
 
 

Mededelingen 
Portefeuillehouder: R. Boom 

 
 
Betreft : beeldkwaliteitsplan Havenstraat 
Aan : Leden van de Commissie Fysiek domein 
T.b.v. : commissie Fysiek Domein  
Van : R. Boom 
Behandelaar : R. van Noord 
Datum : 28 juni 2021 
 
 
Beeldkwaliteitsplan Havenstraat 
In de raadsvergadering van donderdag 3 juni jl. is de ingediende motie 'stedenbouwkundig 
plan BNI terrein' door de ChristenUnie ingetrokken. Reden hiervoor was mijn toezegging dat 
een beeldkwaliteitsplan voor de Havenstraat volgt.   
 
Gevelrenovatiefonds  
In 2016 is het Gevelrenovatiefonds opgesteld voor werkgebied ’t Plaveen. Voor het gebied  
Havenstraat, die de verbinding vormt tussen de Oude Haven en het Oude Dorp, was een 
hogere prioritering opgenomen. Voor deze verbinding was een beeldkwaliteitsplan 
ontwikkeld waarin diverse geveltypen zijn genoemd. Van dit beeldkwaliteitsplan is melding 
gemaakt in het raadsvoorstel alleen deze is niet separaat aan uw raad ter besluitvorming 
voorgelegd.  
 
Zie bijgevoegd: 

- raadsvoorstel met besluit 31 maart 2016 
- beeldkwaliteitsplan  

 
Vervolg 
Indien gewenst kan bezien worden of dit beeldkwaliteitsplan nog steeds aan de laatste stand 
van zaken voldoet. Hiervoor is alleen wel stedenbouwkundige capaciteit noodzakelijk.  
 
Mede gelet op de in uw commissie geopperde gedachte om evt. (en alleen) voor de 
stedenbouw externe capaciteit in te kopen, wordt deze mogelijkheid ook hier benoemd. 
Mocht u hiervoor kiezen, dan zal op basis van op te vragen offerte(s) ook dekking voor het 
kostenplaatje moeten worden gevonden. 
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Ondenrverp: Deelverordening Gevelrenovatiefonds

Raadsvoorstel

Raadsvergadering
Datum raadsvoorstel
Bijlage(n)
Behandeld in commissie
Poftefeuillehouder
lnformatie bij
E-mail / telefoon n u m mer

3l maart 2016, agendapunt 8
22 maart2016
2
Fysiek Domein 16 maart 2016, agendapunt 7.4
wethouder M. Verbeek
Richard van Noord
r.vannoord@huizen.nl/ (035) 528 15 18

Voorstel

1. De "Deelverordening Gevelrenovatiefonds bedrijventerrein 't Plaveen" vaststellen.
2. De financiële middelen (zie financiële paragraaf) in de begroting opnemen. De uitvoering verloopt

budgetneutraal.

Toelichtins op het te nemen besluit

Aanleiding
De algemene doelstelling is om ingrepen, die de beeldkwaliteit en duurzaamheid van bedrijventerrein
't Plaveen ten goede komen, met behulp van financiële bijdragen aan pandeigenaren te stimuleren.
Hiervoor is € 100.000,- excl. btw subsidiebudget door de provincie Noord- Holland beschikbaar gesteld
(bijlage 2,briel d.d. 17-8-2015).

Gestreefd wordt naar een significante verbetering van het aanzicht van - vanaf de openbare weg
zichtbare - gevels (duurzaamheidsinvesteringen) , inritten, groenvoorzieningen en/of parkeerfaciliteiten
van bedrijfspanden op bedrijventerrein 't Plaveen. Aangezien de Havenstraat de verbinding tussen de
Oude Haven en het Oude Dorp moet verbeteren, is dit een gebied dat eerder in aanmerking komt voor
subsidieverlening dan andere locaties op't Plaveen. Voor de Havenstraat is een beeldkwaliteitsplan
ontwikkeld.

