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WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit 

 

Adviezen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Schagen Vastgesteld: 
      
Commissie Noorderkwartier Aantal adviesaanvragen: 17 

Waarvan herhalingen: 4 
Gemandateerd: 1 
Grote commissie: 16 
 

Voorzitter: 
Vergaderdatum 15-07-2015  
Vergaderlocatie Stadskantoor 

Schagen 
 

Secr. Arch: 

   
   
      

Aanwezig Jaap van der Hout (voorzitter); Nelleke Domburg (burgerlid); ing. Wil Smulders 
(architect-secretaris); ir Paul Kramer (architectlid);Jan Blaauw (plantoelichter); 
Mariette Bruin (coördinator); 

Bezoekers 00:00 uur Pieter Jan Vos (), inzake 140028, Strandslag Kiefteglop 1 Callantsoog 
13:15 uur de heer Vos (architect), inzake 150162, Zeeweg 10 Callantsoog 
13:45 uur Robert-Jan  (), inzake 150161, Doorbraak 6 
14:00 uur Jan Pater  (architect), inzake 150168, Sportlaan 64 
 

 

1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

150157 Bouwadres Piet Gootjesstraat 23 in Schagen 
 Soort bouwwerk Individuele woning  
 Omschrijving het plaatsen van een dakkapel 
 Aanvrager P.M. Kok 
 Architect Braas Dakkapellen 
 Tekeningnummer 01 
 Welstandsnota 4.2.4. blz. 88, 89 
 Code gemeente O-15-0268 
 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen 
15-07-2015 

De aanvraag is digitaal beoordeeld op 3 juli. 
Het betreft een dakkapel aan de achterzijde van de woning met weinig 
invloed op de openbare ruimte. 
De hoogte is hetzelfde als de reeds gerealiseerde dakkapellen in de 
bouwblokken van dezelfde architectonische eenheid. 
Het bouwplan is beoordeeld op grond van de criteria uit de 
gemeentelijke welstandsnota en voldoet, naar de mening van de 
commissie aan redelijke eisen van welstand. 

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

gemand. Advies Akkoord 

 

2 Preadvies (welstand) Aantal voorgaande behandelingen: 1 

150087 Bouwadres Noord 114 Schagen 
 Soort bouwwerk Individuele woning  
 Omschrijving verbouwen woning + bouw bijgebouw 
 Aanvrager P. van Emmerik 
 Architect AVEM Architecten 
 Welstandsnota 4.2.2 
 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

grote 
com. 

Bevindingen 
25-03-2015 

De aanvrager (tevens architect licht het plan toe. De bestaande woning wordt 
grotendeels gesloopt, op de buitenwanden en de verdiepingsvloer na. De 
opstallen worden verwijderd. Aan de voorgevel van de woning wordt een erker 
geplaatst en naast de woning wordt een bijgebouw geplaatst dat in 
samenhang met de erker is ontworpen. De bestaande buitenwanden worden 
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geïsoleerd en van gevelstucwerk voorzien. De commissie is van mening dat 
de opzet met de erker en het bijpassende bijgebouw waardering verdient. De 
gevelafwerking met stucwerk voldoet echter niet aan de gebiedsgerichte 
criteria en de commissie ziet, gezien de terughoudende kwaliteit van de 
woning en de samenhang in de omgeving geen reden om hiervan af te wijken. 
De commissie adviseert daarom baksteen als een gevelmateriaal toe te 
passen zoals de welstandsnota aangeeft of te zoeken naar een materiaal dat 
hiermee, in structuur en kleur overeenstemming vertoond. 

 Advies 25-03-2015 Aanhouden 

 Bevindingen 
15-07-2015 

De aanvraag van 25-3-2015 komt te vervallen. 
Er wordt een nieuw principe verzoek ter beoordeling aan de 
commissie voorgelegd voor de bouw van een woning ter vervanging 
van een bestaande woning.  
De woning komt op zelfde plek, in de zelfde vorm (sobere stijl), met 
een andere kap. 
De penanten in de voorgevel worden in stucwerk uitgevoerd. De 
commissie is van mening dat hierdoor de samenhang in de voorgevel 
verstoord wordt. 
Zij adviseert de penanten weg te laten of uit te voeren in het zelfde 
metselwerk als de overige gevels. 
Vooralsnog voldoet het plan niet aan redelijke eisen van welstand. 

