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Voorzitter: 

Vastgesteld: 

Commissie 
Vergaderdatum 
Vergaderlocatie 

Waterland 
11-06- 2029 
Gemeentehuis 
Waterland 

Aantal adviesaanvragen: 20 
Kleine commissie: 2 
Gemandateerd: 2 
Grote commissie: 7 

Aanwezig ir. Bastiaan Gribling (voorzitter): ing. Nico Zimmermann (gemand. arcH tectlid); ing. 
Cees Hooyschuur (plv. rnonurnentendeskundiqe), Lodewijk Duymaer van Twist 
(burqerlid), Sanne Alberts (plantoelichter), Renee Stroomer (coördinator), 

Bezoekers aanvrager, inzake Broekermeerdijk 28 in Watergang 
architect, inzake Hoogedijk 1 in Katwoude 
architect, inzake Overleek 27 te Monnickendam 
stedenbouwkundi e, inzake Gal eriet in Monnickendam 

2 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

190039 Bouwadres Wagengouw 10 Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving realiseren nieuw bijgebouw t.b.v. Bed and Breakfast 
Architect W3 architecten 
Welstandsnota Waterland 2028 - dorpslinten 
Code gemeente Z-2029-092 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 
gemand. Bevindingen De ontwerper is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een aanvraag 

11-06-2029 omgevingsvergunning voor het realiseren van een bijgebouw, hiertoe wordt 
de bestaande schuur gesloopt en vervangen. Het bijgebouw bestaat uit een 
eenvoudig volume van één bouwlaag met zadelkap. Op het linker zijdakvlak 
worden twee dakkapellen geplaatst. 
Materiaal: gemetselde plint, gepotdekselde houten delen en keramische 
zwarte dakpannen. 

Beoordel ingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.4 
Dorpslinten, een gewogen gebied met een bijzondere beoordeling. 

Bevindingen commissie: 
De commissie heeft geen bezwaar, het plan voldoet naar haar mening aan 
redelijke eisen van welstand. De commissie adviseert akkoord te gaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 
gemand. Advies Akkoord 

Commissievergadering Monumenten- en Welstandscommissie Waterland n-06-201.9 2 



2 

Rr'Jinninnrn 

Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Bloemendaal 4a in Monnickendam 
Kleine bouwwerken bij woningen Beschermd stadsgezicht 
realiseren aanbouw, aanpassen dak en plaatsen dakkapellen 
Hulsebos 
Pronk 
2.3 historische kernen en 3.3 dakkapellen 
Z-20l9-078 
Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 
buitenplanse afwijkinq 

3 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

19°°45 Bouwadres Zuideinde 38B in Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning Beeldbepalend pand 
Omschrijving twee dakkapellen aanbrengen i.p.v. huidige enkele 
Welstandsnota 2·3 historische kernen en 3.3. dakkapellen 
Code gemeente Z - 20l9-u3 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

kl_cam Bevindingen De ontwerper is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een aanvraag 
U-06-20l9 omgevingsvergunning voor het realiseren van twee dakkapellen in plaats 

van de huidige enkele op het linker dakvlak. De dakkapellen hebben een 
breedte van l.90 meter en een hoogte van l.30 meter. 

Beoordeli ngskader: 

kl_com 

Mon. advies 

betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een 
individuele woning in een rij. Aan de achterzijde wordt over de gehele 
breedte van de achtergevel een plat afgedekte aanbouw gerealiseerd en op 
het linker- en rechterdakvlak wordt een dakkapel gerealiseerd. De 
dakkapellen zijn identiek en hehhen een breedte van 5.50 meter en een 
hoogte van l.20 meter. De dakkapellen staan 50 centimeter uit de goot. 

Beoordeli ngskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op basis van de criteria uit de 
gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.3 Historische kernen, een 
gewogen gebied met een bijzondere beoordeling. Daarnaast heeft de 
commissie bij de beoordeling gebruik gemaakt van de criteria voor kleine 
bouwplannen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie acht de uitbreiding in principe voorstelbaar, maar heeft 
bezwaar tegen de breedte van de dakkapellen. De commissie constateert 
dat de dakkapellen nauwelijks zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. In 
de gemeentelijke nota staat omschreven dat: 

- Op het voordakvlak of dakvlak gekeerd naar het openbaar gebied, 
breedte rneximaal çoss van de breedte van het dakvlak, gemeten 
tussen midden bouwmuren of buitenzijde van eindgevels ( ... ). 

