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Verslag college inzake omgang met welstandsadviezen in 2018  Het college heeft bij de volgende omgevingsvergunningen de adviezen van de welstands- en/of monumentencommissie niet overgenomen:  
1. Marktstraat 23 te Sneek – het aanbrengen van een terrasoverkapping Welstands- en monumentenadvies hûs en hiem d.d. 7 mei 2018 (voldoet niet) Het plan voldoet niet aan de normen die ten aanzien van monumentenzorg worden gesteld.  De kritiek betreft de aantasting van de monumentale waarden en is op het volgende gericht. 

 Door het zonnescherm voor de twee linker gevelopeningen langs te plaatsen voegt het scherm onvoldoende naar het pand en toont het daardoor te nadrukkelijk. 
 Door het scherm de breedte van het pand te geven deelt het te zeer de gevel op in een deel onder en een deel boven de luifel. 
 Door het scherm de breedte van het pand te geven wordt de tweedeling van het pand onvoldoende gevolgd.  2e welstands- en monumentenadvies hûs en hiem d.d.14 mei 2018 (voldoet mits) Het plan, getoetst aan de door de gemeenteraad vastgestelde welstandscriteria, voldoet onder voorbehoud aan redelijke eisen van welstand.   Het voorbehoud is gericht op de aanzichten.  
 Het voorgestelde zonnescherm heeft nog onvoldoende afstand tot de zijgevel. Waardoor het scherm zich nog te nadrukkelijk toont.  De kritiek kan worden ondervangen door de breedte van de zonneschermen aan weerszijden 40 centimeter te versmallen waardoor er bij de penanten voldoende metselwerk zichtbaar blijft. 
 3e welstands- en monumentenadvies hûs en hiem d.d. 28 mei 2018 (voldoet) Naar het oordeel van de commissie worden de monumentale waarden in voldoende mate gerespecteerd en is het plan evenmin strijdig met de door de gemeenteraad vastgestelde welstandscriteria.   
Verzoek aanvrager De omgevingsvergunning kan worden verleend voor de 2 afzonderlijke zonneschermen. De aanvrager heeft echter alsnog te kennen gegeven het plan conform zijn 1e voorstel met één doorgaand zonnescherm te willen uitvoeren, waarvoor de commissie een negatief advies heeft afgegeven. De redenen hiervoor zijn dat de aanvrager het esthetisch fraaier vindt, omdat hij het als één pand ziet. Daarnaast verwacht u bij regenval overlast voor de gasten die onder de overgang van het hoge en lage scherm zitten.  Collegebesluit   Het college heeft op 19 juni 2018 besloten af te wijken van het welstands- en monumentenadvies en besloten de omgevingsvergunning voor het aanbrengen van zonneschermen op één lijn aan de gevel te verlenen gelet op het feit dat het zonnescherm op de zelfde plek aan de gevel wordt bevestigd als de vroegere luifel en er daardoor sprake is van overgangsrecht.  2. Gysbert Japiksweg 20 te Witmarsum het bouwen van een werktuigenberging De aanvraag (advies nummer W18SWF100-2) is op 31 mei 2018 beoordeeld door de onafhankelijke welstandscommissie Hûs en Hiem Welstandsadvisering en Monumentenzorg 
(hierna “de commissie”) De commissie is van mening dat de aanvraag niet geheel voldoet aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12, eerste lid van de Woningwet.   De commissie stelt voor de werktuigberging een slag te draaien met de hoge zijde naar de bestaande hal zodat de kap evenwijdig aan de overige bebouwing op het erf en evenwijdig aan het landschap komt te liggen.   De aanvrager heeft gereageerd met de volgende tegenargumenten waarom er voor deze positie en kaprichting is gekozen: 1. de werktuigberging komt dicht bij de Kamperweg, weinig ruimte voor slootonderhoud; 
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2. de werktuigberging komt nog weer verder naar achter- het land in te staan. (nog weer verder oprekken bouwblok); 3. de open zijde NoordOost-gericht is 's winters grote kou- en sneeuwhapper;   4. vanaf de Gysbert Japiksweg krijgt men meer zicht-hinder en kijkt men in de open zijde van de loods; 5. er moet tussen de loods en de rijhal 210m2 verharding extra worden aangebracht. (hogere kosten); 6. het indraaien in de werktuigberging vergt nodige ruimte en is nadelig in deze positie. De verplaatsing zou tevens een strijdigheid met het geldende bestemmingsplan opleveren omdat de werktuigenberging deels buiten het bouwblok zou worden gesitueerd.  Gezien bovenstaande heeft het college van Burgemeester en Wethouders op 19 juni 2018 besloten het gegeven welstandsadvies naast zich neer te leggen en de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.  
