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Commissie
Vergaderdatum
Vergaderlocatie

Heemstede
24-to-201,9
Raadhuis Heemstede

Aantal adviesaanvragen: I
Waarvan herhalingen: z

S ecr

Vo

Vastgesteld

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

Aanwezig

i.:.:oo uur architect 0, inzake César Francklaan
rr.r5 uur toehoorder Achterweg 5

Bezoekers

r Omqevinqsverqunninq (monument en bouwen) Aantal voorqaande behandelinqen: r
r9oo46 Bouwadres

Soort bouwwerk
Omschr¡ving
Aanvrager
Architect
Welstandsnota
Code gemeente
Bestemminqsplan

Achterweg 5
Woningcomplex
interne verbouwing "Herenhuis" van SEIN

Stichting Epilepsie lnstellingen Nederland
Studiowa Ned.
gebied z

397912
Voldoet aan bestemmingsplan

Rijksmonument

grote
com.

Bevindingen

o9-o5-20xg
Het betreft het t9de eeuwse landhuis gelegen op de buitenplaats Meer en Bosch,
aangewezen als rijksmonument en tegenwoordig in het bezit van de Stichting EpiLepsie

lnsteLLingen Nederland. Het is een klein landhuis bestaande u¡t twee 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 verbouwing toe. De commissie heeft in een eerder stadium, onder begeleiding
van de architect en opdrachtgever een bezoek ter plaatse gebracht.
De architect geelt aan dat erì op basis van archiefonderzoek een historische analyse is
gemaakt. Het is de bedoeling een aantal binnenwanden (jaren Jo systeemwanden) weg
te halen onder andere in de Regentenzaal en op een andere plek (rechtsachter) nieuwe,
eigentijdse bÌnnenpuien terug te brengen. Aøngezien 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
aangetdst. De toe te passen kleuren zullen, in aJwachting van het historisch

in een later stadium worden

Advies og-o5-zotg Akkoord

Mon. Advies og-o5-
2O1,9

Akkoord
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Bevindingen
24-to-201,9

Brj de planbehandeling is een vertegenwoordiger 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

Iegt een relatie met de bouwfases. Uit het onderzoek is gebleken dat het

Herenhuis in de loop dert¡d 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 oorspron kelijke interieurafwerking.
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 aanvraag wordt hiertoe aanqehouden.

Welsta n dscriteria Gebi erichte criteria en beleid ed

Advies Aanhouden

Mon. advies Aanhouden

2 Omqevinqsverqunninq (alleen monument) Aantal voorqaande behandelingen: o

19oo9o Bouwadres

Soort bouwwerk
Omschrijvìng

Aanvrager
Architect
Welstandsnota
Code gemeente
Bestemminqsplan

Raadhuisplein 3
Kleine bouwwerken b¡ woningen Gemeenteliik monument

uitbreiden woonhuis, bouw garage/berging, vervangen da kpannen, herstel

metselwerk en plaatsen zonnepanelen

Bouwburo Herman Bosman

gebied r
464792
Voldoet aan bestemminqsplan

Bevindingen
24-to-20L9

De vrijstaande woning, gebouwd in rgor en aangewezen als gemeentelijk

monument wordt uitgebreid en aangepast. De kap van het hoofdvolume is

bedekt met ongeglazuurde kruispannen, kleur grijs zwart.

De bestaande aan- en bijgebouwen worden verwijderd en de dakpannen

worden vervangen door tuile 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 iets voorbij de rechter zijgevel en sluit daar aan op de

uitbreiding van de belendende woning, het dakvlak wordt hier iets

doorgetrokken. De uitbreiding is voorzien van hellende dakvlakken, zowel

aan de voor- als achterzijde. Aan de achterzijde wordt dit dakvlak voorzien

va n (zwevende-) zonnepanelen.

Conform het erfgoed beleid dienen aanpassingen zorgvuldig en

terughoudend in het bestaande beeld ingepastte worden. Conform het

welstandsbeleid dient de architectonische uitwerking en detaillering

zorgvuldig te zijn en dienen materialen en kleuren te zijn afgestemd op het

hoofdvolume.

Gezien het bovenstaande maakt de commissie bezwaar. Voorwat 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 uitmaakt van het monument.

