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Definitief verslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 20 december 2021 
 
 
Commissieleden 
 

 

Dhr. S. (Sjef) van Elk Voorzitter 

Mevr. J. (Jolie) Kalmijn Architectuurhistoricus 

Dhr. V. (Victor) de Maret Tak Restauratiearchitect  

Dhr. R. (Rob) Ilbrink Architect 

Mevr. J. (Jantien) Doornbos Stedenbouwkundige 

Dhr. R. (Rob) Aben Landschapsarchitect 

Mevr. L. (Lisette) Jacobs Secretaris 

W.A.C. 
 
 
Plannen 
 
1. Boterstraat 9 
2. Havenstraat 29 
3. Emmapark 27 
4. 5 Mei Plein 11 (1e behandeling) 
5. Marijkeweg 20 (7e behandeling) 
 
Toetsing excessen 
 
6. Poststraat 1 

7. Van Riemsdijkstraat 8 en 10 
8. Rouwenhofstraat 5 en 7 
9. vrijblijvend advies aan gemeente 

 
 
Adviezen 
 
 
1.  

Aanvraagnummer - 

Locatie Boterstraat 9 

Omschrijving Uitbreiding achterzijde 

Aanvrager Via Maarten v.d. Wijngaart (gemeente Wageningen) 

Adviesverzoek Principeverzoek 

Toetsing Monumenten en Welstand, gemeentelijk monument 

Vorig advies  - 

Beoordeling CRK De aanvragers zijn voornemens om het pand aan de Boterstraat 9 te kopen. 
Zij willen voorafgaand hieraan graag onderzoeken of er en zo ja welke 
mogelijkheden er zijn om de woning aan de achterzijde uit te breiden. Hierbij zal de 
achtergevel inclusief tuindeur en raamkozijn verwijderd worden. 
Er is geen concreet plan ingediend. 
 
De achtergevel is in oorspronkelijke staat en heeft een monumentale waarde.  
Het pand maakt onderdeel uit van het wederopbouwplan in de binnenstad en van  
het bouwblok als totaalensemble. 
 
Principe uitspraak 
 
De commissie zou het betreuren wanneer de achtergevel wordt aangetast en de 
monumentale onderdelen worden verwijderd. Het totaalensemble is nog gaaf en een 
uitbreiding is een grote aantasting hierop. 
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Echter, wanneer het bestemmingsplan een uitbreiding toelaat, is deze mogelijkheid 
aanwezig. Op voorhand wordt meegegeven dat bij een eventueel noodzakelijke 
ontheffing op het bestemmingsplan, de commissie hier geen medewerking aan zal 
verlenen. 
Mocht een uitbreiding mogelijk zijn dan wordt geadviseerd om een architect in te 
schakelen die ervaring heeft met het verbouwen van monumenten. 
 

 
 
 
 
2.  

Aanvraagnummer - 

Locatie Havenstraat 29 
 

Omschrijving Verwijderen muur, verplaatsen trap en plaatsen tuindeuren 

Aanvrager Via Maarten v.d. Wijngaart (gemeente Wageningen) 

Adviesverzoek Principeverzoek 

Toetsing Monumenten en Welstand, gemeentelijk monument 

Vorig advies - 

Beoordeling CRK De aanvraagster is voornemens om aan de achterzijde van de woning de tuindeuren 
te verplaatsen om de ruimte onder het balkon bij de binnenruimte te betrekken, de 
trap en badkamer intern te verplaatsen, de kelder uit te graven en het dak aan de 
buitenzijde te isoleren. 
 
Principe uitspraak 
 
De commissie is positief over het feit dat het pand wordt aangepakt waardoor het 
monument in stand wordt gehouden. 
 
Het aan de buitenzijde isoleren van de kap heeft consequenties voor de 
aansluitingen op de dakgoot, dakkapel en opbouw op het platte dak. Deze wijze van 
isoleren is voorstelbaar wanneer de detaillerig daarmee niet te veel in het gedrang 
komt, dus wanneer de opdikking niet te fors is. (vermoedelik maximaal 5cm )t. Bij 
een dikker isolatiepakket wordt geadviseerd om de kap aan de binnenzijde te 
isoleren. 
 
Het verplaatsen van de trap intern is niet wenselijk aangezien dit een heel 
kenmerkend element is voor de archtectuur van  de woning en een wezenlijk 
onderdeel is van de structuur van het pand. 
 
