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Geachte heren en dames, 

Op 2 april 2014 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake Sloop / nieuwbouw 
Hof van Egmond. 
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds 
cursief weergegeven waama het antwoord van het college volgt. Voor een compleet 
beeld van de context voegen wij uw brief bij deze antwoordbrief. 

Vragen: 
l.Het complex is sinds enkele jaren gemeentelijk monument. Desondanks wordt het 
complex volgens de plannen volledig gesloopt, op de voorgevels na. Nu er echter 
ook wijzigingen worden aangebracht aan die gevels, zoals het verhogen van de 
hoekwoningen, is de vraag hoe deze wijzigingen zich verhouden tot de 
monumentale status; komt die niet te vervallen bij zo 'n ingrijpende wijziging en zo 
nee, hoe kunt u dit verklaren? 

Antwoord: 
Bij de aanwijzing van het hof van Egmond in 2009 tot gemeentelijk monument was 
bekend dat er sprake was van emstige funderingsproblemen. En dus ook dat er 
zwaar ingegrepen zou moeten worden om het complex te behouden. Onderzoek ter 
plekke heeft bevestigd dat het interieur geen bijzondere meerwaarde kent en dat het 
binnenterrein is verrommeld. Van de achtergevels is vastgesteld dat de begane 
grondlaag geen monumentale waarde heeft en dat de verdiepingslaag van belang is 
vanwege de onaangetaste structuur maar niet vanwege de architectonische 
verschijningsvorm. 
Om de stedenbouwkundige waarde van het complex en de architectonische waarde 
van de gevels te behouden is gekozen voor het behoud van de voor- en zijgevels 
met daarachter nieuwbouw. Daarbij zal een aanzienlijk deel van de monumentale 
waarden verloren gaan. Omdat de hoofdopzet van het complex intact blijft en de 
gevels worden hersteld is er voor gekozen om de monumentenstatus niet te laten 
vervallen. Zo worden de belangrijkste monumentale waarden die er ook na de 
verbouwplannen zijn, beschermd. Dan gaat het dus met name om de karakteristieke 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 



Haarlem 2014/169831 
2 

stedenbouwkundige opzet van het complex met een centraal gelegen plein om een 
plantsoentje en om de voorgevels met kleurig metselwerk en overstekende goten. 
Het ingrijpende plan om het Hof van Egmond te renoveren waarbij de achtergevels 
en het interieur worden gesloopt zal ten koste gaan van de monumentale waarden 
van het complex. Maar het betekent ook dat het complex, ondanks zware 
funderingsproblemen grotendeels behouden blijft. De stedenbouwkundige opzet, de 
voor- en zijgevels en de overstekende goot die allemaal wezenlijk zijn voor de 
monumentale waarden blijven behouden. Verder komen er kwalitatief goede 
woningen voor terug, zowel qua indeling als op het gebied van energieprestaties. En 
deze kwaliteiten zijn belangrijk voor de instandhouding van het monumentale 
complex. 

Het bouwvoornemen is tevens getoetst tijdens een aantal voorgesprekken met de 
Monumentencommissie en de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Tijdens 
deze gesprekken is ingegaan op de kansen en bedreigingen, zijn aanpassingen 
gedaan en randvoorwaarden vastgesteld. Deze zijn meegenomen in de aanvraag 
omgevingsvergunning voor de aanpak van zes proefwoningen Pladellastraat 2-12. 

2. Voor de eerste zes proefwoningen ' in de Pladellastraat (2-12) zijn op 
22 augustus 2013 twee aanvragen gepubliceerd onder de nummers 13-00473 en 
13-00474. De eerste aanvraag betreft 'verwijderen asbest' en de tweede behelst 
'renoveren monumenten '. Deze laatste vergunning is verleend op 15 november en 
gepubliceerd op 22 november. Nergens vinden wij terug, dat ook de vergunning tot 
asbestverwijdering zou zijn verleend. Klopt het, dat deze niet verleend is en wat is 
daar de achtergrond van? 

Antwoord: 
Het betreft een aanvraag voor de activiteit bouwen en een melding voor de activiteit 
sloop. De melding is gescheiden ingediend omdat de benodigde asbestinventarisatie 
niet gedaan kon worden in bewoonde staat. Een melding wordt niet verder 
gepubliceerd, er is geen procedure van toepassing. Het asbest betreft in hoofdzaak 
vloerbedekking/zeil van bewoners, etemietpijpjes en oude etemiet plantenbakken. 

3. Hoe kan het dat gesproken wordt van renoveren, terwijl het om sloop / 
nieuwbouw gaat, slechts m.u.v. de voorgevels? Hoe kunt u dit scharen onder 
renovatie? 

Antwoord: 
Pré Wonen heeft in overleg met ons gezocht naar een optimale combinatie tussen 
behoud van de historische elementen en een toekomstbestendige, comfortabele en 
energiezuinige woning. Er ligt een noodzaak om te renoveren in verband met 
emstige verzakkingen, vocht- en funderingsproblemen. 
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4. Kunt u ons de aanvraag en de tekeningen die bij deze aanvraag zijn goedgekeurd 
als bijlage toezenden? 

Antwoord: 
Zie bijlagen. 

5. Waardoor wordt het verbreken van het huurcontract in dit project 
gerechtvaardigd? 

Antwoord: 
De verhuurder mag de huur opzeggen en daarmee het huurcontract verbreken ais er 
sprake is van dringend eigen gebruik. Het uitvoeren van ingrijpende aanpak waarbij 
de bewoners de woning moeten verlaten, valt hieronder, er is wat dit betreft geen 
verschil tussen sloop of ingrijpende renovatie. 
Tekst Rijksoverheid: 
Verhuurder heeft woonruimte dringend zelf nodig 
De verhuurder kan de huur opzeggen als hij de woonruimte dringend nodig heeft 
voor eigen gebruik. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden: 

Hij moet de woning dringend zelf nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat hij 
de woning wil slopen of renoveren. Of er een woning voor studenten of 
gehandicapten van wil maken. 

Het belang van de verhuurder moet zwaarder wegen dan het belang van de 
huurder. 

De huurder moet passende vervangende woonruimte kunnen krijgen. 
Wordt de huur beëindigd wegens sloop of renovatie, dan moet de verhuurder een 
verhuiskostenvergoeding betalen aan de huurder. 
(Pre Wonen handelt binnen bovenstaande kaders). 

6. Volop zijn corporaties bezig met renovatie, waarbij duurzaamheidmaatregelen 
worden getroffen (HR +++-glas, isolatie e.d.). In veel projecten (onder andere in 
de Van Zeggelenstraat, dat van label F naar A gaat) gaat hiermee de huur met zo 'n 
€ 49,- omhoog, hetgeen ongetwijfeld gecompenseerd wordt door de lagere 
energierekening. Voor de bewoners dus budgetneutraal of zelfs iets voordeliger. In 
het Hof van Egmond kiest Pré echter voor zeer forse huurverhogingen t.o.v. de 
huidige contracten. In veel gevallen zelfs een verdubbeling van ruim € 300, - naar 
de maximale sociale huurgrens van € 685,- (inmiddels opgelopen tot € 699,-). 
Waarom wordt voor deze rigoureuze ingreep gekozen met bijbehorende forse 
huurverhogingen, i.p.v. renovatie en verduurzaming, zoals in andere complexen? 

Antwoord: 
De plannen zijn voor wat betreft investeringsniveau en wijze van uitvoering (in 
bewoonde staat) niet vergelijkbaar. De kwaliteit van de woningen neemt toe en dit 
gaat samen met een hogere huurprijs. 
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7. Bij een ander deel van het genoemde project in de Van Zeggelenbuurt 
(Drilsmaplein e.o.) is wel ook sprake van sloop / nieuwbouw. Hierbij zijn de huur

contracten echter niet ontbonden, zoals bij het Hof van Egmond het voornemen is. 
Hoe is dit verschil te verklaren? 

Antwoord; 
Bij sloop/ nieuwbouw worden altijd de huurcontracten ontbonden, dit is bij het 
Drilsmaplein ook gebeurd. 

8. Hoe wordt verwacht dat mensen die zijn aangewezen op woningen met een huur 
rond de € 300,- a € 400,-, omdat het inkomen geen hogere huurtoelaat, straks 
verdubbeling van die huur zullen kunnen opbrengen, indien die verdubbeling niet 
volledig gecompenseerd wordt door een lagere energierekening? 

Antwoord: 
De huursprong wordt afhankelijk van de persoonlijke situatie gecompenseerd door 
een aantal maatregelen. Zo vangt de huurtoeslag een (groot) deel van de huursprong 
op. Daamaast ontvangen de huidige bewoners die terugkeren huurgewenning. Deze 
regeling compenseert de eerste driejaar (d.m.v. een staffel - 75% -50% -25%) een 
percentage van de huursprong tot een maximum van € 150,00 per maand. Door de 
energiebesparende maatregelen verwachten wij een verlaging van de energielasten. 

9. Waar moeten deze (veelal oudere) bewoners straks naar toe, als deze verhoging 
van woonlasten eenvoudig niet door hen zijn op te brengen? 
Worden, na de starters, jongeren en studenten, die veelal precair gehuisvest zijn, nu 
(ook) de ouderen de nieuwe 'stads- en sloopnomaden '? 

Antwoord: 
Pré Wonen streeft naar passende en betaalbare woonruimte voor de huidige 
bewoners. Hetzij via terugkeer, hetzij in een ander complex. Alle bewoners worden 
hier persoonlijk in begeleid. Indien nodig kunnen bewoners een beroep doen op de 
mogelijkheden van stadsvemieuwingsurgentie om met voorrang naar een andere -
passende - woning te verhuizen met een nieuw regulier huurcontract. Er is geen 
sprake van "'stads- en sloopnomaden", ook starters, jongeren en studenten vallen 
hier wat ons betreft overigens niet onder. Van belang is te onderkennen dat de 
woningen in het Hof van Egmond grotendeels behouden blijven in de sociale 
huurcategorie en daarmee bereikbaar blijven voor de mensen met lagere inkomens. 
Door de ingreep krijgen de woningen meer toekomstwaarde. 

10. Waar in de gemeente wordt het verdwijnen van zoveel woningen in het goed
koopste segment (tot € 450,- huur), gecompenseerd en hoe? 

Antwoord: 
Binnen de door de gemeenteraad in 2013 geaccordeerde prestatie-afspraken (Lokaal 
Akkoord Haarlem 2013-2016) met de Haarlemse corporaties zijn afspraken 
gemaakt over behoud van de sociale huurvoorraad. Afgesproken is dat er de 
komende jaren minimaal 18.000 betaalbare woningen in Haarlem met een huur 
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beneden de liberalisatiegrens (€ 699,- pp 2014) behouden blijven, en daarvan 
minimaal 6000 een huur houden beneden de aftoppingsgrens (€ 596,-). Overigens 
hadden per 1/1/2013 de woningcorporaties in Haarlem 21.753 woningen in bezit 
met een huur beneden de liberalisatiegrens waarvan 19.443 woningen een huur 
beneden de aftoppingsgrens. 

11. Voorheen was die categorie huren tot € 450,- een specifieke categorie, waarvoor 
streefaantallen werden gehanteerd, binnen de totale kernvoorraad. Klopt het, dat 
die categorie geheel is komen te vervallen, zo ja, sinds wanneer en hoe wordt 
voorkomen dat mensen die vanwege een laag inkomen echt zijn aangewezen op 
deze lagere huren, nergens meer terecht kunnen? 

Antwoord: 
In het Lokaal Akkoord zijn nieuwe afspraken gemaakt waarbij twee categorieën 
zijn onderscheiden: betaalbare woningen (beneden de liberalisatiegrens, € 699,- pp 
2014) en woningen beneden de aftoppingsgrens (€ 596,- pp 2014), beneden deze 
grens is ook voor laagste inkomensklassen huurtoeslag mogelijk). 

12. Krijgen de bewoners nog gelegenheid tot het laten opstellen van een second 
opinion omtrent de staat van de woningen en een second opinion m.b.t. de 
funderingen? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 
De bewoners hebben deze gelegenheid gehad, voor de funderingsaanpak is op hun 
verzoek een alternatieve methode uitgebreid onderzocht maar niet haalbaar 
gebleken, omdat het gewenste resultaat niet bereikt kon worden. Eveneens zijn via 
workshops de schetsvoorstellen van de architect aangepast, tot op de dag van 
vandaag worden er nog de nodige aanpassingen op verzoek van de bewoners
vereniging gedaan. Tevens is er ondersteuning op kosten van Pré Wonen voor het 
zich laten bijstaan door een externe partij. 

13. Hoe staat het met het asbestverhaal; zo'n 17 jaar geleden is het complex al 
uitgebreid gerenoveerd; hoe kan het dan dat er nu nog steeds van asbest sprake zou 
zijn? 

Antwoord: 
Het asbest betreft in hoofdzaak vloerbedekking/zeil van bewoners, etemietpijpjes 
en oude etemiet plantenbakken. 

14. Ook zou sprake zijn van noodzakelijke grondsaneringen (juist nodig vanwege de 
gekozen opzet van sloop / nieuwbouw; bij grootschalige renovatie zou daarvan 
geen sprake zijn geweest). Hoe zit dit precies en waarom is sanering nodig? 

Antwoord: 
Of er nu wel of niet asbest of grondvervuiling aanwezig is, bij ieder officiële 
aanpak van klein tot groot is het een standaard dat hier onderzoek op wordt 
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gedaan. En indien vervuilingen worden geconstateerd, hier ook een plan van aanpak 
op moet komen wat weer de goedkeuring dient te hebben van de bevoegde 
autoriteiten. 

75. De woningen hebben volgens de corporatie een G-label. Huurverhogingen 
zouden in dat geval niet toegestaan zijn. Toch zijn de standaard huurverhogingen 
doorgegaan t/m 2012. Hoe kan dit? 

Antwoord: 
Ongeacht het energielabel, mag er altijd een huurverhoging worden gevraagd 
zolang de huur niet boven de maximaal redelijke huur uitkomt. Bij deze woningen 
is dat niet het geval. 

16. Wat is precies de bedoeling van 6 identieke 'proefwoningen '? Het lijkt logischer 
voor verschillende woningtypen te kiezen, nu het om proefwoningen gaat. 

Antwoord: 
De 6 proefwoningen vormen samen een vrijstaand blok wat in zijn totaliteit 
kan worden aangepakt. De rest van het complex is samengesteld uit veel 
grotere blokken. Het proefblok omvat het type woning (type A, met een 
uitbreiding van l,6m) dat straks ca. 40% van het complex uit maakt, 
daamaast is er in het blok ook een hoekvariant aanwezig. Deze woningen, zijn dus 
representatief voor de plannen. 

17. Mede door de gewijzigde indelingen, de isolatie en bijvoorbeeld plaatsing van 
de technische installaties, worden volgens sommige van de bewoners de bruikbare 
oppervlakten van zeker de helft van de woningen juist kleiner, i.p.v. groter, zoals 
door de corporatie wordt voorgehouden. In dat geval is de informatie en de 
communicatie over dit project misleidend. Kunt u aangeven hoe het College hier 
naar kijkt? 

Antwoord: 
In de huidige situatie heeft 90% van de woningen dezelfde oppervlakte. In overleg 
met de gemeente is ervoor gekozen om de geplande woningdifferentiatie ten 
behoeve van de leefbaarheid van de wijk te vergroten. Zoals hierboven omschreven 
(vraag 16) bestaat in de plannen nu 40% van de woningen uit het kleinere type A 
met een uitbreiding van l,6m en een vergelijkbaar netto oppervlak als de bestaande 
woningen. Het gebruiksoppervlakte in de bestaande situatie is 72m2 en in de 
nieuwe situatie 75m2. Hierbij worden de eisen van het nieuwe Bouwbesluit 
gehanteerd. Door het toepassen van de huidige regelgeving qua bouwen wordt een 
comfortabele woning gerealiseerd die voldoet aan de hedendaagse eisen. Deze 
aanpassingen vragen wel ruimte, dit is de reden dat er bij type A nagenoeg sprake is 
van gemiddeld ca. 3 m2 extra aan oppervlakte. 
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18. Worden er ook kapvergunningen aangevraagd voor de aanwezige bomen in en 
om het complex? 

