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MOOI  
NOORD- 
HOLLAND 
ADVISEURS  
OMGEVINGSKWALITEIT 

Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie 
Waterland 

 

 Vastgesteld: 
      
Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 6 

Waarvan herhalingen: 1 
Kleine commissie: 2 
Gemandateerd: 2 
Grote commissie: 2 
 

Voorzitter: 
Vergaderdatum 12-07-2021  
Vergaderlocatie Digitaal via MS 

Teams  
 

Secr. Arch: 

   
   
      

Aanwezig ir. Bastiaan Gribling (voorzitter); ing. Nico Zimmermann (architectlid); Hans Boonstra 
(monumentenlid);  ir. ing. Sjef Kwakman (burgerlid); Manouk van Zalinge 
(plantoelichter); Sybren Bruinsma (plantoelichter); Emmy Kanon (coördinator) 

Bezoekers 12:45 uur Architect, inzake Broekermeerdijk 8 in Watergang 
13:00 uur Gemachtigde, inzake Aandammergouw 13 in Zuiderwoude 

 

1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

210111 Bouwadres Lameroen 53 in Monnickendam 
 Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen  

 
 Omschrijving vergroten dakkapel in achtergevel dakvlak 
 Welstandsnota 2.7. Woongebieden en 3.3. Dakkapellen 
 Code gemeente Z-2021-192 
 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen 
12-07-2021 

De aanvraag betreft de vervanging van een dakkapel in het achterdakvlak 
van de woning. Bij de buren op Lameroen 54 wordt ook een dakkapel 
aangevraagd. Deze wordt breder uitgevoerd dan de voorliggende dakkapel. 
Aangezien de beide dakkapellen worden gekoppeld en niet minimaal een 
halve meter uit de perceelsgrens staan, is een omgevingsvergunning nodig.  
 
Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de Nota uiterlijk van Bouwwerken, deelgebied 
2.7 Woongebieden, een welstandsgebied met een regulier 
beoordelingsniveau. Daarnaast heeft de commissie bij de beoordeling 
gebruik gemaakt van de criteria voor kleine bouwplannen. 
 
Bevindingen: 
De aanvraag voldoet niet aan de standaard criteria uit de gemeentelijke 
nota. Echter, de commissie constateert dat in de omgeving al woningen met 
diverse gekoppelde dakkapellen bestaan. Daarom gaat de commissie in dit 
specifieke geval waarbij beide buren hebben gekozen voor de koppeling, 
akkoord met de aanvraag.  

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen  

gemand. Advies Akkoord  
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2 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

210112 Bouwadres Lameroen 54 in Monnickendam 
 Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen  
 Omschrijving vernieuwen en vergroten dakkapel in achtergevel dakvlak 
 Welstandsnota 2.7. Woongebieden en 3.3. Dakkapellen 
 Code gemeente Z-2021-193 
 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen 
12-07-2021 

De aanvraag betreft de vervanging van een dakkapel in het achterdakvlak 
van de woning. Bij de buren op Lameroen 53 wordt ook een dakkapel 
aangevraagd. Deze wordt smaller uitgevoerd dan de voorliggende 
dakkapel. Aangezien de beide dakkapellen worden gekoppeld en niet 
minimaal een halve meter uit de perceelsgrens staan, is een 
omgevingsvergunning nodig.  
 
Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de Nota uiterlijk van Bouwwerken, deelgebied 
2.7 Woongebieden, een welstandsgebied met een regulier 
beoordelingsniveau. Daarnaast heeft de commissie bij de beoordeling 
gebruik gemaakt van de criteria voor kleine bouwplannen. 
 
Bevindingen: 
De aanvraag voldoet niet aan de standaard criteria uit de gemeentelijke 
nota. Echter, de commissie constateert dat in de omgeving al woningen met 
diverse gekoppelde dakkapellen bestaan. Daarom gaat de commissie in dit 
specifieke geval waarbij beide buren hebben gekozen voor de koppeling, 
akkoord met de aanvraag. 

