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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG  

3 FEBRUARI 2021 
 

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

en Monumenten op 3 februari 2021 via een videoconferentie 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: Agricola (voorzitter), Van Doorn, Eilander, Faizoulova, Van Oort, Roos, Ruitenbeek 

 

 

4  PLANNEN 12:40 

 

4.1  Nabij Rotterdam Airportplein 55, Overschie (1e commissiebespreking) (15 min) 12:40 

Omschrijving:  Gewijzigd bouwplan – Aanpassing gevel Hotel Rotterdam the Hague Airport 

Ontwerp:   Arc3 Ontwerp- Teken- & Bouwmanagementbureau 

Dossier:   verleende omgevingsvergunning OMV.19.05.00151 

 

4.2  Nabij Heysekade 21A, Charlois (2e commissiebespreking) (15 min) 12:55 

 Omschrijving:  Nieuwbouw 6 grondgebonden woningen en 2 appartementen 

 Ontwerp:   Theo Verburg Architekt BNA B.V. 

 Dossier:   OMV.20.12.00156 

 

4.3  Nieuwe Binnenweg 159E, Centrum (2e commissiebespreking) (15 min) 13:10 

 Omschrijving:  Realiseren van dakopbouw en twee dakterrassen 

 Ontwerp:   Bureau ANS Architectuur B.V. 

 Dossier:   OMV.20.05.00060 

 

4.4 Willemskade 21, Centrum (1e commissiebespreking) (15 min) 13:25 

 Omschrijving:  Transformatie kantoor naar woningen 

 Ontwerp:   A3 Architecten B.V. 

 Dossier:   OMV.20.07.00662 

 

4.5  Taborstraat 44, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking) (15 min) 13:40 

 Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw Schreuder college 

 Ontwerp:   Atelier Pro Architekten 

 Dossier:   OMC.21.01.00060 (conceptaanvraag)  

 

4.6 Nabij van de Duijn van Maasdamweg, Overschie (2e commissiebespreking) (15 min) 13:55 

 Omschrijving:  Nieuwbouw 60 woningen - Reijsendaal Noord Park 16Hoven 

Ontwerp:   Van Bergen Kolpa Architecten & Pauwert Architectuur 

Dossier:   OLO 5526655 (conceptaanvraag) 

 

4.7  Nabij Mullerkade 719, Delfshaven (5e commissiebespreking) (15 min) 14:10 

 Omschrijving:  Nieuwbouw woontoren Stack - Blok 12 Müllerpier Rotterdam 

 Ontwerp:   Groosman B.V. 

 Dossier:   OMV.20.12.00335 
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4.1  Nabij Rotterdam Airportplein 55, Overschie (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Gewijzigd bouwplan – Aanpassing gevel Hotel Rotterdam the Hague Airport 

Ontwerp:  Arc3 Ontwerp- Teken- & Bouwmanagementbureau 

Dossier:  Verleende omgevingsvergunning OMV.19.05.00151 

 

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) 

 

Inleidend  

Op 26 juni 2019 is door het secretariaat van welstand onder mandaat van de commissie en met een positief advies 

van de supervisor Positief onder Voorwaarde geadviseerd op het plan voor de nieuwbouw van het hotel. De 

voorwaarde betrof een nadere beoordeling door welstand van een mock-up van de gevel. De mock-up is in 

september 2020 door de supervisor en het secretariaat van welstand negatief beoordeeld. De gevelmaterialen 

kwamen niet overeen met de tekeningen en materialen uit het vergunde plan. Naar aanleiding van de negatieve 

reactie op de mock-up is nu een gevelwijziging voor het vergunde plan ingediend. Het hotel is op dit moment in 

aanbouw. 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert het gewijzigde bouwplan voor het hotel tegenover de terminal van het vliegveld. In het 

vergunde plan bestond de gevelbekleding uit verticale stroken van verduurzaamde houten latten, afgewisseld met 

stroken van een begroeide gevel. In het gewijzigde plan is bijna twee derde van de groen begroeide gevel 

vervangen door een gevelbekleding van cortenstaal. Daarnaast wordt voorgesteld om een extra volume in 

metselwerk met een liftschacht en een trappenhuis aan de noordgevel te plaatsen. Voor deze extra wijziging dient 

nog een aparte aanvraag omgevingsvergunning te worden ingediend. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Kantorenlocaties 

Welstandsniveau:  Regulier (toekomstig ontwikkelgebied) 

 

Relevante criteria  

Ruimtelijke inpassing 

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

- Gebouwen langs een snelweg vormen een representatief front. 