Antwoord: 
Dit is niet aan de orde voor de proefwoningen waar vergunning voor is 
aangevraagd. Indien nodig zal dit gebeuren voor de overige woningen. 

19. Volgens cijfers van Pré lag in 2012 de gemiddelde huurprijs in het complex op 
€310,-. In een laatste publicatie (van AG-architecten) wordt nu ineens gesproken 
van een gemiddelde huurprijs van €383,-. Hoe kan dit verschil worden verklaard? 

Antwoord: 
De actuele gemiddelde huurprijs - van de nog regulier verhuurde woningen in het 
complex- is € 388,-. Dit verschil is te verklaren door huurprijswijzigingen bij 
mutatie. Woningen die recent zijn gemuteerd zijn tegen de geldende streefhuren 
verhuurd. 

20. Zoals gezegd wonen er veel ouderen. De trend is, dat steeds meer ouderen niet 
meer in een verzorgingstehuis terecht kunnen, maar zo lang mogelijk thuis moeten 
blijven wonen. Specifiek voor het Hof van Egmond pleit dat er voor, de bestaande 
sociale contacten in de wijk niet teveel te verstoren door zoveel mogelijk van de 
bewoners terug te laten keren na de ingreep. 
Daartoe leeft de wens onder bewoners om ook zoveel mogelijk van de woningen 
duurzaam geschikt te maken voor ouderenhuisvesting. Wordt hier in de plannen 
rekening mee gehouden? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 
De woningplattegronden worden qua indeling geoptimaliseerd om ze levensloop-
bestendig te maken. Er ontstaat bv. ruimte om een draaicirkel met een rolstoel te 
maken. In aanvulling hierop is er de mogelijkheid voor de bewoners om met 
gebruik van de urgentieregeling te verhuizen naar een passende woning 
(bijvoorbeeld gelijkvloers appartement) in een ander complex. 

21. Voor de tijdelijk leeggekomen woningen is Villex ingeschakeld voor tijdelijke 
verhuur op basis van de leegstandswet. Deze kraakwachten hebben echter 
aangegeven voor deze woningen maandelijks € 585,- te moeten betalen; anderhalf 
keer de prijs van de regulier verhuurde woningen (!). Bent u het met ons eens dat 
dit absoluut niet kan en niet mag en bent u bereid in brede zin het debat met de 
corporaties, met leegstandbeheerders en andere betrokkenen hierover aan te gaan? 
Dit lijkt naar onze mening namelijk op georganiseerde uitbuiting van precair 
gehuisveste en woningzoekenden in deze stad, die door woning schaarste zijn 
aangewezen op deze vorm van wonen. 

Antwoord: 
Voor de verhuur van tijdelijk leeggekomen woningen zijn er gezamenlijke 
afspraken gemaakt tussen de corporaties en Villex. Hierin zijn onder andere 
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afspraken gemaakt over de hoogte van de huren. Villex mag maximaal 85% van de 
maximaal redelijke huur doorberekenen aan haar tijdelijke huurders. 
Wij zien geen aanleiding om hierover met de corporaties het debat aan te gaan. 
Corporaties en Villex houden zich aan de wetgeving en afspraken omtrent tijdelijke 
verhuur en wij zien hier geen vorm van georganiseerde uitbuiting in. 

Hoogachtend, 

I 
I 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester. 

J. Scholten B.a. Schneiders 



Actiepartij 

SP« 
Haarlem, 2 april '14 

Raadsvragen ex. Artikel 38, 
Betreft: Sloop / nieuwbouw Hof van Egmond 

Geacht College, 

Er is recent een aantal artikelen verschenen over de geplande sloop / nieuwbouw door Pré 
Wonen, van 154 woningen in het complex Hof van Egmond in de Slachthuisbuurt. De fracties 
van de SP en de Actiepartij hebben daamaast al langer contact met bezorgde bewoners in deze 
buurt. Er is veel onrust over de plannen, over het Sociaal Project Plan en over het verbreken 
van de huurcontracten en wat de woonlasten in de toekomst zullen worden; er wordt 
geschermd met cijfers die zouden aantonen, dat de verhoogde huur die straks zal gelden, als 
de plannen doorgaan, goeddeels gecompenseerd zal worden door lagere energiekosten. De 
vraag is echter, hoe de corporatie tot die cijfers komt, omdat immers niemand kan voorspellen 
wat zowel de energieprijzen zullen zijn in de toekomst en evenmin wat de toekomst rond 
huurtoeslag zal worden. 
Actiepartij en SP zijn erg kritisch op het plan, temeer daar dit wijkje één van de weinige 
overgebleven woningen bevat in het laagste huursegment van sociale huurwoningen. In de 
wetenschap dat sommigen (bijvoorbeeld ouderen met alleen AOW) echt aangewezen zijn op 
dit goedkoopste huursegment, omdat ze eenvoudig niet meer huur kunnen betalen, maken wij 
ons over deze groep grote zorgen. 
Wij hebben over het project de volgende vragen aan het college: 

1. Het complex is sinds enkele jaren gemeentelijk monument. Desondanks wordt het complex 
volgens de plannen volledig gesloopt, op de voorgevels na. Nu er echter ook wijzigingen 
worden aangebracht aan die gevels, zoals het verhogen van de hoekwoningen, is de vraag hoe 
deze wijzigingen zich verhouden tot de monumentale status; komt die niet te vervallen bij 
zo'n ingrijpende wijziging en zo nee, hoe kunt u dit verklaren? 

2. Voor de eerste zes •proefwoningen' in de Pladellastraat (2-12) zijn op 22 augustus '13 twee 
aanvragen gepubliceerd onder de nummers 13-00473 en 13-00474. De eerste aanvraag betreft 
'verwijderen asbest' en de tweede behelst 'renoveren monumenten'. Deze laatste vergunning 
is verleend op 15 november en gepubliceerd op 22 november. Nergens vinden wij terug, dat 
ook de vergunning tot asbestverwijdering zou zijn verleend. Klopt het, dat deze niet verleend 
is en wat is daar de achtergrond van? 

3. Hoe kan het dat gesproken wordt van renoveren, terwijl het om sloop / nieuwbouw gaat, 
slechts m.u.v. de voorgevels? Hoe kunt u dit scharen onder renovatie? 



4. Kunt u ons de aanvraag en de tekeningen die bij deze aanvraag zijn goedgekeurd als bijlage 
toezenden? 

5. Waardoor wordt het verbreken van het huurcontract in dit project gerechtvaardigd? 

6. Volop zijn corporaties bezig met renovatie, waarbij duurzaamheidsmaatregelen worden 
getroffen (HR +++-glas, isolatie e.d.). In veel projecten (onder andere in de Van 
Zeggelenstraat, dat van label F naar A gaat) gaat hiermee de huur met zo'n € 49,- omhoog, 
hetgeen ongetwijfeld gecompenseerd wordt door de lagere energierekening. Voor de bewoners 
dus budgetneutraal of zelfs iets voordeliger. In het Hof van Egmond kiest Pré echter voor zeer 
forse huurverhogingen t.o.v. de huidige contracten. In veel gevallen zelfs een verdubbeling 
van ruim € 300,- naar de maximale sociale huurgrens van € 685,- (inmiddels opgelopen tot € 
699,-). Waarom wordt voor deze rigoureuze ingreep gekozen met bijbehorende forse 
huurverhogingen, i.p.v. renovatie en verduurzaming, zoals in andere complexen? 

7. Bij een ander deel van het genoemde project in de Van Zeggelenbuurt (Drilsmaplein e.o.) is 
wel ook sprake van sloop / nieuwbouw. Hierbij zijn de huurcontracten echter niet ontbonden, 
zoals bij het Hof van Egmond het voornemen is. Hoe is dit verschil te verklaren? 

8. Hoe wordt verwacht dat mensen die zijn aangewezen op woningen met een huur rond de € 
300,- a € 400,-, omdat het inkomen geen hogere huur toelaat, straks verdubbeling van die huur 
zullen kunnen opbrengen, indien die verdubbeling niet volledig gecompenseerd wordt door 
een lagere energierekening? 

9. Waar moeten deze (veelal oudere) bewoners straks naar toe, als deze verhoging van 
woonlasten eenvoudig niet door hen zijn op te brengen? Worden, na de starters, jongeren en 
studenten, die veelal precair gehuisvest zijn, nu (ook) de ouderen de nieuwe 'stads- en 
sloopnomaden'? 

10. Waar in de gemeente wordt het verdwijnen van zoveel woningen in het goedkoopste 
segment (tot € 450,- huur), gecompenseerd en hoe? 

11. Voorheen was die categorie huren tot € 450,- een specifieke categorie, waarvoor 
streefaantallen werden gehanteerd, binnen de totale kernvoorraad. Klopt het, dat die categorie 
geheel is komen te vervallen, zo ja, sinds wanneer en hoe wordt voorkomen dat mensen die 
vanwege een laag inkomen echt zijn aangewezen op deze lagere huren, nergens meer terecht 
kunnen? 

12. Krijgen de bewoners nog gelegenheid tot het laten opstellen van een second opinion 
omtrent de staat van de woningen en een second opinion m.b.t. de funderingen? Zo nee, 
waarom niet? 

13. Hoe staat het met het asbestverhaal; zo'n 17 jaar geleden is het complex al uitgebreid 
gerenoveerd; hoe kan het dan dat er nu nog steeds van asbest sprake zou zijn? 

14. Ook zou sprake zijn van noodzakelijke grondsaneringen (juist nodig vanwege de gekozen 
opzet van sloop / nieuwbouw; bij grootschalige renovatie zou daarvan geen sprake zijn 
geweest). Hoe zit dit precies en waarom is sanering nodig? 

15. De woningen hebben volgens de corporatie een G-label. Huurverhogingen zouden in dat 



geval niet toegestaan zijn. Toch zijn de standaard huurverhogingen doorgegaan t/m 2012. Hoe 
kan dit? 

16. Wat is precies de bedoeling van 6 identieke 'proefwoningen'? Het lijkt logischer voor 
verschillende woningtypen te kiezen, nu het om proefwoningen gaat. 

17. Mede door de gewijzigde indelingen, de isolatie en bijvoorbeeld plaatsing van de 
technische installaties, worden volgens sommige van de bewoners de bruibare oppervlakten 
van zeker de helft van de woningen juist kleiner, i.p.v. groter, zoals door de corporatie wordt 
voorgehouden. In dat geval is de informatie en de communicatie over dit project misleidend. 
Kunt u aangeven hoe het College hier naar kijkt? 

18. Worden er ook kapvergunningen aangevraagd voor de aanwezige bomen in en om het 
complex? 

19. Volgens cijfers van Pré lag in 2012 de gemiddelde huurprijs in het complex op € 310,-. In 
een laatste publicatie (van AG-architecten) wordt nu ineens gesproken van een gemiddelde 
huurprijs van € 383,-. Hoe kan dit verschil worden verklaard? 

20. Zoals gezegd wonen er veel ouderen. De trend is, dat steeds meer ouderen niet meer in 
een verzorgingstehuis terecht kunnen, maar zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen. 
Specifiek voor het Hof van Egmond pleit dat er voor, de bestaande sociale contacten in de 
wijk niet teveel te verstoren door zoveel mogelijk van de bewoners terug te laten keren na de 
ingreep. Daartoe leeft de wens onder bewoners om ook zoveel mogelijk van de woningen 
duurzaam geschikt te maken voor ouderenhuisvesting. Wordt hier in de plannen rekening mee 
gehouden? Zo nee, waarom niet? 

21. Voor de tijdelijk leeggekomen woningen is Villex ingeschakeld voor tijdelijke verhuur op 
basis van de leegstandswet. Deze kraakwachten hebben echter aangegeven voor deze 
woningen maandelijks € 585,- te moeten betalen; anderhalf keer de prijs van de regulier 
verhuurde woningen (!). Bent u het met ons eens dat dit absoluut niet kan en niet mag en bent 
u bereid in brede zin het debat met de corporaties, met leegstandbeheerders en andere 
betrokkenen hierover aan te gaan? Dit lijkt naar onze mening namelijk op georganiseerde 
uitbuiting van precair gehuisvesten en woningzoekenden in deze stad, die door 
woningschaarste zijn aangewezen op deze vorm van wonen. 

Bij voorbaat dank voor beantwoording. 

Met vriendelijke groet, 

Sjaak Vrugt en Inge Crul, 

Actiepartij, 

Anne Feite Bloem en Frits Garretsen, 

SP 
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Datum 
Ons kenmerk 

Planbeoordelaar 
Kopie aan 
Bijlage(n) 

Onderwerp 

18 november 2013 
2013-00473 
de heer GJ.A. de Jong 
info@ag-architecten.nl 

Ontvangstbevestiging sloopmelding 

Geachte heer Van Honk, 

U heeft op 13 augustus 2013 een melding van voorgenomen sloopwerkzaamheden 
als bedoeld in artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 ingediend voor het renoveren 
van monumenten aan de Pladellastraat 2-12 te Haarlem. Uw melding is 
geregistreerd onder zaaknummer 2013-00473. In deze brief informeren wij u 
hierover. 

Wij hebben uw melding getoetst aan de daarvoor geldende indieningsvereisten, 
zoals deze zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012. De conclusie is dat de 
verstrekte gegevens en bescheiden volledig zijn. 
Uw voorgenomen sloopwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, evenwel 
geheel voor uw verantwoording. Wij willen u er nog op wijzen dat u de rechtstreeks 
geldende voorschriften uit paragraaf 1.7 van het Bouwbesluit 2012 in acht dient te 
nemen 

Overige toestemming(en) 
Indien uw voorgenomen sloopwerkzaamheden strijdigheid opleveren met de Flora-
en faunawet en/of de Natuurbeschermingswet moet u een ontheffing aanvragen bij 
de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie. 

Wij wijzen u erop dat met de uitvoering van de sloopwerkzaamheden niet mag 
worden begonnen voordat het vervolg asbestinventarisatieonderzoek SC-540 type B 
ter nadere goedkeuring bij bureau Zuid van de afdeling Handhaving Bebouwde 
Omgeving is ingediend. 

Start sloopwerkzaamheden - Einde sloopwerkzaamheden 
Wij wijzen u er op dat u bureau Zuid van de afdeling Handhaving Bebouwde 
Omgeving van de gemeente Haarlem ten minste twee dagen voor de feitelijke 
aanvang van de sloopwerkzaamheden hiervan in kennis moet stellen (conform 
artikel 1.33 Bouwbesluit 2012). 



U dient dit te doen door een e-mail te zenden naar hbotoezicht@haarlem.nl met 
vermelding van de slooplocatie en uw zaaknummer: 2013-00473. 
Tevens dient u bovenstaand e-mailadres te gebruiken om de sloop gereed te melden 
uiterlijk één dag na afrondingen van de sloopwerkzaamheden. 

Als u een gemachtigde heeft aangegeven zal deze automatisch afschriften 
ontvangen aangaande uw melding. 

Nadere informatie 
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening. 
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur op 
telefoonnummer 023-5113874 en via e-mail: antwoord@haarlem.nl. 
Het bezoekadres is Zijlvest 39 in Haarlem. De openingstijden zijn van maandag tot 
en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur en donderdag tot 20.00 uur. 
Postadres: Gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem. 
Wij verzoeken u om bij vragen, overleg of correspondentie uw zaaknummer 2013-
00473 te vermelden. Hierdoor kunnen wij u sneller van dienst zijn. 

Met vriendelijke groet. 

Bureau Planbegeleiding en Advisering 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend 
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OMGEVINGSVERGUNNING 
Reguliere procedure 

Datum 15 NOV. 2013 
Ons kenmerk 2013-00474 

Bijlage(n) 1 • Procedureel; 2. Voorschriften; 3. Overwegingen; 4. Stukken behorende bij dit 
besluit 

Burgemeester en wethouders hebben op 13 augustus 2013 een aanvraag 
omgevingsvergunning ontvangen voor renovatie van zes woningen op het perceel 
Pladellastraat 2-12 te Haarlem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2013-
00474. 