De commissie heeft n bezwaar te het nieuwe volume ara deze
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ligt voldoende terug van de openbare weg. Echter de overheaddeur is

onvoldoende afgestemd op het monument en daarbij te weinig
ondergeschikt aan het monument.
Ook de n¡euwe aanbouw gaat onderdeel uitmaken van het monument en

daarom is het van belang dat de gevelindeling en de toe te passen

detaillering afgestemd worden op de vormgeving van het monument.
lndien de bestaande kozijnen worden gewijzigd dienen de details aan de
commissie te worden voorgelegd.

Concluderend maa[<t de commissie bezwaar, zilziet de aanpassingen graag

tegemoet.

Mon. advies Niet akkoord, nader overleq

3 Preadvies (monument) Aantal voorqaande behandelinqen: o

19oo92 Bouwadres
Soort bouwwerk
Omschrijving
Aanvrager
Architect
Welstandsnota
Code gemeente
Bestemminqsplan

Herfstlaan 3
Bijzonder bouwwerk
plaatsen van twee bruggen
Gemeente Heemstede
Griekspoor
gebied rr
48rB5o
Voldoet aan bestemminqsplan

Ríjksmonument

Bevindingen
24-tO-2019

ln verband met een uitbreiding van het padenstelsel in het Urnenbos,
onderdeel uitmakend van de door J. D. Zocher landschappelrjk aangelegde
begraafplaats (rijksmon u ment), worden twee duu rzam e brug gen geplaatst.
De bruggen zijn voorzien van een betonkwaliteit bio bound brugdek en

houten palen met leuningen bestaande uit boomschors en takken.

Commissie is van mening dat de landschappelijke vormgeving van de

bruggen goed voorstelbaar is. Wel vraagt zijzich af of de dimensionering
van het hout en de bijbehorende voetplaat goed van verhouding zijn. En of
het mogelijk is het brugdek in houten planken of houtcomposiet uit te
voeren. De commissie zou hierover qraaq nader overleqqen.

Welsta n dscriteria

Advies Aanhouden

Mon. advies Aanhouden

4 Omqevinqsverqunninq (nieuwbouw) Aantal voorqaande behandelinqen: 7

L70o95 Bouwadres
Soort bouwwerk
Omschrijving

Aanvrager
Architect
Welstandsnota
Code gemeente
Bestemminqsplan

César Francklaan
Woningcomplex
wijziging op verleende vergunning (bouw van 6z appartementen en 124
parkeerplaatsen, Spaarnelicht):aanpassing balkondetailleri ng

VOF aan het Spaarne

Groosman BV

gebied 7
273249
Voldoet aa n bestemminqspla n

com.

grote Bevindingen
jt-o8-zot7

De stedenbouwkundige is aanwezig. De opdrachtgever en de architect lichten het plan
toe. Het betreft de laatste invulling op de locatie van het voormalige
Diaconessenziekenhuis (gesloopt in zoo6), naast het huídige Spaarne Gasthuis

Heemstede, gelegen langs de Cesar Francklaan en grenzend aan het Spaarne.

Op een beperkte footprint wordt het ontwerp voor twee woontorens voorgelegd. De
torens, verspringend geplaatst en met zicht op het Spaarne, bestaan beide uit to
bouwlagen. Het zijn twee forse volumes met appartementen in verschíllende groottes
waarbij de meeste appartementen zicht op het Spaarne hebben. Er wordt zoveel
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mogetük lucht¡gheid in het plan gebracht om transparantie, doorzichten en'groen'te

waarborgen.

De torens hebben een dubbele hoge hoekentree gericht op het water en zijn gelegen op

het parkeerdek waarop een collectieve groen tuin cq. plein voor bewoners ìs

aangebracht. De ingang naar de parkeerkelder ligt in de plint gericht naar het

parkeerterrein van het ziekenhuis. De plint is aan de ziide van het Spaarne niet

zichtbaar.
De gevels van de torens bestaan uit horizontale banden en metselwerk penanten die

een rijzigheid ín het gebouw introduceren. Het idee is om een gelaagde gevel te maken

uitgaande van metselwerk. Er wordt veel variatie aangebracht in de opeenstapeling

van de gevelopeningen rond de penanten, die verschillend van grootte, voorzien zijn

met diepe negges en een kader. Er zijn doorgaande liinen maar tussen de verdiepingen

verspringt de indeling van de gevelopeningen om sculpturaliteit te kriigen. De torens

hebben verschillende'open' hoeken en in- en uitspringende balkons, die ook in grootte

kunnen verschillen.

