 
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Nieuwbouw van 54 eengezinswoningen 
in Kralingen 
Ontwerp AAAN met De Kovel architecten NN KRALINGEN Opdrachtgever Nederlandse Bouw Unie 
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DRENTSESTRAAT 
Nieuwbouw 35 eengezinswoningen EN VAN (sociale huur). 
Ontwerp Geurst & Schulze architecten HAEFTENSTRAAT Opdrachtgever Woonstad 
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Luifels van rijksmonument Lijnbaan in 
oude luister hersteld 
Architect Mei architects and planners 
Opdrachtgever Eigenarenvereniging LIJNBAAN Lijnbaan 

(Foto: Frank Hanswijk) 



 

    
    
  

  

20 JAARVERSLAG 2017 

Renovatie met verduurzaming van woon-
blokken uit de wederopbouwperiode 
Ontwerp Habeon Architecten MATHENESSERWEG Opdrachtgever Havensteder 

(Foto: Dimmy Olijerhoek) 
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Plan voor transformatie van een 
kantoorpand van architecten 
Van Tijen en Maaskant tot 
appartementengebouw met winkel op 
de begane grond 
Ontwerp Jade Architecten DELFTSEVAART Opdrachtgever Westpoint Beheer 
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Verbouwing van station tot een 
multimodaal knooppunt voor trein, 
metro en bus 
Ontwerp OPL architecten 
Opdrachtgever NS Stations namens NS, STATION ROTTERDAM ALEXANDER RET, ProRail en gemeente Rotterdam 
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VOC ZEEMAGAZIJN 

Herbestemming van rijksmonument 
VOC Zeemagazijn tot twaalf woningen 
Ontwerp Hulshof Architecten 
Opdrachtgever Vereniging van 
Opdrachtgevers begeleid door 
Urbannerdam 
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Woongebouw van tien verdiepingen met 
honderd appartementen en uitzicht op 
de Rijnhaven 
Ontwerp Joke Vos architecten BAY HOUSE Opdrachtgever Frame Vastgoed 



 25 PROJECTEN 2017 

RIJNDAM REVALIDATIE 

Herontwikkeling en uitbreiding 
revalidatiecentrum Rijndam 
Ontwerp Mecanoo 
Opdrachtgever Rijndam Revalidatie 
Rotterdam 
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Transformatie van school- 
en kantoorgebouw naar 
appartementencomplex 
Ontwerp Bos Hofman 
Architektencombinatie DE RAEDT Opdrachtgever Vorm 
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STAD VAN 
VEERKRACHT 

DE COMMISSIE 
REFLECTEERT 
OP ROTTERDAM 
ALS MONUMEN-
TENSTAD. EEN 
VERHAAL OVER 
TIJDLAGEN, OUDE 
EN JONGE MONU-
MENTEN, EN HET 
BELANG VAN THE 
BIGGER PICTURE. 
IN GESPREK MET 
ARCHITECTUUR-
HISTORICUS 
CATJA EDENS. 



  

        
        

               
          

       
        

        
        

        
            

      
    

      
        

       
      

        

29 STAD VAN VEERKRACHT 

Voor haar adviezen 
kijkt de commissie 
naar de stad 
Rotterdam als geheel 

Aan de basis van het werk van de commissie voor Welstand en 
Monumenten ligt de bestaande stad met al haar tijdlagen en 
bijzondere plekken, met haar monumenten en andere bouwwerken, 
die de geschiedenis en de identiteit van Rotterdam belichamen. 
In haar werk voor de stad stelt de commissie voor Welstand en 
Monumenten zich telkens de vraag hoe Rotterdam kan voortbouwen 
op die geschiedenis. Zij vestigt de aandacht op bestaande 
historische kwaliteiten bij alle partijen die bouwen aan een toekomst 
- die weer nieuwe vragen stelt aan de stad Rotterdam. Aan de basis 
ligt de historisch gewortelde veerkracht van Rotterdam als een stad 
met ruimte voor ontwikkeling en vooruitgang. 

De commissie voor Welstand en Monumenten adviseert het bestuur 
van Rotterdam over de inpassing van nieuw- en verbouwplannen 
in de stad. Aan de basis ligt een visie op de manier waarop we in 
Rotterdam om willen gaan met de bestaande stad. Het zijn met 
name de Welstandsnota Rotterdam, maar ook de architectuurnota 
‘Architectuur en Rotterdam’ uit 2010 (waarvan de opvolger nu 
wordt voorbereid) en de Erfgoedagenda Rotterdam die daarvoor de 
leidraad bieden. Documenten als de ‘Vuistregels voor het bouwen 
in de binnenstad’ bieden daarnaast een praktische leidraad voor 
partijen die willen bouwen of verbouwen in de stad. Op basis van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Erfgoedwet 
(rijksmonumenten) en de gemeentelijke monumentenverordening 
(gemeentelijke monumenten) legt het bestuur ingrepen aan 
monumenten ter beoordeling voor aan de commissie voor Welstand 
en Monumenten. Bij bouwplannen die betrekking hebben op 
monumenten vraagt de gemeente daarbij een cultuurhistorische 
analyse met een waardering van monumentale elementen en een 
restauratievisie. 
Voor al haar adviezen kijkt de commissie naar de stad Rotterdam 
als geheel: hoe zit deze stad in elkaar, wat zijn de kwaliteiten en 
waar liggen de mogelijkheden? De commissie heeft als taak om 
ervoor te zorgen dat de geschiedenis en historische architectuur 
van Rotterdam zichtbaar en beleefbaar blijven, terwijl er toch 
ruimte is voor nieuwe tendensen en ontwikkelingen. Daarbij is het 
uitgangspunt dat werken aan de stad betekent voortgaan op datgene 
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Een moderne stad 
met een no-nonsense 
mentaliteit – niet 
idyllisch of historisch, 
maar dynamisch en 
grootstedelijk 

wat er al is. In het geval van Rotterdam betekent dit werken in een 
caleidoscopische stedelijke realiteit. 

