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Aanwezig Marina Roosebeek (plv. voorzitter), ing. Nico Zimmermann (geman . architectlid), Hans 
Boonstra (monumentenlid), Lodewijk Duymaer van Twist (burgerli ir. ing. Sjef 
Kwakman (burqerlid), Sybren Bruinsma (plantoelichter), Renee Stroomer (coördinator), 

Bezoekers 13:1d uur architect, inzake Wagenweg 2 in Katwoude 
13:20 uur aanvrager, inzake Havenstraat 16 in Monnickendam 

1 Omgevinqsvergunninq (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

].9°°3° Bouwadres Watersnip 25 in Ilpendam 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving realiseren dakkapel in linker zijgeveldakvlak woonhuis 
Welstandsnota 3.3 dakkapellen 
Code gemeente Z-2019-070 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een 
29-04 -2019 dakkapel in het linker zijgeveldakvlak van een individuele woning, qua 

vormgeving gelijk aan de bestaande dakkapel in het rechter zijgeveldakvlak. 

Beoordel i ngskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.5 
Woongebieden, een welstandsgebied met een normaal beoordelingsniveau. 
Daarnaast heeft de commissie bij de beoordeling gebruik gemaakt van de 
criteria voor kleine bouwplannen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie acht het plan in principe voorstelbaar, maar constateert dat 
de dakkapel 50 centimeter uit de hoekkeper van het wolfseind is geplaatst. 
In de welstandsnota staat het volgende omschreven: 'afstand vanaf 
hoekkeper is rninimaal i.oo meter, gemeten aan de bovenzijde van de 
dakkapel'. De commissie adviseert dan ook niet akkoord te gaan, tenzij de 
dakkapel voldoet aan hetgeen genoemd in de nota. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 
gemand. Advies Niet akkoord, tenzij 
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2 Omqevinqsverqunninq (verbouwing) I Aantal voorqaande behandelingen: a 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemminqsplan 

Wagenweg 2 in Katwoude 
Kleine bouwwerken bij woningen 
realiseren dakkapellen op bedrijfsruimte 
2.7. Landelijk gebied en 3.3 Dakkapellen 
Z-20l9-079 
Voldoet aan bestemminqsplan 

gemand. Bevindingen 
29-04-20l9 

De ontwerper is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een aanvraag 
omgevingsvergunning voor het plaatsen van dakkapellen aan weerszijde op 
het achterste dakvlak van een bedrijfsruimte. De bedrijfsruimte heeft een 
eenvoudige vorm van één laag met zadeldak. De dakkapellen worden 55 
centimeter onder de nok aangekapt en hebben een breedte van l2t35 
meter. 

Beoordel i ngskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota. deelgebied 2.7 
Landelijk gebiedt een gewogen welstandsgebied met een bijzonder 
beoordelingsniveau. Daarnaast heeft de commissie bij de beoordeling 
gebruik gemaakt van de criteria voor kleine bouwplannen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie acht het plan in principe voorstelbaart maar heeft nog een 
aantalopmerkingen. De dakkapellen refereren teveel aan de standaard voor 
woningbouwen worden niet passend in een stal-achtig volume gevonden. 
In de welstandsnota staat omschreven dat maxirnaal a.ço meter dakvlak 
onder de dakkapel aanwezig dient te zijn en dat de dakkapel qericht naar 
het openbaar gebied maximaal een breedte van 3.00 meter mag hebben. 
De commissie stelt voor de dakkapellen in afwijking van de nota aan te 
kappen tot op de nok en de hoogte van de gevelopeningen terug te brengen 
tot circa 80 centimeter. Hierdoor blijft het zicht op het schild van de kap 
behouden en vallen de dakkapellen meer weg in de kap. Tevens adviseert de 
commissie de afstand tot de achtergevel te vergroten tot circa 2.50 meter, 
zodat de breedte van de dakkapel beperkt wordt tot lO.OO meter. Daarnaast 
adviseert de commissie de gevelopeningen zo transparant mogelijk zonder 
gesloten panelen vorm te geven. Het plan is niet akkoord, tenzij aan 
bovengenoemde adviezen wordt voldaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 
gemand. Advies Niet akkoord, tenzij 

