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Kleine commissie, Welstandsvergadering 

nr.  type zaak nr. Onderwerp Advies 
KC_1 AO-1 2022-1108 Van der Grintenstraat 10 te Venlo, 

het veranderen en vergroten van de 
milieu-inrichting 

Sint Urbanusweg-Oude Venloseweg / Hogeweg / Veldenseweg / Straelseweg / Van der 
Grintenstraat / Karbindersstraat, welstandsniveau: regulier 
Het welstandsniveau is hier regulier met uitzondering van het zuidelijk deel Urbanusweg en 
Straelseweg waar het niveau bijzonder is. 
 
Het beleid is gericht op versterking van de herkenbaarheid van de structurerende wijkwegen en 
stadsinvalsweg. De Urbanusweg ten zuiden van de Karbinderstraat is behalve als centrumroute ook 
van belang voor het Maasfront. Het welstandsbeleid voor de Straelseweg ten zuiden van het 
Gelreplein is bovendien van cultuurhistorisch belang. 
 
Beoordeling 26-07-2022: positief 
De aanvraag betreft aanpassing en uitbreiding van een milleu-inrichting welke gedeeltelijk gelegen is in 
regulier welstandgebied. De uitbreiding bestaat o.a. uit de toevoeging van een warehouse, magazijn 
en een verbindingsgang tussen twee bestaande delen. Gebouw 3E, 3D en uitbreiding 1C.  
 
De uitbreiding is vormgegeven in aansluiting op de naastgelegen bebouwing om tot een meer 
samenhangend ensemble te komen. Er wordt een referentie gemaakt aan de naastgelegen 



karakteristieke industrieel vormgeven gevels, bestaande uit witte gevelbekleding met de constructie in 
een heldere rode contrasterende kleur aan de buitenzijde. De transparante hoeken voorzien een meer 
natuurlijke overgang tot de groene omgeving. De dakrand is integraal vormgeven, de verspringing van 
de borstwering naar de bovenzijde van de overhead deuren voorziet beweging in het gevelbeeld.  De 
toepassing van rodeca gevelbekleding voorziet zowel in een hoge isolatie waarde als diffuus daglicht 
en versterkt de gelaagdheid van de gevel. De uitbreiding is zorgvuldig ingepast betreffende 
vormgeving en materiaalgebruik in relatie tot zowel de omgeving als bestaande inrichting. De 
commissie waardeert de insteek van de architect en is positief over het ontwerpresultaat.  
 
Onderstaande materialen zijn voorgelegd en positief beoordeeld: 
- Gevelbekleding: Stalen gevelplaat 
- Zetwerk Ral 9003 
- STALEN GEVELPLAAT RAAM KLEUR WIT :RAL9002 ALS BESTAAND 
- gevelbekleding verbinding RODECA, 60mm CRISTAL MEDIUM MAT 
- NIEUWE OVH DEUR 5000x4000(BxH) KLEUR ALS BESTAAND 
- NIEUWE ALU. LOOPDEUR KLEUR ALS BESTAAND 
 

KC_6 AO-1 2022-0176 Kaldenkerkerweg - Brachterweg 
(sectie D 3676) te Tegelen, het 
oprichten van twee woningen en 
garages en het aanleggen van twee 
inritten/uitwegen 

Kaldenkerkerweg, welstandsniveau: regulier  
Het beleid is gericht op versterking van de herkenbaarheid en doorontwikkeling van deze doorgaande 
weg. 
 
Beoordeling 26-07-2022: positief onder voorwaarde 
De aanvraag betreft de oprichting van twee woningen met garage gelegen in regulier welstandsgebied. 
Het betreft een twee- onder een kapwoning bestaande uit twee lagen, voorzien van een zadeldak 
uitgevoerd in een neutrale baksteenarchitectuur. De woningen zijn zorgvuldig ingepast in de 
omgeving. Het kleur- en materiaalgebruik is passend bij de naastgelegen bebouwing. De kleur- en 
materialenstaat zoals opgenomen op tekening S01 datum 11-12-2020, gewijzigd 05-05-2021 is 
voorgelegd en positief beoordeeld. De installaties in het voorgeveldakvlak dienen aan de achterzijde 
geplaatst te worden. Collegiaal wordt meegegeven dat een grotere dakoverstek en een erker in de 
rechter gevel het plan zou versterken. 
 

