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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, getoetst aan de door de gemeenteraad vastgestelde criteria, onder voorbehoud 
uitzicht bieden op een positieve welstandsadvisering.  
 
De kritiek betreft het plan op zichzelf en in relatie tot de omgeving en is op het volgende gericht. 
 
De hoofdvorm en de aanzichten.. 

- De plat afgedekte aanbouw oogt nog onvoldoende ondergeschikt. De korte afstand tot de 
verjonging in de zijgevel, in combinatie met de hoogte ten opzichte van de lage goot van de 
woning spelen hierin onder meer een rol (zie volledigheidshalve ook de vorige advisering). 
Ten opzichte van het vorige plan is de hoogte in het aangepaste plan zelfs verhoogd. 
Daarnaast is de positie van de aanbouw ongewijzigd gebleven. De eerdere kritiek is daarmee 
niet ondervangen.  

- Het naar achteren verplaatsen van de schuur komt de ondergeschiktheid van dit bijgebouw 
ten goede. Echter door in het gewijzigde plan de gehele begane grond van de voorzijde open 
te werken in de vorm van een carport, oogt het volume in zijn hoofdvorm nu al te informeel. 
De hoge gootlijn die daarbij aan de linker zijgevel ontstaat, maakt bovendien dat de 
ondergeschiktheid van de schuur alsnog te zeer onder druk komt te staan. 

- Doordat de schutting niet in de aanzichten is getekend, is onduidelijk hoe dit element de platte 
aanbouw verbindt met de schuur en hoe de hoogte van de schutting verloopt ten opzichte van 
het hoogteverschil in het maaiveld. 

- Ten aanzien van de kleur voor de dakbedekking is nog onvoldoende duidelijk welke kleur grijs 
hiervoor is beoogd. Op voorhand merkt de commissie op dat een donkere, gedekte tint wordt 
voorgestaan met een matte uitstraling. 

 
Wij stellen voor de kritiek te ondervangen. Mogelijk is een oplossing te vinden in het uitbreiden van het 
woonvolume door de hoofdvorm van de woning te verlengen of door een ondergeschikt volume meer 
achter het hoofdgebouw te plaatsen. Wij verwachten voor het vervolgadvies een nieuwe aanvraag.  
 
Namens de commissie, 
 
      
 
 
ir. W. Kingma, 
adviseur ruimtelijke kwaliteit 


