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1 Omgevinqsverqunning (monument en bouwen) I Aantal voorgaande behandelingen: 1 

190012 Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemminqsplan 

Kerkstraat 46 Monnickendam 
Individuele woning Rijksmonument 
intern verbouwen van een rijksmonument en slopen aanbouw 
Monumenten I Historische kern Monnickendam 
Z-2019-001 

Voldoet aan bestemminqsplan 

grote 
com. 

Bevindingen 
04-02-2019 

Oe opdrachtgever en bouwkundige zijn aanwezig voor een toelichting. Het betreft een 
aanvraag omgevingsvergunning voor een interne verbouwing van een individuele 
woning en het slopen van een aanbouw. Het pand is aangewezen als rijksmonument 
met de volgende beschrijving: 'huis met houten puntgevel boven een pui met een 
gebogen hoekvenster en aan weerszijden van de ingang pilasters. XVIII.' Omstreeks 
1950 is aan de rechterzijde van het pand een garage gerealiseerd waarop rond 1970 een 
dwarskap is geplaats. Tevens is er een verlaagd plafond aangebracht en is de verdieping 
al volledig vernieuwd. Voorgesteld wordt om het verlaagde plafond en het 
bovenliggende historische vloerhout te verwijderen waardoor de oude balklaag weer 
zichtbaar wordt. Op de gebinten worden onderslagbalken geplaats die de nieuwe 
verdiepingsvloer zullen dragen. Oe originele houtconstructie wordt intact gelaten. 
Tevens wordt het pand van buitenaf geisoleerd en wordt de aanbouw verwijderd en 
vervangen door twee grote puien met openslaande deuren. 

Beoordelingskader: 
Oe commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria uit 
de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied historische kern Monnickendam, een 
gewogen welstandsgebied met een bijzondere beoordeling. Daarnaast heeft de 
commissie bij de beoordeling gebruik gemaakt van de criteria voor specifieke gebouwen. 

Bevindingen commissie: 
Oe commissie acht het plan in principe voorstelbaar en constateert dat er al veel 
verbouwd is waardoor alleen nog fragmenten van hoog monumentale waarde over zijn. 
Dit zijn de gebinten en de structuur. Door deze structuur is de historische context nog 
afleesbaar als voorkamer, tussenlid en achterkamer. Oe commissie heeft waardering 
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voor het feit dat de originele houtconstructie intact wordt gelaten, maar geeft aan de 
onderslagbalken een oneigenlijke oplossing te vinden. Ook is de commissie benieuwd 
hoeveel van het historische vloerhout nog aanwezig is en wil graag ter plaatse kijken. 
Hier wordt een afspraak voor gemaakt. Tevens wordt tijdens deze afspraak de 
voorgestelde isolatiewens bekeken en het knelpunt bij de dakgoot. Als suggestie geeft 
de commissie mee de isolatie aan de binnenzijde aan te brengen met een dampopen 
folie. 
Voor wat betreft de wijziging aan de achtergevel is de commissie van mening dat het 
karakter van de twee grote puien afwijkt van het historische pand. Zij stelt dan ook een 
meer traditionele invulling voor. De commissie adviseert om bovenstaande redenen het 
plan aan te houden en ziet graag een aangepast plan met belangstelling tegemoet. 

Advies 04-02-2019 Aanhouden 

Man. Advies 04-02- Aanhouden 
2019 

Bevindingen De opdrachtgever en bouwkundige zijn aanwezig voor een toelichting. 
°4-o3-2Ol9 Door het monumentenlid van de commissie en de beleidsmedewerker van 

de gemeente is een locatiebezoek gebracht. Het monumentenlid geeft een 
toelichting. Een groot dee! van het historische vloerhout is nog aanweziq, 
dit zal worden behouden en als plafondafwerking dienen. Voor de puien in 
de achtergevel is een meer traditionele invulling gevonden. De isolatie 
wordt aan de binnenzijde van het dakbeschot opgelost. 

