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VERSLAG 

VERGADERING 

WOENSDAG 10 JUNI 2020 
 

Vanwege de bijzondere maatregelen omtrent het Corona-virus is de vergadering van de Commissie voor Welstand 

en Monumenten op 10 juni 2020 via een video-conferentie gehouden. Dit om de voortgang van lopende aanvragen 

omgevingsvergunning en de vooroverleggen over bouwinitiatieven niet te belemmeren. De planindieners en de 

betrokken ontwerpers zijn hierover vooraf geïnformeerd, de agenda van de vergadering van de commissie is vooraf 

volgens de geldende procedures gepubliceerd. 

 

 

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

 

4  PLANNEN (OPENBAAR) 12:15 

 

4.1 Bok de Korverweg 1, Hillegersberg-Schiebroek (2e commissiebespreking) (15 min) 12:15 

 Omschrijving:  Uitbreiding Sportcomplex Sparta Nieuw Terbregge 

Ontwerp:   Room for architecture B.V. 

Dossier:   OMV.20.01.00410 

 

4.2  Baan 2, Centrum (5e commissiebespreking) (15 min) 12:30 

Omschrijving: Nieuwbouw woontoren ‘Baantoren’ en ontwikkeling naastgelegen kavel 

 Ontwerp:   Powerhouse Company International B.V. 

 Dossier:   Gewijzigd bouwplan OMV.18.08.00360 

 

4.3 Nassaukade, Feijenoord (2e commissiebespreking) (15 min) 12:45 

 Omschrijving:  Hefkwartier, fase DYZ – Nieuwbouw woningen en appartementen 

 Ontwerp:   Inbo B.V. 

Dossier:   OLO 5081473 

 

4.4  Nabij Mullerkade 60, Delfshaven (2e commissiebespreking) (15 min) 13:00 

 Omschrijving:  Nieuwbouw woontoren STACK, blok 12 Müllerpier Rotterdam 

 Ontwerp:   CONIX RDBM Architects B.V. 

 Dossier:   OLO 5181393  

 

4.5 Ahoyweg, Hart van Zuid, Charlois (1e commissiebespreking) (15 min) 13:15 

Omschrijving: Nieuwbouw hotel 

Ontwerp: de Architekten Cie B.V. 

Dossier:   OLO 5010997 

 

4.6 Zuidplein 60, Hart van Zuid, Charlois (1e commissiebespreking) (15 min) 13:30 

Omschrijving: Uitbreiding Winkelcentrum Zuidplein  

Ontwerp:   TomDavid Architecten 

Dossier:   OLO 5210389  

 

4.7  Westblaak 144, Centrum (1e commissiebespreking) (15 min) 13:45 

 Omschrijving:  Transformatie gedeelte Thornico gebouw 

 Ontwerp:   Royal HaskoningDHV 

 Dossier:   OMV.20.04.00575 
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4.1  Bok de Korverweg 1, Hillegersberg- Schiebroek (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Uitbreiding Sportcomplex Sparta Nieuw Terbregge 

Ontwerp:  Room for architecture B.V.  

Dossier:  OMV.20.01.00410 

 

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 plan voor de uitbreiding van het sportcomplex, naar aanleiding van de 

welstandsreactie van 4 maart 2020. De volume-opbouw is vereenvoudigd, waarbij het nieuw te bouwen volume op 

de eerste vierdieping een schuine lijn krijgt in plaats van een L-vorm. Er wordt ook een model getoond waarbij de 

L-vorm behouden blijft. De afgeronde hoeken zijn vervangen voor rechte hoeken. Daarnaast wordt voorgesteld om 

het dek rondom het te behouden deel te vergroten. De gevel van de kleedruimtes is aangepast, met een verticale 

geleding en een materialisering die meer aansluit bij de overige delen van het gebouw. De gevels aan de 

entreezijde zijn vlakker geworden. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven passen bij de sfeer en het karakter van het groengebied. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Bebouwing wordt als compact volume ontworpen (geen optelling van verschillende volumes en elementen). 

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

- Aan- en uitbouwen 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.  

- Bebouwing wordt als alzijdig volume ontworpen (expeditie, vuilopslag uit het zicht). 

- 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. 

- Materialen en detaillering zijn afgestemd op de sfeer van het groengebied of het aangrenzende gebiedstype. 

- 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). 

- Ingangspartijen worden zorgvuldig gedetailleerd. 

