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Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit
Heemstede

Commissie
Vergaderdatum
Vergaderlocatie

Heemstede
o5-L2-2Oa9
Raadhuis Heemstede

Aantal adviesaanvragen: 14

Waarvan herhalingen: 9

Vastgesteld

Secr. Arch

dr. Freek Schmidt (voorzitter); ir. Anke Zeinstra (architectlid); Egon Kuchlein
(architectlid); John van Wanum (plantoelichter); Willy Meekes (coördinator);

Aanwezig

10:15 uur architect 0, inzake Glipper Dreef r99
1L:1-5 uur aanvrager 0, inzake Achterweg 5
11:30 uur aanemer 0, inzake Herenweg rzg
11:45 uur architect 0, inzake Hageveld roz

Bezoekers

L Omqevinqsverqunninq (monument en bouwen) Aantal voorgaande behandelinqen: 6

r8oo8z Bouwadres
Soort bouwwerk
Omschrijving
Aanvrager
Architect
Welstandsnota
Code gemeente
Bestemmingsplan

Glipper Dreef r.99
Bijzonder bouwwerk Rijksmonument

verbouwing Mariënheuvel
Marienheuvel Estate
Aannemingsbedrijf JCN

gebied n
396565
Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan

buitenplanse afwiikinq

grote
com.

Bevindingen
t6-oB-zotB

Het bouwplan betreft het verbouwen van het voormalige klooster tot een hotel met
aanleg van een parkeerlerrein.
Het parkeerterrein past in het zoekgebied dat in het cultuurhistorisch onderzoek is

aangegeven.

Het gebouw wordt voornamelijk intern aangepast met geringe gevelwijzigingen,
behalve in gebouw B waar intern de kamers zijn vergroot. Deze interne verbouwing
correspondeert met de bestaande gevels, die dus niet veranderen.

ln de kapel wordt een entresol geplaatst op een ranke stalen vrijstaande constructìe.
Bevindingen:
De commissie heeft de locatie en de gebouwen op een eerder moment bezocht. Zij heeft
o o k h et c u ltu u rh i sto ris ch o n de rzoe k o ntvo.n g e n.

Parkeerterrein-
De RCE heeft aangeven om niet gelijk alle parkeerplaatsen aan te leggen vanwege de
grote ruimtelijk impact hiervan. De opdrachtgever heeft hierop nog niet gereageerd.

Vanuit de cultuurhistorische waarde volgt de commissie het advies van de RCE om

voorlopig alleen het eerste deel van het parkeerterrein aan te leggen tot het schuine

oude dwarspad. Tevens volgt ze het advies om geen beton klinker te gebruiken maar
een gebakken klinker. Ook voor de verharding rondom het huis volgt ze het voorstel van

de RCE om d¡t met spl¡t u¡t te voeren.
Gebouwencomplex
De entresol in de kapel is voorstelbaar als een losstaand element- De vormqevinq ervan
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m¡st echter ontwerpkwal¡teìt en oveftuigt nog niet qua detaillering, materialisatie en

maatvoering. Het past onvoldoende bij de hoge kwaliteit van het historische interieur.
De aansluiting van de kolommen op de vloer is onduidelijk en verdient een nadere
uitwerking-
Bij gebouw A adviseert de commissie om de houten kamers (chambrettes) in de kap op

één of andere manier (deels) te behouden en te hergebruiken om de gebruiks- en

cultuurgeschiedenis zichtbaar te houden-

Het bouwplan voldoet, naar de mening van de commissie, vooralsnog niet aan redelijke
eisen van welstand.

Advies t6-oB-zotB Niet akkoord, nader overleg

Mon. Advies t6-o8-
zotS

Niet akkoord, nader overleg

grote
com.

Bevindingen
o9-o5-2o79

De interne wijzigingen in het gebouwencomplex worden door de commissie besproken

De entresol in de kapel is uit het ontwerp gehaald, de chambrettes worden verwijderd,
de kap blijft echter in tact.
Concluderend kan worden gesteld dat in principe alle monumentwaardige elementen
van het landhuis behouden blijven met uitzonder¡ng van de houten kamers op zolder.

Tevens worden de bestaande slaapvertrekken aan de moderne eisen van deze tijd
aangepast. De Iuchtbehandelingssituatie is ook komen te vervallen.

ln de plattegrond wordt de scheidingswand in het linker deel van het hoofdgebouw
verwijderd.

De commíssie constateert dat het ensemble vrijwel intact blijft, samen met een groot
deel van de inventaris. Z| heeft geen bezwaar tegen de gekozen, terughoudende
aanpak. Zij geeft als overweging ten overvloede mee om ¡ets van de historische
substantie van de chambrettes te handhaven en daarmee een zichtbaar blijvende
verwijzing te maken naar de gebruiksgeschiedenis van de kapverdieping van het
hoofdqebouw. Tevens ziin de details en kleuren noq punt van aandacht.

Advies og-o5-zotg Aanhouden

Mon. Advies og-o5
2O1"9

Aanhouden

grote
com.

Bevindingen
23-o5-2o1-9

De architect ìs aanwezig voor een toelíchting, het plan is ongewijzigd. De buitenschil
van het pand verandert nagenoeg niet, de bouwkundige elementen blijven
gehandhaafd of worden veNangen conform de bestaande detaillering. De belangrijkste
interne wijziging vindt plaats op de begane grond van het hoofdgebouw A. Daar wordt
in de grote ruimte aan de linker zijde zoveel mogelijk het oorspronkelijke plafond
teruggebracht.
Voor wat betreft de chambrettes in de kap van gebouw A : deze zijn qua materiaal van

indifferente waarde, maar zijn waarde voor de cultuurhistorische betekenis van het
gebouw als voormalige kloostercomplex (het verhaal dat ermee verteld kan worden)-

De architect geeft aan dat er bij de verdere uitwerking, nadat het pand gestript is,

mogelijk nog minimale veranderingen te verwachten zijn-

Voor wat betreft kleur- en materiaalgebruik wordt alles conform bestaand-

Bevindí n gen com míssie :

De commissíe spreekt haar waardering uit voor de terughoudende omgang met het
monument. Zij vraagt op de hoogte te gehouden te worden van de veranderingen en

wijzigingen in het plan die nog gaan plaatsvinden naar aanleiding het strippen van het
pand en het definitieve installatieplan. Verder geeft zij aan de chambrettes zodanig te
hergebruiken in de kap dat de gebruiksgeschiedenis van het pand afleesbaar blijft.
Het plan voldoet, naar mening van de commissie, aan redelijke eisen van welstand. Zij
adviseert akkoord te gaan met inachtneming van de gemaakte opmerkingen van de

commissie

Advies zj-o5-zotg Akkoord

Mon. Advies 4-o5-
2O1,9

Akkoord

grote
com.