I 
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BESLUIT 
Burgemeester en wethouders hebben, gelet op artikel 2.1, 2.2, 2.10 en 2.12, van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) besloten de 
omgevingsvergunning te verlenen. 

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de voorschriften, 
overwegingen en de bij dit besluit behorende stukken als bedoeld in respectievelijk 
bijlage 2,3 en 4, deel uitmaken van dit besluit. De omgevingsvergunning wordt 
verleend voor de volgende activiteit(en): 

- het (ver)bouwen van een bouwwerk (verder te noemen de activiteit bouwen); 
- het bouwen en/of gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een 

bestemmingsplan een beheersverordening, een exploitatieplan, de provinciale 
verordening Ruimte, de AMvB Ruimte of een voorbereidingsbesluit (verder te 
noemen de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening); 

- het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument 
of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument in een 
zodanige verordening op een wijze waardoor dat wordt ontsierd of in gevaar 
gebracht (verder te noemen activiteit monument); 

Het betreft hier de activiteit(en) als genoemd in artikel 2.1, eerste lid, onder a en c, 
en de activiteit(en) als genoemd in artikel 2.2, eerste lid, onder b, Wabo. 

Uitgestelde inwerkingtreding als bedoeld in artikel 6.2c, eerste lid, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht is aan de orde. 

Onderdeel van het besluit vormen: 
• Toepassing van artikel 2.12 lid 1, onder a, sub 2 Wabo, op grond van artikel 2.7 

Bor en artikel 4 lid l onder a van bijlage 2 Bor om af te wijken van artikel 13 
van de voorschriften van het bestemmingsplan Zomerzone Zuid. 
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Nog in te dienen gegevens 
Uiterlijk drie weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden moeten de 
volgende gegevens worden ingediend; 

Constructieve (detail-) berekeningen en tekeningen. De tekeningen en 
berekeningen moet u indienen bij een medewerker constructie van bureau 
Planbegeleiding en advisering van de afdeling Omgevingsvergunning; 
Er moet een proefkozijn worden gemaakt en ter beoordeling voorgelegd aan de 
architectuurhistoricus van de gemeente; 
Met de uitvoering van de bouwwerkzaamheden mag niet worden begonnen 
voordat vergunninghouder een bouwveiligheidsplan ter goedkeuring bij bureau 
Zuid van de afdeling Handhaving Bebouwde Omgeving heeft ingediend; 
De bouwwerkzaamheden mogen pas beginnen als bureau GEO-informatie en 
Basisregistraties van de gemeente Haarlem de bebouwingsgrenzen op het 
bouwterrein heeft uitgezet (artikel 1.24 Bouwbesluit 2012). Hiervoor moet u ten 
minste veertien dagen daarvoor een verzoek indienen bij de Hoofdafdeling 
Dienstverlening, afdeling Bedrijfsbureau, bureau GEO-informatie en 
Basisregistraties, telefoon 023-5115115; 
U dient, voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden, een saneringsplan (dit kan 
een BUS-melding zijn) in te dienen bij Meldpunt Bodem, Postbus 511, 2003 PB 
Haarlem; 

Bezwaarmogelijkheid en inwerkingtreding 
Tegen het besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes  
weken na bekendmaking door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt.  
De beschikking treedt pas in werking nadat de termiin voor het indienen van een  
bezwaarschrift is verstreken. 
Het bezwaarschrift kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders 
van Haarlem, postbus 511, 2003 PB Haarlem. 
Dit bezwaarschrift moet ten minste de volgende gegevens bevatten: 

naam en adres; 
de verzenddatum van uw brief; 
het besluit waartegen u bezwaar maakt; 
de redenen voor uw bezwaar; 
datum en uw handtekening. 

Vermeld in de linkerbovenhoek van de envelop 'bezwaar'. 

U kunt de inwerkingtreding van het besluit niet uitstellen door een bezwaarschrift in 
te dienen. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet 
in werking treedt, dan kan bij de rechtbank Haarlem een voorlopige voorziening 
worden gevraagd. 
Wanneer de voorlopige voorziening wordt aangevraagd schorst dit de werking van 
dit besluit totdat de rechtbank Haarlem over het verzoek heeft beslist. 
Het verzoek voorlopige voorziening moet aan dezelfde eisen voldoen als het 
bezwaarschrift. Wij wijzen u er op dat u voor de behandeling van uw verzoek 
griffierecht moet betalen. 

I 
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Wijze van indienen 
U kunt het verzoek voorlopige voorziening op twee manieren indienen: 
- Digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet daarvoor wel 

beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). U kunt op de 
genoemde site kijken voor de precieze voorwaarden. 
Per post. Het verzoek voorlopige voorziening moet in tweevoud worden 
ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 

I 
I 

Hoogachtend, 
n̂amens burgemeester enfwethpudef riem. 
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BIJLAGE 1: PROCEDUREEL 

Gegevens aanvrager 
Op 13 augustus 2013 hebben wij een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in 
de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van: 

Préferent Projectontwikkeling B.V. 
Rijksweg 347 
1991 AB Velserbroek 

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: 
Renovatie van gemeentelijke monumenten aan de Pladellastraat 2-12 te Haarlem. 

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende 
in de Wabo omschreven omgevingsaspecten: 

- activiteit bouwen; 
- activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening; 
- activiteit monument. 

Het betreft hier de activiteiten als genoemd in artikel 2.1, eerste lid, onder a, c, en 
de activiteiten als genoemd in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

Bevoegd gezag 
Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 
van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het 
bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij 
er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante 
aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Verder 
dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden 
voorschriften op elkaar zijn afgestemd. 

Volledigheid 
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor het bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur stellen van regels aan de wijze van indiening van een 
aanvraag om omgevingsvergunning en de gegevens en bescheiden die hierbij 
moeten worden aangeleverd. 
De regeling is uitgewerkt in het paragraaf 4.2 Bor met een nadere uitwerking in de 
Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). 

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op 
volledigheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is 
hierop in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens aan te vullen. We 
hebben de aanvullende gegevens ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag 
alsmede de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede 
beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De 
aanvraag is dan ook volledig en in behandeling genomen. 

I 
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Procedure 
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in 
paragraaf 3.2 Wabo (de reguliere voorbereidingsprocedure). De aanvraag is 
beoordeeld voor de activiteit bouwen aan artikel 2.10, voor de activiteit handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening aan artikel 2.12, voor de activiteit 
(gemeentelijk) monument aan artikel 2.18, Wabo. Tevens is de aanvraag getoetst 
aan het Bor en de Mor. 
Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde 
omgevingsvergunning. 

I 
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BIJLAGE 2: VOORSCHRIFTEN 

Aan deze omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften 
verbonden: 

Activiteit bouwen 
- Uitgestelde inwerkingtreding als bedoeld in artikel 6.2c, eerste lid, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht is aan de orde; 
- U dient, voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden, een saneringsplan (dit kan een 
BUS-melding zijn) in te dienen bij Meldpunt Bodem, Postbus 511, 2003 PB 
Haarlem; 
- De bouwwerkzaamheden mogen pas beginnen als bureau GEO-informatie en 
Basisregistraties van de gemeente Haarlem de bebouwingsgrenzen op het 
bouwterrein heeft uitgezet (artikel 1.24 Bouwbesluit 2012). Hiervoor moet u ten 
minste veertien dagen daarvoor een verzoek indienen bij de Hoofdafdeling 
Dienstverlening, afdeling Bedrijfsbureau, bureau GEO-informatie en 
Basisregistraties, telefoon 023-5115115; 
- Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het 
Bouwbesluit en de Haarlemse bouwverordening en de krachtens die regelingen 
gestelde nadere regels; 
- De houder van de vergunning moet ten minste twee werkdagen voor de feitelijke 
aanvang van de bouwwerkzaamheden, de gemeente Haarlem schriftelijk in kennis 
stellen, van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van 
ontgravingswerkzaamheden (artikel 1.25 lid 1 Bouwbesluit 2012). Dit kan door een 
e-mail te zenden naar bureau Zuid van de afdeling Handhaving Bebouwde 
Omgeving (hbo(a),haarlem. nl) met de vermelding van het bouwadres, onderwerp en 
uw zaaknummer 2013-00474; 
- De verleende vergunning inclusief tekeningen en andere bijlagen moeten digitaal 
of op papier op de bouwlocatie aanwezig zijn. Indien een controlerend ambtenaar 
daar om vraagt, moeten deze gegevens ter inzage worden gegeven (artikel 1.23 
Bouwbesluit 2012); 
- Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen uit de nota 
Bouwlawaai van de gemeente Haarlem; 
- Het bouwafval moet u scheiden in de volgende categorieën: 

1. gevaarlijk afval (zie het Besluit aanwijzing gevaarlijke stoffen); 
2. kunststoffen die voor hergebruik geschikt zijn; 
3. minerale wol; 
4. papier; 
5. overig afval. 

Categorie 1 t/m 4 moet u afvoeren naar een verwerkingsbedrijf met een vergunning 
volgens de Wet Milieubeheer, of meegeven aan een bevoegd inzamelaar van 
bedrijfsafValstoffen. De categorie overig afval moet u afvoeren naar een 
sorteerbedrijf dat ongesorteerd bouwafval in ontvangst mag nemen. 
- Met de uitvoering van de bouwwerkzaamheden mag niet worden begonnen 
voordat vergunninghouder een bouwveiligheidsplan ter goedkeuring bij bureau 
Zuid van de afdeling Handhaving Bebouwde Omgeving heeft ingediend; 
- Met de uitvoering van werkzaamheden waar aanvullende constructietekeningen 
en/of -berekeningen aan ten grondslag liggen mag niet worden begonnen voordat de 
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medewerker constructie van bureau Planbegeleiding en advisering, afdeling 
Omgevingsvergunningen heeft verklaard hiertegen geen bezwaar te hebben. De 
vergunninghouder dient hiertoe ten minste drie weken voor de aanvang van de 
desbetreffende constructiewerkzaamheden (detail) berekeningen en tekeningen aan 
te leveren bij de medewerker constructie; 
- Met betrekking tot het gekozen heisysteem willen wij u attenderen op de plicht 
van de gemeente om handhavend op te treden indien uit metingen, n.a.v. klachten 
uit de omgeving, blijkt dat niet aan de eisen m.b.t. geluid en trillingen zoals 
omschreven in de bouwverordening wordt voldaan. Om mogelijke stagnatie tijdens 
uitvoering te voorkomen, adviseren wij om de keuze voor het nu gekozen systeem 
te heroverwegen; 
- De houder van de vergunning moet de gemeente Haarlem ten minste op de dag 
van de beëindiging van de bouwwerkzaamheden schriftelijk in kennis stellen van de 
beëindiging van de werkzaamheden (artikel 1.25 lid 2 Bouwbesluit2012). 

Activiteit monument 
Voordat met de uitvoering van de kozijnen wordt begonnen moet er een proefkozijn 
worden gemaakt en ter beoordeling worden voorgelegd aan de 
architectuurhistoricus van de gemeente. 

I 
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BIJLAGE 3: OVERWEGINGEN 

Aan dit besiuit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten 
grondslag: 

Activiteit bouwen 

INLEIDING 
De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld 
in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo 
gestelde toetsingsaspecten. 
Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden. 

De activiteit heeft betrekking op de volgende werkzaamheid/ werkzaamheden: 
- Het verbouwen van woningen aan de Pladellastraat 2-12. 
Voor iedere werkzaamheid heeft een toetsing plaatsgevonden. 

TOETSING 
Geldend bestemmingsplan 
De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Zomerzone 
Zuid" is vastgesteld door de gemeenteraad op 8 juli 2010, onder nummer 
2010/114169. 
Op de verbeelding heeft het betreffende perceel de bestemming "Wonen" en 
"Tuin - 2". Deze bestemmingen vinden hun weerslag in artikel 17 en 13 van de 
voorschriften behorende bij het bestemmingsplan. 
Het bouwplan is getoetst aan voornoemd bestemmingsplan. De toets luidt als volgt: 
De gronden ter plaatse hebben de volgende bestemmingen: 
- Wonen (artikel 17): de maximaal toegestane bouwhoogte van de hoekwoningen 
is 7 meter en van de middenwoningen 6 meter. 
-Tuin 2 (artikel 13) : Aan-en bijgebouwen zijn toegestaan van maximaal 50% 
van het bestemmingsvlak en maximaal 40 m2. Er is een bouwhoogte toegestaan van 
maximaal 0,25 meter boven de eerste verdiepingsvloer met een maximum van 3 
meter. 

De hoofdbebouwing wordt buiten het bouwblok gebouwd. Aan de achterzijde wordl 
1.61 meter in de tuinbestemming gebouwd. De bouwhoogte is aan de voor en 
achterzijde 5,970 meter. 

Strijd met het bestemmingsplan. 
De activiteit is in strijd met artikel 13 (Tuin-2). De bouwhoogte van de aanbouw is 
hoger dan 3 meter namelijk 5,97 meter. Op de tuinbestemming wordt een uitbouw 
gerealiseerd van 1,61 meter diep met een hoogte van 5,97 meter. 
Medewerking kan worden verleend met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a 
onder 2 (kruimelgeval). 

De aangevraagde activiteit is in strijd met artikel 13 van de voorschriften behorende 
bij bestemmingsplan Zomerzone Zuid. Dit betekent dat wij de 
omgevingsvergunning in beginsel moeten weigeren tenzij: 
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de aangevraagde activiteit in lijn is met de in het bestemmingsplan opgenomen 
regels inzake afwijking; 
een AMvB van het mogelijk maakt om van het bestemmingsplan af te wijken; 
de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de 
motivering van de beschikking een goede ruimtelijke onderbouwing bevat; 

Wij hebben de aangevraagde activiteit aan de hiervoor genoemde uitzonderingen 
getoetst. De resultaten van deze toetsing staan beschreven bij de overwegingen van 
de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening van deze 
beschikking. 
Onder verwijzing naar de overwegingen van de activiteit handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening van deze beschikking merken wij op dat de 
omgevingsvergunning, gelet op artikel 2.10, lid 2 en 2.12, lid 1 onder a sub 2 Wabo 
op deze grond wel kan worden verleend. 

Archeologisch bestemmingsplan 
Daamaast geldt ter plaatse het "Facetbestemmingsplan Archeologie", vastgesteld 
door de Gemeenteraad op 25 juni 2009, onder nummer 2009-119646 . 
Op de verbeelding heeft het betreffende perceel de bestemming categorie 4. Deze 
bestemming vindt zijn weerslag in artikel 2.2 van de voorschriften behorende bij dit 
bestemmingsplan. 
Hierin is bepaald dat binnen deze bestemming voor bodemverstorende activiteiten 
van meer dan 2500 tn2 en dieper dan 30 cm een archeologisch rapport moet worden 
overgelegd. 
Bij het voorliggende bouwplan vinden wel bodemverstorende activiteiten plaats. 
Deze zijn echter minder dan toegestaan. Er hoeft daarom geen archeologisch 
rapport te worden overgelegd. 

Hiermee is de bouwactiviteit niet in strijd met dit bestemmingsplan. 

Welstand 
De activiteit bouwen is voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. 
Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking 
heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand. Samengevat luidt het advies 
als volgt: 
Akkoord nu het ontwerp voldoet aan de ruimtelijke kwalliteitscriteria voor 
gebiedsdeel "Eerste Stadsuitbreidingen buiten de Vestinggracht 1870-1920' ten 
aanzien van veel voorkomende verbouwwerkzaamheden, waaronder uitbouwen, 
oorspronkelijk, authentiek materiaalgebruik met zorgvuldig en expliciet ontworpen 
detaillering, de omstandigheid dat monumentale waarden grotendeels intact blijven, 
onder voorwaarde dat proefkozijn ter beoordeling van der architectuurhistoricus 
wordt voorgelegd. 

Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend. 

Bouwbesluit 
De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het 
Bouwbesluit 2012. 
Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend. 
De voorschriften worden aan de omgevingsvergunning verbonden. 