De commissie heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde masso7 die mogeliik wordt

gemaakt d.oor het bestemmingsplan, maar mist in de presentatie een beeld van de

torens in relatie tot hun omgeving en vraagt zich af wat deze bouwwerken locatie

specifiek maakt. Zij maakt zich zorgen over het aanzicht vanaf de brug over het

Spaarne, zijnde de entree tot Heemstede.

Het gemeentel'rjke welstandsbeleid is gericht op herkenbare samenhang in harmonie

met het karakter van het gebied. Ze kan zich vinden in de schetsen voor de inrichting

van de openbare ruimte en de inpassing van het parkeerdek en vraagt bii de uitwerking

aand.acht voor de nu dichte wand van de plínt. Hier is het behoud van kwaliteit van

belang. ze is van mening dat in de getoonde schetsen de opbouw en ritmering van de

gevels goed is, al mist zij nog de gelaagdheid die in de referentiebeelden getoond wordt

en een duidelijke beëindiging van de torens.

Bij het detailleren van de balkons dient gelet te worden op de mogeliikheid van het

dichtzetten, wellicht kan dit een extra laag in het ontwerp

Advies V-oB-zot7 collegiaal overleg

grote
com.

Bevindingen
tB-ot-zotB

De architect en de project ontwikkelaar ziin bii de planbehandeling aanwezig en lichten

dewijzigingen toe. ook de verschillende invalshoeken in samenhang met de omgeving

worden getoond. Aua architectuur is aansluiting gezocht bij de traditionele, residentiele

archítectuurwaarbij zowel de horizontale als de verticaliteit (riizige torens) tot uiting

komt. Ook de 'groene' inbedding en de aansluiting van de parkeerplint ap het'groen'

worden getoond.

De architect geeft aan dat er meer aandacht is besteed aan de dieptewerking

(gelaagdheid) van de gevels.

De twee kubusachtíge maar rijzige torens hebben een horizontale beliining waarin de

structuur van de penanten en de smalle en brede gevelopeningen geaccentueerd wordt.

Waarbij de gevelopeningen ziin voorzien van een diepe negge.

Ten opzichte van het eerder voorgelegde ontwerp ziin de betonnen banden vervangen

door staand metselwerk (als rollaag), en de balkons worden nu voorzien van een

hekwerk in plaøts van glazen balkonschermen.

In het landschapsplan is d.uidelijk gemaakt dat het parkeerdek grotendeels omzoomd

wordt door een haag. Bij het zichtbare deel van de dichte plint ligt de haag voór de

plint. Hier komt de bovenkant van de haag íets onder de rand van de plint. De haag

maakt onderdeel uit van het bouwkundige ontwerp en vormt ook de overgang van privé

naar openbaar. Tevens geeJt de architect aan dat de dichte wandvan de plintwel
wordt uitgevoerd in hetzeffde metselwerk met een penanten structuur. Langs de

Spaarne oever en langs de doorgaande weg wordt de plint opgenomen in het glooiende

landschap. De inrichting van de tuin is halfopen met heggen waardoor een

coulisselandschap ontstaat. Ook heeft de tuin een verblíifplek en worden de paden

omzoomd door half verharding.

Voor wat betreft de keuze van materialen is voor een wo.rmer gemêleerde zandkleurige

baksteen gekozen en heeft het toegepaste metaal (zoals de balkonhekken) een goud

kleur. Deze hekken Lopen voor de betonrand langs. Het dicht zetten van de balkons is

q u a b este m m i n gs p lan ni et mo g e lii k.

De eventuele zonwering is niet standaard opgenomen in het ontwerp, wel ís er in de

detai lleri n g re ken i ng m ee g eh o ude n.

Een bemonstering van de materialen zal nog worden voorgelegd.

De commissie over de zíchtbare betonrand de de kleur wit
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spr¡ngt er uit en lijkt geen deel uit te maken van het ¡ntegrale onderwerp. Misschien is

het mogelijk het beton of de betonranden mee te kleuren, cq. de materiaalkeuze aan te
passen.

Tevens is het stapelen van de balkons nog een aandachtspunt, dit mag iets subt¡eler. ln
de gevel zit een driedeling in verticale zin. En daar zou de stapeling van balkons van
afgeleid z'rjn. De architect geeft aan dat de balkons die de hoek overlappen al uit het
ontwerp zijn gehaald.

