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Bezoekers -gemachtigde O( inzake Havenstraat 22 in Monnickendam 

1 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

180095 Bouwadres Havenstraat 22 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Bedrijfsgebouw Beschermd dorpsgezicht 
Omschrijving Uitbreiden van de zuidloods 
Welstandsnota Historische kern Monnickendam 
Code gemeente VO-2018-092 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan besternrninqsplan, over afwijking wordt beslist na advies 

van welstandscommissie 

Bevindingen De architect en eigenaar zijn aanwezig om een toelichting te geven. Het 
29-10-2018 betreft een preadvies voor het uitbreiden van de zuidloods. De zuidloods 

wordt aan de waterzijde 7.10 meter (twee traveeën) verlengd tot aan de 
bestaande betonnen bak. In navolging van de uitbreiding van de noordloods 
wordt ook de nieuwe gevel van de zuidloods. aan de waterkant, uitgevoerd 
met meer glas. Kleurstelling is als bestaand. 

Bevindingen commissie: 
De commissie acht het plan voorstelbaar, maar constateert dat de 
muurdammen tussen de kozijnen in de uitbreiding smaller zijn dan de 
bestaande muurdammen. Zij adviseert dan ook om één kozijn minderte 
plaatsen en de muurdammen in de uitbreiding even breed te maken als de 
bestaande muurdammen en het laatste deel gesloten uit te voeren als 
bestaand. Tegen de uitwerking van de gevel aan de waterkant heeft de 
commissie geen bezwaar. 

Het plan voldoet, indien hetgeen besproken wordt aanqepast, op 
hoofdlijnen aan redelijke eisen van welstand. De commissie ziet een 
definitieve aanvraag omgevingsvergunning met een uitwerking van de 
detaillering en het kleur- en rnaterlaalqebruik, met belangstelling teqemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 
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I Mon. advies Akkoord op hoofdlijnen 

2 Preadvies (welstand) I Aantal voorqaande behandelinqen: 1 

170029 Bouwadres Kanaaldijk 85 Watergang 
Soort bouwwerk Woningcomplex 
Omschrijving woongebouw met 16 appartementen 
Welstandsnota 2-5- Woongebieden 
Code gemeente VO-2018-084 
Bestemminqsplan Voldoet aan bestemminqsplan 

grote Bevindingen De projectleider en de architect zijn bij de planbehandeling aanwezig. Het betreft een 
com. °3-04-2m7 kavel in het lint tussen vrijstaande woningen. De bestaande volumes worden gesloopt. 

De aanvraag betreft een nieuw te bouwen appartementen complex: een nagenoeg 
vierkant blok met aan de voor- en achterzijde twee topgevels waarvan de langskappen 
met een tussenlid over twee verdiepingen worden verbonden. 
De invulling bestaat uit één woonlaag op de begane grond en twee woonlagen in de 
kop. De hoofdentree ligt in de linker zijgevel. In het rechter dakvlak komen vier 
dakkapellen in de goot met daarboven loggia's en dakramen. 
In de achtergevel komen twee balkons. 
De twee topgevels worden verschillend uitgevoerd: in metselwerk en houten 
gevelbekleding. 
De voorgevel sluit aan op de woning typologie in het lint en het parkeren zal aan de 
achterkant plaats vinden. 
Toe te passen materialen: metselwerk plint, houten topgevels (kunststof met houtnerf) 
en een Hollands dakpan. 

De commissie ziet mogelijkheden om het ontwerp minder dominant te laten zijn in de 
omgeving. Dit kan door de houten gevelbekleding in de topgevels direct boven de 
qevelkozijnen op de beqane grond en dan rondom gelijk te laten aanvangen. In het 
linker gevelaanzicht kan een dwarskap worden geïntroduceerd waarmee het tussenlid 
vanzelfsprekender wordt in de voorgevel. 
En is het te overwegen om het noordelijk deel van het pand geheel in metselwerk uit te 
voeren en het zuidelijk deel in een houten gevelbekleding. Een kleine 
verspringing/verschuiving in de twee helften van het bouwwerk is ook een middel om de 
bouwmassa te pareelleren. Verder verdienen de plaatsing en afmetingen van 
gevelopeningen nadere bestudering om meer aan het traditionele karakter van de 
architectuur bij te dragen. 
De commissie vraagt verder om aandacht voor het gestelde in de welstandsnota onder 
Artikel 2.26 Landelijk gebied. 