I 
I 
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Bouwverordening 
Bodem. 
Conform het gestelde in artikel 2.1.5 van de Haarlemse bouwverordening is bij de 
aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, een onderzoek 
betreffende de bodemgesteldheid als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de 
Woningwet ingediend. 
Wij hebben op basis van het ingediende bodemonderzoeksrapport en het advies 
daarover van Bureau Bodem van de Gemeente Haarlem het vermoeden dat er ter 
plaatse van het bouwwerk sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging met zink als bedoeld in de Wet bodembescherming. 
Uitgestelde inwerkingtreding als bedoeld in artikel 6.2c, eerste lid, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht is daarom aan de orde. 
Dit houdt in dat de omgevingsvergunning niet eerder in werking treedt dan nadat 
een melding van een voornemen tot sanering als bedoeld in artikel 39b, derde lid, 
van de Wet bodembescherming is gedaan en de bij of krachtens het vierde lid van 
dat artikel gestelde termijn is verstreken. 
Dit wordt als voorschrift aan de omgevingsvergunning verbonden. 
Het bovenstaande in overweging te hebben genomen is het advies van de afdeling 
Milieu, bureau Bodem positief. 

Parkeren. 
De activiteit is voorgelegd aan de afdeling Openbare Ruimte Groen en Verkeer en 
is getoetst aan de voorschriften uit de Haarlemse bouwverordening inzake parkeren. 
Samengevat luidt het advies als volgt: 
De Haarlemse bouwverordening verlangt dat indien de omvang of de bestemming 
van een gebouw daartoe aanleiding geeft, ten behoeve van het parkeren of stallen 
van auto's in voldoende mate ruimte moet zijn aangebracht in, op of onder dat 
gebouw dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij een gebouw hoort. Om 
de omvang te bepalen wordt gebmik gemaakt van de tabel parkeemormen uit 
bijlage 13. 
Het bouwplan betreft de sloop-Znieuwbouw van 6 monumentale woningen. De 
parkeerbehoefte blijft gelijk en wordt ook in de huidige situatie in de openbare 
mimte opgevangen. Voor de woningen is een parkeerstrook van circa 31 meter 
beschikbaar. 
Het bovenstaande in overweging te hebben genomen is het advies van de afdeling 
Openbare Ruimte Groen en Verkeer positief. 

- Met betrekking tot het gekozen heisysteem willen wij u attenderen op de plicht 
van de gemeente om handhavend op te treden indien uit metingen, n.a.v. klachten 
uit de omgeving, blijkt dat niet aan de eisen m.b.t. geluid en trillingen zoals 
omschreven in de bouwverordening wordt voldaan. Om mogelijke stagnatie tijdens 
uitvoering te voorkomen, adviseren wij om de keuze voor het nu gekozen systeem 
te heroverwegen. 

De activiteit voldoet aan (overige) voorschriften uit de Haarlemse bouwverordening 
(nummer 54 / 1 oktober 2010). Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze 
grond worden verleend. 

I 
I 



Haarlem 
l l I CONCLUSIE 
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van het 
bouwwerk zijn er ten aanzien van de activiteit bouwen geen redenen om de 
omgevingsvergunning te weigeren. _ 
In deze beschikking zijn voor de activiteit bouwen voorschriften opgenomen. 

Activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 

INLEIDING 
De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld 
in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.12 Wabo 
gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden. • 

De activiteit heeft betrekking op de volgende werkzaamheid/werkzaamheden: 
- Het verbouwen van woningen aan de Pladellastraat 2-12. 
Voor iedere werkzaamheid heeft een toetsing plaatsgevonden. 

TOETSING 
Onder verwijzing naar de toets aan het bestemmingsplan "Zomerzone Zuid" die 
staat beschreven bij de overwegingen van de activiteit bouwen van deze 
beschikking merken wij op dat de aangevraagde bouwactiviteit in strijd is met 
artikel 13 van de bij dit bestemmingsplan behorende voorschriften. 
Deze strijdigheid kan niet worden opgelost met toepassing van de in het 
bestemmingsplan opgenomen regels inzake afwijking. Dit betekent dat wij de 
omgevingsvergunning in beginsel moeten weigeren. 
Medewerking is echter op grond van artikel 2.7 Bor en artikel 4 lid onder a van 
bijlage II Bor mogelijk met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a sub 2 Wabo. 
Over de relatie tussen de aangevraagde activiteit en deze uitzonderingsgrond merkt 
de afdeling Ruimtelijk Beleid, team Stedenbouw en planologie het volgende op: 
De renovatie van de Pladellastraat 2-12 is een proef die vooraf gaat aan de renovatie 
van het gehele monumentale blok "Hof van Egmond". Als de gekozen 
bouwmethode succesvol blijkt zal het hele blok zo worden aangepakt. De 
stedenbouwkundige structuur verandert niet, de aanpassingen liggen in het 
binnengebied van het blok en zijn voornamelijk gericht op het vergroten van de 
huidige, krap bemeten, woningen. Het blok heeft monumentale status, die vooral 
geldt voor gevels aan de straatzijde. Deze blijven in het geheel behouden. Het 
vergroten van de woningen gebeurt binnen de bestaande bouwstijl en zal een 
vergroting van woongenot en bruikbaarheid opleveren. 
Het bovenstaande in overweging te hebben genomen is het advies van de afdeling 
Ruimtelijk Beleid. 
Gelet op het bovenstaande kan de omgevingsvergunning met toepassing van artikel 
2.12, lid 1, onder a sub 2 Wabo op deze grond worden verleend. 

CONCLUSIE 
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het gebruiken van gronden of 
bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, zijn er ten aanzien van de activiteit 
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handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening geen redenen om de 
omgevingsvergunning te weigeren. 

In deze beschikking zijn voor de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening voorschriften opgenomen. 

Activiteit monument (gemeentelijk monument) 

INLEIDING 
De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld 
in artikel 2.2, eerste lid, onder b Wabo niet voldoet aan het in de 
monumentenverordening van de gemeente Haarlem gestelde toetsingskader. Een 
toetsing aan dit kader heeft plaatsgevonden. 

De Pladellastraat 2-12 maakt deel uit van het Hof van Egmond, een 
volkswoningbouwcomplex dat recentelijk is aangewezen als gemeentelijk 
monument. Het Hof van Egmond werd gerealiseerd in de jaren 1924-1926 als 
woningbouwcomplex voor gemeente-personeel. De stedenbouwkundige setting 
werd getekend door de toenmalig directeur Openbare Werken L.C. Dumont. 
Architect Th.J. Roetering leverde het ontwerp van de woningen. 
Het complex heeft een symmetrische opzet met een centraal gelegen plein met 
plantsoen omkaderd door bouwblokken. De architectuur is sober met platte daken 
en baksteen gevels. Verbijzonderingen door middel van metselwerk in twee 
kleuren, risalerende geveldelen en breed overstekende bakgoten, geven het complex 
architectonische meerwaarde. 
De hoofdopzet is goed bewaard gebleven, maar tijdens een recente renovatie zijn 
ramen en deuren vernieuwd en de gevels gereinigd. 
Bij de aanwijzing tot gemeentelijk monument was bekend dat het complex emstige 
bouwkundige (ftmderings)problemen heeft, waardoor ingrijpende renovatie 
noodzakelijk is. Een eerder uitgevoerd funderingsherstel bleek helaas niet afdoende. 
Een volledige restauratie , zoals dat verwacht mag worden bij een monument is in 
dit geval niet haalbaar. Om de stedenbouwkundige waarde van het complex en de 
architectonische waarde van de gevels te behouden is gekozen voor het behoud van 
de voor- en zijgevels met daarachter nieuwbouw. Daarbij zal een aanzienlijk deel 
van de monumentale waarden verloren gaan. 
Dit is natuurlijk een drastische keuze die niet zomaar gemaakt wordt. Er is daarom 
over dit plan intensief vooroverleg geweest met de Gemeente Haarlem. Naast de 
redengevende omschrijvingen die ten behoeve van de aanwijzing tot gemeentelijk 
monument zijn gemaakt, waarbij met name de geschiedenis van het complex en het 
exterieur uitgebreid zijn beschreven is recentelijk ook het interieur bezocht. 
Bij dit interieur-bezoek is geconstateerd dat deze geen bijzondere meerwaarde 
heeft. Wel is er in de woningen sprake van traditioneel materiaalgebruik met een 
detaillering die passend is bij woningen uit deze periode. Ook de achtergevels en de 
binnenterreinen zijn bekeken. De binnenterreinen en de achtergevels op de begane 
grond zijn door de diverse aan- en uitbouwen erg rommelig en hebben geen 
monumentale waarden. De achtergevels van de verdieping zijn weliswaar aangetast 

I 
I 
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door de nieuwe ramen, maar zijn verder gaaf. Ze hebben geen architectonische 
verbijzonderingen maar de onaangetaste structuur van het complex op dit niveau is 
zeker waardevol en beschermenswaardig. 
Op basis van de redengevende omschrijving en het bezoek ter plekke kan 
geconstateerd worden dat de monumentale waarden van het complex met name 
zitten in de bijzondere stedenbouwkundige setting ervan, de karakteristieke 
architectonische verschijningsvorm met in gevarieerd kleurgebruik uitgevoerde 
bakstenen gevels, de risalieten en de breed overstekende bakgoot en in de 
cultuurhistorische waarde als goed bewaard voorbeeld van volkswoningbouw uit de 
eerste helft van de 20ste eeuw. 
Het voorliggende bouwplan betreft een proefblok van 6 woningen aan de 
Pladellastraat. Op basis van de bevindingen van de renovatie van dit blok zal de rest 
van het complex worden aangepakt. 
Het plan van aanpak betreft het handhaven van de voorgevels en de zijgevels van 
het bouwblok. De woningen worden opnieuw ingedeeld en worden uitgebouwd 
over twee bouwlagen. De bestaande smalle en diepe uitbouw komt hiermee te 
vervallen. De achtergevel wordt dus geheel vernieuwd en opnieuw opgetrokken in 
een lichte kleur baksteen zoals die ook voorkomt in de voorgevel. Hoewel er sprake 
is van sloop van de bestaande achtergevel is de ingreep toch verdedigbaar. De 
nieuwe achtergevel is zorgvuldig ontworpen en betekent daarmee geen 
onaanvaardbare aantasting van het monumentale complex. Verder wordt het 
binnenterrein opgeschoond en heringericht, wat een aanzienlijke verbetering betreft 
ten opzichte van de bestaande situatie. 
De bestaande woningen zijn slecht geïsoleerd en de renovatie wordt ook 
aangegrepen om dit aanzienlijk te verbeteren. De dikkere tussenwanden gaan ten 
koste van de toch al niet al te brede woningen. De uitbouw maakt het mogelijk om 
desondanks een goede plattegrond te maken. Het interieur gaat hierbij geheel 
verloren. De geringe interieurwaarde en de mogelijkheid om de woningen te 
verbeteren maken deze ingreep aanvaardbaar. 
De oorspronkelijke indeling van de ramen en de voordeur wordt weer 
teruggebracht. Er is echter geen sprake van een volledige reconstructie. De kozijnen 
worden uitgevoerd in hardhout en er wordt isolatieglas toegepast. Op zich is 
hardhout akkoord mits dit traditioneel wordt geconstrueerd zonder v-naden. Voor 
de roedenverdeling worden Wiener Sprosse toegepast. De ventilatie-roosters die 
worden toegepast (in de achtergevel) worden zoveel mogelijk uit het zicht geplaatst. 
Een goede uitwerking van de details, zoals die van de raamindeling is essentieel 
voor het slagen van het project. Omdat de oorspronkelijke ramen zijn verdwenen en 
er alleen globale tekeningen van zijn is het lastig om dit onderdeel goed te 
beoordelen. Voorgesteld wordt om een proefkozijn te laten maken en deze ter 
beoordeling voor te leggen. 

Conclusie: het ingrijpende plan om het Hof van Egmond te renoveren waarbij de 
achtergevels en het interieur worden gesloopt zal ten koste gaan van de 
monumentale waarden van het complex. Maar het betekent ook dat het complex, 
ondanks zware funderingsproblemen grotendeels behouden blijft. De 
stedenbouwkundige opzet, de voor- en zijgevels en de overstekende goot die 
allemaal wezenlijk zijn voor de monumentale waarden blijven behouden. Verder 
komen er kwalitatief goede woningen voor terug, zowel qua indeling als op het 

I 
I 
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gebied van energieprestaties. En deze kwaliteiten zijn belangrijk voor de 
instandhouding van het monumentale complex. 
Tenslotte wordt het beeld aan de voorzijde verbeterd door de oorspronkelijke 
raamindeling terug te brengen. Om te zorgen dat deze ook daadwerkelijk het 
beoogde niveau behalen zal een proefkozijn ter beoordeling aan de gemeentelijk 
architectuurhistoricus worden voorgelegd ter beoordeling. 

I 
I 
I 
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BIJLAGE 4: STUKKEN BEHORENDE BIJ BESLUIT 

De volgende stukken maken onderdeel uit van dit besluit: 

- Formulier aanvraag omgevingsvergunning d.d. 13 augustus 2013; 
- Tekeningenset 1541EGMO bestaande en nieuwe toestand bestaande uit 53 bladen 

van 05-08-2013; 
- Rapport PR4614 Type A l 1500, bouwbesluitberekeningen bestaande uit 13 bladen 

van 19-07-2013; 
- Rapport PR4614 Type A6 hoek 1500, bouwbesluitberekeningen bestaande uit 14 

bladen van 19-07-2013; 
- Rapport PR4614 Type A steeg 1500, bouwbesluitberekeningen bestaande uit 13 

bladen van 19-07-2013; 
- Rapport PR4613, bouwbesluitberekeningen verdunningsfactor bestaande uit 2 

bladen van 19-07-2013; 
- Rapport 13019 EPC Type A l , EPC berekeningen bestaande uit 10 bladen van 
26-07-2013; 

- Rapport 13019 EPC Type A6 rechts, EPC berekeningen bestaande uit 10 bladen 
van 26-07-2013; 

- Rapport 13019 EPC Type A6 links, EPC berekeningen bestaande uit 10 bladen 
van 26-07-2013; 

- Rapport verkennend bodemondezoek bestaande uit 71 bladen van 07-10-2013; 
- Constructietekeningen T-BA-01 t/m 03; 
- Constructietekening 12P085, grondboringen bestaande uit 27 bladen 

van 08-06-2013. 