Bevindingen commissie: 
De commissie heeft waardering voor het plan en constateert dat er 
voldoende aan haar opmerkingen tegemoet is gekomen. Het plan voldoet, 
naar mening van de commissie. aan redelijke eisen van welstand. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor specifieke gebouwen 

Advies Akkoord 

Mon. advies Akkoord 

2 

190001 

Het Esthetisch Programma van Eisen ten behoeve van de dijkversterking van Marken 
ligt voor. In 2017 is het Kader Ruimtelijke kwaliteit dijkversterking Marken goedgekeurd 
door de raad en het college en verder uitgewerkt in het nu voorliggende PvE. De 
omringdijk van Marken is een markant element: hij is laag en overwegend opvallend 
smal en steil waardoor hij een compacte vorm kent. De dijk maakt deel uit van het rijks 
beschermd dorpsgezicht. Om Marken voor de komende 50 jaar tegen hoogwater te 
beschermen is het noodzakelijk om de Westkode (inclusief de haven) en de Zuidkade 
van de omringdijk te versterken. Voor beide kades geldt dat ze zijn afgekeurd op hoogte 
en binnenwaartse stabiliteit. Ook laat de sterkte van de steenbekleding te wensen over. 
De nieuwe dijk aan de west- en zuidzijde wordt vanaf de teensloot buitenwaarts 
verschoven. Het huidige dijklichaam verdwijnt, de nieuwe dijk krijgt een brede 
binnenberm en een hogere kruin. Voor het behoud van de bestaande cultuurhistorische 
en ruimtelijke waarden van de Rozenwerf en de Heuvel is hier een specifiek toegesneden 
profielontwikkeld. Het doel is ervoor te zorgen dat de dijk ruimtelijk goed wordt 
ingepast in het beschermde dorpsgezicht. Het tracé van de oude dijk blijft als 
herinnering zichtbaar door de teensloot te laten liggen. Het grillige verloop daarvan 
vormt een herkenbaar contract met het rechtere nieuwe dijktracé. Het verloop van de 
nieuwe ringdijk om Marken is strakker en hoekiger dan de bestaande, het is geen kepie. 
Het tracé van de nieuwe dijk vindt zijn basis in het accentueren van de markante 
knikpunten van het oude tracé. De knikpunten en verspringingen van de as van de dijk 
krijgen betekenis door ze te verbinden aan bestaande waardevolle elementen aan de 
dijk, en aan nieuwe waarden, zoals natuur, strandjes of uitzichtpunten. 

Overiqe adviesaanvragen I Aantal voorgaande behandelingen: 2 

Bevindingen 
07-01-2019 

Bouwadres Marken 
Soort bouwwerk Niet van Toepassing Beschermd dorpsgezicht 
Omschrijving Esthetisch programma van Eisen - Dijkversterking Marken 
Welstandsnota Hsitorische kern Marken 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

grote 
com. 

Commissievergadering Monumenten- en Welstandscommissie Waterland °4-°3-2019 2 



Het nieuwe dijkprofiel van de Westkade en Zuidkade is bepalend voo/de omlijsting van 
het eilend. Het profiel moet passen bij de fijne schaal van Marken en herkenbaarheid 
geven. De kenmerken van de oude dijk worden daarom vertaald in het nieuwe profiel. 
Een smalle kruin met steile taluds die helder afsteekt tegen de binnen- en buitenberm. 

