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12:30Adviseur erfgoed Anslijnstraat 59, 2013ED Haarlem (22060078)
13:00Architect Kennemerstraat 3, 2021EA Haarlem (22050174)

Aanvrager Kennemerstraat 3, 2021EA Haarlem (22050174)
13:30Architect Zuid Schalkwijkerweg 28 B B, 2034JE Haarlem 

(22040250)
Aanvragers Zuid Schalkwijkerweg 28 B B, 2034JE Haarlem 

(22040250)
15:00Architect Spaarndamseweg 120 x, 2021KA Haarlem 

(22060102)
Procesmanager Spaarndamseweg 120 x, 2021KA Haarlem 

(22060102)
Stedenbouwkundige Spaarndamseweg 120 x, 2021KA Haarlem 

(22060102)
Landschapper Spaarndamseweg 120 x, 2021KA Haarlem 

(22060102)
Stadsarchitect Spaarndamseweg 120 x, 2021KA Haarlem 

(22060102)
15:30Architect Oudeweg 6, 2031CC Haarlem (22060108)

Procesmanager Oudeweg 6, 2031CC Haarlem (22060108)
Adviseur erfgoed Oudeweg 6, 2031CC Haarlem (22060108)
Stedenbouwkundige Oudeweg 6, 2031CC Haarlem (22060108)

16:00Adviseur erfgoed Gasthuisvest 47x, 2011EV Haarlem (22060105)
Procesmanager Gasthuisvest 47x, 2011EV Haarlem (22060105)

16:30Architect Wagenweg 31, 2012NB Haarlem (22050162)
17:15Extern supervisor en stadsarchitect Schalkwijk (22050166)
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Zaak 22030295 /  

Noord Schalkwijkerweg 117, 2034JA Haarlem  
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Noord Schalkwijkerweg 117, 2034JA Haarlem 

 

MOOI nummer  

Zaaknummer partij  

22030295 

Omschrijving Herbestemming gemeentelijk monument 

Aantal voorgaande 

behandelingen 

1 

Gemeente Haarlem 

Zaakbeheerder Annamaria van Enk 

Objecttype Overig 

Erfgoedstatus Provinciaal monument 

Beoordelingskader Landschappelijk groen, Bijzondere regie 

Bestemmingsplan  Voldoet niet aan bestemmingsplan 

Behandeling 08-06-2022 

 

Bevindingen De eigenaar, architect, technisch projectleider zijn aanwezig voor 
overleg. Namens de gemeente zijn de plantoetser en adviseur erfgoed 
aanwezig. 
  

Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor de herbestemming 
van de voormalige Watermeterfabriek. De inrichting van het terrein 
wordt op een later moment aangevraagd maar wel alvast toelicht.  
  

De architect reageert op vragen die tijdens een eerder, besloten overleg 
zijn gesteld over het dak en de fundering. De zonnepanelen worden niet 
meer in het dakvlak geïntegreerd maar reversibel aangebracht met 
behoud van de bestaande kruispannen. De daklantaarn krijgt een platte 
uitstraling van vacuümglas. De nieuwe fundering onder de 
staalplaatbetonvloer is waterdicht en zonder gevolgen voor het 
oorspronkelijke gebouw. Er wordt niet gegraven bij bestaande palen. 
  

De eigenaar geeft aan dat het niet is toegestaan om te graven binnen 15 
meter van de dijk. Het idee voor de vijver komt voort uit de behoefte aan 
meer waterberging. De reden voor het ophogen van het terrein is 
geluidswering en het vergroten van privacy voor de buren.  
  

De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria (landschappelijk groen) uit de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit. Daarvoor geldt een bijzonder regieniveau. Ook heeft zij de 
monumentale waarden van het pand in de beoordeling meegewogen. 
  

Bevindingen 

De commissie constateert dat sinds de vorige planbehandeling het 
ontwerp ongewijzigd is. Zij kan echter nog geen goed beeld krijgen van 
de nieuwe aanbouwen en de impact daarvan op de monumentale 
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waarden van het hoofdgebouw. De commissie besluit het plan aan te 
houden. 
  

 Als suggestie ten overvloede vraagt de commissie om een minder 

romantische terreininrichting, met name aan de noordkant van het 

terrein. De organische vormgeving contrasteert met het civieltechnische 

ontwerp van de Watermeterfabriek en doet daarmee afbreuk aan het 

gebouw. 