I 
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HOF VAN EGMOND 
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
Hoogniveau monumentenrenovatie 162 woningen 
PROEFBLOK 6 WONINGEN PLADELLASTRAAT2-f2 
i.o.v. Préferent Projectontwikkeling 
1541EGMO 05-08-2013 a r c h i t e c t e n 



tekeningnummer onderwerp schaal datum 

SITUATIE 1541EGMO-OV-SIT-001 
1541EGMO-OV-SIT-002 

situatie omgeving Hof van Egmond' 
situatie ensemble met proefblok 

Pladellastraat hele blok 
Pladellastraat hele blok 

19-07-2013 
19-07-2013 

ARTISTIMPRESSIES 
1541EGMO-OV-ART-Ai-1 
1541EGMO-OV-ART-Ai-2 
1541EGMO-OV-ART-Ai-3 

artistimpressie bestaand / nieuw voorgevel 
artistimpressie bestaand / nieuw zijgevel 
artistimpressie achtergevels 

Pladellastraat hele blok 
Pladellastraat hele blok 
Pladellastraat hele blok 

19-07-2013 
19-07-2013 
19-07-2013 

PLATTEGRONDEN 
BESTAAND BLOKOVERZICHT 

1541EGMO-OV-PLG-BP0 
1541EGMO-OV-PLG-BP1 
1541EGMO-OV-PLG-BP2 
1541EGMO-OV-PLG-BP0S 
1541EGMO-OV-PLG-BP2S 

bestaand blok plattegrond BGG 
bestaand blok plattegrond l e verd. 
bestaand blok plattegrond dak 
slooptekening plattegrond BGG 
slooptekening plattegrond dak 

Pladellastraat hele blok 
Pladellastraat hele blok 
Pladellastraat hele blok 
Pladellastraat hele blok 
Pladellastraat hele blok 

1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 

19-07-2013 
19-07-2013 
19-07-2013 
19-07-2013 
19-07-2013 

PLATTEGRONDEN 
NIEUW BLOKOVERZICHT 

1541EGMO-OV- PLG-NPOp 
1541EGMO-OV-PLG-NP1p 
1541 EGMO-OV- PLG-NPF 
1541 EGMO-OV- PLG-NPQ 
1541 EGMO-OV- PLG-NP1 
1541 EGMO-OV- PLG-NP2 

NIEUW blok plattegrond BGG presentatie Pladellastraat hele blok 1:100 
NIEUW blok plattegrond le verd. presentatie Pladellastraat hele blok 1:100 
NIEUW blok plattegrond fundering Pladellastraat hele blok 1:100 
NIEUW blok plattegrond BGG bouwkundig Pladellastraat hele blok 1:100 
NIEUW blok plattegrond verd. bouwkundig Pladellastraat hele blok 1:100 
NIEUW blok plattegrond dak bouwkundig Pladellastraat hele blok 1:100 

19-07-2013 
19-07-2013 
19-07-2013 
19-07-2013 
19-07-2013 
19-07-2013 

PLATTEGRONDEN 
BESTAAND PER WONING 

1541 EGMO-OV- PLG-BA1 
1641 EGMO-OV-PLG-BA6 
1541 EGMO-OV-PLG-BP2 

bestaand plattegrond type Al 
bestaand plattegrond type A6 
bestaand plattegrond type AG aan steeg 

Pladellastraat 4-6-8-10 
Pladellastraat 12 
Pladellastraat 2 

1:50 
1:50 
1:50 

19-07-2013 
19-07-2013 
19-07-2013 

PLATTEGRONDEN 
NIEUW PER WONING 

1541 EGMO-OV- PLG-NA1 p NIEUW plattegrond type Al presentatie Pladellastraat 4-6-8-10 1:50 19-07-2013 
1541 EGMO-OV-PLG-NA1 NIEUW plattegrond type Al bouwkundig Pladellastraat 4-6-8-10 1:50 19-07-2013 
1541 EGMO-OV-PLG-NA6p NIEUW plattegrond type A6 presentatie Pladellastraat 12 1:50 19-07-2013 
1541 EGMO-OV-PLG-NA6 NIEUW plattegrond type A6 bouwkundig Pladellastraat 12 1:50 19-07-2013 
1541EGMO-OV-PLG-NP2p NIEUW plattegrond type A6 aan steeg pres. Pladellastraat 2 1:50 19-07-2013 
1541EGMO-OV-PLG-NP2 NIEUW plattegrond type A6 aan steeg bouwk Pladellastraat 2 1:50 19-07-2013 

GEVELS 
BLOKOVERZICHT 

1541EGMO-OV-GEV-Pb/n1 
1541 EGMO-OV- GEV-Pb/n2 
1541 EGMO-OV- GEV-Pb/n3 

bestaand en nieuw voorgevels 
bestaand en nieuw zijgevels 
bestaand en nieuw achtergevels 

Pladellastraat hele blok 
Pladellastraat 2 en 12 
Pladellastraat hele blok 

1:100 
1:100 
1:100 

19-07-2013 
19-07-2013 
19-07-2013 

1541 EGMO-OV-GEV-B-A1 bestaand voor- achtergevel type Al Pladellastraat 4-6-8-10 1:50 19-07-2013 
1541 EGMO-OV- GEV-N-A1 NIEUW voor- achtergevel type Al Pladellastraat 4-6-8-10 1:50 19-07-2013 

GEVEL 1541 EGMO-OV-GEV-B-A6 bestaand voor- achtergevel type A6 Pladellastraat 12 1:50 19-07-2013 
PER WONING 1541 EGMO-OV-GEV-N-A6 NIEUW voor- achtergevel type A6 Pladellastraat 12 1:50 19-07-2013 

1541 EGMO-OV-GEV-B-P2 bestaand voor- achtergevel type A6-steeg Pladellastraat 2 1:50 19-07-2013 
1541 EGMO-OV-GEV-N-P2 NIEUW voor- achtergevel type A6-steeg Pladellastraat 2 1:50 19-07-2013 

DOORSNEDE 1541 EGMO-OV- DRS-N-A1 NIEUW principedoorsnede type Al Pladellastraat 4-6-8-10 1:50 19-07-2013 

DETAILS 1541 EGMO-OV- DET-001 detailbladen Pladellastraat hele blok 1:5 19-07-2013 

B I J L A G E N -uitgangspunten berekening constructeur 12-031, tekeningen T-BA-01/02/03, d.d. 16-07-2013 
-rapportage bouwbesluittoetsing PR4614d.d. 19-07-2013 type A1/A6/A6 alt., PR4ei 3 verdunningsfactor 
-EPC berekening 13019 d.d. 26-07-2013 type A1/A6/A6 alt. 
-notulen Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit d,d.13-05-2013 (in bezit Gemeente / accountmanager) 
-Advies bureau Vijn, planologische procedure d.d. 08-05-2013 (in bezit Gemeente / accountmanager) 

Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
Alle maten in het werk te controleren 

werk:PROEFBLOK 'Hof van Egmond' Pladellastraat 
onderwerp: situatie Hof van Egmond 
schaal: nvt 
datum 19-07-2013 
gewijzigd: 05-08-2013 

1541EGMO-OV-SIT -001 

rc? 
1541EGMO-OV-PLG-053-GP printdatum 05-08-2013. formaat A3 

AG architecten bv 

Nijverheidsweg 50a 2031 CP Haarle 
postbus 1578 2003 BP Haarlem 

T 023 5316964 F 023 5345370 info@AG-architeclen.nl 



OMGEVINGSVERGUNNING AANVRAAG PROEFBLOK 

Deze aanvraag omgevingsvergunning is tbv een 6-tal woningen, 
behorende tot 1 bouwblok aan de Pladellastraat nr2-nr1 2 te Haarlem. 

Dit bouwblok maakt deel uit van een monumentaal ensemble 'Hof van 
Egmond'. Na uitgebreide inventarisatie en overleg met diverse 
belanghebbende en adviescommissies is besloten de monumentale 
voor- en zijgevels en onderdelen van de gevels te handhaven en deze 
als een schil rond nieuw te bouwen woningen te behouden. 
Kozijnen in deze gevels zullen min of meer naar hun oorspronkelijke 
verschijningsvorm worden teruggebracht. 

Depositie van de nieuwe achtergevel over twee lagen is circa l.ömtr 
buiten de bestaande. De bestaande achteruitbouw over de helft van 
de woningbreedte en 3mtrdiep komt qua volume te vervallen. 

Deze aanvraag omgevingsvergunning en het daarbij horende plan van 
aanpak van dit blok met 6 woningen zal als basis dienen voor de in de 
toekomst uit te voeren grootschalige aanpak van het hele 'Hof van 
Egmond'. 

Algemene eisen tbv plattegrondtekeningen met betrekking tot bouwbesluit 

Voor beslaande en monumentwaardige onderdelen die behouden blijven geldt het rechtens verkregen 
niveau. 

Bovenzijde doorvalbeveiligingen en/of hekwerken t.o.v. vloeroppervlak 
is groter of gelijk aan 1 meter (Max hoogte vloerhoogte <13meter+maaiveld) 
over afscheidingen / doorval: 
•t.p.v. (een al dan niet beweegbaar raam) bk.vaste onderdorpel= is min. 0.85meter+vlp. 
-hebben geen opstapmogelijkheden tussen 0,2 en 0,7 meter boven tredevlak / vip. 
-hebben tot 0,7meter boven vloerpeil of tredevlak geen openingen groter dan 0,1 meter 

Vrije doorgang (maatvoering binnendeuren): 
Voor alle ruimtes met een woonfunctie geldt voor binnendeuren; 
Hoogte is groter of gelijk aan 2,3 meier + vloer en dagmaat is groter of gelijk aan 0,85meler 
Doorgangsbreedtes van de verkeersroules en dagmalen van deuren staan in tekening aangegeven 

Bereikbaarheid: 
Ter plaatse van de toegang van de woning is het hoogteverschil met de 
aansluitende afgewerkte vloer kleiner of gelijk aan 20mm., zie bijgeleverde details. 
De trappen voldoen aan de normen gesteld volgens het bouwbesluit, alsmede NEN 3509 
Inbraakwerendheid 
Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen in een uitwendige 
scheidingsconstructie, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een inbraak
werendheid die voldoet aan weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096. 
Kozijnen, glasvulling, hang- en sluitwerk voldoen aan de eisen gesteld in het politiekeurmerk. (PKVW)  

Geluidwering tussen ruimte van dezelfde gehmiksfunctie: 
Tussen verblijfsruimles onderling en lussen verblijfsruimtes en schacht zijn de wanden uitgevoerd in 
Gibo-zwaar, hiermee wordt voldaan aan de gestelde eis van -20dB voor lucht- en contactgeluid 

Wateropname; badkamer en toiletruimtes zijn voorzien van vioer- en wandtegels. 
Badkamers tot minimaal 2,1 mtr +vioerpeil, toiletten tot minimaal 1,2mtr vloerpeil 
Ze voldoen hiermee aan de eisen die gesteld worden in het bouwbesluit. 
Zie hiervoor ook hel rapport van Timax 

Bescherming legen.rallen en muizen; 
Woning voldoet aan de eisen gesteld volgens het bouwbesluit. 
Algemeen; Openingen in de uitwendige constructie zijn niet breder dan 10mm. 

De electrische voorzieningen voldoen aan de eisen gesteld in NEN 1010 

Ventilatie en Doorspuibaarheid; 
Ventilatie in de woning geschiedt middels natuurlijke luchttoevoer (roosters) en mechanische luchtafvoer. 
Alle instroomopeningen t.b.v. ventilatie (zelfregelende roosters) zijn hoger dan 
1.8 meter +vloer geplaatst. 
De capaciteit van de roosters staat aangegeven in rapport Timax, 
De woning voldoet aan de eisen m.b.t. spuiventilatie conform NEN1087 /1088 alsmede NPR 1087 

Voor daglicht- en ventilatie-berekening alsmede berekening doorspuibaarheid; zie rapport Timax 
Positie van de roosters staan aangegeven in de plattegronden van A G architecten. 
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Pladellastraat 'PROEFBLOK' Pladellastraat 2-

Definitieve constructie volgens opgave constructeur -1 C / I -1 C / ^ M f V ^ W C I X H H O 
Alle maten in het werk te controleren 1 0 * H C U I m > L / V " O l I " U U ^ 

w e r k : P R O E F B L O K ' H o f van Egmond'Pladellastraat A H a r r h i t p r t p n h w F A ^ B ^ " 
onderwerp: situatie ensemble met proefblok A o a r C M l i e C i e n DV f " m « r onderwerp: 
schaal: 
datum 
gewijzigd: 

t proefblok 
1:600 

1 9 - 0 7 - 2 0 1 3 Nijverheidsweg 50a 2031 CP Haarlem 
postbus 1578 2003 BP Haarlem 

r541EGMD-OV-PLG-053-GP pnnldalum 05-08-2013, tormaal A3 T023S316964 F 023 &34537B inro@AG-arc(mecien nl www ag-archneden nl 



Pladellastraat 2-12 bestaande voor- en zijgevel Pladellastraat 2-12 Impressie renovatie voor- en zijgevel 

Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
Alle maten in het werk te controleren 

werk:PROEFBLOK 'Hof van Egmond' Pladellastraat 
onderwerp: impressies 
schaal: nvt 
datum 19-07-2013 
gewijzigd: 

1541 EGMO-OV-ART-Ai-1 

re3 AG architecten bv 

Nijvert ieidsweg 50a 2031 CP Haarlem 
postbus 1578 2003 BP Haarlem 

1541EGWO-OV-PLG-0S3-GP pnntdatum 05-06-2013. formaat A3 T 023 6316964 F 023 5345376 inrD@AG-afchi 



Pladellastraat 2-12 bestaande zijgevel en achtergebied Pladellastraat 2-12 impressie zijgevel en achtergeveluitbouwen 

Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
Alle maten in het werk te controleren 1541EGMO-OV-ART-Ai-2 
werk:PROEFBLOK 'Hof van Egmond' Pladellastraat 
onderwerp: impressies 
schaal: nvt 
datum 19-07-2013 
gewijzigd: 

1541EGMO-OV-PLG-053-GP TI 05-08-2013.1ormaatA3 

AG architecten bv 

Nijverheidsweg 5Da 2031 CP Haarlem 
postbus 1578 2003 BP Haarlem 

T023 5316964 F023 534537e mfo@AG-archii 



Pladellastraat 2-12 Impressie achtergevel type Al Pladellastraat 2-12 impressie achtergevel type A6 

Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
Alle maten in het werk te controleren 

werkPROEFBLOK 'Hof van Egmond' Pladellastraat 
onderwerp: impressies 
schaal; nvt 
datum 19-07-2013 
gewijzigd: 

1541EGMO-OV-PLG-053-GP prinldatum 05-08-2013. lormaat A3 

1541 EGMO-OV-ART-Ai-3 

Te3 
AG architecten bv 

idsweg 50a 2031 CP Haarle 
postbus 1578 2003 BP Haariem 

T 023 5315964 F 023 5345378 mfo@AG-architeclen. 



Huisnummer ' PS-12 PS-10 

Begane grond Pladellastraat 02-12 (bestaand) 

Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
Alle maten in het werk te controleren 

werk: 
onderwerp; 
schaal: 
datum 
gewijzigd: 
154tEGMO-OV-PLÜÜS4-ÜP 

EGMONDHOF RENOVATIE 
begane grond (bestaand) 

1:100 
19-07-2013 

prinldalum 12-0B-2013. rormaal A3 

1541EGMO-OV-PLG-BP0 

Te3 AG architecten bv 

Nijverheidsweg 50a 2031 CP Haarlem 
postbus 1578 2003 BP Haariem 

T0Ï3 5316964 F O'J'3 5345378 mfoOgS AG-arcliiLoclen.nl www.ag-



Huisnummer ' PS-12 PS-10 

leverdieping Pladellastraat 02-12 (bestaand) 

PS-08 

Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
Alle maten in het werk te controleren 

werk: 
onderwerp: 
schaal: 
datum 
gewijzigd: 
1541EGMO-OV-PIG-054-3P 

EGMONDHOF RENOVATIE 
leverdieping (bestaand) 

1:100 
19-07-2013 

0 12-06-2013, tormaalA3 

1541EGMO-OV-PLG-BP1 

Te3 AG architecten bv 

Nilverheidsweg 50a 2031 CP Haaflem 
postbus 1578 2003 BP Haarlem 

T023 53169W F023 5345378 nitu@AG-archilecten nl 
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Woningtype 

"T -

• 

5110 
i 

'T' 

• • 

5000 5000 5000 5000 5110 

A6-sp 
30220 

A1 Al-sp Al A1-sp A6 

Huisnummer PS-12 

Dak aanzicht Pladellastraat 02-12 (bestaand) 

PS-10 PS-08 PS-06 PS-04 PS-02 

T l T i T j 

Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
Alle maten in het werk te controleren 

werk: 
onderwerp: 
schaal: 
datum 
gewijzigd: 
1541EGMO-OV-PLG-054-eP 

EGMONDHOF RENOVATIE 
dakaanzicht (bestaand) 

1:100 
19-07-2013 

pnntaalum 12-08-2013, lormaal A3 

1541EGMO-OV-PLG-BP3 

Te3 AG architecten bv 

Nijverheidsweg 50a 2031 CP Haarlem 
poslbus 1578 2003 BP Haarlem 

T 023 5316964 F 023 5345378 <nlo@AG-aFcniteclBr> nl < 



Huisnummer PS-12 PS-10 

Begane grond Pladellastraat 02-12 (bestaand) overzicht sloop 

PS-08 

legenda 

te slopen onderdelen 

gevel monumentaal waardig, 
handhaven 

Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
Alle maten in het werk te controleren 

werk: 
onderwerp: 
schaal: 
datum 
gewijzigd: 
1541EGMO-ÜV-PLG-054-GP 

EGMONDHOF RENOVATIE 
begane grond slooptekening 

1:100 
19-07-2013 

prinlflalum 12-08-2013. lormaat A3 

1541EGMO-OV-PLG-BP0S 

Te3 
AG architecten bv 

Nijvertieidsweg 50a 2031 CP Haarlem 
postbus 1576 2003 BP Haarlem 

T 023 5315964 F 023 5345378 infoeAG-a-chnsclen r.1 



Woningtype 

f — J 1 1 u 1 3oi>20 1 f 
/ j A6-sp i 

i 
A1 A1-sp ] A1 A1-sp A6 1 

Huisnummer PS-12 PS-10 

daktekening Pladellastraat 02-12 (bestaand) overzicht sloop 

PS-08 PS-06 PS-04 PS-02 

legenda 

te slopen onderdelen 

mm gevel monumenlaal waardig, 
handhaven 

i . 
schoorsteen handhaven, 
monumentaal waardig 

Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
Alle maten in het werk te controleren 

werk: 
onderwerp: 
schaal: 
datum 
gewijzigd: 

