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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG 30 OKTOBER 2019 

 

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

 

 

AANWEZIG: Michel (voorzitter), Eilander, Faizoulova, Ruitenbeek, Van Doorn, Van Oort 

 

 

5  PLANNEN (OPENBAAR) 14:20 

 

5.1  Duivenvoordestraat 136, Delfshaven (1e behandeling) (20 min)  14:20 

 Omschrijving:  Transformatie politiebureau naar appartementen 

 Ontwerp:   TBO Architecten 

 Dossier:   OLO 4458069 (conceptaanvraag) 

 

5.2  Aelbrechtskolk 11-17 / Schans 8, Delfshaven (3e behandeling) (20 min) 14:40 

Omschrijving:  Sloop bestaande bebouwing en nieuwbouw appartementen 

Ontwerp: Olaf Gipser Architects 

Dossier:   OLO 4386191 (conceptaanvraag)  

 

5.3  Mathenesserlaan 455, Delfshaven (2e behandeling) (20 min)  15:00 

Omschrijving: Realiseren van 4 seniorwoningen 

 Ontwerp:   Molenaar & Co Architecten 

 Dossier:   OLO 4415013 (conceptaanvraag) 

 

5.4  Ameidestraat 190, Overschie (1e behandeling) (15 min) 15:20 

Omschrijving: Vervanging bestaande reclame 

 Ontwerp:   Armada Janse 

 Dossier:   OMV.19.08.00282  

 

PAUZE (10 min) 

 

5.5  Michelangelostraat 2, Prins Alexander (3e behandeling) (10 min) 15:45 

Omschrijving: Nieuwbouw 65 woningen 

 Ontwerp:   V8 Architecten 

 Dossier:   OMV.19.06.00033 

 

5.6  nabij 's-Gravenweg 208, Kralingen Crooswijk (2e behandeling) (15 min) 15:55 

Omschrijving: Nieuwbouw appartementen – Hofje van Weltevreden 

Ontwerp: TconcepT  

Dossier:   OMV.19.07.00273  

 

5.7  Halsterenstraat 2, Charlois (1e behandeling) (20 min) 16:10 

Omschrijving: Renovatie 48 woningen en nieuwbouw 86 woningen  

 Ontwerp:   A3 Architecten 

 Dossier:   OLO 4633703 
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5.1  Duivenvoordestraat 136, Delfshaven (1e behandeling) 

 

Omschrijving:  Transformatie politiebureau naar appartementen 

Ontwerp:  TBO Architecten 

Dossier:  OLO 4458069 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

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

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

orde) 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:  Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel om het voormalig politiebureau te transformeren naar een woongebouw. Om 

meer woonprogramma toe te voegen wordt het volume van het bestaande pand vergroot. De vierde laag wordt 

over de volle breedte uitgevuld en een vijfde laag, iets terugliggend van de voorgevel, wordt toegevoegd. Aan de 

achterzijde wordt de bestaande uitbouw ook vergroot. Het volume wordt naar boven toe per laag kleiner, waardoor 

terrassen ontstaan en zonlicht op bestaande aangrenzende bebouwing gegarandeerd blijft. 

 

Om meer contact met de straat te realiseren worden in de voorgevel enkele raamopeningen vergroot tot deur. 

Bestaande tralies en hekwerken worden verwijderd. Ook aan de achterzijde krijgt de gevel grotere openingen. 

Parkeren is op het eigen achterterrein gesitueerd en wordt door lage hagen afgescheiden van het groene openbare 

binnenterrein. De plint aan de straat wordt benadrukt door hier gevelopeningen tot op de grond te realiseren. 

 

De voorgevel wordt bekleed met donkergrijze composietplaten en de achtergevel met een lichter grijs 

plaatmateriaal. Ten behoeve van verbijzondering van de voorgevel, maar ook voor het creëren van buitenruimtes, 

en het verbinden van het nieuwe met het bestaande bouwvolume, wordt een expressief wit ‘lint’ op de gevel 

voorgesteld. Het lint accentueert de poort naar het Dierenlandje, de hoofdentree, de balkons en de dakrand van de 

opbouw en wordt voorgesteld in een geperforeerd metaalplaat.  

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid. 

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

- Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw zijn in samenhang 

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

- Het gevelontwerp kent een driedeling (basement, middendeel, gevelbeëindiging) en wordt gekenmerkt door 

een verwevenheid van verticaal (ramen) en horizontaal (lijstwerk, linten, kroonlijsten etc.). 