Advies °3-°4-201.7 collegiaaloverleg 

Bevindingen De architect, projectleider en ontwikkelaar zijn aanwezig om het gewijzigde 
29-10-2018 plan toe te lichten. Het huidige plan is groter geworden ten opzichte van het 

vorige ontwerp. Reden hiervoor is de aankoop van het naastgelegen perceel 
waardoor de mogelijkheid is ontstaan een derde travee aan het plan toe te 
voegen. Het voorliggende ontwerp bestaat nu aan de voor- en achterzijde 
uit drie topgevels waarvan de langskappen met een dwarskap en de 
verdiepingen over drie lagen met elkaar zijn verbonden. In het rechter 
gevelaanzicht is de dwarskap zichtbaar als houten topgevel waarin de 
hoofdentree is opgenomen. De buitenste twee topgevels in de voorgevel 
worden uitgevoerd in metselwerk, de middelste in hout. De achtergevel 
wordt op de eerste verdieping voorzien van drie balkons. 

De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota. deelgebied 
woonqebieden, een welstandsgebied met een normale beoordeling. 
Uitgangspunt is het handhaven van de basiskwaliteit van de woongebieden. 
Ambitie is het behouden van de aanwezige ritmiek. herhaling en 
samenhang. 
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Bevindingen commissie: 
De commissie is van mening dat de ontwikkeling past in hetgeen verder in 
het gebied ontwikkeld wordt. Wel geeft zij aan het dak behoorlijk fors te 
vinden en snapt daarom de keuze voor een topgevel aan de rechterzijdel die 
de circa 20 meter lange gevel geleedt. Verder is de commissie van mening 
dat het voorgestelde ontwerp door de vlakheid van de gevelrooilijn te 
dominant overkomt in de omgeving en zich niet houdt aan de aanwezige 
ritmiek. Zij stelt daarom voor meer parcellering aan te brengen. Als 
suggestie geeft zij mee een verspringing in de voor- en zijgevel aan te 
brengen door het middentravee naar voren te laten springen met minimaal 
a steen. Hierdoor wordt het ontwerp meer afleesbaar als drie afzonderlijke 
woningen. Tevens is de commissie van mening dat de gevelopeningen op de 
tweede verdieping te groot zijn en te dicht op de dakrand zijn geplaatst. De 
commissie adviseert ordening in de raammaten aan te brengen: groot op de 
begane qrond, kleiner naar boven. Als laatste geeft zij mee dat roedes niet 
passend zijn in deze landelijke omgeving. 

Concluderend zijn er een aantalopmerkingen gemaakt om te komen tot de 
gewenste ruimtelijk kwaliteit: 

- Meer parcellering aanbrengen in de voorgevel. 
- De gevelindeling en dan met name de bovenste ramen. 
- Geen roedes toepassen in de ramen. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Collegiaaloverleg 

3 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

180094 Bouwadres Nieuwland 16 in Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving verhogen dakconstructie woonhuis 
Welstandsnota 2-5- Woongebieden 
Code gemeente VO-2018-087 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen De ontwerper en opdrachtgever zijn aanwezig om het plan toe te lichten. 
29-10-2018 Het betreft een preadvies voor het verhogen van de kap van een eindwoning 

in een rij van vier. De nok wordt verhoogd naar 9.00 meter. Er worden twee 
opties aan de commissie voorgelegd: 
Optie 1: de verhoging wordt uitgevoerd in kunststof rabatdelen. 
Optie 2: de verhoging wordt uitgevoerd in metselwerk als bestaand. 
In de verhoging aan de achterzijde worden twee gevelopeningen qernaakt, 
zowel in het verticale deel als in de kap. 

De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota. deelgebied 
woonqebieden, een welstandsgebied met een normale beoordeling. 
Daarnaast heeft de commissie gebruikt gemaakt van de criteria voor kleine 
bouwplannen. De identiteit en uitstraling van grotere woonwijken zijn 
herkenbaar door het architectuurbeleid uit de periode dat ze gerealiseerd 
zijn. De stedenbouwkundige opzet en architectuur is bepalend voor de 
samenhang. Uitgangspunt is het handhaven van de basiskwaliteit van de 
woongebieden. Ambitie is het behouden van de aanwezige ritmiek, 
herhaling en samenhang. 