Hoe modernistisch is Rotterdam? 
De gebouwen en stedenbouwkundige structuren van Rotterdam 
getuigen van een rijke en veelbewogen geschiedenis. De 
geschiedenis kenmerkt zich door periodes van groei en 
grootschalige uitbreidingen, grote infrastructurele projecten en 
waterbouwkundige ingrepen die bepalend waren voor de toekomst 
van de stad. Dit alles wordt echter overschaduwd door het 
bombardement in 1940. De dag nadat het stadshart was verwoest, 
toog de stad alweer aan het werk om plannen te maken. Het 
resultaat was de spectaculaire vernieuwing van het stadscentrum, 
een ultiem bewijs van veerkracht dat tot op de dag van vandaag 
het beeld van Rotterdam bepaalt: een moderne stad met een no-
nonsense mentaliteit, die niet idyllisch is of historisch, maar wel 
dynamisch en grootstedelijk. 
Toch is dit een beeld dat enige nuancering behoeft. Het 
bombardement betekende namelijk een minder radicale breuk met 
het verleden dan vaak wordt gedacht. Dat Rotterdam als moderne 
stad uit de as herrees, was bijvoorbeeld geen volslagen verrassing. 
De keuze om de stad niet als kopie te herbouwen, zoals in veel 
andere Europese steden gebeurde, maar in de situatie een kans te 
zien een nieuwe moderne binnenstad te bouwen, is kenmerkend 
voor Rotterdam. Het past bij de dynamische mentaliteit van een 
stad die ook lang daarvoor al gericht was op vooruitgang. Daarvan 
getuigen de geschiedenis van de Rotterdamse haven, handel 
en industrie maar ook die van de architectuur. Vooroorlogse 
monumenten zoals de Van Nellefabriek en De Hef hebben in hun 
uitstraling en technische vernuft een uitgesproken modernistische 
signatuur die de identiteit van Rotterdammers belichaamt. De 
wederopbouw van het stadscentrum vertoont daarmee in stijl en 
mentaliteit een directe verwantschap. 
Voor grote delen van Rotterdam betekende het bombardement geen 
radicale breuk met de stedenbouw en architectuur van daarvoor. 
Buiten de brandgrenzen van Rotterdam bleef de stad immers 
ongeschonden. Daar bleven stedenbouwkundige structuren, parken 
en gebouwen intact en kennen ze – net zoals in andere steden – een 
doorlopende geschiedenis. En zelfs de binnenstad van Rotterdam 
kende geen volledige verwoesting. Daarvan getuigen bijvoorbeeld de 
(door het bombardement weliswaar fors beschadigde) Laurenskerk 



  

          
           
          
             

             

   

31 STAD VAN VEERKRACHT 

(1460-1525) en het Schielandshuis (1662-1665), maar ook een reeks 
smaakmakers uit het interbellum waaronder het stadhuis (1914-
1920), het postkantoor (1915-1923), hotel Atlanta (1929-1931) en de 
Beurs (1936-1940) die nog altijd bijdragen aan de uitstraling van de 
binnenstad. 

Botsende en schuivende tijdslagen 
Wel is het duidelijk dat tijdslagen en stijlperiodes in Rotterdam anders 
zijn gerangschikt dan in de meeste andere steden. Daar zien we vaak 
een ordening in concentrische cirkels, met de oudste delen in het 
hart van de stad, en verder naar buiten de nieuwere wijken. Door de 
gevolgen van het bombardement zijn in Rotterdam de meeste steden-
bouw en architectuur in het hart van de stad juist van vrij recente da-

Schielandshuis (foto: Frank Hanswijk) 
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Langs de randen van 
het centrum zien we 
tijdslagen en stijlen 
botsen en door elkaar 
heen lopen 

tum, terwijl de omliggende gebieden ouder zijn. Langs de randen van 
het centrum zien we dat tijdslagen en stijlen botsen en door elkaar 
heen lopen. Daar staan oude gebouwen pal naast nieuwe, en volgt 
moderne bebouwing soms vooroorlogse stedenbouwkundige struc-
turen, zoals aan de Schiedamse Vest waar de naoorlogse bebouwing 
de loop van het zestiende-eeuwse vestingwerk volgt. Op dit soort 
plekken ontstaat een contrastrijk en avontuurlijk stedelijk beeld. 
In de binnenstad zijn de contrasten minder hard en dateren de 
stedenbouwkundige structuur en de gebouwen wel voor het grootste 
deel uit de periode van de wederopbouw. Tussen beeldbepalende 
wederopbouwmonumenten als de Lijnbaan en het Industriegebouw 
aan de Goudsesingel strekt zich een gelijkmatig stedelijk weefsel uit 
van bedrijfs- en kantoorgebouwen uit de naoorlogse jaren die grote 
overeenkomsten vertonen in bouwhoogte, maatvoering en gebruik-
te materialen zoals baksteen, beton en natuursteen. In dit weefsel 
bevinden zich hier en daar de historische gebouwen en structuren 

Het Blaakse Bos (foto: Frank Hanswijk) 
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Een omgeving die 
gebouwen van een 
andere signatuur 
gemakkelijk in zich 
opneemt 

In Rotterdam zijn niet 
minder dan duizend 
monumenten te vinden 

die in het bombardement gespaard zijn gebleven. Ook vinden we er 
talrijke gebouwen en complexen van latere datum, zoals de centrale 
bibliotheek van Van den Broek en Bakema (1983) en de woning-
bouw van Hoogstad, Van Tilburg en Zwarts in de omgeving van de 
Haagseveer (1979). En nog altijd worden in het stadscentrum nieuwe 
gebouwen toegevoegd waarvan de Red Apple (2009) en de Markthal 
(2014) spraakmakende voorbeelden zijn. 
De grootschalige stedenbouwkundige opzet van het centrum, 
gecombineerd met de architectonische invulling van de 
wederopbouw biedt een omgeving die gebouwen van een andere 
signatuur gemakkelijk in zich lijkt op te nemen en daarmee een 
bijzondere veerkracht vertoont. 