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen  

gemand. Advies Akkoord  

 

3 Omgevingsvergunning (alleen monument) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

210099 Bouwadres De Zarken 23 in Monnickendam 
 Soort bouwwerk Individuele woning Rijksmonument 

 Omschrijving Het woonhuis splitsen 
 Welstandsnota Historische Kern 
 Code gemeente Z-2021-141 
 Bestemmingsplan Anders 

kl_com Bevindingen 
12-07-2021 

Er wordt alleen een monumentenadvies gevraagd. De aanvragers en de 
architect zijn aanwezig in de vergadering. De aanvraag betreft de interne 
werkzaamheden die volgen uit het splitsen van de woning (Zarken 21A en 
Zarken 23). Het parkeren wordt gemeenschappelijk opgelost. 
 
Het pand is aangewezen als rijksmonument, het gemeenlandshuis van 
Waterland, daterend uit 1619 maar uitgebreid en ingrijpend gewijzigd in 
1908.  
 
Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de Nota uiterlijk van Bouwwerken, deelgebied 
2.3 Historische Kern, een gewogen welstandsgebied met een bijzondere 
beoordeling. Daarnaast heeft de commissie bij de beoordeling gebruikt 
gemaakt van de criteria voor bijzondere gebouwen (o.a. monumenten). 
 
Bevindingen: 
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Het monumentenlid van de commissie is op locatie geweest. Zijn 
bevindingen zijn in een gewijzigde aanvraag meegenomen. In de 
vergadering is nog de oude tekening te zien. Het pand is in de jaren ‘80 flink 
verbouwd. Het pand is destijds volgens het monumentenlid  zorgvuldig 
gerestaureerd en gereconstrueerd. 
Het bouwhistorisch rapport (blz. 3) laat een foto zien van een gang die de 
oude structuur nog heeft. Het stucwerk in deze gang is intussen 
gereconstrueerd. Kenmerkend voor de gang is het invallend licht. In het 
eerste plan werd dit licht geblokkeerd door een nieuwe toiletruimte. Voor 
een scheiding tussen de twee appartementen komt er een glazen wand 
(reversibel) in de gang en kan de beleving van lichtinval behouden blijven. 
Het nieuwe toilet komt nu nabij de bestaande trap. 
De commissie heeft geen bezwaar tegen het plan. De commissie adviseert 
om akkoord te gaan met de aanvraag.  

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte en objectgerichte criteria  

 Mon. advies Akkoord 

 

4 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

210113 Bouwadres Kerkstraat 25 in Monnickendam 
 Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen Beeldbepalend pand 

 Omschrijving woning uitbreiden aan de achtergevel en wijzigen aan de voorgevel 
 Welstandsnota Historische kern 
 Code gemeente Z-2021-168 
 Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na advies 

van welstandscommissie 

kl_com Bevindingen 
12-07-2021 

De aanvraag betreft het wijzigen van de voorgevel en het uitbreiden aan de 
achterkant van de woning. Het gaat om een beeldbepalend pand.  
Aan de voorkant komt een raam met roedes.  
Aan de achterkant krijgt de uitbreiding een afgeknotte kap met een deel 
kap en een deel plat dak. Het wijkt in dakhelling en in dakhoogte af van het 
bestemmingsplan. Over afwijking wordt beslist na advies van de 
welstandscommissie.  
 
Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de Nota uiterlijk van Bouwwerken, deelgebied 
2.3 Historische Kern, een gewogen welstandsgebied met een bijzondere 
beoordeling. Daarnaast heeft de commissie bij de beoordeling gebruik 
gemaakt van de criteria voor beeldbepalende panden en de criteria voor 
kleine bouwwerken. 
 