- Ingrepen aan de gevel, waaronder nieuwe balkons en luifels of winkelpuien, passen binnen de structuur, maat 

en schaal van het hoofdgebouw. 

- In- en uitspringende delen van de gevel (balkons, erkers en loggia’s) blijven ondergeschikt aan de 

hoofdmassa. 

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

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

en kantoorgebieden zijn dichte (bergings-)gevels aan de straat ongewenst. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Detaillering ondersteunt de verwevenheid van verticaal en horizontaal in het gevelbeeld. 

- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en kwalitatief ten minste 

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

De commissie spreekt haar waardering uit voor het behoud van het bestaande pand mét de onderdoorgang naar 

het Dierenlandje. De transformatie naar wonen acht de commissie hier goed voorstelbaar. Echter constateert de 

commissie dat het ontwerp niet voldoet aan alle geldende welstandscriteria.  

 

Het plan met de vijfde extra laag is qua maat en schaal onvoldoende afgestemd op de overwegend vierlaagse 

omgeving. De gekozen gevelopbouw zonder visuele driedeling in basement, middendeel en gevelbeëindiging 

voegt zich niet op een passende wijze in het bouwblok. De voorgevel zingt zich door de expressieve plasticiteit van 

het multifunctionele ‘lint’ los van de omgeving. De aan de gevel hangende buitenruimten zijn niet ondergeschikt 

aan de hoofdmassa. Het verschil met de omgeving wordt daarnaast nog versterkt door de contrasterende kleuren 

en de vlakke gevelbeplating.  

 

Door de gevelopeningen in de beganegrondgevel tot op het maaiveld uit te zagen ontstaan te grote staande 

ramen, die niet passen bij de stedelijke stoep. De overgang tussen publiek en privé verdwijnt en het aanbrengen 

van geveltuintjes om weer meer afstand te creëren past niet in het straatbeeld en is daarnaast erg kwetsbaar. 

 

De suggestie wordt gedaan in de omgeving te zoeken naar de typische ‘Middelland’ karakteristieken en die te 

vertalen naar een passend en eigentijds gevelontwerp. Ten slotte wordt opgemerkt dat aan de achterzijde de 

woonkwaliteit in het gevelontwerp meer zichtbaar gemaakt mag worden. 

 

Conclusie 

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

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

nu voorliggende plan zal vooralsnog een negatief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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5.2  Aelbrechtskolk 11-17 / Schans 8, Delfshaven (3e behandeling) 

 

Omschrijving:  Sloop bestaande bebouwing en nieuwbouw appartementen 

Ontwerp:  Olaf Gipser Architects 

Dossier:  OLO 4386191 (conceptaanvraag)  

 

Toetsingskader  

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert een aangepast plan, naar aanleiding van de opmerking van de commissie uit het verslag 

van 19 juni 2019. In de presentatie wordt er ingegaan op de wijzigingen van het plan aan de zijde van de Schans. 

De architect toont een analyse van de bestaande gevelwand, het dakenlandschap en de bouwhoogtes aan deze 

straat.  

 

Gekozen is om het gebouw te voorzien van een extra laag door de kap tweemaal zo hoog te maken. De voorgevel 

wordt voorgesteld in donker metselwerk, met een bijzonder metselverband voor de plint beëindiging en de 

spekbanden. De plint heeft vier deuren in het midden van de gevel, waarbij de hoofdentree wat dieper in de gevel 

ligt, en ruime verticale vensters. De verdiepingen worden voorzien van een grid van wat kleinere verticale vensters. 

 

De tweelaagse schuine kap is opgebouwd uit verticale panelen in een donkere kleur, en wordt voorzien van ruime 

dakvensters. De kap ligt wat terug ten opzichte van een gevel, met een verholen goot en een slanke dakrand. 

Zowel de kap met dakvensters als de metselwerk gevel wordt doorgezet naar de zichtbare zijgevels. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Historische linten en kernen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht Historisch Delfshaven) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven dragen bij aan het afwisselende, kleinschalige en gesloten karakter van Historisch 

Delfshaven.  

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Het individuele pand is de architectonische eenheid en voegt zich naar de reeks als geheel; als zodanig 

herkenbare seriematige bouw is ongewenst. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid. 

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

omliggende bebouwing.  

- Elk pand heeft een eigen karakteristieke gevelbeëindiging. 

- De gevel aan de straatzijde heeft een uitgesproken vormgeving. 