Bevindingen commissie: 
Het voorgestelde ontwerp roept bij de commissie vragen 0PI zij is van 
mening dat het ontwerp op deze manier niet in samenhang is met de 
bestaande architectuur van het woonblok. Zij stelt dan ook voor de goot 
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door te laten lopen en de verhoging daarboven in hout uit te voeren of in 
metselwerk, maar in alle gevallen de goot doorte trekken tot de eindgevel. 
Tevens constateert de commissie dat de afmetingen van de gevelopeningen 
in de verhoging aan de achterzijde afwijkend zijn. Zij suggereert dan ook 
een geknikt raam te maken in gevel en dakvlak. 

Concluderend is de commissie van mening dat het voorgestelde ontwerp 
kans van slagen heeft, maar dat de lat hoog ligt op het gebied van 
vormgeving en esthetische ambitie. Om te komen tot een passend ontwerp 
zijn een aantaloplossingsrichtingen gesuggereerd. De commissie adviseert 
het plan aan te houden en ziet een aangepast plan met belangstelling 
tegemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsoerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

Advies Aanhouden 

4 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 4 

180087 Bouwadres Noordmeerweg 3 in Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving slopen bestaande bebouwing en nieuwbouw woonhuis met bijgebouw 
Welstandsnota 2·3 Historische kern Broek in Waterland - 5. Grote bouwplannen 
Code gemeenle Z-20l8-200 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingspiani maar gemeente werkt mee aan 

buitenplanse afwijking 
grote Bevindingen De architect is aanwezig om het plan toe te lichten. Het plan betreft het slopen van de 
com. 03-09-201.8 bestaande bebouwing (woonhuis en schuren) en het bouwen van een woonhuis 

bestaande uit twee lagen met zadeldak. De gevels worden bekleed met verticale houten 
Jdt:/I eu h«! Juk wonl! uilyt'vut:/J ill 1t!i~let:lI. Dt: wUllilly kun yt:Lit:/1 wonlet. ul: een 
schuurwoning en is meer abstract dan de traditionele, voor Broek in Waterland, 
karakteristieke houten huizen. Het gebouw bestaat uit gesloten delen met horizontale 
en verticale gevelopeningen en luiken. Achter de houten delen zit soms glas om het 
gebouw wat meer speelsheid te geven, De kopse kanten worden voorzien van grote 
glazen puien, Aan de voor- en achtergevel komen uitbouwen. De dakrand is een 
zinkenkraal en de goten zijn verholen in de leien dakbedekking. Het hoofdmateriaal is 
hout, lijkend op vergrijsd hout. Het hout wordt niet op een natuurlijke manier vergrijsd, 
maar met een olie behandeld. 

Bevindingen commissie. 
Het plan ligt in de historische kern van Broek in Waterland aan een bijzondere straat op 
de grens met het landelijk gebied. Algemeen kenmerkend voor de historische kernen is 
de kleinschaligheid, de organisch gegroeide structuur en karakteristieke eigenheid en 
kenmerkende bebouwing (p. ~6). Kenmerkend voor Broek in Waterland zijn de 
karakteristieke houten woningen, een dakbedekking met pannen, en de doorzichten 
tussen de panden naar het open weidegebied (p. ~9). Uitgangspunt is het waar mogelijk 
versterken van de cultuurhistorische waardevolle stedenbouwkundige structuur en 
bebouwingskarakteristieken (p. ~9), 

De commissie staat niet onsympathiek tegenover het plan, zij ziet dat de architect met 
ambitie te werk is gegaan. Echter, de lat ligt voor dit gebied erg hoog. Als er afgeweken 
wordt van de standaard moet dit leiden tot een duidelijke kwalitatieve verbetering. Dit 
ontwerp wijkt af in schaal, materiaal en detaillering. De commissie is nog niet 
overtuigd, met name met betrekking tot de massa en de grootte, maar ook wat betreft 
vormgeving en detaillering. Het is een kloek volume, waar geen referentie wordt 
gezocht bij kapbergen. Het roept bij de commissie twijfel op of dit wel de juiste plek is 
voor een dergelijk gebouw of dat het de dorpse, landelijke context teveel geweld 
aandoet. Juist omdat het gebouwerg zichtbaar is vanuit het weidegebied. Kijkend naar 
de omgeving bestaan de woningen voornamelijk uit één bouwlaag met kap. Het 
voorgestelde ontwerp is hoger dan de standaard en niet traditioneel van materiaal en 
detail. Hiermee voldoet het niet aan de welstandscriteria voor dit gebied. Aan de andere 
kant is het een stoer gebouw met een schuurachtig karakter, dat naar de mening van de 
commissie, indien duidelijk en hoogwaardig uitgewerkt, mogelijk zou kunnen zijn op 
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deze plek. Een oplossingsrichting zou kunnen zijn om te kijken naar de typologie van 
schuren in Broek in Waterland. Om te kunnen beoordelen of een 'schuurwoning' 
mogelijk een goede oplossing is op deze plek dient nader ontwerponderzoek te worden 
gedaan naar de typologie van schuren in Broek en Waterland en de geschiktheid van 
deze typologie op precies deze plek. 

