
MOOI 
NOORD- 
HOLLAND 
ADVISEURS 
OMGEVINGSKWALITEIT 

Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie 
Waterland 

Vastgesteld: 

Commissie 
Vergaderdatum 
Vergaderlocatie 

Waterland 
04-09-2017 
Gemeentehuis 
Waterland 

Aantal adviesaanvragen: 7 
Waarvan herhalingen: 2 

Kleine commissie: 1 

Gemandateerd: 2 
Grote commissie: 4 

voorzi:;er:/ _ 

Secr. UL...-/\ 

Aanwezig ir. Miranda Reitsma (voorzitter); ir. Anke Zeinstra (plv. gemand. architectlid); Arie 
Boezaard (monumentenlid); Rinus Blok (burgerlid); ir. ing. Sjef Kwakman (burgerlid); 
Sybren Bruinsma (plantoelichter); Willy Meekes (coördinator); 

Bezoekers -gebouwbeheerder gemeente, inzake Galgeriet 8, loA, Monnickendam 
-aanvragers, inzake Woudweeren 7, Broek in Waterland 
-adviseur 0, inzake Kerkbuurt 68 en 70 MARKEN 
-architect 0, inzake Drs. J.van Disweg 4 Broek in Waterland 
-architect 0, inzake Zeedijk 13 Zuiderwoude 
-aanvragers 0, inzake Dijkverstering Marken 
-tekenaart), inzake Hoogedijk 38 Katwoude 

1 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

:l70086 Bouwadres Woudweeren 7 WS Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving realiseren schuur bij woonark 
Aanvrager A. Massenberg 
Architect Bartels en Vedder 
Welstandsnota gebiedsgericht Landelijk gebied 
Code gemeente Z-2017-151 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen De aanvragers zijn bij de planbehandeling aanwezig. 
. 04-09-2017 Bij een woonark wordt een bijgebouwaangevraagd: een houten gebouw, 

dwars geplaatst op het kavel, met een licht hellend dak. De gevels worden 
voorgesteld in red cedar hout, vergrijzend of wit, met boeiboord, kozijnen 
en draaiende delen in wit. 
De commissie heeft een voorkeur voor de variant in vergrijzend red cedar 
hout, met daarin de kozijnen wit en de garage deur en overige draaiende 
delen in donkergroen om aan te sluiten bij de eisen uit de welstandsnota 
voor vrijstaande bijbehorende bouwwerken. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

gemand. Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan 

2 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 

Galgeriet 8 en :loA in Monnickendam 
Bedrijfsgebouw 
gedeeltelijk verhogen van de goot in de straatgevel 

Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 
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Aanvrager gemeente Waterland 
Welstandsnota bedrijventerrein Galgeriet - Monnickendam 
Code gemeente Z-20:17-~59 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen De gebouwbeheerder van de gemeente is bij de planbehandeling aanwezig. 
04 -09-20~7 Bij een industriegebouw worden de daken vervangen. Voor een deel van de 

straatgevel wordt een dakkapel/dakopbouw voorgesteld, zodat er 
werkplekken op de verdieping gemaakt kunnen worden. Een houten kozijn 
wordt aangevraagd ter breedte van de twee overheaddeuren en de 
tussenliggende metselwerk penant op de begane grond. Nog niet duidelijk 
is of de goot ervoor langs loopt en waar de zijwangen van gemaakt worden. 
Omdat de verdiepingsvloer veellager ligt dan de goot is een standaard 
dakkapel die vrij blijft van de goot bij dit gebouw niet mogelijk. 