Het verplaatsen van de badkamer is voorstelbaar. Hierbij wordt opgemerkt dat dit 
kan mits er geen monumentale onderdelen worden aangetast. 
 
De verplaatsing van de tuindeuren waardoor een extra binnenruimte ontstaat, is 
denkbaar mits dit past binnen het bestemmingsplan. Hierbij wordt aandacht 
gevraagd voor een uitvoering die het monument zo min mogelijk aan zal tasten. 
 
Het uitgraven van de kelder is voorstelbaar. Hierbij wordt aandacht gevraagd voor 
een zorgvuldige uitvoering. De constructieve integriteit van het gehele pand mag niet 
worden aangetast. Let hierbij tevens op een mogelijke verhoogde aanwezigheid van 
kwelwater. 
 

 

 
3.  

Aanvraagnummer - 

Locatie Emmapark 27 
 

Omschrijving Wijzigingen aan monument 

Aanvrager Via Maarten v.d. Wijngaart (gemeente Wageningen) 

Adviesverzoek Principeverzoek 
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Toetsing Monumenten en Welstand, gemeentelijk monument 

Vorig advies - 

Beoordeling CRK De aanvraagster is voornemens om een aantal ingrepen te doen aan het 
monumentale pand. 
 
Principe uitspraak 
 
Verduurzaming is zeker mogelijk, maar is afhankelijk van de uitvoering. Aandacht 
wordt gevraagd voor de oorspronkelijke elementen en detailleringen en het behoud 
daarvan. 
 
Het verzoek om een entreeportaal te maken tegen de zijgevel ter plaatse van de 
bestaande gevelopening wordt als bevreemdend ervaren en wordt in eerste instantie 
afgekeurd. In algemene zin is het vervangen van een raamopening naar een deur 
voorstelbaar. Echter wordt deze ingreep afgewogen wanneer een volledig plan 
inzichtelijk is.  
 
Het vervangen van de bestaande uitbouw is voorstelbaar aangezien deze aanbouw 
niet oorspronkelijk is. Geadviseerd wordt om de nieuwe uitbouw in samenhang met 
de gewenste entree in de zijgevel te ontwerpen. Wellicht is het mogelijk om de 
entree in de aanbouw te situeren zodat de zijgevel intact blijft. 
 
Graag wordt vrijblijvend meegeven om de garagedeur aan de voorzijde mee te 
nemen in de plannen. Dit is een wezensvreemd element in het straatbeeld. 

 
 
 
4.  

Aanvraagnummer 2021VP827 

Locatie 5 Mei Plein 11 
 

Omschrijving Het plaatsen van zonnepanelen 

Aanvrager Dhr. Gerritsen 

Adviesverzoek Vooradvies 

Toetsing Monumenten en Welstand, gemeentelijk monument 

Vorig advies - 

Beoordeling CRK De zonnepanelen worden op de bestaande schuur geplaatst.  
Dit is voorstelbaar. De suggestie wordt gegeven om de panelen in all-black uit te 
voeren. 
 
Conclusie 
 
Het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand conform het gestelde in artikel 12 
van de Woningwet en aan artikel 16 van de ‘Erfgoedverordening Wageningen 2019. 
 
 
 
 

5.  

Aanvraagnummer 2021W3037 

Locatie Marijkeweg 20 

Omschrijving Nieuwbouw studentenhuisvesting 

Aanvrager Plegt-Vos Oost 

Adviesverzoek Welstand 

Toetsing Aanvraag omgevingsvergunning 

Vorig advies (vooradviezen) 05-10-2020, 16-11-2020, 14-12-2020, 01-02-2021, 29-03-2021 
(aanvraag omg.verg.) 06-12-2021 

Beoordeling CRK De commissie heeft de principedetails en dak overzichten met zonnepanelen 
ontvangen. In voorgaand advies is aangeven dat vanuit het beeldkwaliteitplan een 
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groendak op alle dakvlakken vereist is. Deze ontbreken echter op tekening. 
 
Gelet op het feit dat er prefab gevelelementen worden toegepast die vragen om een 
zorgvuldige uitvoering, wordt graag de suggestie meegegeven om de architect goed 
betrokken te houden bij de uitvoering om ervoor zorg te dragen dat de getekende 
overgang tussen de gevelelementen ook daadwerkelijk op die manier worden 
uitgevoerd. 
 