3. Kade 2 te Tjerkwerd – het uitbreiden van het dorpshuis De aanvraag (advies nummer W17SWF375-3) is op 27 augustus 2018 beoordeeld door de onafhankelijke welstandscommissie Hûs en Hiem Welstandsadvisering en Monumentenzorg 

(hierna “de commissie”) De commissie is van mening dat de aanvraag niet voldoet aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12, eerste lid van de Woningwet.   De kritiek betreft het plan op zichzelf en in relatie tot de omgeving en is op de plaatsing gericht. De welstandsnota omschrijft het respecteren van het bestaande (historische gegroeide)  patroon, het naar voren schuiven van de rooilijn van de bebouwing is hiermee strijdig.  
Bovendien heeft dit tot gevolg dat de ‘bebouwingswand’ aan het water wordt doorbroken en  dat het kadebeeld te zeer vernauwt.  Overwegingen De westgevel van het gebouw is momenteel voorzien van een dakopbouw en een houten raamwerk. De gevelindeling suggereert de entree van het gebouw. Met het huidige verzoek wordt het gebouw uitgebreid richting het water. De opvallende balkenconstructie en de dakopbouw vervallen. De gewenste uitbreiding kan gezien worden als een verlenging van de oorspronkelijke bouwvorm (één bouwlaag met schildkap). Ten opzichte van de huidige voorgevel zal in de nieuwe situatie de westgevel 2,5 meter richting het water worden geplaatst. Ten opzichte van de huidige balkenconstructie zal deze afstand circa 1 meter bedragen.   Omdat er met de uitbreiding aan deze zijde van het gebouw aansluiting wordt gezocht bij de bestaande bouwvorm en omdat de feitelijke uitbreidingsafstand (ten opzichte van de balkenconstructie gering is (circa 1 meter), vinden wij het acceptabel dat er buiten het aangegeven bouwvlak wordt gebouwd.  Gezien het voorgaande hebben wij besloten af te wijken van het bestemmingsplan en het welstandsadvies.  

4. Jongemastraat 28 te Bolsward – het plaatsen van dakvensters De aanvraag (advies nummer M18SWF231-1) is op 11 juni 2018 beoordeeld door de onafhankelijke welstandscommissie Hûs en Hiem Welstandsadvisering en Monumentenzorg 
(hierna “de commissie”) De commissie is van mening dat de aanvraag niet geheel voldoet aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12, eerste lid van de Woningwet.   De commissie geeft aan dat:  
‘De voorgestelde dakramen zijn verstrooid geplaatst over het dakvlak en leiden daardoor tot 
een rommelig beeld. Bovendien zorgt de plaatsing over twee ‘kapverdiepingen’ voor een 
onevenwichtig karakter.’  Het pand is aangewezen als gemeentelijk monument. Dit is een voormalig kantoorpand. Vanuit erfgoed is er een positief advies gegeven op het bouwplan (het dakraam boven de dakkapel was recht boven het derde dakraam gesitueerd). Hoewel twee lagen dakramen in een zadeldak gewoonlijk niet een erg gewenste situatie is, kunnen we dit hier wel voorstellen door het grote dakoppervlak en doordat het een achtergevelsituatie betreft welke beperkt zichtbaar is vanaf 
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het openbare gebied (de achtergevel wordt voor een groot deel onttrokken aan het zicht doordat er in de achtertuin een grote monumentale boom aanwezig is).   De aanvrager is daarna door de planbehandelaar verzocht om het plan aan te passen naar aanleiding van het welstandsadvies. De eigenaar heeft vervolgens contact gezocht met cluster erfgoed, met de vraag of de gemeente mee wil denken aan een oplossing. Wij hebben met de aanvrager gezocht naar een goede oplossing welke de goedkeuring van de welstandscommissie kan krijgen, maar dit heeft niet naar een voor beide partijen bevredigende oplossing geleid.  De eigenaresse heeft aangegeven dat ze bereid is om één van twee ramen te laten vervallen. Aan één dakraam heeft ze genoeg qua daglichtbehoefte. Het plan is hierop aangepast.  Overweging Wij hebben besloten om in afwijking van het advies van de welstandscommissie de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Hieronder is puntsgewijs uiteengezet waarom wij het advies van de welstandscommissie niet hebben overgenomen: 
 Een verblijfsruimte zonder daglichttoetreding voldoet niet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. Een verblijfsruimte van bestaande bouw moet namelijk naast de stahoogte (2,10 m) ook voldoen aan daglichttoetreding (paragraaf 3.11.2 bestaande bouw). 