De commissie constateert dat het dakvlak een breedte heeft van 9.00 meter 
en adviseert daarom de dakkapellen te verkleinen tot 4.50 meter. Het plan is 
niet akkoord, tenzij aan boven qesteld advies wordt voldaan. 

Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

Niet akkoord, tenzij 

Niet akkoord, tenzij 

u -06- 2019 

Welstandscriteria 

Advies 
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De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op basis van de criteria uit de 
gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.3 Historische kernen, een 
gewogen gebied met een bijzondere beoordeling. Daarnaast heeft de 
commissie bij de beoordeling gebruik gemaakt van de criteria voor kleine 
bouwplannen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie heeft geen bezwaar, zij spreekt van een bescheiden ingreep. 
Het plan voldoet naar haar mening aan redelijke eisen van welstand. De 
commissie adviseert akkoord te gaan. 

Overweging ten overvloede: 
De commissie vraaqt aandacht voor het detail van de dakkapel. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 
kl_cam Advies Akkoord 

Man. advies Akkoord 

4 Omqevinqsverqunninq (verbouwing) I Aantal voorqaande behandelingen: 0 

190046 Bouwadres 't Zand 6 in Manniekendam 
Soort bouwwerk Individuele woning Beschermd stadsgezicht 
Omschrijving wijzigen gevels, dichtzetten dakterras en aanbrengen dakramen 
Welstandsnota 2.3 historische kernen en 3.7 dakramen 
Code gemeente Z-2019-106 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen De ontwerper is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een aanvraag 
11-06-2019 omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel, het dichtzetten 

van de loggia en het aanbrengen van twee extra dakramen. De woning 
wordt aan de voorzijde verbijzonderd middels een verrijking van de entree, 
de rollagen worden aangepast en de kozijnen worden uitgevoerd met een 
extra onderdorpel. De loggia op de bestaande achter aanbouw wordt 
dichtgezet. 

Beoordel i ngskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op basis van de criteria uit de 
gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.3 Historische kernen, een 
gewogen gebied met een bijzondere beoordeling. Daarnaast heeft de 
commissie bij de beoordeling gebruik gemaakt van de criteria voor kleine 
bouwplannen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat de achterzijde nauwelijks zichtbaar is vanuit 
de openbare ruimte, zij heeft dan ook geen bezwaar. Ook tegen het 
verrijken van de voorgevel heeft de commissie geen bezwaar. Het plan 
voldoet, naar haar mening, aan redelijke eisen van welstand. De commissie 
adviseert akkoord te qaan. 

Welstandscriteria Gebiedsqerichte criteria 

Advies Akkoord 

Man. advies Akkoord 
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5 Omqevingsvergunninq (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: ~ 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Havenbuurt 4 Marken 
Individuele woning Beschermd dorpsgezicht 
uitbreiden van een winkel/woonhuis en plaatsen dakkapel 
J.e. Doorewaard- Zondervan 
W3 
2.3 Historische kern Marken en 3.3 Dakkapellen 
VO-2m8-020 
Voldoet niet aan bestemmingspiani maar gemeente werkt mee aan 
binnenplanse afwijking 

grote 
com. 

Bevindingen 
o9-o7-:;tnR 

De gemachtigde is bij de planbehandeling aanwezig. Aan de haven van Marken vindt 
aan de orbierrijde 1II7.n een rlijkwnning eet: Ilithrpirling plrutt« 
De kelder wordt niet vetoroot. waardoor de nieuwe bouwmassa over het achieraebied 
uitkraagt, dit gebied is openbaar toegankelijk en is een kade. De achterzijde van dit 
buurtje is zichtbaar vanaf de Westerstraat en de Noordwerfstraat. 
Dit deel van de haven is pas in 1.837 tot stand gekomen en vermoedelijk dateren de 
huizen van dit deel van de haven van na 1.91.6. 

