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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG 5 FEBRUARI 2020 

 

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

 

 

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

 

7  PLANNEN (OPENBAAR) 14:50 

 

7.1  Zaagmolenstraat 119 en 155-159, Noord (1e commissie bespreking) (20 min) 14:50 

 Omschrijving:  Sloop bestaande gebouwen en nieuwbouw woningen 

 Ontwerp:   MD2A 

 Dossier:   OLO 4749823 / OLO 4750385 (conceptaanvragen) 

 

7.2  Veerlaan 21, Feijenoord (4e commissie bespreking) (20 min) 15:10 

 Omschrijving:  Restauratie en ontwikkeling Fenix II 

 Ontwerp:   MAD Architects i.s.m. EGM Architecten 

 Dossier:   OMV.19.12.00434 

 

7.3 Oost-Sidelinge, Overschie (1e commissie bespreking) (10 min) 15:30 

Omschrijving: Advies op verzoek tot aanwijzing van de flatgebouwen aan de Oost-Sidelinge tot 

gemeentelijk monument 

Toelichting:  Bureau Monumenten en Cultuurhistorie 

 

7.4 Rondoplein 10, Heijplaat/ Charlois (1e commissie bespreking) (10 min) 15:40 

Omschrijving: Advies op verzoek tot aanwijzing van de muziekkoepel tot gemeentelijk monument 

Toelichting:  Bureau Monumenten en Cultuurhistorie 

 

PAUZE (10 min) 

 

7.5  Park Zestienhoven, Overschie (1e commissie bespreking) (20 min) 16:00 

Omschrijving: Nieuwbouw woningen 

 Ontwerp:   Steenhuis Bukman Architecten 

 Dossier:   OLO 4885863 (conceptaanvraag)  

 

7.6  Vinkenstraat 207-311, Noord (2e commissie bespreking) (20 min) 16:20 

Omschrijving: Nieuwbouw woningen 

 Ontwerp:   Ruoff Architecten 

 Dossier:   OLO 4647819 (conceptaanvraag)  

 

7.7  Nabij Middelharnishof 1, Charlois (2e commissie bespreking) (20 min) 16:40 

 Omschrijving:  Gevelrenovatie woongebouw Korpersteijn 

 Ontwerp:   A3 Architecten 

 Dossier:   OLO 4839775 (conceptaanvraag)  

 

7.8  Baan 38, Centrum (8e commissie bespreking) (15 min) 17:00 

 Omschrijving:  Wijziging gevels parkeergarage Cooltoren 

 Ontwerp:   V8 Architects 

 Dossier:   gewijzigd bouwplan OMV.16.12.00317 
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7.1  Zaagmolenstraat 119 en 155-159, Noord (1e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Sloop bestaande gebouwen en nieuwbouw woningen 

Ontwerp:  MD2A 

Dossier:  OLO 4749823 / OLO 4750385 (conceptaanvragen) 

 

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 voor de sloop en vervangende nieuwbouw van vier panden aan de 

Zaagmolenstraat. De oorspronkelijke voorgevels worden herbouwd. Er worden woningen gerealiseerd, deels in 

nieuw toe te voegen opbouwen. In het souterrain van nummer 159 worden bergingen en fietsenbergingen 

gerealiseerd. De conceptaanvraag omvat het plan voor de panden op nummer 119 en 155 tot en met 159. Het 

voorstel betreft het principe voor het te volgen bouwproces en het conceptontwerp als exemplarisch voorbeeld voor 

de pandsgewijze hersteloperatie van alle panden in de Zaagmolenstraat van dezelfde eigenaar. Vrijwel de gehele 

straatwand is nog oorspronkelijk en krijgt in het concept bestemmingsplan een dubbelbestemming waarde 

Cultuurhistorie 2. 

 

Voorgesteld wordt de voorgevels voorzichtig te slopen en na nieuwbouw van het casco de oorspronkelijke gevel 

inclusief alle karakteristieke details en ornamenten weer terug te bouwen. In plaats van de oorspronkelijke kap 

wordt voorgesteld één respectievelijk twee lagen toe te voegen, iets naar achteren liggend ten opzichte van de 

voorgevel en plat afgedekt. De nieuwe opbouwen hebben een eigentijdse uitstraling en materialisering als contrast 

met de oorspronkelijke gevels, maar sluiten in kleur aan op de kleuren uit de omgeving. Een verdiepingshoge 

zonwering in de vorm van verschuifbare schermen van geperforeerd metaal loopt voor de gevels van de opbouw 

langs. De nieuwbouw blijft binnen de grenzen van het concept bestemmingsplan. 