 In navolging van het negatieve welstandsadvies is het plan aangepast door het tweede gewenste dakraam te laten vervallen. Hierdoor wordt deels tegemoet gekomen aan het advies van de welstandscommissie en ontstaat een rustiger gevelbeeld doordat het (overblijvende) dakraam op de tweede verdieping precies uitgelijnd is met het onderliggende dakraam. 
 Voorts is vanuit cluster erfgoed positief geadviseerd op het bouwplan. Hierbij is in overweging genomen dat het een groot dakoppervlak betreft, waarbij de achtergevel, alsook de dakvensters, vanuit het openbaar gebied in beperkte mate zichtbaar is.  Gelet op hetgeen hiervoor is vermeld, zijn wij van mening dat het belang dat is gediend met een goede welstand niet opweegt tegen de zojuist genoemde maatschappelijke belangen. Wij hebben dan ook besloten af te wijken van het welstandsadvies ingevolge artikel 2.10, eerste lid, aanhef en onder d van de Wabo.  5. Flitsstraat 90 – 101 – het plaatsen van een transparante balkonbeglazing op meerdere 
percelen De aanvraag is op 17 september 2018, 1 oktober 2018 en 29 oktober 2018 beoordeeld door de onafhankelijke welstandscommissie Hûs en Hiem Welstandsadvisering en Monumentenzorg (hierna de commissie) De commissie is van mening dat de aanvraag niet voldoet aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12, eerste lid van de Woningwet.   De kritiek van de commissie betreft het volgende: De commissie adviseert de nieuwe toevoeging zodanig te positioneren en ontwerpen dat het bestaande karakter zo min mogelijk wordt beïnvloed, dan wel een overtuigend nieuw gevelbeeld wordt gecreëerd. Op de voorgestelde wijze, waarbij het windscherm direct achter de balustrade wordt geplaatst wordt de bestaande gevelcompositie te sterk aangetast en verstoord. Plaatsing van het windscherm in het vlak van de gevel (achter of gelijk aan de metselwerk muurdammen) kan de kritiek mogelijk ondervangen.  Het college heeft besloten om af te wijken van het advies voor wat betreft de gevelcompositie omdat:  
• er in de nabije omgeving op meerdere plaatsen vergelijkbare beglazing is toegestaan;  
• de transparante beglazing nauwelijks zichtbaar zal zijn omdat deze zonder profielen wordt uitgevoerd;  
• de architect van het appartement heeft schriftelijk bevestigd achter het plan te staan;  
• de Vereniging Van Eigenaren (VVE) is unaniem akkoord met het plan.  6. Grote Buren 52 te Pingjum – het legaliseren van het wijzigen van kozijnen De gegevens en bescheiden die horen bij de aanvraag omgevingsvergunning zijn getoetst aan de door de gemeenteraad vastgestelde criteria in de gemeentelijke welstandsnota.  De aanvraag (advies nummer W17SWF122-1) is op 20 maart 2017 beoordeeld door de onafhankelijke welstandscommissie Hûs en Hiem Welstandsadvisering en Monumentenzorg 
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(hierna “de commissie”) De commissie is van mening dat de aanvraag niet voldoet aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12, eerste lid van de Woningwet.   De kritiek van de commissie betreft het volgende: De aanvraag omvat het vervangen (legalisatie) van de houten kozijnen voor kunststof exemplaren op een hoekpand gelegen binnen het beschermde dorpsgezicht van Pingjum. De kritiek betreft het plan op zichzelf en in relatie tot de omgeving en is op het volgende gericht.      De opmaak.   