Oorspronkelijk riadden eenvoudige Markerhuizen de opzet van een zaalhuis (de oudere 
met een nagenoeg vierkante plattegrond), deze traditie is op Marken lang doorgezet. 
Ook de voorliggende dijkwoning heeft nog een dergelijke opbouw. Het uitkragen van de 
bovenverdiepingen komt op het voormalige eiland wel voor, maar dateert vaak uit een 
recentere periode (Zo blijkt uit een luchtfoto uit 1.927 dat het pand Havenbuurt 21. het 
enige pand was welke aan achterzijde was verlengd). De panden Havenbuurt 6 en 1. 
(cafe-restaurants) zijn in de laatste decennia aan de achterzijde vergroot. 
De commissie stelt vast dat de locatie in de historische kern van marken, van groot 
belang is. Met de uitbreiding aan de achterzijde op nr. 6 is het open beeld naar de 
voormalige Zuiderzee reeds aangetast. De uitwerking van de uitbreiding is conform de 
reeds bestaande achtergevel qua architectuur, materiaal, kleur en detaillering. 
De commissie constateert dat de openheid aan de achterzijde van de bebouwing, niet 
wezenlijk wordt aangetast, de uitbreiding blijft nog iets terug van de waterkant. Zij kan 
op hoofdlijnen akkoord gaan en geeft ten overvloede mee dezelfde dakpan en geen 
roeden binnen de dubbele beglazing toe te passen. 

Advies 09-07-201.8 Akkoord op hoofdlijnen 

Man. Advies 09-07- 
201.8 

Akkoord op hoofdlijnen 

Bevindingen 
n-06-2o~9 

De ontwerper is aanwezig voor een toelichting. Het plan is verder 
uitgewerkt tot een aanvraag omgevingsvergunning waarbij rekening is 
gehouden met de opmerkingen van de commissie. De kunststof kozijnen 
met Wiener Sprosse worden vervangen door houten kozijnen met 
plakroeden en schijnafstandhouders. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat er voldoende aan haar opmerkingen 
tegemoet is gekomen en dat het plan voldoet aan redelijke eisen van 
welstand. De commissie adviseert akkoord te qaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

Advies Akkoord 

Mon. advies Akkoord 
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6 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

190042 Bouwadres Zuiderwouder Dorpsstraat 38 in Zuiderwoude 
Soort bouwwerk Individuele woning Beschermd dorpsgezicht 
Omschrijving plaatsen van zonnepanelen op zuidoostelijk dakvlak woonhuis 
Aanvrager J. Piet 
Welstandsnota 2.3 historische kernen en 3.8 zonnepanelen en -collectoren 
Code gemeente VO-20l9-052 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen De eigenaar is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een preadvies 
n-06-2ol9 voor het plaatsen van zonnepanelen op het linker dakvlak van een 

vrijstaande woning. Door de eigenaar worden voorbeelden getoond van 
geplaatste zonnepanelen uit de directe omgeving en is onderzoek gedaan 
naar het effect van slagschaduw op de zonnepanelen door de aanwezig 
bomen, hieruit blijkt dat de andere dakvlakken dan het linker dakvlak niet 
geschikt zijn. 

Beoordel i ngskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op basis van de criteria uit de 
gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.3 Historische kernen, een 
gewogen gebied met een bijzondere beoordeling. Daarnaast heeft de 
commissie bij de beoordeling gebruik gemaakt van de criteria voor kleine 
bouwplannen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat de woning een stuk terug ligt van de straat en 
dat het voorgestelde dakvlak zichtbaar is vanuit de openbare ruimte. In de 
nota staat omschreven dat voor zonnepanelen op panden binnen het 
beschermd dorpsgezicht geldt: niet storend zichtbaar vanuit het openbaar 
gebied. Echter, ziet de commissie ook door de voorbeelden die getoond 
worden dat op veel zichtbare locaties in het beschermd dorpsgezicht al 
zonnepanelen zijn toegepast en besluit zij mede gezien de grote afstand van 
de weg tot de woning en de aanwezige bomen geen bezwaar te hebben 
tegen het plaatsen van zonnepanelen op het linker dakvlak. Wel adviseert zij 
de zonnepanelen op het woonhuis zoveel mogelijk te beperken en lager in 
de dakvoet te plaatsen, zodat het zo min mogelijk storend is in het beeld. 
Tevens adviseert de commissie het dakvlak van de achterliggende schuur te 
gebruiken voor het plaatsen van (de helft van de) zonnepanelen om 
zodoende het woonhuis zoveel mogelijk te kunnen ontzien. De commissie 
adviseert het plan aan te houden en ziet graag een aangepast plan met 
belangstellinq teqemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

