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Onderwerp 

Afdoening motie “Alle toekomstige dakopbouwen stedenbouwkundig 

verantwoord” 

  

Uw raad heeft tijdens de bespreking van het voorstel van het college inzake vaststelling 

bestemmingsplan Bloemenbuurt 2020 (RIS305630) op 7 oktober 2020 de door het raadslid de heer 

Grinwis ingediende motie “Alle toekomstige dakopbouwen stedenbouwkundig verantwoord” 

(RIS306421) aangenomen. Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat: 

- in onze stad in de meeste wijken dakopbouwen zijn toegestaan; 

- in de Welstandsnota (RIS297760) eisen zijn opgenomen waaraan een dakopbouw moet 

voldoen; 

 

Overwegende, dat: 

- ondanks de eisen uit de Welstandsnota en een mogelijke second opinion door de 

Welstandscommissie er toch straten zijn waar dakopbouwen geen geheel vormen met elkaar; 

- het vanuit esthetisch en stedenbouwkundig oogpunt mooier is als deze wel een geheel zouden 

vormen; 

- bij het vaststellen van de meest recente Welstandsnota (op d.d. 25 januari 2018) besloten is deze 

na drie jaar te evalueren; 

- in het coalitieakkoord is opgenomen dat “bij dakopbouw in bestaande wijken de bestaande 

architectuur moet worden overgenomen, en het passend moet zijn in het straatbeeld onder meer 

door de gevelstructuur te volgen”; 

 

Verzoekt het college: 

- Bij de evaluatie van de Welstandsnota expliciet aandacht te geven aan de eenduidigheid van 

dakopbouwen gedurende deze periode, hierbij aan te geven hoe eenduidigheid (nog) beter 

geborgd zou kunnen worden en daarbij de overwegingen uit het coalitieakkoord zoals 

hierboven beschreven leidend te laten zijn. 
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Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van deze motie: 

 

Met de raad hecht het college aan de stedenbouwkundige uniformiteit en samenhang van 

dakopbouwen, ook wel ‘de vierde laag’ genoemd. Dit is reeds uitgebreid onderwerp van onderzoek en 

interne evaluatie met de Monumenten en Welstandscommissie. Het college zal het gevraagde in deze 

motie dan ook meenemen bij de periodieke evaluatie van de Welstandsnota en de raad daarover voor 

de zomer van 2021 informeren. 

 

Het college beschouwt hiermee de motie als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 


