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De Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ), die ressorteert onder het ministeric van Ondenvijs, Culruur cn

Wetenschappen, is het centrale expertise- en kennisinstituut op het terrein van de monumentenzorg'tn Nederland.
De RDMZ streeft een blijvende integratie van waa¡devollc cultuurhistorische elementen in het ve¡anderende

leefmiüeu na en wil de kennis van en de waardering voor historische stads- en dorpsstructuret en monumenten vân

geschiedenis en kunst bevorderen.

@ Copyrþht Rijksdienst voor de Monumentenzorg, augusnrs 2005
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1 INLEIDING

De gemeente Watedand heeft besloten tot âctuâlisering van verouderde
bestemmingsplannen. In dat kader komt ook het bebouwde gebied van Broek in Waterland
aan bod. In het bestemmingsplan voor Broek in Watetland wordt een Beschrijving in
Hoofdlijnen opgenomefl waarin de bijzondere kenmerken van het plangebied vastgelegd
worden. Deze Cultuwhistorische Verkenning (CY) zal mede de basis vormen voor die
Beschrijving (?togtamma van Eisen herziening bestemmingsplannen Broek in l7atetland,
blz. 4,75-02-2001).

De Rrjksdienst voor de Monumentenzotgbrengt het instrument van de CV in omloop ter
ondersteunirìg van een samenhangende belangenafweging op gemeentelijk en provinciaal
niveau, maar eveneens ter stimulering van onnvikkelingsscenarìo's op basis van culturele
identiteit. Dit alles met de verwachting dat de CV acuef zalbijdragen tot een ku¿aliteitsbewust
proces van heronfwelp en ontw'ikkeling. De CV richt zich op het aângeven van
mogelijkheden voor nieuwe ruimtelijke en functionele onnvi-kkelingen, in het licht van
bestaande cultuurhistorische waarden en beredeneerd va¡ruit de historisch-ruimtelijke
ontwikkelingen in het gebied.
De Cultuurhistorische Verkenning is een instrument vân de Rijksdienst voor de
Monumentenzorgdat, doorgaans in een vroeg stadium van planvorming, het
cultuurhistorische belang va¡r het plangebied belicht in relatie tot toekomstige
ontwrkkelingen. Daartoe wordt een beknopte schets van de ruimtelijke ontwikkeling van het
gebied plus een overzicht van de cultuurhistorische waa¡den gegeven þoofdstukken 2 en 3).

Beide hoofdstukken kunnen dienen als basis voor de te herziene bestemmingsplannen voot
het gebied. Op gtond van deze nvee hoofdstukken worden in hoofdstuk 4
aanknopingspunten voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen benoemd. In het geval van
Broek in Watedand wordt op basis van een ruimtelijke waarderingskaart de
ont'vikkelingsrichting voor een aantal onderwelpen gegeven. Het gaat om eventuele
uitbreiding van het huidige beschermde gezicht, om potentiële inbreidings- en
uitbreidingslocaties, om de kwaliteit van groen en openbare ruimte en om
verkeersaÂ¡¡ikkeling en parkeren.
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HI ST ORIS CH-RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

2.1 Algemeen
In de elfde en t\¡/aalfde eeuw werden de uitgestrekte veengebieden van Watedand ontgonnen
en als bouwland en weiland in gebruik genomen. Het veengebied strekte zich aan de
oostl<ant aanvankelijk uit tot in het huidige IJsselmeer. Bij stormvloeden en overstromingen
in de tweede helft van de trvaalfde eeuw ging veel land verloren. Het Almere, waaruit later de
Zt;úderzee ontstond, breidde zich sterk uit en ìØaterland werd herschapen in een aantal
(schier)eilanden en verscheidene meren. Bij de verhoogde kwetsbaarheid van het land voor
het watet speelde tevens de daling van het maaiveld als gevolg van het inklinken van de
veengrond een rol. De vergtoting van het Almere vormde aanleiding om het bestaande land
van dijken te voorzien. Zo ishet dijkttacé ter plaatse van bij voorbeeld Monnickendam circa
1180 gereed gekomen.
Door voortgaande inklinking van de bodem bleek rond de veertiende eeuw akkerbouw
nauwelijks meet mogelijk en werd volledig ovetgeschakeld op gtasland, waawoor een minder
diepe ontwatering volstaat.
Het veengebied van de Zaanstreek en Watedand is aan de hand van vetschillende
ontginningsblokken opengelegd. De typerende, opstrekkende verkaveling is op veel plaatsen
nog goed herkenbaa¡. In Waterland zljn dtt (in vergelijking met bij voorbeeld de Zaanstreek)
in het algemeen relatief kleine blokken, vaak met een ondeding afrvijkende
verkavelingdchting.
De oorsptonkelijke woonplaatsen zijn veelal verlaten onder invloed van vernatting van het
milieu. In een enkel ander geval is de bewoning opgeschoven naar een nieuwe plek. De
oorspronkelijke woonplaatsen zijn niet of nauwelijks meer herkenbaar aan ðe oppervlakte
van het huidige landschap. Archeologische sporen zijn echter op verscheidene plaatsen
aangetroffen. De vorming van de huidige dorpen in Waterland, of beter gezegd het tijdstip
waaroP op min of meer de huidige plaats de nederzetting begon is niet in alle gevallen met
zekerheid vast te stellen. In een enkel geval geeft de (hog") ouderdomvan de kerk een zekere
aanw\ztng þij voorbeeld Zuiderwoude).

I(enme¡kend voor de Watedandse do¡pen is de nauwe relatie tussen het bebouwrngspatroon
en het water. Afgezien van de do¡pen die langs de zeedijk liggen (Durgerdam, Uitdam) geldt
voor de andere de ligging aan of bij het water, waarbij de watedoop of de wate¡partij een
structurerend element voot de plattegtond is. Heel duidelijk is dit het geval bij Broek in
Waterland, Holysloot, Watergang, Ransdorp en Ovedeek. Alleen in Zunderdo¡p is deze
relatie minder goed zichtbaar. Het belang van het water als structurerend element komt voort
uit de landschappelijke structuur die zeer sterk bepaald wordt door v/atedopen van allerlei
vormen en afmetìngen. Ook wijwel alle vervoer speelde zich tot ver in de 19d" eeuw over het
water af.

De relatie met het water was op twee schaalniveaus aanwezig: in de eerste plaats de figgmg
van de nederzetting als geheel ten opzichte van het water. Daarbij valt op datwaar sprake is
van de ligging âân een smalle waterloop met een wij regelmatige oevedijn de
dorpsplattegrond ook vrij regelmatig is (Zunderdo¡p, Ransdorp, \Watergang). Wanneer het
do¡p aan een breder water ligt, met een gebogen of verspringende oevedijn is ook het beloop
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van de dorpsstraat en de ligging van de huizen daaraan veel onregelmatiger (Holysloot, Broek
in Waterland).

2.2 Broek in Vaterland
De oudste vermelding van Broek dateert uit de 13¿. eeuw. De oudste kerk, voodoper van het
huidige gebouw op dãzelfde plek, heeft vermoedelijk een 1Sd"-eeuwse oorsprong. Èr zijn in
of tond Broek nauwelijks archeologische gegevens bekend die iets duidelijk maken over de
vroegste topogtafische geschiedenis. Concrete, zt1 het entgszins gestileerd weergegeven
informatie over de ruimtelijke structuur van het do¡p verschaft de plattegrond in het
I{aa¡tboek van Waterland van 1588/89 (afb. 1). De huidige plattegrond van het oude do¡p is
dan in beginsel a nwezigi de lintbebouwing op de oostelijke oever van het water dat de
BeLmermeer, Broekermeer en Noordmeer met elkaar verbindt. Alleen de westeJijke oever van
het noordelijk deel van deze watedoop kent bebouwing en ook is de aanzet tot
lintbebouv¡ing landinwaarts ter plaatse van de huidige l{eerngouw aangegeven. Het
bebouwingsLint op de oostelijke oever is dan nog een ononderbroken geheel. Deze sinratie
verandett n 1634, wanneet de Broekervaart op Monnickendam wordt gegraven. De nieuwe
vaarverbinding met iaagpad verbetert de onderlinge bereikbaarheid van de Noord-Hollandse
steden, maar de zatlleg haaks op het bebouwingslint van Broek, betekent ook een kleine
onderbreking in de continuïteit van dit lint.
De meren in de omgevrng van Broek v/orden in de jaren 30 van de 17d" eeuw drooggemalen

@roekermeet, Belmermeet, Noordmeer). Bij de droogmaking van de Broekermee¡polder
(1628) blijft ter hoogte van Broek een restruirnte over, het huidige Havenrak. Of dit water
ook daadwerkelijk als haven heeft dienstgedaan, valt uit de huidige situatie niet meer af te
leiden. De aanwezigheid van þoene kaden' duidt in ieder geval op een weinig intensief
gebruik in de recente tijd. Ook de oude naam voor dit water, 'Avenrak' geeft enige twijfel
aan een havenfunctie. De droogmaking vindt plaats in een pedode dat Broek grote welvâart
kent. De n 761'3 opgerichte Unie van Waterland leidt tot een proFrjtelijke ontwikkeling van
handel, zeev^ rt en haringvisserij, die tot ongeveer 1650 voortduurt. Het doortrekken van de
Broekervaatt langs de Broekermeerpolder (1660) tot aan het IJ leidt niet tot het opnieuw
opleven van de hande^.