Argumentatie
De Algemene subsidieverordening Huizen 2010 is onvoldoende specifiek als kader voor het verlenen van
gevelrenovatiesubsidie. Daarom is een deelverordening nodig. De voor u liggende deelverordening
omschrijft onder meer de doelgroep, het subsidieplafond, de wijze waarop aanvragen worden ingediend,
de beoordelingscriteria en de werkzaamheden die worden gesubsidieerd. Door de deelverordening vast te
stellen en bekend te maken ontstaat een duidelijk kader waarbinnen het college binnenkomende subsidie-
aanvragen afhandelt.

Enkele belangrijke onderdelen uit de deelverordening zijn hieronder er uitgelicht:

Artikel 3 Subsidieperiode,subsidieplafond en subsidiabele kosten
a. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend in het tijdvak van 18 april tot I augustus 2016.

Aanvragen die buiten dit tijdvak zijn ingediend worden afgewezen, tenzij het college een nieuw
indieningstijdvak heeft opengesteld en bekendgemaakt en de aanvraag binnen dat tijdvak is ingediend.

b. Het subsidieplafond bedraagt € 100.000,- excl. btw. Wanneer het gevelrenovatiefonds uitgeput is, is
het niet meer mogelijk om subsidie toe te kennen.
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c. De subsidie voor een fysieke ingreep bedraagt maximaal 25o/o van de investering, met een minimum
van € 2.000,- excl. BTW en een maximum van € 10.000,- excl. btw per pand / terrein.

Artikel4 Subsidiecriteria; algemeneeisen
a. Eigenaren van bedrijfspanden / bedrijfskavels in 't Plaveen kunnen een subsidie uit het Gevel-

renovatiefonds aanvragen. Eigenaren kunnen een derde (bijvoorbeeld een huurder van de
bedrijfsruimte) toestemming verlenen om namens hen een subsidieaanvraag in te dienen.

Artikel 6 Subsidieverlening: rangorde en systeem toekenning
Ontvankelijke subsidieaanvragen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

1. Aanvragen voor panden / percelen aan de Havenstraat;
2. Aanvragen voor overige panden / percelen in 't Plaveen voor zover betrekking hebbend op gevel-

verbeteri ngsmaatregelen ;

3. Overige aanvragen.
a. Subsidieaanvragen in categorie I hebben de hoogste prioriteit en worden beoordeeld op basis van de

inhoudelijke kwaliteit van de verbeteringsmaatregelen; daarbij toetst het college de aanvragen aan het
beeldkwaliteitsplan Havenstraat en de door het college vastgestelde duurzaamheidscriteria.

Voorgaande zijn niet de complete artikelen maar betreft een uittreksel.

Geheimhouding
Niet van toepassing

Alternatieven
Niet van toepassing

Uitvoering inspraak en participatieverordening
Niet van toepassing.

Beslistermijn
Met het oog op de startdatum van 18 april 2016 is een besluit van uw raad in maart wenselijk

Financiële paragraaf
De uitvoering van de subsidieregeling verloopt voor de gemeente budgetneutraal, omdat geen eigen
middelen worden ingezet. Vaststelling van de deelverordening heeft dus geen financiële gevolgen voor de
gemeente. De provincie heeft op 18 augustus 2015 de volgende kosten als subsidiabel aangegeven
(bijlage 4):

De vol nde kosten n subsidiabel

25o/o van de genoemde totaalkosten zijn subsidiabel. ln de subsidieaanvraag hebben wij de volgende
opsplitsing gemaakt.

€ 125.000,- voor het voorterrein van de Krachtcentrale
€ 100.000,- voor het principe warm bouwen van de Krachtcentrale
€ 100.000,- voor dit gevelrenovatiefonds

N.B. De kosten zijn exclusief BTW.

Volg
nr Onderdeel Bedraq

l Cevelrenovatiefonds't Plaveen € 800.000,00
2 Voorterre in Krachtce ntrale € 500.000,00

Totaal € l.300.ooo,oo
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ln de begroting wordt de subsidie budgetneutraal venuerkt, waarbij € 30.769,- in 2016 en € 69.231,-
in 2017 wordt geraamd dienovereenkomstig het kasschema van het verleende voorschot.

Overiqe Raadsinformatie

Bevoegdheid
De bevoegdheid de deelverordening vast te stellen berust op grond van artikel 1.1.4 van de Algemene
subsidieverordening Huizen 2010 bU de gemeenteraad.