Welstandsadvies Aanhouden 

Erfgoedadvies Aanhouden 

Behandelwijze Erfgoedbehandeling 

Aanvraagsoort Omgevingsvergunning monument 

 



Vergadering ARK Haarlem, 08-06-2022 10:45 - 18:45

3. Kennemerstraat 3, 2021EA Haarlem

22050174MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Verbouwing van bestaand pakhuis naar 3 appartementen

3Aantal voorgaande 
behandelingen

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Woningcomplex

Beoordelingskader Beschermende regie, eerste uitbreidingen buiten de vestinggracht 
(1870-1920)

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan

De architect en aanvrager zijn aanwezig voor een toelichting op het 
aangepaste plan. 
 
Sinds de vorige behandeling is het plan op de volgende onderdelen 
aangepast: 
   ·De compositie van de voorgevel is gewijzigd en er worden horizontale 
lamellen geïntroduceerd;
   ·De twee dakkapellen zijn kleiner en hebben meer afstand tot de 
hoekkepers;
   ·De kap is doorgetrokken naar achteren ten behoeve van de aanbouw 
en heeft een inham ter hoogte van de patio. 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria (eerste uitbreidingen buiten de vestinggracht) 
uit de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Daarvoor geldt een beschermd 
regieniveau. 
 
Bevindingen
De commissie is van mening dat de gevelindeling een stuk rustiger en 
logischer is geworden. De lamellen zijn voorstelbaar maar dienen meer 
afstand tot de beglazing te bewaren om ruimte te laten voor de 
schoonmaak. Het doortrekken van de kap wordt gezien als een passende 
oplossing. De commissie adviseert om de topgevel volledig van hout te 
maken en de goot/gevellijst niet de hoek om te laten gaan, conform de 
oorspronkelijke situatie. De commissie gaat er vanuit dat het 
metselwerk wordt uitgevoerd conform bestaand en laat dit over ter 
beoordeling aan de bouwplaninspecteur. Zij adviseert niet akkoord te 
gaan met de aanvraag tenzij het plan wordt aangepast conform advies.  

Bevindingen

Behandeling 08-06-2022

Niet akkoord, tenzijWelstandsadvies
Niet akkoord, tenzijErfgoedadvies
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Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort

De aanvrager en architect zijn aanwezig voor een toelichting op het 
plan. Namens de gemeente is de plantoetser aanwezig. 
 
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van 
een bestaand pakhuis naar drie appartementen. Het pand is gelegen 
binnen het beschermd stadsgezicht. De bestaande kapvorm (schilddak) 
wordt gedeeltelijk teruggebouwd en krijgt een afwijkende goothoogte 
ten opzichte van de buren. De hele voorgevel wordt opnieuw 
opgetrokken en het oorspronkelijke hoge kozijn worden teruggebracht. 
In het voordakvlak staan twee dakkappellen. Tevens wordt de bestaande 
aanbouw aan de achterzijde verhoogd.
 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria (eerste uitbreidingen buiten de vestinggracht) 
uit de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Daarvoor geldt een beschermd 
regieniveau. 
 
Bevindingen
De commissie is van mening dat een patio aan de achterzijde mogelijk is 
maar acht het recht opgetrokken deel door zijn hoogte en platte 
afdekking weinig passend bij de vormgeving van het pand en het 
beschermd daklandschap, dit geldt in sterkere mate omdat deze 
ook zichtbaar is vanaf de openbare weg. Ze heeft daarom moeite met 
het omhoog optrekken. Zij adviseert te zoeken naar een andere 
oplossing. Daarnaast zijn er vragen over de compositie van de voorgevel. 
De commissie heeft waardering voor de referentie naar de 
oorspronkelijke gevelindeling maar vraagt zich af waarom dit maar deels 
is doorgevoerd, waardoor de overige maatvoering van de kozijnen nu uit 
de toon valt. Ook acht zij de verticale roedeverdeling niet passend bij 
het oorspronkelijke karakter en is ze van mening dat de twee 
dakkapellen in het voordakvlak meer ondergeschikt dienen te worden, 
bijvoorbeeld door deze aan elkaar te koppelen.
 
Concluderend is de commissie nog niet overtuigd van het voorliggende 
ontwerp, ze ziet een aangepast plan met belangstelling tegemoet en 
adviseert de gemeente tot dan het plan aan te houden.

Bevindingen

Behandeling 09-05-2022

AanhoudenWelstandsadvies
AanhoudenErfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort
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Vergadering ARK Haarlem, 08-06-2022 10:45 - 18:45

4. Zuid Schalkwijkerweg 28 B B, 2034JE Haarlem

22040250MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Uitbreiding vrijstaande woning

3Aantal voorgaande 
behandelingen

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Individuele woning

Beoordelingskader Bijzondere regie, Landschappelijk groen

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan

De architect en aanvrager zijn aanwezig.
Er zijn visualisaties aangeleverd vanuit verschillende standpunten met 
zicht op de uitbreiding. De architect toont een monster van het 
beoogde materiaal: Fraké hout.
 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria (landschappelijk groen) uit de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit. Daarvoor geldt een bijzonder regieniveau.
 