Bevindingen commissie: 
Door het menumenten-lid van de commissie is een cultuurhistorische analyse gemaakt 
waarbij vooral gekeken is naar de historische geografie. De dijk verbeeldt ruim 900 jaar 
geschiedenis en de strijd tegen het water. Het oude traject met de knikpunten is in de 
huidige staat min of meer nog beleefbaar. De nota schrijft voor: het versterken van 
cultuurhistorische waardevolle stedenbouwkundige structuur en 
bebouwingskarakteristieken. De commissie geeft daarom aan dat het beeld van Marken 
vanaf het land én vanaf het water niet te veel aangetast mag worden en dat de oude 
dijk zoveel mogelijk gehandhaafd dient te blijven. Tevens zijn er onder de oude dijk nog 
veel vroege sporen aanwezig die archeologisch van betekenis zijn. 
De bovengenoemde knikpunten wijken in de huidige situatie geleidelijk naar binnen en 
worden in de nieuwe dijk recht getrokken. De commissie adviseert juist deze kaapvorm 
erin te laten en de knikpunten niet recht te trekken waardoor de oude dijk afleesbaar 
blijft. Zijvraagt aandacht voor afleesbaar houden en waar nodig weer zichtbaar maken 
van de oude dijkstructuren. De commissie zal ter plekke gaan kijken en wil graag de 
gemachtiqden uitnodigen voor een gesprek. 

Advies 07-02-2019 collegiaaloverleg 

Man. Advies 07-01- collegiaaloverleg 
2019 

grote Bevindingen De omgevingsmanager en adviseur ruimtelijke kwaliteit van Rijkswaterstaat en de 
com. 21-01-2019 landschapsarchitect zijn aanwezig voor een toelichting. Meegedeeld wordt dat het 

ontwerpprojectplan gereed is en binnenkort bij de Provincie Noord-Holland wordt 
neergelegd. De basis is het Kader Ruimtelijke Kwaliteit en dit is consequent doorgevoerd 
in het Esthetisch Programma van Eisen. Het Esthetisch Programma van Eisen is 
beoordeeld door een extern landschapsbureau. Tevens wordt een Kwaliteitsteam 
geformeerd om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen. 
Door de landschapsarchitect wordt het Esthetisch Programma van Eisen toegelicht. De 
nieuwe dijk wordt ongeveer 30 meter naar buiten gelegd en dient een duidelijke 
overgang te zijn naar een andere tijdsperiode, waarbij alleen de teensloot nog de 
beweging van de oude dijk laat zien. De nieuwe dijk wordt meer hoekig en zal bestaan 
uit langere lijnen waardoor een contrast ontstaat tussen wat oud en nieuw is. De 
contouren van Marken blijven echter herkenbaar op de hoekpunten, dat geen harde 
hoekpunten zullen zijn, maar iets gebogen. Het doel van het Esthetisch Programma van 
Eisen is ervoor te zorgen dat de dijk ruimtelijke goed wordt ingepast in het beschermde 
stads- en dorpsgezicht van Marken. Het programma van eisen zal inzicht en inspiratie 
bieden om in te spelen om de bestaande waarden en het ontwikkelen van nieuwe 
waarden aan de hand van spelregels. 

Bevindingen commissie. 
De commissie heeft waardering voor het proces waarmee de dijkversterking van 
Marken wordt aangepakt. Het is goed dat het Esthetisch Programma van Eisen in dit 
stadium met de commissie wordt besproken. 
Een deel van de commissie heeft een locatiebezoek gebracht en door de 
monumentendeskundige van de commissie is een conceptadvies opgesteld dat met de 
aanvragers gedeeld zal worden. De voorgestelde ingrepen aan de dijk zijn zeerfors, 
waardoor belangrijke cultuurwaarden verloren dreigen te gaan. In het huidige verloop 
van met name de Zuiddijk, zijn de talloze kleine aanpassingen uit het verleden zichtbaar 
en voelbaar. Dit is een wezenlijk onderdeel om 'de strijd tegen het water' op Marken 
voelbaar en beleefbaar te laten zijn. Belangrijk zijn de subtiele bochten in de dijk die 
zorgen voor kleine subtiele veranderingen in het perspectief op dan eens het open water 
en dan weer de sloten en waterlopen in het land. Deze karakteristieke amorfe 
cultuurhistorische structuren worden in het nieuwe plan recht getrokken en zullen niet 
meer herkenbaar zijn. . De nota stelt als uitgangspunt het behouden en waar mogelijk versterken 

van de cultuurhistorische waardevolle stedenbouwkundige structuur en 
bebouwingskarakteristieken. De commissie is van mening dat in het 
voorliggende plan de strakheid in de dijk te dominant aanwezig is waardoor 
de subtiliteit van de middeleeuwse dijk onvoldoende beleefbaar wordt. De 
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commissie stelt dan ook voor meer verfijning in het plan aan te brengen, de 
spelregels aan te scherpen en erfgoed en cultuurhistorie meenemen in de 
meekoppelkansen. Tevens biedt de commissie aan deelgenoot te zijn van 
het K-team, op voorwaarde dat de gemeente hiermee instemt. 