Concluderend voldoet het plan nog niet aan de geldende criteria uit de welstandsnota 
en daarom geeft de commissie de volgende suggesties mee om te komen tot de 
gewenste ruimtelijke kwaliteit: 

• Een verdere ontwerpinspanning ofwel naar de traditionele uitwerking of op 
deze lijn doorgaan en dan nog een stap verder door het ontwerp meer 
schuurachtig en abstracter te maken. 

· Een betere visualisatie van het gebouw in de omqeving. 

Advies 03-09-2m8 Niet akkoord, nader overleg 

grote Bevindingen De architect en aanvrager zijn aanwezig om het verder uitgewerkte plan toe te lichten. 
com. 17-09-2018 Het plan is op de volgende punten aangepast: 

· Het volume is verplaatst: vijf meter naar achteren en twee meter meer uit 
de slootkant. 

· Door middel van een aantal impressies een betere visualisatie van het 
gebouw in de omgeving. 

· Er is een keuze gemaakt voor een meer abstracte versie, wat geleid heeft 
tot een aanpassing in de gevel en de detaillering. 

Bevindingen commissie: 
De commissie heeft waardering voor de architectonische ambitie, maar vraagt zich af of 
het passend is voor deze gevoelige locatie. Kernkwaliteiten van het gebied zijn de 
kleinschaligheid van de bebouwing en het dorpsachtige karakter. Zij constateert dat er 
gekozen is voor de abstractere versie van de schuurwoning, maar is van mening dat het 
te weinig passend is. De kleine wijzigingen die zijn toegepast wijzen wel in de goede 
richting. De commissie vraagt daarom om een ontwerpinspanning en een keuze te 
maken naar een meer traditionele uitwerking of meer schuurachtige benadering. De 
schuurachtige benadering vergt wel analyse van de typologie die gebruikelijk is binnen 
Broek in Waterland en de geschiktheid daarvan op deze plek. De commissie geeft aan 
welwillend te staan tegenover de schuurachtige benadering, maar dat zou dan een stap 
verder moeten gaan om de commissie te overtuigen. De andere weg is om terug te gaan 
naar een meer traditionele benadering conform de Nota uiterlijk van bouwwerken 
waarbij het uitgangspunt is het behouden en waar mogelijk versterken van de 
cultuurhistorische waardevolle stedenbouwkundige structuur en 
bebouwingskarakteristieken. 
Concluderend handhaaft de commissie haar vorige advies en is zij van mening dat er 
onvoldoende voldaan is aan de opmerkingen van de commissie ten opzichte van de 
vorige planbehandeling. Het ontwerp levert vooralsnog geen positieve bijdrage aan de 
kwaliteit van de omgeving. Zij adviseert daarom ook niet akkoord te gaan met de 
aanvraag. 

Advies 17-09-2018 Niet akkoord, nader overleg 

grote Bevindingen De architect en aanvrager zijn aanwezig om het verder uitgewerkte plan toe te lichten. 
com. 01-10-2018 Er wordt een uitvoerige toelichting gegeven hoe de ontwerper vanuit de analyse van de 

plek is gekomen tot het ontwerp. Hierin werd de nadruk gelegd op de organisch 
gegroeide structuur van het dorp en de interpretatie van de welstandsnota. Er is 
gekozen voor de typologie van de boerenschuur dat wordt gei1fustreerd door de kloeke 
vorm en houten gevelbekleding. Het plan is op de volgende punten aangepast: 

· De entreedeur is vormgegeven als een agrarische schuifdeur. 

· De nok en goot zijn 20 centimeter verlaagd. 
• De kozijnen worden uitgevoerd in hout en voorzien van roeden. 

· De leien zijn vervangen door Oud Hollandse blauw gesmoorde keramische 
dakpannen. 

· Er is meer Broeks grijs toegepast voor de houten gevels. 