- Bouwinitiatieven voegen zich in de vlakke gevel van de bestaande bebouwing. 

- Per pand overheerst de verticale ritmering, met per gevel horizontale rijen relatief grote staande ramen.  

- Ingrepen aan de gevel, waaronder nieuwe balkons en luifels of winkelpuien, passen binnen de structuur, maat 

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

en kantoorgebieden zijn dichte (bergings-)gevels aan de straat ongewenst.   

Materiaal, kleur en detaillering 
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- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Detaillering is ambachtelijk en benadrukt het kleinschalige karakter van de bebouwing. 

- Materiaal en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en kwalitatief ten minste 

gelijkwaardig daaraan (vervanging van kozijnen, ornamenten, schilder en pleisterwerk e.d. conform het 

origineel).  

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Vensters zijn zodanig vormgegeven en gedetailleerd dat wordt voorkomen dat ze ‘gaten in de gevel’ worden. 

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de vergroting van het volume en de verhouding tussen de hoofdmassa en de 

tweelaagse kap passend is binnen de straatwand, en dat de dubbelhoge schuine kap juist een bijzonder gebouw 

kan opleveren. Ook de aangepaste gevelindeling en het verplaatsen van de buitenruimtes naar de achterzijde komt 

het gebouw ten goede. 

 

De commissie geeft echter aan dat het ontwerp nog wel te veel hinkt op twee verschillende gedachtes. Het gebouw 

heeft enerzijds een opbouw van een plint, een middendeel en een kap, en anderzijds toont het zich als een 

monoliet geheel. De commissie vraag de architect om hier een duidelijkere keuze in te maken en dit consequent 

door te voeren in het ontwerp. Daarnaast wordt aangegeven dat de kap een zeer zware verschijningsvorm kent, 

door de donkere kleur van zowel de kozijnen als het dak zelf. De eventuele installaties en doorvoeren op het dak 

zullen van nadere welstandstoetsing zijn. 

 

Hoewel de indeling van het gebouw formeel niet wordt beoordeeld geeft de commissie aan dat het verplaatsen van 

het trappenhuis naar de achterzijde het plan zeer ten goede zou komen. Een verlicht trappenhuis aan de voorzijde 

zal storend zijn in het nachtbeeld, en er zouden meer woonruimtes aan de straat kunnen worden gesitueerd. Ten 

slotte geeft de commissie aan dat de opmerkingen uit de vorige vergadering, ten aanzien van het bouwdeel aan de 

zijde van de Aelbrechtskolk, van kracht blijven. 

 

Conclusie 

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven kunnen worden.  
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5.3  Mathenesserlaan 455, Delfshaven (2e behandeling) 

 

Omschrijving:  Realiseren van 4 seniorwoningen 

Ontwerp:  Molenaar & Co Architecten 

Dossier:  OLO 4415013  

 

Toetsingskader  

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

Naar aanleiding van de opmerkingen uit het verslag van 3 juli 2019 is er een andere architect gekozen voor het 

ontwerp voor de tweelaagse opbouw op de twee panden aan de Mathenesserlaan. De architect start met een 

analyse van de context en het gebouw zelf, in relatie tot het beschermd stadsgezicht en het naastgelegen 

gemeentelijk monument. Aangegeven wordt dat het deel van de laan op verschillende aspecten een uitzondering 

in het beschermde stadsgezicht vormt. Daarnaast worden de mogelijkheden en restricties vanuit het 

bestemmingsplan getoond, waarbij wordt aangegeven dat er een verplichting tot het maken van een schuine kap 

geldt. 

 

De architect toont verschillende volumestudies, met een opzet van een teruggelegde volumeopbouw met balkons 

aan de voorzijde, een teruggelegde volumeopbouw met een erker in het midden, en een model met een verlenging 

van het dakvlak en een terugliggend volume erop. Uiteindelijk is er gekozen voor een model waarbij het leien 

dakvlak wordt verlengd met een zinken dak, met een horizontale openingen tussen het bestaande dak en het 

nieuwe dakvlak.  

 

In de opening tussen de dakvlakken en in twee horizontale sparingen in het nieuwe dakvlak worden balkons 

gesitueerd. Het nieuwe dak wordt voorzien van een dakterras met een terugliggend hekwerk en een dakopbouw 

ten behoeve van de toetreding van het dak. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder Hoofdwegenstructuur / Beschermd Stadsgezicht Heemraadssingel-

Mathenesserlaan 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare hoofdvorm. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid. 

- Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw zijn in samenhang 

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

- Het gevelontwerp kent een driedeling (basement, middendeel, gevelbeëindiging) en wordt gekenmerkt door 

een verwevenheid van verticaal (ramen) en horizontaal (lijstwerk, linten, kroonlijsten etc.). 

- Ingrepen aan de gevel, waaronder nieuwe balkons en luifels of winkelpuien, passen binnen de structuur, maat 

en schaal van het hoofdgebouw. 

- In- en uitspringende delen van de gevel (balkons, erkers en loggia’s) blijven ondergeschikt aan de 

hoofdmassa. 
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Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Detaillering ondersteunt de verwevenheid van verticaal en horizontaal in het gevelbeeld. 

- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en kwalitatief ten minste 

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie dankt de architect voor de analyse van de locatie en de ligging binnen het beschermd stadsgezicht. 

Zij onderschrijft de conclusie dat het een deel van de laan is die op verschillende aspecten een uitzondering binnen 

het beschermd stadsgezicht vormt. Hoewel het een zeer lastige opgave betreft, kan een opbouw op de bestaande 

woningen onderdeel worden van deze uitzondering. De wijze waarop de opbouw is vormgegeven is echter nog niet 

overtuigend.  

 

De commissie geeft aan dat er in de verschijningsvorm onvoldoende onderscheid is gecreëerd tussen de 

bestaande woningen en de opbouw. Het bijzondere bestaande pand en de forse opbouw lopen op dit moment te 

veel in elkaar over. De getoonde volumestudies tonen aan dat een luchtigere en abstractere optopping veel beter 

tot zijn recht komt, de bestaande woningen meer in hun waarde laat, en dat een toegevoegde kapvorm of een 

verlenging van de kap daarom onwenselijk is. Gevraagd wordt om in samenspraak met stedenbouw te 

onderzoeken in hoeverre er voorbij kan worden gegaan aan het maken van een kap als afsluiting van het gebouw. 

 

De commissie geeft aan dat een opbouw van twee bouwlagen alleen zal overtuigen wanneer deze over beide, als 

symmetrisch ontworpen woningen wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt er aandacht gevraagd voor de zijgevel aan 

de zijde van het aangrenzende, als gemeentelijk monument beschermde woongebouw. Ook deze gevel verdient 

een zorgvuldig ontworpen uitstraling, en zal het gemeentelijk monument niet moeten overschaduwen. 

 

Conclusie 

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog een negatief advies aan het bestuur afgegeven worden.  
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5.4  Ameidestraat 190, Overschie (1e behandeling) 

 

Omschrijving:  Vervanging bestaande reclame 

Ontwerp:  Armada Janse 

Dossier:  OMV.19.08.00282  

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aanvraag omgevingsvergunning getoetst aan redelijke 

eisen van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 8 

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De aanvrager van de omgevingsvergunning presenteert het voorstel voor het vervangen van een reclameobject 

van de Van Leeuwen Buizen Groep op het dak van een flat langs de rijksweg A13. De bestaande reclame is over 

de volledige breedte van het dak aangebracht en is van beide zijde van de flat leesbaar. De bestaande vormgeving 

is oorspronkelijk en bestaat uit losse letters en een logo, die voorzien zijn van neonverlichting. Deze zijn op een 

stalen constructie aangebracht, met een achtergrond van een witte geprofileerde plaat die aan de zijde van de 

snelweg de vorm van een pijl heeft. 

 

Er wordt aangegeven dat eerder een ontwerp is ingediend voor een vervangende reclame. Dit betrof een lichtbak 

over de gehele breedte van het gebouw, met in het midden een logo wat boven de rand van de lichtbak uitsteekt. 

Hierop is een negatief advies afgegeven door het secretariaat welstand vanwege strijdigheden met het 

reclamebeleid. Naar aanleiding van het negatieve advies zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd in het 

ontwerp. 

 

Gekozen is om het pvc-doek aan de voorzijde van de lichtbak aan de binnenzijde te beplakken met een lichtdichte 

folie rondom de letters en het logo, waardoor alleen de letters en het logo ’s-nachts verlicht worden. Daarnaast is er 

een schaduwlaag in de grafische tekening aangebracht, waardoor een driedimensionaal beeld moet ontstaan. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Relevante criteria - Hoofdstuk reclame 

Reclame-uitingen bovenop een gebouw, die al dan niet gerelateerd zijn aan het gebruik van het pand.  