1541EGMO-OV-PLG-Ü54-GP 

EGMONDHOF RENOVATIE 
dak slooptekening 

1:100 
19-07-2013 

prinldatum 12-08-2013, lormaat A3 

1541EGMO-OV-PLG-BP2S 
AG architecten bv 

Nijverheidsweg 50a 2031 CP Haarlem 
postbus 1578 2003 BP Haar lem 

T 023 5316964 F 023 5345378 inlo@AG-afcnileclBiv 



Woningtype 

mi 

Huisnummer PS-12 PS-10 PS-08 PS-06 PS-04 PS-02 

Begane grond Pladellastraat 02-12 (nieuw) 

Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
Alle maten in het werk te controleren 

werk: 
onderwerp: 
schaal: 
datum 
gewijzigd: 
1541EGMO-OV-PLG054ÜP 

EGMONDHOF RENOVATIE 
begane grond (nieuw) 

1:100 
19-07-2013 

prinldatum 12-C18-3013, lom 

1541EGMO-OV-PLG-NP0P 

Te3 AG architecten bv 

Nijverheidsweg 50a 2031 CP Haarlem 
poslbus 1578 2003 BP Haariem 

T023 53169M F0Z3S345376 info@AG-archi1ecteo ag-ar chilecleii.nl 



Huisnummer ' PS-12 

le verdieping Pladellastraat 02-12 (nieuw) 

Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
Alle maten in het werk te controleren 

werk: 
onderwerp: 
schaal: 
datum 
gewijzigd: 
1541EGMO-OV-PLG-054-GP 

EGMONDHOF RENOVATIE 
1 e verdieping (nieuw) 

1:100 
19-07-2013 

pmiaaium 12-08-2013. fomiaal A3 

1541EGMO-OV-PLG-NP1p 

re3 AG architecten bv 

Nijverheidsweg 50a 2031 CP Haariem 
postbus 1578 2003 BP Haarlem 

T 023 5316964 F 023 5345378 info@AG-



Huisnummer 

Begane grond Pladellastraat 02-12 (nieuw) 
fundering nieuw 
afm.vlgs opgaal constructeur 

bestaande plaatfundering 

te handhaven opgaande wand 

mmm^m leidingverloop 

Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
Alle maten in het werk te controleren 

werk: 
onderwerp: 
schaal: 
datum 
gewijzigd: 
I541EGMO-OV-PLG-054-GP 

EGMONDHOF RENOVATIE 
NIEUW funderingstekening 

1:100 
19-07-2013 

prinldalum 12-08-2013, lormaat A3 

1541EGMO-OV-PLG-NPF 

Te3 AG architecten bv 

NijvertieiOsweg 50a 2031 CP Haarlem 
postbus 1578 2003 BP Haarlem 

7 023 5316964 F 023 5345378 inro@AG-an;niteclen nl t 



Huisnummer " PS-12 PS-10 

Begane grond Pladellastraat 02-12 (nieuw) 

Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
Alle maten in het werk te controleren 

werk: 
onderwerp: 
schaal: 
datum 
gewijzigd: 

EGMONDHOF RENOVATIE 
begane grond (nieuw) 

1:100 
19-07-2013 

1541EGMO-OV-PLG-NP0 

re? AG architecten bv 

Nijvefheidsweg 50a 2031 CP Haariem 
poslbus 1578 2003 BP Haariem 

1&41EGM0-0V-PLQ-Q54-GP prinldatum 12-06-2013. lormaal A3 T 023 5316964 F 023 5345378 ir>(a@AG-archilec1en.nl wwwag-archilacien nl 



Huisnummer PS-12 

1e verdieping Pladellastraat 02-12 (nieuw) 

PS-10 

Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
Alle maten in het werk le controleren 

werk: 
onderwerp: 
schaal: 
datum 
gewijzigd: 

1541EGMÜ-ÜV-PLÜ-054 QP 

EGMONDHOF RENOVATIE 
1 e verdieping (nieuw) 

1:100 
19-07-2013 

printöalum 12-08-2013, lormaat A3 

1541EGMO-OV-PLG-NP1 

re3 AG architecten bv 

Nijverheidsweg 50a 2031 CP Haariem 
postbus 1578 2003 BP Haariem 

T €23 5316964 F 023 5345378 inlo@AG-architeclen nl www ag-arcnuecten 



i 
I M 5000 

5000 5000 

i 
i 5000 5000 6000 1 

I*- 30^20 
Woningtype A6-sp A1 A1-sp i 

1 A1 A1 -sp A6 
\ -t-1,5 mtr uitbouw (halve woningbreedteV +1,5 mtr uitbouw +1.5 mtr uitbouw j +1.5 mtr uitbouw +1,5 mtr uitbouw +1.5 mlr uitbouw 

Huisnummer PS-12 PS-10 PS-08 PS-06 PS-04 PS-02 

dak Pladellastraat 02-12 (nieuw) 

Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
Alle maten in het werk te controleren 

werk: 
onderwerp: 
schaal: 
datum 
gewijzigd: 
I541EÜMÜ-ÜV-PLÜ-Ü54 GH 

EGMONDHOF RENOVATIE 
dakaanzicht (nieuw) 

1:100 
19-07-2013 

printdatum 12-08-2013, (ormaalA3 

1541EGMO-OV-PLG-NP2 

re3 AG architecten bv 

Nijverheidsweg 50a 2031 CP Haariem 
poslbus 1578 2003 BP Haariem 

T023 5316964 F 023 5345378 >nfo@AC-arctatecten. 



\ 
\ s 
1 \ v / 

•• l 

1800 70 2910 11P 
4780 1.1 P 

i ' 

y — 5000 ' 1 

'k 

TYPEA1 
bestaand 

l — 4890 
,-i 
5,5 T 

1 5000 ' 1 

i 

aantal 
aantal 45 st. 
aantal (gespiegeld) 42 st. 

totaal 87 K. 

nr. omschrlivlng NVO 
01 hal 4,0 
02 woonkamer 16,4 
03 toilet 0,6 
04 keuken 5,2 
05 (slaap)kamerOI 9,6 
11 slaapkamer 02 10,2 
12 slaapkamer 03 9,8 
13 badkamer 3,4 
14 overloop 5.9 
15 berging 1.1 

totaal 66,2 m2 

onderdeel G B O 
00 38,1 
01 33,5 

totaal 71,6 m2 

onderdeel BVO 
00 43,0 
01 36,5 

totaal 79,5 m2 

BGG VERDIEPING 

PLATTEGROND BESTAAND WONINGTYPE Al pladellastraat 6 en 10, gespiegeld: 4 en 8 

Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
Alle maten in het werk te controleren 

werk;PROEFBLOK 'Hof van Egmond' Pladellastraat 
onderwerp: bestaand woningtype Al 
schaal: 1:50 
datum 19-07-2013 
gewijzigd: 

1541EGMO-OV-PLG-BA1 

Te3 

1541EGMO-OV-PLG 054-GP prinldatum >2-0S-2O13, lormaat A3 

AG architecten bv 

Ntivertieidsweg 50a 2031 CP Haariem 
poslbus 1578 2003 BP Haariem 

T 023 5316964 f 023 5345378 iiitoQAG-aichileclen.nl www.afl-archilecten nl 



O 

• 
entree 

TYPEA6 
bestaand 

aantal 
aantal 4 st. 
aantal (gespiegeld) 3 st. 

totaal 7 st. 

nr. omschrijving NVO 
01 hal 4,0 
02 woonkamer 16,4 
03 toilet 0,6 
04 keuken 5,2 
05 (slaap)kamer 01 9,6 
11 slaapkamer 02 10,2 
12 slaapkamer 03 9,8 
13 badkamer 3,4 
14 overloop 5.9 
15 berging 1.1 

totaal 66,2 m2 

onderdeel GBO 
00 38,1 
01 33,5 

totaal 71,6 m2 

onderdeel BVO 
43,0 
36,5 

totaal 79,5 m2 

U J I I I D ( ~ 

Jcpntri • HM 
BGG 

Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
Alle maten in het werk te controleren 

PLATTEGROND BESTAAND WONINGTYPE A6 Pladellastraat 12 

werk;PROEFBLOK 'Hof van Egmond' Pladellastraal 
onderwerp: bestaand woningtype A6 
schaal: 1:50 
datum 19-07-2013 
gewijzigd: 

1541EGMO-OV-PLG-BA6 

I541EGMO-OV-PLG-054-GP prinldalum 12-OB-2013, lormaal A3 

AG architecten bv 

Nijverheidsweg 50a 2031 CP Haarlem 
postbus 1578 2003 BP Haarlem 

TQ23S316964 F023S34537S inlo@AC-atcnileclen,nl www, ag architecten .nl 



TYPE A6 ( steeg ) 

bestaand 
( komt in hele plan lx voor) 

aantal 
aantal 4 st. 
aantal (gespiegeld) 3 st 

totaal 7 st. 

nr. omschiilvinQ NVO 
01 hal 4,0 
02 woonkamer 16,4 
03 toilet 0,6 
04 keuken 5.2 
05 (slaap)kamer 01 9,6 
11 slaapkamer 02 10,2 
12 slaapkamer 03 9,8 
13 badkamer 3,4 
14 overloop 5,9 
15 berging 1,1 

totaal 66,2 m2 

onderdeel GBO 
00 38,1 
01 33,5 

totaal 71,6 m2 

onderdeel BVO 
43,0 
36,5 

totaal 79,5 m2 

j m r o r 
Ipnr - i 

• I I M 

BGG VERDIEPING 

PLATTEGROND BESTAAND WONINGTYPE A6-( steeg ) Pladellastraat 2 

Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
Alle maten in het werk te controleren 

werkPROEFBLOK 'Hof van Egmond' Pladellastraal 
onderwerp: bestaand woningtype A6 ( steeg ) 
schaal: 1:50 
datum 19-07-2013 
gewijzigd: 

1541EGMO-OV-PLG-BP2 

1541EGMO-OV-PLG-054-GP 12-08-2013. formaat A3 

AG architecten bv 

Nijverheidsweg 50a 2031 C P Haariem 
poslbus 1578 2003 B P Haariem 

T 023 5316964 f 023 5345378 lnlo®AG-arch.iecien,nl www.aB-afctiiteclen.nl 



1 ', 2020 2560 , 1 | ' 950 70 3630 i 
F5- 4650 1-7Ï 4650 

i — 5000 \ i 5000 ; 

-ui imu 
Trm-mrm 

L i m m i i i j -
jg 111 nn 

rmTrrrmT 

cnrp 

mmi 

BGG VERDIEPING Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
Alle maten in het werk te controleren 

werk: PROEFBLOK 'Hof van Egmond' Pladellastraat 
onderwerp: plgr 'presentatie' woningtype A1 

PLATTEGRONDEN NIEUW TYPE Al 'PRESENTATIE' hulsnummers 10,6, gespiegeld: 4,8 ^ 1 9. 0 7. 2^° 
gewijzigd: 

1541EGMO-OV-PLG-NA1 p 
AG architecten bv 
Nijverheidsweg 50a 2031 C P Haarlem 
postbus 1578 2003 B P Haartem 

I54IEGMO-OV-PL6-054-GP prinldalum 12-08-2013, lormaat A3 1023 5316964 F 023 5345378 lnloOAG-architecten.nl www.ae-archili 



E 
O) 

1 & 
s \ / o. 

i juhL 7| jhOE 

43 
5000 

TYPE A1 
nieuw +1,5mtr 
3 kamers 

aantal 
aantal 23 st. 
aantal (gespiegeld) 24 st. 

totaal 47 st. 

nr. omschrijving NVO 
01 hal 3,7 
02 woonkamer 30,2 
03 toilet 1,2 
11 slaapkamer 01 13,9 
12 slaapkamer 02 8,4 
13 badkamer 5,1 
14 overloop 3,7 
15 berqinq 2,0 

totaal 68,2 m2 

onderdeel GBO 
00 37,7 
01 37,7 

totaal 75,4 m2 

onderdeel BVO 
00 44.5 
01 44.5 

totaal 89,0 m2 

legenda 

| bestaand metselwerk 

ifflIMBI gasbeton, constructier 

lichte niet dragende 
scheidingswand 

isolatiemateriaal 

BGG VERDIEPING Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
Alle maten in het werk te controleren 

werk;PROEFBLOK "Hof van Egmond' Pladellastraat 
onderwerp: plgr 'bouwkundig' woningtype A1 

PLATTEGRONDEN NIEUW TYPE Al 'BOUWKUNDIG' hulsnummers 10,6, gespiegeld: 4,8 ^ 19-07 2013 

1541EGMO-OV-PLG-NA1 

rc3 

gewijzigd: 
1541EGMOOV-PLG-054-GP piinldatum 12-0B-20I3, lormaat A3 

AG architecten bv 

Nijverheidsweg 50a 2031 CP Haarlem 
postbus 1578 2003 BP Haariem 

10235316964 f 023 5345378 1nl01SAG-arcnilecten.nl 



O 
O 
O) 
03 

5110 

BGG 

j i JU 3455 '70 950 ' | 
! j,350 j. 4475 17 j 

5000 

k 
5110 i 111 m 

VERDIEPING Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
Alle maten in het werk te controleren 

PLATTEGRONDEN NIEUW TYPE A6 'PRESENTATIE' hulsnummer 12 

werk:PROEFBLOK 'Hof van Egmond' Pladellastraat 
onderwerp: plgr 'presentatie' woningtype A6 
schaal: 1:50 
datum 19-07-2013 
gewijzigd: 

1541EGMO-OV-PLQ-NA6p 

Te3 AG architecten bv 

Niiverheidsweg 50a 2031 CP Haarlem 
postbus 1578 2003 BP Haartem 

1541ËGMO-OV-PLG-054-GP prlnlddtum 12-06-2013, Icrmaat A3 1023 5316904 P 023 5:MG:i7a inlQ@AG-orcliiiecieii.nl www.afi-architecten. 



O 
O 
cn 
oo 

5110 

BGG 

2450 2550 

x 

5110 

TYPE A6 
nieuw +1,5mtr hoekwoning 
3 kamers 

aantal 
aantal 0 st. 