Bevindingen
De commissie constateert dat de uitbreiding van de aanbouw beperkt 
zichtbaar is vanaf de openbare weg en voldoende ondergeschikt is 
doordat deze terug ligt uit de noordelijke gevellijn. Zij adviseert 
akkoord te gaan met de aanvraag. 

Bevindingen

Behandeling 08-06-2022

AkkoordWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort

De aanvrager en architect zijn aanwezig voor een toelichting op het 
plan.
 
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning      voor het vervangen en 
uitbreiden van de bestaande aanbouw op de eerste verdieping van een 
vrijstaande woning aan het Spaarne. De gevels zijn bekleed met hout: 
fraké (naturel) en doorlopende aluminium schuifpuien in de 
zuidwestelijke hoek. De kozijnen en deuren zijn van meranti hout (kleur 
wit als bestaand). Het balkon en hekwerk worden uitgevoerd in mat 
staal (RAL 9005).
 

Bevindingen

Behandeling 25-04-2022
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De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria (landschappelijk groen) uit de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit. Daarvoor geldt een bijzondere regie.
 
Bevindingen
De commissie vindt de aanbouw door zijn hoogte en afmetingen wel 
zeer dominant voor de woning en zijn omgeving. Door het ontbreken 
van duidelijke visualisaties kan zij moeilijk inschatten of het nieuwe 
volume past binnen de maat- en schaalverhouding van de bestaande 
woning en van omliggende bebouwing in deze bijzondere omgeving en 
vraagt daarom om een impressie vanuit zowel de straat als het jaagpad 
of het openbaar water van het Spaarne om het plan beter te kunnen 
beoordelen in zijn context. Bovendien kan de architectuur meer 
subtiliteit krijgen door de schuifpuien in de zijgevel boven elkaar uit te 
lijnen en meer eenheid aan te brengen in de kozijntypen. 
De commissie besluit het plan aan te houden. 

AanhoudenWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort
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Vergadering ARK Haarlem, 08-06-2022 10:45 - 18:45

5. Spaarndamseweg 120 x, 2021KA Haarlem

22060102MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Havenkantoor

4Aantal voorgaande 
behandelingen

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Bedrijfsgebouw

Beoordelingskader Bijzondere regie,  waterlopen en consolidatie regie, eerste uitbreidingen 
buiten de vestinggracht (1870-1920)

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan

De architecten zijn aanwezig voor een toelichting op het plan. Namens 
de gemeente zijn de stedenbouwkundige en procesmanager aanwezig. 
 
Het betreft een collegiaal overleg over het winnende ontwerp voor een 
drijvend kantoor 
van de havendienst met een botenhuis. Het kantoor is een tweelaags 
volume onder tien sheddaken op het zuiden, die gedeeltelijk bedekt zijn 
met mos-sedum en zonnepanelen. De transparante gevel maakt dat de 
gegalvaniseerde staalconstructie goed zichtbaar is van buiten. De 
gevelbekleding is van aluminium beplating zonder coating en 
geperforeerde panelen. Langs de gevels groeien drie soorten klimop. De 
installaties worden ondergebracht in de bassins. Het gebouw is volledig 
demontabel en remontabel. De architect geeft aan dat de plattegrond 
mogelijk nog kan wijzigen.
 
Bevindingen
De commissie deelt een compliment uit voor deze aanwinst voor de 
stad, Zij vraagt nog de aandacht voor de publieke toegankelijkheid van 
het gebouw met behoud van de hoge mate van transparantie en 
doorzichten en de uitwerking van de plantenbakken, eventuele 
brugleuningen, banken en verlichting. Tot slot waarschuwt de commissie 
voor eventuele (geluids-)overlast van meeuwen, die afomen op de 
mos-sedum daken en vraagt dit als ontwerpopgave in de verdere 
uitwerking mee te nemen.
 
De commissie ziet de verdere uitwerking van het plan met belangstelling 
en vertrouwen tegemoet.

Bevindingen

Behandeling 08-06-2022

Collegiaal overlegWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
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Informele adviseringAanvraagsoort
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Vergadering ARK Haarlem, 08-06-2022 10:45 - 18:45

6. Oudeweg 6, 2031CC Haarlem

22060108MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving NSTM terrein

3Aantal voorgaande 
behandelingen

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Overig

Beoordelingskader Transformatie regie, bedrijven/kantoorgebied

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan

De architect, projectleider en aanvrager zijn aanwezig bij de 
planbehandeling. Namens de gemeente is de stedenbouwkundige 
aanwezig.
 