Rotterdam monumentenstad 
Leden van de commissie Welstand en Monumenten van Rotterdam 
konden tien of vijftien jaar geleden nog vaak rekenen op ongelovige 
blikken. Zorg dragen voor welstand, dat leek in Rotterdam nog wel 
nuttig. Maar monumenten, waar stonden die dan in Rotterdam? Het 
algemene idee was dat het bombardement van 1940 de sporen van 
de historische stad Rotterdam bijna volledig had uitgewist. En de 
architectuur van de wederopbouw die daarop volgde was toch te 
recent en te oninteressant om aanspraak te kunnen maken op de 
status van monument? 
Inmiddels is dat beeld veranderd. Enerzijds is er meer oog voor de 
bijzondere, vooroorlogse gebouwen en structuren die Rotterdam 
rijk is, waaronder vele monumenten en beschermde stadsgezichten. 
Anderzijds is ook de waardering voor wederopbouwarchitectuur 
gegroeid met als gevolg dat de laatste decennia ook veel gebouwen 
uit deze periode de monumentstatus kregen. 
En hoewel Rotterdam dus niet direct de naam heeft een monumen-
tenstad te zijn, zijn er niet minder dan duizend monumenten in de 
stad te vinden, waarvan circa zeshonderd rijksmonumenten, circa 
vierhonderd gemeentelijke monumenten en negen rijksbescherm-
de stadsgezichten. Dit bestand varieert van oude monumenten 
zoals de eerdergenoemde Laurenskerk en het Schielandshuis tot 
vrij recente met Het Blaakse Bos (de Kubuswoningen) uit 1984 als 
het jongste gemeentelijk monument. Daarnaast kent Rotterdam 
verhoudingsgewijs een groot aantal monumenten uit de wederop-
bouwperiode. Bekende voorbeelden zijn het Groothandelsgebouw 
(1953), het Industriegebouw (1951), de Lijnbaanflats (1953) en de 
Euromast (1960). Tot slot heeft Rotterdam ook nog gebouwen uit 
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Monumenten zijn 
voorbeeldige 
representanten 
van een tijdlaag of 
stijlperiode 

verschillende periodes die op basis van een cultuurhistorische 
verkenning worden aangemerkt als ‘beeldbepalend met cultuur-
historische waarde’ (de zogenaamde cultuurhistorische dubbel-
bestemming in bestemmingsplannen). 

Representant van een tijdlaag 
De status van monument biedt een middel om de specifieke 
architectuurhistorische kwaliteiten van deze gebouwen te 
beschermen, maar het is ook een instrument om gebouwen een 
plek te geven in de architectuurhistorische voorhoede van de 
stad. Deze bijzondere Rotterdamse gebouwen zijn namelijk geen 
opzichzelfstaande incidenten, maar moeten worden gezien als 
voorbeeldige representanten van een tijdlaag en stijlperiode, 
bepalend voor de beleving van de stad. Een monumentenstatus geeft 
een boodschap af over het belang van soortgelijke architectuur in de 
omgeving of elders in de stad en kan de herkenning en waardering 
van verwante gebouwen uit dezelfde tijdlaag of stijlperiode 
versterken. 
Vaak geldt voor monumenten dat zij directe relaties hebben met hun 
omgeving waar gebouwen uit dezelfde periode te vinden zijn. Dit 
gaat zeker op voor de wederopbouwmonumenten in het centrum 
van de stad, maar bijvoorbeeld ook voor negentiende-eeuwse en 
vroeg twintigste-eeuwse monumenten. Voor andere gebouwen geldt 
soms dat zij een meer verspreide architectonische familie vormen 
met vergelijkbare gebouwen elders in de stad. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor baksteenarchitectuur uit de jaren twintig en dertig waarvan 
verschillende scholen, Museum Boijmans Van Beuningen en de 
voormalige gemeentebibliotheek, tegenwoordig Erasmus University 
College, voorbeelden zijn. 
Een enkele keer komt het voor dat een monument zelf vrijwel de 
enige representant is van een tijdslaag, zoals het Schielandshuis. 
Dit gebouw heeft in de huidige situatie een uitzonderingspositie. 
De zeventiende-eeuwse stedenbouwkundige structuur waar het 
ooit deel van uitmaakte, is verdwenen en er is geen enkel gebouw 
in de omgeving dat nog kan getuigen van de geschiedenis waaraan 
het Schielandshuis refereert. Met de schaarse zeventiende-eeuwse 
gebouwen in andere delen van de stad, zoals aan het Haringvliet en 
in Delfshaven, heeft het geen voelbare relatie. Toch is het gebouw 
uniek en van groot historisch belang en heeft daarom de status van 
rijksmonument. 
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Gebouwen die de 
commissie in de 
wandelgangen 
‘frictiepanden’ noemt 

Een langetermijn-
transformatie op 
basis van circulariteit 
en de uitgangspunten 
van Blue Economy 