Ook wordt opgemerkt dat de verticale inkepingen (cannelures) lìjken te stoppen per
verdieping (uitgezonderd de twee onderste en twee bovenste verdiepingen). Ook hier
zou meer gereageerd kunnen worden op de beoogde verticaliteit en driedeling in de
gevel.

Ook van belang voor de commissie is de borging van de heggen met name bij de

zichtbare dichte plínt. De aansluiting van de bebouwing op het maaiveld dient goed

vast gelegd te worden.

Verder wordt aandacht gevraagd voor de mogelijke installaties op het dak en de kleur
van de steen (onderbouwing keuze steen alsmede varianten). Als conclusie wil de

commissie mee geven dat het ontwerp verbeterd is en zij ziet de uitgewerkte aanvraag

araaq teqemoet.

Advies t8-ot-zot8 collegiaal overleg

grote
com,

Bevindingen
ot-oz-zot8

De architect, de projectontwikkelaar, de Iandschapsarchitecten en de

stedenbouwkundige van de gemeente zijn bij de planbehandeling aanwezig. De

aan pass i n g e n wo rde n toeg e li c ht.
De balkonranden worden afgezet met een (goudkleurige) metølen strip die de hele rand
bedekt en ookwordt toegepast bij defranse balkons. Zo is er meer eenheid in het
totaalbeeld ontstaan.
Voor wat betreft de verticale stapeling en het samenspel met de horizontale lijnen in de
gevels wordt de toegepaste hiërarchie aan de hand van schema's toegelicht.
Op het dak liggen de installaties en de zonnepanelen achter een hoge dakrand en zijn
dus vanuit de openbare ruimte niet zichtbaar. De liftinstallatie (opbouw) is nauwelijks
zichtbaar.
Voor wat betreft de landschappelíjke invulling worden de overgangen van privé naar
openbaar toegelicht. De tuin is voor een deel iets verhoogd en wordt omzoomd door een

haag, ook daar waar de plìnt boven het maaiveld uitkomt. De plint wordt bekleed met
hetzelfde metseLwerk. Op een aantal plekken is een trap. ln de plint die zichtbaar is

vanaf het Spaarne is ruimte tussen de hagen omdat hier nog voorzieningen moeten
komen die te maken hebben met technische eisen (ventilatierooster büvoorbeeld).

De bemonstering wordt getoond: het prefab door en door gekleurd (geel) en een

monsterbord van het geel genuanceerde metselwerk. De commissie heelt geen

bezwaar, met een lichte voorkeur voor de donkere voeg.

Vanuit de gemeente komt de vraag of er rekening is gehouden met het
duurzaamheidsconcept van de gemeente. lndien er naar aanleiding hiervan nog
w'tjzigingen komen vraagt de commíssie deze te integreren ín de architectuur.
De commissie constateert dat er veelvooruitgang is geboekt, zij gaat op hoofdlijnen
akkoord met het en ziet de

Advies o*oz-zot9 Akkoord op hoofdlijnen

grote
com.

Bevindingen
z6-o4-zot8

De definitieve aanvraag en de materialenstaat liggen nu voor waaru¡t blükt dat er een

middellicht grijze voeg wordt toegepast. De uitgewerkte tekeningen en het
inrichtingsplan zijn door de commissie in detail bekeken en komen overeen met de

eerdervoorgelegde adviesaanvraag. De commissie gaat van harte akkoord met de

aanvrao.q.

Advies z6-o4-zot9 Akkoord

grote
com,

Bevindingen
o4-07-2ox9

Er wordt een revisietekening voorgelegd met gevelwijzigingen. De twee kubische, rijzige

torens kennen een driedeling in de gevelopbouw. Er is een verdeling zichtbaar waarin de

breedte van de penanten en de smalle en brede gevelopeningen meespelen. Een aantal
panelen dat daar deel van uitmaakt wordt nu verschoven cq. verwijderd.

De commissie betreurt de stap naar vereenvoudiging, met name in de westgevels, al is

bij de meeste gevels de verspringing nog zichtbaar.
De commissie wil graag een toelichting van de architect en gezien de complexiteit
vraagt zij om gelijkwaardige tekeningen, die zowel de vergunde situatie als de

v oo rg este lde w ij zi g i n g e n goed ve rgelij kb aa r m a ke n.