Bevindingen commissie: 
De commissie spreekt haar waardering uit voor de presentatie, maar is van mening dat 
de conclusies uit de analyse nog onvoldoende corresponderen met de uiterlijke 
verschijningsvorm van het huidige ontwerp. Wel constateert de commissie dat de 
positie van het pand ten opzichte van de weg verder weg ligt en om deze reden de keuze 
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voor een schuurachtig ontwerp passend is op deze locatie. De commissie vraagt wel om 
nog een ontwerp-inspanning te leveren om de schuur-typologie nader te 
ontwerpen/detailleren en om daarbij meer ontwerpkwaliteit in gevelcompositie en de 
positie van de gevelopeningen te zoeken. 

De commissie geeft hierbij als suggestie mee het beeld van een stalof schuur als 
referentie te nemen, maar deze niet letterlijk op te vatten, en het houten volume als een 
gesloten vorm te benaderen waarin daglichtopeningen worden gemaakt die vooral van 
binnen naar buiten zijn ontworpen en de buitenvorm van het volume heellaten. De 
hoge, tot in de punt toelopende pui in de kopgevel, de hoge gevelpui om de hoek en de 
roedeverdeling, die zou verwijzen naar de woonhuiskozijnen met roedeverdeling, 
worden door de commissie niet passend geacht bij de voorgestelde 'schuurarchitectuur'. 
Het beeld aan de voorzijde verwijst nog teveel naar dat van een woonhuis/villa. De 
nrhtpr7iir!p v/orvoiicr rn oor nnnr hor hpplrlllnn (:)pn crh'llirnrhtin vrrvl t trrvo mnnr vrrrt n at: _-_"---_'J--_ . _ .. ,';)-- ... __ ... __ ... _- ----- . _" -_ .. --,. __ , -_ .. _'::; . --_ ... _, ... __ ... --:::;;- 

m. b. t. de positie en afmetingen van raamkozijnen om meer variatie en verlevendiging. 

· De commissie is van mening dat er mogelijkheden zijn om tot een plan te 
komen dat past in de landelijke omgeving, maar dat het ontwerp nog 
nadere uitwerking nodig heeft om het concept van een boerenschuur 
overtuigend neer te zetten. De commissie adviseert om bovenstaande 
redenen het plan nogmaals aan te houden en ziet een aangepast plan met 
belangstelling tegemoet. 

Advies 01-10-2018 Niet akkoord, nader overleg 

grote Bevindingen De architect en aanvrager zijn aanwezig om een toelichting te geven. Het plan is verder 
com. 15-10-2018 uitgewerkt naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie. liet plan is op de 

volgende punten aangepast: 

· De noord- en westgevel zijn meer in overeenstemming gebracht met de 
overige gevels. 

· Het pand heeft een meer agrarische referentie gekregen. · De dubbel hoge glaspuien zijn vervangen door verdiepingshoge glaspuien 
met luiken van gegalvaniseerd staal voorzien vall houten kunellen. 

· !::."r zijn een aantal kleme gevelopenmgen toegevoegd. 

· De uitbouw heeft een schuine kap gekregen en wordt bedekt met dezelfde 
pannen als de kap. · Als beëindiging van de houten delen wordt een zinken kraal voorgesteld. 

• Er worden referentiebeelden getoond. 
Bevindingen commissie: 
De commissie constateert een verbetering van het plan en is overwegend positief over 
de aanpassingen. Echter klinkt er, vooral bij monde van het Burgerlid van de commissie, 
ook bezwaar, met name tegen de detaillering en materiaalkeuze en de vormgeving van 
de aanbouw. De expressie van het plan wordt nog te weinig landelijk geacht, de 
architectuur verwijst nog te weinig naar de bouwrichtlijnen en kenmerken van Broek in 
Waterland. De commissie is hierbij van mening dat er te weinig conclusies zijn 
getrokken uit de analyse (zoals verwoord in eerder adviezen). 
De commissie heeft twijfels over de materiaalkeuze van de houten gevel en denkt dat 
de smalle houten delen op afstand te veel als een gesloten vlak zonder tekening zullen 
worden ervaren. Daarbij constateert de commissie dat de getoonde referentiebeelden 
stedelijke contexten betreffen, terwijl het hier om een landelijke context gaat, waarbij 
aandacht voor reliëf en plastiek van de houten gevelap zijn plaats is. Ook is zij van 
mening dat de detaillering nog te afwijkend is van de landelijke context. De commissie 
wijst hier op de fijnzinnigheid waaruit de relatie van het ontwerp tot zijn context in de 
lokale en ruimere zin tot uitdrukking komt. Zij stelt dan ook een sobere Noord-Hollandse 
detaillering voor en de uitdrukking van het rauwe karakter van een schuur door het 
gebruik van brede en smalle ruwe planken. 
In de uitbouwaan de achterzijde wordt, naar mening van de commissie, nog een 
onvoldoende duidelijke keuze gemaakt voor of een traditionele detaillering of een 
moderne, meer abstract, schuurachtige vertaling daarvan. De commissie is van mening 
dat de uitbouw op een meer vanzelfsprekende manier uit het hoofdvolume moet komen 
waarbij de pannen aan de zijgevels juist niet moeten worden afgesloten met een 
afdekplaat (waterbord), maar het pannenvlak scherp moet latert aansluiten op de 
houten gevelbekleding middels een verholen goot van zink. 