- Eén per gebouw, alleen in reclamegebieden.  

- Maatvoering, materiaal en kleur afgestemd op het gebouw. 

- Moet een eigen esthetische kwaliteit hebben die uitgaat boven het product of de dienst. 

- Algemeen: levert in constructie en beeld bijdrage aan het stadsbeeld (Dit betekent dat slechts in incidentele 

gevallen reclame zal worden toegestaan. Dit is in lijn met de huidige praktijk). 

 

Reactie van de commissie op de aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan dat het bestaande reclameobject een zeer beeldbepalend en iconisch element in de stad 

is, dat al voor decennia lang aan veel Rotterdammers een gevoel van thuiskomen geeft wanneer zij via de rijksweg 

A13 de stad benaderen. Het object geldt als één van de bijzondere voorbeelden waarvoor in het reclamebeleid 

aanvullende welstandscriteria zijn opgesteld. Reclames van deze omvang krijgen enkel een positief 

welstandsadvies wanneer deze een bijzondere bijdrage aan het stadsbeeld leveren. 

 

De commissie is van mening dat het voorstel voor de nieuwe reclame nog niet de esthetische kwaliteit heeft die 

wordt verlangd op deze locatie. Op dit moment oogt het teveel als een huisstijl die wordt opgeschaald, en is de 

reclame-uiting zeer vlak ten opzichte van de bestaande. Daarnaast doet de reclame niets met de dynamiek van de 

snelweg waarvan het object het meest ervaren zal worden, als vervanging van de huidige beeldbepalende 

reclame. 
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Gevraagd wordt om de vormgeving van de reclame-uiting te heroverwegen, waarbij de structuur en vormgeving 

van het witte achtervlak een rol van betekenis kan zijn, zoals dat reeds in het bestaande object op overtuigende 

wijze gebeurt. Daarnaast wordt de suggestie gedaan om een expert in grafische ontwerp bij het project te 

betrekken om tot een krachtiger ontwerp te komen. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning strijdig is met de criteria uit het reclamebeleid. Het 

advies aan het bestuur is daarom vooralsnog negatief. De commissie vraagt aandacht voor de hierboven 

genoemde opmerkingen en ziet de aanvrager graag terug in een volgende vergadering.  
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5.5  Michelangelostraat 2, Prins Alexander (3e behandeling) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 65 woningen 

Ontwerp:  V8 Architects 

Dossier: OMV.19.06.00033 

 

Commissielid Eilander trekt zich gedurende de behandeling van het plan terug uit de commissie vanwege 

betrokkenheid bij de planvorming. 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aangepaste aanvraag omgevingsvergunning getoetst aan 

redelijke eisen van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 

en artikel 8 van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert een aangepast voorstel voor de nieuwbouw van woongebouw Michelangelo, naar 

aanleiding van de welstandsreactie van 16 oktober 2019. Aangegeven wordt dat twee parkeerplaatsen naar de 

andere zijde kunnen worden verplaatst om de parkeerdruk in en op het gebouw te verlagen. Om de geparkeerde 

auto’s te verbergen zijn kruislings gespannen staaldraden boven het parkeerdek aangebracht, met een 

roestvrijstalen mesh voor beplanting.  

 

Om de lange, gesloten gevel aan de waterzijde te doorbreken is in het midden van de wand een ronde inkeping 

gecreëerd waar een boom geplant kan worden. De wand wordt iets hoger opgetrokken om de auto’s vanaf 

maaiveldniveau uit het zicht te halen en wordt aan de bovenzijde voorzien van plantenbakken. Daarnaast is er een 

raam toegevoegd ter plaatse van de wachtruimte voor de lift. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Er is sprake van een ‘open verkaveling’ (een herkenbaar ensemble van bebouwingsstroken die herhaald 

worden) of een ‘halfopen verkaveling’ (gesloten bouwblokken samengesteld uit losse bebouwingsstroken met 

open hoeken). 

- Locaties nabij voorzieningen en langs de stedenbouwkundige hoofdstructuur bieden ruimte voor 

verbijzondering. 

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

stad als geheel. 

- Bouwinitiatieven passen bij het samenhangende geheel van hoge en lage bebouwing, openbare ruimte en 

groenstructuur en vormen daarmee samen een nieuwe herkenbare identiteit. 

Verschijningsvorm 

- In verschijningsvorm vormt nieuwe bebouwing samen met bestaande bebouwing een nieuwe herkenbare 

identiteit. 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Nieuwbouw heeft een eenvoudige hoofdvorm (strook, blok, rechthoek) en is als alzijdig volume ontworpen. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid. 