 

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. 

- 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.  

- 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.  

- 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. 
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- 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). 

- 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 waardeert het initiatief dat een impuls voor de straat betekent en tevens het beeld van de 

straatwand behoudt. De commissie merkt echter op dat de herbouw van de bestaande gevels met het toevoegen 

van een nieuwe laag met een eigentijdse en contrasterende uitstraling geen overtuigend nieuw geheel oplevert. Er 

ontstaat een mengvorm van oud met nieuw die zich niet voegt in de kenmerkende architectonische taal van de 

omgeving. 

 

Het toevoegen van het voorgestelde volume binnen de grenzen van het bestemmingsplan is echter wel 

voorstelbaar. De commissie vraagt aandacht voor het criterium ‘materialen en detaillering zijn afgestemd op die 

van de oorspronkelijke bebouwing en kwalitatief ten minste gelijkwaardig daaraan’. De suggestie wordt gedaan de 

nieuwe toevoeging in dezelfde architectuur als de te herbouwen gevels uit te voeren en daarmee de taal van de 

beeldbepalende straatwand te respecteren en versterken.  

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde vragen en 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 geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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7.2  Veerlaan 21, Feijenoord (4e commissie bespreking)      

 

Omschrijving:  Restauratie en ontwikkeling van Fenix II 

Ontwerp:  MAD Architects i.s.m. EGM Architecten 

Dossier:  OMV.19.12.00434 (voorheen conceptaanvraag OLO 4142467) 

 

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 verder uitgewerkte plan 

Het planvoorstel betreft de herontwikkeling van Fenixloods II. Het bestaat uit het vestigen van het 

landverhuizersmuseum in het bestaande gebouw en het inpassen van een ‘tornado’, die als sculptuur boven het 

dak uitsteekt. Het planvoorstel is meerdere malen besproken in de commissie. In deze bespreking wordt de 

esthetische uitwerking toegelicht. Hierbij wordt ingegaan op de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 

8 januari 2020.  

 

De ‘tornado’ bestaat uit verschillende spiraaltrappen, die in een vloeiende beweging om de lift krullen en op 

verschillende punten samenkomen. Vanuit de nieuwe lobby op de begane grond en de eerste verdieping wordt de 

‘tornado’ ontsloten. De constructie van de ‘tornado’ betreft een spaceframe dat aan de binnenzijde wordt bekleed 

met hout en aan de buitenzijde wordt voorzien van blind bevestigde gepolijste roestvrijstalen panelen van zes 

meter lang. De naden tussen de panelen zijn twee centimeter en maatvast doordat de elementen worden 

ingemeten. De vide met daarin de ‘tornado’ wordt afgedekt met een glazen dak. Het dak wordt gedragen door een 

tafelconstructie. Aan deze tafelconstructie komen meerdere steunpunten voor de ‘tornado’. De staanders worden 

omkleed overeenkomstig de huid van de ‘tornado’. De horizontale steunpunten zijn in vormgeving gebaseerd op de 

tafelconstructie.  

 

Ter hoogte van de ‘tornado’ worden aan de straat- en de kadezijde meerdere geveltraveeën van Fenixloods II 

voorzien van glas. De entree wordt hierin opgenomen en ligt iets terug en wordt afgesloten met een rolluik. Voor de 

vluchtroute vanaf de ‘tornado’ over het dak van Fenixloods II is gekozen voor een terughoudende vormgeving. 

 

De technische uitwerking die is gebaseerd op de esthetische uitgangspunten van de ‘tornado’ is vergevorderd, 

maar wordt nog verder uitgediept om de ambities tot op het kleinste niveau waar te maken.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Rivierlocaties 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria  

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en de transparantie van de 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. 

- Ieder gebouw is een autonoom volume. 

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

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

architectuur van de omgeving.  

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

omliggende bebouwing.  

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

en schaal van het hoofdgebouw. 
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- 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. 

- De begane grondverdieping past in maat en schaal bij het karakter van de straat. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Materialen en detaillering dienen aan te sluiten bij het robuuste karakter van de kades en de waterbekkens.  