Frictie is ook historie 
Van tijd tot tijd buigt de commissie zich over gebouwen waarvan de 
architectuurhistorische waarde nog onduidelijk is en die niet in hun 
omgeving lijken te passen. In de wandelgangen noemt de commissie 
dit ook wel ‘frictiepanden’. Een voorbeeld is het gebouw op de 
hoek van de Heemraadssingel en de Mathenesserlaan dat tot voor 
kort werd gebruikt door het Albedacollege. Dit pand uit de jaren 
zestig contrasteert in zijn maatvoering, rechtlijnige detaillering en 
materiaalgebruik sterk met zijn negentiende-eeuwse omgeving. 
De commissie zou het gebouw kunnen beschouwen als een 
dissonant die de uitstraling van de negentiende-eeuwse omgeving 
verstoort. Toch houdt zij ook hier vast aan het uitgangspunt dat 
Rotterdam doorbouwt op wat de bestaande stad te bieden heeft. De 
opvatting is dat ook dit soort panden een bepaalde stijl en tijdlaag 
in de stad representeren. Ze lijken weliswaar niet thuis te horen in 
hun directe omgeving, maar vormen soms wel een soort familie met 
vergelijkbare architectonische situaties elders in de stad. Zo toont 
het voormalige Albedapand verwantschap met het kantoorgebouw 
van de firma Van der Vorm aan de Van Vollenhovenstraat. Deze 
beide gebouwen, die in hun verschijningsvorm sterk contrasteren 
met hun omgeving, belichamen ook de veerkracht van de stad. 
Ze zullen worden getransformeerd tot woningen waarbij de gevel 
verandert maar het bouwvolume behouden blijft. De commissie 
vindt het belangrijk dat de stad ook voor dit soort panden haar 
verantwoordelijkheid neemt. Ze zijn evengoed onderdeel van het 
verhaal van Rotterdam, buildings you must dare to love. 
En misschien geldt dat ook wel voor het voormalig tropisch 
zwemparadijs Tropicana uit 1988. Ook dit is een gebouw waarvan de 
architectuurhistorische waarde nog onduidelijk is. Het laat echter 
zien dat het loont om lef te hebben en van de mogelijkheden van 
de bestaande stad gebruik te maken. Initiatiefnemer BlueCity zette 
hier een langetermijntransformatie in gang, op basis van circulariteit 
en de uitgangspunten van Blue Economy. De commissie ziet hierin 
een interessant en belangrijk experiment. De transformatie is een 
experimenteel proces waarvan de uitkomst niet volledig vastligt 
zoals in traditionele processen meestal wel het geval is. Het toont 
de rol die dit soort gebouwen kan spelen voor de veerkracht van 
Rotterdam. 

The bigger picture of Het grotere verhaal 
Zoals gezegd heeft de commissie voor Welstand en Monumenten 
als taak om in Rotterdam de aandacht te vestigen op bestaande 
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historische kwaliteiten zodat deze beleefbaar blijven, terwijl er toch 
ruimte is voor nieuwe tendensen en ontwikkelingen. Zij is ervan 
overtuigd dat het belangrijk is om daarbij altijd een bigger picture 
of een groter verhaal in beeld te hebben. Dit geldt voor de stad 
als geheel, maar ook voor de wijk, de straat en het afzonderlijke 
gebouw. Wat is het verhaal, wat zijn de toekomstperspectieven, 
hoe kan de plek of het gebouw met zijn historische kwaliteiten 
een bijdrage leveren aan de toekomst van Rotterdam? Waar zit de 
veerkracht en hoe kunnen we die benutten? 
De noodzaak voor een groter verhaal geldt nog in versterkte mate 
voor de herbestemming van monumenten. In de meeste gevallen 
vraagt de commissie aan de initiatiefnemers om een nadere 
onderbouwing: voor gebieden een cultuurhistorische verkenning, 
voor gebouwen een bouwhistorische of cultuurhistorische analyse. 

Het Slaakhuys (foto: Frank Hanswijk) 
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De status van 
‘beschermd monument’ 
zet de ontwikkeling 
van een gebouw zeker 
niet op slot 

Rotterdam is een 
caleidoscopisch geheel 
van tijdlagen, stijlen 
en gebouwen 

Deze brengen de architectonische, maatschappelijke en functionele 
geschiedenis in beeld en bieden daarmee een grondslag voor de 
visie op restauratie en transformatie. 
De status van ‘beschermd monument’ zet de ontwikkeling van een 
gebouw zeker niet op slot. Het zorgt ervoor dat bij restauraties en 
renovaties recht wordt gedaan aan bijzondere kenmerken zoals 
materiaalgebruik, detaillering, en ruimtelijke opzet en functie terwijl 
de mogelijkheden voor transformatie tegelijkertijd optimaal kunnen 
worden benut. Een voorbeeld is rijksmonument het Slaakhuys, een 
expressief gebouw waarin ooit kantoor, boekwinkel en drukkerij van 
Het Vrije Volk gevestigd waren. Het wordt voorbereid op een nieuwe 
functie als boutique hotel met supermarkt. Deze transformatie laat 
zien hoeveel er mogelijk is en welke kansen het oorspronkelijke 
karakter van een monument biedt voor herbestemming. 

Rotterdam is een caleidoscopisch geheel van tijdlagen, stijlen en 
gebouwen. De commissie voor Welstand en Monumenten heeft 
als taak daarin een zekere lijn en samenhang te borgen en de 
aandacht te vestigen op bestaande, historische kwaliteiten. Daarmee 
ondersteunt zij de ontwikkeling van Rotterdam als zelfbewuste 
en veerkrachtige stad die oog heeft voor haar geschiedenis en 
tegelijkertijd ruimte biedt aan vernieuwing, experiment en nieuwe 
kansen voor de samenleving. 
Rotterdam beschikt over een gecombineerde commissie – voor 
welstand én monumenten. Deze commissie is in staat ingrepen 
in de bestaande stad zowel op architectonische kwaliteit als 
op cultuurhistorische aspecten te beoordelen. Dat maakt een 
zorgvuldige afweging tussen behoud en vernieuwing mogelijk. 
Het past bij Rotterdam met haar geschiedenis van dynamiek en 
vooruitgang en haar modernistische binnenstad waar veel ruimte is 
voor verandering en vernieuwing. De kantoor- en bedrijfsgebouwen 
uit de wederopbouwperiode lenen zich bij uitstek voor 
transformaties tot nieuwe woon- en werkgebouwen, een aanpak die 
ook buiten het stadscentrum loont. 
Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart voor de komende 
transformatie van de Coolsingel. De omvorming van autoboulevard 
naar groene stadsallée, omringd door weergaloze herbestemde 
wederopbouwarchitectuur, is misschien wel de krachtigst denkbare 
illustratie van de veerkracht van Rotterdam. 
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TOETSEN, 
ADVISEREN EN 
FACILITEREN 