De dorpsplattegrond van 1588 blijft in de eeuwen daatna opmerkelijk constant (afb.2 t/m
4), Er is weliswaar over de hele llnie gezien een voortdurende stijging van het aantoJhuizen,
maar de bebouwingsstructLrur van het dorp blijft in essentie tot na de Tweede Wereldoodog
ongewijzigd. Een grote contintlteit kende ook het bouwen in hout, zooJs datin Waterland
(en in de Zaansfteek en plaatselijk in Westfriesland) tot in de 19d" eeuw is blijven
voortbestaan. Deze bouwwijze speelt in op het ontbreken in Noord-Holland van natuursteen
en geschìkte grondstof voor baksteen en op de aanwezigheid van een slappe bodem waarop
moest worden gebouwd. In hout uitgevoerd kon een naar gewicht lichtere constructie
ontstaan. De houten huizen ztjn alttjd voorzien van een stenen ondersteuning van enkele
decimeters tot circa een meter, die tot in de vorswrije ondergrond steekt. Voor de
aanwezigheid van houtbouw speelt voorts ftet handhaven van) de traditie een rol.
De groei van het dotp komt tot uitdrukking in de volgende cijfers: 1.632: 756 htttzen,1732'
148 huizen, 1807:266 huizen. De vetschjllende vormen van economische ontwikkelngzljn
van invloed op het dorpsbeeld en de samenstelling van de bebouw'ing. ÁJs gezegd, de op
handel en scheepvaart georiënteerde economie houdt aan tot circa 1650, daørna neemt de
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veeteelt als bron van inkomsten toe. Dit leidt bij een aantal huizen tot het aanbrengen van
'woonvie¡kanten'in de vorm van een kleine stolp. In 1750 waren daarvan nog minstens
veertig a^nwezig, clrca 1985 nog elf. Deze toevoeglngen dienden vaak als extta agtarische
bedrijfsruimte, ma t deden soms kort als zodarug dienst. In de loop van de 18d" eeuw
verdween het vee uit de vierkanten en werden deze verbouwd tot woonruimte. Vooral de

veepest van 17'l,6leidde tot een gevoelige teruggang van de veeteelt. Het ombouwen van de

vierkanten voor de woonfunctie weerspiegelt het toenemende belang van deze functie in de

1Bd. eeuw Broek wordt woonplaats voor vermogende burgers. De welstand van de

bewoners kwam tot uitdrukking in de rijke decoraties dre op de huizen worden aangebracht
en nog altijd het ka¡akter daarvan bepalen. Het dorp staat in de 18d" eeuw bekend om de

uitzondedijke zindehjkheid van de bewoners. De neiging tot schoonheid en perfectie voni
ook zijn weerslag rn de tuinaanleg, in geometrische patronen, die kleur- en ornamentrijk
werden opgesmukt. De Broeker tuinen genoten daa¡door een zekere bekendheid, maat de

vormgeving werd door derden niet altijd gewaardeerd en soms als 'levenloos' en

'natuurvijandig' bestempeld. Naast de geometrisch aangelegde tuinen verschijnen tond 1800

enkele zeer grote tuinen met een landschappeLjke aanleg. Deze tuinen zrln aangelegd op een

relatief smalle opstrekkende kavel en hebben een diepte van meer dan 300 m. Door de

stormvloed van L825, die de Zuiderzeedilken deed doorbreken en Watedand deed

onderlopen, zijn de tuinen verwoest en zijn deze niet in die vorm opnieuw aangelegd. Dit zaJ

vooral voor de beplanting hebben gegolden, want op het kadastrale minuutplan van
1,812/t832 is de aanleg van slingerende vijveqpartijen nog goed zichtbaa¡. In het huidige
landschap onderscheiden de voormalige tuinen zich naar gtondgebruik niet van de omgeving
(moestuinen en gtasland), maar zljn er van de aanleg rudimenten ztchtbaar in de vorm van
gebogen lijnen (als sloot of kavelscheiding). Dit is zichtbaar bij de tuin aan het noorden van
het Roomeinde, behorende bij een huis dat daar tussen 1807 en 1849 was gelegen en dat wel
eens als het 'schoonste gebouw benoorden het IJ'werd aangeduid. Na afbraak van dit huis

v¡erd daar in 1850 de begtaafplaats aangelegd.

De do¡psbebouwing ligt in de vorm vân een lint langs het water, in de meeste gevallen met
de voorzijde van het pand aan een pad of weg op de oever. Bij voldoende ruimte is dit pac
aan twee zijden bebouwd. Ligt het pad dicht langs het water dan is alleen de landzijde
bebouwd en is de ruimte tussen pad en v¡ater als (over)tuin in gebruik. Het pad van
Roomeinde is aan beide zijden bebouwd, dat van het Leeteinde voornameliik aan é.én zljde.
Beide vormen van bebouwing doen zich op frauewjze voor âan De Erven: komend vanaf
de kerk zijn eerst beide zijden van de weg bebouwd. Als de erven aân watenljde te smal

worden, houdt de bebouwrng langs het water op en zijn de ewen als (over)tuin in gebruik.
De varianten in enkelzijdig of tweezijdig bebouwde paden, de afrvisseling van openbaar en

particulier groen zorgen voor een variëteit aan dwarsproEelen.
Ingezoomd op het niveau van de afzondedijke huispercelen waren dezevaak door sloten van
elkaar gescheiden. Soms gold dit de afzondedijke percelen, soms was et om de drie of vier
percelen sprake van. Dit is bij voorbeeld goed zichtbaar op het kadastrale minuutplan van
1,81,2/1,832 te Broek in Waterland (afb. 3). Na 1832 is dit kenmerk minder algemeen
geworden, overigens zonder geheel te verdwiinen en nog steeds komen op verschìllende
plekken in het dorp tussen de huiskavels zeer smalle slootjes voor.
De hierboven beschreven wijzigingen gelden nadere in vullingen van de do¡psstructuur; de

plattegrond van het do¡p blijft vrij constant. De plattegronden van 1756, van 1,832 en enkele

edities van de topograFrsche kaa-rt vertonen ondedrng een sterke gelijkenis.
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Een belangrijke ruimtelijk-structutele ingreep vorrnt de aanleg van de provinciale weg in
1938, op de noordoever van de trekvaart. De continuïteit van het bebouwingslint Zuideinoe
- Do¡psstraat wordt hietdoor veel sterker dan voorheen onderbroken (afb. Q. Na de Trveede
Weteldoodog, vooral in de jaren '70, komen aa¡ de oost-en zrttdzijdevan het dorp
verschillende uitbreidingen van woonwijken tot stand.
Het bebouwingsbeeld ondetgaat in het beschermde gezicht de afgelopen decennia een zekere
verstetking van het historische beeld door vervanging met nieuwbouw in een historische
vormgevìng. Betrekkelijk recent Q001) vond dit plaats aan De Erven 4 en 32. Het
eerstgenoemde pand bezat nog vzel een oude kem, voor de vemieuwing van de buitenzijde is
teruggegrepen op oude foto's.
Voorts is op verschillende punten in het dorp aan de gtoenvoorziening gewerkt op verzoek
van de Veteniging Oud Broek in Watetland wetd in een door Staatsbosbeheer opgesteld
bomenplan aandacht geschonken aan de boombeplantirg op het parkeerterrein tussen de
oude dorpskom en de nieuwbouwwijk, met de bedoeling een groene overgangszone re
creëren (1973). Door diezelfde verenigingwerd in datzelfde jaothetNesje met wilgen en
populieten beplant waarmee op den duur een zuiverende en afschermende functie tegen
lawaat en stank van de provinciale v/eg zou worden beteikt, zowas de ver$iachting. Bij de
restauratie van het l{erkplein (1981) vormden historische gegevens een belangrijke bron voor
de inrichting waarbij een reeks van gekandelaberde linden is geplant. Onder andere prenterl
van Comelis Schoon uit circa 1760 vormden voor de beplanting het referentiebeeld.
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3 HUIDIG RUIMTELIJK KAR,A,KTER