Bevindingen 
De commissie heeft geen bezwaar tegen de wijziging aan de voorkant.  
Ten aanzien van de uitbreiding aan de achterkant: de commissie kan zich 
een afwijkende dakhelling voorstellen. Dit komt meer voor in de omgeving. 
Ze ziet echter geen reden om van de toegestane hoogte van het 
bestemmingsplan af te wijken. Zoals nu voorgesteld wordt de uitbreiding te 
dominant t.o.v. het hoofdvolume. Er blijft te weinig borstwering over tussen 
onder- en bovenbouw. Ze adviseert om een plat dak te realiseren waarbij de 
bovenkant van het dakrand correspondeert met de onderkant van het 
houten beschot. De pui zal hierdoor ook lager moeten worden uitgevoerd. 
Zo blijft een onderscheid tussen onder- en bovenbouw bestaan.  
Om bovenstaande reden adviseert de commissie niet akkoord te gaan, zij 
ziet een aangepast plan met belangstelling tegemoet. 

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen  
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kl_com Advies Niet akkoord, nader overleg  

 

5 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 

210079 Bouwadres Aandammergouw 13 in Zuiderwoude 
 Soort bouwwerk Individuele woning Beschermd dorpsgezicht 

 Omschrijving Uitbreiden van de woning aan de achterzijde, plaatsen van twee 
dakkapellen, wijzigen van de voorgevel. 

 Welstandsnota historische kern 
 Code gemeente Z-2021-127 
 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

grote 
com. 

Bevindingen 
31-05-2021 

De opdrachtgever en ontwerper zijn aanwezig voor een toelichting. Het betreft een 
aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een twee-onder-één-
kapwoning aan de achterzijde en het uitbreiden van de bestaande aanbouw aan de 
rechterzijde. Het plaatsen van twee dakkapellen en het wijzigen van de voorgevel. In de 
voorgevel, rechter zijgevel en achtergevel wordt een pui achtige invulling voorgesteld. 

 
Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria uit 
de Nota uiterlijk van Bouwwerken, deelgebied Dorpslinten, een gewogen 
welstandsgebied met een bijzondere beoordeling. Daarnaast heeft de commissie bij de 
beoordeling gebruik gemaakt van de criteria voor kleine bouwwerken. 

 
Bevindingen: 
De commissie spreekt van een zeer forse uitbreiding van het volume op een bijzondere 
locatie bij de entree van het dorpslint van het beschermd dorpsgezicht Zuiderwoude. De 
commissie acht de aanbouw onvoldoende ondergeschikt aan het hoofdgebouw en te 
weinig afgestemd op de architectuur van het hoofdgebouw. De commissie spreekt van 
samengestelde volumes die een stijlbreuk veroorzaken waarbij de symmetrie en de 
vormgeving van de jaren ’70 woning totaal wordt doorbroken. De commissie adviseert 
een uitbreiding te realiseren waarbij de samenhang met de bestaande architectuur 
zoveel mogelijk behouden blijft en de bestaande compositie en symmetrie van het 
hoofdgebouw intact blijven. Om bovenstaande reden adviseert de commissie niet 
akkoord te gaan, zij ziet een aangepast plan met belangstelling tegemoet. 

 Advies 31-05-2021 Niet akkoord, nader overleg 

 Mon. Advies 31-05-
2021 

Niet akkoord, nader overleg 

 Bevindingen 
12-07-2021 

De architect en de aanvragers zijn  in de vergadering aanwezig. 
In het vorige overleg op 31 mei 2021 had de commissie geadviseerd om een 
uitbreiding te realiseren waarbij de samenhang met de bestaande 
architectuur zoveel mogelijk behouden blijft en de bestaande compositie en 
symmetrie van het hoofdgebouw intact blijven. 
Het plan is intussen gewijzigd. Gekozen is om de bestaande uitbouw te 
slopen en een nieuwe aanbouw te realiseren die in dezelfde materialen 
wordt uitgevoerd als het hoofdgebouw. Tussen hoofd- en aanbouw komt 
een verbindend element. De kenmerken van de hoofdwoning zijn zoveel 
mogelijk overgenomen.  
 