3 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: l 

19°025 Bouwadres Havenstraat 16 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Bedrijfsgebouw 
Omschrijving vervangen van de dakbedekking 
Welstandsnota 2.3. Historische kernen 
Code gemeente Z-20l9-062 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmlnqsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijkinq 
kleine Bevindingen De opdrachtgever is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een aanvraag 
com. 15-04-2019 omgevingsvergunning voor het vervangen van de dakbedekking op twee 

bedrijfsgebouwen gelegen in een rij woonhuizen. De bestaande dakbedekkinq, asbest 
golfplaten, wordt vervangen door sandwichpanelen met golfprofiel in de kleur 
antraciet. Het kopprofiel wordt uitgevoerd met een plank en de goot voorzien van een 
zetstuk dat nodig is voor een deugdelijke regenwater afvoer. Tevens wordt een monster 
van het beoogde plaatmateriaal aangeleverd. 
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Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria uit 
de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.3 Historische kernen, een gewogen 
welstandsgebied met een bijzonder beoordelinqsniveau. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat de bebouwing overwegend bestaat uit gemetselde gevels 
en keramische ponnen. Ze acht het plan in principe voorstelbaar, maar heeft moeite 
met de glansgraad van de golfplaten. De commissie adviseert een materiaal toe te 
passen met een matte uitstraling, bijvoorbeeld vezelcementplaten van Eternit en 
mogelijk in een horizontale gepotdekselde montage zodat het dakvlak enige structuur 
krijgt. Tevens vraagt de commissie aandacht voor detail 3, ze adviseert de goot hoger 
op te trekken en het zetstuk te laten vervallen zodat de golf aan de dakvoet zichtbaar 
blijft. De commissie adviseert om bovenstaande redenen het plan aan te houden en ziet 
graag een aangepast plan met belangstelling tegemoet. 

Advies ~5-O4-2O~9 Aanhouden 

kl_com Bevindingen De ontwerper is aanwezig voor een toelichting. Het plan is aangepast naar 
29-°4-2019 aanleiding van de opmerkingen van de commissie. De goot is omhoog gezet 

en tevens is de detaillering aangepast. De in eerste instantie voorgestelde 
golfplaten zijn komen te vervallen en vervangen door Ecolor golfplaten van 
Eternit in de kleur donkergrijst gelegd in een gepotdekselde 
applicatiemethode. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat er voldoende aan haar opmerkingen 
tegemoet is gekomen en adviseert akkoord te gaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 
kl_com Advies Akkoord 

4 I Aantal voorgaande behandelinqen: ° 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Omgevingsvergunning (verbouwing) 

kl_com Bevindingen 
29-04-2019 

Tuinstraat 6 in Monnickendam 
Kleine bouwwerken bij woningen 
uitbreiden woonhuis aan de achtergevel 
2·3· Historische kernen en 3.2 Bijbehorende erfbebouwing 
Z-2019-074 
Voldoet niet aan besternmlnqsplan, maar gemeente werkt mee aan 
binnenplanse afwijking 

De ontwerper is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een aanvraag 
omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het woonhuis. Hiertoe wordt 
het bestaande achtergelegen bijgebouw middels een plat afgedekt 
tussenlid verbonden met het hoofdvolume. Het hoofdvolume ligt hoger dan 
het bijgebouw. Het tussenlid wordt optrokken in metselwerk. 

Beoordel ingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota. deelgebied 2.3 
Historische kernen, een gewogen welstandsgebied met een bijzonder 
beoordelingsniveau. Daarnaast heeft de commissie bij de beoordeling 
gebruik gemaakt van de criteria voor kleine bouwplannen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie acht het plan in principe voorstelbaar en constateert dat het 
plan zichtbaar is vanaf de naastgelegen Noordervesting. Zij adviseert het 
tussenlid iets terug te leggen van de zijgevel van het hoofdvolume en hier 
een verkenning van circa 20 centimeter aan te houden. Het plan is niet 
akkoord, tenzij aan bovengenoemd advies wordt voldaan. 
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Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

kl_cam Advies Niet akkoord, tenzij 

5 Omgevingsvergunninq (monument en bouwen) I Aantal voorqaande behandelingen: ° 
190032 Bouwadres Kerkplein 11 Broek in Waterland 