3.7 Het dorp
Het huidige ruimtelijke karakter van Broek in Waterland wordt nog altijd bepaald door de

lineaire ligg.tg van de do¡psbebouwing langs de natuutlijke oevers van de Watedandse
waterlopen: het Leeteinde, het Havenrak, de Dorpsstraat en het Zuideinde langs de oostelijke
oever en het Roomeinde en de Erven langs de westelijke oever.
Het functionele zwaartepunt Jigt vanouds in de dubbelzijdig bebouwde noordzijde van het
do¡p met de kerk en het voormalige raadhuis. Ten zuiden van het Haverrak is later nabij de

kruìsing met de trekvaart, in het gebogen straatje van de Laan een t\¡/eede concenffatie van
bebouwing ontstaan. De bebouwing ligt in vrijwel alle gevallen aan smalle sttaatjes die in
mindete of meerdere mate een bochtig beloop hebben. Openbare ruimten van enig formaat
ziln ntet aanwezigin de historische structuur van het dorp: het l(erkplein aan de oostzijde
van de l(erk kent zeer bescheiden afmetingen. Een andere pleinachtige ruimte bevindt zich
aan de zutdz4de van de kerk, overgaand in de versteende kade langs het water (de 'kade'
langs het Haventak is voor zo yer bekend nooit verhard geraakt en bestaat uit gras). De
kleinschaligheid van de ruimtelijke structuur is daarmee een algemeen kenmerk van het
historische Broek in Watedand.

De open rurmte van het Havenrak is ruimtelijk en landschappeJijk van bijzondere waarde.
Vanuit de beslotenheid van het dorp is nog altijd, over het water heen de ruimtelijke
samenhang met het open weidegebied van ìØatedand aan'wezig. Van bijzondere visuele
waa¡de is het knooppunt van de dtaaibrug met de kerk en het vootmalige raadhuis, beschut
gelegen onder de hoge bomen ter weerszijden van de weg. Het is het schamierpunt tussen de

openheid van het water en de beslotenheid van de dorpslinten.
Vãot het landelijke, bijna idyllische karakter -ran Broeli is verder ook het onbebouwde eiland
aan de oude doorvaartroute, het Nesje, en de naar soort en grootte aÃ¡¡isselende
boombeplantirg ir de particuliere tuinen aan het v/ater van belang.

De hoge concentratie van histotisch waardevolle, rijkversierde houten woonhuizen genrrgt
nog altijd van het vanouds geliefde buitenleven in Broek in Watedand. Het silhouet van het
dorp in de hoogopgaande beplanting met de bekrorungvan de ranke torenspits van de

Nededands Hervormde Kerk vormt in het ooen landschao van Watedand een markant
oriëntatiepunt.

3.2 De ligging in het landschap
Bij de tand van de bebouwde kom aan de westzijde van het dorp is over de volle lengte de

rechtstreekse ruimtelijke samenhang tussen de (oude) dorpsbebouwing en het open,
agtarische gebied bewaa¡d gebleven. Hier is nog altijd de ruimtelijke situatie herkenbaar van
een kleinschalige nederzetting in de vorm van lintbebouwing binnen de beschutting van
beplanung te midden van de weidsheid van het lege land. Het voetpad tussen Watergang en

Broek is voor de belevrng van de kenmerkende langgerekte verkaveling van het
veenweidegebied -de Woudweeren- van bijzondere betekenis. Yanaf de provinciale weg is
ter weerszijden de strakkere verkaveling van de Broekermeerpolder herkenbaar, evenals het



blarJzijde

8

kenmerkende beloop van de ringdijk van deze droogmakerij die de overgangnaør het dorp
markeert.

Aan de oostzijde van Broek is de relatie tussen de bebouwde kom en de omgeving wel
gewtjzigd. Hier is aan de achterztjde van de bebouwing langs het Havenrak de voomaamste
naoorlogse do¡psuitbreidrng tot stand gekomen. Deze uitbreidrng is min of meer op zichzelf
staand, gescheiden van het dorp aangelegd. Het parkeefterrein dat deel uitmaakt van de
uitbreiding is volgens een plan van Staatsbosbeheer met bomen beplant met de bedoeling
om een groene overgangszone te scheppen tussen de oude do¡pskom en de nieuwbouwviijk.
De beplanting met platanen is vootal langs de randen van het terrein aangebracht (waarbij
een uitsparing is gemaakt om zicht op een voormalige boerdenj te behouden). Ondanks deze
aanplant met bomen en daarmee het gÍoene karakter van de randen van het pleìn is door het
stenige katakter van het parkeetterrein de overgang naar de oude dorpsstructuur toch
tamelijk 'hard' gebleven. Daarbij speelt mee dat door de maat van het parkeerterrein en de
hoogte van de aangrenzende nieuwbouw dit grootscholige elementen zijn, vergeleken met de
daataan grenzende kleinschalige inrichting van het historische Broek. Door de beplante,
diepe erven van de bebouwing aanhet Havenrak en de smalle voetgangersdoorsteken is het
historische dorpsbeeld van binnenuit gezien echter ongeschonden gebleven: de nieuv¡bouw
en het parkeetterrein zljnvanaf het Havenrak nauwelijks waarneembaar.

Op één plek aan de oostkant van het do¡p is de relatie tussen de oude dorpsstructuur en het
buitengebied bewaard gebleven, dankzlj de aanwezigheid van een weiland tussen de
I{eerngouw en het sportterrein. Vanwege de openheid van dit weiland is er in
noordoostelijke richting contact met het open weidegebied, ondanks de aanwezigheid van
enkele woningen vanvitj recente datum op de plek waar de Keerngouw een bajonetvormige
verspringing maakt.
Ook vanaf de Drs. J. van Diswegzljn weidse blikken op de omgeving mogeìijk, maar bij deze
weg gaat het niet om een oude structuuÅtjn rrraat om een vrij recent aangelegde weg langs de
buitenkant van het do¡p, Vanaf de Drs. J. van Disweg gezien gaat de lintbebouwing van het
Leeteinde schuil achtet de beplanting van het sportterrein en het extensief ingerichte
restgebied, dat een recreatieve bestemming heeft (zeilliamp, kanoverhuur).
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4 ONTWIKKELINGSRICHTING

4.1 Het beschermde gezicht
De omvang van het bestaande beschermde gezicht is destijds voornamelijk bepaald door de
ondedinge samenhang van de historische bebouwing gezien vanuit het hart van het dorp.
Volgens de huidige inzichten verdient een ruimere omgrenzing de voorkeur op basis van de
volgende argumentatie.
In het overgtote, noordelijke deel van Broek in Watedand is het historische ruimtelijke
ka¡akter in samenhang met het omringende agrarische gebied bewaard gebleven, althans aan

de westzijde van het dorp. Aan de oostzijde is dat in veel mindere mate het geval. Met een

uitbreidrng van het beschermde gebied aan de westzijde voþns afb. 5 wordt het belang van
die gave relatie tussen bebouwd en onbebouwd gebied erkend en zal de beschetmrng niet
alleen op de nederzettin g zelf , maar ook op de ligging van het dorp in het landschap zijn
gericht. Het gaat daart:.ij prim^ir om het vdje zicht vanuit het buitengebied op het dorp. Het
bewaren van de openheid in het noordoostelijk deel van de Broekermee¡polder is de reden
om dit deel van de polder (ook ten zuiden van de provinciale weg) in het voorstel te
betrekken. Het feit dat een deel van het buitengebied al onder de beschermende werking van
het bestemmingsplân buitengebied valt betekent dat in het bestemmingsplan voor het
beschermde gezicht naar het bestemmingsplan voor het landelijk gebied verwezen kan
wotden; er hoeft voot dit butengebied geen nieuw bestemmingsplan te worden vastgesteld.