De commissie qaat vooralsnoq niet akkoord.
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Advies o4-o7-zotg Niet akkoord, nader overleg

grote
com.

Bevindingen

tB-o7-zotg
De architect is aanwezig voor een toelichting en betreurt het, net als de commissie, dat
het ontwerp op een aantal vlakken is vervaagd, waarbij het verspringen van de vlakken

in de gevelopbouw is vereenvoudigd. De wijzigingen worden besproken:
. De balkons eindigen op de revisietekening bíj een gevelopeningen, terwijl ze

juist zouden moeten doorlopen tot het naastgelegen penant. Door de

verkeerde beëindiging van de balkons wordt het lijnenspel aangetast. De

aannemer heeft toegezegd dit aan te passen.
. De gevelopeningen van het trappenhuis in de westgevel van toren A zijn nu

allen recht boven elkaar geplaats, terwijl hier een verspringing bedacht
was. De aannemer heeft toegezegd dit aan te passen.

. De onjuiste verspringing van het badkamerraam in toren A. Dit kan niet
aangepastworden, de architect heeft hier geen moeite mee.

. De verspringing tussen gevelopeningen aan de westgevel van toren B zijn

minder groot geworden wegens constructieve redenen.

Bevi ndi ngen co m missie:

De commissie bedankt de architect voor de nuttíge toelichting. Z| geeft aan de

ingeslagen weg te ondersteunen en staat positief tegenover de wijzigíngen die zijn
voorgelegd en inmiddels door de architect met de aannemer zijn besproken. De

commissie vraagt om behalve deze aanpassingen ook de uitwerking van de installaties
op het dak als een architectonìsche opgave mee te nemen en deze op tekening te
zetten. ln hiervan besluit de commissie het aan te houden.

Advies t8-o7-zotg Aanhouden

grote
com.

Bevindingen

L2-O9-2o1-9

De gemeente is benaderd door een van de nieuwe bewoners van een van de

appartementen in verband met een constructieve wijziging waardoor de dikte van de

balkonplaat verandert en daarmee ook het aanzicht van het gebouw. Dit is ontstaan
door het toepassen van een andere methode voor het bevestigen van de balkons aan de

verdiepingsvloer.

De commissie maakt bezwaar, in verband met de wijziging van de constructie van de

balkons neemt de hoogte van het aanzicht van de balkons toe met ruim t5cm.
Bovendien wordt het spijlen balkonhek, dat mede op verzoek van de commissie over de

balkonconstructie is doorgetrokken verkort, waardoor een d.eel van de balkonrand
zichtbaar wordt. De verhouding in het gevelbeeld (balkon, hoogte en massa) wordt
hierdoor verstoord. De hoogte van de balkons is niet meer afgestemd op het
gevelontwerp.
Aangezien deJijnheid en de slanke uitvoering van de balkons voor de commissie een

belangrijke reden was voor het positieve advies, adviseert zij níet akkoord te gao.n met
deze wiiziqinq.

Advies n-og-zotg Niet Akkoord

Bevindingen
24-ao-2019

De architect is aanwezig en legt uit dat er ls gezocht naar een goede

oplossing waarblj de eenheid van de gebouwen behouden blijft.
Aandachtspunt is de dil<te van de balkons. De hoogte van de balkons is,

vanwege bouwtechnische redenen, verbreed waardoor nu wordt
voorgesteld om het onderste deel van het balkon, daar waar het spijlenhek
ophoudt, te voorzien van een bakstenen rollaag. Deze uitwerking sluit aan

op de detaillering van de Franse balkons. De onderkant van de balkons

wordt afgewerkt door grijs, aluminium zetwerk.
Ten opzichte van het plan dat werd voorgelegd op t2-og-2otg constateeft
de commissie een verbetering en kan met dit voorstel akkoord gaan.

De commissie vraagt nog wel naar de uitwerking van de installaties op het
dak die als een architectonische opgave dienen te worden meegenomen en

deze op tekening te zetten. ln afiruachting hiervan besluit de commissie het
lan aan te houden.