Het welstandstoezicht is hier gericht op handhaven van de basiskwaliteit, 
nieuwe toevoegingen moeten bijdragen aan behoud ofverbetering van de 
basiskwaliteit. 
De commissie is van mening dat een dergelijke ingreep hierwel mogelijk is, 
maar dat gezocht moet worden naar een oplossing met meer 
architectonische kwaliteit. Zij stelt voor een vorm te kiezen die ook de 
verdieping met de begane grond verbindt, bijvoorbeeld in de vorm van een 
lijstwerk. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

gemand. Advies Niet akkoord, nader overleg 

3 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

l.70083 Bouwadres Kerkbuurt 68 en 70 MARKEN 
Soort bouwwerk Individuele woning Rijksmonument 
Omschrijving verwijderen van (asbest) dakbeschot en plaatsen van nieuw beschot en 

isolatie 
Aanvrager wooncompagnie 
Welstandsnota Historische kern Marken / beschermde Monumenten 
Code gemeente Z-20~7-~56 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

kl_cam Bevindingen De adviseur is bij de planbehandeling aanwezig. Het betreft een blokje van 
°4-09-20~7 twee woningen onder een doorlopende kap, aangewezen als 

rijksmonument waarvan het (asbest) dakbeschot en de isolatie worden 
vernieuwd. Er wordt nieuw dakbeschot en een nieuwe isolatielaag van 
dezelfde dikte aangebracht, en dezelfde dakpannen worden teruggelegd. 
De goot kan behouden blijven. 

De commissie constateert dat het aanzien van het blokje woningen niet 
verandert en gaat akkoord met de aanvraag. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 
kl_cam Advies Akkoord 

Mon. advies Akkoord 

4 
Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 

Dijkversterking Marken 
Bijzonder (open baar) bouwwerk Beschermd dorpsgezicht 
Kader Ruimtelijke Kwaliteit Dijkversterking Marken - Notie Ruimtelijke 
Ontwerpcriteria 
Landelijk gebied 
Anders 

Overige adviesaanvragen I Aantal voorgaande behandelingen: a 

l.70082 

Welstandsnota 
Bestemmingsplan 
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Bevindingen De adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van RWS en de landschapsarchitecten, de 
°4-09-2OJ..7 makers van het 'Kader ruimtelijke kwaliteit dijkversterking Marken' zijn 

aanwezig. In het kader is een analyse gemaakt over het versterking van de 
dijk op Marken. Hoe deze versterking aan te pakken en uit te voeren. 

De omringdijk van Marken is een markant element; hij is laag en 
overwegend opvallend smal en steil waardoor hij een compacte vorm kent. 
De dijk maakt deel uit van het rijks beschermd stads- en dorpsgezicht. De 
waterveiligheid op Marken voldoet niet aan de huidige veiligheidseisen. De 
oplossingsrichtingen zijn in het Kader ruimtelijke kwaliteit dijkversterking 
Marken uitgewerkt. Het kader ruimtelijke kwaliteit moet zowel een 
handreiking als een toetsingskader bieden, het moet inzicht bieden hoe met 
de dijkversterking kan worden ingespeeld op de cultuurhistorische waarden 
en ruimtelijke kenmerken en waar toekomstige ontwerpvoorstellen voor 
dijkversterking vanuit landschap en cultuurhistorie aan moeten voldoen. 
De ambitie is de dijkversterking zodanig uit te werken dat deze Marken 
tegelijkertijd tot een nog interessantere plek maakt. 
Met name langs de Zuiddijk, en in mindere mate langs de Westdijk zijn 
archeologische en cultuurhistorische waarden aanwezig. 
Vanaf het eiland bezien toont de omringdijk zich als een lage grasdijk en 
vanaf het water bezien is de dijk hard en stenig. Aan de binnenzijde wordt 
de dijk begeleid door een in breedte wisselende watergang. De Zuiddijk en 
de Westdijk kennen beide een compact profiel met steile taluds en een 
smalle kruin. 
Het nieuw te ontwikkelen dijkprofiel moet eenheid brengen maar 
tegelijkertijd ruimte bieden aan verscheidenheid. 
Aan de dijk liggen vijf situaties die maatwerk vereisen: aansluiting op de 
verbindingsweg, aansluiting op de Bukdijk aan de noordzijde, de Rozewerf 
direct tegen de dijk gelegen, vuurtoren het Paard en de haven van Marken. 