- De bebouwing speelt in op de landschappelijke aanleg van het terrein. 

- 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.  

- 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 ondersteunen het beeld van een duidelijke hoofdcontour (aantal materiaalsoorten 

blijft beperkt). 

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

hebben voor het uiterlijk.  
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- 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 aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, 

en de nabespreking 

De commissie geeft aan dat de voorgestelde gevelwijziging niet overtuigt. Het voorstel wijkt te veel af van de 

beoogde en beloofde kwaliteit en de materialisering van het vergunde plan. De verschijningsvorm past tevens niet 

bij de groene ambities van Rotterdam The Hague Airport. De commissie kan niet akkoord gaan met het gewijzigde 

plan en zij pleit voor de realisatie van een gevel met het eerdere ambitieniveau, of gelijk aan het oorspronkelijk 

vergunde plan. Dit zal met een nieuwe mock-up ter beoordeling door de commissie bewezen moeten worden. 

 

Het toegevoegde volume met de liftschacht en het trappenhuis valt buiten de aanvraag omgevingsvergunning en 

wordt daarom nu niet beoordeeld. De commissie geeft echter wel aan dat de voorgestelde locatie aan de zijde van 

de terminal zeer ongelukkig is en dat het volume in samenhang met de architectonische eenheid ontworpen dient 

te worden. 

 

Conclusie 

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

aan het bestuur is negatief.  
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4.2  Heysekade 21, Charlois (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 6 grondgebonden woningen en 2 appartementen 

Ontwerp:  Theo Verburg Architekt BNA B.V. 

Dossier:  OMV.20.12.00156 (voorheen conceptaanvraag OLO 5256655) 

 

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 en verder uitgewerkt plan, naar aanleiding van de opmerking van de 

commissie uit het verslag van 11 november 2020. De architect geeft aan dat de individuele woningen beter 

afleesbaar zijn gemaakt en er naar meer aansluiting is gezocht op de aangrenzende woningen aan de kade. De 

volgende aspecten zijn aangepast aan het voorstel: 

 

- Er zijn verticale metselwerk penanten toegevoegd die de individuele woningen scheiden.  

- De kaders van de woningen worden in drie wisselende aardetinten metselwerk voorgesteld. 

- De houten latten in de puien wisselen per woning van kleur. 

- In de kopgevel aan de westzijde, grenzend aan de tuinen van de naastgelegen bebouwing, zijn openingen 

aangebracht. 

- De keerwand aan de straat wordt voorgesteld in metselwerk in dezelfde donkere tint als de buitenste 

woningen. 

- Er wordt aangegeven dat er, anders dan op de tekeningen in de presentatie, geen zichtbare ventilatieroosters 

in de gevelopeningen zullen worden toegepast. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Tuindorpen 

Welstandsniveau:  Bijzonder, ontwikkelingsgebied (Welstandsparagraaf Het Nieuwe Dorp – Heijplaat) 

 

Relevante criteria 

- Bebouwing aan de Heysekade heeft de entreezijde naar de straat. 

- Gebouwen (eengezinswoningen of meergezinswoningen) dragen bij aan het havenkarakter door een robuuste 

en stoere uitstraling. 

- Gebouwen worden in dezelfde rooilijn geplaatst. 

- De vijf bouwblokken zijn wat betreft de invulling en korrelgrootte familie van elkaar en vormen samen een 

stedenbouwkundig ensemble. De kleinste korrel wordt gevormd door het individuele woonhuis. Het bouwblok is 

samengesteld uit meerdere korrels. 

- Indien aanwezig is de vierde bouwlaag uitgevoerd als plat dak met of zonder setback of als schuine kap dwars 

op of evenwijdig aan de straat 

- Zijgevel en erfafscheiding van de hoekpanden zijn geen gesloten kopgevels, maar hebben een representatieve 

uitstraling en vormen een passende overgang naar dorpsstraten en Courzandse park. 