Concluderend is de commissie van mening dat er goede stappen gezet zijn ten opzichte 
van het vorige voorstel. Er bestaat echter nog bezwaar tegen de materiaalexpressie van 
de houten gevel, de detaillering en de uitbouw. De commissie vraagt dan ook om nog 
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een ontwerpinspanning te leveren in de detaillering en materiaalkeuze om tot een 
ontwerp te komen dat passend is voor deze bijzondere locatie aan het einde van de weg 
van Broek naar de lager gelegen Noordmeer. Tevens vraagt de commissie om op 
tekening aan te geven waar pv-panelen komen te zitten 
Het plan voldoet, naar mening van de commissie, nog niet aan redelijke eisen van 
welstand. 

Advies 15-10-2018 Niet akkoord, nader overleg 

Bevindingen De architect en aanvrager zijn aanwezig om het verder uitgewerkte plan toe 
29-10-2018 te lichten. Het plan is op de volgende punten aangepast: 

- De zinken dakrand van de uitbouw is teruggebracht tot een zinken 
kraal van 6 centimeter. 

- De brede zinken daklijst van het hoofdvolume is versmald. 
- Wat betreft materiaal is gekozen voorfijnbezaagde, brede delen 

(20 centimeter) van Western Red Cedar in de kleur wheathered 
wood. 

- De details van kozijnen zijn aangepast en meer verholen 
teruggeplaatst. 

- Op het bijgebouw komen 8 pv-panelen te liggen. 

Bevindingen commissie. 
De commissie constateert dat er ten opzichte van het vorige plan een aantal 
nuanceringen zijn aangebracht die het ontwerp een meer schuurachtig en 
hedendaags karakter meegeven. Het Burgerlid van de commissie is echter 
van mening dat het plan nog onvoldoende gewijzigd is en er nog te weinig 
op de adviezen is gereageerd. Het Burgerlid houdt twijfels en geeft aan dat 
er een grote kans is gemist om het ontwerp echt goed in de context van de 
overgang van dorp en landelijk gebied in te passen. 

De commissie acht de keuze voor bredere fijnbezaagde houten delen 
voorstelbaar, maar geeft aan nog niet 100 procent overtuigd te zijn, of dit 
voldoet aan de beoogde landelijke uitstraling. Zij is bang dat de gevels nog 
steeds te vlak overkomen op grotere afstand en dat de delen als een 
gesloten vlak zonder duidelijke tekening zullen worden ervaren. Als 
suggestie geeft zij mee te variëren in plankbreedte. De commissie laat zich 
graag overtuigen en vraagt om die reden om bij de verdere uitwerking van 
het plan een mock-up van de houten gevel te maken en aan de commissie te 
tonen. 

Concluderend is de commissie van mening dat in een aantal 
ontwerpstappen toegewerkt is naar een plan dat steeds beter past in de 
landelijke context, maar dat nog steeds niet op steun en waardering van de 
voltallige commissie kan rekenen. Toch concludeert de commissie dat er 
voldoende stappen zijn gezet in de goede richting en dat er nu een plan ligt 
dat grotendeels voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wel vraagt zij de 
aanvragers om nog om een mock-up te maken om de commissie er van te 
overtuigen dat de houten gevel voldoet aan de beoogde landelijke, 
schuurachtige uitstraling. De commissie adviseert om akkoord te gaan met 
de aanvraag en in de vergunning de voorwaarde op te nemen dat een 
mock-up van de houten gevel gemaakt wordt, die besproken dient te 
worden met de commissie. 
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