Bevindingen
tB-o7-zotg

De architect is aanwezig voor een toelichting. Voortschrijdend inzicht leert dat níet
alleen het hoofdgebouw (gebouw A), maar ook de bijgebouwen (gebouwen B en C) uit
de jaren'5o behoren tot het rijksmonument- De status van rijksmonument betekent dat
de commissie kritischer naar de wijzigingen ten behoeve van gebouw B en C dient te
kijken. De volgende wijzigingen worden aan de commissie voorgelegd:

Gebouw A
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. Plaatsen van lamm dik monumentenglas. Uitgangspunt is dat het glas
gemonteerdwordt ¡n de bestaande kozijnen en bewegende delen.

. 4 deuren worden vervangen door brandwerende deuren met een

verg elij kb a re u itst rali n g.

Bijgebouwen B en C
. De stalen kozijnen in de zuidoostgevel van gebouw C worden vervangen

door Schüco aluminium kozijnen voorzien van dubbel glas- lndelíng en kleur

als oorspronkelijk.
. Aanbrengen vl.n rtmm dik monumentenglas in de bestaande stalen

kozijnen. Bij de naar binnen draaiende delen kan het glas niet op de

bestaande spon n ì ng gemonteerd wo rden.

Om dit mogelijk te maken wordt aan de binnenziide van het profiel een

stripje gelast. Bij de naar buiten draaiende delen kan het glas wel op de

bestaande sponning gemonteerd worden-
. ln de grotere puien wordt doorvalveilig glas geplaatst.
. Een groot deel van de binnendeuren wordt vervangen door brandwerende

deuren met een verglijkbare uitstraling. Het bestaande kozijn bliift hierbii
gehandhaafd.

Aan de uitwerking van de chambrettes en de installaties wordt nog gewerkt. Dit wordt
in een later stadium aan de commissie voorgelegd.

Bevi n di n ge n co m m issie :

De commissie heeft waardering voor de zorgvuldige aanpak en staat positief tegenover

de voorgestelde wijzigingen. Wel heeft zij bezwaar tegen de toepassing van de

voorgestelde aluminium kozijnen. B| een monument is het van belang dat het beeld

behouden of versterkt wordt. Behoud en herstel heeft de voorkeur. De commissie vraagt

deze mogelijkheid te onderzoeken nøast mogelijke alternatieven waarbii de slankheid
van de oorspronkelijke stalen profilering het uitgangspunt is. De commissie adviseert
om bovenstaande reden het plan aan te houden en ziet een aangepast plan met
b e lan q stelli n q teq e m o et.

Advies tB-o7-zotg Aanhouden

Mon. Advies ú-o7-
2O19

Aanhouden

grote
com.

Bevindingen
z6-o9-zotg

De commissie constateert dat er, voor wat betreft de aluminium kozijnen gekozen is

voor een slanker profiel en dat het desbetreffende detail op tekening is aangepast.
De commissie heeft geen bezwear, de voorgestelde aanpassingen zullen de

monumentwaardige kwaliteiten van het voormalige klooster niet aantasten. De

aanvraag is tevens beoordeeld op grond van de criteria uit de gemeenteliike

welstandsnota voor het qebied n.
Advies z6-og-zotg Akkoord

Mon. Advies z6-og-
2O79

Akkoord

grote
com

Bevindíngen

21--1-1,-2O1-9

Eerder is aangegeven dat aan de keuze voor en uitwerking van de installat¡es nog
gewerkt wordt. Nu wordt een tekening voorgelegd waarop globaal plaats en type

dakdoorvoer zijn aangegeven, de maatvoering ontbreekt.
De situatie is voor de commissie niet duidelijk, zij wil graag een toelichting van de

architect. De tekening geeft onvoldoende uitsluitsel over het eindbeeld. De aanvraag
wordt aanqehouden.

Advies zt-tt-zotg Aanhouden

Mon. Advies zrtt-
20L9

Aanhouden

Bevindi ngen
o5-12-2Ot9

De architect is aanwezig voor overleg en toont een aangepaste tekening
met installatieonderdelen.
De aanvraag betreft het gebouwdeel B, met name de gevel en

dakdoorvoeren voor de luchtbehandeling op ruimteniveau en de dak-
doorvoer voor de rioolontspanning. De rozetvormige geveldoorvoeren zijn

opgenomen in het ritme van de gevelopeningen, dan wel onder de daklijst
geplaatst, dan wel achter de luiken.
ln de tekening geplakte afbeeldingen van forse luchtbehandelingskasten
bliiven buiten de aanvraag.
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Verder wordt het gebouwdeel C getoond, waar in de nieuwe puien de
ventilatie is geintegreerd en de overige onderdelen nog niet bepaald zijn.
Voor gebouwdeel A zijn de plannen nog in progressie.

De commissie constateert dat er forse ingrepen in het gebouw worden
voorgesteld en vraagt zich af wat de consequenties zijn voor het monument/
zowel qua exterieur als interieur. ln een eerder stadium is aangegeven dat
deze installaties terughoudend zouden worden toegepast. Hier is nu
kennelijk geen sprake van. Ze zou, gezien het veranderend gebruik, mee
kunnen gaan met aanpassingen op het bouwbesluitniveau bestaande bouw,
mits goed ingepast. Ze vraagt voor een goede beoordeling een uitgewerkt
plan, gei'ntegreerd in het ontwerp en afgestemd op de monumentale
kwaliteit van het pand voor deze installaties en de onderdelen.
ln afwachting hiervan worden de geveldoorvoeren in gebouw B besproken.

De commissie kan zich goed voorstellen dat, indien noodzakelijk gezien de
bouwbesluiteis, op ruimteniveau de luchtbehandeling wordt geregeld. Ze
heeft hierbij de voorkeur voor de aansluiting op dakdoorvoeren boven
geveldoorvoeren en merkt op dat wellicht een
warmteterugwinningssysteem, bijvoorbeeld Cli ma rad Sensa VzX, ka n

worden toegepast met geveldoorvoeren in de vorm van een metselsteen.
Met dit systeem zijn dakdoorvoeren (waarschrlnlijk) overbodig. Vooralsnog
is de commissie van mening dat het voorstel voor de installaties in het
monument nog onvoldoende rekening houdt met de monumentale
kwaliteiten van het pand en deze aantast. Ze adviseert daarom niet akkoord
te gaan met de aanvraaq.

Welsta ndscriteria Monument, qebied

Advies Niet akkoord, nader overleq

Mon. advies Niet akkoord, nader overleq

2 Omgevingsvergunninq (monument en bouwen) Aantal voorqaande behandelinqen: 3

r9oo46 Bouwadres
Soort bouwwerk
Omschrr.¡ving
Aanvrager
Architect
Welstandsnota
Code gemeente
Bestemminqsplan

Achterweg 5
Woningcomplex
interne verbouwing van het Herenhuis van SEIN
Stichting Epilepsie lnstellingen Nederland
Studiowa Ned.
gebied z

3979a2
Voldoet aan bestemminqsplan

Rijksmonument

grote
com

Bevindíngen

o9-o5-2079
Het betreft het tBde eeuwse landhuis gelegen op de buitenpløats Meer en Bosch,

aangewezen als rÍjksmonument en tegenwoordig in het bezit van de Stichting Epilepsie
Instellingen Nederland- Het is een klein landhuis bestaande uìttwee bouwlagen en een
zolder onder een afgeplat schilddak met schoorstenen op de hoeken. De middenpartijen
zijn aan de voor- en achterzijde geaccentueerd.