Advies Aanhouden 

Man. advies Aanhouden 

7 Preadvies (welstand) I Aantal voorqaande behandelingen: 0 

190038 Bouwadres Hoogedijk 1 in Katwoude 
Soort bouwwerk Bedrijfsgebouw 
Omschrijving realiseren van een schuur ter vervanging van bestaande schuren 
Welstandsnota 2.7. Landelijk gebied 
Code gemeente VO-20l9-0l8 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, er is een projectbesluit of partiële 

herziening van het bestemmingsplan nodig 

Bevindingen Het betreft een preadvies voor het realiseren van een schuur ter vervanging 
n-06-2ol9 van de bestaande schuren. De bestaande schuren staan met de nokrichting 

parallel aan de straat, de nieuwe schuur wordt een kwartslag gedraaid en 
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komt daarmee met de nokrichting dwars op de straat te staan. Er worden 
drie varianten voorgelegd: 

- Eén zadeldak 
- Twee zadeldaken (de voorkeursvariant van de aanvrager) 
- Aangeluifd zadeldak 

Materiaal: gepotdekselde houten delen (kleur groen) en keramische 
dakpannen (kleur oranje) 

Beoordeli ngskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de criteria uit de 
gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.7 Landelijk gebied, een 
gewogen gebied met een bijzondere beoordeling. Daarnaast heeft de 
commissie bij de beoordeling gebruik gemaakt van de criteria voor 
specifieke gebouwen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie staat positieftegenover de voorkeursvariant en het draaien 
van de kappen. Zij is van mening dat de schuren zich beter voegen in de 
bestaande situatie. Wei is de commissie nog benieuwd naar de 
terreininrichting voor wat betreft materiaalgebruik en noodzakelij ke 
verlichting en zou dit graag met de aanvragers willen bespreken. Om 
bovenstaande reden adviseert de commissie het plan aan te houden, zij 
qaat graaq in overleq met de aanvraqers. 

We!standscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Aanhouden 

8 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Bevindingen 
n-06-2o19 

Welstandscriteria 

Overleek 17 te Monnickendam 
Agrarisch bouwwerk 
slopen bestaande bedrijfsbebouwing en oprichten twee schuren 
2.7. Landelijk gebied 
Z-2019-081 
Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 
binnenplanse afwijking 

Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van de 
bestaande bedrijfsbebouwing en het realiseren van twee schuren. De twee 
bestaande schuren achter de woning worden gesloopt en vervangen door 
één schuur die los van de woning komt te staan. De schuur bestaat uit een 
eenvoudig volume van één bouwlaag met zadelkap. 
Materiaal: plint van metselwerk, gevel bekleed met verticale houten delen 
en sandwichpanelen op het dak. 

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

Bevindingen commissie: 
De commissie spreekt van een zeer groot volume en acht het plan in 
principe voorstelbaar, maar heeft vragen en zou graag een toelichting willen 
van de aanvragers over de intenties die tot de keuze voor deze bouwvorm 
hebben geleid. De commissie adviseert het plan aan te houden in 
afwachting van meer informatie. 

Gebiedsgerichte criteria 
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Advies I Aanhouden 

9 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

190037 Bouwadres Broekermeerdijk 28 in Watergang 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving maken dakconstructie op aanbouwaan achtergevel 
Welstandsnota 2.7. Landelijk gebied 
Code gemeente Z-20l9-098 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 

Bevindingen De ontwerper en opdrachtgever zijn aanwezig voor een toelichting. Het 
n-06-2ol9 betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een 

dakconstructie op de plat afgedekte aanbouwaan de achterzijde van een 
vrijstaande woning. De dakconstructie bestaat uit een zadeldak en wordt 
middels een tussenlid verbonden met het bestaande zadeldak van het 
hoofdvolume. Dit tussenlid wordt gerealiseerd door de bestaande dakkapel 
te verlengen. De nok van de aanbouw wordt lO centimeter lager dan de nok 
van het hoofdvolume. Aan de achterzijde wordt een vergunningsvrije 
dakkapel gerealiseerd. Het dak wordt bekleed met zink. De kopgevel 
worden uitgevoerd in houten delen conform bestaand. 

Beoordel i ngskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de criteria uit de 
gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.7 Landelijk gebied, een 
gewogen gebied met een bijzondere beoordeling. 

