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Secr. Arch: 

 
p.o akkoord P.W. 

  

Aanwezig dr. Freek Schmidt (voorzitter); ir. Anke Zeinstra (architectlid);  Egon Kuchlein  
(architectlid); Brigit de  Werd (burgerlid); John van Wanum (plantoelichter); Willy 
Meekes (coördinator); 

Bezoekers 12:00 uur architect (), inzake J.H. Weissenbruchweg 13 

 

 

1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 2 

200053 Bouwadres J.H. Weissenbruchweg 13 

 Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen  

 Omschrijving het verhogen van de nok/dakopbouw 

 

 

Aanvrager 
Architect Studio M 

 Welstandsnota gebied 5 

 Code gemeente 603961 

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

grote 
com. 

Bevindingen 04-06-
2020 

Het betreft een preadvies voor het verhogen van de nok middels een dakopbouw. De 
dakopbouw wordt zowel aan de voor- en achterzijde als aan de zijgevels bekleed met 
houten delen. Er worden daarin een aantal gevel openingen geplaatst. 

 

Bevindingen: 
De commissie acht een dergelijke nokverhoging voorstelbaar, deze is ook reeds eerder 

uitgevoerd in deze buurt. Maar zij is van mening dat de voorgestelde dakopbouw te 

gesloten is. In de omgeving zijn trendsetters gerealiseerd die grotendeels transparant 

zijn. De commissie adviseert de dakopbouw uit te voeren conform de trendsetters en 

meer open te ontwerpen. De dakopbouw dient volledig ingevuld te worden met 

kozijnen. Het plan voldoet, naar mening van de commissie, niet aan redelijke eisen van 

welstand. De commissie adviseert niet akkoord te gaan en ziet een aangepast plan met 

belangstelling tegemoet. 

 Advies 04-06-2020 Niet akkoord, nader overleg 
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grote 
com. 

Bevindingen 03-07-
2020 

Het plan is aangepast, de dakkapel aan de voorzijde is voorzien van vijf vensters en één 
dicht paneel. Aan de achterzijde is de dakopbouw voorzien van één venster en een klein 
toiletraam. 

 

De commissie constateert een verbetering, de dakopbouw aan de voorzijde is 
grotendeels transparant, echter aan de achterzijde is de dakopbouw nog te gesloten, 
het kleine kozijn sluit niet aan op het dakvlak.  
Gezien het bovenstaande gaat de commissie vooralsnog niet akkoord met de aanvraag. 
Zij vraag om een aanpassing van de invulling aan de achterzijde van de dakopbouw, 
conform het eerder gegeven advies. 

 Advies 03-07-2020 Niet akkoord, nader overleg 

 Bevindingen 16-07-
2020 

De architect is aanwezig voor overleg met de commissie en hij licht de 
aanpassingen toe. Bij de dakopbouw aan de voorzijde is de gevel voorzien 
van een volledig kozijn. Aan de achterzijde is vooralsnog niets veranderd. 
Deze zijde is nauwelijks zichtbaar vanuit de openbare ruimte, aldus de 
aanvrager.  

 

De commissie geeft aan dat de voorgenomen nokverhoging de architectuur 
van het blok aantast maar mogelijk is gemaakt door het geldende 
bestemmingsplan. Voor wat betreft de gewijzigde invulling van de 
dakopbouw aan de voorzijde heeft de commissie geen bezwaar. Echter, de 
achterzijde is voorzien van een utilitaire invulling die geen relatie aangaat 
met de architectuur van de woning en daarom ziet de commissie geen reden 
om af te wijken van het geldende beleid.  
Conform het geldende beleid voor dakopbouwen is het voorvlak 
grotendeels ingevuld met glas (dichte panelen zijn ondergeschikt) en sluit 
de onderdorpel van het glaskozijn direct aan op het dakvlak (dakopbouw 
met een gesloten kistachtige borstwering zijn niet toegestaan).  

 

Gezien het bovenstaande gaat de commissie vooralsnog niet akkoord met 
de invulling van het staande deel aan de achterzijde, de voorgestelde 
oplossing is te afwijkend en vraagt op een verkeerde manier aandacht. Dit 
deel dient uitgevoerd te worden met staande kozijnen met eventueel een 
ondergeschikt gesloten vlak binnen een kozijninvulling, of voorzien van niet 
transparant glas.  
In afwachting van een aangepast ontwerp wordt de aanvraag aangehouden. 