Collegeprogramma
Dit voorstel is een uitwerking van paragraaf 2.6.1,2.6.6 en 2.9.4 uit het collegeprogramma 2014-2018:
"Aan de Wind".

Begroting
Dit voorstel heeft betrekking op programma 7 uit de programmabegroting: Ruimtelijke en economische
ontwikkeling.

Eerdere besluiten
Niet van toepassing

Voorgeschreven procedure
Na vaststelling wordt de deelverordening op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt in het gemeenteblad
van Huizen.

Kader- en beleidsnota's
- De Algemene subsidieverordening Huizen 2010. Hierin is de mogelijkheid opgenomen om voor

specifieke doeleinden een deelverordening vast te stellen.
- Beleid naar toekomstgerichte werklocaties 2014, door uw raad vastgesteld op 26 juni 2014.

Evaluatie
Niet van toepassing.

Bijlagen
1. Deelverordening Gevelrenovatie Bedrijventerrein't Plaveen
2. Subsidiebesluit provincie d.d.17 augustus 20't5.

Bu rgemeester en wethouders,

De secretaris De burgemeester

Advies raadscommissie

Dit voorstel is behandeld in de vergadering van de commissie Fysiek Domein d.d. 16 maart jl..
De commissie adviseert u in meerderheid in te stemmen met het voorstel.
De vertegenwoordigers in de commissie van de fracties van WD, Leefbaar Huizen en D66 gaven aan het
voorstel n.a.v. de commissiebehandeling mee terug te nemen naar hun fractie voor nader beraad.
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Cemeente Huizen Raadsbesluit

De raad van de gemeente Huizen;
in vergadering bijeen op 31 maart 2016;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2016; agendapunt 8;

gelet op artikel 1 .2, lid 1 van de algemene subsidieverordening Huizen 2010 en artikel 149 Gemeentewet;

besluit

Deelverordening Gevelrenovat¡e Bedrijventerrein't Plaveen

Artikel I Begripsbepalingen
ln deze regeling wordt verstaan onder:
a. subsidieaanvraag: schriftelijk verzoek aan het college om verlening van de subsidie op grond van deze

deelverordening;
b. aanvraag subsidievaststelling: schriftelijk vezoek aan het college tot vaststelling en uitbetaling van de

onder a. bedoelde subsidie;
c. college: het college van burgemeester en wethouders van Huizen;
d. bedrijventerrein 't Plaveen: het gebied zoals aangegeven op de bij deze deelverordening behorende

kaart;
e. het gevelrenovatiefonds: het beschikbare subsidiebudget.

Artikel 2 Algemene doelstelling deelverordening Gevelrenovatiefonds Bedrijventerrein
't Plaveen

De algemene doelstelling is om ingrepen, die de beeldkwaliteit en duurzaamheid van bedrijventerrein 't
Plaveen ten goede komen, met behulp van subsidie aan pandeigenaren te stimuleren. Hiervoor is

subsidiebudget van de provincie Noord- Holland beschikbaar gesteld. Gestreefd wordt
naar een significante en duurzame verbetering van het aanzicht van - vanaf de openbare weg zichtbare -
gevels (duurzaamheidsinvesteringen), inritten, groenvoorzieningen eniof parkeerfaciliteiten van bedrijfs-
panden op bedrijventerrein 't Plaveen.
Aangezien de Havenstraat de verbinding tussen de Oude Haven en het Oude Dorp moet verbeteren heeft
dit gebied voorrang bij subsidieverlening ten opzichte van andere locaties op 't Plaveen.
Voor de Havenstraat is tevens een beeldkwaliteitplan ontwikkeld genaamd 'beeldkwaliteit en duurzaam-
heidsaspecten Havenstraat' waaraan getoetst wordt.

Artikel 3 Subsidieperiode, subsidieplafond en subsidiabele kosten
a. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend in het tijdvak van 18 april2016 tot I augustus 2016.