De architecten en de eigenaar zijn bij de planbehandeling aanwezig en lichten een
interne verbouw¡ng toe. De commissie heeft in een eerder stadium, onder begeleiding
van de architect en opdrachtgever een bezoek ter plaatse gebracht.
De architect geeft aan dat er, op basis van archiefonderzoek een historische analyse is
gemaakt. Het is de bedoeling een aantal binnenwanden (jaren'7o systeemwanden) weg
te halen onder andere in de Regentenzaal en op een andere plek (rechtsachte) nieuwe,
eigentijdse binnenpuien terug te brengen. Aangezien ook de later aangebrachte
plafonds worden verwijderd, wordt in de achtergevel de oorspronkelijke raamstructuur
weer leesbaar. De puien worden uitgevoerd in staal of in hout. De commissie en de
opdrachtgever spreken hun voorkeur voor hout uit.
De commissie heeft geen bezwaar en adviseert akkoord te gaan met de aanvraag.
Gezien de terughoudende aanpak wordt de monumentale waarde van het pand niet
aangetast. De toe te passen kleuren zullen, in afwachtinq van het historisch
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kleurenonderzoek, in een later stadíum worden voorgeleqd.

Advies og-o5-zotg Akkoord

Mon- Advies og-o5-
2O1q

Akkoord

grote
com.

Bevindingen

24-7O-2O79

Bij de planbehandeling is een vertegenwoord¡ger van de HvHB aanwezig- Er wordt een

bouw- en kleur historisch onderzoek voorgelegd dat zal gaan dienen als onderbouwing
van een te maken kleuradvies. Het kleur historisch onderzoek geeft inzicht in het
kleurenpakket in verschillende ruimtes en legt een relatie met de bouwfases. Uit het
onderzoek is gebleken dat het Herenhuis in de loop der tijd vele uitbreidingen en

aanpassingen heeft ondergaan. Ook na het onderhavige bouw- en kleurhistorische
onderzoek blijven enkele onzekerheden, zoals ten aanzien van de noordwestgevel en de

oo rs p ro n ke lij ke i nte ri e u rafwe rki n g.

De gemeente geeft aan dat de aanvrager zelf tot een kleurstelling zal komen-

De commissie stemt in met de geschetste richting en ziet de uitwerking met een

kleurenpalet teqemoet. De aanvraaq wordt hiertoe aanqehouden.

Advies z4-to-zotg Aanhouden

Mon. Advies z4-to
2oa9

Aanhouden

grote
com.

Bevindingen

2L-L7-2O79

De'kleuren' adviseur van de opdrachtgever is aanwezig. Zij geeft aan dat de historische
kleuren moeilijk te achterhalen zijn.

Het kleurenschema voor de hal wordt nu besproken. Hierbij is gekozen voor'voorname'
kleuren, het kleurenpalet dat voortkomt uit het ltaliaans marmer van de bestaande
vloer: Ral goto voor de wanden en het plafond, voor de terugliggende vlakken een

warm grijs (Sikkens kleur), kozijnen Ral goot.
De plint, nageschilderd marmer, blijft als bestaand.

De commissie heeft geen bezwaar tegen het gekozen kleurenpalet, dit wordt passend

voor de ruimte gevonden. Tevens is zij benieuwd naar het kleurenpalet van de overige

ru¡mtes. De aanvraaq wordt aangehouden.

Advies zt-tt-zotg Aanhouden

Mon. Advies zt-tt-
2oL9

Aanhouden

Bevindi ngen
o5-t2-20L9

De 'kleuren'adviseur van de opdrachtgever is aanwezig. Zij licht het
kleurenpalet toe voor de overige ruimtes op de begane grond en de eerste
verdieping. Het houtwerk wordt geschilderd in traditionele tinten wit, de

kleuren wit die ook voor de hal worden toegepast en in een eerder stadium
zijn voorgelegd.
De commissie geeft aan dat zij voldoende inzicht heeft gekregen en geeft
een positief advies af.

Mon. advies Akkoord

3 Omqevinqsverqunninq (monument en bouwen) Aantal voorgaande behandelingen: r
19oo79 Bouwadres

Soort bouwwerk
Omschrijving
Aanvrager
Welstandsnota
Code gemeente
Bestemminqsplan

lr. Lelylaan 6
Masten en antennes Rijksmonument

het aanbrengen van een wifi-antenne aan de gevel

Het Oude Slot
gebied 6

4486s7
Voldoet aan bestemminqsplan

grote
com

Bevindingen
zg-oB-zotg

Het betreft het voormalige SIot Heemstede, aangewezen als rijksmonument: deels

middeleeuws/t7e eeuw.

Aan de achtergevel van Het Oude SIot, grenzend aan de binnentuin met terras wordt
een wifi-antenne element aangebracht.
Conform het welstandsbeleid zet de gemeente ¡n op behoud danwel versterking van het
c u ltu u rh i sto ri s c h e karakte r van g e b o uwe n.

Gezien het bovenstaande mqakt de commissie bezwaar. Het plaatsen van de wifi-

I

þ

5Commissievergadering Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede o5-tz-zotg



ø.ntenne veroorzaakt een duidelijk zichtbare aantastíng van de monumentale en
historische gevel. De aanvraag voldoet hiermee ook niet aan redelijke eisen van
welstand.
De commissie geeft als overweging mee inpandig naar een niet zichtbare oplossing te
zoeken.

Advies zg-oB-zotg Niet akkoord, nader overleg

Mon. Advies zg-o9-
2O79

Niet akkoord, nader overleg

Bevind ingen
o5-1-2- 2O1-9

Een aangepast plan ligt ter tafel. De aanvrager geeft twee mogelijkheden.
De antenne in kleurvan de baksteen schilderen ofde antenne aan een boom
in de tuin bevestigen. De commissie is van mening dat met de tweede
mogelijkheid tegemoetgekomen is aan haar vraag.
Het plan is beoordeeld op grond van de criteria uit de gemeentelijke
welstandsnota en voldoet niet aan redelijke eisen van welstand, tenzij de
antenne op afstand van het monument geplaatst wordt, bijvoorbeeld in een

boom.