KC_7 AO-1 2022-1027 Jan Tinbergenstraat (sectie X 2102 
en 2105) te Venlo, het oprichten 

Visie Werklandschap Klaver 14, welstandsniveau: beeldkwaliteitsplan  
Het kader voor de ontwikkeling van dit bedrijventerrein is het beeldkwaliteitsplan.  



van een bedrijfsgebouw en het 
aanleggen van een inrit/uitweg 

 
Beoordeling 26-07-2022: Positief  
Het plan betreft de oprichting van een bedrijfsgebouw ten behoeve van transport. Het ontwerp is 
zorgvuldig ingepast in de omgeving. Er is een betonnen, in antraciet geschilderde, plint voorzien. De 
kolommen worden uitgevoerd in ral 9016 verkeerswit, gelijk aan de kozijnen en insnijdingen 
gecombineerd met een donkere vlakke beplating uitgevoerd in ral 7021 De opbouw is voorzien in onyx 
white green, welke zorgt voor een groene ondertoon bij lichtval. Het bedrijfsgebouw wordt aan de 
rechterzijde groen omzoomd.  
 

KC_8 AO-1 2022-1065 van Leeuwenhoekstraat (sectie A 
5869) te Venlo, het realiseren van 
meerdere autowasboxen en een 
installatieruimte 

Via Venlo / Nijmeegseweg, Welstandsniveau: bijzonder 
Het beleid is gericht op behoud en versterking van de bijzondere uitstraling van Via Venlo als regionaal 
koopcentrum 
 
Beoordeling 26-07-2022: Positief  
De aanvraag betreft het realiseren van autowasboxen en een installatieruimte. De wasboxen en 
installatieruimte zijn ondergeschikt vormgegeven en passend bij de bestaande bebouwing. Het 
materiaalgebruik is kwalitatief en passend binnen het straatbeeld. Onderstaande kleuren en 
materialenstaat van 24-06-2022 is voorgelegd en positief beoordeeld: 
- Gevels: sandwichpaneel antraciet 
- Kozijnen: aluminium antraciet 
- Constructie verzinkt staal/ rvs onbehandeld 
- Glaspanelen: clearshield glas transparant 
- Boeiboord: volkernplaat antraciet 
- Dakvlak: stalen dakplaat donker grijs 
 

KC_9 AO-1 2022-1009 De Sondert (sectie O 2063) te Venlo, 
het oprichten van een 
bedrijfsverzamelgebouw 

Beeldkwaliteitsplan: Ubroek, Welstandsniveau: beeldkwaliteitsplan 
De uitwerking van het ontwikkelgebied wordt gestuurd met beeldkwaliteitsplan Ubroek. 
 
Beoordeling 26-07-2022: Aanhouden 
De aanvraag betreft de oprichting van een berdrijfsverzamelgebouw op een locatie waar het 
beeldkwaliteitsplan Ubroek van kracht is. Het pand is zorgvuldig ingepast en het kleur- en materiaal 
gebruik is passend. De commissie vraagt om de reclame in de achtergevel kwalitatief en grafisch mee 



te ontwerpen. Daarnaast wordt de commissie graag nader geïnformeerd over eventuele zonnepanelen 
of installaties en een visie op terreininrichting.   

KC_10 AO-1 2022-1202 Innovalaan (sectie V 672) te Venlo, 
het oprichten van het 
onderzoeksgebouw voor onderzoek 
& ontwikkeling (R&D) 

Beeldkwaliteitsplan Greenpark, welstandsniveau: beeldkwaliteitsplan 
Voor de ontwikkeling van dit werklandschap geldt het beeldkwaliteitsplan Greenpark.  
 
Beoordeling 26-07-2022: aanhouden  
Het betreft het schetsontwerp van een Research en development center bestaande uit proefkassen en 
een centrale entree inclusief auditorium en o.a. kantoorruimtes. Bij de situering en vormstudie is er 
rekening gehouden met de reeds aanwezige wandelpaden en de zichtlijnen ten opzichte van de 
bestaande bebouwing waaronder Brighthouse. De entree is transparant als centraal ankerpunt 
vormgegeven in het campuspark, que materiaalgebruik wordt er aansluiting gezocht bij antracieten 
gevelpanelen gecombineerd met glaspuien van Brighthouse. De kassen worden voorzien van een 
uitgesproken extern zonwering systeem. 
 