Soort bouwwerk Individuele woning Rijksmonument 
Omschrijving wijzigen van de erfafscheiding ten behoeve van uitrit van 2 parkeerplaatsen 
Welstandsnota beschermd dorpsgezicht Broek in Waterland 
Code gemeente Z-2W9-042 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemminqsplan, er is een projectbesluit of partiële 

herzieninq van het bestemminqsplan nodig 

Bevindingen De ontwerper is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een aanvraag 
29-o4-2Ol9 ornqevmqsverqunninq voor het wijzigen van de erfafscheiding ten behoeve 

van het realiseren van twee parkeerplaatsen. Hiertoe wordt de bestaande 
haagt hekwerk en muurtje aangepast en worden twee elektrische 
schuifpoorten geplaatst. De poorten worden even hoog als het bestaande 
hekwerk en sluiten ook qua vormgeving aan het op bestaande hekwerk. 
Kleur: donkergroen. 
Tevens is onderzoek gedaan naar het ontzien van het wortelpakket van de 
boom zodat parkeren hier mogelijk is zonder schade toe te brengen aan de 
bestaande boom. Het detail van het parkeerdek is met de boomexpert 
besprokent dit bestaat onder andere uit een druk verdelende laag met 
daarboven grind. 
Planologisch is er geen bezwaar tegen deze ingreep. 

Beoordel ingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota. deelgebied 2.3 

Historische kernent een gewogen welstandsgebied met een bijzonder 
beoordel i ngsnivea u. 

Bevindingen commissie: 
De commissie acht het plan voorstelbaart zij is van mening dat het een 
specifieke ingreep betreft gerelateerd aan de functie van bed & breakfast. 
Het plan voldoet, naar mening van de commissie. aan redelijke eisen van 
welstand. 

Opmerking ten overvloede: 
Als aandachtspunt duidt de commissie op de nota waarin staat omschreven 
dat: 'behouden van de doorzichten en geleidelijke overgang vanuit Broek in 
Waterland naar het open weidegebied en voorkomen van een te grote 
scheiding tussen privé en openbaar gebied.' 
De commissie uit dan ook haar zorgen als het gaat om het opgeven van 
tuinbestemming ten behoeve van parkeergelegenheid en vraagt het 
gemeentebestuur hier aandacht aan te besteden en te bezien of de huidige 
regelgeving nog voldoende waarborg biedt om het karakter van het oude 
dorp te behouden. 

Welstandscriteria Gebiedsqerichte criteria 

Advies Akkoord 

Mon. advies Akkoord 

6 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 

I Aantal voorqaande behandelingen: 2 Omqevinqsverqunninq (nieuwbouw) 

Drs. J. van Disweg in Broek in Waterland 
Woningcomplex 
realiseren van l5 woningen met bijgebouwen 
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Welstandsnota 2.7. Landelijk gebied 
Code gemeente Z-20l9-027 

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, 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 geschiedenis, 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 
planlocatie. 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-eiland 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 eiland 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 gelijke (dijk)hoogte als 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 
verbindingszonesl- 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-z 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 eisen 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 
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, 
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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 aangepast plan met belanqstellinq tegemoet. 

Advies 18-02-2019 Aanhouden 

grote Bevindingen De opdrachtgever en ontwerper zijn aanwezig voor een toelichting. Het plan is 
com. 04-03-2019 aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie. De dakhelling van 

de woning op kavel i-z is flauwer gemaakt en de nok is verkort, wel is de goot 15 
centimeter verhoogd om drie slaapkamers op de verdieping te kunnen realiseren. De 
gevels zijn nu bekleed met houten delen in de kleur HAL 7004, signaalgrijs. De 
naastgelegen woningen op kavel3 en 4 worden achtereenvolgens uitgevoerd in de kleur 
RAL 7044 zijdegrijs en RAL 5007 briljantblauw. RAL 5007 is gekoz€n naar overleq met 
de gemeente over de kleur Broeker blauw. De zijgevels van het sociale woningblok, 
kavel ri-iç, 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 l,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 i-z, Wel heeft 
de commissie bezwaar tegen 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 haagglans 
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 belangstelling tegemoet. 