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

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

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

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

Rotterdam. 

- 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 verder uitgewerkte aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals 

toegelicht, en de nabespreking 

De commissie geeft aan dat zij onder de indruk is van het hoge ambitieniveau en reageert positief op de 

esthetische uitgangspunten van de herontwikkeling van Fenixloods II, dat de restauratie van het bestaande 

gebouw betreft en de inpassing van de ‘tornado’. In de gekozen details zijn de denklijnen van het concept 

zichtbaar. Er is echter nog geen sprake van principedetails die esthetische uitgangspunten en techniek verenigen. 

De commissie ziet dit graag terug in de technische uitwerking die nog volgt. De nadere beoordeling van de 

technische uitwerking in relatie tot de esthetische uitgangspunten wordt als voorwaarde verbonden aan haar 

advies. Daarnaast geeft de commissie als collegiaal advies mee de ‘tornado’ zo min mogelijk verticale steunpunten 

te geven, zodat het op zichzelf staande beeld van de ‘tornado’ zo veel mogelijk spreekt.  

 

Conclusie  

Er is geconstateerd dat dit plan past binnen de criteria van het welstandsbeleid, indien wordt voldaan aan de 

hierboven gestelde voorwaarde. Het advies aan het bestuur is daarom ‘positief onder voorwaarde’. De aanvrager 

heeft toegezegd zich aan de gestelde voorwaarden te houden. 
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7.3  Oost-Sidelinge, Overschie (1e commissie bespreking)  

 

Omschrijving: Advies op verzoek tot aanwijzing van de flatgebouwen aan de Oost-Sidelinge tot 

gemeentelijk monument 

Toelichting:  Bureau Monumenten en Cultuurhistorie 

 

De commissie wordt gevraagd 

Advies te geven op het verzoek van stichting Cuypersgenootschap tot aanwijzing als gemeentelijk monument van 

de flatgebouwen aan de Oost-Sidelinge in Overschie. 

 

Toelichting  

Doel van het verzoek is het in standhouden van vier naast elkaar staande schijfvormige portiekflats die behoren tot 

een van de eerste bouwprojecten van de wederopbouw van Rotterdam. Het betreft een ensemble, waarbij de 

oriëntatie van deze portiekflats is afgestemd op de bezonning en er een duidelijke samenhang is tussen het groen 

en de bebouwing. Het is een vroeg voorbeeld van systeembouw en de toepassing van schokbeton, waarbij de 

gestandaardiseerde gevelornamentiek uniek is.  

 

Aan de commissie voor Welstand en Monumenten wordt advies gevraagd op het aanwijzingsverzoek op basis van 

een redengevende omschrijving.  

 

Reactie van de commissie op de aanwijzing tot gemeentelijk monument 

De commissie geeft aan het verzoek tot het aanwijzen van de portiekflats tot gemeentelijk monument te 

ondersteunen vanwege de verscheidene aanwezige kwaliteiten en de hoge zeldzaamheidswaarde, zowel voor 

Rotterdam als voor Nederland.  

 

Als eerste naoorlogse uitbreidingswijk van Rotterdam vertegenwoordigen de vier naast elkaar staande portiekflats 

aan de Oost-Sidelinge cultuurhistorische waarden en zijn ze een goed voorbeeld van functionalistische open 

stedenbouw. Door de identieke vormgeving en de gemeenschappelijke groenvoorziening vormen de vier 

portiekflats een belangrijk ensemble. De vroege toepassing van een functionalistische systeembouw en het gebruik 

van schokbeton in combinatie met een gestandaardiseerde gevelornamentiek is uniek en fungeerde als proeftuin 

voor de systeembouw. Het ensemble is tevens gaaf en herkenbaar als enige systeembouwcomplex in Overschie 

Kleinpolder dat in originele vorm over is.  

 

De commissie adviseert het ensemble te beschermen en het weer gereed te maken voor de toekomst. 
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7.4  Rondoplein 10, Heijplaat/ Charlois (1e commissie bespreking) 

 

Omschrijving: Advies op verzoek tot aanwijzing van muziekkoepel tot gemeentelijk monument 

Toelichting:  Bureau Monumenten en Cultuurhistorie 

 

De commissie wordt gevraagd 

Advies te geven op het verzoek tot aanwijzing als gemeentelijk monument van de muziekkoepel aan het 

Rondoplein in Heijplaat. 