1 st. 
totaal 1 st. 

nr. omschrlivlng NVO 
01 hal 2,8 
02 woonkamer 26,3 
03 toilet 1,2 
11 slaapkamer 01 12,2 
12 slaapkamer 02 7,5 
13 badkamer 4,9 
14 overloop 2,4 
15 beraina 1.1 

totaal 58,4 m2 

onderdeel GBO 
00 32,1 
01 32,1 

totaal 64,2 m2 

onderdeel BVO 
00 41,3 
01 41,3 

totaal 82,6 m2 

legenda 
bestaand metselwerk 

gasbeton, constructief 

lichte niet dragende 
scheidingswand 

K X X H isolaliemateriaal 

(nmnmrp : 

VERDIEPING Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
Alle maten in het werk te controleren 

PLATTEGRONDEN NIEUW TYPE A6 'BOUWKUNDIG' hulsnummer 12 

werk:PROEFBLOK 'Hof van Egmond' Pladellastraat 
onderwerp: plgr 'bouwkundig' woningtype A6 
schaal: 1:50 
datum 19-07-2013 
gewijzigd: 

1541EGMO-OV-PLG-NA6 

Te3 

1541EGMO-OV-PLG-054-GP prinldatum I2-0B-2013, lormaat A3 

AG architecten bv 

Nijverheidsweg 50a 2031 CP Haarlem 
poslbus 1578 2003 BP Haariem 

T 023 5316964 F 023 534 537B into@AG-a 



BGG 

1 '. 950 70 3455 1: 
f75- 4475 L3so 1: 

5000 
5110 

VERDIEPING Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
Alle maten in het werk te controleren 

PLATTEGRONDEN NIEUW TYPE A6 'PRESENTATIE' hulsnummer 2 

werk:PROEFBLOK 'Hof van Egmond' Pladellastraal 
onderwerp: plgr 'presentatie' woningtype A6-steeg 
schaal: 1:50 
datum 19-07-2013 
gewijzigd: 

1541EGMO-OV-PLG-NP2P 

1541EGMO-OV-PLG-0S4-GP n 12 06-2013, ro.maal A3 

AG architecten bv 

Nijverheidsweg 50a 2031 CP Haarlem 
poslbus 1578 2003 BP Haar iem 

T 023 5316964 F 023 534S37S inloQAG-arcliilecler.nl v 



1 

.c
ys

c 

\ / 
1 juhO 7 | 4± 4' 

lb. hoe 

J. 5000 Vb 
5110 * 

950 70 3455 -3 1 1 

4475 : .350 | | 

i 5000 JIJ) 
/ 5110 

TYPEA6 
nieuw +1,5mtr 
3 kamers 

aantal 
aantal 1 st. 
aantal (qespieqeld) 0 st. 

totaal 1 st. 

nr. omschrijving NVO 
01 hal 3,7 
02 woonkamer 28,5 
03 tollet 1,2 
11 slaapkamer 01 13,5 
12 slaapkamer 02 7,8 
13 badkamer 5,1 
14 overloop 3,8 
15 berqinq 2,0 

totaal 65,6 m2 

onderdeel GBO 
00 36,1 
01 36,1 

totaal 72,2 m2 

onderdeel BVO 
00 45,5 
01 45,5 

totaal 91,0 m2 

legenda 

| bestaand metselwerk 

| gasbeton, constructief 

lichte niet dragende 
scheidingswand 

^Qx^y ' j isolatiemateriaal 

BGG VERDIEPING Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
Alle maten in het werk te controleren 

PLATTEGRONDEN NIEUW TYPE A6 'BOUWKUNDIG' huisnummer 2 

werkPROEFBLOK 'Hof van Egmond' Pladellastraal 
onderwerp: plgr 'bouwkundig' woningtype A6-steeg 
schaal: 1:50 
datum 19-07-2013 
gewijzigd: 

1541EGMO-OV-PLG-NP2 
[e3 

I541EGMO-OV-PLG-054-GP n 12-08-2013, (otrnaal A3 

AG architecten bv 

Nijvertieidsweg 50a 2031 CP Haartem 
postbus 1578 2003 BP Haartem 

T 023 5316964 F 023 5345378 mloQAG-architecten. 



PS-12 PS-10 PS-08 PS-06 
t 

PS-04 PS-02 
voorgevel Pladellastraat 2-12 bestaand 

bk boeidesl +5970 1 
ok boeifleel +5770 

nieuwe verd. 2910+ 

maaivakl-10 ^ J . 

PS-12 PS-10 PS-08 PS-06 PS-04 PS-02 
voorgevel Pladellastraat 2-12 nieuw 

Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
Alle maten in het werk te controleren 1541 EGMO-OV-GEV-Pb/nl 
werk;PROEFBLOK 'Hol van Egmond' Pladellastraat 
onderwerp: gevels bestaand Pladellastraat 02-12 
schaal: 1:100 
datum 19-07-2013 
gewijzigd: 

l&41EGMO-OV-eVL-04B-GP priniaatum 05-08-2013. tofmaal A3 

AG architecten bv 

Nijverheidsweg 50a 2031 CP Haarlem 
postbus 1578 2003 BP Haarlem 

T Q23 5316964 F 023 5345378 infa@AG-archi1ectei 



Z l j g n d typo A6 P I x M I i M r u t 12 Zl jgmd typ* A6( ttoog) piadall iMrut 03 

2 l | g n d typa Ae PIxWlBitraat 12 

zijgevels nieuw 

Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
Alle maten in het werk te controleren 

werk:PROEFBLOK 'Hof van Egmond' Pladellastraat 
onderwerp: gevels bestaand Pladellastraat 02-12 
schaal: 1:100 
datum 19-07-2013 
gewijzigd: 

1541EGMO-OV-GEV-Pb/n2 

1541EGMO-OV-GVL-048-ÜP prinldalum D5-0B-2013, lormaal A3 

AG architecten bv 

Nijverheidsweg 50a 2031 CP Haartem 
postbus 1578 2003 BP Haarlem 

T023 5316964 F033 5345378 info@AG-arohileclen.nl www.ag-archileclen.nl 



PS-02 PS-04 PS-06 PS-08 PS-10 PS-12 
achtergevel Pladellastraat 2-12 bestaand 

PS-02 PS-04 PS-06 PS-08 PS-10 PS-12 
achtergevel Pladellastraat 2-12 nieuw 

Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
Alle maten in het werk te controleren 

werk:PROEFBLOK 'Hof van Egmond' Pladellastraat 
onderwerp: gevels bestaand Pladellastraat 02-12 
schaal: 1:100 
datum 19-07-2013 
gewijzigd: 

1541EGMO-OV-GEV-Pb/n3 

re? 
1541EGMO-OV-GVL-Ü4a-GP prinldalum 05-08-2013, lormaal A3 

AG architecten bv 

Nijverheidsweg 50a 2031 CP Haarlem 
postbus 1578 2003 BP Haariem 

T023S316964 F 023 5345378 mfo@AG-archltBClen 



,270 , 910 11QQ 

71 

• ^1 

1 0 340 200 910 , l ö 

bk boeideel +5970 
V_ 

ok boeideel +5770 

bestaandverd 3030+ 
V. 

bgg. peil = 0 

maaiveld -10 

voorgevel type Al, hulsnummers 4,6,8,10 
huisnummers 4 en 6 zijn gespiegeld 

achtergevel type Al, huisnummers 4,6,8,10 
huisnummers 4 en 6 zijn gespiegeld 

Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
Alle maten in het werk te controleren 

werk:PROEFBLOK 'Hof van Egmond' Pladellastraat 
onderwerp: gevels bestaand Pladellastraat 4-6-8-10 
schaal: 1:50 
datum 19-07-2013 
gewijzigd: 

1541EGMO-OV-GEV-B-A1 

Te3 
AG architecten bv 

Nijverheidsweg 50a 2031 CP Haarlem 
postbus 1578 2003 BP Haarlem 

15-n EGMO-OV-GVL-048-GP printdatum 05-08-2013, lormaal A3 T 023 5316964 f 023 5345378 1nfo@AG-afCh1lBcten.nl 



I 

bk boeidee! +5970 

voorgevel type Al, huisnummers 4,6,8,10 
huisnummers 4 en 6 zijn gespiegeld 

ok boeideel +5770 

irdt hersteld indien nodig 
indien gereconstrueerd: uitvoeren als origineel / 
als aanwezig. Boeideel geschilderd volgens kleurenlijst 
zinken kraal of uitvoeren in aluminium 'ronde kraal' 

nieuwe verd. 2910+ 
v_ 
b M t u n d rood / S M I nwlMhmrfc: 
metselwerk en voegwerk wordt hersteld 
indien nodig, beschadigingen en nieuw 
metselwerk wordt aangevuld van vrijgekomen 
metselwerk sloop achtergevel. 

n maferiaal h hardhout 
ireconstrueerd als oorspronkelijk, 

met terugbrengen van da originele roedes. 0 

In deze kozijnen komen geen venli lat ie roosters g 
kleurenvolgenskleurenlijst 

bestaande entreedeur wordt aangepast als 
oorspronkelijke deur 
kleur volgens kleurenlijsl 

bgg. peil = 0 

X 
maaiveld -10 

woerd als bestaand, 
(onderzijde overstek met geprofileerde delen j 
Boeideel geschilderd volgens kleurenlijsl 
zinken kraal of uitvoeren in aluminium 'ronde kraal' 

kozijnen malen aal hardhout 
ook niet-draaiende delen hebben raamhout 
waterslag uitgevoerd als bestaand: metselwerk 
rooster verdekt gedetailleerd boven kozijn, 
achter metselwerk 
kleuren volgens kieurenlijst 

achtergevel type A l , huisnummers 4,6,8,10 
huisnummers 4 en 6 zijn gespiegeld j 

metselwerk en voegwerk in kleur en uiterlijk 
zoveel mogelijk als beslaand, waaltormaat 
metselverband als beslaand: kruis/slaand-verband 
rollaag boven elk kozijn, 
waterslag uitgevoerd als bestaand: metselwerk 

Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
Alle maten in het werk te controleren 

werk:PROEFBLOK 'Hof van Egmond' Pladellastraat 
onderwerp: gevels nieuw Pladellastraat 4-6-8-10 
schaal: 1:50 
datum 19-07-2013 
gewijzigd: 

1541EGMO-OV-GEV-N-AI 

Te3 
AG architecten bv 

Nijverheidsweg 50a 2031 CP Haarlem 
poslbus 1578 2003 BP Haariem 

1541EGWO-OV-GVL-048-GP prinldatum 05-08-2013, formaat A3 T 023 5316964 F 023 5345378 info@AG-archiiecten.nl www.ag-arehitecten.nl 



bk boeideel +5970 
.V-
ZC ok boeideel +5770 

bestaandverd 3030+ 
% V 

i bgg. peil = 0 

-XEE 
maaiveld -10 

5110 

voorgevel type A6, huisnummer 12 achtergevel type A6, hulsnummer 12 

Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
Alle maten in het werk te controleren 1541 EG MO-OV- G E V-B-A6 
werk:PROEFBLOK 'Hof van Egmond' Pladellastraat 
onderwerp: gevels bestaand Pladellastraat 12 
schaal: 1:50 
datum 19-07-2013 
gewijzigd: 

AG architecten bv 

Nijverheidsweg 50a 2031 CP Haarlem 
postbus 157B 2003 BP Haarlem 

1541EGMÜ-OV-GVL-048-GP pnnldatum 05-00-2013, formaat A3 T 023 5316964 F 023 5345378 infD@AG 



|buh05| 

130 5000 

bk boeideel +5970 
. V 

ok boeideel +5770 

. /oeren als origineel I 
als aanwezig. Boeideel geschilderd volgens kleurenlijsl 
zinken kraal u( uitvoeren in aluminium 'ronde kraal' 

nieuwe verd. 2910+ 
._v_ 

5110 

voorgevel type A6, hulsnummer 12 

- metselwerk en voegwerh wordl hersteld 
indien nodig, beschadigingen en nieuw 
metselwerk wordt aangevuld van vrijgekomen 
metselwerk sloop achtergevel. 

kozijnen S u E r i u turdhoui 
kozijnen aereconstiueerd als oorspronkelijk, 
mei lerugtrengen van de originele roedes. 
In deze kozijnen komen geen ven lila li er oost ars 
kleuren volgens kleurenli|St 

_beslaand kozijn en deur bli|ven gehandhaafd, 
bestaande entreedeur wordl aangepasl als 
oorspronkolijko duur 
kleur volgens kloumnhjal 

bgg. peil = 0 

-XEE-
maaiveld -10 

achtergevel type A6, hulsnummer 12 zijgevel uitbouw 

Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
Alle maten in het werk te controleren 

werk: PROEFBLOK 'Hof van Egmond' Pladellastraat 
onderwerp: gevels nieuw Pladellastraat 12 
schaal: 1:50 
datum 19-07-2013 
gewijzigd: 

1541EGMO-OV-GEV-N-A6 

Te3 

1541EGMO-OV-SVL-048-GP printdatum 05-08-2013, lormaal A3 

AG architecten bv 

Nijverheidsweg 50a 2031 CP Haarlem 
postbus 1578 2003 BP Haariem 

T0235316964 F023 5345378 inlo@AG-a'Chitecten. 



bk boeideel +5970 

ok boeideel +5770 

bestaandverd 3030+ 
..V. 

bgg. peil = 0 

-XEE 
maaiveld -10 

voorgevel type A6, hulsnummer 2 achtergevel type A6, hulsnummer 2 

Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
Alle maten in het werk te controleren 

werk;PROEFBLOK 'Hof van Egmond' Pladellastraat 
onderwerp: gevels bestaand Pladellastraat 02 
schaal: 1:50 
datum 19-07-2013 
gewijzigd: 

1541EGMO-OV-GEV-B-P2 

Te3 AG architecten bv 

Nijvertieidsweg SOa 2031 CP Haarlem 
postbus 1578 2003 BP Haariem 

1541EGMÜ-OV-GVL-048-QP prinldalum 05-08-2013, formaat A3 T033 5316964 F 023 5346378 into@Ae-i 



bk boeideel +5970 

ok boeideel +5770 

wordl hersteld indien nodig 
indien gereconslroeerd: uitvoeren als origineel / 
als aanwezig. Boeideel geschilderd volgens kleun nlijst 
binken kraal ot uilvoeren in aluminium ronde kraa 

nieuwe verd. 2910+ 
V 
metselwerk en voegwerk wordt hersteld 
indien nodig, beschadigingen en nieuw 
metselwerk wordl aangevuld van vrijgekomen 
metselwerk sloop achtergevel. 

kozijnen n u B S S hardhout 
kozijnen gereconstrueerd als oorspronkelijk, 
met teruglirengen van de originele roedes 
In deze kozijnen komen geen ventilatieroosters 
kleuren volgens kleurenl>|sl 

bestaand kozijn en deur blijven gehandhaafd, 
'bestaande entreedeur wordt aangepast als 
oorspronkelijke deur 
kleur volgens kleurenli|St 

bgg. peil = 0 

x . -maaiveld -10 

| onderzijda overstek mal geprofiteerde delsn ) 
Boeideel geschilderd volgens kieurenlijst 
zinken kraal of uitvoeren in aluminium 'ronde kraal' 

staal, zelfdragend, th.vatimkl vlgs opgaaf constr 
kleur paesend bij mstselwsrk, volgens kfeurenlijet 

n l w w s kozljnan: 
kozijnen materiaal hardhout 
ook mei-draaiende delen hebben raamhout 
waterslag uitgevoerd als bestaand metselwerk 
ra o sier verdekt gedetailleerd boven kozijn. 

kleuren volgens kieurenlijst 

metselwerk an voegwerk in kleur en ultetiijk 
zoveel mogelijk als bestaand, waalformaat 
metselveiband als bestaand: kruis/staand-verband 
rollaag boven elk kozijn, 
waterslag uitgevoerd als beslaand, melsetwerk 

voorgevel type A6, hulsnummer 2 achtergevel type A6, hulsnummer 2 

Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
Alle maten in het werk te controleren 

werk:PROEFBLOK 'Hol van Egmond' Pladellastraat 
onderwerp: gevels nieuw Pladellastraat 02 
schaal: 1:50 
datum 19-07-2013 
gewijzigd: 

1541EGMO-OV-GEV-N-P2 

Te3 
AG architecten bv 

Nijverheidsweg SOa 2031 CP Haariem 
poslbus 1578 2003 BP Haariem 

1S41EBMO-OV-GVL-04B-GP prinldalum 05-06-2013, lormaat A3 T 023 5316964 F 023 5345378 infD@AG-: 



5770+dakvloer 

2910+ le verdieping 

ok fundering -1000 

doorsnede PRINCIPE LANGSDOORSNEDE TYPE AI +I,5MTR 

Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
Alle maten in het werk te controleren 

werk: 
onderwerp: 
schaal: 
datum 
gewijzigd: 

1541EGMO-üV-DET-DRS-007-eP 

Hof van Egmond 
renvooi DETAILS 

1:50 
19-07-2013 

pnnWalum 05-08-2013, tormaal A3 

1541EGMO-OV-DRS-N-A1 

Te3 AG architecten bv 

Nijverheidsweg SOa 2031 C P Haarlem 
postbus 1578 2003 BP Haartem 

T023 5316964 FD23 534537S i<ifa@AG-arcnllecten nl wwwag-sr 



DETAILS LEGENDA: 

bestaand element 

prefab beton 

in het werk gestort 
beton 

dekvloer / specie 

metselwerk 

natuursteen / 
kunststeen 

gasbeton 

keramisch 
materiaal 

dakpan 

grind 

maaiveld 

hardhout 

naaldhout 

multiplex 

langshout 

plaatachtig 
mdf / fijn vezel 

plaatachtig 
brandwerend 

plaatachtig 
grof vezel 

gipskartonplaat 

kunststof 

dichtingsband 

pur 

kit / rubber/ 
zacht kunststof 

M I M I 

aluminium / metaal c = = 

lijmnaad 

verbinding bout -^^y 

verbinding schroef 

isolatiemateriaal 

lood -

waterkerende folie 

dampremmende folie 

bitumenweefselfolie 

referentielijn 

aanwijslijn 

niet zichtbaar object 

stramienlijn — — [ 6 

afbreeklijn 

Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
Alle maten in het werk te controleren 

werk; 
onderwerp: 
schaal: 
datum 
gewijzigd: 

Hof van Egmond 
renvooi DETAILS 

1:5 
19-07-2013 

1541EGMO-OV-DET-001 
[e3 

AG architecten bv 

Nijverheidsweg 50a 2031 CP Haarlem 
postbus 1578 2003 BP Haarlem 

15-HEGMO-OV-DET-DRS-a07-GP printdatum 05-08-2013, lormaat A3 T 023 5316954 F 023 5345378 infoigAG-



el: (Rc = 5,0 m2 K/W) 
bastaand rood / gaal matac 
metselwerk en voegwerk wordt hersteld 
indien nodig, beschadigingen en nieuw 
metselwerk wordt aangevuld van vrijgekomen 
metselwerk sloop achtergevel, 

541EGMO-OV-DET-DRS-007-G prinldalum 05-08-2013, lormaal A3 T 023 5316964 F 023 5345378 inloSAG-archKactBn nl www ag-arcnilecian tii 



455 

bestaande gevel, nieuwe ramen: 
bestaande kozijnen herstellen als oorspronkelijk 
nieuwe ramen materiaal hardhout, — 
met terugbrengen van de originele roede indeling. 
In deze kozijnen komen geen ventilatieroosters 
kleur wit 

ok kozijn als bestea 

bestaand rood / geel metselwerk: 
metselwerk en voegwerk wordt hersteld 
indien nodig, beschadigingen en nieuw 
metselwerk wordt aangevuld van vrijgekomen 
metselwerk sloop achtergevel. 

