Markt 9, 4931 BR Geertruidenberg ■ Telefoon: 0162-511833 ■ Fax: 0162-510788

Advies van de Commissie Monumenten en Ruimtelijke Kwaliteit Brabant

Gemeente Altena
Adviezen van vrijdag 12 november 2021 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Altena
Commissieleden: Martijn de Jong, Monique van de Looi, Dave Ellens.
Locatie: Videovergadering via MS Teams

1. (9.30 uur) Hoogstraat 47 te Woudrichem
Betreft: voornemen_vervangen_cartouche_'t_Oude_Raedthuijs
Toetsingsniveau welstand: H1
Toetsingsniveau erfgoed: Gemeentelijk monument

Op alle opdrachten is van toepassing De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011, waarin opgenomen
aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-------------––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Plan
: 1
Datum
: 12-11-2021
Aanvrager
:
Bouwplan
: Vervangen cartouche ’t Oude Raedthuijs
Bwt.nr.
:
Bouwadres : Hoogstraat 47 Woudrichem
Zaaknr.
:
Bouwsom
:
:
Ontwerper
:
Behandeling
: 1
Advies
: AANHOUDEN

Geacht college,
Op 12 november 2021 heeft de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit uw plan aan de orde gesteld.
Het plan ligt in het gebied dat in de Welstandsnota omschreven is als: H1: historische dorpsgebieden,
bebouwingslinten en -cluster.et
Het plan is getoetst aan de criteria behorende bij dit welstandsgebied en het hiervoor vastgestelde
welstandsniveau.
Toetsingsniveau erfgoed: - Beschermd stadsgezicht, gemeentelijk monument.
MOTIVERING:
In de besproken stukken wordt aangegeven dat repareren van de cartouche meer kapot zal maken dan dat
wordt herstelt. Landelijk uitgangspunt bij monumenten is echter dat behoud voor vernieuwing gaat en
restauratie voor reconstructie. De commissie is aan de hand van de ingediende stukken niet overtuigd dat
herstel niet mogelijk is en adviseert daarom de cartouche te restaureren op zijn huidige plaats te behouden.

Namens de commissie,

Ir. D.P. Ellens

Op alle opdrachten is van toepassing De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011, waarin opgenomen
aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011.
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Plan
: 2
Datum
: 12-11-2021
Aanvrager
:
Bouwplan
: Het plaatsen van dakkapellen
Bwt.nr.
:
Bouwadres : Werkensedijk 15,4251 PP te Werkendam
Zaaknr.
:
Bouwsom
:
:
Ontwerper
:
Behandeling
: 1
Advies
: VOLDOET

Geacht college,
Op 12 november 2021 heeft de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit uw plan aan de orde gesteld.
Het plan ligt in het gebied dat in de Welstandsnota omschreven is als: H5.
Het plan is getoetst aan de criteria behorende bij dit welstandsgebied en het hiervoor vastgestelde
welstandsniveau.
Toetsingsniveau erfgoed: dubbelbestemming Waarde – Cultuurhistorie.
MOTIVERING:
Naar aanleiding van het voorgaande advies is het plan aangepast. In de directe omgeving zijn vergelijkbare
afmetingen van dakkapellen toegepast. Uit oogpunt van welstand en monumentenzorg VOLDOET het plan en
worden de monumentale waarden van het pand en de omgeving niet onevenredig aangetast.
Vrijblijvend doet de commissie de suggestie het glazen tussenlid met dezelfde maat uit te voeren als de
raamelementen toe passen.

Namens de commissie,

Ir. D.P. Ellens

Op alle opdrachten is van toepassing De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011, waarin opgenomen
aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011.