DE AANPAK VAN 
HET SECRETARIAAT 
IS PRAKTISCH 
EN INTEGRAAL. 
ZO WORDT EEN 
BEGIN GEMAAKT 
MET HET WERKEN 
IN DE GEEST 
VAN DE NIEUWE 
OMGEVINGSWET 
DIE IN 2021 VAN 
KRACHT WORDT. 
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Meer dan driekwart 
van het planaanbod is 
niet strijdig met het 
welstandsbeleid 

Het secretariaat van de commissie voor Welstand en Monumenten 
is een compact team van professionals. De architect-medewerkers 
kennen de stad, het ruimtelijk beleid en de regelgeving en 
hebben ervaring in de uitvoeringspraktijk. Het secretariaat werkt 
als een ‘schakelkast’ tussen de aanvragers, de (onafhankelijke) 
commissie en de ambtelijke organisatie. Het takenpakket bestaat uit 
voorbereiding en ondersteuning van de commissievergaderingen, 
ambtelijke vertegenwoordiging van de commissie en uitvoering van 
gemandateerde taken* namens de commissie. 

Alle bouwinitiatieven waarvoor een welstandstoets nodig is, komen 
binnen bij het commissiesecretariaat. Voor tijdelijke vergunningen 
of vergunningsvrije bouwactiviteiten geldt geen welstand en ook 
de welstandsvrije gebieden vallen erbuiten. Alle andere aanvragen 
voor een omgevingsvergunning – en de eventuele conceptplannen 
die daaraan voorafgaan – worden getoetst aan de welstandscriteria. 
Deze aanvragen betreffen allerlei projecten, variërend van 
grootschalige herbestemmingen tot een reclamebord op een 
monumentaal pand. Ook alle ingrepen aan monumenten komen 
bij het secretariaat binnen voor de wettelijk verplichte toets op 
behoud van monumentale waarden. Dat geldt eveneens voor 
interieurwijzigingen want ook interieurs van monumenten vallen 
automatisch onder de beschermde status. 

Snelle en efficiënte toets 
De medewerkers van het secretariaat zijn in staat om de toets aan 
het welstandsbeleid snel en efficiënt uit te voeren. Eerst worden 
altijd de plannen geselecteerd waarop direct positief geadviseerd kan 
worden. De afgelopen jaren is daarin een bestendige lijn zichtbaar: 
meer dan driekwart van het totale planaanbod is niet strijdig met 
het welstandsbeleid en krijgt direct bij binnenkomst een positief 
advies. Voor het overige wordt bepaald welke plannen op de agenda 
van de commissie komen (‘commissieplannen’) en welke in mandaat 
ambtelijk kunnen worden afgehandeld door de medewerkers van 
het secretariaat (‘secretariaatsplannen’). Bij het uitvoeren van de 
gemandateerde adviestaken kunnen de architect-medewerkers altijd 
ruggespraak houden met de commissie. 
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Architect-
medewerkers 
handelen 90 procent 
van de plannen af 
in mandaat van de 
commissie 

Of een plan bij de commissie op tafel komt, wordt bepaald op basis 
van de omvang en het belang ervan. Dit sluit aan bij de definitie van 
de mandaatregeling. Het aandeel van de plannen dat op de agenda 
van de commissie komt, ligt al jaren rond een kleine 10 procent. De 
architect-medewerkers handelen de resterende ruim 90 procent zelf 
af, waarvan dus al een belangrijk deel direct een positief advies krijgt. 
Bij de resterende plannen, waar strijdigheid met het welstandsbeleid 
is geconstateerd, wordt altijd contact opgenomen met de 
aanvrager. De insteek is dan om mogelijkheden aan te dragen voor 
aanpassingen waarmee het plan passend gemaakt kan worden 
binnen de welstandscriteria. In 2017 eindigden slechts vier van de 
1372 aanvragen voor een omgevingsvergunning in een afwijzing met 
welstand als enige weigeringsgrond. 

Integrale aanpak 
Het komt regelmatig voor dat plannen die niet direct passen in 
het welstandsbeleid, ook strijdig zijn met andere beleidsaspecten 
en regelgeving, zoals het bestemminsplan of milieuaspecten. In 
die gevallen is een combinatie van aanpassingen nodig voor het 
verkrijgen van een vergunning. Het secretariaat trekt dan samen 
op met de collega-adviseurs van het betreffende beleidsterrein, 
en gaat in gesprek met de aanvrager om op alle aspecten tegelijk 
te adviseren over de benodigde aanpassingen. Met deze integrale 
aanpak wordt een aanvrager sneller en duidelijker geholpen. Zo 
wordt in feite in de praktijk al een begin gemaakt met het werken in 
de geest van de nieuwe Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt. 
Voor ambtenaren betekent dit een verschuiving in de invulling van 
hun rol: van toetsend naar adviserend en faciliterend. 

Transformatie, een langdurige trend 
Omdat de medewerkers van het secretariaat alle bouwplannen langs 
zien komen hebben zij een uniek inzicht in de volle breedte van alle 
ontwikkelingen op het gebied van nieuwbouw en verbouw in Rotterdam. 
Uit die ontwikkelingen komen verschillende trends naar voren. 
Zo is bijvoorbeeld de verschuiving van nieuwbouw naar transformatie 
al een aantal jaren een opvallende trend die in alle gebieden 
voorkomt en veel verschijningsvormen kent. 
Vooral in de afgelopen jaren zien we dat grote verouderde 
kantoorgebouwen op minder gunstige locaties tot woningen 
worden getransformeerd. Verschillende grote complexen werden 
verbouwd tot wooncomplexen voor studenten en starters, zoals 
het voormalige kantoorgebouw De Admiraliteit aan de Oostzeedijk/ 
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Jonkerlofts (foto: Frank Hanswijk) 
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De verschuiving van 
nieuwbouw naar 
transformatie is al 
een aantal jaren een 
opvallende trend 

Admiraliteitskade en het voormalige douanekantoor aan de 
Westzeedijk. Maar ook in wijken rondom het centrum en in 
buitenwijken zoals Prins Alexander en Hoogvliet worden kleinere 
kantoor- en bedrijfsgebouwen steeds vaker na jaren leegstand 
getransformeerd tot woongebouw. Een mooi voorbeeld uit 2017 is de 
transformatie van de oude confectiefabriek aan de Aleidisstraat. 