Het betreft een collegiaal overleg over de nieuwbouw van een tweede 
treinstellenhal (gebouw 29) in de zuidoostelijke hoek van het 
plangebied. De architect heeft eerder het ontwerp gemaakt voor de 
gebouwen 25, 28 en 12. Gebouw 20 is recentelijk gesloopt en gebouw 14 
is in voorbereiding.
 
De overall visie op het plangebied is:
   ·Technisch, zakelijk langs de Oudeweg
   ·Traditioneel langs de Gedempte Oostersingelgracht
   ·Landelijk en ambachtelijk langs de Amsterdamsevaart
De architect heeft een aantal varianten uitgewerkt, waarbij de typologie 
uiteenloopt van een houten polderschuur tot een meer recent in 
metselwerk opgetrokken gebouw, waarbij de stenen van gebouw 20 
kunnen worden hergebruikt. 
 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Daarvoor 
geldt een bijzonder regieniveau. 
 
Bevindingen
De commissie is van mening dat het nieuwe gebouw te autonoom is ten 
opzichte van de andere gebouwen op het terrein en de relatie met de 
stad nog onduidelijk is. Het gebouw staat zeer krap op zijn kavel 
waardoor deze afreuk doet aan de kwaliteiten van de bestaande 
gebouwen, in het bijzonder gebouw 25. De commissie adviseert om 
meer te reageren op de gebouwen op het terrein en een representatieve 

Bevindingen

Behandeling 08-06-2022
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kop te ontwerpen die recht doet aan zijn locatie als onderdeel van de 
entree naar de stad. Bovendien adviseert de commissie om de profelen 
over de Amsterdamse Vaart te tekenen in relatie tot het plan om de de 
continuïteit daarin te visualiseren en vervolgens samen met waterschap 
en gemeente te waarborgen.
De commissie is niet akkoord met het voorliggende ontwerp en kijkt uit 
naar een aangepast plan.
Collegiaal overlegWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
Informele adviseringAanvraagsoort
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Vergadering ARK Haarlem, 08-06-2022 10:45 - 18:45

8. Wagenweg 31, 2012NB Haarlem

22050162MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Verbouwing en optoppen

1Aantal voorgaande 
behandelingen

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Woningcomplex

Erfgoedstatus Beeldbepalend of karakteristiek pand

Beoordelingskader Bijzondere en beschermende regie (villagebieden)

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan

De architecten zijn aanwezig voor een toelichting op het aangepaste 
plan.
 
Sinds de vorige behandeling is het plan op de volgende punten 
aangepast:
   ·De dakopbouw is 20 cm lager
   ·De dakopbouw is transparanter met meer glas in lichtere grijze 
kleurstelling
   ·De dakopbouw heeft een neutrale raamverdeling die minder 
concurreert met hoofdgebouw
   ·De zonnepalen zijn meer teruggelegd en minder toegepast
   ·De afstand tussen de dakrand en de opbouw is minimaal 1 m
   ·De kalven zijn verdiept gedetailleerd
   ·Er is meer eenheid aangebracht in de kleur van de kozijnen
   ·Er is meer hiërarchie tussen de puien op de begane grond en de 
verdieping
   ·Er is meer groen toegevoegd langs de parkeerplekken
Bevindingen
De commissie heeft waardering voor de aanpassingen. Zij adviseert om 
de dakrand van verticale felsnaden nog meer te versoberen en subtieler 
te maken. Ook stelt zij voor om een lichtere kleurstelling te onderzoeken 
voor de dakopbouw, bijvoorbeeld dezelfde bronzen kleurstelling als de 
kozijnen aan de achterkant.
De commissie adviseert niet akkoord te gaan, tenzij de dakrand wordt 
aangepast. De aangepaste tekeningen, inclusief detaillering en 
materialisering, kunnen worden voorgelegd aan de gemandateerde 
architect. 

Bevindingen

Behandeling 08-06-2022

Niet akkoord, tenzijWelstandsadvies
Niet akkoord, tenzijErfgoedadvies
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Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort

De architecten zijn aanwezig voor een toelichting op het plan. Namens 
de gemeente zijn de adviseur erfgoed en stedenbouwkundige aanwezig.
 