 

Toelichting  

De muziekkoepel ligt aan de westrand van het Rondoplein en heeft aan weerszijden een houten pergola die 

ondersteund wordt met bakstenen muren en pilasters. De koepel zelf bestaat uit een gedeeltelijk gemetselde, 

halfronde open overkapping. Het geheel vormt de architectonische afsluiting van het Rondoplein en begeleidt de 

centrale as van Heijplaat. De beplanting van het plein is in samenhang met de muziekkoepel ontworpen.  

 

Aan de commissie voor Welstand en Monumenten wordt advies gevraagd op het aanwijzingsverzoek op basis van 

een redengevende omschrijving.  

 

Reactie van de commissie op de aanwijzing tot gemeentelijk monument 

De commissie geeft aan het verzoek tot het aanwijzen van de muziekkoepel tot gemeentelijk monument te 

ondersteunen. De muziekkoepel vormt een centraal onderdeel van de gemeenschap op Heijplaat en is een 

zeldzaam voorbeeld van een latere muziekkoepel. Daarnaast wordt opgemerkt dat de muziekkoepel niet los gezien 

kan worden van de inrichting en de beplanting van het plein. De commissie adviseert dan ook de muziekkoepel en 

het plein als geheel aan te wijzen en klaar te maken voor de toekomst.  
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7.5  Park Zestienhoven, Overschie (1e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw woningen 

Ontwerp:  Steenhuis Bukman Architecten 

Dossier:  OLO 4885863 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de nieuwbouw van negen woningen in de nieuwbouwwijk Park 16Hoven. 

De driehoekvormige locatie bevindt zich op de kruising van een laan, het HSL-Park en de Beekweg met vrije 

kavels aan het water. De architect geeft aan dat er veel verschillende welstandscriteria gelden op de locatie, 

behorende bij het park en de laan. Gekozen is voor een alzijdige opzet, waarbij de gevels naar de verschillende 

werelden een vergelijkbaar karakter krijgen. 

 

De hoofdopzet van het plan bestaat uit drie vrijstaande woningen aan het HSL-Park met verschillende hoogtes, en 

geschakelde woningen aan de laan en de Beekweg die per twee geschakeld zijn. De woningen worden verbonden 

met een metselwerk tuinmuur, met doorgangen voor het parkeren op eigen terrein. Aan de zijde van het HSL-Park 

krijgen de woningen een terras die als drie losse volumes in het park steken, met een houten erfafscheiding met 

een geïntrigeerde bloembak. De woningen aan de Beekweg krijgen een voortuin met een haag. Aan de 

Tinbergenlaan wordt een Delftse stoep toegepast, met uitzondering van de hoekwoning waarbij de haag de hoek 

om wordt getrokken.  

 

De gevels worden voorgesteld in licht metselwerk. De kozijnen zijn van hout met een aluminium kader, met een 

variatie tussen kozijnen met een diepe neggemaat en bloemkozijnen. Ter plaatse van de buitenruimtes worden 

betonnen luifels toegepast, en donkerkleurige spijlenhekwerken.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Projecten na 1985 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Ontwikkelingsgebied) 

 

Relevante criteria 

Algemene welstandscriteria Park Zestienhoven 

- De positie en de architectonische uitstraling van de bebouwing moeten het chique en groene karakter van 

Park Zestienhoven ondersteunen. 

- Gebouwen en bouwwerken zijn ontworpen met aandacht voor hun relatie tot de openbare ruimte. 
- De architectuur is ‘van deze tijd’. 

- Gebouwen hebben een menselijk maat en schaal en een representatief karakter. 

- Gebouwen drukken de behoefte aan individuele woonwensen en expressie uit, zonder dat het geheel in losse 

fragmenten uiteenvalt. 

- Materialisatie en detaillering zijn hoogwaardig en ondersteunen het ontwerpconcept (afbeelding 55). 

- Materialisatie, detaillering en kleurgebruik zijn zodanig toegepast dat veroudering en weertype geen negatieve 

gevolgen hebben op de kwaliteit. Het betreft hier o.m. de gevolgen van verwering van materiaal, werking van 

zonlicht op het geveloppervlak en het verschil tussen dag- en nachtbeeld. Toepassing van materialen die bij 

veroudering niet in kwaliteit achteruit gaan. 