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

 Advies Niet akkoord 

 

3 Repressief welstandstoezicht/Excessen Aantal voorgaande behandelingen: 0 

150159 Bouwadres Sportlaan 47A 
 Soort bouwwerk Agrarisch bouwwerk  
 Omschrijving slopen drie loodsen 
 Aanvrager gemeente Schagen 
 Architect idem 
 Welstandsnota 4.1.12 
 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

 Bevindingen 
15-07-2015 

De commissie wordt gevraagd of de sloop van drie loodsen een exces 
betreft.  
De commissie constateert dat alleen de dakplaten verwijderd zijn. Het 
verwijderen van de dakplaten heeft geen invloed op de kwaliteit van 
de openbare ruimte. Hoewel het verwijderen van de dakbedekking te 
beschouwen is als armoedig materiaalgebruik is de commissie van 
mening dat er geen sprake is van een exces omdat het gebouw geen 
afbreuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit van dit gebied. Hiermee 
voldoet het aan redelijke eisen van welstand. 

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 
 

 Advies Akkoord 

 

4 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

150164 Bouwadres Machinestraat 2 
 Soort bouwwerk Bijzonder bouwwerk  
 Omschrijving het plaatsen van een scherm 
 Aanvrager Pronk Warmenhuizen BV 
 Architect architectenburo ir G. Pronk 
 Welstandsnota 60,61 
 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

 Bevindingen 
15-07-2015 

De aanvraag betreft het plaatsen van een scherm. 
Een houten afscheiding 3,85 m hoog wordt geplaatst ter vervanging 
van een schutting en ter afscherming van opslagrekken, geplaatst in 
dezelfde rooilijn als de werkplaats. Kleur RAL 7040.  
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Op het scherm worden 3 reclamedoeken aangebracht van 2 bij 2 m in 
samenhang repeterend en afgestemd op vorm en maat van de 
afscherming. Hoewel het aantal reclamedoeken niet voldoet aan de 
reclamecriteria is de commissie van mening dat de samenhang met de 
afscherming zodanig dat er geen sprake is van strijdigheid met 
redelijke eisen van welstand. 

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

 Advies Akkoord 

 

5 Preadvies (welstand) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

150168 Bouwadres Sportlaan 64 
 Soort bouwwerk Individuele woning  
 Omschrijving uitbreiden van een bestaande woning 
 Aanvrager J.P.A. Hendrickx 
 Architect J.A.M. Pater 
 Welstandsnota Woongebieden blz. 116, 117, 118 
 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

 Bevindingen 
15-07-2015 

De aanvraag betreft een principe verzoek voor de uitbreiding van een 
woning. 
De dakkapellen zijn punt van aandacht; de commissie stelt voor de 
dakkapellen los te houden. 
De hoofdopzet van het plan lijkt tot een onsamenhangende massa die 
niet voldoet aan redelijke eisen van welstand. 
De commissie vraagt overleg met de architect. 
Vooralsnog voldoet het plan niet aan redelijke eisen van welstand. 

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

 Advies Niet akkoord, nader overleg 

 

6 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 2 

140028 Bouwadres Strandslag Kiefteglop 1 Callantsoog 
 Soort bouwwerk Bijzonder (openbaar) bouwwerk  
 Omschrijving uitbreiden strandpaviljoen 
 Aanvrager Thomas K.C. van der Ploeg 
 Architect P.J. Vos 
 Welstandsnota 2.3.20 
 Code gemeente C-15-0267 
 Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 

grote 
com. 

Bevindingen 
12-02-2014 

De aanvraag betreft een principe verzoek voor het uitbreiden van een 
strandpaviljoen. 
Het gebouw past binnen de contouren van het duinlandschap; het hoogtepunt 
van de duinen ligt 5 meter hoger dan het gebouw. 
Het betreft een permanent gebouw. 
Het gebouw staat op palen, de constructie bestaat uit vier segmenten die 
losgekoppeld van elkaar kunnen worden om te kunnen verplaatsen indien 
noodzakelijk. 
De spanten worden in zink uitgevoerd. 
Op het dak komt een grove constructie voor schuivende panelen.  
Ook de gevels kunnen door middel van lamellen worden dichtgeschoven. 
De commissie is van mening dat het een ambitieus strak vormgegeven 
ontwerp betreft. 
Zij kijkt met belangstelling uit naar een uitgewerkt plan. 
 