De relatie tussen de histotische structuur en het buitengebied is aan de oostzijde van het
dorp ter hoogte van de l(eemgouw nog aânv/ezig en zodanig van l¡valiteit dat een

uitbreiding van het beschermde gezicht ook hier verdedigbaar is. AJs weg met lintbebouwing
komt de I{eetngouw al op de vroegste plattegronden voor. Een deel van de huidige
bebouwing heeft cultuurhistorische waarde en in de aanwezigheid van een weiland 

^ 
fl de

noordzijde van deze weg ligt de relatie met het buitengebied.
De meer op zichzelf staande clusters van karakteristieke bebouwing, zoals ten zuiden van de
provinciale weg, zijn als object nog wel aanwezig maar de onderlinge ruimtelijke samenhang,
evenals de relatie met de omgeving heeft te veel aan waarde ingeboet om hier een uitbreiding
van de bescherming te rechtvaardigen. Voorts is het Zuideinde door de aanleg van de

provinciale weg ruimtelijk gezien van het noordelijk deel van het dolp afgesneden waa¡door
uitbreiding van het gezicht in zuidelijke richting mindet voor de hand ligt.

Mogelijkheden om beide dorpsdelen meer op elkaar te laten aansluiten en de samenhang
tussen beide voelbaar te maken hjken beperkt. De aanwezigheid van de provinciale weg en

van het naast gelegen kanaal zorgefl er voor dat de puntenwa l Zurdeinde en Dolpsstraat op
elkaat aansluiten op ruime afstand van elkaar liggen. De kade langs het kanaal en de strook
grond tussen weg en kanaøJ. en de beplanting langs de weg komen daar nog bij en maken dat
de structuur ter plaatse een sterk dominante zuidwest - noordoost gerichte oriëntatie heeft.
Deze richting is momenteel geheel overheersend ten opzichte van de noordwest -
zuidoostelijke richting van Dorpsstraat en Zvjdeinde. Een rechtstreekse, niet door andere
elementen onderbroken doorgaande route vân Do¡psstraat naar Zujdeinde zou de meest
krachúge vorm van verbondenheid tussen beide kunnen zljn, maar de realisering daawan zou
een aanzien)t1ke technische en hnanciële rngteep betekenen.
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Binnen het aangegeven gebied ztjn de ruimtelijke waa¡den niet overal van een zelfde
kwaliteit. Op de kaart (afb. 5) zrjn drie gebteden aangegeven. Het grootste gebied (rood) is
bepalend voor de idenuteit van Broek in Waterland. De rurmtelijke samenhang is hecht, de

duurzaamheid van het casco van het dorp heeft zich hier tot nu toe bewezen. Het is een

conso/idatiegebied te noernen, waarbinnen situering, schaal en rrraat v^n bebouwing en het
historische bebouwrngsbeeld van belang zijn, evenals het landelijke en tuinachtige karakter
van de onbebouv¡de percelen.
Het blauwe gebied heeft histonsch ruimtelijke gezien minder uitgesproken kwaliteiten en is
van geringere betekenis. Het zou een interuentiegebied genoemd kunnen worden, waarbinnen
met weloverwogen onderzoek nieuwe stedenbouwkundige duurzaamheid in balans met het
consolidatiegebied ontwolpen zou kunnen worden.
Het paarse gebied geldt al strategische bucltemtingsTone.Dit gebied is niet van belang vanwege
historisch-rurmteJijke kwaliteiten, maar is van belang als overgangszone tussen het
conso/idatiegeltied en de nieurvbouwwrjken. Gezien de hurdrge functies van dit terrein þarkeren,
winkels) en de daarmee verband houdende dynamiek verdient handhaving van ruimteljke
kwaliteit van deze zone extra aandacht.

4.2 Ruimteliike waarden en toekomstige ontwikkelingen

Nadere jpering uan rainteþ'ke waard¿n

Flieronder volgt een beschrijving van de waarden die bepalend zrjnvoot het huidige
ruimtelijke ka¡akter. Het zijn de nchtrnggevende ingrediënten voor de
bes temmingsplanregeLing.

Nog altijd is de dicht opeen gebouwde, maar niet aaneengesloten bebouwing op de
langgetekte verkaveling karakteristiek. De woonhutzen zijn over het algemeen relatief smal
en lang, voorzlen vân topgevel en een steil zadeldak. De huizen staan in de
verkavelingrichting dicht bij de weg. In combinatie met het gebogen beloop van de weg leidt
deze situering tot karakteristieke ruimtelijke vetspnngmgen. Hout in combinatie met een

plint van metselwerk is het katakteristieke bouwmateriaal, veelal in een lichtgrijze tint
geschilderd. De bouwhoogte is over het algemeen één tot anderhalve bouwlaag met kap
hoog.
Bij de brede, oruegelmatig gevormde verkaveling tussen Havenrak en De Erven is de ruimte
benut voor u/oonhuizen vân een meer individuele hoofdvorm, gericht op water en tuin. Bij
het I{erkplein is de bebouu¡ing in de rooilijn gelegen en is er met een enkele brede gevel met
schidkap meer sprake van v¡andvorming. In overeenstemming met de ruimere verkaveling
van de dtoogmakerij is de bebouwrnga n de Broekermeerdijk, waaronder een enkele
kaakberg, over het algemeen kleinschaliger en op grotere afstand van elkaat gesitueerd
Opvallend is voo¡ts een aantal niet-woonfuncties op ruimere kavels die een aFrisseling
betekenen in de ritrniek van de woonhuizen, zoal.s een enkele stolpboetderii, het Broekerhuis
en het schoolgebouw aan het Roomeinde.

Beplanting en watet zijn van belang voor de kenmerkende ruimtelijke samenhang van Broek.
Het Havenrak ligt met een openbare groeûsftook met een bomenrij di¡ect aan het water. -¿\.an

de overzijde wordt het wâter begrensd door de strakke, licht gebogen contour van de 17de-
eeuwse ringdijk van de Broekermeerpolder. De tussenliggende oevers worden gevormd door
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het wat grilliger beloop van de particuliete erven met de aÂvisselende hoger opgaande

beplanting in de particuliete tuinen.
Leeteinde en Roomeinde worden gekenmerkt door een grotere beslotenheid als gevolg van

hoogopgaande erfbeplanting. Van bijzondere visuele waarde in het sttaatbeeld zijn de

monumentale bomen van het kerkhof (gemeentelijk monument). Laanbeplanting of andete
vormen vafl 

^arrpla;nt 
van bomen in een bepaald patroon doet zich alleen voor aan het

I{erkplein en langs het Haverak. Bij de particuliere tuinen zrjn nogverschjllende voorbeelden
van tuinen met een strakke, geometrìsche aanleg waarbij lage geschoren heggen de indeling
van de tuin bepalen þij voorbeeld Haveruak 9 en 11). Havenrak 1, met een zogeheten
k-ralentuin, is het enig overgebleven voorbeeld van dit type tuin. Bij de tuinen behorende bii
huizen aan De Erven is er sprake van een grote openheid naar het omringende landschap.

Evenals bij het Leeteinde liggen hier enkele overtuinen aan het water.
I(enmerkend z11n de watedopen en de vetschjllende kavelsloten, die leiden tot een aantal

bruggeqes in het stratenbeloop. De bestrating is in een eenvoudig, over het algemeen in
klinkers uitgevoerd en dootgaans in het meest simpele proFtel, bestaande uit alleen een

rijstrook. Erfscheidingen bestaan in het algemeen uit lage hekken, hagen of bladverliezende
heesters, waa¡door het transparante karakter van het doqpsbeeld (dootkijkjes, zichtlijnen)
positief wordt bernvloed. De hekken zljn doorgaans niet hoger dan ongeveet een meter, de

heggen en hagen zijn meestal wat hoger, tot anderhalf of twee meter.