Bevindingen commissie: 
De commissie heeft waardering voor het plan, zij is van mening dat er 
zorgvuldig wordt omgegaan met de kwaliteit van het hoofdvolume. De 
commissie is van mening dat de aanbouw bescheiden dient te zijn en 
ondergeschikt aan het hoofdvolume, daartoe adviseert zij het zink in een 
donkergrijze patina uit te voeren. Het plan is niet akkoord, tenzij aan boven 
qesteld advies wordt voldaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Niet akkoord, tenzij 

lO Overige adviesaanvragen I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

190044 Bouwadres Galgeriet in Monnickendam 
Soort bouwwerk Niet van Toepassing 
Omschrijving Beeldkwaliteitsplan Galgeriet 
Welstandsnota 6. Herontwikkelingsprojecten 
Bestemmingsplan Anders 

Bevindingen De stedenbouwkundige en de jurist van de gemeente zijn aanwezig voor 
n-06-20l9 een toelichting. Het beeldkwaliteitsplan Galgeriet wordt aan de commissie 

voorgelegd. De commissie heeft hier op voorhand kennis van genomen. 

Het Galgeriet in Monnickendam zal in de komende tien jaar 
getransformeerd worden van een bedrijventerrein met haven, naar een 
stadswijk met 600 tot maxirnaai roo woningen, winkels en (recreatieve) 
voorzieningen. De Beleidsregel stedenbouwkundige kwaliteit Galgeriet is 
tot stand gekomen op basis van een zorgvuldige analyse van de 
(beeld)kenmerken van de binnenstad van Monnickendam en de overgang 
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naar de haven. Elementen uit de analyse zijn als inspiratie gebruikt voor de 
bebouwing en het openbaar gebied. Het beeld en de sfeer zijn herkenbaar 
verwant aan het oude Monnickendam, maar de bebouwing en de 
maatvoering is modern en sluit aan bij de huidige wensen en eisen. 

Stedenbouwkundig 
Het Galgeriet ligt tussen de oude binnenstad, de Waterlandse Zeedijk en de 
haven. De bebouwing wordt georganiseerd in gesloten bouwblokken met 
(groene) binnenhoven. Het stratenpatroon bestaat uit lange lijnen met één 
doorgaande route en daaromheen liggen vijf bouwvelden die doorsneden 
worden door stegen. De bebouwing is pandsgewijs geparcelleerd met naast 
elkaar kleine individuele panden en grotere samengestelde panden. De 
bebouwing is verticaal en bestaat voornamelijk uit baksteen. Aan de straten 
:'u dKKe I UUIIIJllell, II lue :'Leyell "Iuyell ue I UUIIIJllel1 vel :'fJl" Iyell. !-Idil ue 

straten geen voortuinen maar stoepen en trappen, hier en daar een bankje. 
De bouwvelden worden per veld uitgewerkt in een drietal verschillende 
architectuurstijlen, de velden bestaan uit verschillende panden/huizen maar 
behoren qua architectuur wel tot één blok. Tussen de velden bevinden zich 
de stegen met een breedte van 8 tot 12 meter. De rooilijnen dienen daarte 
verspringen met maximaal 2.00 meter. Het parkeren wordt onder de 
bouwvelden opgelost in parkeergarages. 

Massa 
De hoogte van de bebouwing dient passend te zijn bij de maat en schaal van 
Monnickendam. De maximale hoogte wordt afhankelijk van de plek 
vastgesteld. Een belangrijk aandachtspunt is het stadsgezicht gezien vanaf 
de vaargeul waarbij de Grote Kerk lange tijd zichtbaar dient te blijven. De 
bouwhoogte tegenover de oude stad bestaat uit maximaal twee lagen met 
kap. Meer naar de hoofdontsluitingen en de rand van de haven zullen de 
bouwhoogtes hoger worden: z laqen met kap. Daarnaast zijn op een tweetal 
plekken hoogteaccenten voorzien met 8 a 9 bouwlagen. 

Korrelgrootte 
De bouwvelden worden pandsgewijs geparcelleerd met verschillen in 
uitstraling, hoogte en breedte. Tegenover de oude stad dient een kleine 
korrel gerealiseerd te worden, langs de ontsluitingsweg en aan de haven een 
grotere korrel in de zin van meer verticaal. 

Architectuur 
Er zal gewerkt worden met een viertal architectuurstijlen die goed 
aansluiten op de maat, schaal en sfeer van de bestaande stad. De vier stijlen 
zijn: Traditioneel Baksteen, Eigentijds Baksteen, Ijle Havenstijl en Ijle 
Baksteen. Kenmerken uit de oude stad zullen in de architectuur van 
Galgeriet terugkomen op een eigentijdse manier. 

Bevindingen commissie: 
De commissie spreekt van een ambitieus plan en een zorgvuldig 
kwaliteitskader. Zij zal haar aanbevelingen in een schriftelijk advies nader 
toelichten. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Collegiaaloverleg 
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