Om Marken tegen hoogwater te beschermen wordt een versterking van de 
dijk langs de west- en zuidzijde van het eiland voorbereid. 
De Westkade is voldoende hoog maar kent een onvoldoende: 
•• sterkte steenbekleding 
•• binnenwaartse macrostabiliteit 
De Zuidkade kampt met een onvoldoende: 
•• kruinhoogte 
•• sterkte steenbekleding 
•• binnenwaartse macrostabiliteit 

Hierop zijn voor de Westkade en de Zuidkade voorkeursalternatieven 
vastgesteld . 
•• Voor de Westkade gaat deze uit van een versterking nagenoeg binnen 
het bestaand profiel, door de dijk iets steilerte maken ontstaat binnendijks 
de ruimte voor een onderhoudspad tussen dijk en dijksloot. De Westkade 
wordt niet hoger . 
•• Voor de Zuidkade gaat het voorkeursalternatief uit van een buitendijkse 
versterking. Hiervoor zijn twee alternatieven met varianten uitgewerkt. 

Alternatief 1 - zandcunet 
In de zandcunet variant wordt voor de bestaande kade geheel geamoveerd 
en wordt buitenwaarts een geheel nieuwe dijk aangelegd, waarbij de 
ondergrond wordt afgegraven tot de stabiele laag. 
Variant J.. zandcunet met behoud van de bestaande dijk 
In deze variant wordt voor de bestaande kade een geheel nieuwe dijk 
aangelegd (dijkverdubbeling), waarbij de ondergrond wordt afgegraven tot 
de stabiele laag. De ruimte tussen de oude en nieuwe dijk varieert in 
breedte. 

Commissievergadering Monumenten- en Welstandscommissie Waterland 04-o9-2m7 3 



Alternatief 2· Compact 
In de compacte variant wordt de oude dijk geheel geamoveerd en wordt 
buitenwaarts een nieuwe dijk aangelegd. Deze komt dichter bij de oude dijk 
te liggen dan bij alternatief a. Aanpassing van de ondergrond vinden hier 
niet plaats. 
Variant 2 - compact met behoud van bestaande dijk 
In deze variant vindt aanpassing van de ondergrond niet plaats en wordt 
tegen de buitenzijde van de bestaande kade een nieuw dijklichaam 
geplaatst. De bestaande dijk fungeert als steunbeer. 

De commissie is blij met het rapport en de rapportage daarvan aan de 
commissie. Het geeft duidelijk in zicht in de ligging en ontwikkeling van de 
dijken om het eiland door de eeuwen heen en dateert de west- en zuidzijde. 
Het rapport biedt een kwalitatieve beschrijving aan die de commissie kan 
gebruiken om de voorstelen voor dijkversterking te beoordelen. 
De commissie geeft aan dat het beeld (karakter) van Marken vanaf het land 
én vanaf het water niet te veel aangetast mag worden en dat de oude dijk 
zoveel mogelijk gehandhaafd dient te blijven. De voorstellen voor 
versterking dienen zorg te dragen voor continuïteit in materiaalkeuze en 
uitwerking. Het rapport biedt daar handvatten voor. 

Welstandscriteria 

Advies Collegiaaloverleg 

Mon. advies Collegiaaloverleg 

5 Preadvies (welstand) 

160071 Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

grote Bevindingen 
com. 30-05-201.6 

I Aantal voorgaande behandelingen: 2 

Drs. J. van Disweg 4 Broek in Waterland 
Woningcomplex 
bouw van 3 woningen 
Waterland Recreatie B.V. 
WLand Ted Vorst 
Dorpsuitbreidingen Broek in Waterland 
VO-2m7-o59 
Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 
buitenplanse afwijking 
De architect, de eigenaar en de projectleider van de gemeente zijn aanwezig. 
Het betreft een perceel waar nu nog een watersportcentrum is gevestigd in twee 
gebouwen. Het bestaande volume gelegen aan de Van Disweg (de vm. kantine) wordt 
uitgebreid en krijgt de bestemming wonen. De woning gelegen in de zuidelijke punt van 
het perceel blijft behouden. Op het terrein worden drie nieuwe volumes bestemd voor 
wonen toegevoegd. 
Het perceel krijgt drie toegangswegen, alle drie voorzien van een brug. 
De architectuur van de woningen krijgt een Waterlands karakter, zoals een type 
kaakberg met voorhuis en een hoofdvolume met topgevel en bijvolume. 
Aan het begin van de Van Disweg wordt door de gemeente een planlocatie voorgesteld 
waar een SPVE voor is opgesteld. Hoe deze plek precies wordt ingevuld is niet op 
tekening aangegeven. Daardoor is voor de commissie nu niet duidelijk hoe het 
voorgestelde plan zich verhoudt tot de toekomstige omgeving. 
Om een correct advies te kunnen afgeven heeft de commissie naast het voorliggende 
plan daarom meer informatie nodig over de planloeatie van de Van Disweg. In 
afwachting hiervan wordt de aanvraag aangehouden. 