Schoolgebouwen en kleinschalige transformaties 
Bij deze ontwikkeling hoort ook een aantal markante schoolgebouwen 
in de oude stadswijken die de afgelopen jaren door de gemeente zijn 
verkocht als kluswoningenproject. De toekomstige kopers konden daar 
vanaf de start meedenken over indeling en uitvoering van de woningen 
zoals bij het schoolgebouw aan de Bloklandstraat het geval was. 
Daarnaast is de laatste tijd een stroom van kleinere 
transformatieprojecten op gang gekomen. Met name in de 
oude wijken worden leegstaande winkels en bedrijfsruimten 
verbouwd tot woningen. Soms zijn dit echte ontdekkingen, zoals 
bedrijfsruimten aan achterstraten die worden omgebouwd tot 
ruime lofts. Een voorbeeld zijn de Jonkerlofts aan de Jonker 
Fransstraat. De aanpassingen aan de gevel betekenen vaak een 
kwalitatieve verbetering. Maar er komen ook aanvragen langs waarin 
winkelruimten worden opgedeeld in kleine woningen waarbij het 
bestaande gebouw en de nieuwe invulling lastig matchen. 
In deze situaties zoekt het secretariaat dan in overleg met de 
aanvragers naar een passende oplossing waarbij goede voorbeelden 
van eerdere transformaties worden ingezet ter inspiratie. 
In een aantal gebieden kiest de gemeente ervoor om de 
transformatie van winkels naar woningen actief te stimuleren om 

Verbouwing school Bloklandstraat (eklund_terbeek) 



   

 

         
         

          
       

         
       

43 PUIEN MAKEN DE STAD 

Met name in oude 
wijken worden winkels 
en bedrijfsruimten 
verbouwd tot 
woningen 

De handleiding 
biedt pandeigenaren 
informatie over de 
juiste aanpak van de 
gevel 

zo de verloedering van slecht functionerende winkelstraten tegen 
te gaan. Maar als het gaat om de samenhang in het straatbeeld kan 
deze ontwikkeling ook een keerzijde hebben. De grote etalageramen 
van voormalige winkels zijn vaak minder geschikt voor een woon- of 
slaapkamer. De wens is dan om de gevelindeling aan te passen, door 
de borstwering te verhogen en de raamopeningen te verkleinen. 
Met name in planmatige stedelijke gebieden met een sterke relatie 
tussen het stedenbouwkundig plan, samenhangende gevelwanden en 
inrichting van de openbare ruimte, kan dit het beeld verstoren. Dit 
soort ingrepen zullen daarom altijd beoordeeld moeten worden op 
hun consequenties voor de omgeving. 
Een voorbeeld is de Mathenesserweg, een fraai ontworpen straat 
uit de jaren dertig waarvan de straatwanden een gecomponeerd 
geheel vormen. Na een aantal illegale gevelaanpassingen kwamen 
hier klachten van omwonenden. In opdracht van de stadsmarinier is 
eerst cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd naar de straatwanden. 
Daarna kreeg een architect de opdracht een handleiding op 
te stellen voor gevelwijzigingen en kozijnvervanging. Het gaat 
om een nadere uitwerking van de criteria uit de welstandsnota, 
gecombineerd met praktische tips, tot stand gekomen in goed 
overleg met het secretariaat van de commissie voor Welstand en 
Monumenten. De inzichtelijke handleiding biedt pandeigenaren 
informatie over de juiste aanpak van de gevel en zorgt dat in een 
vroeg stadium concrete oplossingen op tafel liggen die passen 
binnen het straatbeeld. 
Dit soort samenwerkingen en praktische instrumenten passen goed 
bij de ontwikkelingen binnen Bouw- en Woningtoezicht, waar het 
secretariaat van de commissie is gepositioneerd. Zo wordt ingezet 
op de verschuiving van toetsen naar adviseren en faciliteren, in de 
geest van de toekomstige Omgevingswet. 

* Conform de mandaatregeling in de Rotterdamse Bouwverordening (art. 9.7) 
heeft de commissie de advisering over alle “bouwplannen waarvan volgens 
hen het oordeel van de commissie als bekend mag worden verondersteld” 
gemandateerd aan de (plaatsvervangend) secretaris(sen). Dit mandaat geldt 
ook wanneer (gelet op de vergaderfrequentie van de commissie) fatale 
wettelijke termijnen van aanvragen niet gehaald zouden worden. 
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DE MOGELIJKHEID 
VAN VOOROVERLEG 
EN DE INZET VAN 
EEN STERK EN 
VAKKUNDIG 
SECRETARIAAT 
MAAKT HET WERK 
VAN DE COMMISSIE DE COMMISSIE AAN EFFICIËNT EN OP-

HET WERK LOSSINGSGERICHT. 
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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. De aanvragen voor 
monumentenvergunningen worden getoetst aan de monumentale 
waarden in de landelijke Erfgoedwet (voor rijksmonumenten) of 
de Rotterdamse Monumentenverordening (voor gemeentelijke 
monumenten). Per monument zijn deze waarden vastgelegd in 
een zogenoemde ‘redengevende omschrijving’ waarin de unieke 
waarden van een monument staan beschreven. Voor deze 
beoordelingen laat het gemeentebestuur van Rotterdam zich 
adviseren door de commissie voor Welstand en Monumenten. 
De commissie is samengesteld uit externe deskundigen. Het 
commissiesecretariaat en de vertegenwoordiging vanuit het 
gemeentelijk Bureau Monumenten bieden ondersteuning. 