Bestaande voorgevel: (Rc = 5,0 m2 KW) 
- bestaand metselwerk, 220mm 
Voorzetwand' nieuw: 
- stelruimte, 40mm 
- hsb wand, 170mm 
- multiplex, 12mm 
- gips, 12mm 

dagkantaftlmmerlng: 
multiplex 15mm 
geschilderd in kleur volgens 
kleurenstaal 

vensterbank: 
natuurstenen 
Nibo hardsteen of holonite 

max. stelhoogte hsb 

" l ^ ' WnVstèrhoodte'hsb 

Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
Alle maten in het werk te controleren 

werk: 
onderwerp: 
schaal: 
datum 
gewijzigd: 

Hof van Egmond 
DETAILS 

1:5 
19-07-2013 

1541EGMO-OV-DET-001 

fc5 AG architecten bv 

Nijverheidsweg SOa 2031 CP Haarlem 
postbus 1578 2003 BP Haarlem 

1541EGMO-OV-DET-DRS-Q07-GP printdatum 05-08-2013, formaat A3 TD23 531B964 F 023 5345378 1nfo@AG-3rchilBCten.nl 



1e verdieping 2910+ 1e verdieping 2910+ 

Bestaande voorgevel: (Rc = 5,0 m2 K/W) 
- beslaand metselwerk, 220mm 
Voorzetwand' nieuw: 
- stelruimte, 40mm 
- hsb wand, 170mm 
- multiplex, 12mm 
- gips, 12mm 

bestaand rood / geel metaalwerk: 
metselwerk en voegwerk wordt hersteld 
indien nodig, beschadigingen en nieuw 
metselwerk wordt aangevuld van vrijgekomen 
metselwerk sloop achtergevel. 

ok.plafond 2620-t-

bk kozijn als be; 

bestaande gevel, nieuwe ramen: 
bestaande kozijnen herstellen als oorspronkelijk 
nieuwe ramen materiaal hardhout, 
met terugbrengen van de originele roede indeling 
In deze kozijnen komen geen ventilatieroosters 
kleur wit 

verdiepingsvloer: 
Vloeropbouw: 
afmeting volgens opgaaf constructeur / aannemer 
- afwerklaag, 

gasbeton vloerplaat 

® 
Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
Alle maten in het werk te controleren 

werk: 
onderwerp: 
schaal: 
datum 
gewijzigd: 

Hof van Egmond 
DETAILS 

1:5 
19-07-2013 

1541EGMO-OV-DET-001 
[e3 

AG architecten bv 

Nijverheidsweg 50a 2031 CP Haariem 
postbus 1578 2003 BP Haarlem 

154lEGMO-OV-DET-DflS-007-GP printdalum 05 08-2013, lormaal A3 7 023 5316964 F 023 5345378 info@AG- nl www ag-architecten ul 



455 

Bestaande voorgevel: (Rc = 5,0 nn2 KA/V) 
- bestaand metselwerk, 220mm 
'voorzetwand' nieuw: 
- stelruimte, 40mm 
- hsb wand, 170mm 
- multiplex, 12mm 
- gips, 12mm 

erk: bestaand rood / geel mi 
metselwerk en voegwerk wordt hersteld 
indien nodig, beschadigingen en nieuw 
metselwerk wordt aangevuld van vrijgekomen 
metselwerk sloop achtergevel. 

ok kozijn als bestaarid 

bestaande gevel, nieuwe ramen: 
bestaande kozijnen herstellen als oorspronkelijk 
nieuwe ramen materiaal hardhout, 
met terugbrengen van de originele roede indeling 
In deze kozijnen komen geen ventilatieroosters 
kleur wit 

dagkantaftlmmerlng: 
multiplex 15mm 
geschilderd in kleur volgens 
kleurenstaal 

vensterbank: 
natuurstenen 
Nibo hardsteen of holonite 

max. stelhoogte hsb 

" ifn-VtèrhodgTe hsb 
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bk.overstek als bestaand ( 5940+ ) 

Oakopbouw: Rc = 7,0 
- bitumineuze dakbedekking 
- dakisolatie, ,PIR dakplaten, dikte gemiddeld =150mm, EPS dakafschot 16mm/m 
- gasbeton dakplaat, 240x600/750mm 

bestaande gevel, nieuwe ramen: 
bestaande kozijnen herstellen als oorspronkelijk 
nieuwe ramen materiaal hardhout, 
met terugbrengen van de originele roede indeling. 
In deze kozijnen komen geen ventilatieroosters 
kleur wit 

1541EGMÜ-OV-DET-DRS-007-GP prinldatum 05-08-2013. formaat A3 T 023 5316364 F 023 5345378 info@AG-arcnitecten.nl , 



entreedeur: 
beslaand kozijn en deur blijven gehandhaafd, 
beslaande entreedeur wordt aangepast als 
oorspronkelijke deur 
kleur als origineel 

bestaand rood/geel metselwerk: 
metselwerk en voegwerk wordt hersteld 
indien nodig, beschadigingen en nieuw 
metselwerk wordt aangevuld van vrijgekomen 
metselwerk sloop achtergevel. 

Bestaande voorgevel: (Rc = 5,0 m2 K/W) 
- bestaand metselwerk, 220mm 
Voorzetwand' nieuw: 
• stelruimte, 40mm 
- hsb wand, 170mm 
- multiplex, 12mm 
- gips, 12mm 

kozijn tollet' en aansluiting prefab HSB wand: 
kozijn renoveren / herstellen als overige bestaande kozijnen 
kozijn uitvoeren met raamhout 'draaiend deel', doch 
deze is niet te openen. HSB voorzetwand heeft een uitkeping 
tpvdit kozijn, dus geen doorgaande eindstijl. 

Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
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vensterbank: 
natuurstenen 
Nibo hardsteen of holonite 

bestaande gevel, nieuwe ramen: 
bestaande kozijnen herstellen als oorspronkelijk 
nieuwe ramen materiaal hardhout, 
met terugbrengen van de originele roede indeling. 
In deze kozijnen komen geen ventilatieroosters 
kleur wit 
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Bestaande zijgevel: (Rc = 5.0 m2 K/W) 
- bestaand, 220mm 
- spouw 40mm 
-lOOmm isolatie 
-10Omm gasbeton ( constructiet) 

isolatie: 
aanbrengen tijdens metselen 
opgaande wand 

Bestaande voorgevel: (Rc = 5,0 m2 K/W) 
- bestaand metselwerk, 220mm 
Voorzetwand' nieuw: 
- stelruimte, 40mm 
- hsb wand, 170mm 
- multiplex, 12mm 
- gips, 12mm 

bestaand rood / geel metselwerk: 
metselwerk en voegwerk wordt hersteld 
indien nodig, beschadigingen en nieuw 
metselwerk wordt aangevuld van vrijgekomen 
metselwerk sloop achtergevel. 

Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
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146 114 75 

+2cm vloeralwerkinq bewoners 
B G G p e i l ^ 0 - - v -

BGG vloer: (Rc = 4,0 m2 K/W) 
vloersysteem en afmeting volgens opgaaf 
aannemer / constructeur 
- gewapend afwerklaag, vloerverwarming 
- ribcassettevloer 

nieuwe kozijnen: 
kozijnen materiaal hardhout 
ook niet-draaiende delen hebben raamhout 
waterslag uitgevoerd als bestaand: metselwerk 
rooster verdekt gedetailleerd boven kozijn, 
achter metselwerk 
kleuren volgens kieurenlijst 

onderdorpel: holonite Premax 
_71X114mm met voorzetdorpel 

bevestiging en verlijming vlgs 
opgaaf fabrikant 
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dagkan nmering: 
multiplex 15mm 
geschilderd in kleur volgens 
kleurenstaat 

vensterbank: 
natuurstenen 
Nibo hardsteen of holonite 

nieuwe gevel: (Rc = 5,0 m2 K/W) 
- metselwerk, 100mm 
- luchtspouw, 4Dmm 
- hsb wand, 170mm 
- multiplex, 12mm 
- gips, 13mm 

nieuwe kozijnen: 
kozijnen materiaal hardhout 
ook niet-draaiende delen hebben raamhout 
waterslag uitgevoerd als bestaand: metselwerk 
rooster verdekt gedetailleerd boven kozijn, 
achter metselwerk 
kleuren volgens kieurenlijst 

3735+ok.kozijn 

nieuw metselwerk: 
lagenmaat 60mm koppenmaat 111,13mm 
metselwerk en voegwerk in kleur en uiterlijk 
zoveel mogelijk als bestaand, waalformaat 
metselverband als bestaand: kruis/staand-verband 
rollaag boven elk kozijn, 
waterslag uitgevoerd als bestaand: metselwerk. 

335 
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verdiepingsvloer: 
Vloeropbouw: 
afmeting volgens opgaaf constructeur / aannemer 
- afwerklaag, 
- gasbeton vloerplaat 

ventilatlerooster: 
BUVAtopstream 
kleur volgens kieurenlijst 

multiplex 15mm 
geschilderd in kleur volgens 
kleurenstaat 

nieuwe gevel: (Rc = 5,0 m2 K/W) 
- metselwerk, 100mm 
- luchtspouw, 40mm 
- hsb wand, 170mm 
- multiplex, 12mm 
- gips, 13mm 

nieuw metselwerk: 
lagenmaat 60mm koppenmaat 111,13mm 
metselwerk en voegwerk in kleur en uiterlijk 
zoveel mogelijk als bestaand, waalformaat 
metselverband als bestaand: kruis/staand-verband 
rollaag boven elk kozijn, 
waterslag uitgevoerd als bestaand: metselwerk. 

gevel lateien: 
staal, zelfdragend, th.verzinkt vlgs opgaaf constr. 
kleur passend bij metselwerk, volgens kieurenlijst. 

IQ+ok.rollaag 

kozijnen materiaal hardhout 
ook niet-draaiende delen hebben raamhout 
waterstag uitgevoerd als bestaand: metselwerk 
rooster verdekt gedetailleerd boven kozijn, 
achter metselwerk 
kleuren volgens kieurenlijst 

Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
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Dakopbouw: Rc = 7,0 
- bitumineuze dakbedekking 
- dakisolatie, ,PIR dakplaten, dikte gemiddeld =150mm, EPS dakafschot 16mra 
- gasbeton dakplaat, 240x600/750mm [ 

\^X//////^///////Y///ZZZl 

ventilatlerooster: 
BUVA topstream 
kleur volgens kieurenlijst 

dagkantaftlmmerlng: 
multiplex 15mm 
geschilderd in kleur volgens 
kleurenstaat 

bk.overstek als bestaand ( 5940+ ) 

nieuw dakoverstek: uitgevoerd als bestaand, 
( onderzijde overstek met geprofileerde delen ) 
Boeideel geschilderd volgens kieurenlijst 
zinken kraal of uitvoeren in aluminium 'ronde kraal' 

<.overstek als bestaand 

K/W) nieuwe gevel: (Rc = 5,0 mZ 
- metselwerk, 100mm 
- luchtspouw, 40mm 
- hsb wand, 170mm 
- multiplex, 12mm 
- gips, 13mm 

nieuw metselwerk: 
lagenmaat 60tnm koppenmaat 111,13mm 
metselwerk en voegwerk In (deur en uiterlijk 
zoveel mogelijk als bestaanq, waalformaat 
metselverband als bestaande kruis/staand-verband 
rollaag boven elk kozijn, 
waterslag uitgevoerd als bestaand: metselwerk. 

gevellatelen: 
staal, zelfdragend, th.verzinkt vlgs opgaaf constr. 
kleur passend bij metselwerk, volgens kieurenlijst. 

iSO+ok.rollaao 

nieuwe kozijnen: 
kozijnen materiaal hardhout 
ook niet-draaiende delen hebben raamhout 
waterslag uitgevoerd als bestaand: metselwerk 
rooster verdekt gedetailleerd boven kozijn, 
achter metselwerk 
kleuren volgens kieurenlijst 10a 

Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
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nieuwe gevel: 
-lOOmm metselwerk 
-spouw 40fnm 
-isolatie lOOmm 
-gasbeton minimaal 45cm tbv stabiliteit 

nieuw metselwerk: 
lagenmaat 60mm koppenmaat 111,13mm 
metselwerk en voegwerk in kleur en uiterlijk 
zoveel mogelijk als bestaand, waalformaat 
metselverband als bestaand: kruis/staand-verband 
rollaag boven elk kozijn, 

nle i kozijn 
kozijnen materiaal hardhout 
ook niet-draaiende delen hebben raamhout 
waterslag uitgevoerd als bestaand: metselwerk 
rooster verdekt gedetailleerd boven kozijn, 
achter metselwerk 
kleuren volgens kieurenlijst 

woningscheldende wand: 
gasbeton 140mm, 7cm ankerloze spouw 
afmeting volgens opgaaf constructeur 

dagkantaftlmmerlng: 
multiplex 15mm 
geschilderd in kleur volgens 
kleurenstaat 

Definitieve constructie volgens opgave constructeur 
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nieuw metselwerk: 
lagenr t111,13mm 
metselwerk en voegwerk in kleur en uiterlijk 
zoveel mogelijk als bestaand, waalformaat 
metselverband als bestaand: kruis/staand-verband 
rollaag boven elk kozijn, 
waterslag uitgevoerd als bestaand: metselwerk. 

nieuwe kozijnen: 
kozijnen materiaal hardhout 
ook niet-draaiende delen hebben raamhout 
waterslag uitgevoerd als bestaand: metselwerk 
rooster verdekt gedetailleerd boven kozijn, 
achter metselwerk 
kleuren volgens kieurenlijst 

vensterbank: 
natuurstenen 
Nibo hardsteen of holonite 

nieuwe gevel: (Rc = 5,0 m2 K/W) 
- metselwerk, "lOOmm 
- luchtspouw, 40mm 
- hsb wand, 170mm 
- multiplex, 12mm 
- gips, 13mm 

dagkantaftimn 
multiplex 15mm 
geschilderd in kleur volgens 
kleurenstaat 
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