Aanvragen die buiten dit tijdvak zijn ingediend worden afgewezen, tenzij het college een nieuw
indieningstijdvak heeft opengesteld en bekendgemaakt en de aanvraag binnen dat tijdvak is ingediend.

b. Het subsidieplafond bedraagt € 100.000,- excl. btw. Wanneer het gevelrenovatiefonds uitgeput is, is het
niet meer mogelijk om subsidie toe te kennen.

c. De subsidie voor een fysieke ingreep bedraagt maximaal 25o/o van de investering, met een minimum van
€ 2.000,- excl. btw en een maximum van € 10.000,- excl. btw per pand / terrein.

d. Subsidie voor werkzaamheden wordt afgewezen, indien eigenaren van bedrijfspanden / bedrijfs-kavels
voor deze activiteit subsidie kunnen verkrijgen op grond van een andere subsidieregeling. Daarmee wordt
zogeheten'stapeling' van subsidie voorkomen.
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Artikel4 Subsidiecriteria; algemeneeisen
a. Eigenaren van bedrijfspanden / bedrijfskavels in 't Plaveen kunnen een subsidie uit het Gevelrenovatie-

fonds aanvragen. Eigenaren kunnen een derde (bijvoorbeeld een huurder van de bedrijfsruimte)
toestemming verlenen om namens hen een subsidieaanvraag in te dienen.

b. Voor een gebouw, gebouwdeel of kavel kan slechts eenmaal een beroep worden gedaan op deze
subsidieregeling.

c. De ingreep moet betrekking hebben op een verbetering van de beeldkwaliteit en duurzaamheid van
gevels, voorterreinen, private parkeergelegenheden en opritten van bedrijfspanden en locaties die vanaf
de openbare weg zichtbaar zijn.

d. Uit de aanvraag moet blijken hoe het aanzicht van het gebouw en de directe omgeving daarvan duurzaam
verbetert door uitvoering van de ingreep. Dit kan bijvoorbeeld door materiaalgebruik in de gevel (bijv.
isoleren van de gevel of aanbrengen HR glas), verfraaien van de entree en parkeervoorzieningen, aanleg
of verbetering van groen, dan wel overige vergelijkbare maatregelen passend binnen de doelstelling van
deze deelverordening.

e. De aanvrager is verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen en in bezit hebben van benodigde
vergunningen voor de uitvoering.

Artikel 5 Subsidieaanvraag
a. Een subsidieaanvraag moet worden ingediend met behulp van het door het college vastgestelde

aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is beschikbaar via de website: www.huizen.nl .

b. Bij de aanvraag moeten minimaal twee offertes worden bijgevoegd. De offertes moeten een prijsopgave
geven voor dezelfde ingreep, zodat ze met elkaar vergeleken kunnen worden. Als de uitvoering
opgesplitst is in meerdere deelprojecten, dienen er per deelproject minimaal twee met elkaar te
vergelijken offertes meegestuurd te worden.

c. Wanneer een aanvrager in de afgelopen drie belastingjaren subsidie(s) of een andere vorm van
overheidsbijdrage heeft ontvangen, dient de aanvrager een de-minimis verklaring in te vullen en mee te
sturen met de aanvraag. Een de-minimis formulier is beschikbaar op de website van de gemeente Huizen
www.huizen.nl

d. Het college kan aanvullende gegevens vragen indien dat van belang is voor het beoordelen van de
aanvraag.

e. Alleen volledig en juist ingevulde aanvraagformulieren zijn ontvankelijk. Bij onvolledige of onjuist
ingediende aanvragen wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag te corrigeren of aan te
vullen. Echter, in dat geval is de datum waarop de aanvraag is gecompleteerd de bepalende datum in
verband met de ontvankelijkheid / toekenningsvolgorde van de subsidie.

f. Besluiten op subsidieaanvragen worden genomen uiterlijk l2 weken na afloop van de in artikel 3 lid a
gestelde einddatum. lndien het indieningstijdvak wordt verlengd gaat de termijn van 12 weken lopen na
afronding van deze termijn.