Welsta ndscriteria Erfqoed en Gebiedsqerichte criteria

Advies Niet akkoord, tenzii

Mon. advies Niet akkoord, tenzij

4 Omqevinqsverqunninq (monument en bouwen) Aantal voorqaande behandelinqen: ?

r8oo95 Bouwadres
Soort bouwwerk
Omschrijving
Aa nvrager
Architect
Welstandsnota
Code gemeente
Bestemminqsplan

Hageveld roz
lndividuele woning
verbouw van de kapel tot een woning
Holland vast Bouwgroep BV

Ontwerp- en Adviesbureau Peeperkorn
gebied rr
494433
Anders

Rijksmonument

grote
com

Bevindingen
z7-og-zotB

De architect en de opdrachtgever zijn bij de planbehandeling aanwezíg om het plan toe
te lichten. De aanvraag betreft de kapel van het voormalige seminarie Hageveld,
aan g eweze n als ríj ks m o n u m e nt.
Het hoofdgebouw is symmetrisch gebouwd op een in hoofdvorm H- vormig grondplan,
waarbij het voorliggende volume, de kapel tegen het noordelijke paviljoen staat. De

kapel sluit aan op een van de, Iater aangebouwde zijvleugels en bestaat uit een lager,
rechthoekig volume en is, evenals het hele complex opgetrokken in rode baksteen,
boven een uitgemetselde plint in grijze natuursteen. De kapel heeft een zadeldak bedekt
met leien en twee kleine, Iagere aanbouwen ook met een kapje. ln de twee lange gevels

liggen vier verticale kapekamen voorzien van een hardstenen rondboog- ln de kap ligt,
dicht tegen het hoofdvolume aan een dakraam en de aanbouwen zijn voorzien van drie
naast elkaar gelegen gevelopeningen. In de kopgevel is een rond glas-in-lood kerkraam
aanwezig.

Het volume heeft een halfrond afgetimmerd plafond (tongewelfl.
Om de kapel gereed te maken voor de functie wonen worden een aantal aanpassingen
voorgelegd:
-de kapekamen in de zijgevel worden rondom 70 cm vergroot door de inspringende
bakstenen omlijsting te verwijderen waarbij de boog onaangetast blijft, en tot aan de
plint te verlengen;
-het bestaande dakraam komt te vervallen en tussen de spanten worden, per dakvlak,
twee nieuwe dakramen geplaatst;
-de gevelopeníngen in de aanbouwen worden gekoppeld en naar beneden toe vergroot;
-de ruimte wordt voorzien van een vrijstaande tussenvloer;
-eventueel wordt het ronde venster in de kopgevel gewijzigd door de gevelopening naar
beneden, tot de plint uít te zagen.

De commissie staat in het algemeen positief tegenover de functiewijziging maar is van
mening dat de voorgestelde ingrepen een te grote aantasting van het monument
vormen.

I
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Voorstelbaar zijn de dakramen en het vergroten van de ramen in de beide aanbouwen.
Ook een tussenvloer behoort tot de mogelijkheden. Deze dient echter meer afstand te
houden tot alle gevels, om de uitstraling van kapel te behouden. Voor wat betreff de
kapelramen stelt zU een meer terughoudende, gedeeltelijk uit te voeren ingreep voor. De
nieuwe woonfunct¡e mag weliswaar zichtbaar zijn, maar niet het beeld van het
rijksmonument domineren- Daarvoor dienen de kapelramen aan één van beide zijgevels
ongewijzi gd te blijven.
Tevens geeft zij als suqqestie aan de qemeente mee de RCE ìn het advies te betrekken.

Advies z7-og-zotB collegiaal overleg

Mon. Advies z7-og-
zotS

collegiaal overleg

grote
com-

Bevindingen

o7-71--2o1,9

De aanvraag betreft een functiewijziging voor de kapel van het voormalige sem¡narie
H ageveld, aan gewezen als rij ksm o n u ment.
Het hoofdgebouw is symmetrisch gebouwd op een in hoofdvorm H- vormig grondplant
waarb| het voorliggende volumq de kapel, tegen het noordelijke paviljoen staat. De
kapel sluit aan op een van de, Iater aangebouwde zijvleugels en bestaat uit een lager,
rechthoekig volume en is, evenals het hele complex opgetrokken in rode baksteen,
boven een uitgemetselde plint in grijze natuursteen. De kapel heeft een zadeldak bedekt
met leien en twee kleine, lagere aanbouwen ook met een kapje. ln de twee lange gevels
Iiggen vier verticale kapelramen voorzien vo.n een hardstenen rondboog. In de kap ligt,
dicht tegen het hoofdvolume aan een dakraam en de aanbouwen zijn voorzien van dr¡e

naast elkaar gelegen gevelopeningen. In de kopgevel is een rond glas-in-lood kerkraam
aanwezig.
Het volume heeft een halfrond afgetimmerd plafond (tongewelfl.

De architect en de aanvragers zijn aanwezig om een n¡euw plan voor de voormalige
kapel toe te Iichten. Vooralsnog worden de belangrijkste wijzigingen aan de commissie
voorgelegd.

De architect geeft aan dat alle níet monumentwaardige elementen worden verwijderd.
Om meer lichtinval in het schip te krijgen worden rechthoekige gevelopeningen (ramen
met stoeltjesprofiel) onder de afgeronde kapelramen geplaatst, in de westgevel komt
een extra opening ter grootte van een inloopdeur, in de kap komen dakramen en in de
kopgevel (noord) wordt onder het ronde glas-in-lood-kerkraam een Iiggende
g evelo p e n i n g (als u itzi c htp u nt) g e p laatst.
ln de aanbouwen worden de drie ramen aan de zuidzijde (?) verwijderd en vervangen
door openslaande deuren. De overige driestrookvensters worden gekoppeld en iets
verlengd-

De commissie is positief over hetfeit dat het monument een nieuwe bestemming krijgt
en is van men¡ng da.t deze nieuwe functie zichtbaar mag zijn maar in balans dient te
blijven met de monumentale waarde van het volume. Bij eerdere plannen met een

vergelijkbare aanpak wees de commissíe op een meer terughoudende aanpak, dienend
aan het monument.
De wijzigingen die plaats vinden bij de twee aanbouwen zijn dan ook voorstelbaar.
Echter, de omvang van de ingrepen in de kap wordt niet passend gevonden. Op zich is
het voorgestelde type dakvenster haalbaar. Ook dient het aantal nieuwe vensters in de
Iangsgevels in overweging genomen te worden in relatie tot de achterliggendefunctie-
Het toevoegen van de grote gevelopen¡ng in de westgevel verstoort de opbouw van de
gevel en sluit niet aan bij het geheel en het brede venster ¡n de kopgevel wordt als een

storend element gez¡en dat zích n¡et voegt naar het monument. De nieuwe kozijnen in
de aanbouwen en de zuidgevel, zijn voorstelbaar maar dienen in verhouding en

materiaal meer aan te sluiten bij het monument. De voorgestelde deur in de zuidgevel
wordt als verstorend element gezien

Concluderend is de gekozen richting voor de commissie duidelijk, maar er dient meer
terughoudend gedacht te worden met respect voor het monument. De diverse
gevelopeningen d¡enen meer ¡n balans gebracht te worden waarbij het rijksmonument
voldoende ervaarbaar

Advies o7-tt-zotg collegiaal overleg

Mon- Advies o7-tt-
2O79

collegiaal overleg

grote
com.

