
        
 
 
 
                
 

Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 12 mei 2022. 
 
 
 
Hebriden 56 – vooroverleg - aangepast 
omschrijving:   Het maken van een extra verdieping op de eerder vergunde dakopbouw  
zaaknummer:  2022-036963 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 

 
Conclusie : Niet akkoord, strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet niet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn onvoldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

Opmerkingen : - De stadsbouwmeester is bij zijn advisering gebonden aan het kader van het 
bestemmingsplan. Het vigerend bestemmingsplan laat op deze locatie een dergelijke 
bouwmassa toe. De stadsbouwmeester vindt het kader van het vigerend 
bestemmingsplan te ruim en is in principe niet akkoord met een dakopbouw van twee 
bouwlagen hoog. Echter kan hij alleen adviseren binnen het kader van de 
Welstandsnota, te weten vormgeving, kleur- en materiaalgebruik. 

- Het plan is eerder behandeld in de vergadering van de stadsbouwmeester op 24 maart 
2022. De stadsbouwmeester heeft toen negatief over het plan geadviseerd, omdat de 
architectonische kwaliteit van het ontwerp onvoldoende was. 

- Er zijn nu twee varianten voorgelegd:  
a. torenmodel: geheel opgemetseld uit gele baksteen 
b. Scandinavisch model: geheel bekleed met hout en met een setback aan de 

achterkant. 
- De stadsbouwmeester adviseert ook nu weer negatief over beide varianten, omdat niet 

wordt voldaan aan redelijke eisen van welstand, omdat: 
1. de dakopbouw ondergeschikt moet zijn aan de seriematige hoofdbebouwing; 
2. het ontwerp op zichzelf onvoldoende is; 
 

 
 

  

 

 
 



 
Twee varianten 
Bron: kei ontwerp 

 
 
  



Derde Stationsstraat (tussen 345 en 357) vooroverleg – aangepast VERVALLEN i.v.m. 
ontbreken SO-advies 

 
 
 
 
  



Industrieweg 1 - aangepast 
omschrijving:   Het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw 
zaaknummer:  2021-005593 
welstandsgebied: 13 Kantoor- en Bedrijventerreinen 
welstandsniveau: Luw welstandsbeleid 
 

 
Conclusie : Niet akkoord, strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet niet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn onvoldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de omgeving. De vormgeving en het kleur- 
en materiaalgebruik van gebouw A zijn nog onvoldoende. 
 

Opmerkingen : - Het plan is eerder behandeld in de vergadering van de stadsbouwmeester van 24-02-
2022 en heeft toen een negatief advies gekregen.  

- Het plan is aangepast naar aanleiding van dit advies: 
1. Gebouw A langs de Rokkeveenseweg is evenwijdig hieraan gesitueerd en minder 

rechthoekig; 
2. Gebouw A heeft op en kopgevels een accent gekregen; 
3. Het complex heeft 1 entree voor de auto’s aan de Industrieweg; 
4. Het parkeren voor gebouw A is evenwijdig aan de Rokkeveenseweg gesitueerd. 
5. Langs de Rokkeveenseweg en de het aansluitende stuk Industrieweg is een 

erfafscheiding met een doorlopende haag en op regelmatig geplante bomen gepland 
- De stadsbouwmeester heeft waardering voor de gemaakte stappen en adviseert 

positief over de punten 3 t/m 5, maar is nog niet akkoord met de vormgeving en het 
kleur- en materiaalgebruik van gebouw A. Hieraan dient extra aandacht te worden 
besteed, omdat het aan het historisch lint van de Rokkeveenseweg gelegen is en 
hieraan meer recht moet worden gedaan. 

- Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester het volgende: 
1. Vanwege de ligging aan het historisch lint wordt geadviseerd de hele gevel, zowel de 

hoekaccenten als het tussenlid, in verschillende tinten metselwerk uit te voeren. Dit is 
passender in de omgeving. 

2. Geadviseerd wordt de hoekaccenten 0.30 m naar voren te laten springen. 
3. De bovenrand van de hoekblokken aansluitend op het tussenlid moet meer vlees 

krijgen. Het metselwerk minimaal 400 mm omzetten. 
4. Naar de binnenstraat toe hoeft het hoekaccent niet de hoek om te worden gezet. 

 

  

 
Gebouw A 



 

 
Gebouw B 

 

 
Gebouw C 

 

 
Gebouw D 
Bron: Twins Bouw 

    
 
 
 
 
  



 
 
Aluminiumstraat 50 

omschrijving:   Het plaatsen van hekwerk 
zaaknummer:  2022-035804 
welstandsgebied: 13 kantoor en bedrijventerrein 
welstandsniveau: Luw welstandsbeleid 
 
 
 
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het hekwerk voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande bebouwing en de nieuwbouw. 
 

Opmerkingen : Geen. 
 

 

   

 
Bron: Hanse staalbouw 

  



 
 
 
 
 
 
 
Noraschouw 24    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-036031 
welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
   
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid voor 

dakkapellen.  
De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

Opmerkingen : Geen. 
 

 

  
Bestaande voorgevel                                        Nieuwe voorgevel 
Bron: Studio BvH 

  



Medeaschouw 56  
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak 
zaaknummer:  2022-036054 
welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
   
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet niet aan de criteria van het door de raad vastgestelde dakkapellen 

beleid. Maar omdat de dakkapel overeenkomt met eerder uitgevoerde bredere 
dakkapellen bij dezelfde woningen en de raamindeling overeenkomt met de 
raamindeling van de achtergevel op de eerste verdieping, is deze overschrijding in de 
breedte akkoord. 
De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

Opmerkingen : Geen. 
 

 

 

      
Bestaande achtergevel      Nieuwe achtergevel 
Bron: Studio BvH 

  



 
 
Essehout 15    
omschrijving:   Het plaatsen van een airco buitenunit 
zaaknummer:  2022-036522 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
 
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid voor 

airco-installaties.  
De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

Opmerkingen : De airco-installatie wordt geplaats aan de achtergevel boven de pui. 
De airco-installatie (hoogte x breedte: 0.64 x 0.85 m) voldoet aan de sneltoetscriteria 
qua plaatsing (aan gevel die niet grenst aan de openbare ruimte), aantal (1) en 
maatvoering (oppervlakte maximaal 0.75 m2 en diepte maximaal 0.40 m). 
   

 

 

   
Huidige situatie (links) en gewenste situatie (rechts) 
Bron: dossier aanvraag 

   
 

 
 

  