- Verschillende soorten hekwerken, leuningen en afrasteringen zijn transparant, van hoogwaardig materiaal en 

worden op elkaar afgestemd.  
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- 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 aanvraag omgevingsvergunning en de beelden uit de 

presentatie 

De commissie geeft aan dat het ontwerp is verbeterd doordat de volumes eenvoudiger van opzet zijn en beter op 

elkaar zijn afgestemd. De gevels kennen een duidelijkere ritmiek en langere, leesbare daklijnen. Vanuit deze optiek 

heeft het model met de schuine gevel de voorkeur boven de opzet met het L-vormige volume. De commissie vraagt 

de architect om de thematiek van lange daklijnen en eenzelfde gevelritmiek verder op te pakken en consequent 

door te werken in de uitwerking van het voorstel. De commissie geeft ook aan dat het voorstel nog schetsmatig is 

uitgewerkt, waardoor de materialisering en precieze uitwerking nog onderwerp van nadere welstandstoetsing zullen 

zijn. 

 

Conclusie 

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de aanpassingen aan de aanvraag omgevingsvergunning. Het plan 

dient nog verder uitgewerkt en gecomplementeerd te worden. De commissie heeft aangegeven 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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4.2  Baan 2, Centrum (5e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw woontoren ‘Baantoren’ en ontwikkeling naastgelegen kavel 

Ontwerp:  Powerhouse Company International B.V.  

Dossier:  Gewijzigd bouwplan OMV.18.08.00360 

 

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 een aangepast voorstel voor de bouw van de Baantoren. Het kavel aan de overzijde van 

de Hoornbrekerstraat is onderdeel geworden van het bouwplan. Hierdoor wordt nu gekozen voor een vergelijkbare 

hoofdopzet als de naastgelegen Cooltoren, met een onderbouw aan de zijde van de Baan en een volume aan de 

andere zijde van de straat. De toren staat met een setback vanaf de Baan op de onderbouw en overspant de 

Hoornbrekerstraat met een donkere boogconstructie van gezandstraald beton. 

 

De toren zelf is dikker geworden dan bij het oorspronkelijke ontwerp. De balkons zijn per gevel op een andere 

positie geplaatst, verspringen in de kroon en zijn nu in staal uitgevoerd. De dakopbouw is schematisch 

weergegeven en bestaat uit een raster die aan de bovenzijde open is. Het palet aan materialen voor de gevels van 

de toren zijn gelijk gebleven. De onderbouw heeft een vergelijkbare uitstraling als bij het eerdere voorstel, en heeft 

rondom levendig programma in de plint. Het dak van de onderbouw wordt ingericht met groen en is bereikbaar met 

een vrijhangende gebogen trap.  

 

Het kavel aan de andere zijde wordt ingevuld met een geautomatiseerde autoparkeergarage, een fietsenberging 

en een fietsenwinkel aan de 1e Blekerstraat. Het gebouw heeft een gevelopzet van een raster van lichtkleurige 

betonelementen die zijn ingevuld met translucente glazen lamellenstroken. 

 

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. 
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- 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.  

- 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). 

- 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 het gewijzigde voorstel een grote wijziging op het eerdere bouwplan betreft en dat er 

om die reden op conceptniveau wordt gereageerd. De commissie heeft de volgende vragen en opmerkingen voor 

de verdere uitwerking van het bouwplan: 

 

- De bredere toren is op zich passend op de locatie. De commissie is echter nog niet overtuigd van de 

uitwerking van de kroon van de toren. Door het verspringen van de balkons verliest de toren haar strakke 

vormgeving. De installatieruimte op het dak is nog niet overtuigend vormgegeven.  

- De commissie is niet positief over de donkere kleur van de boogconstructie over de Hoornbrekerstraat. De 

plek wordt al zeer donker en vanuit het comfort van de straat vraagt de commissie om de doorgang in een 

lichte kleur te materialiseren. 

- De commissie reageert negatief op de vormgeving van de gevels van het parkeergebouw. De 1e Blekerstraat 

kent een reeks van gebouwen in metselwerk en met veel plasticiteit. De commissie vraagt om een 

hoogwaardiger gevelontwerp dat beter aansluit bij de karakteristieken van de bestaande bebouwing. 