 Advies 12-02-2014 Akkoord op hoofdlijnen 

grote 
com. 

Bevindingen 
22-04-2015 

De architect geeft een nadere toelichting. 
Er ligt een nieuw principe plan ter beoordeling voor t.o.v. de vorige aanvraag 
voor een strandpaviljoen van 12-2-2014. 
Het voorliggende plan betreft een strak uitgevoerd gebouw bestaande uit twee 
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verdiepingen. 
De massaopbouw is afgestemd op de duinenrij. 
De verdieping biedt uitzicht op zee, met een balkonsituatie. 
De commissie merkt op dat het gebouw een onevenwichtig beeld oproept 
doordat het dak in tweeën wordt geknipt terwijl de gevels in drieën zijn 
opgesplitst. 
De commissie is van mening dat de gevelindeling zonder de nadrukkelijke 
driedeling passender is bij de massaopbouw. 
De commissies vraagt aandacht: 

• de zijgevels zo egaal mogelijk in te delen 
• installaties op het dak uit het zicht te onttrekken 

 Advies 22-04-2015 Akkoord op hoofdlijnen 

 Bevindingen 
15-07-2015 

Het plan is uitgewerkt met de eerder gemaakte opmerkingen van de 
commissie. 
Hiermee voldoet het plan aan redelijke eisen van welstand. 

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

 Advies Akkoord 

 

7 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

150162 Bouwadres Zeeweg 10 Callantsoog 
 Soort bouwwerk Individuele woning  
 Omschrijving vergroten van de woning 
 Aanvrager de heer Rosenboom 
 Architect de heer Vos 
 Welstandsnota Woongebieden artikel 4.3.9 bladzijde 116 
 Code gemeente O-15-0241 
 Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

buitenplanse afwijking 

 Bevindingen 
15-07-2015 

De aanvraag betreft een woninguitbreiding aan de zijkant, op de 
erfgrens, doorlopend naar achter toe. 
In de lijn van het bestaande wordt de uitbreiding uitgevoerd. 
In de vergadering wordt afgesproken om de wand op de erfgrens uit te 
voeren in metselwerk met een afdekker van zink. 
Het bouwplan is beoordeeld op grond van de criteria uit de 
gemeentelijke welstandsnota en voldoet, naar de mening van de 
commissie aan redelijke eisen van welstand. 

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

 Advies Akkoord  

 

8 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

150167 Bouwadres Stationsweg 6 Schagen 
 Soort bouwwerk Individuele woning  
 Omschrijving plaatsen dakuitbouw zijkant woning 
 Aanvrager de heer Aaij 
 Architect de heer Strikwerda 
 Welstandsnota Centrumgebied, artikel 4.2.2, bladzijde 84 
 Code gemeente O-15-0262 
 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

 Bevindingen 
15-07-2015 

De aanvraag betreft het plaatsen van een dakopbouw op de rechter 
zijgevel van de woning. 
De commissie is van mening dat de dakopbouw meer samenhang 
brengt in de zijgevel, nagenoeg niet zichtbaar is vanuit de openbare 
ruimte en wegvalt achter de voorzet voorgevel. 
Het bouwplan is beoordeeld op grond van de criteria uit de 
gemeentelijke welstandsnota en voldoet, naar de mening van de 
commissie aan redelijke eisen van welstand. 

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 
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 Advies Akkoord 

 

9 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 

150136 Bouwadres Ketelduinweg 3 Petten 
 Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen  
 Omschrijving verhogen schuur 
 Aanvrager M. Bigot 
 Architect idem 
 Welstandsnota 4.3.4 
 Code gemeente O-15-0266 
 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

grote 
com. 

Bevindingen 
03-06-2015 

De aanvraag betreft een dakopbouw op een bijgebouw. Een bestaande 
zadeldak wordt vervangen door een deels hellend, deels plat dak. Deze 
dakvorm is eerder toegepast in de nabije omgeving. Het bouwwerk is ruim 
verwijderd van de openbare ruimte, waardoor de invloed op de kwaliteit 
hiervan beperkt is. 
Het bouwplan is beoordeeld op grond van de criteria uit de gemeentelijke 
welstandsnota en voldoet, naar de mening van de commissie aan redelijke 
eisen van welstand. 