 

 Welstandscriteria Gebieds- en objectgerichte criteria  

 Advies Aanhouden 

 

2 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

200074 Bouwadres Glipperweg 92 

 Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen  

 Omschrijving verbouwing 

 

 

Aanvrager 
Architect CMD Bouwkundig Tekenwerk & Advies 

 Welstandsnota gebied 2 

 Code gemeente 605332 

 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

 Bevindingen 16-07-
2020 

Bij een vrijstaande woning wordt de tweedelige dakkapel vervangen door 
een zesdelige dakkapel, worden de kozijnen in de  voor- en zijgevel 
vervangen door houten glaspuien, wordt de oksel tussen het hoofdvolume 
en de aanbouw (garage) dichtgezet en de dakgoot doorgetrokken en tevens 
wordt de gevelopening van de aanbouw voorzien van een glazen pui. De 
metselwerk gevels blijven intact.   
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De commissie heeft geen bezwaar en adviseert akkoord te gaan. Als 

overweging geeft zij nog mee om het  nieuwe kozijn van de garage te 

voorzien van een middenstijl om meer in de stijl van de bestaande woning te 

blijven.   

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria  

 Advies Akkoord  

 

 

3 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 2 

200056 Bouwadres Heemsteedse Dreef 160 

 Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen  

 Omschrijving uitbreiding achtergevel 

 

 

Aanvrager 
Architect Bouwburo Herman Bosman 

 Welstandsnota gebied 5 

 Code gemeente 610800 

 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

grote 
com. 

Bevindingen 04-06-
2020 

Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een uitbreiding 
aan de achterzijde op het balkon op de eerste verdieping ten behoeve van de badkamer.  
De uitbouw wordt bekleed met Zweeds rabat in de kleur zwart. 

 

Bevindingen: 
De commissie heeft bezwaar, zij constateert dat de uitbreiding buiten het brede 

dakoverstek komt en daarmee niet ondergeschikt is. De commissie adviseert de 

uitbreiding binnen de dakrand op te lossen, ondergeschikt uit te voeren en de 

onderdorpel te laten aansluiten op de bestaande muurafdekking van het balkon. Om 

bovenstaande redenen adviseert de commissie niet akkoord te gaan en ziet zij een 

aangepast plan met belangstelling tegemoet. 

 Advies 04-06-2020 Niet akkoord, nader overleg 

grote 
com. 

Bevindingen 18-06-
2020 

De architect heeft aangegeven dat het eerder afgeven advies praktisch niet uitvoerbaar 
is en handhaaft de aanvraag. 

 

De commissie wijst echter nogmaals op de kwaliteit van de woning en dat de 
voorliggende schets onvoldoende inzichtelijk maakt wat de bedoeling is. 
Zij wijst erop dat de dakrand onder de goot aangesloten dient te worden, en vraagt de 
uitbreiding uit te werken conform de stijl en materialen van de bestaande woning. Het 
toepassen van rabat wordt niet passend bij de woning gevonden. 
Conform het geldende welstandsbeleid zijn aanbouwen (opbouwen ed.) ondergeschikt 
aan het hoofdvolume en dienen wijzigingen en toevoeging in stijl en afwerking 
afgestemd te zijn op het hoofdvolume of ensemble inclusief de karakteristieke 
detaillering. 
Gezien het bovenstaande handhaaft de commissie haar advies en gaat niet akkoord 

met de aanvraag. 

 Advies 18-06-2020 Niet akkoord, nader overleg 

 Bevindingen 16-07-
2020 

Er wordt nu een definitief ontwerp voorgelegd. De uitbreiding wordt nu 
geheel in metselwerk uitgevoerd en sluit qua hoogte aan onder het overstek 
van de goot.   
De commissie adviseert akkoord te gaan met de aanvraag.  

 Welstandscriteria Gebieds- en objectgerichte criteria  

 Advies Akkoord  

 

4 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 
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200061 Bouwadres Wagnerkade 21 

 Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen  

 Omschrijving het uitbreiden van het woonhuis met een atelier 

 

 

Aanvrager 
Architect Context Architectuur & Advies 

 Welstandsnota gebied 5 

 Code gemeente 614973 

 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

grote 
com. 

Bevindingen 18-06-
2020 

Bij een vrijstaande woning gelegen op een hoekkavel, met oplopend maaiveld niveau, 
wordt een aanbouw geplaatst, grenzend aan de zijdelingse perceelsgrens en deels in de  
grond. De aanbouw wordt uitgevoerd in (hergebruikt) hout langs de perceelsgrens, 
stucwerk gevels en met aluminium schuifpuien. 