Bevindingen 
Het gaat om een beschermd dorpsgezicht en het betreft een forse 
uitbreiding. Het aansluiten bij de hoogte van het buurpand is een goede 
ingreep. Qua volume is de uitbreiding voorstelbaar. De commissie heeft nog 
een aantal opmerkingen over de vormgeving: 

- Door het overnemen van een aantal kenmerken van het 
hoofdgebouw verdwijnt het onderscheid tussen hoofd- en 
bijgebouw. Hoewel dit op zich een verbetering is, lijkt de achter-
uitbreiding nu meer op een gebouwskelet met een glazen invulling 
dan op een grondgebonden stapelbouw met schijven zoals de 
oorspronkelijke bouw. Het raam op de eerste verdieping aan de 
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voorkant van de achteruitbreiding heeft nu de afmetingen van het 
raamkozijn in de voorste voorgevel, maar zou kleiner en meer 
onderscheidend moeten worden uitgevoerd om de 
ondergeschiktheid van de uitbreiding te benadrukken. Het gaat 
immers om een kleine ruimte. 

- Het spel tussen het horizontale en het verticale lijnen verdwijnt 
door de pui-uitvoering op de begane grond aan de voorkant. De 
commissie stelt vast dat de compositie hier onevenwichtig 
overkomt door een teveel aan glas.  
De rechterzijgevels (ook die van het hoofdvolume), die zichtbaar 
zijn vanaf de openbare weg, krijgen een grote transparante pui als 
gevel. Los van het feit dat er geen zonwering is ingetekend en het 
de vraag is of het niet te warm zal worden, hoort een dergelijke 
uitvoering niet bij de typologie van het hoofdgebouw, dat 
hoofdzakelijk is opgebouwd uit schijven met daarbinnen de 
openingen. De commissie adviseert om de aanbouw op de 
verdieping ter rechterzijde dicht te zetten en een glaspui te 
plaatsen in het vlak van de onderbouw (gat met glas in vlak i.p.v. 
glas in een skeletvorm). Dit geldt ook voor de achtergevel. De 
hoeveelheid glas dient teruggebracht te worden. De commissie 
vraagt om de hoeken van de volumes meer grondgebonden te 
maken om het ook meer het beeld van een woning te geven. 

Om bovenstaande redenen adviseert de commissie niet akkoord te gaan, zij 
ziet een aangepast plan met belangstelling tegemoet. 
 
Ten overvloede: 
De commissie merkt ten overvloede op dat zij geen aanleiding ziet om het 
raam in de topgevel aan de voorzijde te wijzigen. Zij stelt voor om dit raam 
te behouden en daarmee recht te doen aan de symmetrie met het 
buurpand.  

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

 Advies Niet akkoord, nader overleg  

 

6 Preadvies (welstand) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

210110 Bouwadres Broekermeerdijk 8 in Watergang 
 Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen  
 Omschrijving geheel vernieuwen en veranderen van een bijbehorend bouwwerk 
 Welstandsnota 2.7. Landelijk gebied en 3.2. Bijbehorende erfbebouwing 
 Code gemeente VO-2021-038 
 Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na advies 

van welstandscommissie 

 Bevindingen 
12-07-2021 

De architect is in de vergadering aanwezig. Het gaat om een preadvies. De 
aanvraag betreft de bouw van een bijbehorend bouwwerk bij een stolp. Een 
aantal bouwwerken wordt hiervoor gesloopt. Een dwarsvolume op het 
perceel blijft bestaan.  
Het plan voldoet niet aan het bestemmingsplan wat betreft dakhelling en 
goothoogte. In verband met de noodzaak van een binnenplanse afwijking 
wordt tevens gevraagd of met dit bouwplan geen onevenredige aantasting 
plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld. 
Het gaat om een langwerpig volume met afgeknotte kap nagenoeg haaks 
op de weg.  Aan de voor- en aan de achterkant komen twee dwarskappen 
met transparante puien. In het midden van het volume komen dubbele 
staldeuren met hengen in hout. In de kap komen twee smalle dakopbouwen 
ten behoeve van lichttoetreding. 
Aan de linkerzijgevel komt een boetje met een bron.  
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Gedacht wordt om de gevels met red ceder hout (naturel ) te bekleden op 
een plint van metselwerk. De kap en de dakopbouwen worden met zink 
bekleed. 
 
Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de Nota uiterlijk van Bouwwerken, deelgebied 
2.7 Landelijk gebied, een gewogen welstandsgebied met een bijzondere 
beoordeling. Daarnaast heeft de commissie bij de beoordeling gebruik 
gemaakt van de criteria voor kleine bouwplannen. 
 
Bevindingen: 

- Het gebouw ligt in het buitengebied bij een stolp. De commissie 
mist een beeld van het ensemble met de stolp. Ze vraagt hierom 
om bij een volgende beoordeling een goed beeld te krijgen van het 
gebouw in zijn omgeving 

- Het gebouw heeft een hybride vorm omdat het enerzijds verwijst 
naar de typologie van een schuur en anderzijds onderdelen van het 
gebouw eigentijds zijn uitgewerkt. Het materiaal zink is dominant 
aanwezig. Een dakpan zou meer ondergeschikt en passend zijn bij 
de typologie van een schuur in samenhang met de stolp. De zinken 
dakopbouwen geven al een eigentijds accent en zijn door de 
bescheiden afmetingen voorstelbaar als incidenteel ondergeschikt 
bouwdeel. Een vlakke pan zoals de architect wenst zou eventueel 
mogelijk zijn. Het moet geen betonpan of geglazuurde pan zijn. 
Wellicht kan hierin aansluiting bij de stolp worden gevonden. 

- Aan de voorkant zijn de dwarskappen van elkaar gescheiden door 
een plat dak dat aan de voorzijde is voorzien van een terugliggend 
schild. De commissie vraagt om de tussen kap te verlagen en het 
schild aan de voor- en achterzijde verder terug te leggen om het 
beeld van de twee langskappen met een ondergeschikt 
tussenelement te bewerkstelligen. 

- Onduidelijk is hoe het gebouw aansluit op de sloot. Hij lijkt op de 
tekening op de sloot uit te komen. Er is geen detaillering van een 
eventuele beschoeiing. Het zou aan te bevelen zijn om enige 
afstand tussen sloot en gebouw te nemen waardoor een talud 
mogelijk wordt en een beschoeiing achterweg kan blijven. Het 
uitgangspunt moet zijn dat een beschoeiing hier niet hoger dan 40 
cm boven de waterlijn moet uitkomen.  

- Een volledig houten gebouw heeft de voorkeur. Dit past bij het 
landelijk beeld. Het gebouw kan wel een metselwerk plint krijgen. 

 
Om bovenstaande redenen adviseert de commissie niet akkoord te gaan, zij 
ziet met belangstelling een aangepast plan tegemoet.  

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen  

 Advies Niet akkoord, nader overleg  

 

7 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 3 

210011 Bouwadres Broekermeerdijk 34A Watergang 
 Soort bouwwerk Individuele woning  
 Omschrijving realiseren van een nieuw woonhuis 
 Welstandsnota 2.7. Landelijk gebied 
 Code gemeente Z-2021-153 
 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

grote 
com. 

Bevindingen 
08-02-2021 

Het betreft een preadvies voor het realiseren van een nieuwe woning. De bestaande 
woning wordt gesloopt. De nieuwe woning bestaat uit één bouwlaag met flauwe 
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zadelkap met aan de achterzijde een dwarskap. De gevels worden bekleed met 
kunststof delen in een donkere kleurstelling en het dak bedekt met profielplaten in de 
kleur zwart. 