Advies n-01-2m9 collegiaaloverleg 
Mon. Advies 21-01- collegiaaloverleg 
2019 

Bevindingen De omgevingsmanager en landschapsarchitect zijn aanwezig voor een 
°4-o3-2Ol9 toelichting. Onder andere naar aanleiding van de opmerkingen van de 

commissie zijn er wijzigingen in het EPvE doorgevoerd. In de inleidende 
tekst van hoofdstuk 2 'Dijktracé' zijn de randvoorwaarden aangescherpt om 
de cultuurhistorische betekenis te benadrukken van de knikpunten in relatie 
tot bestaande waardevolle plekken. In de eisen is aangegeven dat nieuwe 
knikpunten in ieder geval samenvallen met de nu in kaart aangegeven 
bestaande waardevolle plekken, hier worden de sluizen ook expl iciet 
benoemd. Bestaande waardevolle plekken worden dus altijd met een 
knikpunt inzichtelijk gemaakt. Tevens is in de eisen aangegeven dat 
dijkstrekken niet in elkaars verlengde mogen liggen, hierdoor zal wisseling 
in perspectief beter geborgd zijn. 

Bevindingen commissie: 
De commissie heeft waardering voor de inspanning die gepleegd wordt. Zij 
is positief over de aanpassingen in de tekst en het meer aanscherpen van de 
eisen waaraan het ontwerp dient te voldoen. De commissie constateert 
echter wel een fundamenteel verschil in ontwerpbenadering. De Notitie 
Ruimtelijke Ontwerpcriteria van Bosch Slabbers landschapsarchitecten 
spreekt van een nieuwe dijk die hoekig en scheggerig dient te zijn, terwijl in 
het Kader Ruimtelijke Kwaliteit staat omschreven: 'met de vele knikpunten 
en relatie] korte rechtstanden toont de omringdijk zich niet zo zeer als het 
product van een groot ontwerp, maar meer als het resultaat van een 
eeuwenlang proces. Dat maakt deze dijk ruimtelijk en cultuurhistorisch 
interessant en qua maat en schaal passend bij Marken. Het is essentieel dat in 
het nieuwe ontwerp het karakter van een zich door de tijd ontwikkeld element 
behouden blijft. Dat betekent met name voor de Zuid- en Westdijk behoud van 
de knikpunten en korte rechtstanden.' De Notitie Ruimtelijke Ontwerpcriteria 
is niet vastgesteld door de gemeenteraad en vormt daarom geen 
doorslaggevend afwegingskader, tevens gaat deze notitie voorbij aan het 
karakter van de huidige, subtiele, bochtige dijk. 