Conclusie 
 
Het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand conform het gestelde in artikel 12 
van de Woningwet en aan artikel 16 van de ‘Erfgoedverordening Wageningen 2019 
mits het groendak wordt uitgevoerd op alle dakvlakken. 
Dit kan als voorwaarde worden opgenomen in de vergunning. 
 

 
6.  

Aanvraagnummer - 

Locatie Rooseveltweg 350 
 

Omschrijving Splitsen aanvraag 

Aanvrager Gemeente Wageningen 

Adviesverzoek Vooradvies 

Toetsing Welstand 

Vorig advies 13-09-2021 

Beoordeling CRK De vraag vanuit de gemeente wordt gesteld om de aanvraag op te splitsen in twee 
aanvragen. 
Het voorstel is om het bouwplan al in te dienen voor vergunning en het 
inrichtingsplan in een later stadium in te dienen aangezien de laatste nog in overleg 
is tussen de opdrachtgever en gemeente. 
 
 
Beoordeling 
 
De commissie kan instemmen met het apart indienen van de aanvraag voor de 
bebouwing los van het inrichtingsplan.  
Dit met de kennis dat de gemeente mede zorg draagt voor de ontwikkeling van het 
inrichtingsplan en deze t.z.t. aan de commissie voorlegt ter beoordeling. 
 
Conclusie 
 
Graag ziet de commissie het bouwplan tegemoet ter beoordeling in de aanvraag 
omgevingsvergunning en het definitieve inrichtingsplan in een later stadium. 
  
 
 

 
6.  

Locatie Poststraat 1 
 

Aanvrager Gemeente Wageningen 

Adviesverzoek Toetsing exces 

Beoordeling CRK De gevel van het pand aan de Poststraat 1 is aan verwaarlozing onderhevig. 
Om die reden heeft de gemeente het verzoek bij de CRK ingediend om haar te 
beoordelen of deze gevel aan te merken is als een exces. 
 
In de welstandsnota van de gemeente Wageningen is onder het hoofdstuk 
“Bijzondere bepalingen’ een excessenregeling opgenomen. Hierin zijn een aantal 
criteria opgenomen waaraan getoetst kan worden of een bouwwerk aangemerkt kan 
worden als een exces. 
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Het pand is gelegen in de historische binnenstad.  
De historische stad en de Generaal Foulkesweg zijn de belangrijkste 
beeldbepalende gebieden in de gemeente vanuit cultuurhistorische en ruimtelijke 
(architectonische en stedenbouwkundige) ambitie. Daarnaast is het centrum de 
belangrijkste verblijfsruimte in de stad. Voor deze gebieden is daarom een bijzonder 
welstandsregiem van kracht. 
 
Beoordeling 
 
De gevel is in het verleden aangepast en is niet meer in originele staat. Het is 
gelegen in een straatje waar sprake is van een lage ruimtelijke kwaliteit. De straat 
wordt gedomineerd door veelal gesloten gevels en er is weinig samenhang in 
bouwmassa’s en materialisering. 
De gevel van Poststraat 1 is onderhevig aan achterstallig onderhoud. Daarnaast zijn 
een tweetal gevelopeningen dichtgetimmerd met beplating. De toevoegingen aan het 
pand zoals de reclame op het dak en satellietschotel zorgen voor een verstoring in 
het straatbeeld.  
 
Conclusie 
 
De commissie constateert dat het pand op onderstaande punten uit de 
excessenregeling aan te merken is als een exces: 
 
8. geheel of gedeeltelijke in ernstige mate beschadiging van de buitenzijde van een 
bouwwerk;  
9. in ernstige mate verstoring van de detaillering van gevels door (onderdelen van) 
installaties of andere toevoegingen;  
10. extreme verwaarlozing van een bouwwerk: aanwijzingen hiervoor zijn kapotte 
ruiten, dichtgetimmerde ramen, in ernstige mate afgebladderde verflagen, 
ontbrekende dakpannen.  
 
Geadviseerd wordt om de gevelopeningen te herstellen, het pand te schilderen en/of 
de kapotte delen te vervangen en de verstorende elementen zoals de satellietschotel 
en de reclame op het dak te verwijderen. 
 