Artikel 6 Subsidieverlening: rangorde en systeem toekenning
Ontvankelijke subsidieaanvragen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

1. Aanvragen voor panden / percelen aan de Havenstraat;
2. Aanvragen voor overige panden / percelen in 't Plaveen voor zover betrekking hebbend op gevel-

verbeteri n gsmaatregelen 
;

3. Overige aanvragen.

a. Subsidieaanvragen in categorie t hebben de hoogste prioriteit en worden beoordeeld op basis van de
inhoudelijke kwaliteit van de verbeteringsmaatregelen; daarbij toetst het college de aanvragen aan het
beeldkwaliteitsplan genaamd 'beeldkwaliteit en duurzaamheidsaspecten Havenstraat' dat door het college
is vastgesteld;

b. lndien na beoordeling van de aanvragen uit categorie 1 zoals onder a bedoeld nog subsidie-budget
beschikbaar is, komen de aanvragen uit categorie 2 in aanmerking. Binnen deze categorie worden de
toewijsbare aanvragen toegekend in volgorde van binnenkomst. Bij overschrijding van het subsidieplafond
vindt loting pfaats onder alle aanvragen uit deze categorie die op de dag van overschrijding zijn ingediend.
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c. lndien na de beoordeling van de aanvragen uit categorie 2 nog subsidiebudget beschikbaar is komen de
aanvragen uit categorie 3 in aanmerking. Binnen deze categorie worden de toewijsbare aanvragen
toegekend in volgorde van binnenkomst. Bij overschrijding van het subsidieplafond vindt loting plaats
onder alle aanvragen uit deze categorie die op de dag van overschrijding zijn ingediend.

d. Aan een verleningsbesluit worden in ieder geval de volgende voorschriften verbonden:
1. De aanvrager geeft het college, of een door het college aangewezen partij, toestemming om voor,

tijdens en na uitvoering van de werkzaamheden te controleren of de werkzaamheden conform
aanvraag worden uitgevoerd.

2. De aanvrager geeft het college, of een door het college aangewezen partij, toestemming om de
maatregelen op enigerlei wijze te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden.

3. De aanvrager gebruikt het logo / de naam van de provincie Noord-Holland en de gemeente Huizen
op eventuele bouwborden en in communicatie over de uitvoering van het project en vermeldt dat de
maatregelen tot stand komen met hulp van deze organisaties.

4. De uitvoering wordt binnen zes maanden na het besluit op de aanvraag afgerond behoudens
eventuele ontoerekenbare vertrag ing.

Artikel 7 Weigeringsgronden subsidie
De subsidieaanvraag wordt afgewezen indien:

a. de aanvrager in surseance van betaling verkeert of failliet is verklaard; of
b. de ingreep voor meer dan de helft betrekking heeft op kantoor-, horeca-, detailhandel of

transformatielocatie; of
c. de ingreep betrekking heeft op regulier of achterstallig onderhoud (indien de werkzaamheden ook

betrekking hebben op onderhoudswerkzaamheden dient dit in de aanvraag uitgesplitst te worden. Voor
regulier of achterstalligonderhoud wordt geen subsidie verleend); of

d. het effect van de ingreep ten opzichte van het doel van de deelverordening , naar het oordeel van het
college , onvoldoende is; of

e. de ingreep enkel gericht is op de vergroting van het bedrijfsoppervlak door uitbouw; of
f . de ingreep inpandige maatregelen betreft (andere indeling, vervangen van verouderde materialen of

asbest), die de beeldkwaliteit niet ten positieve beïnvloeden; of
g. het subsidieplafond is bereikt; of
h. met de uitvoering van de werkzaamheden is gestart voordat de subsidieaanvraag is ingediend; of
i. de aanvraag anderszins in strijd met deze deelverordening of de subsidiebepalingen van de Algemene

wet bestuursrecht is; of
j. een eventueel benodigde vergunning voor uitvoering van de werkzaamheden niet wordt verleend.