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

- Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw zijn in samenhang 

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

- De gevelopbouw wordt gekenmerkt door een weefselstructuur, grote glasvlakken en zich herhalende 

gevelelementen. 
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- Ingrepen aan de gevel, waaronder nieuwe balkons en luifels of winkelpuien, passen binnen de structuur, maat 

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

en kantoorgebieden zijn dichte (bergings-)gevels aan de straat ongewenst. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Materiaal, kleur en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

Reactie van de commissie op de aanvragen omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan dat het toevoegen van de nis, het raam en de plantenbakken ter plaatse van de gevel 

langs het water het gebouw een passendere uitstraling geeft. De pergola op het parkeerdek is op zich een 

passende keuze om de geparkeerde auto’s te verbergen. De commissie is echter van mening dat het systeem van 

roestvrijstalen draden een te magere oplossing is. Gevraagd wordt om een gebouwde, robuustere voorziening te 

maken, die aansluit bij de architectuur van het bouwblok en het binnenterrein van een prettigere groene uitstraling 

voorziet. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning nog op een enkel punt strijdig is met de criteria. Het 

advies aan het bestuur is daarom vooralsnog negatief. De commissie vraagt aandacht voor de hierboven 

genoemde opmerking en stelt voor dat het secretariaat de aanpassing behandelt en het eindvoorstel voorlegt aan 

de commissie.  
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5.6  nabij 's-Gravenweg 208, Kralingen Crooswijk (2e behandeling) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw appartementen – Hofje van Weltevreden 

Ontwerp:  TconcepT 

Dossier:  OMV.19.07.00273  

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aangepaste aanvraag omgevingsvergunning getoetst aan 

redelijke eisen van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 

en artikel 8 van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert een aangepaste massaopbouw voor de nieuwbouw van een appartementengebouw, naar 

aanleiding van de welstandsreactie van 4 september 2019. De stedenbouwkundige opzet is aangepast, waarbij de 

bouwvolumes verder uit elkaar worden geplaatst en worden verbonden door middel van een glazen tussenlid. De 

gehele massa is in de breedte smaller geworden en in de lengte langgerekter. Het bouwdeel aan de ’s-Gravenweg 

is losser komen te staan doordat een deel van het aangrenzende volume is verwijderd. Ook de toren in het 

binnenhof is komen te vervallen. Er wordt nog onderzocht of het achtergelegen kavel bij het plan betrokken kan 

worden, waardoor er ruimte komt om de bouwdelen verder uit elkaar te positioneren. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Uit het verslag d.d. 4 september 2019: 

Gezien het gegeven dat het bestemmingsplan ruimte biedt voor één of meerdere woongebouwen op de locatie, is 

een bouwinitiatief zoals voorgesteld niet passend binnen de geldende welstandscriteria ‘Stedelijke 

Groengebieden’. Om deze reden stelt de commissie het bestuur voor om bij deze aanvraag omgevingsvergunning 

de Uitgangspunten van Welstandstoetsing te hanteren als beoordelingskader. 

 

Uitgangspunten van Welstandstoetsing 

1. Bouwinitiatieven zijn altijd specifiek ontworpen voor het omliggende gebied. 

2. Bouwwerken verstoren de stedenbouwkundige structuur niet.  

3. Nieuwbouw heeft een herkenbare hoofdvorm.  

4. De opbouw van de gevels is consequent en goed van verhouding. 

5. De (begane grond-)gevel aan de straatzijde draagt bij aan de beleving van het openbare gebied.  

6. Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen het gevelbeeld van het gebouw. 

 

Reactie van de commissie op de aangepaste aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, 

en de nabespreking 

De commissie geeft aan dat de aangepaste stedenbouwkundige opzet een goede stap voorwaarts is en zich beter 

voegt binnen de structuur van de bebouwing aan de ’s-Gravenweg en het historische slagenlandschap. 

Aangegeven wordt dat het betrekken van het naastgelegen kavel bij het plan, waardoor de bouwdelen in de 

lengterichting nog verder van elkaar kunnen worden gepositioneerd, de stedenbouwkundige opzet sterker zal 

maken.  

