
        
 
 
 
                
 

Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 18 augustus 2022. 
 
 

 
Erfgoed/monumentenadvies 
 
Vierde Stationsstraat 481 
omschrijving:   Herstel fundering van de stal aan de boerderij  
zaaknummer:   2022-051543 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
status pand:  Gemeentelijk monument 
 
  

 
Conclusie : Niet akkoord. Het plan voldoet als voorgesteld niet aan de eisen van de Erfgoedwet, 

Monumentenwet, de Wabo en het gemeentelijk beleid, zie Motivering en 

Opmerkingen. 

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

monumentale waarden worden geschaad, zie Opmerkingen. 
 

Opmerkingen : - Het plan betreft het herstel van de fundering van de noordelijk muur van de schuur van 
het gemeentelijk monument boerderij Vierde Stationsstraat 481 door middel van partiële 
funderingsverbetering. Het voorhuis en de keuken zijn in 2011 onderheid. De schuur 
verzakt door inklinking van de veengrond door de droogte. De schuur is aan de voorzijde 
vast gebouwd aan het tussenstuk met de keuken en aan de achterzijde is een tweede 
schuur aangebouwd.  
- De erfgoedcommissie is geen voorstander van een partieel funderingsherstel, omdat 
dat dit weer tot problemen, verzakkingen op andere plekken zal leiden. Omdat dit een 
groot risico is en zal leiden tot extra schade aan het monument, adviseert de commissie 
negatief over het plan. 
- Om de bezwaren weg te nemen adviseert de erfgoedcommissie de volgende twee 
opties: 
A. Geheel funderingsherstel van de schuur. 
B. In geval van partieel funderingsherstel van de schuur dient er eerst gemonitord te 
worden, eerst een nulmeting en na 3 maanden een tweede meting, om te kijken waar 
verzakkingen optreden. Vervolgens kan in overleg met de commissie worden bekeken 
waar welk herstel nodig is. 

 
 
 



 

 
Plan tot herstel fundering 

 
Situatietekening 
Bron: Bouwbedrijf Gebr. Huurman 

 
 
  



 
Tjotterkade 47 
omschrijving:   Het bouwen van een 2-laagse dakopbouw op een aanbouw 
zaaknummer:  2022-073408 
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.  

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

Opmerkingen : -  De architect licht het plan toe. Gekozen is voor een opbouw en aanbouw aan de 
garage om zoveel mogelijk tuin achter en de boom aan de zijkant te behouden. 

- De stadsbouwmeester adviseert positief over het plan, omdat het goed aansluit op de 
bestaande vormgeving van de woning en gekozen is voor een massieve constructie 
(en geen houtskeletbouw). 

 
Suggestie : De stadsbouwmeester geeft als suggestie mee de garage te slopen, zodat de zijmuur in 

zijn geheel opnieuw wordt opgemetseld. 
 

 
 
 

 

  
Zijgevel bestaand                             zijgevel gewijzigd 
Bron: ff arch eu architectural design 

 
 
  



 
Laveibos 3-218  (vooroverleg) 
omschrijving:  Het renoveren van een flatgebouw 
zaaknummer:  2022-067245 
welstandsgebied: 6 Meerzicht 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
  
  
Conclusie : In principe akkoord (IPA). Het plan voldoet op hoofdlijnen in principe aan redelijke 

eisen van welstand.  

 
Motivering : Het plan voldoet in principe onder voorwaarden aan de criteria van het door de raad 

vastgestelde beleid. Voor de voorwaarden zie Opmerkingen. 
De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 

 
Opmerkingen : - De architect heeft het plan toegelicht. Het gaat om de renovatie en energiezuinige 

verduurzaming van het flatgebouw Laveibos. De ingrepen qua vormgeving betreffen 
met name de plint, de entreés en de balkonhekwerken. 

- De stadsbouwmeester adviseert in principe positief over het plan, het is een mooi 
ontwerp waarvoor complimenten. Maar hij heeft wel een aantal opmerkingen: 