De commissieleden 

voorzitter ir. Han Michel 

burgerlid drs. Jocé Bloks 

architect prof. ir. Paul Diederen 

architect ir. Irma van Oort 

architect ir. Jeroen Ruitenbeek 

architect (restauratie) ir. Joris Molenaar 

architectuurhistoricus drs. Wijnand Galema 

Vakgebied / taak 1 januari 2017 / 1 januari 2018 

Aantal vergunningsaanvragen 
In 2017 werden 1247 reguliere aanvragen voor een 
omgevingsvergunning voorgelegd voor welstandsadvies. Ten 
opzichte van 2016 is dit aantal met 144 aanvragen toegenomen, 
een stijging van 13 procent. In 2016 bedroeg de stijging ten 
opzichte van het voorgaande jaar nog 28 procent. Het aantal 

http:omgevingsvergunningen.De
http:nodig.De
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vergunningsaanvragen voor monumenten is met 125 aanvragen 
licht gegroeid ten opzichte van de 121 aanvragen in 2016. De 
bouwactiviteiten in Rotterdam blijven dus toenemen maar de 
groei is minder explosief dan het voorgaande jaar, toen ook de 
(her)ontwikkeling van veel plannen die tijdens de crisis hadden 
stilgelegen, is opgepakt. 

Belangrijk is dat het aantal aanvragen niet alles zegt over het 
bouwvolume. Zo bevatte de oogst van 2016 een opvallend groot 
aandeel woontorens. Dit aantal was in 2017 lager. Wel kwamen er 
veel  bouwaanvragen langs voor grotere nieuwe wooncomplexen 

1 Van het totaalaantal plannen op de zoals Bay House (voorheen The View), Groene Kaap, Cobana en 
commissie-agenda ging het in ruim Little C.1 Ook waren er veel aanvragen voor de transformatie van 
65 procent van de gevallen over utilitaire gebouwen naar woningen. Hieronder waren ook panden 
woningbouw, al dan niet in combinatie met een monumentale status zoals het Oceaanhuis, het voormalig 
met overige functies. huis van bewaring Tuin van Noord en een appartementencomplex 

naast en deels op het garagegebouw van Hulstkamp op het 
Noordereiland. Ook gebouwen zonder monumentenstatus, maar 
met onmiskenbare cultuurhistorische betekenis zoals de twee 
Marconitorens en het voormalige PTT-gebouw aan de Binnenrotte 
werden getransformeerd naar woningen. De gekozen aanpak is hier 
even zorgvuldig als bij de monumenten. 

Bouwplannen regulier (aanvraag omgevingsvergunning) 872 1103 1247 

Monumentenplannen (aanvraag omgevingsvergunning) 170 121 125 

Conceptplannen regulier (conceptaanvraag) 158 285 220 

Conceptplannen monumenten (conceptaanvraag) 28 41 35 

Handhavingsplannen 16 40 24 

Totaal dossiers per adviesjaar 1244 1590 1651 

Aanvragen voorgelegd voor welstandsadvies 2015 2016  2017 

Een efficiënt traject 
In 2017 waren er naast de 1247 vergunningaanvragen, 255 
conceptaanvragen waarvan 35 betrekking hadden op monumenten. 
Met deze vorm van vooroverleg kunnen partijen, voorafgaand aan de 
definitieve vergunningsaanvraag, nagaan hoe hun plan zich verhoudt 
tot het welstandsbeleid. 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. 

http:vande121aanvragenin2016.De
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De inzet van dit vooroverleg blijkt heel effectief, vooral voor de 
grote en complexe plannen waarvoor steeds vaker eerst een 
conceptplan wordt voorgelegd. Dit zien we terug in het aandeel 
conceptaanvragen op de agenda van de commissie. Dit was in 2016 
nog 62 procent maar de trend van de afgelopen jaren zette verder 
door naar 69 procent in 2017. Het vooroverleg betreft in de regel de 
grotere plannen. Voor kleine, reguliere plannen ligt het wat minder 
voor de hand. 

Aandeel conceptplannen op de 
agenda van de commissie 

conceptaanvragen 69% vergunningsaanvragen 31% 

81 conceptplannen + 33 vergunningsaanvragen/ 4 aanwijzingen = totaal 118 

Een plan dat in concept is besproken met de commissie, kan als 
definitieve aanvraag vaak snel en probleemloos worden afgehandeld 
door het secretariaat. Een ideaal traject bestaat uit vooroverleg 
met de commissie, gevolgd door een bespreking van de aanvraag 
omgevingsvergunning, afgesloten met een positief advies. In 2017 kon 
na een succesvolle afronding van de bespreking van een conceptplan 
in de commissievergadering, de beoordeling van de verdere 
uitwerking steeds vaker worden gemandateerd aan het secretariaat. 
Dit verhoogt de snelheid en efficiëntie in deze volgende fase. 

Impulssessies 
Sinds enige tijd zet de commissie zo nu en dan impulssessies in. Daarin 
worden via een open gedachtewisseling mogelijke oplossingsrichtingen 
verkend. De commissie kan daarbij het initiatief nemen om, al naar 
gelang de opgave, andere experts uit de gemeentelijke organisatie uit 
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2 Artikel 9.7 lid 1 komt nader aan 
de orde in hoofdstuk ‘De kracht van 
het secretariaat’ op p. xx van dit 
jaarverslag. 

te nodigen zoals stedenbouwkundigen of verkeersadviseurs. Zo kunnen 
mogelijkheden integraal tegen elkaar worden afgewogen om een 
initiatief ‘vooruit te helpen’ en te voorkomen dat processen stagneren. 
Een informele impulssessie kan bijvoorbeeld zinvol zijn wanneer de 
commissie pas aan het eind van een traject wordt geconsulteerd en 
de ver uitgewerkte plannen strijdig blijken met het welstandsbeleid. 
Ook kan tijdens een vooroverlegtraject blijken dat een meer integrale 
benadering nodig is, om een te lange slagenwisseling tussen commissie 
en initiatiefnemer te vermijden. 