 
 
2.  

Locatie Van Riemsdijkstraat 8 en 10 

Adviesverzoek Toetsing excessenregeling 

Beoordeling CRK De panden aan de Van RIemsdijkstraat 8 en 10 zijn aan verwaarlozing onderhevig. 
Om die reden heeft de gemeente het verzoek bij de CRK ingediend om haar te 
beoordelen of deze panden aan te merken zijn als excessen. 
 
In de welstandsnota van de gemeente Wageningen is onder het hoofdstuk 
“Bijzondere bepalingen’ een excessenregeling opgenomen. Hierin zijn een aantal 
criteria opgenomen waaraan getoetst kan worden of een bouwwerk aangemerkt kan 
worden als een exces. 
 
De panden zijn gelegen tegenover een aantal monumentale panden. Om die reden 
wordt het plan ook door de monumentendeskundigen van de commissie beoordeeld. 
 
Beoordeling 
 
De commissie heeft het pand beoordeeld en concludeert dat met name de 
achterzijde aan enorme verwaarlozing onderhevig is. Het schilderwerk van de 
kozijnen en ramen heeft achterstallig onderhoud en de gevel is besmeurd en 
voorzien van graffiti.  
In de voorgevel van nummer 8 zit een grote scheur in het metselwerk en de hoek 
van afdakje ter plaatse van de voordeur is afgebroken. 
 
Conclusie 
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De commissie constateert dat de achterzijde van het pand op onderstaande punten 
uit de excessenregeling aan te merken is als een exces: 
 
8. geheel of gedeeltelijke in ernstige mate beschadiging van de buitenzijde van een 
bouwwerk;  
10. extreme verwaarlozing van een bouwwerk: aanwijzingen hiervoor zijn kapotte 
ruiten, dichtgetimmerde ramen, in ernstige mate afgebladderde verflagen, 
ontbrekende dakpannen.  
 
Hoewel de voorgevel herstelwerkzaamheden behoeft, is deze niet aan te merken als 
exces omdat de voorgevel niet dusdanig in verval is dat deze ernstig detoneert in het 
straatbeeld. 
 
Geadviseerd wordt om de achtergevel te reinigen. 
Daarnaast wordt vrijblijvend geadviseerd om de scheur in de voorgevel en het 
afdakje te herstellen. 

 
 
 
8.  

Locatie Rouwenhofstraat 5 en 7 

Adviesverzoek Toetsing excessenregeling 

Beoordeling CRK De achterzijde van het pand aan de Rouwenhofstraat 5 en 7 is aan verwaarlozing 

onderhevig. 
Om die reden heeft de gemeente het verzoek bij de CRK ingediend om haar te 
beoordelen of deze verwaarlozing aan te merken is als een exces. 
 
In de welstandsnota van de gemeente Wageningen is onder het hoofdstuk 
“Bijzondere bepalingen’ een excessenregeling opgenomen. Hierin zijn een aantal 
criteria opgenomen waaraan getoetst kan worden of een bouwwerk aangemerkt kan 
worden als een exces. 
 
Beoordeling 
 
De commissie heeft het pand beoordeeld en concludeert dat de achterzijde 
inderdaad aan verwaarlozing onderhevig is. Op de achtergevel zijn teksten 
aangebracht in de vorm van graffiti en een soort purschuim; iets wat niet verdwijnt 
door een flinke regenbui. 
 
Conclusie 
 
De commissie constateert dat de achterzijde van het pand op onderstaande punten 
uit de excessenregeling aan te merken is als een exces: 
 
8. geheel of gedeeltelijke in ernstige mate beschadiging van de buitenzijde van een 
bouwwerk;  
 
Geadviseerd wordt om de achtergevel te reinigen. 

 
 
 
9. Vrijblijvend advies aan de gemeente (B&W?): 
 
Bij twee van de drie bovenstaande plannen zijn de tuinen/binnenplaatsen volgezet met afval, kapot tuinmeubilair, 
winkelwagentjes, etc. Ook dit heeft invloed op de ruimtelijke kwaliteit. Echter is hierover niets opgenomen in de 
excessenregeling. Om die reden is dit punt niet meegenomen in de toetsing. 
 
'De commissie adviseert met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet om de excessenregeling aan een 
actualisatie te onderwerpen'.  
 