Nadere lpering uan d¿ relatie met het lanclschap

Vanuit het open weidegebied is het compacte dorpssilhouet met de slanke kerktoren als

middelpunt, kenmerkend gelegen binnen de beschutting vân hoogopgaande beplanung van

belang.
Aan de westziide van het doro is de stetke verwevenheid van de kavelstructuur van het
weidegebied met de strucruur-van de nederzettjng nog in hoge mate gaaf aanwezig. Ditect
achter de bebouwing liggen tuinen die het overgangsgebied vormen naar het open
weidelandschap. I(omend uit de richting Amsterdam via de provinciale weg is de weirug

gestructlrreerde, wat rommeþe, groene 'achterkant'van het dotp kenmetkend.
Deze 'achterkant' heeft ten noorden van de Broekermeerdijk ter hoogte van de begraafplaats

aan het Roomeinde een diep in het u¡eidegebied instekend kavel met kleinschalige tuintjes,
waann de in 1825 verwoeste monumentale tuinaanleg nog hetkenbaa¡ is in het beloop van
enkele slootjes. Van een tweede, zuidelijker gelegen monumentale tuinaanleg is niets meer

herkenbaa¡. Daarmee zijn beide tuinen nog slechts in zo rudimentaire vorm aanwezig dat
vanuit een cultuurhistorisch oogpunt daarin niet of nauwelijks een motief zit tot herstel (of
herintroductie) van groots chalig aangelegde tuinen.
In verband met zichtlijnen vanuit het dorp op het omringende landschap is de

instandhouding van het groene, onbebouwde katakter van het Nesje en van de kavel langs de

Keemgouw van belang.

To e kons tìge o n twi k ke li nge n i n he t Co ns o li datì ege bi e d
Het consolidauegebied komt in hoofdzaak overeen met het huidige beschermde
dorpsgezicht. Er is sprake van een sterke historisch rurmtelijke samenhang met een hoge

concentratie van historisch waardevolle bebouwing. Het is een gebied in balans datvnagt
om een zorgvuldige kleinschalige aanpakin geval de noodzaak tot vetandering of
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vernieuwing zich voordoet. Dit geldt bij voorbeeld voor vervanging van bestaande
bebouwing. Het is van belang tot passende reparaties in het hechte weefsel van de

nedetzetting te komen, waarbij bescherming van het bestaande stedenbouwkundige
evenwicht uitgangspunt is.

Voor onbebouwde ruimten geldt dat deze in de vorm van openbaar of particuJier groen of rn
de vorm van water een bijdrage leveren aan het groene karakter van het do¡p en a nhet
transparante dorpsbeeld. Verdichting van de bebouwing met nieuwe (woon)eenheden zou
deze karaktensuek doen verminderen en wordt daarom sterk afgeraden.
Ook de openbare ruimte verdient bijzondete aandacht. Consequenties van veranderingen in
gebruik als een toename van het verkeer of van de parkeerfunctie vragen om een afwegrng
ten opzichte van het grotere geheel. Het is van belang dat de toekomstige maatregelen in dit
gebied gericht zijn op een beleid van consolidatre.
Er doet zich een concrete vr 

^gn 
ar parkeetruirnte in het do¡p voor, waarbij het weiland

langs de Keerngouw als mogelijke optie bij de gemeente in beeld is gekomen. In deze CV
wordt voorgesteld om dit weiland met aangrenzende l{eerngouw en een deel van de
daarlangs gelegen bebouwing in de uitbreiding van het beschermde gezicht te betrekken.
Tevens is gesteld dat het belang van het weiland ligt in de openheid waârdoor vanaf de
I(eemgouw zicht mogelijk is op het omringende weidelandschap. Een eventuele
parkeerfunctie voor een deel van dit terrein is niet bij voorbaat uitgesloten: een belangijk
deel van het tetrein zal de huidige openheid dienen te behouden om de relatie met het
buitengebied te kunnen handhaven. Dat betekent dat mogelijkheden voor parkeren langs de
noordelijke rand of de westkant van het terrein liggen. De inpassing van een parkeerterrein
zaJwat de vormgeving betreft bijzondete aandacht moeten krijgen: zaken als
verhardinçmatenaoJ, het al dan niet verdiept aanleggen, het al dan niet aankleden van het
terrein met groenelementen zullen nader onderzocht moeten worden.

T o e ko rn Íige o n twi k k e I i nge n i n h e t I n îe rue n t i ege lt i e d
Het interventiegebied vormt de overgang hrssen de historische nederzetting en het open
weidegebied. Dit gebied is gering van omvang. Met weloverwogen stedenbouwkundig
ontwe{P kunnen nieuwe ontwikkelingen hier leiden tot een goede aanheling en afronding van
Btoek ten opzichte van het !Øatedandse landschap. Het is de opgave om in deze gebieden
nieuwe duurzaamheid te ontwerpen in aansluitirg op de bestaande duurzaamheid van het
consolidatiegebied. Met de historisch ruimtelijke kenmerken als leid¡aad is er perspectief op
goed resultaat.

In het intewentiegebied is er een kans op ruimtelijke verbetering van de overgang tussen het
dorp en de omgeving met behulp van kleinschalige nieuwe ontwi.kkelingen.
Uitgangspunt hietbij is het benutten van de bestaande ruimtelijke structuurdragets in het
do¡p. Deze structuurdragets zijn de kronkelende waterloop (naamloos op de kaart; langs dit
watertje ligt de kanoverhuur) en het noordelijk deel van het Roomeinde.
De kronkelende watedoop blijkt op de kaart meer dân de meeste andere watedopen in het
gebied sterk bochtig van karakter en wisselend van breedte te ztjn. Het maakt daarmee een
meet 'natuurlijke'indruk dan de andere waterlopen in het do¡p die een strakker beloop
kennen. Deze 'natuudijkheid' ten opzichte van andere watedopen is een bijzondere kwaliteit
die het waard is om behouden te blijven. Handhaving van het natuudijke karakter kan
worden beteikt door op de oevers een zone van ontwikkelingen (althans van bebouwing) te

I
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vrijwaren. De huidige kanoverhuur sluit als functie goed aan op het karakter van het wâtertje.
Het onbebouwde deel van het interventiegebied is door een enkele kavelsloot verder
opgedeeld. In de begrenzingvan het sportterrein is de noordwest - zuidoost lopende
verkavelingsrichting van het 

^angreflzende 
verkavelingsblok te herkennen. Het beloop van

de Drs. J. van Disweg volgt het vroeger aantvezige slotenbeloop ter plaatse. Het tertein
westelijk van de kanoverhuur maakte oorspronkelijk deel uit van een ontginrungsblok met
een met een betrekkelijk 'los'verkavelingspatroon þij voorbeeld in vergelijking met de

verkaveling van de Binnenweeren of van de Voudweren, respectievelijk ten oosten en ten

westen van het dorp). Aan het beloop van de ene verkavelingsloot in dit terein kan dan ook
geen specifiek ruimtelijk structurele waarde worden toegekend, die bij fter)indchting van het
tetrein een doorslaggevende rol zou moeten spelen.
FIet is van belang om de Drs. J. van Disweg te handhaven als ontsluitìngsweg/rondweg en

niet een structuurbepalende functie te geven waadangs nieuwbouv¿ gerealiseerd kan worden.
In het resterende gebied kan met functies als sportterrein en parkeerterrein een informeel
gtoen gebied ontwolpen worden als kenmerkende overgang tussen het dorp en het landelijke
gebied.

S tategi s c lt e b et c h e rz i ngs 1o n e

Bij eventuele herinrichtingen in het gebied tussen het Nieuwland en de achterkanten van het
Havenrak is het van belang dat het bestaande groene karakter met de ondergeschikte
doorsteekjes tussen Havenrak en parkeerterrein gehandhaafd kan blijven
Ter hoogte van het huidige parkeerterrein kan bij de aansluitirg op de historische stmctuur
aansluiting worden gezocht bij het groene karakter en de kleinschaligheid van de historische
structuur. Het is vooral de gtootschaligheid van het parkeetterrein ten opzichte van de

historische sü:uctuur die de overgang tussen beide ongemakkelijk maakt, ondanks de

lerzachtende' bomenrij langs de rand van het parkeerterrein. Een meer besloten,
kleinschalige inrichting in plaats van het huidige parkeerterrein, kan hier zorgen voor een

soepele overgâng tussen oud en de nieuwbouw aan het Nieuwland. Als zodanig kan dit
terrein als een inbreidinggebied worden beschouwd.