- Materiaaltoepassing in de gevels is vrij, mits het een stoere uitstraling heeft. 

- Kleurgebruik: Gebouwen hebben donkere aardetinten. 

- Overgang openbaar-privé is helder gedefinieerd, heeft een steenachtige uitstraling en bestaat minimaal uit een 

terugkerend bindend element. 

- Erfafscheidingen zijn in samenhang met het gebouw en de stedenbouwkundige wand ontworpen en hebben 

een maximale hoogte van 1,00m (aan de voor- en zijgevels). 

 

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

en de nabespreking 

De commissie geeft aan dat het plan voldoet aan de redelijke eisen van welstand en de criteria uit de 

welstandsparagraaf. De voorgestelde wijzigingen beantwoorden aan de vragen en opmerkingen van de commissie 
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uit het verslag van 11 november 2020. De commissie geeft de volgende collegiale suggesties mee bij haar 

positieve welstandsadvies: 

 

- Het plan zou meer kunnen sprankelen door de donkerste kleur baksteen achterwege te laten.  

- Er zou meer onderscheid gemaakt kunnen worden tussen de verdiepingen, door bijvoorbeeld een aantal 

grotere glasvlakken toe te passen. 

- De onderdoorgang zou vriendelijker en veiliger gemaakt kunnen worden door deze in een lichtkleurig 

materiaal uit te voeren en te voorzien van verlichting. 

 

Conclusie 

De commissie constateert dat het voorstel niet strijdig is met de criteria, en vraagt aandacht voor de hierboven 

genoemde collegiale suggesties. Het advies aan het bestuur is positief.  
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4.3  Nieuwe Binnenweg 159E, Centrum (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Realiseren van dakopbouw en twee dakterrassen 

Ontwerp:  Bureau ANS Architectuur 

Dossier:  OMV.20.05.00060 

 

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 plan 

De architect presenteert naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 6 januari 2021 

een aangepast voorstel voor een dakopbouw op het gebouw aan de Nieuwe Binnenweg 159, met aan de voor- en 

achterzijde een dakterras. Het betreft een uitbreiding van het linker appartement in het appartementengebouw. Het 

complex grenst aan het beschermd stadsgezicht en staat naast een Rijksmonument dat tevens in beschermd 

stadsgezicht ligt.  

 

De hoofdopzet van de dakopbouw is ongewijzigd. Het wordt los gehouden van het aangrenzende monument door 

minder dan één meter afstand van de kopgevel aan te houden. De dakopbouw ligt circa vijf meter terug van de 

gevelrooilijn en het dakterras anderhalve meter. De dakopbouw is beoogd als een rechthoekig volume met een 

stalen pergolaconstructie aan de voor- en achterzijde. Aan de voorzijde worden grote glasvlakken voorgesteld en 

aan de achterzijde biedt een glazen deur toegang naar het dakterras. De kozijnen zijn gematerialiseerd in 

antracietkleurig aluminium. Het hekwerk van het dakterras wordt van metaal met een glazen paneelvulling. 

 

In antwoord op de vraag van de commissie om de dakopbouw beter aan sluiten op de context en het pand waarop 

het komt is het gevelmateriaal van de dakopbouw gewijzigd. De eerder voorgestelde bruin gebeitste houten 

planken worden vervangen voor stucwerk, in lij met het gevelmateriaal van het hoofdgebouw en in dezelfde 

kleurtoon.  

 

Tussen de architect en de opdrachtgever van het naastgelegen appartement lopen gesprekken voor eenzelfde 

opbouw. In dat geval zal de opbouw een terugliggende doorgaande laag vormen, ingeklemd tussen de 

naastgelegen bebouwing. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (centrumgebied en ligt naast Rijksmonument & beschermd  

stadsgezicht Heemraadssingel - Mathenesserlaan) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- 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.  

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. 
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- 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.  