Vooralsnog heeft de commissie wel een aantal aandachtspunten: 
De verkaveling en de wegenstructuur worden niet als uitgangspunt genomen, waardoor 
de positionering van de nieuwe woningen onduidelijk is. Tevens mag er meer eigenheid 
op de plek komen, waarbij het Waterlands karakter met zorg moet worden 
vormgegeven. 
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Het valt op dat het programma te groot is voor de plek. Het aantal toe te voegen 
bouwvolumes op de plek wordt niet passend gevonden, evenals de hoeveelheid 
toegangsbruggetjes. En voor wat betreft de woningen in de tweede lijn: deze dienen 
meer ondergeschikt zijn aan het hoofdvolume aan de weg. De parkeerplaatsen zijn niet 
weergegeven waardoor het 'echte' beeld (met verharde wegdelen) anders en minder 
qroen wordt dan nu is voorqesteld. 

Advies 30-05-2016 Aanhouden 

grote Bevindingen De architect en de opdrachtgever zijn bij de planbehandeling aanwezig en lichten de 
com. 13-06-2016 aanpassingen toe. Tevens is een stedenbouwkundige van de gemeente aanwezig. Ook 

is er een totaaloverzicht aanwezig met de stedenbouwkundige invullingen aan de Van 
Disweg waarbij zichtbaar is dat de bouwvolumes uit het plan "Groot" georiënteerd zijn 
op de weg. 

De twee volumes in de tweede lijn zijn gedraaid en zijn nu meer op de ontsluitingsweg 
georiënteerd die langs de kavelgrens ligt. 
Aandachtspunten voor de commissie blijft de krapte van de verschillende kavels. 
Wellicht is het mogelijk de positie van de twee hierboven genoemde volumes aan te 
passen zodat er meer ruimte rondom kan ontstaan. Daarmee komen de beoogde 
parkeerplaatsen misschien ook logischer te liggen; deze versnipperen nu de resterende 
ruimte op de kavel. Overigens is op tekening nog steeds niet de hoeveelheid verharding 
aangegeven, waardoor het overall beeld geflatteerd is ten aanzien van de hoeveelheid 
groen - deze zal kleiner zijn. Het is niet duidelijk of het plan voldoet aan de parkeereis 
van de gemeente. 

Een ander punt is de ontsluiting van het gebied. Er dient een ander ontsluitingsplan te 
komen. De beoogde drie inritten (dammen) liggen, volgens de commissie erg dicht op 
elkaar en dragen daardoor niet bij aan een landelijke uitstraling voor het gebied. Twee 
toegangsbruggen zou al beter passend zijn en verdient de voorkeur boven een dam in de 
sloot. 
Wellicht is het ook mogelijk een meer geknikte variant te bedenken voor de 
ontsluitingsweg, zoals in het plan Groot. 
De commissie heeft geen bezwaar tegen de voorgenomen landelijke typologie van de 
woningen. 
Concluderend gaat de commissie vooralsnog niet akkoord met de aanvraag, de 
ontsluiting en de invulling van het gebied dient aangepast te worden. 

Advies 13-06-2016 Niet akkoord, nader overleg 

Bevindingen De architect is aanwezig en legt nu een uitgewerkte tekening voor van de 
°4-O9-20~7 wijziging van het bestaande volume aan de Van Disweg. 