Bevindingen
21-X.a-2OL9

De architect en de opdrachtgever zijn aanwezig en lichten de aanpassingen toe. De
vertegenwoordiger van de HvHB is als toehoorder aanweziq.

I
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ln de kap is het aantal dakramen verminderd (totaal twee minder) en zijn deze
verkleind. ln het dakvlak aan de oostzijde wordt een velux dakraam vervangen door het
andere meer passende type dakvenster (CAST PMR).
ln de tuingevel (west) is de deuropening komen te vervallen. Het grote raam onder het
ronde kerkraam in de kopgevel is gewijzigd in drie vierkante stalen ramen.
De gevelopeningen in de aanbouw zun aangepasL aan de ene zijde komt nu een

driedelige gevelopening tot begane grond niveau en de dr¡e openingen aan de andere
zijde zijn meer in het midden van het gevelvlak geplaatst.
De gevelopeningen in de langsgevels liggen terug van de gevel, de negge is gelijk aan de
negge van de bovenliggende, bestaande ramen.

De commissie is van mening dat er nu voor een betere oplossing is gekozen. De

dakvensters zijn redelijk bescheiden en het ritme wordt passend in het dakvlak
gevonden. Ook de uitwerking van de langsgevel is verbeterd- Belangrijk aandachtspunt
is de ingreep onder het ronde kerkraam, de gevel die het meest zichtbaar is van buiten
en als belangrijkste wand vanuit het interieur wordt gezien. Hierdoor raakt het
m o n u m ent zij n b ijzonderheid kwijt.
Wellicht kunnen er een aantal alternatieven worden voorgelegd om tot een goede

oplossing te komen. Deze kopgevel dient zoveel mogelijk intact te blijven, waarbij een

nieuwe gevelopening ondergeschikt is aan het rozetraam.
ln afwachtinq van alternatieven wordt de aanvraaq aanqehouden.

Advies zt-tt-zotg Aanhouden

Mon. Advies zt-tt-
2o7g

Aanhouden

Bevindingen
o5-r_2-2O19

De architect is aanwezig om de aanpassingen en de gevraagde varianten
voor de ingreep onder het ronde kerkraam toe te lichten.
Boven de tuindeuren in de zuidgevel wordt een rollaag aangebracht (de

aftimmering vervalt) en de bel in de westgevel blijft behouden.
Naast de eerder voorgelegde mogelijkheden worden er ro varianten
voorgelegd voor de ingreep onder het ronde kerkraam.
De commissie geeft nogmaals aan dat het een duidelijk zichtbare gevel
betreft waarbr.l een toevoeging mogelijk is maar dat deze dan zo min
mogelijk geprofileerd dient te worden.

De commissie spreekt haar voorkeur uit voor variant z of 3, hierbij bestaat
de toevoeging uit één gevelopening van geringe afmetingen. Variant 3 is

een vierkante opening en variant 2 is een meerstaande gevelopening die
refereert aan de gevelopeningen in de zijbeuken. Beide varianten
respecteren de symmetrie, zijn bescheiden en laten toch duidelijk zien dat
het een nieuwe toevoeging betreft, passend bij de nieuwe functie.
Concluderend gaat de commissie daarom vooralsnog niet akkoord met de

aanvraag, tenzij voor variant z of 3 wordt gekozen en daarbij dezelfde
profilering wordt toegepast als de gekoppelde ramen in de zijbeuken.

Welsta ndscriteria Gebiedsqerichte en erfqoed criteria

Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan

Mon. advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan

':

L

5 Preadvies (welstand) Aantal voorqaande behandelinqen: o

r.9or.o9 Bouwadres

Soort bouwwerk
Omschrijving
Aa nvrager
Welstandsnota
Code gemeente
Bestemminqsplan

Herenweg rz9
Kleine bouwwerken bij woningen
het inpandig wijzigen van een monument
Aannemersbedrijf van der Worp
gebied z

5or564
Anders

Rijksmonument

Bevi ndinqen Het betreft de tuinderswoninq behorende bii het complex historische
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o5-1,2-2ot9 buitenplaats Berkenrode en is even ten zuiden van het voormalige koetshuis
gelegen. Een gebouw van één bouwlaag, met gepleisterde en gekeimde
gevels, in oorsprong daterend uit de eerste helft van de rgde eeuw. Tegen
het eind van de rgde-eeuw verbouwd en van een mansarde kap voorzien.
Het dak is met pannen gedekt en steekt over de beide topgevels. De

toegang tot het huis bevindt zich in de lange oostgevel, waarin tevens nog

enkele vensters met luiken aanwezig zijn. De zuidelijke topgevel is bij het
aanbrengen van het mansarde dak van decoratief houtwerk en twee
vensters in de geveltop voorzien. Op de begane grond zijn nog de twee
oudere vensters met ramen met een middenstijl en luiken. Het gebouw is

schilderachtig gelegen aan een brede watergang en uitkijkend over de

weilanden.
De aanvragers en de beheerder van het landgoed Berkenrode zijn aanwezig.
De voormalige tuinderswoning wordt in oude luister te hersteld en de

aanvragers zijn aanwezig om de aanpassingen te bespreken.

Op begane grond niveau worden de houten gevelluiken gerenoveerd. De

achterdeur wordt vervangen en voorzien van nieuw isolatieglas. De kozijnen
worden gerepareerd of vervangen, de originele details wordt teruggebracht.
Er wordt een wanddoorbraak gemaakt voor een binnendeur naar de schuur
en de niet dragende binnenwand tussen de zitkamer en de huidige keuken
wordt deels verwijderd. Tussen de kamer en de gang wordt een binnendeur
teruggebracht. De vloer van de zitkamer en de keuken is verzakt, deze
houten vloer wordt verwijderd en er komt een nieuwe (isolerende) vloer van

schuimbeton voor in de plaats, met daarop vloerverwarming en een nieuwe
afwerkvloer.
De bestaande trap wordt vervangen voor een meer luie trap, hiertoe wordt
het trapgat vergroot.
Op de verdieping worden de bestaande binnenwanden gesloopt en komt er
een nieuwe indeling. Ook hier worden de bestaande ramen en kozijnen
afhankelijk van de staat vervangen of gerepareerd waarbij de originele
details en de luiken worden teruggebracht worden. De Polynorm kozijnen
worden verwijderd en vervangen door houten kozijnen.
De bestaande dakramen worden vervangen door nieuwe velux ramen (type
classico) die in de kap komente liggen. De bestaande balkenvan de

kapconstructie worden in het zicht gebracht en de kap wordt aan de

binnenkant geisoleerd.
Voor wat betreft de buitengevels wordt de vakverdeling gerenoveerd, de
gevels gereinigd en opnieuw gesausd, de scheuren en oneven heden
hersteld en de goot en het waterbord vervangen en er worden nieuwe
zinken goten aangebracht. De pleisterwerk kopgevel wordt plaatselijk
herste I d.

