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Geacht College, 
 
Met deze brief reageren wij op uw adviesaanvraag. 
 
In het kader van dit vooroverleg is de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit van oordeel dat de 
ingediende stukken, op grond van de beschikbare gegevens, ten aanzien van monumentenzorg en 
welstand geen uitzicht bieden op een positieve advisering.  
 
De aanvraag betreft de realisatie van een carport en een bijgebouw bij een gemeentelijk monument 
(FR-OOS-174). Onder andere de ligging van het monument is bij de aanwijzing als relevant van 
waarde aangemerkt. 
 
De kritiek betreft het plan op zichzelf en in relatie tot de omgeving en geldt zowel de aantasting van 
monumentale waarden als de welstandsrichtlijnen. De kritiek is op het volgende gericht. 
 
De plaatsing 

- Door de plaatsing dicht tegen de zijstraat aan en vrijwel naast het hoofdpand toont de 
toevoeging zich onvoldoende ondergeschikt en tast zij het zicht op het hoofdpand te zeer aan. 

De hoofdvorm 
- Door de opdeling in een plat volume voor en een volume met ringkap achter, ontstaat een 

onvoldoende samenhangend totaalbeeld. 
- Met de toepassing van een plat dak op deze prominente plaatsing voegt het voorste deel zich 

onvoldoende in de bebouwingskarakteristiek. 
De aanzichten en de opmaak 

- De gevel naar de zijstraat toont zich door haar geslotenheid te afwerend. De opmaak versterkt 
deze kritiek.  

 
Wij stellen voor dat bovengenoemde kritiek wordt verwerkt in het ontwerp. We adviseren om de 
carport geheel achterwege te laten en de plattegrond van het bijgebouw met ringkap meer in de 
lengterichting te oriënteren, zodat dit volume iets vrijer komt te staan. Voor het vervolgadvies 
verwachten we een nieuwe aanvraag.  
 
Namens de commissie, 
 
      
 
 
ir. W. Kingma, 
adviseur ruimtelijke kwaliteit 
 
 
 