- Geen toepassing van donker of zonwerend glas. 

- PVC regenpijpen aan de openbare zijde van het gebouw zijn niet toegestaan. 

 

Welstandscriteria HSL park 

Relatie met het stedenbouwkundig plan 

- De bebouwing langs het park heeft een representatieve en hoogwaardige uitstraling en is in samenhang met 

het park ontworpen. 
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- De relatie tussen het park en de aangrenzende bebouwing is optimaal: 

- bebouwing staat direct aan het park of wordt van het groen gescheiden door minimale infrastructuur. 

- tuinen aan het park zijn niet toegestaan. Een private zone tussen bebouwing en park, waarin bijvoorbeeld 

terrassen of vlonders kunnen worden geplaatst is wel toegestaan, mits deze zone geen erfafscheiding 

heeft. 

- De bebouwing langs het park bestaat uit verschillende bouwblokken, die tezamen een wand vormen en het 

park begeleiden. Samenhang tussen de verschillende bouwvolumes wordt verkregen door eenheid in 

vormgeving, architectuur, materiaalgebruik en kleurgebruik. 

- Repetitie van dezelfde bouwblokken is niet toegestaan. Variatie in vormgeving en architectuur is noodzakelijk 

om een eentonig beeld te voorkomen. 

- De gevel van het bouwblok, die grenst aan een binnenwereld of laan dient qua ontwerp hierbij aan te sluiten. 

- Het ontwerp van de bebouwing moet passen bij reeds ontworpen bouwblokken, zodat samenhang 

gewaarborgd blijft. 

Bebouwing op zichzelf 

- De bebouwing langs het park kadert het groen in en begeleidt het; de vormgeving en de architectuur van de 

bebouwing moeten dit versterken: 

- bouwblokken zijn stevig om tegenwicht aan het groen te bieden; 

- openingen tussen de bouwblokken moeten de wand visueel zo min mogelijk onderbreken; 

- een bouwblok heeft dezelfde bouwhoogte en een heldere dakrand; 

- de individuele woning is ondergeschikt aan het bouwblok; 

- de gevel langs het park is hoofdzakelijk vlak, enige plastiek is gewenst;  

- bouwblokken hebben een horizontale geleding; 

- ritmiek in de gevel is gewenst; 

- de bebouwing moet aan de zijde van het park transparant zijn. 

Detaillering, materiaal- en kleurgebruik 

- Detaillering, materiaal- en kleurgebruik moeten bijdragen aan de beoogde uitstraling van de bebouwing. 

- Detaillering, materiaal- en kleurgebruik moeten worden ingezet om de wand-functie van de bouwblokken te 

versterken. 

- Gesloten geveldelen bestaan hoofdzakelijk uit baksteen. Andere materialen zijn alleen toegestaan als 

ondersteuning en moeten passen bij de aangrenzende laan of binnenwereld. Plaatmateriaal en geëmailleerd 

glas zijn niet toegestaan. 

- De kleur van de baksteen moet worden gekozen uit een kleurenpalet, bestaande uit de kleuren rood en 

roodbruin. 

 

Welstandscriteria Lanen 

Relatie met het stedenbouwkundig plan 

- De gradiënt zorgt voor onderscheid tussen de lanen; dit onderscheid komt naar voren in de inrichting van de 

buitenruimte, maar moet zich ook in de architectuur en uitstraling van de laanbebouwing manifesteren. 

- De bebouwing aan weerszijden van een laan moet over de gehele lengte van de laan als een eenheid worden 

beschouwd. Dit betekent samenhang en continuïteit in architectuur en uitstraling. 

- Indien een deel van een laan reeds is gerealiseerd, dan moet het ontwerp van volgende delen (/woningen) 

zorgvuldig aansluiten op en passen bij reeds gerealiseerde bebouwing. 

- De bebouwing in een laan dient te worden ontworpen in nauwe samenhang met de inrichting van de laan. 

- De positionering en de vormgeving van de laanbebouwing moeten het formele karakter van de lanen 

versterken. 

Bebouwing op zichzelf 

- De individuele woning moet herkenbaar zijn; bouwblokken hebben daarom een pandsgewijs karakter. 

Herkenbaarheid van de individuele woning mag echter niet leiden tot verstoring van de samenhang en 

continuïteit van de totale laan. 