Een heikel punt zijn de teksten die als richtinggevende eisen zijn 
meegegeven en bijvoorbeeld gevolgen zullen hebben voor de grote bocht 
richting vuurtoren op de noordoostelijke punt van het eiland en die in het 
nieuwe ontwerp een rechte lijn zal worden tussen twee knikpunten. Het 
EPvE zegt hierover het volgende: 
Tussen knikpunten zijn maximaal 2 verspringingen van de as of extra 
knikpunten in het tracé van de nieuwe dijk toegestaan. Bestaande waardevolle 
plekken worden altijd geaccentueerd door een knikpunt of verspringing. (zie 
pagina u). 
De commissie is van mening dat richtinggevende eisen voor het behoud van 
het karakter van de huidige subtiele en bochtige dijk tekort schieten. Het 
beperken van het extra aantal knikpunten tot een maximum van twee 
draagt niet bij aan oplossingen op de lange stukken en er wordt niet 
gesproken over een minimum waardoor er geen verplichting kan worden 
afgedwongen. Bovendien suggereert de methodiek van het toevoegen van 
2 extra knikpunten tussen de aangegeven knikpunten in het EPvE dat dit 
overal automatisch tot goede resultaten zalleiden. Ten zuidwesten van de 
Rozenwerf en bij de lange flauwe bocht in de dijk ten zuidwesten van de 
vuurtoren, zal het effect zijn dat er lange rechtstanden ontstaan die 
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refereren aan 'groot ontwerp' en dat is precies wat zou moeten worden 
voorkomen. 
De commissie is van mening dat op deze wijze veel van de karakteristieke 
waarden verloren zullen gaan en zij stelt dan ook voor, althans voor het 
gehele zuidelijke deel van de omringdijk Marken, in het EPvE van het beeld 
van een hoekige en scheggerige dijk afte stappen en de tekst van het Kader 
Ruimtelijke Kwaliteit op te nemen in het EPvE als richtlijn voor de 
ontwerpers. Tevens geeft de commissie aan graag onderdeel te willen zijn 
van het K-team dat wordt opgericht om de ruimtelijke kwaliteit te bewaken. 
Zie ook de bijlage waarin de kritische posities langs de dijk zijn aangegeven. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Collegiaaloverleg 

Mon. advies Collegiaaloverleg 

3 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: ° 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Drs. J.van Disweg 16 in Broek in Waterland 
Individuele woning 
realiseren woonhuis met bijgebouw 
2.7 Landelijk gebied 
VO-2018-1l2 

Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen 
°4-°3-2019 

De opdrachtgever en ontwerper zijn aanwezig voor een toelichting. Tevens 
schuift een toehoorder aan. Het betreft een preadvies voor de bouw van een 
woonhuis met bijgebouw. Het woonhuis bestaat uit een voorhuis met 
achtergelegen kaakberg. Het bijgebouw bestaat uit een eenvoudig volume 
van één bouwlaag met zadeldak. De authentieke hoogte en breedte 
verhouding zijn uitgangspunt geweest voor de kaakberg, hierdoor is het 
voorhuis relatief lang. Het voorhuis loopt aan de noordzijde gedeeltelijk 
door in de kaakberg. De kaakberg wordt uitgevoerd in verticale houten 
delen en het voorhuis in gepotdekselde houten delen. 

Beoordel i ngskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 
Landelijk gebied, een gewogen welstandsgebied met een bijzondere 
beoordeling. Uitgangspunt is het behouden en waar mogelijk versterken 
van de landschappelijke karakteristieken. De ambities die hieraan ten 
grondslag liggen zijn: het herkenbaar houden van voor regio kenmerkende 
en traditionele bebouwing, zorgvuldige inpassing van ruimtelijke 
ontwikkelingen binnen de bestaande omgevingsstructuur en het stimuleren 
van ingrepen ten behoeve van duurzame energie. 

Bevindingen commissie: 
De commissie kan zich een kaakberg op deze locatie voorstellen en heeft 
geen bezwaartegen de massa en situering. Wel geeft de commissie aan dat 
er een duidelijke keuze gemaakt dient te worden tussen een 
schuurtypologie of een meer traditionele manier van bouwen voor het 
woonhuis. Deze keuze dient zodanig uitgewerkt te worden dat er een helder 
beeld ontstaat. Indien gekozen wordt voor een schuurwoning dan is vooral 
soberheid geboden bij de detaillering, gevelcompositie en kozijnvormen. 
Tevens ziet de commissie graag het ontwerp in verhouding tot zijn 
omgeving. De commissie adviseert het plan aan te houden en ziet een 
aangepast plan met belangstelling tegemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Aanhouden 
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4 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: l 

190014 Bouwadres Drs. J. van Disweg in Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Woningcomplex 
Omschrijving realiseren van lS woningen met bijgebouwen 
Welstandsnota 2.7. Landelijk gebied 
Code gemeente Z-20lg-027 

