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1. Agenda en notulen 

 
Agenda  
1. Opening en vaststelling van de agenda 
2. Notulen overleg d.d. 15 feb 2018  
3. Overgangen privé-openbaar Vestingstedelijk (waar blijft het aangepaste rapport van VIC?) 
4. Terugkoppeling overleg welstand over de Overtuinen (TZ en SV) 
5. Toetsing BKP;  besluitvorming over aanpassingen en afwijkingen van het vastgestelde BKP  
6. Voorbereiding raadsinformatie bijeenkomst 18 april a.s. (TZ) 
7. De Tuinen Kavel 17 gewijzigd: goedkeuring op de dakkapel (JH) 
8. De Tuinen kavel 51 woningtype (MW) 
9. Gracht Oost voor VO en Parkzicht voor VO (MA) > behalve pandje van Moke 
10. Gracht West voor DO (MA) 
11. De brug over de Trekvaart 
12. Rondvraag 
 
Vanuit de acties verslag 15-2 

 De school moet het afval zelf regelen 

 PG moet nog met SVP praten over omliggende terrein school 
 

2. Besluiten van het kwaliteitsteam 
 

 Kavel 17 de Tuinen: de dakkapel wordt aangepast naar een Velux venster 

 Kavel 51 de Tuinen: vervangen door het woningtype van kavel 45 inclusief een raam en de 
kleur behouden. 

 Het KT kiest voor alternatief 2 met de kanttekening: de 2 landhoofden horen bij de brug en 
moeten ook de stoere expressie hebben. En het materiaal moet hufterproof zijn. In de 
uitwerking dat bewust ontwerpen en de langzaam verkeersbruggen meenemen. 
 
Gracht West voor DO: 

 5.05 t/m 5.07 Faro: komt terug met een voorstel voor de eventuele carport met 
zonnepanelen en een hekje voor de voortuin. 

 5.08 t/m 5.09 Hoogeveen: raam boven de voordeur is akkoord. 



 5.12 t/m 5.14 M3H: rolluik en details in orde. Aandachtspunt de hoogte van de berging op de 
hoek. 

 6.16 Axco: De zeemeermin in de stalen gelaserde uitvoering met de donkere achtergrond is 
akkoord. De houten variant wordt afgekeurd. Dan liever een minder groot oppervlak voor 
de stalen invulling. De tuinmuur is in orde. 
 

Gracht Oost voor VO: 

  Parkzicht blok 9 Axco: De boog blijft een vraagteken, MA neemt een monster mee. 
Volgende keer de 2 soorten bergingen stroomlijnen. 
Er moet meer doorzichtglas op de verdieping komen. Dit is een aandachtspunt.  
Het materiaal van de gevel meenemen in de schutting t/m het schuurtje. Geïntegreerd 
oplossen. 

 7.03 t/m 7.07 Faro: roedeverdeling van het atelier conformeren aan de roedeverdeling van 
de hoekoplossing. Die is iets meer verticaal. 

 7.03 Drie-laagse opbouw is akkoord. Zijschutting uitontwerpen. 
 8.35 en 8.36 Moke: De schutting wordt verder uitgewerkt als de peilniveaus duidelijker zijn. 

Voor wat betreft de bamboe wordt budgettair gekeken wat kan. Het KT vindt het goed hoe 
het nu is, mits het kan in het budget. Woning 8b zou zonder metselwerk kunnen zijn. 

 8.34 en 8.33 Hoogeveen: KT is akkoord. 

 8.31 en 8.32 Hoogeveen: stoepje graag toevoegen aan de situatietekening. Voorzijde 
uniform meeontwerpen. Dit gaat over: doortrekken terras, eventueel hekwerk, voortuin.  

 8.29 van M3H: Optie aanhouden met wel luifels en balkonnetjes oké. 

 8.28 en 8.27 Axco: akkoord. 
 