Ontwikkelaars en architecten blijken zeer te spreken over deze 
impulssessies. Toch moeten we ze zien als een noodmaatregel 
achteraf. Omdat de commissie zich inzet voor soepele procedures 
voor aanvragers zet zij nu informeel dit instrument in. Zij pleit 
echter voor een actualisering van de regie op de ruimtelijke 
kwaliteit om meer duidelijkheid te bieden over de interpretatie 
van het welstandsbeleid in samenhang met overige ruimtelijke 
kwaliteitskaders. Dit is zeker belangrijk bij complexe opgaven waar 
verschillende disciplines tegelijkertijd een rol spelen. De nieuwe 
Omgevingswet biedt een mooie aanleiding om te werken aan een 
nieuwe integrale kwaliteitsregie zodat het niet meer nodig is om 
onderweg bij te sturen, zoals nu nog gebeurt met de impulssessies. 

Werkverdeling commissie en secretariaat 
In de tweewekelijkse vergaderingen richt de commissie zich vooral 
op de grote en complexe plannen en op de kleinere projecten 
die, bijvoorbeeld door hun bijzondere ligging, er extra toe doen. 
Het leeuwendeel van de (veelal kleinere) aanvragen kan de 
commissie op basis van de mandaatregeling uit de Rotterdamse 
Bouwverordening overlaten aan het secretariaat.2 De medewerkers 
kunnen op basis van de vakkundigheid en expertise die zij in 
huis hebben, deze aanvragen toetsen aan het welstandsbeleid. 
Indien nodig kan de commissie alsnog worden ingeschakeld. 
In 2017 werd bijna 93 procent van het planaanbod ‘in mandaat 
van de commissie’ afgehandeld door het secretariaat. Uit de 
cijfers van de afgelopen jaren blijkt dat hiermee het aandeel 
‘secretariaatsplannen’ in 2017 ongeveer aan het maximum kwam. 
Als in de komende jaren de complexiteit van de plannen zou 
toenemen, bijvoorbeeld door meer binnenstedelijke projecten, 
kan deze ontwikkeling ook weer keren. 
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3 De werkgroep bestond in 2017 uit 
de commissieleden Joris Molenaar 
(restauratiearchitect), Wijnand 
Galema (architectuurhistoricus) en 
Han Michel (voorzitter). 

commissie 7,2% 

secretariaat 92,8% 

1533 secretariaatsplannen + 118 commissieplannen = totaal 1651 plannen 

Hoe worden monumenten beoordeeld? 
In 2017 ging het bij 125 van de 1651 voorgelegde plannen om een 
monument (8 procent). In de openbare commissievergadering 
kwam 21 keer een monument aan de orde. De bespreking van 
monumenten in de commissie wordt voorbereid door de Werk-
groep Monumenten.3 Daar worden ook de monumentenaanvragen 
in mandaat van de commissie afgehandeld die vanwege hun aard 
of omvang niet in de plenaire commissievergadering geagendeerd 
hoeven te worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij pure restauratie-
vraagstukken waarbij geen welstandsaspecten aan de orde zijn. De 
advisering over de monumenten vraagt veel meer tijd en aandacht 
dan die van reguliere plannen. Een monumentenaanvraag moet 
bijvoorbeeld worden toegelicht met een cultuurhistorische analyse, 
waardestelling en restauratievisie. Deze informatie wordt meege-
nomen in de beoordeling. Bij complexe aanvragen, zoals bijvoor-
beeld transformatie van grote monumenten, wordt een werkbezoek 
gebracht aan het betreffende pand om goed en volledig inzicht te 
verwerven als basis voor een zuivere afweging. 
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Totaal aantal plannen op agenda commissie voor Welstand en 
Monumenten 2017 
De commissie constateert dat het aantal besprekingen per aanvraag 
blijft dalen. Toch zijn er nog altijd gevallen waarin een plan moet 
worden aangepast om te voldoen aan de uitgangspunten van de 
welstandsnota of aan het monumentenbeleid. Na een eerste overleg 
volgen dan aanpassingen en een of meerdere besprekingen. 

Aantal besprekingen per 
commissieplan 

1x 2x 3x 4x 5x 
51% 29% 13% 4% 3% 

In 2017 eindigde het traject nooit met een negatief commissieadvies. 
De oplossingsgerichte benadering van de commissie blijkt effectief. 
Aanvullende besprekingen hebben tussentijdse adviezen tot gevolg. 
Dit verklaart waarom het aantal uitgebrachte adviezen altijd groter is 
dan het aantal aanvragen. 

Aantallen adviezen (commissie- en secretariaatsplannen) 2015 2016 2017 

Bouwplannen regulier (aanvraag omgevingsvergunning) 1013 1201 1320 

Monumentenplannen (aanvraag omgevingsvergunning) 198 130 148 

Conceptplannen regulier (conceptaanvraag) 165 297 248 

Conceptplannen monumenten (conceptaanvraag) 32 45 45 

Handhavingsplannen 15 40 24 

Totaal per adviesjaar 1424 1713 1785 
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COLOFON 
Redactie Catja Edens, Han Michel en Brechje Pronk 

Alle medewerkers die (in wisselende samenstelling) de bezetting vormden van het 
commissiesecretariaat in 2017: Brechje Pronk (algemeen secretaris), Josephine 
van der Klauw (commissiesecretaris) en architect-medewerkers Paul van den Berg, 
Ellen de Bruijn, Jasper Deurloo, Court Haegens, Iris Pennock, Victor Verhagen, 
Mijntje Vervoort en Joost de Wit. 

Grafisch ontwerp Friends For Brands 
Druk Veenman+ 

Dit jaarverslag is een productie van de commissie voor Welstand en Monumenten 
Rotterdam. Het is ook als pdf beschikbaar op www.rotterdam.nl/welstand. 

© 2018, commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam 

www.rotterdam.nl/welstand
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