 Advies 03-06-2015 Akkoord 

 Bevindingen 
15-07-2015 

een gewijzigd plan wordt ter beoordeling aan de commissie 
voorgelegd ten opzichte van het reeds goedkeurde plan. 
Het is een ondergeschikte wijziging; de kap wordt iets naar voren 
getrokken. 
Het bouwplan is beoordeeld op grond van de criteria uit de 
gemeentelijke welstandsnota en voldoet, naar de mening van de 
commissie aan redelijke eisen van welstand. 

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

 Advies Akkoord 

 

10 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

150161 Bouwadres Doorbraak 6 
 Soort bouwwerk Bedrijfsgebouw  
 Omschrijving Uitbreiden Medisch Centrum Warmenhuizen 
 Aanvrager Boelie van Hesteren Stichting 
 Architect Memo Projectinrichting BV 
 Welstandsnota 4.1.16, blz 52 
 Code gemeente O-15-0271 
 Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na 

advies van welstandscommissie 

 Bevindingen 
15-07-2015 

De aanvraag betreft het uitbreiden van het Medisch Centrum 
Warmenhuizen. 
De architect is aanwezig en geeft een toelichting.  
Er wordt een eigentijds gebouw geplaatst te dicht op het hoofdvolume. 
Het nieuw te bouwen gedeelte zou meer samenhang moeten hebben 
met het hoofdgebouw.  
De vorm en richting van het dak zijn punten van aandacht. 
Veel kapvormen zijn mogelijk die de eigenzinnigheid behouden maar 
zo dat ook meer samenhang met het bestaande wordt behouden. 
Conclusie: 
De plek en ligging zijn akkoord. 
De dakvorm vraagt nadere aandacht 
De vorm niet haaks op gevel plaatsen, de bestaande kap en gootlijn 
moeten gerespecteerd blijven. 
Vooralsnog voldoet het plan niet aan redelijke eisen van welstand 

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

 Advies Niet akkoord 
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11 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

150156 Bouwadres de Werf 37 Schagen 
 Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen  
 Omschrijving plaatsen dakkapel op voorgeveldakvlak woning 
 Aanvrager J. Kalter 
 Architect MijnBouwhulp.nl 
 Welstandsnota 4.2.4 
 Code gemeente O-15-0272 
 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

 Bevindingen 
15-07-2015 

De aanvraag betreft het plaatsen van een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak van de woning. 
De dakkapel wordt uitgevoerd conform de dakappel van de buren. De 
commissie ziet echter geen reden af te wijken van de gestelde criteria 
voor dakkapellen van de welstandsnota. 
Niet akkoord, tenzij de dakkapel 1 m uit de dakrand geplaatst wordt. 

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

 Advies Niet akkoord, tenzij 

 

12 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

130251 Bouwadres Hofstraat 2 t/m 46 Schagen 
 Soort bouwwerk Woningcomplex  
 Omschrijving nieuwbouw 19 eengezinswoningen 
 Aanvrager Wooncompagnie 
 Welstandsnota Centrumgebied, artikel 4.2.2, bladzijde 84 
 Code gemeente O-15-0276 
 Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, er is een projectbesluit of partiële 

herziening van het bestemmingsplan nodig 

 Bevindingen 
15-07-2015 

De definitieve aanvraag wordt er beoordeling voorgelegd.  
Het bouwplan is beoordeeld op grond van de criteria uit de 
gemeentelijke welstandsnota en voldoet, naar de mening van de 
commissie aan redelijke eisen van welstand. 

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

 Advies Akkoord 

 

13 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

150160 Bouwadres Plein 1945 te Petten 
 Soort bouwwerk Bijzonder (openbaar) bouwwerk  
 Omschrijving podium + schip 
 Aanvrager Gemeente Schagen 
 Architect ipv Delft cratieve ingenieurs 
 Welstandsnota 4.3.4 
 Code gemeente O-15-0277 
 Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 

 Bevindingen 
15-07-2015 

Op het dorpsplein wordt een podium geplaatst met een kunstwerk 
(onderdeel van een schip) 
Er worden twee opties betreft materiaal keuzes voorgelegd: 
gelamineerd, of staal met inleg van hout. 
De commissie is van mening dat het kunstwerk in één materiaal van 
duurzaam materiaal uitgevoerd dient te worden. 
Ook vraagt zij nadere aandacht voor de detaillering. 
Vooralsnog voldoet het plan niet aan redelijke eisen van welstand. 