Artikel I Aanvraag subsidievaststelling
a. Een aanvraag voor subsidievaststelling moet worden ingediend binnen 6 weken nadat de

werkzaamheden zijn gerealiseerd.
b. De aanvraag voor subsidievaststelling wordt ingediend met het 'Opleverrapport en verzoek tot uitbetaling

subsidiebijdrage Gevelrenovatiefonds'. Met dit formulier moet de factuur, het betaalbewijs (bank- of
giroafschrift) en, indien van toepassing, de omgevingsvergunning worden meegestuurd. Het formulier is te
vinden op de website van de gemeente Huizen: www.huizen.nl

Artikel 9 Subsidievaststelling
a. Het college beslist binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag voor subsidievaststelling. De termijn

van 6 weken wordt opgeschort met ingang van de dag waarop het college de aanvrager heeft uitgenodigd
de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn
ongebruikt is verstreken.

b. Het college kan indien het dit nodig acht aanvullende gegevens vragen voor het beoordelen van de
aanvraag voor su bsidievaststelling.

c. De vastgestelde subsidie is nooit hoger dan de verleende subsidie.
d. Vaststelling van de subsidie bijdrage zal pas plaatsvinden na volledige uitvoering van de ingreep

waarvoor een bijdrage is toegekend. Er worden geen voorschotten verstrekt aan aanvragers.
De gemeente Huizen controleert of de werkzaamheden conform de plannen zijn uitgevoerd.
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e. Voordat tot uitkering van de toegezegde bijdrage wordt overgegaan moeten alle benodigde vergunningen
voor de werkzaamheden zijn verleend, tenzij aangetoond kan worden dat geen vergunningen nodig zijn.

Artikel l0 Betaling subsidie
Subsidie wordt uiterlijk binnen 4 weken na de subsidievaststelling betaald

Artikel ll lntrekking subsidieverlening of terugvorderen subsidie
a. Het college kan het besluit tot subsidieverlening en het besluit tot subsidievaststelling intrekken of wijzigen

overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:48, eerste lid, en artikel 4:49, eerste lid, van de Algemene wet
bestuursrecht.

b. Als binnen 12 maanden na het besluit tot subsidieverlening geen aanvraag tot subsidievaststelling door
de gemeente is ontvangen, stelt het college de subsidie ambtshalve op 0 euro vast.

Artikell2 Slotbepalingen
a. lndien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het college afwijken van de bepalingen

in deze verordening.
b. ln gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.
c. Deze subsidieverordening treedt in werking op de derde dag na haar bekendmaking in het Gemeenteblad

van Huizen.
d. Deze subsidieverordening kan worden aangehaald als "Deelverordening Gevelrenovatiefonds Bedrijven-

terrein 't Plaveen".

Aldus besloten in de openbare vergadering van 31 maart 2016,

de griffier, de voorzitter,

Het Gevelrenovatiefonds van de gemeente Huizen wordt mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van de
provincie Noord-Holland.

Cemeente Huizen lH ['""#ä:'!iuand
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Beeldkwaliteit en duurzaamheidsaspecten Havenstraat
(tussen Eemlandweg en Bestevaer)

Huizen, december 2015
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3. Duurzaamheid

Bijlagen
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1 lnleiding

1.1 Aanleiding

Aanleiding voor onderliggend stuk met betrekking tot de beeldkwaliteit en duurzaamheidsaspecten
voor de Havenstraat is het Gevelrenovatiefonds Bedrijventerrein't Plaveen. De algemene doelstelling
van deze deelverordening is om ingrepen, die de beeldkwaliteit en duurzaamheid van bedrijventerrein
't Plaveen ten goede komen, met behulp van subsidie aan pandeigenaren te stimuleren. Hiervoor is

subsidiebudget van de provincie Noord- Holland beschikbaar gesteld.

1,2 Doel

De Havenstraat is dé verbinding tussen het oude dorp en de haven. De schakeltussen de historische
kern en het lJsselmeer. Een deel van deze verbinding en de Havenstraat loopt door het
bedrijventerrein heen, tussen de Eemlandweg en de Bestevaer. Dit deel is in het recente verleden
opnieuw ingericht als een aantrekkelijke route met ruimte voor voetgangers en mogelijkheden voor
recreëren.
Graag willen we naast de upgrade van het maaiveld ook de aanliggende bebouwing beter laten
aansluiten op het gewenste beeld. De uitgangspunten voor de beeldkwaliteit Havenstraat geven

sturing aan de gewenste uitstraling.
Met de duurzaamheidsaspecten voor de Havenstraat wordt tevens ingezet op verduurzaming van de
te renoveren gevels.