 

3. Adviezen van het kwaliteitsteam 
 
De Tuinen kavel 17 
JH licht toe. Er is een dakkapel ipv een raam gekomen en het KT wilde maar 1 grote 
dakkapel zien, zo heeft JH het vorige keer begrepen. SV geeft aan dat het klopt dat er 
gefilosofeerd is over de tekening en de kapellen. De 2 dakkappelen gaan, nu die suggesties 
verder zijn uitgewerkt, samen concurreren. FA geeft aan dat de kozijnen niet zijn uitgelijnd. 
SV geeft aan dat zonder een dakkapel de functies binnen niet belemmerd worden. JH geeft 
aan dat de aanstaande bewoners gewoon veel licht willen en door een recht raam naar 
buiten willen kijken. SV vraagt of het toch een optie is aan te geven dat we toch schrikken 
van de kapellen en dat we graag terug willen naar een dakraam. PG geeft aan dat de 
dakkapel te dicht op de opbouw zit. JH neemt dit mee terug naar de bewoners. 
 
Kavel 51 
MW geeft aan dat bij dit kavel een berging op juist de mooiste hoek van het kavel bij de 
waterkruising staat. Het voorstel is het familiehuis van kavel 45 hier te herhalen maar dan 
wel de kleur te behouden en een raam toe te voegen. Het KT begrijpt dit en is akkoord. 
 
Overgang privé-openbaar 
SV geeft aan dat hij dit als reminder op de agenda heeft laten zetten. Al eerder is een 
document gemaakt van VIC. Dit zou worden aangepast. Nu merk je dat de woningen met 
omgeving (het grote geheel) lastig te beoordelen is. MW geeft aan dat dit volgende keer op 
de agenda staat. Er komen dan 2 boekjes van VIC en een document voor de Tuinen. 
 
Terugkoppeling welstand Overtuinen 
SV licht toe. De Overtuinen zouden dus bij de reguliere commissie beoordeeld worden en 
niet bij het KT. Hij heeft samen met TZ aan het CRK&E toegelicht hoe het project in elkaar 
zit, de aanhechting van BKP de Krijgsman en het BKP voor de Overtuinen. Dit was een 
prettige bijeenkomst. Het ging ook over hoe we dit gaan doen in de praktijk. We hebben 



afgesproken dat zodra de ontwerpen van de 2 a 3 architecten er zijn, we met de commissie 
bijpraten daarover. Zij vinden het fijn als wij dit onderwerp inplannen in de reguliere 
vergaderingen die ze houden. Het was een heel positief gesprek. We hebben beschreven 
dat de gebouwen iets moeten doen met de volumes op het kavel van de Tuinen. Nog wel 
inhoudelijk gaf de CRK&E de enige kanttekening over de bruggen. De bruggen moeten iets 
doen met het totaalontwerp. Moet de brug horen bij de architectuur van de woning of hou je 
de relatie ondergeschikt aan alles en heel relaxed en maak hem onderdeel van het groen en 
van het water. FA: dus de bruggen zijn familie van elkaar. MW: er zitten verschillende 
overspanningen in. Het idee is een vaste basisconstructie, dus de vloerplaat is gelijk, dan 
kan je in het hekwerk wat anders doen. MS: het moet niet te druk zijn.  PG: wel belangrijk dat 
ze niet de uitstraling van openbare bruggen krijgen, maar de particuliere uitstraling. Dus zijn 
ze allemaal net wat anders in die basis. Eenheid is toch de Overtuin met huisje, brug en huis. 
KNSF biedt de bruggen aan. FA: het idee is dus de legger uniform te maken en de 
zichtkwaliteit te variëren. PG: of 2 typen. TZ: er staan er wel 20 op een rij en dicht op elkaar. 
MW: wij komen met een voorstel. SV: we willen nu de reactie alvast aangeven van het 
CRK&E en vervolgens zien we wel hoe het loopt met een voorstel. TZ: het verslag wordt bij 
de CRE&K opgevraagd. 
 
BKP toetsing en de raad 18 april 
TZ licht toe dat bij sommige planonderdelen een wat andere richting op gegaan wordt dan 
het BKP. Het is belangrijk dat in het KT aandacht is voor eventuele aanvullingen 
/aanpassingen van het BKP zodat de argumenten om het BKP transparant zijn voor 
iedereen. Een toets op het BKP moet dan ook onderdeel zijn van de integrale beoordeling. 
 