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingspiani maar gemeente werkt mee aan 
binnenplanse afwijking 

grote Bevindingen De grondeigenaar en ontwikkelaar zijn aanwezig voor een toelichting. Het betreft een 
com. 18-02-2019 aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een woningcomplex bestaande 

uit 15 woningen met bijgebouwen. Het plan kent een lange qeschiedenis, in 2013 is het 
Stedenbouwkundig programma van eisen vastgesteld waarin aandacht wordt 
gevraagd voor openheid en een landelijke uitstraling. Aan de hand van de 
stedenbouwkundige visie is het plan uitgewerkt. De locatie grenst aan het beschermde 
dorpsgezicht en aan de rand van het open landschap. Het landelijk gebied en de 
cultuurhistorie vormen dan ook belangrijke uitgangspunten voor de ontwikkelingen op 
deze locatie. Zicht op de openheid van het landschap is een van de kwaliteiten van de 
plan loco tie. Van belang voor de ruimtelijke invulling van deze plek is de toekomstige 
ontwikkeling van het naastgelegen 'Van Disweg Oost'. Een samenhangende afronding 
van het dorp is hierbij uitgangspunt. Er is gekozen voor het lint-eitand model uit het 
SPVE. Dit model voegt zich in de natuurlijke groei van het dorp. Langs de Van Disweg 
dient de lintstructuur kenmerkend voor 'Broek' doorgezet te worden. Dit vormt de 
afhechting van het dorp. Achter het lint, gescheiden door nieuw water worden de 
overige woningen op het eitand gesitueerd. In het SPVE zijn per onderwerp de 
stedenbouwkundige randvoorwaarden vastgesteld. Zo is voor de sociale woningen 
bepaald dat deze geclusterd worden in één bouwvolume in de vorm van een 
schuurwoning waarin individuele woningen niet zijn af te lezen, het dient sober 
gedetailleerd te worden en het gebruikte gevelmateriaal is voornamelijk hout. Ten 
behoeve van het plan wordt het maaiveld circa 1.00 meter verhoogt en komt daarmee 
op geiijke (dijkjhoogte ais de Van Disweg. Langs de Van Disweg worden twee bruggen 
en één duikerdam gerealiseerd. Tevens worden langs de Van Disweg vier woningen in 
lintbebouwing gerealiseerd, op het achter gelegen eiland worden de overige woningen 
gerealiseerd. 

Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria uit 
de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied Landelijk gebied, een gewogen 
welstandsgebied met een bijzondere beoordeling. Uitgangspunt is het behouden en 
waar mogelijk versterken van de landschappelijke karakteristieken. De ambities die 
hieraan ten grondslag liggen zijn: het herkenbaar houden van voor regio kenmerkende 
en traditionele bebouwing, zorgvuldige inpassing van ruimtelijke ontwikkelingen binnen 
de bestaande omgevingsstructuur, bescherming van natuurwaarde en ecologische 
verbindingszones/- structuren en het stimuleren van ingrepen ten behoeve van 
duurzame energie. 