- De commissie vraagt om de trap die de toren met het groene dak verbindt verder uit te werken en 

hoogwaardig vorm te geven. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de wijzigingen op de aanvraag omgevingsvergunning strijdig zijn met de criteria. Het advies 

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

opmerkingen en ziet de architect graag terug in een volgende vergadering. 
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4.3  Nassaukade, Feijenoord (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Hefkwartier, fase DYZ – Nieuwbouw woningen en appartementen 

Ontwerp:  Inbo B.V. 

Dossier:  OLO 5081473 

 

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 het aangepaste voorstel voor de nieuwbouw van een woningblok, naar aanleiding van de 

welstandsreactie van 13 mei 2020. Bij de bouwblokken aan de Oranjeboomstraat is de setback weggelaten, 

waardoor alle blokken een vierlaagse gevel aan de voorzijde krijgen. Een deel van de gevels krijgt een kader over 

twee verdiepingen met een pui-invulling. De andere woningen hebben een kader met een groot venster op de 

eerste verdieping. De entree en het raam op de begane grond liggen verdiept in de gevel, waardoor er een 

tussenzone ontstaat als overgang naar de stoep. De ramen aan de straat krijgen een betonnen plint, wat wordt 

doorgetrokken in het appartementenblok op de hoek. De overige gebouwdelen blijven onveranderd. 

 

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. 

- 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. 

- 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. 

- 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 dat het voorstel op overtuigende wijze is aangepast. Doordat de setback is weggelaten 

ontstaat er een stedelijke gevelwand die passend is bij het karakter van de Oranjeboomstraat. Ook de 

aanpassingen aan de gevels op begane grondniveau zorgen voor een overtuigende aansluiting op de straat. De 

commissie vraagt om bij de verdere uitwerking van het voorstel de bemonstering van het metselwerk voor te 

leggen. 

 

Conclusie 

De commissie reageert positief op de aangepaste conceptaanvraag. In een nadere uitwerking van het voorstel 

dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering. Op deze aspecten geldt dan ook 

een voorbehoud. De 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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4.4  Nabij Mullerkade 60, Delfshaven (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw woontoren STACK, blok 12 Müllerpier Rotterdam 

Ontwerp:  CONIX RDBM Architects B.V. 

Dossier:  OLO 5181393 (voorheen conceptaanvraag OLO 3894693) 

 

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 het aangepaste voorstel voor de nieuwbouw van de woontoren, naar aanleiding van de 

welstandsreactie van 24 oktober 2018. Er is gekozen voor een terugliggende laag tussen de verschillende blokken, 

waardoor deze niet meer in elkaar steken. Het programma op de begane grond is anders georganiseerd waardoor 

er entrees rondom ontstaan. De buitenruimtes zijn meer naar binnen geplaatst en het powernest op de toren is 

komen te vervallen.  

 

De gevels kennen een indeling met glazen puien in een raster en bredere balkons met een glazen balkonhek. De 

gevels worden voorgesteld met minerale strips als bekleding. Het gevelmateriaal wordt doorgezet op de horizontale 

vlakken van de gebouwdelen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Welstandsparagraaf Lloydkwartier 

Welstandsniveau:  Bijzonder (ontwikkelingsgebied) 

 

Relevante algemene criteria Welstandsparagraaf Lloydkwartier 

Relatie met de omgeving 

- Bouwinitiatieven hebben een doordachte oriëntatie en plaatsing t.o.v. de vele bestaande zichtrelaties naar en 

van rivier en havenbekkens, de rest van de stad en eventuele hoogbouw daarin. 

- Nieuwe ontwikkelingen versterken de gelaagdheid en transparantie van de ensembles. 

- Bouwinitiatieven zijn afgestemd op hun specifieke plek aan de rivier: ligt de locatie aan een binnen- of 

buitenbocht van de rivier, zijn er dijken of eventuele andere hoogbouw aanwezig? 

- Samenhang in ontwerp van bebouwing en buitenruimte handhaven/nastreven. 

Bouwwerk op zichzelf 

- De opbouw van de gevels is consequent en goed van verhouding; ieder gebouw is een autonoom volume. 

- De plint wordt qua functie en/of uiterlijk zo vormgegeven dat er een relatie is met het maaiveld. 

- De massawerking van het gebouw op grote afstand en de zichtbaarheid vanuit andere delen van de stad is 

van bijzonder belang. De uitwerking hiervan dient van hoge kwaliteit te zijn. 