SV geeft aan dat hij voor 18 april bezig is met een notitie voor de raad. Hij kijkt daar even 
terug naar de Tuinen, de Vestingstad, het Bastion en de Boerenhof. Een toelichting met wat 
plaatjes. MW geeft aan dat hij de toelichting en beweegredenen snapt, het moet alleen niet 
uitgelegd worden als een afwijking  maar meer een nadere uitwerking van het BKP. 
FA geeft aan dat dit een principieel punt is. De afwegingen in het BKP laten een 
voorbeelduitwerking zien. In het KT dienen we uitwerking in de geest van de bedoeling van 
het BKP te beoordelen en als er tot een ander afweging wordt gekomen (zie het onder 
school en Boerenhof) dit duidelijk te markeren als een verbetering.  
Voor de Buitenwacht (lees de gemeenteraad en geïnteresseerden/ belanghebbenden) is dan 
duidelijk te herleiden hoe de verschillenden bouwvelden uiteindelijk passen binnen het 
bredere kader van het vastgestelde BKP door de gemeenteraad.  
18 April is een thema-uur met dus een onderdeel van raad. SV neemt hier het voortouw. In 
de rol van stedenbouwer voor de raad. Vervolgens is het KT aanwezig. 
 
Bruggen 
FA: variant 1 vond ik minder. Syb wil geen vormenbouw maar techniek. Variant 2 vind ik 
interessant. De aanlanding is in ieder geval in beeld gebracht. En de taluddelen die verhard 
zijn. Het metselwerk vind ik heel mooi. PG: ik had in 1e instantie een probleem met het feit 
dat de bruggen korter worden. Het uitlijnen met de gebouwen gaat nu niet meer. Toch heeft 
Syb er stevige landhoofden van gemaakt. Ze houden zich aan het kader. Een trap is daar 
overigens niet aan de orde. Die gaat nergens naartoe en komt beneden onveilig op het 
fietspad uit. De brug staat nu op 2 dikke stevige blokken en daar hangt hij tussen. 
SV: het mooie van de oorspronkelijke brug is dat hij op de flanken ligt. Nu is hij ingekort en 
de opbouw is lager geworden. Alternatief 2 is wel wat minder “baileybrug” geworden. Ik vind 
het wel belangrijk waar de flanken dan van gemaakt worden. Vooral van belang is hoe 
hufterproof het onder de brug is. En horen die flanken bij de brug of de wereld ernaast? Deze 
horen bij de brug. 
 
Het KT kiest voor alternatief 2 met de kanttekening: de 2 landhoofden horen bij de brug en 
moeten ook de stoere expressie hebben. En het materiaal moet hufterproof zijn. In de 
uitwerking dat bewust ontwerpen en de langzaam verkeersbruggen meenemen hierin. 



 
Gracht west DO 
MA licht toe. We nemen door per architect. 
 
Faro 5.05 t/m 5.07 
Opmerkingen vorige keer ging over de erfafscheiding op de zijgevel en aan de voorgevel. Op 
de zijgevel is de poort teruggenomen. Richting van de planken is een kwartslag gedraaid. 
FA: wordt het een deur over de breedte van 5 meter? Ja, een sectional deur. Het is een 
roldeur. De plint komt er niet. In de sectional deur komt geen loopdeur om er doorheen te 
kunnen. Een sectional kan dat niet. FA: waarom niet 2 deuren?  
SV is getriggerd door de pv panelen. MA: er moeten nog 5 panelen op het ronde dak op de 
zijkant worden gezet. SV geeft aan: zou je niet naast een mooie nette muur een carport 
maken en dan daarop de zonnepanelen te zetten. MW geeft aan dat ze met een alternatief 
komen. Is het voorhekje er wel of niet? MA: dat hekje wordt meegenomen. 
Conclusie: het DO komt nog langs met de technische uitwerking. 
 
5.08 t/m 5.09 Hoogeveen 
Lichtspleet in de voordeur. Daar is nu een raam boven de voordeur toegevoegd. KT oké 
 
5.10 en 11 waren oké 
 
5.12 t/m 5.14 M3H 
In brengen vanwege de details. 
SV: dit is nu goed zo. En aan de zijgevel is de roldeur weer teruggebracht. 
Aandachtspunt de hoogte van de berging op de hoek. 
 