De bestaande carport aan de zijgevel wordt verbreed.

De commissie is positief over het feit dat er een definitieve
woonbestemming voor het monument is gevonden en de woning met zorg
en aandacht wordt gerestaureerd en geconserveerd.
Ten aanzien van de aanpassingen wil zij graag enkele punten onderde
aandacht brengen.
Het vervangen van de begane grond vloer: de commissie geeft als verzoek
mee zoveel mogelijk te behouden van wat er is. Wellicht is er voor het
toepassen van schuimbeton een andere oplossing mogelijk.
De commissie heeft geen bezwaar tegen het wijzigen van de dakramen, het
gekozen alternatief en het plaatsen in het dakvlak is beter passend bij het
monument.
B¡ de aanpassingen aan de buitengevels dient onderzocht te worden wat
minimaal nodig is, met name bij de gestuukte kopgevel.
De commissie heeft een bezwaa r te n het herintroduceren van de deur

l
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tussen de kamer en de gang. Aandachtspunt is de doorbraak naar de

keuken. Hier dient zoveel mogelijk van de bestaande scheidingsmuur
gerespecteerd te worden. Wellicht is een kleinere doorgang mogelijk,
waarbij de breedte meer passend (in st¡l) is bij de overige bestaande
doorgangen.
Het isoleren van het dak aan de binnenzijde vraagt bouwfysisch gezien om
een zorqvuldiqe aanpak.

Welsta ndscriteria

Advies Collegiaal advies

Mon. advies Collegiaal advies

6 Omqevinqsverqunninq (alleen monument) Aantal voorqaande behandelinqen: z

19oo9o Bouwadres
Soort bouwwerk
Omschr¡ving
Aanvrager
Architect
Welstandsnota
Code gemeente
Bestemminqsplan

Raadhuisplein 3
Kleine bouwwerken bij woningen
Verbouwing

Bouwburo Herman Bosman
gebied r
464792
Voldoet aan bestemminqsplan

Gemeentelijk monument

grote
com.

Bevindingen
24-7o-2o79

De vrijstaande woning, gebouwd in rgoi- en aangewezen als gemeentelijk monument
wordt uitgebreid en aangepast. De kap van het hoofdvolume ís bedekt met
ongeglazuurde kruíspannen, kleur grijs zwaft.
De bestaande aan- en bijgebouwen worden verwijderd en de dakpannen worden
vervangen doortuile du nord dakpannen, kleur blauw zwart geglazuurd. .

Aan de achterzijde wordt nu over de hele breedte van de woning een aanbouw
geplaatst. Op de punt van de aanbouw (links achter) wordt aangesloten op een nieuw
te bouwen volume (garage) die aan de voorzijde wordt voorzien van een overheaddeur.
Deze garage ligt ongeveer op dezelfde footprint als het te slopen bijgebouw.
De aanbouw loopt ¡ets voorbij de rechter zijgevel en sluit daar aan op de uitbreiding van
de belendende woning, het dakvlak wordt hier íets doorgetrokken. De uitbreíding is
voorzien van hellende dakvlakken, zowel aan de voor- als achterzijde. Aan de
achterzijde wordt dit dakvlak voorzien van (zwevende) zonnepanelen.

ConJorm het erJgoed beleid dienen aanpassingen zorgvuldig en terughoudend in het
bestaande beeld ingepast te worden. Conform het welstandsbeleid dient de
architectonísche uítwerking en detaillering zorgvuldig te zijn en dienen materialen en

kleuren te zijn afgestemd op het hoofdvolume.
Gezien het bovenstaande mqakt de commissie bezwqar. Voor wat betreft de
dakpannen raadt de commissie aan de'oude' kruispannen zoveel mogelijk te
hergebruiken en alleen de slechte te vervangen. Ook de aanbouw dient te worden
voorzien van deze kruispannen aangezien de aanbouw onderdeel u¡tmal.kt van het
monument.
De commissie heeft geen bezwaar tegen het nieuwe volume (garage), deze ligt
voldoende terug van de openbare weg. Echter de overheaddeur is onvoldoende
afgestemd op het monument en daarb| te weinig ondergeschikt aan het monument.
Ook de nieuwe aanbouw gaat onderdeel uitmaken van het monument en daarom ís het
van belang dat de gevelindeling en de toe te passen detaillering afgestemd worden op
de vormgeving van het monument. Indien de bestaande kozijnen worden gewijzigd
dienen de details aan de commissie te worden voorgelegd.
Concluderend maakt de commissie bezwaar, zii ziet de aanpassinqen qraaq teqemoet.

Advies z4-to-zotg

Mon. Advies z4-to
2O7q

Niet akkoord, nader overleg

grote
com.

Bevindingen

27-77-2o79
De aanvrager is aanwezig om de aanpassingen toe te lichten. De bestaande
kruispannen worden zoveel mogelijk hergebruikt en geplaatst aan de straatzijde. Op

het achterdakvlak komen de nieuwe kruispannen, als bestaand en eventueel nieuwe
nokvorsten en de zonnepanelen-

Bij de koziinen worden de schuivende delen vernieuwd en er wordt renovatieqlas

I
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geplaatst. De commissie geeft als suggestie mee het goede raamhout te behouden en

vraagt uit te zoeken wat er ¡n de bestaande sponning mogelijk is qua hoogwaardig
monu m enten iso lati eg las.

De gevelopening ter plaatse van de keuken ín de nieuwe aanbouw is gewijzigd in twee
verticale gevelopeningen die aan de onderzijde zijn voorzien van een dicht paneel. De

commissie adviseert het dichte paneel te laten vervallen. De onderdorpel kan op de

hoogte van het kalf blijven. De staande gevelopeningen worden als een verbetering
gezien.

De overheaddeur wordt uitgevoerd in hout met houten panelen- Dit wordt als een

verbeteríng gezien.

In afwachtinq van een aanqepaste uitwerkinq wordt de aanvraaq ao.nqehouden.

Advies zrtt-zotg

Mon. Advies zt-tz-
2O1-g

Aanhouden

Bevind ingen
o5-12-2O1_g

Een verder uitgewerkt plan wordt voorgelegd. De garagedeur wordt als een

sectionaaldeur met houten panelen uitgevoerd, en de kozijnen in de

aanbouw zijn aangepast. Aangegeven wordt dat het bestaande glas

gehandhaafd wordt.
De commissie is van mening dat de monumentale kwaliteit van het pand

behouden blijft en adviseert akkoord te gaan met de aanvraag. Het plan is
beoordeeld op grond van de criteria uit de gemeentelijke welstandsnota en

voldoet aan redeliike eisen van welstand.