1.3 Leeswijzer

ln hoofdstuk 2 is ingegaan op de welstandsnota en de koppeling met de gewenste beeldkwaliteit voor
de Havenstraat. ln hoofdstuk 3 is nader ingegaan op het aspect duurzaamheid.
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2 Beeldkwaliteit

2.1 Welstandsnota2012

Voor het deel van de Havenstraat door het bedrijventerrein vanaf de Eemlandweg geldt een
bijzondere welstandstoetsing. ln de welstandsnota wordt e.e.a. gezegd over dit deel van de
Havenstraat, nl.:

o de verbinding tussen het Oude Dorp en de Oude Haven, de Havenstraat, is een dynamisch
gebied;

. de bebouwing langs deze straat wordt deels vervangen door meer representatieve panden;
o dat deze transformatie van de Havenstraat tijd nodig heeft.

Er is niet aangegeven op basis van welke voorwaarden deze bijzondere welstandstoetsing gedaan
moet worden. ln de paragraaf hierna zijn randvooruaarden geformuleerd om de genoemde aspecten
uit de welstandsnota wel te kunnen toetsen en zo de gewenste ontwikkeling voor de Havenstraat te
bewerkstelligen.

2.2 Havenstraat

Voor de beeldkwaliteit voor de Havenstraat is gekeken naar de systematiek uit het beeldkwaliteitsplan
voor het Lucentterrein. Zie een uitsnede in de afbeelding hieronder. De oostzijde van de Havenstraat,
de kavel ten zuiden van het Lidl-kantoor (zie * op de afbeelding hieronder) op het Lucentterrein, grenst
aan de Havenstraat. Het Lidl pand is een aantaljaren geleden gerealiseerd.
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Bij het Lucentterrein ging het om een nieuw te bebouwen gebied. Voor het gevelrenovatiefonds, in dit
geval de Havenstraat, gaat het voornamelijk om de mogelijkheid voor verbetering van bestaande
bedrijfsgevels.

I nve ntarisatie h u id ige situ atie
Voor een beeld van de huidige situatie en de bestaande panden langs de Havenstraat zijn foto's
gemaakt van de verschillende panden en gevels grenzend aan de Havenstraat. De foto's van deze
inventarisatie zijn te vinden in BIJL. 1.

Wensbeeld
Wensbeeld voor de Havenstraat zijn bakstenen gebouwen in de sfeer van industrieel erfgoed. De
hoofdkleur is menging van rood/roodoranje/gesinterd/roodpaars (baksteen). De ambitie is om
baksteen als materiaal expressief te laten zijn in kleur, textuur, plastiek en gevel reliëf.

Kwaliteiten
Er zrln drie geveltypes gehanteerd. Voor de Havenstraatzijn drie geveltypen/kwaliteiten toegekend nl

. geveltype 1: hoge kwaliteit

. geveltype 2: midden kwaliteit, verzorgd

. geveltype 3: neutraal

Voor referentiebeelden van de verschillende geveltypes zie bijlage BIJL. 2.

2.3 Principetoekenninggeveltypes

Voor het toekennen van de geveltypes wordt de mate van zichtbaarheid vanaf de Havenstraat als
principe gebruikt. De aan en naar de Havenstraat gelegenigeoriënteerde gevels zijn de meest in het
oog springende gezien vanaf de Havenstraat. Deze gevels hebben dan ook een hogere beeldkwaliteit
dan verder van de straat gelegen gevels. Hieronder zijn de uitgangspunten voor nieuwbouw en voor
gevelrenovatie in het kader van het gevelrenovatiefonds weergegeven.

Bij nieuwbouw
Op een aantal locaties zal op termijn nieuwbouw worden gerealiseerd (de strook BNI en de kavel ten
zuiden van de Lidl). Nieuwbouw heeft geen relatie met het gevelrenovatiefonds. Voor deze locatie
wordt aangesloten op het beeldkwaliteitsplan voor het Lucentterrein. E.e.a. is ook verwerkt in de
methodiek en op de verbeelding van de beeldkwaliteit voor de Havenstraat.

