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Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie 
Waterland 

Waterland 
26-11-20l8 

Gemeentehuis 
Waterland 

Aantal adviesaanvragen: 5 
Waarvan herhalingen: 3 
Kleine commissie: l 

Grote commissie: 4 

Voorzitter: 

Seer. Arch: 

Aanwezig Marina Roosebeek (plv. voorzitter), ing. Nico Zimmermann (geman . architectlid), ir. 
ing. Sjef Kwakman (burqerlid), Hans Boonstra (rnonurnentenlid), Syb en Bruinsma 
(plantoelichter): Marieke Leeverink (plantoelichter), Renee Stroomer (coördinator), 

Bezoekers gemachtigde, inzake Zuideinde 4 in Monnickendam 
architect, inzake Molengouw 34B in Broek in Waterland 
architect en gemachtigde, inzake Hage Weer 37 in Broek in Waterland 
gemachtigde, inzake Aandammergouw lO in Zuiderwoude 

l 

180102 

kleitie 
com. 

Omgevingsvergunning (monument en bouwen) 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 
Bevindingen 
12-n-2m8 

I Aantal voorgaande behandelingen: l 

Zuideinde 4 in Monnickendam 
Individuele woning Gemeentelijk monument 
Plaatsen van twee dakkapellen 
Historische kern Monnickendam / Monumenten 
VO-20l8-l02 

Voldoet aan bestemmingsplan 

De eigenaar en ontwerper zijn aanwezig om het plan toe te lichten. Het betreft een 
preadvies voor het plaatsen van twee dakkapellen in het rechterdakvlak van een 
individuele hoekwoning deel uitmakend van een aaneengesloten gevelwand. De 
woning is aangewezen als gemeentelijk monument en gelegen aan één van de drie 
oorspronkelijke hoofdstraten die een belangrijke structuurdrager zijn voor het 
karakteristieke stadsplan van Monnickendam. De dakkapellen hebben een hoogte van 
1-40 meter en een breedte van 2.40 meter en zijn voorzien van roedeverdeling en 
monumentenglas. 

Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria uit 
gemeentelijke welstandsnota, deelgebied historische kern Monnickendam, een 
gewogen welstandsgebied met een bijzondere beoordeling en de criteria voor kleitie 
bouwplannen. Daarnaast heeft de commissie bij de beoordeling gebruik gemaakt van 
de redengevende omschrijving van het gemeentelijk monument en de criteria voor 
specifieke gebouwen. 

Bevindingen commissie. 
De commissie constateert dat de woning goed zichtbaar is vanuit de openbare ruimte 
en dat het rechterdakvlak kenmerkend is voor het begin van het Zuideinde. Gezien 
vanaf de Middendam is dit een zeer beeldbepalend deel van Manniekendam. In de 
redengevende omschrijving staat onder andere dat het Zuideinde 4 van 
architectuurhistorisch belang is en als onderdeel van de aaneengesloten gevelwand van 
belang vanwege het stedenbouwkundig volume en de ruimtelijke indeling van het 
volume. De commissie is dan ook van mening dat de dakkapellen in de breedte te fors 

Commissievergadering Monumenten- en Welstandscommissie Waterland 26-n-2018 l 



zijn en daarmee geen ondergeschikte toevoeging in het dakvlak. Zij stelt dan ook voor 
de dakkapellen op het linkerdakvlak te plaatsen of eventueel één smallere dakkapel op 
het rechterdakvlak boven de entreedeur te plaatsen en de andere naar het 
linkerdakvlak te verplaatsen. Het plan voldoet, naar mening van de commissie, niet aan 
redelijke eisen van welstand. Zij adviseert niet akkoord te gaan en ziet een aangepast 
plan met belangstelling tegemoet. 