Het betreft de aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en 
uitbreiden van een orde-2 pand, onder andere met een terugliggende 
dakopbouw van zink en overhoekse ramen. Het pand is gelegen aan een 
doorgaande route binnen het beschermd stadsgezicht. De voorgevels 
blijven behouden en worden gerestaureerd en voorzien van nieuwe 
kozijnen De uitbreiding aan de achterzijde wordt gemarkeerd met een 
glazen strook in de zijgevel. Aan de achterzijde wordt de bestaande 
tweedeling doorgezet in de kleur van het metselwerk en de voeg, een 
knik in de rooilijn en de indeling van de gevelopeningen. De achtertuinen 
worden omheind met een groene erfafscheiding. De achtergelegen 
parkeerplekken zijn half verhard. 
 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria (villagebieden) uit de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit. Daarvoor geldt een beschermend regieniveau. 
 
Bevindingen
De commissie heeft waardering voor de zorgvuldige aanpak en 
verwijzing naar het industriële verleden. Zij constateert dat de gevel 
prominent gelegen is op de T-splitsing en is van mening dat de 
voorgestelde dakopbouw onvoldoende ondergeschikt is en teveel 
contrasteert met de onderbouw door zijn vormgeving. De commissie 
adviseert om de dakopbouw:
   ·Te verlagen in hoogte
   ·Meer subtiel en ondergeschikt te maken, waarbij de commissie zich 
afvraagt of een setback van 1 meter voldoende is voor een ondergeschikt 
karakter aangezien deze van ver op deze belangrijke route voor de stad 
zichtbaar is.
   ·Qua stijl meer te reageren op het (industrieel) karakter van het pand, 
dit is nu nog te weinig het geval. Een uitvoering in een minder donkere 
kleurstelling en met minder prominente vormgeving of juist een veel 
transparantere opbouw waardoor het minder zwaar wordt en minder 
nadrukkelijk (voorkeur meerderheid commissie) is daarbij denkbaar.
   ·Een neutrale raamverdeling te geven die niet concurreert met de 
openingen eronder, zonder open hoeken en met borstwering.
Daarnaast vraagt de commissie aandacht voor het integreren van de 
installaties in het volume en de geringe afstand tussen de setback en de 
daklijst. Ook dient de diepte van de kalven in de raamindeling van de 
voorgevel teruggebracht te worden.
 
Voor wat betreft de achterzijde vraagt de commissie om:
   ·Meer eenheid in de kleurstelling van de kozijnen. In het pand worden 

Bevindingen

Behandeling 09-05-2022
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nu drie verschillende kleuren voor de kozijnen toegepast.
   ·Meer hiërarchie tussen de puien op de begane grond en de eerste 
verdieping
   ·Het toevoegen van meer groen langs de parkeerplekken
Concluderend behoeft het plan nog een ontwerpslag. De commissie 
adviseert niet akkoord te gaan en ziet een volgende fase van het plan 
met belangstelling tegemoet. 
Niet akkoordWelstandsadvies
Niet akkoordErfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort
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Vergadering ARK Haarlem, 08-06-2022 10:45 - 18:45

9. Nassaustraat 25 rd, 2011PH Haarlem

22060090MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Uitbreiding orde-3 pand in beschermd stadsgezicht

0Aantal voorgaande 
behandelingen

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Individuele woning

Beoordelingskader Beschermende regie, historische kernen

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan

Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor de uitbreiding van 
een orde-3 pand binnen het beschermd stadsgezicht. Het voorstel is een 
dakkapel in het linkerdakvlak en een dwarskap met twee dakramen in 
het rechterdakvlak. Ook wordt een Frans balkon geïntroduceerd in de 
topgevel. 
 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria (historische kernen) uit de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit. Daarvoor geldt een beschermend regieniveau. In de nota staat 
onder andere:
   ·'(Een ingreep in) de bebouwing past binnen de maat en 
schaalverhoudingen van de gevel en de gevelwand als geheel.
   ·Oorspronkelijke architectuur en architectonische bijzonderheden bij 
verbouw respecteren.'
Bevindingen
De commissie is van mening dat het plan niet voldoet aan bovenstaande 
criteria, omdat de vorm van de uitbreiding te weinig aansluit bij de 
architectuur van het pand en op de gevelwand als geheel. De uitbreiding 
is zeer zichtbaar vanuit openbaar gebied. Ze adviseert de gemeente te 
waken voor precedentwerking en suggereert een oplossing (tweede 
zadeldak terugliggend aan beide kanten) die beter past bij het pand zelf 
en het gevelbeeld vanuit de straat zelf. Zij adviseert niet akkoord te 
gaan met de aanvraag en nodigt de architect uit voor nader overleg met 
de gemandateerde architect.

Bevindingen

Behandeling 08-06-2022
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