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

en de nabespreking 

De commissie signaleert dat er op basis van haar vraag naar meer samenhang met het bestaande pand als de 

stedenbouwkundige context, er nu een aangepast voorstel ligt dat daar antwoord op geeft. Vooral het aangepaste 

materiaalgebruik voor de dakopbouw, dat bestaat uit staal en stucwerk, doet veel voor de verlangde samenhang 

met het hoofdgebouw. Ook het beoogde kleurgebruik past in het aanwezige kleurenpallet, maar kan nog net iets 

treffender aansluiten op het hoofdgebouw door de kleurtonen dicht bij elkaar te houden en af te zien van een 

donkere toon. 

 

De commissie onderschrijft het standpunt van de architect dat een naastgelegen gelijke opbouw op het 

hoofdgebouw een interessante architectonische eenheid kan opleveren. Zij hoopt dan ook dat de gesprekken met 

de eigenaar van het naastgelegen appartement tot een vergelijkbare opbouw zijn vruchten afwerpt. De commissie 

vraagt alvast te anticiperen op deze mogelijk toekomstige situatie door de wijze van privacy tussen de dakterrassen 

mee te ontwerpen. 

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de hierboven genoemde opmerkingen. De commissie mandateert het 

secretariaat voor de verdere beoordeling van de aanvraag omgevingsvergunning. Bij twijfel kan het plan opnieuw 

aan de commissie worden voorgelegd. Het advies aan het bestuur is daarom vooralsnog niet positief. 
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4.4  Willemskade 21, Centrum (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Transformatie kantoor naar woningen 

Ontwerp:  A3 Architecten B.V. 

Dossier:  OMV.20.07.00662 

 

Toetsingskader 

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

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

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de herbestemming van het pand aan de Willemskade. Het pand is lange 

tijd in gebruik geweest als kantoor en zal weer teruggaan naar wonen. De gevel en de kap zijn door de 

functiewijziging in het verleden gewijzigd. De plint heeft hierbij een andere indeling gekregen en het 

materiaalgebruik in de plint is gewijzigd. De kap achter de kroonlijst is destijds vervangen door een bouwlaag. De 

kroonlijst is daarbij opgetrokken en voorzien van raamopeningen.  

 

In het huidige voorstel wordt gekozen voor een afgeleide van het oorspronkelijk ontwerp. Op de begane grond 

wordt vanuit dit vertrekpunt het metselwerk weer in zicht gebracht door de latere beplating te verwijderen en blijven 

de vergrote gevelopeningen behouden, maar wel voorzien van nieuwe vensters. In het middendeel worden alle 

kunststof kozijnen vervangen. De detaillering en het kleurgebruik wordt gebaseerd op de naastgelegen panden die 

onder handen zijn bij het architectenbureau. De kroonlijst wordt gewijzigd door het middenstuk van het middendeel 

van het pand tot voorbij de dakrand door te trekken en uit te voeren als een frans balkon. De afmeting van 

gevelopeningen in de kroonlijst wordt gereduceerd, en worden vier staande vensters. Aan de achterzijde komt een 

patio in de latere uitbreiding en een dakterras voor de appartementen op de verdieping. De hogere lagen krijgen 

tegen de achtergevel een eigentijds vormgegeven balkon. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd stadsgezicht Scheepvaartkwartier en naast Rijksmonument) 

 

Relevante criteria Scheepvaartkwartier - Niet-planmatige uitbreidingen  

(deelgebieden het Nieuwe Werk en Omgeving Veerhaven)   

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. 

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

- Bouwinitiatieven blijven ondergeschikt aan de klassieke gevelindeling: basement – middendeel - bekroning.     

- Bouwinitiatieven laten het oorspronkelijke ritme in de gevelwanden intact. Dit ritme wordt veelal gevormd door 

een verwevenheid van verticaal (ramen) en horizontaal (puilijsten, noklijsten, daklijsten etc.).   

- Straathoeken hebben een zorgvuldige architectonische uitwerking en worden bij nieuwbouw 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. 
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- 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. 

- De plint schept een zekere afstand tot de straat, in overeenstemming met die van de bestaande bebouwing.  

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

gelijkwaardig daaraan (vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

- 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. 