Advies 12-11-2mB Niet akkoord, nader overleg 

Man. Advies 12-11- Niet akkoord, nader overleg 
2mB 

kl_cam Bevindingen De architect is aanwezig voor een toelichting. Het plan is aangepast naar 
26-11-2018 aanleiding van de opmerkingen van de commissie. Op het rechterdakvlak 

wordt één smalle dakkapel (2.00 meter breedte) boven de entreedeur 
geplaatst, de andere dakkapel is verbreed naar 3.00 meter en wordt op het 
linkerdakvlak geplaatst. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat er voldoende aan haar opmerkingen 
teqemoet is qekomen en adviseert akkoord te gaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 
ki_LUlli Advies Akkoord 

Mon. advies Akkoord 

2 Hand havingsaanvraaq I Aantal voorqaande behandelinqen: 0 

180106 Bouwadres Middendam 7 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Bijzonder bouwwerk Rijksmonument 
Omschrijving Plaatsen van heaters 
Welstandsnota Historische kernen / Monumenten 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemminqsplan 

Bevindingen Het betreft een handhavingsaanvraag voor 4 elektrische heaters die zonder 
26-11-201.8 vergunning zijn geplaatst in de overdekte colonnade van het waaggebouw. 

Het waaggebouw is aangewezen als Rijksmonument en gelegen aan één 
van de drie oorspronkelijke hoofdstraten die een belangrijke 
structuurdrager zijn voor het karakteristieke stadsplan van Monnickendam. 

Beoordel ingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 
historische kern Monnickendam, een gewogen welstandsgebied met een 
bijzondere beoordeling. Daarnaast heeft de commissie gebruikt gemaakt 
van de criteria voor specifieke bouwwerken. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat de heaters nauwelijks zichtbaar zijn vanuit de 
openbare ruimte en als ondergeschikt element beschouwd kunnen worden. 
Naar haar mening voldoet het plan, onder de voorwaarde dat de heaters 
geen warmtestraling afgeven aan de achterliggende monumentale 
houtconstructie, op hoofdlijnen aan redelijke eisen van welstand. 

Welstandscriteria Gebiedsqerichte criteria 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 

Mon. advies Akkoord op hoofdlijnen 
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• 

3 Omgevinqsverqunninq (verbouwinq) I Aantal voorqaande behandelingen: 1 

3.80054 Bouwadres Hage Weer 37 in Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving uitbreiden woonhuis aan de achtergevel 
Welstandsnota 2.5 Woongebieden - 3.2 Bijbehorende erfbebouwing 
Code gemeente Z-2018-247 
Bestemminqsplan Voldoet aan bestemminqsplan 

grote Bevindingen De aanvrager is bij de behandeling aanwezig. 
com. 14-05-2018 Voor ligt een uitbouwaan de achterzijde van een woonhuis, één laag met zadelkap. De 

uitbouw volgt het bestaande profiel van het woonhuis en is iets gedrongen waardoor 
het herkenbaar is als een ondergeschikte toevoeging. De uitbouw bestaat uit een met 
hout beklede gevel in combinatie met een zinken dakbedekking. De constructie bevindt 
zich in de achtergevel zichtbaar aan de buitenzijde. De achtergevel is geheel voorzien 
van een doorlopende glaspui. 
De commissie constateert dat het ontwerp passend is in de omgeving en gaat op 
hoofdlijnen akkoord. 

Advies 14-05-2018 Akkoord op hoofdlijnen 

Bevindingen De architect en aanvragers zijn aanwezig om een toelichting te geven. De 
26-11-2018 aanvraag omgevingsvergunning ligt nu voor. Het plan is verder uitgewerkt, 

met detaillering, materiaal- en kleurgebruik. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat het plan verder is uitgewerkt zoals het eerder 
is voorgelegd. Zij is van mening dat het plan voldoet aan redelijke eisen van 
welstand en adviseert akkoord te gaan. 

Opmerking ten overvloede: 
De commissie wijst op de kwetsbaarheid van detail 3 en geeft als suggestie 
mee hier noq eens bouwkundiq naar de kijken. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord 

4 I Aantal voorqaande behandelingen: 1 

3.803.00 

Omgevinqsverqunninq (nieuwbouw) 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Molengouw 34B in Broek in Waterland 
Individuele woning 
realiseren van een nieuwe woning 
2.4. dorpslinten 
Z-2018-250 
Voldoet aan bestemmingsplan 

grote 
com. 