Er wordt niet verder ingegaan op het stedenbouwkundig plan (ontsluiting 
en grootte van de kavels). De gemeente geeft aan hier onderzoek naar te 
doen. 
Het bestaande volume zal geschikt gemaakt worden voor drie woningen. 
De gevels krijgen een nieuwe donkere rabat bekleding en houten 
opdekwerk in de kleuren bruingrijs (RaI7o~3) en steengrijs (RaI7030) voor de 
kozijnen. In de lange noordgevel komen drie dakkapellen voorzien van 
sponningdelen die ook in de kopgevels verwerkt zijn. De bestaande 
dakpannen worden hergebruikt. 

De commissie maakt bezwaar tegen de uitstraling en de kleurkeuze. De 
uitwerking hinkt op twee gedachten. Er is nu teveel uitgegaan van een 
woonhuis uitstraling in de ramen en dakkapellen terwijl de vorm en 
materialen wijzen op een schuurachtige typologie. Ook de aangezette 
dakkapellen zijn niet voldoende ondergeschikt, tevens stelt de commissie 
vragen over de verschillende typen en het aantal dakkapellen. 
De commissie geeft als suggestie mee een meer traditioneelontwerp te 
maken. Een meer lichte kleurstelling voor de kozijnen te kiezen, de 
uitstraling van een schuur te benadrukken door de dakkapellen aan te 
passen (zodat in de straatgevel één type dakkapel wordt aangehouden, 
zonder dichte panelen, en de boeiboorden minder hoog en traditioneel 
worden vormgegeven) en windveren toe te passen. 
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• 

Concluderend gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag voor het 
wijzigen van het bestaande volume. 
De aanvraag voor wat betreft de stedenbouwkundige opzet wordt 
aangehouden. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Niet akkoord, nader overleg. 

6 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 3 

:170033 Bouwadres Zeedijk aj Zuiderwoude 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving woning met bijgebouw 
Aanvrager B. de Jong - Elder 
Architect W3 
Welstandsnota gebiedsgericht Landelijk gebied 
Code gemeente Z-2017-132 

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 
binnenplanse afwijking 

grote 
com. 

Bevindingen 
18-04-2011 

De architect en de aanvrager zijn bij de planbehandeling aanwezig. 
Op de locatie waar een woning wordt gesloopt komt een nieuw te bouwen woning: 
tweelaags met een zadeldak (langsgevel) met schuin daarachter een vrijstaand 
bijgebouw van één bouwlaag met zadeldak. 
De entree ligt aan de achterkant, bij het bijgebouw. 

Toe te passen materialen: donkere strakke antraciet dakpan, of een zinken roeven 
achtig dak. De begane grond gevel wordt uitgevoerd in baksteen en de bovenverdieping 
krijgt een kunststof gevelbekleding in de kleur grijs/bruin (houtgelijkend materiaal). 
Als variant wordt er eenzelfde woning voorgelegd maar dan afgedekt met een 
schildkap. 
De commissie heeft een sterke voorkeur voor de woning met zadeldak die zich goed 
voegt in de landelijke omgeving. Het voorliggende ontwerp is overtuigend en de 
commissie kan hier op hoofdlijnen mee akkoord gaan. Zij ziet een bemonstering en een 
uitgewerkte tekening graag tegemoet. 

Advies 18-04-2m7 Akkoord op hoofdlijnen 

grote 
com. 

Bevindingen 
24-07-2017 

De architect is aanwezig om een ander ontwerp toe te lichten. Ten opzichte van het 
eerdere ontwerp ligt er nu een tweelaagse woning met zadeldak voor, voorzien van een 
tuitgevel met oortjes en in beide dakvlakken drie dakkapellen. De rechter zijgevel heeft 
een symmetrische indeling met in het midden de entree. 