Advies 04-03-2019 Aanhouden 

Bevindingen De ontwikkelaar is aanwezig voor een toelichting. Het plan is verder 
29-04-2019 uitgewerkt naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie. Er is 

onderzoek gedaan naar een mogelijke oplossing met betrekking tot de 
verhoging van het maaiveld. Gebleken is echter dat er geen andere 
oplossing voor handen is. Het plan is in overeenstemming met het SPvE en 
vanwege de keuze voor het boezempeil, en daarmee de hoogte van de 
grondwaterstand, ziet de gemeente ook geen andere oplossing om de 
aanleghoogte van het maaiveld ter discussie te stellen. 
Tevens heeft de gemeente een overeenkomst afgesloten met de 
ontwikkelaar waarin de gemeente de eis stelt dat tenminste dit peil moet 
worden aangehouden. Mogelijk wordt op de langere termijn de Drs. J. van 
Disweg verhoogd. Dat zou op termijn een meer natuurlijk niveauverschil 
tussen dijk en wijk doen herstellen. 
De walbeschoeiingen bij de kavels 1 tim 4 steken 95 centimeter boven het 
waterpeil uit, de beschoeiingen bij de kavels 5 tim 15 steken 30 centimeter 
boven het waterpeil uit. Tevens is er een (3D) visualisatie aangeleverd en 
worden er geen hoogglans da kpannen toegepast. 

Bevindingen commissie: 
De commissie heeft waardering voor het onderzoek dat is gedaan naar de 
mogelijke oplossingen met betrekking tot het beperken van de ophoging 
van het maaiveld, met name ook door de gemeente. De commissie 
constateert dat het probleem in de toekomst wordt opgelost door het 
verhogen van de Drs. J. van Disweg en mogelijk het waterpeil. Hierdoor 
komt de weg en het maaiveld van de wijk weer in een natuurlijke 
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verhouding tot elkaar. 
Voor wat betreft de zonnepanelen op de woningen II tim 15 voldoen deze 
aan de voorwaarden voor vergunningsvrij bouwen, mits de panelen 
tenminste 50 centimeter uit de nok en dakrand zijn geplaatst. Het plan 
voldoet, naar mening van de commissie. aan redelijke eisen van welstand. 
Zij adviseert akkoord te qaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord 

7 Omgevingsverqunninq (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

190031 Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemminqsplan 

Broekermeerdijk 26 WS in Broek in Waterland 
Individuele woning 
geheel vernieuwen van een woonark 
2.7· Landelijk gebied en 4.5 Woonboten 
Z-2019-041 
Voldoet aan bestemminqsplan 

Bevindingen 
29-04-2019 

Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het geheel 
vernieuwen van een woonark. De bestaande, plat afgedekte woonark wordt 
voorzien van een licht hellend zadeldak en nieuwe gevelbekleding. De 
qeve!s, met uitzondering van de noordqevel, worden bekleed met Keralit 
delen in de kleur groen met uitzondering van de gevel gericht naar de 
walkant, hier worden de delen uitgevoerd in crème wit. De noordgevel 
wordt bekleed met Trespa panelen. Kunststof kozijnen met houtnerf. Het 
dak heeft een bitumineuze dakbedekking en pv-panelen aan de zuidkant. 
De panelen liggen vrij van de dakrand. 

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

Bevindingen commissie: 
De commissie acht het plan in principe voorstelbaar, maar heeft een aantal 
opmerkingen. In de nota staat het volgende omschreven: 

- De wanden van de opbouw hebben een heldere geleding. 
- De detaillering is eenvoudig en zorgvuldig. 
- De wanden van de opbouw zijn van hout, fraai geprofileerde 

plaatrnaterialen, staal ofvergelijkbaar. 
- De wanden van de opbouw zijn in een qedekte, terughoudende 

kleuren uitgevoerd (waaronder ook 'wittinten' worden bedoeld). 
De commissie is van mening dat de woonark rondom in hetzelfde materiaal 
en kleurstelling uitgevoerd dient te worden. Het ontwerp leent zich niet om 
per gevelzijde afwijkend te zijn. De commissie adviseert dan ook rondom 
Keralit delen in de kleur donker groen met een wit boeideel. witte kozijnen 
en donkere draaiende delen. Tevens adviseert zij de onderste panelen van 
de gevelopeningen in glas uit te voeren en niet in plaatmateriaal. Het plan is 
niet akkoord, tenzij aan bovengenoemde adviezen wordt voldaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor specifieke qebouwen 

Advies Niet akkoord, tenzij 
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