- Hoogbouw aan de rivier dient aan te sluiten bij de grote schaal daarvan en van die van de stad als geheel en 

tegelijkertijd bij de (vaak kleinere) schaal van de plek zelf. 

- De plint met publieksruimtes is van bijzonder belang. De uitwerking hiervan dient van hoge kwaliteit te zijn. 

- Nieuwbouw in een voormalige (haven)omgeving is in schaal, massa en verschijningsvorm afgestemd op het 

bestaande. 

Detaillering/ materiaal- en kleurgebruik 

- In een voormalige (haven)omgeving materiaalgebruik en kleur afgestemd op het bestaande. 

- Kleurgebruik versterkt de ruimtelijke opbouw en het onderlinge contrast tussen de gebouwen. 

- Winkelpuien zodanig vormgeven en materialiseren dat er een samenhang is of blijft tussen plint/winkelpui en 

de verdieping(en) erboven. 

- Luifels en reclame integreren binnen de structuur, maat en schaal van het pand als geheel; nooit boven de 

borstwering van de eerste verdieping. 

- Geen toepassing van donker of zonwerend glas. 

- Materialisatie en detaillering zodanig toepassen, dat veroudering en weertype geen negatieve gevolgen 

hebben voor de kwaliteit. Het betreft hier o.m. de gevolgen van verwering van materiaal, werking van 
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(zon)licht op het geveloppervlak en het verschil tussen dag- en nachtbeeld. Toepassen van materialen die bij 

veroudering niet in kwaliteit achteruitgaan. 

 

Relevante welstandscriteria Müllerpier (Welstandsparagraaf Lloydkwartier) 

Relatie stedenbouwkundig plan en architectuur 

De gebouwen dienen een sculpturale kwaliteit te hebben. De duidelijke contour van de volumes dient in de gevels 

benadrukt te worden. De sculpturen moeten als eenduidige eenheden spreken. Het plan is gebaseerd op een 

bepaalde diversiteit en individuele expressie per gebouw, anderzijds is het uiteenvallen van het middengebied in 

een toevallig ontstane verzameling tussenruimten uit den boze.  

 

De blokken kennen drie soorten aansluitingen op het maaiveld: een directe overgang met het maaiveld, een 

overgang via een gebouwd voorterras of een overgang door middel van een tuin. Het karakter van de plint moet 

open zijn. De plint moet levendigheid uitstralen, dit kan door bijvoorbeeld de blokken zoveel mogelijk voordeuren 

op het begane grondniveau te geven. De begane grond heeft een verdiepingshoogte van 3.20 meter, zodat het 

mogelijk is om er ook andere functies (dan wonen) onderdak te verschaffen. Hierdoor wordt het mogelijk de 

begane grond flexibel ten behoeve van woon-werkunits te gebruiken. 

 

Bouwwerk op zichzelf 

De gebouwen worden als blokken ontworpen. Dit betekent over het algemeen een ononderbroken huid met een 

detaillering waarbij het materiaal in drie dimensies het volume omkleedt. Openingen, uitsteeksels, vluchttrappen en 

buitenruimtes dienen inpandig achter het gevelvlak te worden opgelost. 

 

Aan- en opbouwen t.b.v. gebouwen en nutsvoorzieningen dienen in de bebouwing te worden geïntegreerd. 

 

Detaillering, materiaal- en kleurgebruik 

Uitgangspunt is om eenheid te verkrijgen door te kiezen voor eerlijk en direct materiaalgebruik, waarbij de 

natuurlijke materialen zich voordoen in hun eigen kracht en in hun natuurlijke staat, bijvoorbeeld onbehandeld of 

transparant behandeld hout, metaal in metallic. Baksteen wordt toegepast door middel van menging van stenen uit 

een spectrum tussen oranjerood en mangaan. Per gebouw wordt gezocht naar een toepassing (kleur, mix, voeg, 

verband) die het specifieke karakter van het gebouw versterkt. Zodoende ontstaat dieptewerking door lichtere en 

donkere, gladde of ruwe gebouwen. De kleur van de steen van de plintzone, de eerste drie lagen, dient met de 

klinkerbestating van het maaiveld te corresponderen, waardoor eenheid ontstaat in het middengebied. Prefab 

betonnen lateien en consoles in het zicht zijn niet toegestaan, tenzij zij een duidelijk esthetische bedoeling hebben. 

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat een aantal opmerkingen uit het vorige verslag op overtuigende wijze zijn opgepakt. 