(

J

j
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gemeente Broek 1n waterrando

Het beschermde dorpsgezlcht omvat het op de(Rrjtsai'enst voor de lr40numentenzorgr Dr .240)11Jn omgrensde gebied.

biJgevoegde kaarl
door een stlppel_

Evenals het merendeel van de andere Noord_Ho1landse neder_zettlngen, dle ziin gel-egen rangs d.e voonnalige Zuiderzee,ontstond ook Broek in vrraterland, dat reeds Ín de 1)de eeuwwordt vermel-dr op de praats waar een afwateringsstroom in zeeultmondde- Rond een natuurJ-lJke verbredlng van deze süroom,het huldlge Havenrak, concentreerde zich de bebouwi-ng, dlezrch in noordelijke en zuldelljke rlchting nog in beperktemate uitbreldde- Het dorp verkreeg hierdoor een nogaJ- langge_rekte vorm. De gr-'rstige rigglng van de natuurr-iJke, zeer be_schut geJ-egen haven maakte dat, naast het bestaan in de rand_bouw, een groot gedeerte van de inwoners zich wlJdde aan han_del en vlsseri-J- voorar de haring- en rater de warvisvfsseriJverleende grote bekendheid aan het dorp. Door de ln 161) totstand gebrachte z.go unle van waterrand kwam de hander_ totgrote bloei en mede hlerdoor werd Broek ln h/aterland een zeerwelvar¿nd dorp. De huizen van de.kooplleden, vissers en boerenwerden overeenkomstig het gebrulk van de streek, in hout opge_trokken. De meeste van dcze hulzen werden versierd met orna_menfen, behorende tot de mode en stiJr van de verschilrendebo'rarperloden' Het dorp verkreeg hierdoor een riJk aanzien.De structuur van het dorp 1s nog geriJk aan die ult deontstaansperiode van de verschillende dorpsderen. De zo ken_merkende houtbouw overheerst ook nu nog 1n het zo karakterls_tleke dorpsbeeJ-d. schirderachtig ziJn de merendeels houtenhulzen geÌegen rond het Havenrakr waarblJ de heldere kleuren,die sterk contrasteren met de aanwe zrge boombegroeling, het ge_heel een bfjzonder proper aanzien geven. Enkere later gebouwdeu1t steen opgetrokken pandenJreft men verspreid in de dorps_bebouwi-ng aan. Óver het algemeen zijn deze zo pretentlel00s,dat ziJ nauwerlJks het hlstorlsch beeLd gewel-d aandoen.

- Langs
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Langs de oostzijde van het Havenrak zijn de hulzen, die op

vr:'ije erven ziJn gebouwd. min of meer in édn rooilij¡i gerang-
schikt, waarbij de topgevels naar de straat zLjn gericht"
OosteliJk achter deze bebouwing is thans een nleuwe wlJk gebouwdo

Langs de achtergrens der kavels, tevens de grens aan die
zijde van het beschermde gebied, zou een boombeplantlng de over-
gang tussen oud en nieuw aanmerkellJk kunnen verzachteno
Zuidoostelijk van de vroegere havenruimte treft men nog een smal
woonstraatje aano Dit straatje, l;r Laan geheten, is aan één zijde
bebouwd met een aantal waardevoll-e houten huizen, die ook weer
met de soms rijk versj.erde topgevels náar de s'traat zljn gericht.
Aan de zuidka¡¡t wordt dit van belang zijnde dorpsgedeelte thans
dclcr de Ri jksweg E 10 begrensdo

( De Nederlands Hervormde kerk staat â^n de noordzlJde van
het Havenrak. Niet alleen in het dorp, walr het gebouw door zijn
mar kante ligglng aan heË brede water een Ccmj-nerende plaats
inneernt, maar ook tot in de wijdè omgeving wordt het dorps-

'ì

sflrcuet door de toren met zijn op de open klokkenkamer gebouwde
hoge splts bepaald. De kerk bestond reeds vocr 1)51, maar ver-
kreeg pas in de 1 ?de eeuw zijn huidige vorm. fn de daarop vol-
gende eeuwcn werden ncg ta1 van wijzigingen alngebracht. Het
geheJ-e gebouw werd in 1950/51 grondig gerestaureerd. Oostelijk
van het kerkgebouw bevindt zlch het thans tot parkeerterrein
(cerder tot marktruimte) verharde vccrmal-ige kerkhof, thans
Kerkpleln geheten, De enlge .jaren geleden nog hier aanwezi'ge

, ,lngvormlge bocmbegroeiing is vocr dit doel gekapt. Het is ge-
'' wenst deze beplanting te herstellen zodra elders buiten de

hÍstorische dorpskern parkeermcgelÍjkheclen zijn geschapen"
De noordoosteliJk aan deze ruimte gelegen bebouwing is, hoewel
het merendeel weinig of geen oudheidkr.mdige waarde bezit, als
afsluitend elernent van goede schaal onmisbaaro

fn noordelijke richting vanaf de kerk ltgt langs de oostzljde
van het water het zu¡o Leeteinde. Dit smalle straatje bezit
door zijn boch'big belocp en rijke boombegroeiing een hoge schoon-
heidswaarde. In hoofdzaak is het slechts aan één kant, de oost-
ziJde, bebouwd" De merendeels oudheldkundig waardevoll-e huizen,
waarvan vermelCeinswaard is het Wee.s- en Armenhuis van de
Hervormde Diaconie, genummercl Lceteinde 16, dat in 17't5 naar

een
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een ontwerp van Ao van der Hart werd gebouwd, ziin 1on een

ve1'springende rooillJn gesitueerdo
NoordellJk is het Leeteinde door mictdeÌ van een brug met

het zoEo Roomeinde verbc;nclen. Dit Roomeinde heeft, evenqls
het zuidelijk foorbiJ het raadhuis hleraan verbonden rrDe

Ervenrt, een geheel eigen karaktero VeIe opvallend fra¡.ie hou-
ten huízen, hraarvan een aantal is gerestaureerd, begrenzen
ter vüeerszijden deze tussen de- bebouwing doorsllngerende
dorpstraato 0fschocn de bebouwing rrrijwel steeds west-ocst j.s

gericht, zÍjn ock hier de op vrije erven gebouwde huizen en

boerderijen ten cpzlchte van elkaar, sterk vcrspringend gesi-
tueerd.. Merkwaaräig is dat, ondanks de openheid vnn dc bebouv¡-

ingr een grcot ¡¡edeelte van het Rcomeinde een opvallende be-
slotenheid bezit, berwijl de relatle met de westeli jk aan!'re-

zige weilanden, Ccor de soms open erven en stegen bewaard is
gebleven. Vooral dit geJeelte van Broek in Vilaterland kan
representatief geacht wcrclen vcor het vroegere gemengde karak-
ter van boeren- en vissersdorp.

De westelijke begrenzlng van het vccrgestel-de gebied is
Iangs de dieptegrens van de kavels op een voor de hand lig-
gende wiJze gekozen, waarbij vooral rekening is gehcluden met

het sterk agrarische karakter van een groot aantal- hier ge-
legen hui-zen.

Het is van algemeen bel-ang dat het unieke karakter van
Broek ín ltraterLand met zijn cpvallende ruimteliJke structuur
en kenmerkende houtbouw, die het dorp nÍet alleen uit
hiutorische of cudheidkundlge overwegingen, mâar ook wegens
de schoonheid en het kerakter vqn het geheel tot een der
fraaiste situaties van ons land behoort, clok voor de toe-.
komst bewaard zal blijven.
De bescherrning heeft geenszins tot doel, cat de situatie wordt
bevroren. l/Ùel za\ de uit de a'.nwiJzi.ng tot beschermd gezicht
vocrtvloeiende stedebouwkundÍge r<: ,:eling het behouc van de
pra.atselijke karakteristiek, zoals hierbcven ornschreven, ook
voor de toekornst zo goed mogerijk dienen te waarborgêrle
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Nummer: 1.788

Portefeuillehoudet: Mevrouw drs. M.C.G. I(eiizer
Ondenvetp: Wij zigrng Monumentenverordening Watedand, Subsidievetordening gemeefl-

telijke monumenten en Verordening op de Commissie Stads- en Dorpsbeheer

De raad van de gemeente rùØatedand,

Gelezen het vootstel van het college van burgemeester en wethouders;

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

BESLUIT:

De Monumentenverordening Watedand2005 vast te stellen.

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat ondet:
L. monument:
a. zaak die van algemeen belang is door schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultr:tithistotische

waafde.
b. terrein dat van algemeen belang is door schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuur-

historische waarde of door de aanwezigheid van een zaak als bedoeld onder a.

2. beschermd gemeentelijk monument;
roerend, of oruoerend monument, dat overeenkomstig de bepalingen van deze verordening als

beschermd gemeentelijk monument is aangewezen.

3. gemeentelijke monumentenlijst;
de lijst waarop zrln gercg¡streerd de overeenkomstig deze verordening als beschermd gemeenteliik monu-

ment aangewezenzaken.
4. beschermd rijksmonument:
on¡oerend goed dat ingeschreven is in de ingevoþe de Monumentenwet 1988 vastgestelde tegisters.