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

 Advies Niet akkoord 
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14 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

150165 Bouwadres Molenaarweg 1 Warmenhuizen 
 Soort bouwwerk Individuele woning  
 Omschrijving Bestaande dakbedekking van pannen wijzigen in riet 
 Aanvrager Mevrouw S. Beemsterboer 
 Architect Bouwkundig Buro Sijnesael & van Wijck v.o.f. 
 Welstandsnota 4.1.17 Warmenhuizen Woongebieden 
 Code gemeente O-15-0280 
 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

 Bevindingen 
15-07-2015 

De bestaande dakbedekking wordt vervangen door een rieten 
dakbedekking. 
Welstandelijk bestaat er geen bezwaar de dakbedekking te vervangen 
door een rieten dakbedekking. 
De commissie adviseert ten overvloede het bestaande pannendak te 
handhaven aangezien dit voldoet aan de criteria van de 
welstandsnota. Een dakpan is veel duurzamer.  
De commissie gaat ervan uit dat we het over natuurlijk riet hebben. 

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

 Advies Akkoord 

 

15 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

150166 Bouwadres Sportparklaan 13 Sint Maarten 
 Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen  
 Omschrijving plaatsen van een kapschuur op achtererf 
 Aanvrager de heer Vroege 
 Welstandsnota Woongebied, artikel 4.1.2, bladzijde 20 
 Code gemeente O-15-2015 
 Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

buitenplanse afwijking 

 Bevindingen 
15-07-2015 

Op het achtererf wordt een schuurtje geplaatst, grenzend aan de 
openbare ruimte. Kleurstelling zwart.  
Het bouwplan is beoordeeld op grond van de criteria uit de 
gemeentelijke welstandsnota en voldoet, naar de mening van de 
commissie aan redelijke eisen van welstand. 

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

 Advies Akkoord 

 

16 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 

150172 Bouwadres Nes 32 
 Soort bouwwerk Agrarisch bouwwerk  
 Omschrijving wijzigen gevel; aanleg mestbassin 
 Aanvrager S.L.M. Paauw / Mts Houtenbos 
 Welstandsnota 4.2.1 blz 82 e.v. 
 Code gemeente WABO-11-056 
 Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

buitenplanse afwijking 

grote 
com. 

Bevindingen 
11-05-2011 

De aanvraag betreft een gevelwijziging van een jongveestalHet bouwplan is 
beoordeeld op grond van de criteria uit de gemeentelijke welstandsnota en 
voldoet, naar de mening van de commissie aan redelijke eisen van welstand. 

 Advies 11-05-2011 Akkoord 

 Bevindingen 
15-07-2015 

de aanvraag betreft het plaatsen van een hekwerk. 
Er wordt een hek om het mestbasin geplaatst. 
Niet zichtbaar vanuit de openbare ruimte. 
Het bouwplan is beoordeeld op grond van de criteria uit de 
gemeentelijke welstandsnota en voldoet, naar de mening van de 
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commissie aan redelijke eisen van welstand. 

 Welstandscriteria  

 Advies Akkoord 

 

17 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

150170 Bouwadres Snoek 2 
 Soort bouwwerk Individuele woning  
 Omschrijving plaatsen tuinhuis 
 Aanvrager van Loon 
 Welstandsnota 4.2.4. blz. 88 
 Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

buitenplanse afwijking 

 Bevindingen 
15-07-2015 

De aanvraag betreft het plaatsen van schuur langs het openbare 
gebied, met dichte kant naar de weg geplaatst en steekt door de 
rooilijn heen. 
De commissie is van mening dat er een goede samenhang dient te 
zijn tussen de erfafscheiding en de te plaatsen schuur. 
Geadviseerd wordt een groendrager voor de schuur te plaatsen. 
De commissie stelt voor in overweging te nemen vergunningsvrij te 
bouwen door de schuur 1 m los van de erfgrens te plaatsen. 
In afwachting hiervan wordt het plan vooralsnog aangehouden. 

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

 Advies Aanhouden 

 