 

De voorgestelde hiërarchie tussen het hoofdgebouw aan de ’s-Gravenweg en de achterliggende bijgebouwen is 

zichtbaar in het voorstel, maar kan nog sterker worden aangezet. De voorgevel van het voorgebouw mist een 

royale plint en een entree met allure. Ook in de materiaalkeuze kan het verschil tussen hoofd- en bijgebouwen 

duidelijker zijn. Daarnaast wordt er aandacht gevraagd voor de vormgeving van de glazen volumes die de 

bouwdelen verbinden, die meer transparant en ondergeschikt aan de bebouwing vormgegeven zullen moeten 

worden. 
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Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de hierboven genoemde opmerkingen. Daarnaast dient het plan verder 

gecomplementeerd te worden. De commissie geeft aan het geheel verder te beoordelen wanneer bovenstaande 

opmerkingen en vragen zijn verwerkt en de gehele aanvraag compleet is. Vooralsnog adviseert zij het bestuur dan 

ook negatief op de ingediende aanvraag omgevingsvergunning.  
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5.7  Halsterenstraat 2, Charlois (1e behandeling)  

 

Omschrijving:  Renovatie 48 woningen en nieuwbouw 86 woningen  

Ontwerp:  A3 Architecten 

Dossier:  OLO 4633703 

 

Toetsingskader  

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

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

het reglement van orde) 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Omschrijving van het plan 

In de wijk Pendrecht wordt in overleg met de gemeente een bestaande stempel van tweelaagse bouwblokken 

herontwikkeld. Het maakt deel uit van een grotere herontwikkeling waarbij de karakteristiek van ‘stempel- en 

strokenbouw’ behouden blijft. Voor het betreffende plot worden de appartementsblokken gesloopt, de 

eengezinswoningen gerenoveerd en het binnengebied vergroend. De appartementsblokken worden in een nieuwe 

configuratie vervangen door drielaagse bouwblokken met een lessenaarsdak.  

 

De bestaande en nieuwe bouwblokken worden in architectuur op elkaar afgestemd. Beide krijgen een 

weefselstructuur van stroken metselwerk, waarbij de horizontale vlakken en de gevel worden afgezoomd met witte 

betonbanden. De invulling van het weefsel bestaat uit verbijzonderd metselwerk en gevelopeningen. De voor-, zij- 

en achtertuinen krijgen een haag als erfafscheiding. Contractueel wordt vastgelegd dat de haag behoort tot de 

woning en wordt onderhouden door de corporatie. De vrijstaande bergingen in de achtertuin vallen grotendeels 

weg achter de haag en hebben een opstelplaats voor kliko’s.   

 

Relevante criteria Stempel- en strokenbouw bij verbouw 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Er is sprake van een ‘open verkaveling’ (een herkenbaar ensemble van bebouwingsstroken die herhaald 

worden) of een ‘halfopen verkaveling’ (gesloten bouwblokken samengesteld uit losse bebouwingsstroken met 

open hoeken). 

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

stad als geheel. 

- Bouwinitiatieven passen bij het samenhangende geheel van hoge en lage bebouwing, openbare ruimte en 

groenstructuur en vormen daarmee samen een nieuwe herkenbare identiteit. 

Verschijningsvorm 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid. 

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

- Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw zijn in samenhang 

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

- De gevelopbouw wordt gekenmerkt door een weefselstructuur, grote glasvlakken en zich herhalende 

gevelelementen. 

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

vormgegeven.  

- Beganegrondgevels aan de openbare ruimte hebben een bij de situatie passende openheid.  

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

- Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 
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- Materiaal, kleur en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

Relevante criteria Welstandsparagraaf Tiengemetenbuurt bij nieuwbouw 

Relatie met de omgeving 

- Bouwinitiatieven sluiten aan bij de stedenbouwkundige hoofdopzet van Pendrecht. 

- De Tiengemetenbuurt vormt binnen de hoofdopzet een stedenbouwkundige eenheid en moet als zodanig 

worden vormgegeven. 

- De compositie van het woonveld is gebaseerd op de herhaling van een basiselement: de stempel. 

- De spiegeling van wooneenheden rond de wegas en de structuur van verspringende rooilijnen moeten worden 

gevolgd. 

- Nieuwe ontwikkelingen houden rekening met de waardevolle bomen binnen de bestaande bomenstructuur. 

- Binnen de Transformatiezone hebben de twee deelgebieden (Ossenissebuurt en Tiengemetenbuurt) ieder een 

eigen identiteit. 

- De randen van de Tiengemetenbuurt bieden ruimte voor verbijzonderingen. 

- Nieuwe ontwikkelingen zetten geen waardevolle zichtlijnen dicht (behoud van transparantie). 