6.16 Axco 
Er is iets gedaan met de zeemeermin. Er zijn gesprekken gevoerd met kunstenaars. 
Uiteindelijk loopt het qua kosten te zeer uit de klauwen. De zeemeermin vervalt daarom.  
Angie Abbink heeft 3 voorstellen gemaakt die op tafel komen.  
Het is een stalen gelaserd hekwerk. De zeemeermin is akkoord met de donkere achtergrond 
versie. De houten variant wordt afgekeurd. Dan liever een minder groot oppervlak voor de 
stalen invulling. De tuinmuur is in orde. 
 
6.17 en 6.18 Hoogeveen 
zijn al goedgekeurd 
 
6.19 en 6.20  
ook akkoord 
 
6.21 t/m 6.23 Axco  
ook akkoord 
 
6.24 en 6.25 Hoogeveen  
ook goed 
 
6.26 en 6.27 Hoogeveen 
De driedeling is hier teruggebracht. Dit is in orde en zoals besproken. 
 
Gracht Oost VO 
MA licht toe per architect 
 
Parkzicht blok 9 Axco, 4 woningen.  
Het deel van Moke komt 19 april in het KT. Het is van belang dat dit in samenhang komt. 



Alvast iets over die aansluiting: het pand van Moke gaat op de verdieping naar voren. Het 
pand van Moke gaat 1.20m naar achteren. 
SV: lastig om voor te stellen zo. Optie serre: moet dat niet als standaard worden 
meegenomen. MA: dan wordt de woning gigantisch groot. SV: het zijn echt 2 verschillende 
architecturen. Wat gaat een bewoner met die ruimte doen? Moet je dan niet zeggen: of de 
boog niet en dan geen extra volume. Of nu wel de boog maar met de optie en dan maar een 
grote woning. De angst is wat gebeurt erna? 
SV: wat voor materiaal zijn de bogen? MA: Ekosiet. Volgende keer neemt MA een monster 
hiervan mee. SV: 3 wijzen van positionering van de bergingen. Volgende keer stroomlijnen. 
Tussen de ramen zit Colorbel. Op de 1e verdieping wellicht nog meer ramen. Het is glas op 
het noorden. PG: waarom is het niet een en al glas. Je hebt daar heel mooi zicht. TZ: zij gaat 
waarschijnlijk voor de kleur in het glas van de Colorbel. Er moet echt meer doorzichtglas op 
de verdieping. Dit is een aandachtspunt. Het is een soort oude loft. 
En nog iets in de zijgevel met zicht op het Muiderslot. Vraag is of de schutting zo goed is. 
PG: Het materiaal van de gevel meenemen in de schutting t/m het schuurtje. Geïntegreerd 
oplossen. 
 
7.01 t/m 7.0 Axco 
Vorige keer: openbare pleintje en hekwerken besproken. Hekwerken waren too much. Nu is 
het hekwerk vervangen door een glazen hekwerk zodat hij goed aansluit bij de rest van het 
pand. KT vindt het glazen hekwerk oké. 
Dan het openbaar gebied: we misten vorige keer aansluiting met Faro. Meer de samenhang 
laten zien. Dit is gedaan en wordt toegelicht aan de hand van de schets. Bloembakken, 
trapje, niveauverschillen, wat is privé, wat openbaar. Verlaagd gedeelte aan het water. Hoe 
zorg je dat daar geen boten gaan liggen? Het is geen ligplaats. Nu een meter verschil. Toch 
maar geen laag deel maken bij de 2e woning. Bij de 1e wel. 
SV: materiaal kades nog niet duidelijk lees ik? Faro geeft aan naar de overkant te kijken. Ik 
zou hier juist de materialisering van de hele rij helemaal doorzetten. Dit wordt verder 
uitgewerkt. Overeenstemming zoeken tussen Abbink en Faro. MW: nu op de opstal 
opmerkingen, volgende keer de beschoeiing behandelen. Trapje op het onder terras opzij 
schuiven voor de indeling van het terras. Let op de deuren bij de berging op de hoek, komen 
tegen elkaar. 
 