De trafo aan de zijde van de Floriadelaan is afgeschermd doormiddel van een groene haag en 
opgenomen in een groenzone. De tankopslag wordt afgewerkt in een neutrale groene kleur. De 
doorgetrokken dakrand zorgt ervoor dat de verschillende delen een integraal vormgegeven ensemble 
vormen. Leesbaarheid van de achtergelegen functies in de gevels is passend bij een Research en 
development center. Er is een heldere en sprekende architectuur toegepast met enkele accenten. De 
voorziene knik, welke refereert naar de naastgelegen bebouwing is voorstelbaar.  
 
De silo dient te worden uitgevoerd in een passende gedekte kleur. Daarnaast wordt de commissie 
graag nader geïnformeerd over de installaties op de het dak. 

 



Grote commissie, Monumentencommissie 

nr.  type zaak nr. Onderwerp Advies 
GC_1 AO-1 2022-1129 Kloosterstraat (sectie A 9094) te 

Steyl, het veranderen van het St. 
Jozefhuis en timmerwerkplaats 
tot 5 appartementen 

Welstandsbeleid Kloosterdorp Steyl (beschermd dorpsgezicht) - Bijzonder 
Het welstandbeleid is gericht op behoud van de karakteristieken en cultuurhistorische waarden van 
het beschermde dorpsgezicht. 
 
Beoordeling 26-07-2022: Aanhouden 
Het St. Jozefhuis bestaat uit meerdere delen: woonhuis, paardenstal, timmerwerkplaats en stalling. 
Het ensemble is rijksmonument. Het geheel wordt herstemd en getransformeerd tot vijf woningen 
waarvan er drie levensloopbestendig zijn. Er zijn diverse wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het 
principe verzoek. Ook zijn een aantal adviezen niet verwerkt. Graag wordt de commissie nader 
geïnformeerd over deze wijzigingen en de beoogde werkwijze betreffende o.a. het verhogen van de 
historische kap. 
 

GC_3 AO-2 2022-1049 Straelseweg 329 te Venlo, het 
gedeeltelijk vervangen van de 
kozijnen in de voorgevel van het 
pand (rijksmonument) 

Straelseweg, Welstandsniveau: bijzonder 
Het beleid is gericht op behoud van de karakteristiek van deze Napoleontische invalsweg. 
 
Beoordeling 26-07-2022: negatief  
De aanvraag betreft het vervangen van de kozijnen van een rijksmonumentaal pand gelegen binnen 
bijzonder welstandsgebied. De aangevraagde kozijnen zijn al gereed. Bij de beoordeling van de 
plannen tot vervanging van de kozijnen met ramen heeft de Commissie AWE vastgesteld dat de 
detaillering niet, althans onvoldoende overeenkomt met de bestaande kozijnen met ramen, wat een 
voorwaarde is bij elke vervanging van authentieke onderdelen van een beschermd rijks- of 
gemeentelijk monument. 
Dit is voor een deel te verklaren uit de omstandigheid dat er dubbele beglazing wordt toegepast in de 
nieuwe kozijnen met ramen. 
Echter, de karakteristieke uitstraling van de kozijnen wordt in belangrijke mate  ook bepaald door het 
rijk geprofileerde tussenkalf. Dit bestaat onder andere uit een overstekend rolstaafprofiel met 
daaronder een terugliggende en duidelijk geprononceerde tandlijst. Beide onderdelen zijn  in de 
nieuwe situatie slechts in een zeer afgevlakte vorm herkenbaar en voldoen niet. Deze onderdelen 
dienen in de nieuwe situatie exact gereproduceerd te worden conform de ingemeten en op tekening 



weergegeven detaillering van de bestaande kozijnen. Het aangeven van de tandlijst met een 
stippellijn in de details oud en nieuw zou verduidelijking kunnen geven. 
Tevens stelt de commissie dat de nieuwe glaslatten aan de binnenzijde van de ramen voorzien 
moeten worden van een profilering die identiek is aan de detaillering van de bestaande ramen op 
deze plek.   
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