- De laanbebouwing dient op de laan te worden georiënteerd. Met name de voorgevel van de begane grond is 

voldoende transparant. De voordeur bevindt zich in principe in de voorgevel. De gevels van laanwoningen aan 

weerszijden van een inrit naar een binnenwereld zijn alzijdig gelijkwaardig ontworpen. 

- De erfafscheiding aan de voorzijde (en eventueel zijkant) dient in samenhang met het bebouwing te worden 

ontworpen en moet tevens passen bij de inrichting van de laan. 

Over de gehele lengte van een laan dient dezelfde erfafscheiding te worden toegepast. 
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Detaillering, materiaal- en kleurgebruik 

- De detaillering is hoogwaardig en versterkt het ontwerp van de laanbebouwing. 

Detaillering moet tevens worden ingezet om de individuele woning herkenbaar te maken en tegelijk de 

samenhang van de totale laan te waarborgen. 

- De laanbebouwing bestaat voornamelijk uit baksteen; de baksteen heeft een sprekende uitstraling. 

- De kleur van de baksteen moet worden gekozen uit het per laan voorgeschreven kleurenpalet. 

Laan 1 (Villalaan): antraciet – bruin – rood – oranje 

Laan 2 (Statige straat): bruin – rood – oranje 

Laan 3: bruin – rood 

Laan 4: bruinrood – rood 

Het voegwerk van de stenen moet het ontwerp van de woning ondersteunen en passen bij het type en de 

kleur baksteen. 

- Kozijnen zijn van (hard)hout, staal of aluminium. 

- Indien sprake is van een kap, dan is deze afgedekt met donkere leien of donkere keramische dakpannen (niet 

geglazuurd). 

 

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

De commissie geeft aan dat de keuze voor een alzijdig bouwplan goed passend is op de locatie waar verschillende 

stedenbouwkundige assen samenkomen. De opbouw in losse en geschakelde volumes, met gevelopeningen naar 

alle zijden geven het geheel een ontspannen en passende opzet. De keuze voor een lichte kleur van het 

metselwerk, hoewel afwijkend van de criteria, is begrijpelijk en ondersteunt op een passende wijze de 

stedenbouwkundige en architectonisch opzet van het bouwplan. Aangegeven wordt dat het ontwerp valt of staat 

met een zorgvuldige en passende uitwerking van het plan. Hierbij heeft de commissie de volgende 

aandachtspunten: 

 

- De terrassen aan het HSL-park zingen zich in materialisering te veel los van de woningen. Gevraagd wordt 

om deze onderdeel van de architectuur van de woningen te maken.  

- Aan de laan is zowel een haag als een Delftse stoep passend, echter zou het consequenter zijn om over de 

gehele lengte voor één type overgang naar de straat te kiezen.  

- De betonnen luifels ter plaatse van de buitenruimtes dienen zodanig vormgegeven en afgewerkt te worden dat 

veroudering en het weer geen negatieve gevolgen zullen hebben op de beeldkwaliteit. 

 

Conclusie 

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

genoemde aandachtspunten. De nadere uitwerking van het plan in de vorm van een definitieve aanvraag wordt 

met belangstelling tegemoet gezien. De commissie mandateert het secretariaat voor de beoordeling van de 

definitieve aanvraag omgevingsvergunning. Bij twijfel kan het plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. 
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7.6  Vinkenstraat 207-311, Noord (2e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw woningen 

Ontwerp:  Ruoff Architecten 

Dossier:  OLO 4647819 (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 en verder uitgewerkt plan voor de nieuwbouw van een rij woningen binnen 

een bestaand bouwblok aan de Vinkenstraat, naar aanleiding van de opmerkingen uit het verslag van 18 

september 2019. Aan de zijde van de Benthuizerstraat is het bouwvolume aangepast, waarbij de nieuwbouw met 

een éénlaags volume aansluit op het bestaande hoekpand. De kap is doorgetrokken tot de nieuwe zijgevel. 

Daarnaast is er gekozen om per woning de gevel te laten knikken om mee te gaan met de kromming in straat. 

 

Voor de aansluiting op de belendende bebouwing is gekozen om de woningscheidende wanden die in het zicht 

komen volledig af te werken met lichtkleurige horizontale delen met een houtprint. De zijgevels van de nieuwe 

bebouwing worden voorgesteld in een dicht metselwerk vlak. Voor de dakopbouw is gekozen voor een type en 

kleur dakpan die verticaal wordt toegepast. De hemelwaterafvoeren worden buiten de gevel geplaatst ter plaatse 

van de overgangen tussen de ensembles, en worden voorgesteld in zink. Ten slotte toont de architect de 

beeldbepalende details en de bemonstering van de drie tinten metselwerk en het type dakpan. 