Welsta ndscriteria Erfqoed en Gebiedsqerichte criteria

Advies Akkoord

Mon. advies Akkoord

7 Omqevinqsverq unninq (verbouwinq) Aantal voorgaande behandelinqen: o

1,9or.o7 Bouwadres
Soort bouwwerk
Omschrijving
Aanvrager
Architect
Welstandsnota
Code gemeente
Bestemmingsplan

Hendrik Peeperkornstraat 31
Kleine bouwwerken bij woningen
het plaatsen van een dakterras

Spijkerkoppen
gebied 3

46426o
Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan

buitenplanse afwiikinq

Bevindingen
o5-L2-2o19

Bij een hoekwoning wordt een hekwerk geplaatst ten behoeve van een

dakterras. Het spijlen hekwerk is r.rom hoog en wordt uitgevoerd in de

kleur Ral 9oro.
De commissie constateert dat het hekwerk nauwelijks zichtbaar is vanuit de

openbare ruimte en heeft geen bezwaar.
Zii adviseert akkoord te qaan met de aanvraaq.

We lsta ndscrite ria Gebiedsqerichte en criteria kleine plannen

Advies Akkoord

I

o Omqevinqsverqunninq (verbouwinq) Aantal voorgaande behandelingen: z

r9oo8o Bouwadres
Soort bouwwerk
Omschrijving
Aa nvrager
Welstandsnota
Code gemeente
Bestemmingsplan

Dr. P. Cuyperslaan 7
lndividuele woning
plaatsen opbouw

gebied 5

477748
Voldoet n¡et aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan

binnen pla nse afwijkin g
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grote
com.

Bevindingen

zg-oB-zotg
De aanvraag betreft de hoekwoning van een drie-onder-een-kapwoning voorzien van
ee n doorlo pende m ansardekap.
De vraag is of het mogelijk is de woning te voorzien van een nokverhoging door het
alzijdig doorzetten van het onderste deel van de mansardekap naar een volwaardige
zolderverdieping voorzien van een dakkapel aan de voor- zij- en achtergevel. Hiertoe
wordt ook de schoorsteen verhoogd. De dakpannen zijn als bestaand en er worden
houten kozij ne n toegepast.
De commissie constateer-t dat de bestaande detaillering van het ensemble wordt
doorgezet en dat de nokverhoging aansluit bij dat wat al aanwezig is.

Het bestaande gevelbeeld en daarmee de structuur van de wrjk blijft intact.
Aandachtspunt ís de maatvoering van de dakkapellen deze dienen te voldoen aan de
desb etreffe n de c r ite ri a.

Om het gewenste eindbeeld (variant j te bereiken dient de voorliggende nokverhoging
als trendsetter te worden aangewezen.
Tevens dient de zogenaamde wachtgevel uítgewerkt te worden en op tekening te
staan.

Advies zg-oB-zot9 collegiaal overleg

grote
com.

Bevindingen

o7-77-2oL9
De definitieve tekening ligt nu voor. De commissie constateert dat de beoogde dakkapel
in het nieuwe voordakvlak qua afmeting te hoog is en te dicht op de bouwmuur is
geplaatst. Hierdoor gaat de verhouding in het gevelbeeld verloren. De commissie
advisee¡t deze dakkapel te verplaatsen en meer bescheiden (smaller) uit te voeren,
gecentreerd boven de onderliggende, gemetselde gevel.

In het zijgeveldakvlak wordt een opbouw gerealiseerd ten behoeve van een

trappenhuis- De commissie adviseert deze opbouw uit te voeren in metselwerk
(doorzetten van de onderliggende gevel)t en in het ontwerp kenbaar te maken dat het
een trap pen h uis b etreft.
De commissie heeft geen bezwaar tegen de aanpassingen aan de achterzijde. In
afwachtinq van een aanqepaste tekeninq wordt de aanvraaq aanqehouden.

Advies o7-tz-zotg Aanhouden

Bevi ndingen
o5-L2-2o19

Een aangepaste tekening ligt voor waarin tegemoet gekomen is aan de

vraag van de commissie. De grootte van dakkapel op het voordakvlak is

aangepast, de dakkapel op het zljdakvlak is uitgevoerd als geveloptrekking
Het plan is beoordeeld op grond van de criteria uit de gemeentelijke
welstandsnota en de commissie adviseert akkoord te gaan met de

aanvraag.

Welsta ndscriteria Gebiedsqerichte en criteria kleine plannen

Advies Akkoord

g Onrqevinqsverqunninq (verbouwinq) Aantal voorgaande behandelingen: r
19oo99 Bouwadres

Soort bouwwerk
Omschrijving
Aanvrager
Architect
Welstandsnota
Code gemeente
Bestemminqsplan

Clivialaan r
Kleine bouwwerken bry woningen
plaatsen dakkapel op het zrjgeveldakvlak

Hollandia Dakkapellen
gebied 5

48:-265
Voldoet aan bestemminqsplan

grote
com.

Bevindingen

o7-L7-2o79
Bij een hoekwoning wordt aan de voorzijde een tweedelige dakkapel geplaatst.
De commissie constateer-t dat deze afwijkt van de geldende criteria en maakt bezwaar
Zij ziet in het ontwerp geen reden om af te wijken van het bestaande beleid-

Aandachtspunten zijn de afmeting van het boeibord (niet hoger dan o.z5m) en de
plaatsinq in het dakvlak ( minstens o-socm afstand tot de hoekkeper).

Advies o7-tt-zotg Niet akkoord, nader overleg

Bevindi ngen
o5-12-2o19

Er ligt een aangepast plan voor waaruit blrjkt dat het boeibord nu een

hoogte heeft van o.25m. Tevens wordt de dakkapel o.9om uit de hoekkeper
geplaatst.
Om te voldoen aan de afstand tot de bouwmuur adviseert de commissie om

i
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de zijwangen slanker uit te voeren, nu wordt verondersteld dat de zijwangen
o.zom breed zijn. lndien deze in r5cm worden uitgevoerd dan is de afstand
tot de tussenmuur o.6om. en kan zij gezien de situatie akkoord gaan met
het voorstel. Het plan is beoordeeld op grond van de criteria uit de

gemeentelijke welstandsnota en voldoet, naar mening van de commissie,
aan redeliike eisen van welstand.

Welsta ndscriteria Gebiedsqerichte en criteria kleine bouwplannen

Advies Niet akkoord tenzii aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan

10 Omqevi nqsverq unninq (verbouwinq) Aantal voorqaande behandelinqen: r
19o1Oo Bouwadres

Soort bouwwerk
Omschr¡ving
Aa nvrager
Architect
Welstandsnota
Code gemeente
Bestemminqsplan

Raadhuisstraat 75
Winkel
het wijzigen van de gevel

de heer M. Ridder
gebied r
483857
Voldoet aan bestemminqsplan

grote
com.