Bevindingen 
12-11-2018 

De ontwerper is aanwezig om het plan toe te lichten. Het betreft een aanvraag 
omgevingsvergunning voor het slopen van twee schuren en het realiseren van een 
nieuwe woning aan het dorpslint van Broek in Waterland. De woning bestaat uit één 
bouwlaag met zadeldak voorzien van tuitgevel geheelopgetrokken uit metselwerk. Aan 
de linkerzijde een houten aanluifing. 

Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria uit 
gemeentelijke welstandsnota, deelgebied dorpslinten, een gewogen welstandsgebied 
met een bijzondere beoordeling. 

Bevindingen commissie: 
De Molengouw is een belangrijke toegangsweg van en naar Broek in Waterland en 
vormt een dorpslint met voornamelijk eenzijdige bebouwing. De bebouwing aan het lint 
bestaat overwegend uit één bouwlaag met zadeldak. De gebouwen zijn zorgvuldig, 
traditioneel en ambachtelijk gedetailleerd. Het hoofmateriaal voor de gevels is veelal 
hout en soms baksteen, de kozijnen zijn van hout. Ook komen er variaties voor waarbij 
de onderbouw van metselwerk en de topgevel van hout is. Het kleurgebruik is 
traditioneel. De commissie heeft bezwaar omdat het plan niet past binnen de typerende 
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cultuurhistorische, landschappelijke en architectonische karakteristieken van het 
gebied. Zij is van mening dat de voorgestelde gevel, geheel van baksteen, te rijk is voor 
het landelijke gebied en meer past in een stedelijke omgeving. De commissie geeft aan 
dat het om de soberheid en de eenvoudige detaillering van het landelijk gebied gaat. Zij 
stelt dan ook een houten topgevel voor of om de gevel wel geheel in metselwerk, maar 
dan met een sobere detaillering, uit te voeren. 
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 
belangstellinq teqemoet. 

Advies 12-n-2018 Niet akkoord, nader overleg 

Bevindingen De ontwerper is aanwezig voor een toelichting. Het plan is verder 
26-1.1- 2018 uitgewerkt naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie. De 

woning is aan de voor- en achtergevel voorzien van een houten topgevel. 
passend in het landelijk gebied. 

Bevindingen commissie: 
De commissie spreekt van een verbetering ten opzichte van het vorige plan 
en acht het op deze wijze meer passend in het landelijk gebied. Zij is van 
mening dat er voldoende aan haar opmerkingen tegemoet is gekomen en 
adviseert akkoord te qaan. 

Welstandscriteria Gebiedsqerichte criteria 

Advies Akkoord 

5 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

180105 Bouwadres Aandammergouw 10 in Zuiderwoude 
Soort bouwwerk Agrarisch bouwwerk 
Omschrijving realiseren van een veestal 
Welstandsnota 2.7. Landelijk gebied 
Code gemeente Z-2018-257 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen De opdrachtgever is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een 
26-1.1-2018 aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een veestal naast 

de bestaande stal. De nieuwe stal komt in de richting van het slotenpatroon 
te liggen en is traditioneel vormgegeven bestaande uit een rechthoekige 
onderbouw met zadeldak. De materiaalkeuze is gelijk aan de bestaande 
stal. De onderbouw wordt uitgevoerd in beton met metselwerkprofiel. De 
kopgevels worden uitgevoerd met donkergroene gevelpanelen en het dak 
met metalen golfplaten in de kleur antraciet. Tevens is met de elektrische 
installatie rekening gehouden met de toekomstige plaatsing van 
zonnepanelen. 

I::ieoordeli ngskader: 
De commissie heeft het plan beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte 
criteria uit de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied Landelijk gebied, 
een gewogen welstandsgebied met een bijzondere beoordeling. Daarnaast 
heeft de commissie bij de beoordeling gebruikt gemaakt van de criteria voor 
agrarische bedrijfsbebouwing. 

Bevindingen commissie: 
De commissie is positief over het voorliggende plan en acht het passend in 
landelijk gebied. Zij is van mening dat het plan voldoet aan redelijke eisen 
van welstand en adviseert akkoord te qaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor aqrarische bedrijfsbebouwinq 

Advies Akkoord 
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