Zowel aan de voor- als achterzijde wordt het hout van de gevel als erfafscheiding 
doorgezet. 

 

De commissie heeft geen bezwaar tegen de aanbouw, aandachtspunt is de schutting. 
Aangezien de schutting onderdeel uitmaakt van de architectuur vraagt de commissie 
enige differentiatie in de gevelwand aan te brengen zodat het meer als een bouwwerk 
oogt. Het is van belang dat het nieuwe volume zich onderscheidt van de schutting en 
als gebouw herkenbaar is. 
In afwachting van de aanpassing wordt de aanvraag aangehouden. 

 Advies 18-06-2020 Aanhouden 

 Bevindingen 16-07-
2020 

Het plan is aangepast, waarbij de schutting aan weerszijden van de nieuwe 
gevel is komen te vervallen. In plaats daarvan wordt een groene haag 
voorgesteld. De stucwerk gevels worden voorzien van een grijsachtige 
zandkleur die aansluit bij de vergrijsde rabatdelen. 
De met hout afgewerkte gevel (rabat delen) op de erfgrens voldoet aan 

redelijke eisen van welstand. De commissie adviseert akkoord te gaan, de 

aanvraag is  beoordeeld op grond van de criteria uit de gemeentelijke 

welstandsnota.  

 Welstandscriteria Gebieds- en objectgerichte criteria  

 Advies Akkoord  

 

5 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

200077 Bouwadres Ir. Lelylaan 10 

 Soort bouwwerk Individuele woning  

 Omschrijving Plaatsen velux dakkapel serre 

 

 

Aanvrager 
Welstandsnota gebied 8 

 Code gemeente 623469. 

 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

 Bevindingen 16-07-
2020 

Bij een hoekwoning wordt een Velux ‘dakkapel serre’ geplaatst op een 
zijgeveldakvlak dat naar de openbare weg is toegekeerd. 

 

De commissie constateert dat het betreffende dakvlak voor de kwaliteit van 
de openbare ruimte van belang is en dat de beoogde dakkapel serre niet 
voldoet aan de criteria geldend voor dakkapellen. Tevens constateert zij dat 
er een trendsetter voor deze woningen aanwezig is, ontworpen door de 
architect.  
Gezien het bovenstaande adviseert zij de bestaande trendsetter voor 

dakkapellen te volgen, wellicht met een aangepaste breedte. Ook geeft zij 

aan dat het eventueel plaatsen van een vlak dakraam vergunning vrij is.    

Vooralsnog gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag.   
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 Welstandscriteria Gebieds- en objectgerichte criteria  

 Advies Niet akkoord, nader overleg 

 

6 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

200075 Bouwadres Glipper Dreef 194A 

 Soort bouwwerk Erfafscheiding  

 Omschrijving het plaatsen van een haagondersteunende constructie, keerwand en 
verplaatsen inrit 

 

 

Aanvrager 
Welstandsnota gebied 4 

 Code gemeente 642001 

 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

 Bevindingen 16-07-
2020 

Bij een twee- onder- een- kapwoning wordt de gezamenlijke inrit gesplitst 
en wordt er op de ontstane erfgrens een haagondersteunende constructie 
geplaatst, hoogte 1.75m, die voor een deel ook langs de voorgevelrooilijn 
loopt. Aan de achterzijde wordt het verhoogde terras uitgebreid en voorzien 
van betonblokken met een L- profiel, benodigd als keerwand.  

 

De commissie adviseert akkoord te gaan, de aanvraag voldoet aan de 

geldende welstandscriteria. 

 Welstandscriteria Gebieds- en objectgerichte criteria  

 Advies Akkoord  

 

7 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

200076 Bouwadres Franz Lehárlaan 103 

 Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen  

 Omschrijving het vervangen van de garagedeur 

 

 

Aanvrager 
Welstandsnota gebied 7 

 Code gemeente 643250 

 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

 Bevindingen 16-
07-2020 

In een reeks van vier garagedeuren wordt de laatste blauwe overheaddeur 
vervangen door een blauwe segmentdeur.  
Er van uit gaande dat de bestaande kleur blauw wordt toegepast, adviseert 

de commissie akkoord te gaan met de aanvraag. 

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria  

 Advies  Akkoord  
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