Doordat er gekozen is voor een terugliggende woonlaag tussen de vier hoofdvolumes ontstaat er een duidelijk 

contour van gestapelde blokken. Ook het weglaten van het powernest op de toren maakt het gebouw sculpturaler. 

Het meer naar binnen halen van de buitenruimtes binnen de gevel is passender bij het gebouwconcept. Daarnaast 

zorgt de invulling van de plint met open programma rondom het gebouw voor een overtuigende aansluiting op het 

maaiveld. 

 

De commissie heeft echter nog wel twee fundamentele opmerking op de verschijningsvorm en materialisering van 

het gebouw: 

- De invulling van de gevels van de verschillende blokken is nog niet krachtig genoeg. Zij ondersteunen niet 

optimaal de sculpturale vorm van de toren. Het achterliggende programma is te letterlijk afleesbaar in de 

gevels. Ook de beëindiging van het hoogste volume met een pergola aan één zijde doet de vorm van een 

stevig blok teniet. De vier gestapelde blokken dienen veel krachtiger en abstracter vormgegeven te worden. 

- De commissie geeft aan dat de criteria uit de welstandsparagraaf vragen om het gebruik van natuurlijke 

materialen, die zich voordoen in hun eigen kracht en in hun natuurlijke staat. De commissie heeft grote twijfels 

of het gebruik van minerale strips een juiste keuze is op de kop van de pier. Het materiaal biedt aan de andere 

kant wel de mogelijkheid om de onderzijden van de overhangende delen van eenzelfde materiaal als de 

gevels te voorzien. De commissie zal nog overtuigd moeten worden of dit materiaal hier toegepast kan worden 
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voor. Zij ziet graag in een volgende bespreking een uitgewerkt voorstel voor de gevelbekleding waarin de 

karakteristieken van en de omgang met het materiaal inzichtelijk worden gemaakt. Daarbij vraagt zij tevens 

aandacht voor het kleurgebruik, waarbij voorkomen moet worden dat de toren niet te somber wordt. 

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen en vragen. 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 kunnen worden. 
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4.5  Ahoyweg, Hart van Zuid, Charlois (1e commissiebespreking) (15 min) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw hotel (op nieuw te ontwikkelen leisure plot) 

Ontwerp:  de Architekten Cie B.V. 

Dossier:  OLO 5010997 

 

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:   Stedelijke knooppunten 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor een hotel aan het Ahoyterrein. Het hotel maakt deel uit van een 

leisurezone naast Ahoy en zal bestaan uit een hotel, parkeergarage en bioscoop. Samen vormen ze een geheel. 

De vormgeving ervan is gebaseerd op een samenspel van doosvormige volumes, gevels in een lichtgrijs tektonisch 

grid en een invulling van het grid in zachte kleuren. Het hotel is gericht naar het Zuiderpark met aan de andere 

zijde de parkeergarage en vervolgens de bioscoop die het Ahoyplein flankeert.  

 

Het hotel is ontworpen als een alzijdig volume middels een doorgaand grid met een invulling van vlakken en stijlen. 

Alle onderdelen bestaan uit aluminiumprofielen met verschillende grijstinten of spiegelende delen. De luifel op de 

kop van het gebouw komt voort uit het grid. De naamduiding van het hotel is in losse belettering en komt op het 

gebouw en de luifel. Op de begane grond zijn alle publieke functies gericht naar de straat en het park. De 

voorzieningen liggen tegen de omsloten expeditiestraat die de verbinding maakt met de parkeergarage. Op de 

verdiepingen erboven bevinden zich de hotelkamers. Het dak is voorzien van een dakopbouw voor het omhullen 

van de installaties. 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven verbeteren het ‘gezicht’ en de uitstraling van het stedelijke knooppunt richting de stad en de 

openbare ruimte. 

- Bouwinitiatieven dragen bij aan een betere verweving van de verschillende niveaus en onderdelen van het 

stedelijke knooppunt.  

- 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. 

- Nieuwbouw is in massaopbouw afgestemd op de specifieke positie die het gebouw inneemt binnen het grotere 

geheel. 

- 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.  