1. Verhouding plint-middendeel-beëindiging: in het plan wordt doormiddel van variatie in 
balkonhekwerken en materialisering een driedeling in de gevel bewerkstelligd. De plint 
wordt fysiek en optisch verhoogd tot anderhalve bouwlaag die beëindigd wordt door een 
nieuw balkonhekwerk dat rondom het hele gebouw loopt. Geadviseerd wordt de drieling 
in de gevel nog meer in verhouding te brengen  met de diverse massa’s. De verhouding 
van de plint in het huidig ontwerp is ten opzichte van de hogere massa’s te laag. 
2. Zijkant entreés: door glas in het bovenste deel toe te passen, ontstaat een 
onduidelijke expressie bij de hoekkolom en structurerende balk. Geadviseerd de 
structuur hier helder te houden. 
3. Balkonhekwerken: hierover wordt in principe positief geadviseerd, behalve die op de 
eerste verdieping aan de zuidzijde. Geadviseerd wordt hier ook het balkonhekwerk qua 
kleur door te zetten, zodat de gevelindeling consequent voor het hele gebouw wordt 
doorgevoerd. Zie ook 1. 
4. Materialisering: voor het beton wordt geadviseerd architectonisch beton, zonder 
afhankelijk te zijn van kleurstoffen. Voor het overige geschilderde beton wordt 
geadviseerd een lichtere kleur toe te passen : RAL-kleur 7038. 
5. Zonwering: geadviseerd wordt de zonwering direct mee te nemen in het ontwerp. 
6. Naamsaanduiding: geadviseerd wordt de naamsaanduiding mee te nemen in het 
gevelontwerp. 

 
 

 

 
Gewijzigde gevel lage gedeelte 

 



 
Nieuwe entree 
Bron: Biq architecten 

 
 
  



Vaartdreef (ZWD01 B 4555)  
omschrijving:   Het optoppen van bestaand pand met 5 woningen 
zaaknummer:  2022-074068 
welstandsgebied: 9 Seghwaert 
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.  

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

Opmerkingen : Het is een voorbeeldige transformatie van een bestaand gebouw.    
 

 

 

 
Gewijzigde gevel 
Bron: Steenhuis Bukman Architecten 

   
     
  



Montferland 33 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-073527 
welstandsgebied: 6 Meerzicht 
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.  

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

Opmerkingen : De stadsbouwmeester adviseert positief over het plan, omdat in hetzelfde woonblok een 
soortgelijke dakkapel aanwezig is op nummer 34 en 36. 
   

 

 

     
Bestaande voorgevel          gewijzigde voorgevel 
Bron: Vergunning & Dakkapel 

 
 
  



Charlotteplaats 7     
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-073542 
welstandsgebied: 5 Driemanspolder 
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.  

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

Opmerkingen : De stadsbouwmeester adviseert positief over het plan, omdat in hetzelfde woonblok een 
soortgelijke dakkapel aanwezig is op nummer 5 en 3. 
 

 

 

     
Bestaande voorgevel                             Gewijzigde voorgevel 
Bron: Bouwkundig Tekenbureau Verkamman 

 
 
    
  



Obrechtrode 10  
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2022-073881 
welstandsgebied: 7 Buytenwegh 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
  

   
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet 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 woning en de omgeving. 

   
Opmerkingen : Geen.   
  

 

 

         
Bestaande voorgevel                       Gewijzigde voorgevel 
Bron: Bureau Van Beek 

 
 
  



Kooienswater 39    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-073920 
welstandsgebied: 6 Meerzicht 
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.  

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

Opmerkingen : De stadsbouwmeester adviseert positief over het plan, omdat eenzelfde dakopbouw op 
Kooienswater 42 in 2007 is vergund. 
   

Opmerkingen : Geen.   
  

 
  

 

    
Bestaande voorgevel               gewijzigde voorgevel 
Bron: Dakkapel.nl 

 
 
  



Marseillepad 19 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak 
zaaknummer:  2022-073945 
welstandsgebied: 2 Centrum 
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 dakkapel op de eerste verdieping is akkoord. De dakkapel op de tweede verdieping 
is niet akkoord. Een dergelijke dakkapel heeft geen precedent in de wijk en tast het 
bestaande karakter van de architectuur aan. 

  
Opmerkingen : -Om de bewaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester de dakkapel op de 

tweede verdieping achterwege te laten. 
 

 

 

    
Bestaande voorgevel                               gewijzigde voorgevel 
Bron: Studio BvH 

 
 
 
  



Maria van Oosterwijckstraat 35    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op de zijgevel  
zaaknummer:  2022-074075 
welstandsgebied: 4 Dorp 
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.  

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

Opmerkingen : Geen.   
  

 

 

     
Voorgevel gewijzigd                  Zijgevel gewijzigd 
Bron: TBEZA architecten & ingenieurs 

 
 
  



Veersemeer 35 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-074082 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
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.  

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            Gewijzigde voorgevel 
Bron: Tekenbureau Van Assen 

  



Pyriet 23 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-074252 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
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.  

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                    Gewijzigde voorgevel 
Bron: dossier aanvraag 

  



Molièrezijde 12 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde 
zaaknummer:  2022-075168 
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.  

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

Opmerkingen : De stadsbouwmeester adviseert positief over het plan, omdat eenzelfde dakkapel aan 
de voorzijde al eerder is vergund voor Molièrezijde 8 en 14.  
   

 
 

 
Bron: dossier aanvraag 

 
 

  
 

 

 

  