5. bouwhistorisch onderzoek:
in schriftelijke rapportage vastgelegd onderzoek naar de bouwgeschiedenis en de bouwhistorische kwaliteit

van een monument.
6. stads- oF dorpsgezicht:
groep van onroerende zaken die van algemeen belang zijn door schoonheid, ondedinge ruimtelijke sa-

-..th"ng danwel betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde en in welke goep zich één of
meer monumenten bevinden.

A¡tikel 2 Bestemming en gebruik van monumenten

Bij de toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met de bestemming en het gebruik van

het monument.



HOOFDSTUK 2 BESCHERMDE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

para¿raaf 1 De aanwij{n¿ a/s berherrnd gemeentel/'k mlnilmenî er de re¿futratie op de gemeentel/,ke monanenteil'fst.

Artikel 3 De aanwiizing tot beschermd gemeentelijk monument

1. Burgemeester en wethouders kunnen, al dan niet op ^ nv:rr,;agvan een belanghebbende, een monument
aa¡-wïlzen als beschermd gemeentelijk monument.

2. Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op de aanwijzing tot beschermd gemeentelijk mo-
nument bepalen dat bouwhistorisch onderzoek wordt verricht.

3. De aanwijzing kan geen monument betreffen dat aangewezen is op grond van artikel 3 van de Monu-
mentenwet 1988 of artikel 3 van de Verordening op het behoud van monumenten en stads- en doqps-
gezichten in Noord-Holland.

Artikel 4 Registratie op de gemeenteliike monumentenliist

L. Burgemeester eri wethouders registreten beschermde gemeentelijke monumenten op de gemeente$ke
monumentenlijst.

2. De gemeentelijke monumentenlijst bevat de plaatselijke aanduiding, de datum van aan'vtjzlng, de kadas-
trale aanduiding de tenaamstelling en een beschrijving van het beschermde gemeentelijke monument.

A¡tikel5 Wiizigen van de aanwiizing

1. Burgemeester en wethouders kunnen de aansttjzns ambtshalve of op Ãaravta¡agvan een belanghebben-
de wijzigen.

2.,\rtikel 3lLd2isvanovereenkomstigetoepassingopdewijzigingtenz\dezelouteradministratiefvan
aatd is en de wijziging n M het oordeel van burgemeester en wethouders van ondergeschikte betekenis
ts.

3. De inhoud en datum van wi,iziging worden op de gemeentelijke monumentenlijst aangetekend.

Artikel6 Intrekken van de aaîwiizing

1. Burgemeestet en 'øethouders kunnen de aanwijzing ambtshalve of op a nvt^ gintrekken.
2. A¡tikel 3 hd 2 is van overeenkomstige toepassing op de intrekking.
3. De aanvtjzngvervalt als het monument als zodarig^ ngewezeî wordt door toepassingvan afükel 3

van de Monumentenwet 1988 of attikel 3 van de Verordening op het behoud van monumenten en
stads- en dorpsgezichten in Noord-Holland.

4. De intrekking wordt met datum op de gemeentelijke monumentenlijst aangetekend.

A¡tikel T Bekendmaking

1. Besluiten over aanvtjzing en het vervallen daarvan worden meegedeeld aan degenen die als zakelijk
gerechtigden in de kadastrale legger bekend staan en aan de ingeschreven hypothecaire schuldeisets.

2. Burgemeester en wethoudets maken hun besluit op de in de gemeente gebruikelijke wijze bekend.

Paragraaf 2 Vergunningen tot w/{gitt¿ of úop aan be¡clterwd¿ gemeentel!'ke nontlmentert

Attikel 8 Verbodsbepaling

1. Het is vetboden een beschermd gemeentelijk monument te beschadigen of te vemielen.
2. H.et is verboden zonder vergunning van butgemeester en wethouders of in strijd met aan zo'n vergun-

ning verbonden voorwaarden
a. een beschermd gemeentelijk monument af te breken, te verstoren, te verplaatsen of in enig op-

zicht te wijzigen;
b. een beschermd gemeentelijk monument te herstellen, te gebmiken of te laten gebruiken op een

zodatige wrlze dat het ontsierd of in gevaar gebracht wordt.
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Artikel9De aanvnag

1. De a nvta g tot vergunning moet de volgende gegevens bevatten:
a.. naam en adres van de a nvf get
b. tekeningen op schaal 1:100 en foto's van de bestaande situatie
c. tekeningen op schaal 1:100 van de beoogde si¡ratie
2. Burgemeester en wethouders kunnen ter beoordeling van de ^ n-øra g nadete gegevens van de ø îvr^get
verlangen, waaronder tesultaten van bouwhistorisch en vetkennend archeologisch onderzoek.

3. Burgemeester en wethouders leggen eefi ^ îvra g twee weken terinzage voor het publieþ en delen in
de bekendmaking mede dat belanghebbenden in die termijn hun zienswijze rra f voren kunnen brengen.

Artikel l0 Vergunning

1. Bwgemeester en wethouders beslissen binnen 3 maanden over een ^ 
rrvra; g. Zij kunnen het nemen

van een beslissing eenmaal verdagen voor maximaal2 maa¡den.
2. Burgemeester en wethouders kunnen aan een vergunning voor-waarden verbinden in het belang van

instandhouding vân het monument.

Artikel 11 Intrekken van de vergunning

Burgemeester en wethoudets kunnen de vergunning intekken als:

a. blijkt dat de vergunning op gtond van een onjuiste of onvolledige opgave vedeend is;

b. blijkt dat de vergunninghouder de voorwaarden aan de vergunning verbonden, niet naleeft;

c. de omstandigheden aan de kant van de vetgunninghoudet naar het ootdeel van butgemeestet

en wethouders veranderd ztjn, en wel zodantg dat het belang van het monument n¡¡aarðer.

moet wegen;
d. niet binnen '1.. 

iaar var. de vetgunning gebruik gemaakt is.

HOOFDSTUK 3 BESCHERMDE GEMEENTELIJKE STADS. OF DORPSGEZICHTEN

Artikel 72De aanwiizing tot beschermd gemeenteliik stads- of dotpsgezicht

1.. Burgemeester en wethouders kunnen een stads- of dorpsgezicht aanwijzen als beschermd gemeenteliik

stads- of dorpsgezicht.
2.De aannjztngkan geen stads- of dorpsgezicht betreffen dat aangewezen is op gtond van de Monumen-

tenwet 1988 of dat aangewezen is op grond van Vetordening op het behoud van monumenter en

stads- en dorpsgezichten in Noord-Holland.

Artikel 13 Registtatie op de gemeenteliike monumentenliist

1. Burgemeester en wethouders registreren het beschermde gemeentelijke stads- of dorpsgezicht op de

gemeentelijke monumentenlijst.
2. De gemeenteliike momünentenlijst bevat de datum van aanwljzlrrg, de gebiedsaanwijzing en plaatselijke

aanduiding van het beschermde gemeentelijke stads- of dorpsgezicht, en een beschrijving van de daann

voorkomende culturele waa¡den.

A¡tikel 14 Wiizigen en intrekken van de aanwiizing

'1,. Burgemeestet en wethoudets kunnen de aan'njztng wijzigen of intrekken.
2. De inhoud en datum van de *j"ig-g of intrekking worden op de gemeentelijke monumentenlijst

aangetekend.

ARTIKEL 15 VASTSTELLEN BESCHERMEND BESTEMMINGSPIAN

L. De gemeenteraad stelt ter bescherming van een beschermd stads- of dorpsgezicht, een bestemmings-

plan vast als bedoeld in de Wet op de Ruimteliike Ordening.
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2. Bij hun besluit tot aanltjzins van een beschermd stads- of dotpsgezicht bepalen burgemeester en
wethoudets in hoeverre geldende bestemmingsplannen als beschermerid voor het aangewezen gemeen-
telijke stads- of dorpsgezicht kunnen v¡orden aangemerkt.

A¡tikel 16 Vergunning tot slopen in een beschermd gemeenteliik stads- of dorpsgezicht

1. In beschermde gemeentelijke stads- of dorpsgezichten is het verboden een bouwwerk geheel of gedeel-
telijk af te breken zonder of in afwijking van een vergunning van burgemeester en wethouders.