De commissie maakt bezwaar, zij is van mening dat het ontwerp niet passend is in het 
gebied. Conform het welstandsbeleid dienen nieuwe ruimtevormende elementen in de 
landschappelijke hoofdstructuur te worden ingepast en heeft een ontwerp bijzondere op 
de plek toegesneden eigen architectonische kwaliteiten, afgeleid van gebiedseigen 
kenmerken. Het bestaansrecht van het gebouw ligt niet in het eigen functioneren alleen 
maar ook in de betekenis die het gebouw heeft in zijn stedelijke of landschappelijke 
omgeving. 
Ter vergadering wordt een alternatief ter tafel gelegd. Een ontwerp waarbij de gevels 
van de bovenverdieping worden bekleed met hout. 
De commissie heeft een voorkeur voor het alternatief Zij ziet de uitwerking van het 
alternatief graag tegemoet met aandacht voor een sobere detaillering en het eventueel 
wat lager doorzetten van de houten topgevel. 
De huidige aanvraag wordt daarom aangehouden. 

Advies 24-07-2017 Aanhouden 

grote 
com. 

Bevindingen 
07-08-2m7 

Het alternatieve plan is uitgewerkt; de verdieping en topgevel worden nu volledig 
uitgevoerd in hout en de luiken zijn uit het ontwerp gehaald. 
De commissie is echter van mening dat het ontwerp voor de woning nog niet voldoet 
aan een landelijke uitstraling, passend in het gebied. En omdat het schetsmatige 
alternatief niet aanwezig is, is het voor de commissie niet mogelijk om het te vergelijken 
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.. 

met het voorliggende ontwerp en zo tot een passend advies te komen. De aanvraag 
wordt daarom aangehouden. 

Advies 07-o8-20~7 Aanhouden 

Bevindingen De gemachtigde is bij de planbehandeling aanwezig. De schets is 
a4-a9-2a~7 aangepast. Er komt meer hout bij de kozijnen op de verdieping en de 

hoogte van de kozijnen is aangepast (nu vierkant). De gootklossen zijn 
vereenvoudigd en de dakkapellen liggen hoger in dakvlak. 

De commissie moet nu constateren dat de eerder voorgelegde schets, die 
nu is uitgewerkt ook niet echt een landelijke woning laat zien. Conform het 
welstandsbeleid dient het ontwerp een op de plek toegesneden 
architectonische kwaliteit te hebben, afgeleid van gebiedseigen kenmerken. 
Om de landelijkheid in dit ontwerp te benadrukken dienen nog een aantal 
aanpassingen te worden gedaan zoals het verlagen van de houten 
gevelbekleding tot de rollaag boven de kozijnen, het veranderen van de 
linker zijgevel (zoals het tegen elkaar plaatsen van de tuindeuren) en het 
aantal dakkapellen aan te passen. 
De aanvraag wordt vooralsnog aangehouden. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Aanhouden 

7 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

:170085 Bouwadres Hoogedijk 38 Katwoude 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving uitbreiden woonhuis aan de achtergevel 
Aanvrager I. Baars 
Architect J. Meerman 
Welstandsnota gebiedsgericht Landelijk gebied 
Code gemeente Z-20~7-~69 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na advies 

van welstandscommissie 

Bevindingen Bij een 'nieuwe' stolp wordt aan de achterzijde een uitbreiding over de hele 
°4-09-2m7 gevelbreedte en op de verdieping aangevraagd. De gevelonder het 

boeiboord wordt in zijn geheel naar voren gezet waardoor op de verdieping 
een klein stukje plat dak ontstaat. De zijgevels met de goot worden 
doorgezet en uitgevoerd in hout en het schuine deel met dakpannen als 
bestaand. De nieuwe achtergevel bestaat uit een stalen pui constructie met 
glas en staande houten delen op de verdieping. 

Op de aanvraag zijn de criteria voor het landelijk gebied en de 
objectgerichte criteria voor stolpen (het ontwerp van de woning is afgeleid 
van een stolp) van toepassing. Deze geven onder andere aan dat een 
stolpboerderij moeilijk een ander aangebouwd gebouw dan een staartstuk 
verdraaqt, soms behoort een bescheiden serre tegen de zij- of achtergevel 
tot de mogelijkheid. 

Gezien het bovenstaande maakt de commissie bezwaar, de uitbreiding is 
niet bescheiden en doet afbreuk aan de stolp. 
De commissie gaat niet akkoord met de aanvraag. 

Welstandscriteria Gebieds- en objectgerichte criteria 

Advies Niet akkoord, advies 
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