7.03 t/m 7.07 Faro 
2 Ateliers in de achtertuinen. MA licht de materialisering toe. Het atelier komt boven. 
Waar is de deur van de hoekwoning? Is nog niet getekend. Is het glas op het noorden? Nee, 
oosten. SV: de achtergevel heeft een soort raamindeling. Het atelier heeft een hele andere 
expressie. Een groter raam is voorstelbaar, maar zou je het niet meer aanpassen op de 
woning? Op de kop van het gebouw zit een soort bloemraam. Kun je dat niet ook toepassen 
in de achtergevel in plaats van de vierkant indeling? Roedeverdeling van het atelier 
conformeren aan de roedeverdeling van de hoekoplossing. Die is iets meer verticaal. 
 
7.03 Drielaagse opbouw is akkoord. Zijschutting uitontwerpen. 
 
8.35 en 8.36 Moke 
Hij laat zien hoe de schutting de hoek omloopt en hoe omgegaan wordt met de peilniveaus. 
Dit wordt verder uitgewerkt als de niveaus duidelijker zijn. De achtergevel is van bamboe. 
MW geeft aan dat dat ook metselwerk kan worden budget technisch. De zijgevel is ook 
bamboe. Er moet wel een raam in de zijgevel komen nu de brug eerder aanlandt. In de 
schutting moeten een paar gaten. Voor wat betreft de bamboe wordt budgettair gekeken wat 
kan. Het KT vindt het goed hoe het nu is, mits het kan in het budget. SV: woning 8b zie je 
niet van achteren, dat zou dus ook metselwerk kunnen zijn. 
 
8.34 en 8.33 Hoogeveen 
Doortrekken van de band in de zijgevel is leuk en gaat om de hoek. KT is akkoord. 



 
8.31 en 8.32 Hoogeveen 
SV: stoepje graag toevoegen aan de situatietekening. 
Detail: Cape Cod beplating. De contract zit verankerd in het waterhol. Is dat handig. Dit volgt 
nog. Stoepje bij pand aan voorgevel: hekje nodig? Die ruimte is nu volgens FA noch vlees 
noch vis. Het hele terras doortrekken tot de perceelgrens is beter. 
MW: ze hebben allemaal redelijke voortuinen. PG en FA: dit moeten we wel uniform mee 
ontwerpen. Boodschap nu: meenemen met de inrichting. 
 
8.29 van M3H 
Optie aanhouden met wel luifels en balkonnetjes is oké 
 
8.28 en 8.27 Axco 
Ramen zijn verbreed voor daglicht. De strook tussen de 2 panden versmallen? Nee, zo is het 
goed. Is de tussenstrook (schietband) oké zo? Er zit een sprongetje in en hij ligt niet verdiept. 
Het is oké zo. 
 
Algemeen: FA: vraagt of het gasloos is. MW kan nog allebei. Zijn er nu genoeg pv panelen. 
De particulier aanbieden. Dwingend gaat gas al 1 juli verplicht worden. 
In hoeverre is de plattegrond aan te passen bij een ander duurzaam stelstel. Er moet 
eigenlijk een pakket komen waarin dit is bedacht. DURA weet dit. Het KT kan hier deels in 
het aspect ambitie over praten.  
 
Hoogeveen 8.23 en 8.24 
Geen opmerkingen, was al akkoord. 
 
Nu wordt het DO voor de gracht Oost opgetuigd. 
 
Notulen vorige verslag 

  Het verslag van 25-01 wordt goedgekeurd. 
 
Rondvraag 
Er zijn geen vragen meer, FA sluit de vergadering. 
 
4. Actiepunten 
 

 2 Boekjes van VIC en een document voor de Tuinen komen volgende keer aan bod 

 TZ: het verslag van welstand over de Tuinen wordt opgevraagd. 

 KNSF komt met een voorstel voor de bruggen bij de Overtuinen 

 Faro 5.05 tm 5.07: KNSF komt met een alternatief voor de oplossing van een 
eventuele carport met zonnepanelen. Daarnaast met een hekje op de erfafscheiding 
inde voortuin. 

 5.12 t/m 5.14 M3H Aandachtspunt de hoogte van de berging op de hoek. 

 Opmerkingen aangaande het VO van Gracht Oost verwerken en optuigen naar DO. 
 
 

5.  Volgende bespreking 
 
19 april van 15.00u tot 17.00u 