- Het hoofdvolume van de stempel is noord-zuid georiënteerd. 

- De verkaveling bestaat uit een compositie van horizontale en verticale lijnen, opgebouwd uit groen en 

bebouwing. 

- De hoeken van de bebouwingsstempels zijn open. 

- Nieuwbouw wordt gebaseerd op de footprint van de oude bebouwing. 

- Er dient een helder onderscheid te zijn tussen privé en openbaar. De overgang tussen privé en openbaar wordt 

in samenhang ontworpen. In alle gevallen moet gebruik worden gemaakt van groene erfafscheidingen in de 

vorm van hagen die volgroeid geplaatst dienen te worden. 

- De woningen oriënteren zich nadrukkelijk op de gemeenschappelijke tuin. 

Bouwwerk op zichzelf 

- Een nieuw bouwvolume heeft een heldere hoofdvorm (strook, blok, rechthoek). 

- Uitbreidingsmogelijkheden moeten met het bouwblok worden meeontworpen en zijn ondergeschikt aan de 

hoofdvorm. 

- Eenvormige dakoplossing per bouwblok. 

- De opbouw van de gevels is consequent en goed van verhouding, uitgaande van de ‘weefselstructuur’ van de 

bestaande gevels. 

- De opbouw van de gevels bestaat uit een regelmatige herhaling van elementen, zodat een neutrale structuur of 

textuur ontstaat, met aandacht voor details (entrees, daklijsten, raamkozijnen). 

- Extra aandacht voor de kopgevels. Deze hebben altijd een gezicht naar het openbaar gebied (bijvoorbeeld een 

venster). 

- De kopgevels zijn ondergeschikt aan de straatgevel. 

- De nieuwe gevel wordt afgestemd op de ritmiek en de afleesbare herhaling van de bestaande bebouwing. 

- De plint wordt uiterlijk zo vormgegeven dat er een duidelijke relatie is met het maaiveld ongeacht de functie. 

- Private parkeerplekken zijn onderdeel van de architectonische en landschappelijke opgave. 

- Entrees naar gebouwde parkeervoorzieningen dienen opgelost te worden in de gevel van het gebouw. 

- Alle voorzieningen en ruimtelijke ingrepen voor het functioneren van de garage dienen in de gevel en de plint 

zelf te worden opgelost. 

- Nutsvoorzieningen moeten worden opgelost binnen de rooilijn. 

Detaillering, materiaal en kleurgebruik 

- De detaillering wordt in harmonie ontworpen met de detaillering van de belendende bebouwing (gehele 

Tiengemetenbuurt). 

- Veel aandacht voor ‘functionele’ details. 
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- Het materiaalgebruik van de nieuwbouw wordt in harmonie ontworpen met het materiaalgenruik van de 

belendende bebouwing 

- Neutraal materiaal, als rustige achtergrond voor het groen. 

- Materialisatie en detaillering zodanig dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen hebben 

voor de (beeld)kwaliteit. 

- De hoofdmaterialen zijn baksteen en beton. 

- Geen toepassing van donker of zonwerend glas. 

- Kleurgebruik sluit nauw aan bij de kleur van de belendende bebouwing. 

 

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

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op het planvoorstel. Het is een verzorgd plan dat past binnen het 

karakter van Pendrecht en een overtuigende samenhang kent in de architectuur. Het opwaarderen en het 

vergroenen van het binnengebied wordt positief ontvangen. Een kwalitatief hoogwaardig groengebied is één van 

de belangrijke elementen binnen ‘stempel- en strokenbouw’.  

Daarnaast zijn verzorgde erfafscheidingen van cruciaal belang. Voor tuinen die niet grenzen aan de openbare weg 

is het voorstel van hagen passend. Wel moet juridisch worden afgehecht dat deze in stand blijven en worden 

onderhouden. Voor tuinen aan de straat meent de commissie dat deze oplossing kwetsbaar is. Zij doet het verzoek 

tot een representatieve architectonische oplossing. 

Met betrekking tot het lessenaarsdak wordt opgemerkt dat de dakdoorvoeren ontbreken. In de verdere 

planuitwerking wordt aandacht gevraagd voor een zorgvuldige inpassing van alles wat op of uit het dak komt. 

Conclusie 

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de ingediende conceptaanvraag en vraagt aandacht voor de 

bovengenoemde opmerkingen. De definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoetgezien. In een nadere 

uitwerking van het voorstel dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering. 
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