 

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

nabespreking 

De commissie is blij met de analyse van het pand en het in kaart brengen van het oorspronkelijke ontwerp. Het laat 

goed de rijkdom van het pand zien en de hiërarchie en oriëntatie in de gevelopzet. Zij is positief over het initiatief 

tot het herstel en de reconstructie van gevelonderdelen, waaronder het vervangen van de later aangebrachte 

kunststof kozijnen door hout. Wel vraagt zij om goed te kijken naar de oorspronkelijke geleding in de profilering. 

 

De commissie is minder te spreken over de nieuwe gevelindeling van de kroonlijst en de aanpassing aan het 

middenstuk van het middendeel door deze tot boven de dakrand op te trekken. Ook met de beoogde kleurstelling 

voor het middenstuk kan niet worden ingestemd. Door het optrekken van het middendeel en deze een eigen kleur 

te geven wordt dit deel te overmatig geaccentueerd. Dit is niet in overeenstemming met de gevelopzet in het 

oorspronkelijk ontwerp, dat in hoofdlijnen vooral horizontaal is en daarmee haar plek verdiend aan de kade. Niet 

alleen de spekbanden maar vooral ook de doorlopende dorpels spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast wordt 

opgemerkt dat het materiaalgebruik niet aansluit bij de oorspronkelijke materialen. De commissie vraagt om eerlijk 

materiaalgebruik.  

 

Voor de nieuwe indeling van de kroonlijst verwijst de commissie ook naar de kenmerkende horizontale geleding en 

de verhouding tussen open en gesloten in de gevel. De commissie merkt op dat het voorliggende voorstel hier niet 

op aansluit en daarom niet overtuigt. Zij is van mening dat de bestaande raampartijen in de kroonlijst beter passen 

bij de horizontale geleding en van waarde zijn voor het toekomstig woongebruik.  

 

Met betrekking tot de gevel op de begane grond is het positief dat wordt teruggegaan naar het oorspronkelijke 

gevelmateriaal. Wellicht kan nog meer worden teruggegrepen op het oorspronkelijk ontwerp van de begane 

grondgevel of anderzijds de oorspronkelijke uitgangspunten vertalen naar een nieuwe pui-indeling voor de indertijd 

vergrote gevelopeningen. 

 

In de presentatie wordt niet gesproken over zonwering. Het is daarom niet duidelijk of de bestaande markiezen 

behouden blijven of dat er een nieuw voorstel komt. De commissie ziet deze vraag graag beantwoord. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning strijdig is 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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4.5  Taborstraat 44, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw Schreuder college 

Ontwerp:  Atelier Pro Architekten 

Dossier:  OMC.21.01.00060 (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 de vervangende nieuwbouw voor een schoolgebouw tussen de Taborstraat 

en een aantal vrijstaande gebouwen rondom een grasveld met bomen. Het schoolgebouw krijgt een schoolplein 

aan de westzijde. De hoofdentree bevindt zich aan het schoolplein, en is bereikbaar vanaf zowel de Taborstraat als 

het grasveld. Het volume krijgt een knik aan het schoolplein en heeft twee accenten door middel van een 

uitkragend volume richting de Taborstraat en het grasveld. 

 

De leslokalen worden rondom een centrale aula aan de zijde van het groen geplaatst. Het volume wordt direct aan 

het groen gesitueerd, waardoor het huidige hekwerk aan deze zijde komt te vervallen. Aan de Taborstraat worden 

de fietsenstalling en de daarboven overkragende gymzaal gesitueerd met beide een gesloten gevel. 

 

De gevels hebben een opzet van zandkleurig metselwerk met verschillende verbijzonderingen en vierkante 

gevelopeningen van aluminium en glas. De uitkragende kopgevel van de gymzaal wordt voorzien van een patroon 

van uitkragende stenen met daarin een aantal kleine openingen in een willekeurig patroon. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Woningbouw 1970-1985 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- 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.  

- Bindende elementen binnen een gevelwand dienen in stand te blijven of worden op overeenkomstige manier 

vernieuwd: lateibalken boven ramen en deuren, doorlopende dakrand, doorlopende (houten) gevelbekleding 

(indien aanwezig). Binnen het ‘frame’ van bindende elementen is ruimte voor verandering. 