 
Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria uit 
gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.7 Landelijk gebied, een gewogen 
welstandsgebied met een bijzondere beoordeling. Daarnaast heeft de commissie bij de 
beoordeling gebruik gemaakt van de criteria voor kleine bouwplannen. 

 
Bevindingen: 
De commissie acht het realiseren van een nieuwe woning voorstelbaar. Doordat de 
woning achter nr. 34 is gelegen spreekt de commissie van tweedelijns bebouwing en 
heeft zij geen bezwaar tegen de voorgestelde vormgeving. Wel heeft de commissie 
bezwaar tegen het voorgestelde materiaalgebruik. De woning is gelegen in het landelijk 
gebied dat is aangewezen als bijzonder welstandsgebied. Uitgangspunt is het behouden 
en waar mogelijk versterken van de landschappelijke karakteristieken. In de 
welstandsnota staat omschreven dat het materiaalgebruik voor de gevels overwegend 
steen is en voor de kozijnen hout. Het kleurgebruik is traditioneel. De commissie geeft 
bovenstaande aandachtspunten mee voor de verdere uitwerking en adviseert op 
hoofdlijnen akkoord te gaan. 

 Advies 08-02-2021 Akkoord op hoofdlijnen 

grote 
com. 

Bevindingen 
14-06-2021 

Het plan is verder uitgewerkt tot een aanvraag omgevingsvergunning. Het kleur- en 
materiaalgebruik is ongewijzigd. 

 
Bevindingen: 
De commissie is van mening dat er onvoldoende aandacht is besteed aan het 
materiaalgebruik. De commissie geeft aan dat zij het materiaal voor de gevels 
aanvaardbaar acht vanwege de locatie van de woning in de tweedelijn. Wel ontvangt 
de commissie graag een materiaalmonster van de dakpanplaten. De materialen voor de 
gevels en het dak mogen geen gladde, glanzende uitstraling hebben. Tevens ontvangt 
de commissie graag nadere detaillering van de kozijnen. Daarbij is de commissie van 
mening dat de kozijnen een negge moeten hebben. In afwachting van deze nadere 
informatie adviseert de commissie het plan aan te houden. 

 Advies 14-06-2021 Aanhouden 

grote 
com. 

Bevindingen 
28-06-2021 

De nadere informatie met betrekking tot de detaillering van het raamkozijn is 
aangeleverd. De detaillering van het raamkozijn komt overeen met die van de 
Keerngouw 22A en Broekermeerdijk 39, beiden in Broek in Waterland. Tevens zijn foto’s 
aangeleverd van het gewenste materiaalgebruik. Kunststof geveldelen gepotdekseld, 
kunststof kozijnen met een verdiept profiel en stalen panplaten in de kleur antraciet. 

 
Bevindingen: 
De commissie is niet overtuigd van de voorgestelde dakpanplaten. De commissie 
adviseert een eenvoudige, matte golfplaat in een gedekte grijze kleurstelling toe te 
passen. De commissie adviseert niet akkoord te gaan, tenzij de panplaten worden 
vervangen door golfplaten. 

 Advies 28-06-2021 Niet akkoord, tenzij 

 Bevindingen 
12-07-2021 

Er ligt een schrijven van de aanvragers. Zij hebben een beeld meegestuurd 
van de door de commissie voorgestelde grijze golfplaat en vragen of het 
toch mogelijk is om de door hen voorgestelde dakpanplaten voor de kap te 
gebruiken. Dit heeft hun voorkeur.  
De commissie handhaaft haar advies om een eenvoudige, matte golfplaat in 
een gedekte grijze kleurstelling toe te passen om ondanks het gebruik als 
woonhuis toch vooral te verwijzen naar de agrarische bouwstijlen die 
kenmerkend zijn voor dit gebied waarop ‘bijzonder welstandsniveau’ van 
toepassing is. De commissie adviseert niet akkoord te gaan, tenzij de 
panplaten worden vervangen door golfplaten.  

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwwerken  

 Advies Niet akkoord, tenzij  
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