Uitgangspunt bij nieuwbouw is geveltype 1 voor de straatzijde. Zijgevels moeten voldoen aan
geveltype 2. De achtergevels van panden moeten voldoen aan geveltype 3.

Bij gevelrenovatie
Deze gevels moeten na de gevelverbetering qua beeld voldoen aan geveltype 2. Verder van de
Havenstraat af en meer uit het zicht vanuit het openbare gebied kan de uitstraling van een gevel
voldoen aan geveltype 3.

Gevels rondom de Krachtcentrale
Belangrijke zone aan de Havenstraat is het plein voor de Krachtcentrale. De gevels van omliggende
nieuwe bebouwing aan dit plein moeten voldoen aan geveltype 1.

Krachtcentrale
De gevel van de Krachtcentrale moet bij renovatie voldoen aan geveltype 2. Als object en qua

uitstraling past de Krachtcentrale helemaal in het wensbeeld waarbij de sfeer van industrieel erfgoed
als inspiratie dient. ln de huidige plannen voor de Krachtcentrale is de materialisering expressief in
kleur, textuur, plastiek en gevel reliëf.

BNllerrein
Hetzelfde geldt voor de toekomstige bebouwing op de strook van BN lnternational. langs de
Havenstraat. Afhankelijk van de uiteindelijke opzet van het terrein dienen meer of minder gevels aan
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geveltype 1 te voldoen. Bij een zogenaamde campusopzet waar de bebouwing los op het terrein wordt
gesitueerd is een hoge kwaliteit van de verschillende gevels voorwaarde. Ook het behoud van de
huidige loods op dit terrein is in te passen binnen de beeldkwaliteit. De loods past goed binnen de
gewenste uitstraling van het gebied met bebouwing in de sfeer van industrieel erfgoed.

2.4 Verbeelding opzet

De hiervoor beschreven categorieën en opzet voor toepassing in de Havenstraat zijn in beeld
gebracht. Zie hiervoor bijgevoegde verbeelding in bijlage BIJL. 3.
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3 Duurzaamheid

Naast de beeldkwaliteit is ook verduurzaming van de gevels van belang. Duurzaamheid is ook een

belangrijk aspect in het collegeakkoord 2014-2018 "Aan de wind". Huizen heeft als ambitie om in 2050

klimaatneutraalte zijn. Een duurzaam gebouwde omgeving draagt aan die ambitie bij.

3.1 Duurzaamheidscriteria

De volgende criteria worden als uitgangspunt gehanteerd. Afhankelijk van de werkzaamheden zal

bezien moeten worden welke punten toepasbaar zijn. De toe te passen punten dienen inzichtelijk te

worden gemaakt bij de subsidieaanvraag.

De toe te passen gevel

. is gemaakt van gerecycled materiaal of duurzaam verbouwde materialen zoals FSC- of
PEFC-hout;

o is onderhoudsarm
o heeft een lange levensduur
. isoleert goed en bespaart energie, bijvoorbeeld door toepassing van triple glas, vacuüm

panelen of dubbele gevels
. draagt op een natuurlijke manier bij aan het binnenklimaat van het gebouw door slim om te

gaan met de opslag en distributie van zonne-energie, licht, lucht en warmte
¡ levert een bijdrage aan de biodiversiteit, bijvoorbeeld door toepassing van nestkasten voor

vogels en vleermuizen
o is voorzien van begroeiing.

3.2 Toetsing
Aan de hand van de in 3.1 genoemde criteria worden ingediende aanvragen getoetst.
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Bijlagen

BIJ
BIJ
BIJ

L. 1

L.2
1.3

inventarisatie huidige gevels
referentiebeelden geveltypen
verbeelding Havenstraat toewijzing geveltypen
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BIJLAGE 1

i nve ntari s ati e h u i d i ge gevels
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BIJLAGE 2

refere nti e beelde n g eve lty pe n
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Geveltype 7: hoge kwaliteit
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Geveltype 2: midden l<waliteit, verzorgd
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Geveltype 3: neutraal
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BIJLAGE 3

v e rbee I d i n g H ave n stra at to ew ij zi n g g eve lty pe n
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BIJL. 3verbeelding Havenstraat toewijzing geveltypen
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