- 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 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. 
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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 conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 

De commissie geeft aan dat het nieuwe schoolgebouw nog geen overtuigende ruimtelijke inpassing kent in de 

stedenbouwkundig bijzondere locatie tussen de Taborstraat en de vrijstaande gebouwen rondom het grasveld. De 

commissie begrijpt de keuze om het schoolplein aan de westzijde van de school te situeren, echter is de entree op 

een onlogische plek gesitueerd en is de aansluiting van de school op de Taborstraat niet overtuigend. 

 

De commissie geeft aan dat het beter is om het gebouw een adres aan de Taborstraat te geven, door de entree te 

verplaatsen of de gymzaal een eigen adres te geven. Ook de knik in het volume aan het schoolplein geeft 

aanleiding om juist op die plek de gevel te activeren. De gevel aan de Taborstraat is te gesloten. De commissie 

vraagt of de gymzaal niet meer openingen kan krijgen en of de situering van een fietsenstalling op de gehele kop 

wel de juiste keuze is. Ook geeft de commissie aan dat er niet inzichtelijk is gemaakt wat voor impact de 

overkraging van de gymzaal zal hebben vanuit het straatperspectief in de Taborstraat. 

 

De commissie vraagt de architect om in overleg met stedenbouw de ruimtelijke inpassing nogmaals te 

onderzoeken, en in een volgende vergadering een aangepast voorstel voor te leggen. Een inzichtelijke presentatie 

met betrekking tot de ruimtelijke inpassing is daarbij zeer gewenst. De verschijningsvorm en de materialisering van 

het schoolgebouw zullen van latere welstandstoetsing 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 kunnen worden.  
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4.6  Nabij van de Duijn van Maasdamweg, Overschie (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 60 woningen - Reijsendaal Noord Park 16Hoven 

Ontwerp:  Van Bergen Kolpa Architecten & Pauwert Architectuur  

Dossier:  OLO 5526655 (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 plan 

De architecten presenteren gezamenlijk een aangepast voorstel voor de nieuwbouw van een aantal rijen woningen 

aan de rand van de nieuwbouwwijk, naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 9 

december 2020. De dakgoten van de woningen van Pauwert Architectuur zijn aangepast naar een verholen goot, 

waarmee ze zijn afgestemd op de andere ontwerpen in het gebied. Voor beide plannen zijn optionele dakkapellen 

ontworpen voor de voor- en achterzijde van de woningen. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de typen 

metselwerk, die lichter van tint zijn geworden en verbijzonderingen kennen in het voegwerk. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Projecten na 1985 & Stedelijke villagebieden 

Welstandsniveau:  Bijzonder, ontwikkelingsgebied (Welstandsparagraaf Park Zestienhoven) 

 

Relevante Criteria (Welstandsparagraaf Park Zestienhoven 2008) 

Algemeen 

- 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. 

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. 
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- 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. 

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 aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

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

het voorstel. De woningen van beide architecten kennen een hoge kwaliteit en zijn goed passend binnen de 

nieuwbouwwijk. De optionele dakkapellen sluiten aan op de gebouwconcepten en ook de verbijzonderingen en 

wijzigingen in de kleur van het metselwerk komen het plan ten goede. Door de aanpassingen aan de goot vormen 

beide plannen een overtuigend architectonisch geheel. 

 

Conclusie 

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

vorm van een aanvraag omgevingsvergunning wordt met belangstelling tegemoet gezien. De commissie 

mandateert het secretariaat voor de verdere beoordeling van het plan. Bij twijfel kan het plan opnieuw aan de 

commissie worden voorgelegd.  
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4.7  Nabij Mullerkade 719, Delfshaven (5e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw woontoren Stack - Blok 12 Müllerpier Rotterdam 

Ontwerp:  Groosman B.V.  