Bevindingen
o7-11-2oL9

De aanvrager is bij de planbehandeling aanwezig, het betreft het wijzigen van een

winkelpui. Het raamkozijn wordt vervangen door een entreepartij met openslaande

deuren en er wordt een transparante glazen hoek geplaatst, grenzend aan het portiek.
De borstwering komt te vervallen. De nieuwe zonwering komt op gelijke hoogte als de

Iuifel, onder het boeideel. Als alternatief wordt een zonwering voorgesteld, geplaatst
onder de luifel. Deze variant heeft voor de commissie de voorkeur-

De reclame wordt separaat aangevraagd en de commissie venuijst naar de bestaande
criteria.
De commissie gaat op hoofdlijnen akkoord en z¡et een uitgewerkte tekening graag
teqemoet.

Advies o7-tt-zot9 Akkoord op hoofdlijnen

Bevind ingen
o5-12-2o19

Het betreft een vergunningaanvraag van een eerder door de commissie op
hoofdlijnen akkoord bevonden schetsplan.
De bouwaanvraag is uitgewerkt conform het eerder goedgekeurde
schetsplan. De reclame-uitingen worden separaat aangevraagd.
Het plan is beoordeeld op grond van de criteria uit de gemeentelijke
welstandsnota en de commissie adviseert akkoord te gaan met de

aa nvraag.

Wclsta ndscriteria Gebiedsqerichte criteria

Advies Akkoord

LL Omqevinqsverg unninq (verbouwing) Aantal voorgaande behandelinqen: o

19O11O Bouwadres
Soort bouwwerk
Omschrijving

Aanvrager
Architect
Welstandsnota
Code gemeente
Bestemmingsplan

Huizingalaan r.3

Kleine bouwwerken bij woningen
het verhogen van de nok, optrekken voorgevel--- en het plaatsen van een

dakkapel op het voor - en achtergeveldakvlak

gebied 7
486:27
Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan

binnenplanse afwiikinq

Bevindingen
o5-'t2-2019

Bij de tussenwoning wordt de voorgevel opgetrokken en wordt in het
nieuwe zadeldak zowel aan de voor- als achterzijde een dakkapel geplaatst.
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de criteria uit de
qemeenteliike welstandsnota en qeeft een positief advies af.

i

¡
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Welsta ndscriteria Gebiedsqerichte en criteria kleine bouwplannen

Advies Akkoord

'J.2 Omqevi nqsverq unninq (verbouwinq) Aantal voorqaande behandelinqen: o

r9oro8 Bouwadres

Soort bouwwerk
Omschrr.¡ving
Aanvrager
Architect
Welstandsnota
Code gemeente
Bestemmingsplan

Oosterlaan 8

Kleine bouwwerken b¡ woningen
het plaatsen van een dakopbouw en het realiseren van appartement
E. Miedema Beheer BV

Bouw Offerte Winkel
gebied 3

494268
Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan

binnenplanse afwiikinq

Bevind ingen
o5-1-2-2o19

De aanvraag betreft het plaatsen van een dakopbouw bij een tweelaagse,
plat afgedekte tussenwoning.
De commissie constateert dat de beide belendende woningen alvoorzien
zijn van een dakopbouw en dat de massa van de nieuwe dakopbouw daarbij
aansluit. De achterzijde van de dakopbouw wordt voorzien van een loggia
waarvan de opening is uitgelijnd aan de onderliggende gevelopening.
De commissie adviseert akkoord te qaan met de aanvraaq.

Welsta ndscriteria Gebiedsqerichte en criteria kleine bouwplannen

Advies Akkoord

l-? Preadvies (welstand) Aantal voorgaande behandelinqen: o

19o1o5 Bouwadres
Soort bouwwerk
Omschrijving
Aanvrager
Architect
Welsta ndsnota
Code gemeente
Bestemminqsplan

Cruquiusweg 37
U itbouw/ Recl a meobj ect
een gevelwijziging aan het bedrijfspand
Haarlemmermeer Vastgoed Beheer B.V

Architectenburo Guido Bakker BV

gebied 9

498o7t
Voldoet aan bestemminqsplan

Bevind ingen
o5-t2-2o'J-9

Het betreft een bedrijfspand met op de linkerhoek een uitgebouwd element
(erker). Deze uitbouw wordt nu vergroot.

De commissie heeft geen bezwaar en kan op hoofdlijnen akkoord gaan,

onder voorbehoud van een bestemmingsplantoets.
De commissie geeft aan dat de reclame uitingen buiten deze aanvraag
vallen en hiervoor verwijst zij naar de geldende reclame criteria uit
qemeentel i i ke welstandsnota.

Welsta ndscriteria Gebiedsgerichte en criteria kleine bouwplannen

Advies Akkoord op hoofdlijnen

I

i-I

't4 Omqevinqsverqunninq (verbouwinq) Aantal voorqaande behandelinqen: r
r9oo89 Bouwadres

Soort bouwwerk
Omschrijving
Aanvrager
Architect
Welsta ndsnota
Code gemeente
Bestemmingsplan

Van Merlenlaan z8A
Kleine bouwwerken bij woningen
het plaatsen dakkapel

Hollandia Dakkapellen
gebied 4
4ß368
Voldoet aan bestemmingsplan
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grote
com

Bevindingen

24-L0-2o1-9

ln het voordakvlak van een vrijstaande woning wordt een tweede dakkapel geplaatst.
Conform het welstandsbeleid dient een nieuwe dakkapel gelijkvormig te zijn aan de
reeds aanwezige dakkapellen op hetzelfde dakvlak en tevens dient de a.fsta.nd tot de
dakrand o.gom te zijn.

De commissie constateert dat de beoogde dakkapel te dicht op de dakrand ligt en qua
vormgeving niet overeenkomt met de reeds bestaande dakkapel(met name indeling en
hoogte boeiboord). Gezien het bovenstaande gaat de commissie niet akkoord met de
aanvraaq.

Advies z4-to-zotg Niet akkoord, nader overleg

Bevindingen
o5-1-2-2o19

Een aangepast plan ligt voor waarin ten dele tegemoet gekomen is aan de
vraag. De plaatsing in het dakvlak en de hoogte van het boeiboord zijn
a a ngepast.

De commissie constateert dat de raamopeningen nog niet overeenkomen
met de reeds op het dakvlak aanwezige dakkapel. Ze merkt op dat de
gemeentelijke welstandscriteria in dit geval vragen deze gelijk uit te voeren.
Gezien het bovenstaande gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag
tenzij de raamopening in de dakkapel gelijk (met getijke diagonaal van de
ramen) wordt uitgevoerd als de in het dakvlak reeds aanwezige dakkapel.

Welsta ndscriteria Gebieds- en obiectqerichte criteria

Advies Niet akkoord tenzii aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan

I

l
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