 

          
 

N.B. de voegen in het metselwerk zullen nog lichter worden wanneer het verder is opgedroogd. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

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. 

- 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.). 
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- Straathoeken worden architectonisch verbijzonderd (afgeschuinde hoek, afwijkende vormgeving, e.d.). 

- 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.  

- 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). 

- 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 segmentering per pand zorgt voor een fraaie ronding in de gevel wat het plan zeer 

ten goede komt. Ook de keuze voor een eenduidige gevelafwerking van de bovenste laag en de vereenvoudiging 

van de volumeopbouw aan de zijde van Benthuizerstraat zijn beter passend op de locatie. De commissie heeft 

echter wel een aantal opmerkingen met betrekking tot de uitwerking, detaillering en materialisering van het plan: 

 

- Gevraagd wordt om de bekleding van de gevels van de bestaande panden van een hoge kwaliteit en bij de 

omgeving passend materiaal te voorzien. De gekozen horizontale delen met houtlook voldoen hier niet aan. 

De suggestie wordt hierbij gedaan om de gevels in stucwerk af te werken. 

- De opening aan de zijde van de Benthuizerstraat is zeer zichtbaar en bestaat alleen uit dichte gevelwanden. 

Gevraagd wordt om openingen te creëren in de nieuwe zijgevel en te onderzoeken of het dak boven de 

stadsverwarmingsruimte een terras of andere passende invulling kan krijgen.  

- De commissie kan niet instemmen met de hemelwaterafvoeren aan de buitenzijde van de voorgevel. De straat 

kent een zeer smalle stoep waar deze niet passend zijn. Daarnaast verstoren ze de accentuering van de gevel 

ter plaatse van de entree en de subtiele kromming in de gevel. 

- De detaillering van de metselwerk voorgevel oogt zeer vlak, waarbij een gevelopzet met meer plastiek en rijker 

vormgegeven ornamenten passender is bij de omgeving. 

 

Conclusie 

De commissie kan zich grotendeels vinden in het plan, maar vraagt nog nadere aandacht voor de hierboven 

genoemde punten. De definitieve aanvraag waarin deze aandachtpunten zijn verwerkt wordt met belangstelling 

tegemoet gezien. De commissie mandateert het secretariaat voor de beoordeling van de definitieve aanvraag. Bij 

twijfel kan het plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. 
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7.7  Nabij Middelharnishof 1, Charlois (2e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Gevelrenovatie woongebouw Korpersteijn 

Ontwerp:  A3 Architecten 

Dossier:  OLO 4839775 (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 voor de gevelrenovatie van woongebouw Korpersteijn in Pendrecht, 

naar aanleiding van de opmerkingen uit het verslag van 22 januari 2020. Ter plaatse van de balkongevels worden 

de zetwerk elementen ter plaatse van de zeembalkons behouden. In het schilderwerk van de kozijnen wordt meer 

kleur aangebracht dan in het eerdere voorstel. 

 

Aan de zijde van de galerijen worden vergelijkbare zetwerk elementen toegepast, in combinatie met een glazen 

gevel met lamellen, en een houten railing aan de binnenzijde van het glas. In de plint worden de bestaande 

betonstenen in het zicht gehouden. Daarnaast blijft de betonnen structuur met de benaming van het gebouw 

behouden, met een glazen entreegevel die wat verder naar binnen wordt geplaatst.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Verschijningsvorm 

- 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.  

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

gevelelementen. 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan de opmerkingen uit het vorige verslag op overtuigende wijze zijn verwerkt in het 

aangepaste plan. Het aangepaste ontwerp kent een duidelijke samenhang tussen de balkon- en galerijgevels en 

krijgt een passende, frisse uitstraling. Ook het behoud van de zetwerk elementen en de betonnen structuur ter 

plaatse van de entree komen het plan zeer ten goede. De commissie doet de suggestie om het parkeerterrein voor 

de entree mee te nemen in de vernieuwing van het gehele complex. 