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

- 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 conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 

De commissie geeft mee dat de ontwikkeling van het hotel niet los is te zien van het ensemble waar het deel van 

uitmaakt. De commissie merkt op dat er ontwerpuitgangspunten zijn opgesteld over de configuratie van het 

ensemble en de beoogde architectuur. De samenhang in ruimtelijke kwaliteit, de programmering en de architectuur 

tussen het hotel, de parkeergarage en de bioscoop is echter nog onvoldoende inzichtelijk gemaakt. Dit geldt tevens 

voor de aansluiting van het gebouw op de omgeving. Voor de verdere uitwerking van het plan heeft de commissie 

de volgende drie opmerkingen: 

 

- Het gebouw neemt een specifieke positie in. De massaopbouw moet daarop zijn afgestemd. Er is gekozen 
voor een zeer heldere, eenduidige massaopbouw, waarin de dakopbouw nog niet goed is opgenomen.  

 
- De commissie signaleert dat de vormgeving van de gevels wel ambitieus is maar niet de scherpte heeft van de 

getoonde referenties. In het schema worden vierkanten getoond die refereren aan de vakken van de bioscoop. 
De doorlopende verticale lijnen missen echter en daardoor ook de samenhang in het cluster. De commissie 
vraagt de architect om het ontwerp nog eens kritisch te bezien en te relateren aan het concept van het cluster. 
 

- Het hotel wordt gelijk met de naastliggende parkeergarage ontwikkeld. De nieuwbouw moet, aldus de 

welstandscriteria, zijn afgestemd op de omliggende bebouwing. De commissie signaleert dat de gebouwen 

afzonderlijk lijken ontwikkeld. Het ontbreekt aan interactie, in architectuur en programma. 

 

Ten slotte geeft de commissie mee de trappenhuizen naar de gevel toe te openen. Tevens vraagt zij het 

gevelontwerp van de expeditiezone, dat is gelegen tussen het hotel en de parkeergarage, onderdeel van het 

ensemble te laten zijn. 

 

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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4.6  Zuidplein 60, Hart van Zuid, Charlois (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Uitbreiding Winkelcentrum Zuidplein 

Ontwerp:  TomDavid Architecten 

Dossier:  OLO 5210389 

 

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:   Stedelijke knooppunten 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert de uitbreiding van het winkelcentrum Zuidplein wat deel uitmaakt van de ontwikkeling ‘Hart 

van Zuid’. Het ligt tussen het bestaande winkelcentrum, de fly-over en het metro- en busstation. Een stedelijk 

dynamisch gebied. De uitbreiding van het winkelcentrum ligt evenwijdig aan het bestaande winkelcentrum en 

betreft een haakvormig gebouw, waarbij in de korte zijde een publiek programma wordt ondergebracht. De kopse 

zijde van het gebouw ligt aan de oost-westverbinding naar het Motorstraatgebied. In het langgerekte deel is op de 

begane grond en de eerste verdieping een parkeergarage en erboven de passage naar het bestaande 

winkelcentrum als ook een supermarkt.  

 

Het publieke programma bestaat uit een horecagelegenheid op de begane grond en op de verdieping een 

restaurant met terras. Dit deel van het gebouw heeft een open uitstraling en is voorzien van een uitgesproken luifel. 

Het langgerekte deel kent een neutrale vormgeving en is gesloten met op de begane grond horizontale lamellen. 

Op de kopse zijde van het gebouw is de transportlift die is omkleed met strekmetaal. Deze overkluist de oost-

westverbinding. 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven verbeteren het ‘gezicht’ en de uitstraling van het stedelijke knooppunt richting de stad en de 

openbare ruimte. 

- Bouwinitiatieven dragen bij aan een betere verweving van de verschillende niveaus en onderdelen van het 

stedelijke knooppunt.  

- 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. 

- Nieuwbouw is in massaopbouw afgestemd op de specifieke positie die het gebouw inneemt binnen het grotere 

geheel. 

- 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.  

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

- 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. 

- 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 merkt op dat de uitbreiding van het winkelcentrum met het oog op een kwaliteitsimpuls aan het 

naastgelegen infrastructurele plein een complexe opgave is, die niet alleen met architectuur is op te lossen. De 

programmering en de oriëntatie spelen een belangrijke rol in de attractiviteit van het stedelijk dynamische gebied. 

Vooral de programmering van de begane grond in relatie tot het plein en de belangrijke oost-westverbinding is 

cruciaal.  