Dossier:  OMV.20.12.00335 (voorheen conceptaanvragen OLO 5181393 & OLO 3894693) 

 

Toetsingskader 

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

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

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het uitgewerkte plan voor de woontoren op de kop van de Mullerpier, in navolging van de 

positieve reactie op het conceptvoorstel in het verslag van 2 september 2020. In de uitwerking van de plint zijn 

meer verticale accenten aangebracht. De donkere tussenlagen tussen de vier hoofdvolumes zijn verhoogd, waarbij 

de bovenste band van steenstrips in de volume smaller zijn gemaakt. Het dak van het onderste volume wordt 

voorzien van terrassen, zonnepanelen op een sedumlaag, installaties die zwart worden uitgevoerd en de uitloop 

van de parkeerlift. In de noordgevel worden in het laagste volume in de hoeken openingen voor de woningen 

aangebracht, in het overige deel van de gevel zijn de openingen tussen de steenstrips voorzien van dichte 

aluminium beplating en roosters.  

 

De architect en ontwikkelaar geven aan dat de monsterborden voor de verschillende typen steenstrips nog in de 

maak zijn, waarbij de patronen van de steenstrips en de diktes van de voegen nog worden onderzocht. De verdere 

detaillering van het gebouw wordt niet getoond in de presentatie. Deze is bijgevoegd in de aanvraag 

omgevingsvergunning en voor de bespreking bekeken door de commissieleden. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Rivierlocaties 

Welstandsniveau:  Bijzonder, ontwikkelingsgebied (Welstandsparagraaf Lloydkwartier) 

 

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. 



C O M M I S S I E   V O O R   W E L S T A N D   E N   M O N U M E N T E N   R O T T E R D A M 

 

 
15 

 

- 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 

(zon)licht op het geveloppervlak en het verschil tussen dag- en nachtbeeld. Toepassen van materialen die bij 

oudering 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. 

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat in de eerdere besprekingen van het voorstel een duidelijke koers is bepaald voor het 

ontwerp. De commissie constateert nu dat de uitwerking van het bouwplan nog niet overtuigt en niet in lijn is met 

de beloften die in de eerdere besprekingen zijn gedaan. De locatie betreft een zeer prominente plek in de stad, 

waarbij een toren van deze omvang om een zeer zorgvuldige en consequente uitwerking vraagt. De commissie 

heeft de volgende opmerkingen op de aanvraag omgevingsvergunning: 

 

- De criteria voor de Müllerpier vragen om een sculpturaal gebouw, waar stedenbouwkundig metselwerk het 

uitgangspunt is. In een eerdere bespreking is de commissie akkoord gegaan met de toepassing van minerale 

strips aangezien het de belofte in zich heeft de sculpturaliteit van het project maximaal waar te maken. 

Besproken is dat dit in de verdere uitwerking en de detaillering van het plan waargemaakt dient te worden. De 

commissie constateert echter dat in de detaillering zichtbaar is dat er afdekkappen, kantplanken en andere 

onderbrekingen worden weergegeven langs de kozijnen en op de gevelelementen waarbij de minerale strips 

de hoek omgaan. Doordat de eerdere belofte niet wordt waargemaakt in de presentatie en de stukken van de 

aanvraag omgevingsvergunning staat de goedkeuring op het gebruik van minerale strips opnieuw ter 

discussie. 

-  In de massaopbouw heeft de toren tevens meer sculpturaliteit verloren, doordat de donkere tussenlagen 

tussen de vier hoofdvolumes zijn verhoogd, en de bovenste band van minerale strips in de volumes minder 

hoog zijn geworden. 

- In de noordgevel van het onderste volume is de gevel te gesloten en te vlak vormgegeven. De criteria vragen 

om de plint zo vorm te geven dat er een passende relatie is met het maaiveld, en geven aan dat het karakter 

van de plint open moet zijn en levendigheid uit dient te stralen. 

- De inrichting van het dak van het onderste volume is te rommelig ingericht. In de eerdere beelden was een 

glazen balustrade geheel rondom het volume weergegeven, zodat vanaf straatniveau een duidelijke 

beëindiging van dit volume zichtbaar was. Doordat de balustrades op verschillende plekken naar binnen 

worden geplaatst en er een dichte beplating ter plaatse van de autolift zichtbaar is ontstaat er geen passende 
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gevelbeëindiging. Daarnaast dienen elementen zoals de liftopbouw en de installaties niet zichtbaar en zoveel 

mogelijk binnen het bouwvolume te worden opgelost. Ook op het bovenste dak dienen de installaties op nette 

wijze te worden weggewerkt. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning strijdig is 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 met een aangepast voorstel. 
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