 

Conclusie 

De commissie reageert positief op de aangepaste conceptaanvraag. De nadere uitwerking van het plan in de vorm 

van een definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoet gezien. De commissie mandateert het secretariaat 

voor de beoordeling van de definitieve aanvraag omgevingsvergunning. Bij twijfel kan het plan opnieuw aan de 

commissie worden voorgelegd. 
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7.8  Baan 38, Centrum (8e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Wijziging gevels parkeergarage Cooltoren 

Ontwerp:  V8 Architecten 

Dossier:  gewijzigd bouwplan OMV.16.12.00317 

 

Commissielid Eilander trekt zich terug uit de commissie gedurende de behandeling van dit plan, en presenteert het 

voorstel. 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aanvraag voor de wijziging op de 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 aangepast voorstel voor de parkeergarage aan de Hoornbrekerstraat. Aangegeven wordt 

dat er gekozen is voor een bouwsysteem met dragende gevels waardoor het ontwerp is aangepast. De plint kent 

nog steeds een structuur van open, glazen puien, waarbij de commerciële ruimte is komen te vervallen. De 

bergingen zijn in een lange rij, terugliggend vanaf de gevels geplaatst, met daaromheen over de volledige lengte 

een invulling van fietsenrekken. 

 

De bovenliggende lagen worden aangepast van een betonnen structuur met een invulling van opengewerkt 

metselwerk en beplanting, naar een gevel. Deze bestaat uit open betonkaders, met over drie lagen een stalen 

element met een invulling van stroken beton en glas met een verschillende textuur. De parkeergarage wordt 

afgewerkt met een dak waarop een daktuin met een pergola van zonnepanelen wordt geplaatst. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en transparantie van ensembles en zijn afgestemd op de 

specifieke positie die het gebouw inneemt binnen het grotere geheel (wand, tribune, achter, voor, plint e.d.).  

- 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. 

- Bouwinitiatieven sluiten aan bij de omgeving een eigen vormentaal is daarbij goed mogelijk. 

- 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.  

- 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. 

- De begane grondverdieping past in maat en schaal bij het karakter van de straat.   

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Toepassing van hoogwaardige materialen en detaillering in overeenstemming met de hoge centrumambities. 

- Materiaal en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en van gelijke kwaliteit 

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

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

Rotterdam.  

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

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

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

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

- 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 aanpassingen op het vergunde plan, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan dat zij begrijpt dat een aanpassing van het bouwsysteem een aanpassing aan de gevel 

als gevolg heeft. Daarnaast is de commissie van mening dat de eerder getoonde beplanting in de gevel lastig te 

onderhouden zal zijn in de schaduwrijke en winderige tussenstraten. De keuze voor een riante daktuin is daarbij 

een goede oplossing. 

 

Hoewel de vormgeving van de aangepaste gevels van de parkeergarage passend wordt geacht in het straatbeeld, 

uit de commissie haar zorgen over de kwaliteit van de tussenstraten. De smalle Hoornbrekerstraat met 

overkragende bebouwing wordt de toegangsstraat naar de woontoren, waarbij een levendige plint de kwaliteit van 

deze straat zeer ten goede zou komen. Door de lange rij fietsen en de dichte bergingen krijgen de tussenstraten 

over de gehele lengte aan één zijde een sombere invulling. De wijze waarop het interieur wordt uitgewerkt wordt 

hiermee essentieel voor de kwaliteit van de straat. De suggestie wordt gedaan om te onderzoeken of de ruimtes 

onder de hellingbanen gebruikt kunnen worden om levendig programma toe te voegen. Daarnaast zou het 

clusteren van de bergingen en de fietsenrekken, met een aantal doorzichten naar de andere zijde, het gevoel van 

de lange plint kunnen doorbreken. De commissie roept de initiatiefnemer op om de kwaliteit van de tussenstraten 

en een passende en levendige invulling van de plint mee te nemen in de definitieve indiening van de wijziging op 

het bouwplan. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de aanpassing op de omgevingsvergunning nog niet op detailniveau is uitgewerkt en is 

ingediend op het omgevingsloket. Het advies aan het bestuur op de wijziging van het bouwplan is daarom 

vooralsnog negatief. Tevens wordt er aandacht gevraagd voor bovenstaande suggesties, vragen en opmerkingen. 

De commissie ziet de architect graag terug in een volgende vergadering met een uitgewerkt plan. 