 

De commissie is van mening dat met het voorgestelde ontwerp de openbare ruimte niet naar het kwaliteitsniveau 

wordt getild, dat past bij de ambities van Hart van Zuid. De organisatie van het programma, met de blinde gevel 

van de parkeergarage aan het plein, en met de nieuwe oost-westroute langs de andere gevel van de garage en de 

transportlift voor de supermarkt bieden geen garantie voor een adequate opwaardering van het verblijfklimaat. De 

commissie pleit ervoor om bij de organisatie van het programma de kwaliteit van de openbare ruimte als 

uitgangspunt te nemen. De commissie verwacht dat een publiek programma, zoals in de korte zijde van het 

haakachtig volume is voorzien, wel de gewenste positieve bijdrage kan leveren aan de uitstraling naar het plein.  

 

De commissie vraagt om een heroverweging van het programma en de positionering ervan. Zij vraagt ook 

specifieke aandacht voor de kop van het gebouw in relatie tot de nieuwe oost-westverbinding. Ook daar zal een 

publiek programma de aantrekkelijkheid en de attractiviteit van deze route verhogen. De commissie is van mening 

dat na een zorgvuldige programmering de architectuur een verdere kwaliteitsimpuls kan geven aan het gebied. De 

inrichting en de aanblik op het dak spelen ook een rol in de opwaardering van het gebied. De commissie vraagt het 

dak als vijfde gevel mee te nemen in het ontwerp.   

 

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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4.7  Westblaak 144, Centrum (1e commissiebespreking) (15 min) 

 

Omschrijving:  Transformatie gedeelte Thornico gebouw 

Ontwerp:  Royal HaskoningDHV 

Dossier:  OMV.20.04.00575 

 

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) 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor het aanpassen van het centrale deel van de begane grond en de eerste 

verdiepingsgevel van het Thornico gebouw. Om de verhuurbaarheid te vergroten wordt de begane grond verruimd 

en de gevel tussen entree A en B gewijzigd. De beganegrondgevel wordt zo’n 2,5 meter naar voren gezet, in lijn 

met de gevels van de entrees. De puien met borstweringen van de begane grond en de eerste verdieping worden 

vervangen door glaspuien van de vloer tot het plafond.  

 

Kenmerkend voor het gebouw is de donkere vijf meter diepe, twee-verdiepingshoge arcade langs de Westblaak. 

De arcade onder het gebouw wordt door het verplaatsen van de gevel op de begane grond plaatselijk minder diep.  

Voorgesteld wordt om de kolommen aan de Westblaak die bij een eerdere gevelwijziging zijn ontdaan van hun 

betonnen bekleding, in de oorspronkelijke betonkleur te schilderen en de kozijnen van de nieuwe puien in een 

donkere kleur uit te voeren. 

 

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 

- 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.  

- Ingrepen aan de gevels behouden de karakteristieken van de oorspronkelijke gevelindeling (bijvoorbeeld 

‘weefgevel’ met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit). 

- 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. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

- 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). 

- 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 aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan dat het plan voor de gevelwijziging niet los gezien kan worden van de totale gebouwopzet.  

Er zijn al meer incidentele wijzigingen aan het gebouw gerealiseerd en de samenhang ontbreekt. De commissie is 

er niet van overtuigt dat de karakteristieken van de oorspronkelijke gevel voldoende behouden blijven. De vraag 

wordt gesteld of de entrees na deze ingreep nog voldoende afleesbaar zijn in de gevel en de arcade. 

 

Daarnaast merkt de commissie op dat de grotere context mist waardoor niet duidelijk wordt hoe dit plan aansluit op 

de recente plannen voor de Westblaak en de visie voor het gebied die momenteel wordt ontwikkeld door de 

gemeente. De commissie vraagt of het plan is afgestemd op de specifieke positie die het gebouw inneemt binnen 

het grotere geheel en hoe deze ingreep zich in maat en schaal verhoudt tot het profiel van de straat. De commissie 

doet daarbij het dringende verzoek om het plan af te stemmen met de afdeling stedenbouw. 

 

De commissie pleit bovendien voor een totaalvisie op het gebouw, die uitgangspunten kan bieden om samenhang 

en eenheid tussen de verschillende ingrepen en de oorspronkelijke opzet van het gebouw te borgen.  

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning strijdig is met de criteria, en dat er op 

stedenbouwkundig niveau afstemming nodig is met de gemeente voordat het plan beoordeeld kan worden. Het 

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

genoemde vragen en opmerkingen en ziet de architect graag terug in een volgende vergadering. 

 