Welstandscriteria Gebiedsqerichte criteria

Advies Aanhouden
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r Omqevinqsverqunninq (verbouwinq) Aantal voorqaande behandelinqen: o

rgoo89 Bouwadres

Soort bouwwerk
Omschrr.¡ving

Aanvrager
Architect
Welstandsnota
Code gemeente
Bestemmingsplan

Van Merlenlaan z8A
Kleine bouwwerken bij woningen
het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak

Hollandia Dakkapellen
gebied 4
47?ß68
Voldoet aan bestemminqsplan

Bevindingen
24-1.o-2019

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 afstand 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 aanvraag.

Welsta ndscriteria Gebieds- en obiectqerichte criteria

Advies Niet akkoord, nader overleq

6 Omqevinqsverqunn inq (verbouwi nq) Aantal voorqaande behandelinqen: o

r9oo88 Bouwadres
Soort bouwwerk
Omschrijving
Aanvrager
Architect
Welstandsnota
Code gemeente
Bestemmingsplan

Oosterlaan r4
Kleine bouwwerken bij woningen
het plaatsen van een dakopbouw

EN vastgoed Advies
gebied 3
473370
Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan

buitenplanse afwiikinq

Bevindingen
24-tO-2OL9

De aanvraag betreft het plaatsen van een dakopbouw op een tussenwoning
die, qua massa zai aansluiten op de dakopbouw van de belendende woning.
De dakopbouw wordt voorzien van drie velux dakramen.

De commissie constateert dat de reeds gerealiseerde dakopbouw is

voorzien van een inpandige loggia en adviseert derhalve de velux dakramen
van de voorliggende dakopbouw uit te lijnen aan deze loggia (bovenste lijn)
De toe te passen materialen en details zijn wel conform de bestaande

dakopbouw.
Met inachtneming van het aandachtspunt adviseert de commissie akkoord
te qaan met de aanvraaq.

Welsta ndscriteria Gebieds- en obiectqerichte criteria

Advies Akkoord

Omqevinqsverq u n n i nq (verbouwi nq) Aantal voorqaande behandelinqen: o7

19oo9r- Havenstraat z3

Kleine bouwwerken bij woningen
het optrekken van de achtergevel en verhogen nok, plaatsen dakkapel op
het voorgeveldakvlak

Ontwerp en Tekenburo Enrico DCML fire safety
gebied 3

Bouwadres
Soort bouwwerk
Omschrijving

Aanvrager
Architect
Welstandsnota
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Code gemeente
Bestemmin lan

4ß468
Voldoet aan bestemm lan

Bevindingen
24-to-2019

Bij een tussenwoning wordt de nok van de kap aan de voorzijde van de

woning doorgetrokken. Aan de achterzijde wordt de gevel verhoogd
waardoor het dakvlak een andere hellingshoek krijgt. ln het nieuwe
voordakvlak worden een dakkapel en een dakraam geplaatst. De toe te
passen dakpannen zijn als bestaand.

De commissie heeft geen bezwaartegen de uitbreiding van de kap,

aandachtspunt is de nieuwe dakkapel. Conform het welstandsbeleid is de

hoogte van een dakkapel maximaal r.5om (inclusief boeiboord).
ln afwachting van de aanpassing en de details kan de commissie op

hoofdliinen akkoord qaan.

Welsta ndscriteria Gebieds- en obiectgerichte criteria

Advies Op hoofdlijnen akkoord

I Omqevinqsverqunninq (verbouwing) Aantal voorqaande behandelinqen: o

r9oo87 Bouwadres
Soort bouwwerk
Omschrijving
Aanvrager
Welstandsnota
Code gemeente
Bestemminqsplan

H.W. Mesdaglaan z
Kleine bouwwerken bij woningen
vernieuwen beschoeiin g

gebied 5

474244
Voldoet aan bestemminqsplan

Bevindingen
24-LO-2019

Het betreft een vrijstaande woning, aan de qchterzijde grenzend aan een

doorlopend water. In verband met het ophogen van de achteduin wordt een

grondkeri n g geplaatst.
Gezien de hoogte van de grondkering vraagt de commissie of het mogelrjk

is een differentiatie in de wand aan te brengen en deze te spiegelen aan de

grondkering die aanwezig is aan de overkant van het water. De commissie

betreurt de ingreep maar gezien de situatie is het een logische ontwikkeling.
ln afwachtinq van tekeninqen wordt de aanvraaq aanqehouden.

Welsta ndscriteria Gebiedsqerichte en alqemene criteria

Advies Aanhouden
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