 De voorgestelde kunststofkozijnen ogen in hun profieldetaillering nog onvoldoende   traditioneel en daarmee onvoldoende afgestemd op het beschermde omgevingsbeeld.  Daarnaast wordt het weinig traditionele beeld versterkt door de weinig traditionele  kleurstelling van de draaiende delen. Er ontstaat door de aan de kozijnen gelijke  kleurstelling (wit) een grof totaalbeeld door dat de draaiende delen visueel opgaan in de kozijnen. 
 Gelet op het goede zicht vanaf de openbare weg is sprake van een overwegend bezwaar.  Het bezwaar van de welstandscommissie richt zich op de detaillering van de kozijnen en de kleurstelling van de draaiende delen.    Het adviserende bedrijf ten aanzien van de te treffen duurzame maatregelen heeft aangegeven zorg te dragen voor de kosten voor het wijzigen van de kleurstelling van de draaiende delen.     Het College van Burgemeester en Wethouders heeft daarom besloten om af te wijken van het advies voor wat betreft de profieldetaillering van de kozijnen omdat:  
 de welstandsnota kunststof materialen binnen het beschermde dorpsgezicht niet uitsluit;  
 het negatieve advies zich voornamelijk richt op de detaillering;  
 de kosten voor het vervangen van de kozijnen niet in contrast staan met de gevolgen voor het omgevingsbeeld als de kozijnen blijven zitten;  
 de kans op precedentwerking door het verlenen van een omgevingsvergunning klein is omdat er sprake is van een bijzondere situatie;  
 er geen nieuwe situaties zoals deze zullen ontstaan omdat er naar aanleiding van deze kwestie informatiefolders worden verstrekt door de externe adviseurs.  

7. Slaperdijk 2 te Koudum – het bouwen van een bedrijfshal De aanvraag (advies nummer W18SWF403-3) is op 10-12-2018 beoordeeld door de onafhankelijke welstandscommissie Hûs en Hiem Welstandsadvisering en Monumentenzorg (hierna “de 
commissie”) De commissie is van mening dat de aanvraag niet geheel voldoet aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12, eerste lid van de Woningwet.   Het plan omvat de bouw van een nieuw bedrijfspand en is getoetst aan het ‘Beeldkwaliteitsplan 
bedrijventerrein De Poel’ zoals omschreven in het bestemmingsplan. De kritiek betreft het plan op zichzelf en in relatie tot de omgeving en is op het volgende gericht.  De hoofdvorm en de aanzichten.  
 Hoewel het plan met betrekking tot de geleding van de bouwmassa enigszins is gewijzigd sorteert dit nog onvoldoende effect. Een duidelijke geleding van de bouwmassa, welke niet alleen (twee dimensionaal) optisch is, maar ook werkelijk/fysiek de bouwmassa geleed wordt van belang geacht. De beeldcriteria spreken onder andere over: Bedrijfsgebouwen die in relatie tot de schaal van Koudum als grootschalig (gebouwen met een begane grondvloeroppervlakte van meer dan 1500 m2) aangemerkt worden, dienen door middel van hoogteverschillen, kleurstelling en materiaaltoepassing, geleed te worden. 
 Zie volledigheidshalve ook onze eerdere advisering onder dossiernummers W18SWF403-1 en  W18SWF403-2. Het college is van mening dat wanneer het bouwplan moet worden aangepast aan de kritiek van de welstandscommissie dit tot een beperking leidt van de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt.  De oplossing om de geleding in materiaal en kleur keuze uit te voeren is dan ook voldoende.  Het college heeft daarom besloten af te wijken van het welstandsadvies. 