Bevindingen commissie. 
De commissie uit haar waardering voor het mooie plan, maar zou graag een visualisatie 
van het gehele plan zien in relatie tot de omgeving. De commissie ziet graag dat de 
architectuur een meer landelijke uitstraling krijg, zoals beschreven in het SPVE. . De 
twee-onder-één-kapwoning op kavel i-a bestaat uit één bouwlaag met stenen gevels 
en een schilddak. Dit is het eerste pand dat zichtbaar is vanaf de Van Disweg richting de 
dorpskern en zodoende het visitekaartje van het dorp. De commissie is van mening dat 
dit pand met een stenen gevel een te formele uitstraling heeft en zodoende een 
onvoldoende landelijke uitstraling heeft. De commissie stelt dan ook voor de nok te 
verkorten, de dakhelling aan te passen en van de bakstenen onderbouw af te stappen 
en deze in hout uit te voeren. Verder geeft de commissie aan dat het Stedenbouwkundig 
programma van etsen behoorlijk uitgewerkt is, zij zou het dan ook op prijs stellen als de 
uitgangspunten van het SPVE meer in het plan tot uitdrukking komen. Langs de Van 
Disweg dient lintbebouwing gerealiseerd te worden in een ondergeschikte landelijke 
architectuur met een eenvoudige materiaalkeuze. Op het achtererf (het eiland) meer 
schuurachtige bebouwing. De commissie is van mening dat de sociale woningen te 
sober zijn uitgevoerd en daardoor een te groot verschil vormen met de overige 
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woningen. Zij vraagt hier dan ook ontwerpaandacht voor met name de vormgeving van 
de gevelopeningen en het materiaalgebruik. De overige woningen zijn volgens de 
commissie wel passend in het landelijk gebied. Wel vraagt de commissie nog aandacht 
voor de maaiveldverhoging, de commissie stelt een lage (of geen) beschoeiing voor met 
een zacht talud erboven. Voor wat betreft het kleur en materiaalgebruik adviseert de 
commissie de kleurcode van Broeker blauw op te vragen bij Marieke Leeverink, 
beleidsmedewerker van de gemeente. 
Concluderend heeft de commissie waardering voor het plan en heeft zij een aantal 
aandachtspunten benoemd om te komen tot de gewenste ruimtelijke kwaliteit die past 
bij deze locatie: een (3D) visualisatie van het geheel, een meer landelijk vormgeving van 
de twee-onder-één-kapwoning en de uitganspunten van het SPVE meer in het plan tot 
uitdrukking te laten komen. De commissie adviseert om bovenstaande redenen het plan 
aan te houden en ziet graag een aanqepast plan met belangstellinq tegemoet. 

Advies 18-02-2019 Aanhouden 

Bevindingen De opdrachtgever en ontwerper zijn aanwezig voor een toelichting. Het plan 
°4-03-20~9 is aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie. De 

dakhelling van de woning op kavel ~-2 is flauwer gemaakt en de nok is 
verkort, wel is de goot ~S centimeter verhoogd om drie slaapkamers op de 
verdieping te kunnen realiseren. De gevels zijn nu bekleed met houten delen 
in de kleur RAL 7004, signaalgrijs. De naastgelegen woningen op kavel j en 
4 worden achtereenvolgens uitgevoerd in de kleur RAL 7044 zijdegrijs en 
RAL 5007 briljantblauw. RAL 5007 is gekozen naar overleg met de gemeente 
over de kleur Broeker blauw. De zijgevels van het sociale woningblok, kavel 
l1-~S, worden bekleed met zwarte houten delen en T-ramen aan de 
straatkant. Aan de achterzijde worden hoog in het dakvlak zonnepanelen 
geplaats. Voor wat betreft de maaiveld verhoging van ~,S meter wordt 
aangegeven dat dit noodzakelijk is voor het realiseren van een kruipruimte. 
Tevens zijn de materiaalmonsters van de bakstenen meegenomen. Er is 
geen (3D) visualisatie van het wijkje aangeleverd, deze is nog in de maak. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat er voor een groot deel aan haar opmerkingen 
tegemoet is gekomen en spreekt van een duidelijke verbetering met name 
voor kavel ~-2" Wel heeft de commissie bezwaartegen de verhoging van 
het maaiveld, zij is van mening dat dit zeer beeldbepalend is en vraagt hier 
dan ook nog nader onderzoek te doen naar een mogelijke oplossing. Te 
denken valt aan een waterdichte kruipruimte. Voor wat betreft de 
zonnepanelen op het sociale woningblok adviseert de commissie deze aan 
te brengen op de lagere aanluifing. Tevens dienen de dakpannen niet in 
hoogglans uitgevoerd te worden en ziet de commissie graag nog een (3D) 
visualisatie van het geheel. De commissie adviseert om bovenstaande 
redenen het plan aan te houden en ziet graag een aangepast plan met 
belangstellinq tegemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Aanhouden 
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