2. Geen sloopvergr.rnning is vereist voor het afbreken ingevolge een aanschrijving van burgemeester en
wethouders.

3. Op het vetlenen van een vergunning zr¡n de artikelen 9 tot en met L 1 van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 4 AFWIJKTNG VAN DE YERORDENING

Artikel lT Afwiiking van de verordening

Butgemeestet en wethouders kunnen alleen aÂvijken van strikte toepassing vân deze verordening, als zij de
afwijking kunnen motiveren met redenen, die ddngend zijn en uitsluitend gedcht op het belang van de
consewering van zaken die van algemeen belang zijn door schoonheid, betekenis voor de wetenschap of
cultuurhis torische waarde.

HOOFDSTUK 5 SCHADEVERGOEDING

Artikel 18 Schadevergoeding

1. Als en voorzover blijkt dat de aatlrager van een vergunning als bedoeld in artikel 8 van deze verorde-
ning als gevolg van de weigedng da¡rvan of als gevolg van de aan de vergunning verbonden voorschrif-
ten schade lijdt die tedelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste hoott te blijven, kent de gemeente-
raad hem op zljn a rlvra^g een nâar billijkheid te bepalen schadevergoeding toe.

2. Yoor de behandeling van de 
^anvrageî 

zljn de bepalingen van de verordening ter regeling van de proce-
dute bij toepassing van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van overeenkomstige toepas-
slng.

HOOFDSTUK 6 STRAF., SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

artikel 19 Strafbepaling

1. Hij die handelt in strijd met artikel 8 van deze vetordening wordt gestraft
tweede categorie.

2. Deze strafbepaling laat de handhavingsbevoegdheden van burgemeester en
de Gemeenteu/et en de Algemene wet bestuursrecht onvedet.

A¡tikel 20 T oezicbthoudets

met een geldboete van de

wethouders op grond van

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast:
- de in artikel 141 van het Wetboek van Strafuordering genoemde opsporingsambtenaren, en
- de door respectievelijke burgemeester en wethouders en de burgemeester aangewezen personen.

Artikel 21 Inwe¡kingtteding

1. Deze verotdening treedt in werking op de dag na die vanhaar bekendmaking
2. Bij de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de Monumentenverordening Wateda¡d 1,999,

vastgesteld bij raadsbesluit van 18 november 1999.
3. De gemeentelijke monumenten die geregistreerd zrjn met toepassing van de Monumentenverordening

Watedand 1999, worden geacht getegistreerd te zljn overeenkomstig deze nieuwe verordening.
4. Aanvtagen tot vergunning die ingediend zijn vóór de inwerkingtreding van deze nieuwe verordening,
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worden afgehandeld met inachtnerning van de Monumentenvetordening Wate¡land 1999.

artikel 22 citeertitel

Deze verordening kan wotden aangehaald als "Monumen tenverordening l7atedan d 2005".

Aldus vastgesteld in de openbate vergadeting van de raad van de gemeente Watedand,
gehouden op 29 septembet 2005

De raad vôornoemd.

(Mr. E.F.Jongmans)





Bijlag e 4
Subsidieverordening

gemeentelijke monumenten 2005





Nummer:

Po¡¡sfsuillehouder:
Ondenrerp:

178F

Mevrouw drs. M.C.G. Ketlzet
Wijztging Monumentenverordening líatedand, Subsidieverordening gemeen-
telijke monumenten en Vetordening op de Commissie Sads- en Do¡psbeheer

De raad van de gemeente ìüatedand,

Gelezen het voorstel van het college van bugemeester en wethouders;

Gelet op het bepaalde in de Gemeenteu/et;

B E S LUIT:

De Subsidievetotdening gemeentelijke monumenten 2005 vast te stellen.

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onden
1. monument:
beschermd monument dat getegistreerd is op de gemeentelijke monumentenlijst, genoemd in de Monu-
mentenverordening l7atedand 2005.
2. monumentale waarde:
de waarde die wordt bepaald door de dtagende onderdelen, de vloeren en het omhulsel, alsook door die
onderdelen of objecten die voþens volgens de gemeentelijke monumentenlijst, danwel naar het oordeel
van burgemeester en wethouders specifiek van belang zijn door schoonheid" betekenis voor de wetenschap
of culnrurhistorische waarde. Als een monument volgens de gemeentelijke monumentenlijst beschermd is

vanwege één of meer objecten of onderdelen, dan wordt de monumentale waatde uitsluitend door die
onderdelen of objecten bepaald.
3. eigenaar:

degene die als zodarugin de openbare regústers ingeschreven staat, u/aaronder ook begtepen:
degene die recht van erþacht heeft,
de houder van eeû recht van opstal,
degene die een door de eþnaar afgegeven schriftelijke verklaring mede-ondertekend heeft
waaruit blijkt dat hij toekomstige eþnaar, erfoachter, of houder van het recht van opstal zal
ziin.

4. onderhoudswerkzaamheden:
werþaamheden die met enige regelmaat moeten worden uitgevoerd voor instandhouding van het monu-
ment.
5. subsidiabele onderhoudskosten:
kosten van ondethoudswetkzaamheden die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk
zijn met het oog op instandhouding van de monumentale w¿arde.
6. res tauratiewerkzaamheden:
werþaamheden aan een monrunent die voor het herstel of consen¡ering van de monumentale waatde van
het geheel of ondetdelen daan¡an noodzakelijk zijn en als gevolg daawan het normale onderhoud te boven
g?aî.

a.

b.

c.

d.



7. subsidiabele restauratiekos ten:
kosten van restauratiewerþaamheden die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk
zijn om een monument of onderdelen daarwan met speciFreke monumentale waarde te herstellen of te con-
sefvefen.
8. subsidieverlening
een voodopige toekenning van Frnanciële middelen voor in deze verordening genoemde subsidiabele werk-
zaamheden.
9. subsidievasts telling:
het'vastgestelde bedrag aan subsidie dat door burgemeestet en wethoudets na geteedmelding en akkoord-
bevinding van de rverkzaamheden rvordt verstrekt.

Artikel 2 Subsidieplafonds

1. De gemeenteraad stelt voor elk jaar een subsidieplafond vast, als bedoeld in titel 4.2 van de Algemene
wet bestuutsrecht.

2. De gemeenteraad stelt elk jaar de bedtagen vast die beschikbaar zijn voor subsidies van respectievelijk
de hoofdsn¡kken 3, 4 en 5 van deze verordening.

HOOFDSTUK 2 DE SUBSIDIEVERLENING

Artikel 3 De subsidieaanvraag

7. De aanvnag 'votdt ingediend op een daarvoor ter beschikking gesteld formulier, met als verplichte
bijlagen:

a. een gespeciFrceerde begroting van de kosten;
b. een werkomschrijving;
c. tekeningen die de bestaande en de te realiseren toestand van het monument aangeven, gede-

t¡illss¡d a!naar. gelang de aard van de noodzakelijke werkzaamheden;
d. een tecent inspectierappott van de bouwkunclige staat, opgesteld doot een door bugemees-

tet en wethouders aanvaardbaar geachte deskundige;
e. de naam en het adres van de voot de uitvoering verantwoordelijke persoon/bedrijf, en het

bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
2. ,tanvragen wotden niet eerder in behandeling genomen dan wanneer ze volledig ingediend zijn over-

eenkomstig het bepaalde in lid 1.

3. Aanvtagen die voldoen aan het bepaalde in lid 2, worden in voþrde van binnenkomst behandeld.

A¡tikel 4 Subsidieverlening

1. Burgemeester en wethouders beslissen binnen 3 maanden na ontvangst van de 
^^rvtaag 

over verlening
van subsidie. Zij kunnen het nemen van een beslissing eenmaal verdagen voot maximaal2 maanden.

2. Bil hun beslissing houden burgemeester en wetlouders in elk geval tekening met:
a. hetvastçstelde subsidieplafond;
b. de monumentale waarde van het object;
c. de bouwkundige en uiterliike staat van het monument en het gebruik ervan, ook in relatie

tot de omgeving;
d. het bepaalde in atikel 3 van het Vestigingsbesluit beddjven 200'1,.

3. Wanneer het beschermde monument uit twee of meer ,.¡¡r¡¿¡dige onderdelen bestaat die cultuurhisto-
risch één geheel vorrnen, beschouwen burgemeester en wethouders bij de toepassing van deze subsi-
dieverordening deze onderdelen als een zelfstandig monument.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

l. De subsidiabele restauratiekosten en de subsidiabele onderhoudskosten worden vastgesteld volgens de

bijlage "Beleidstegels onderhoud en restauratie monumenten". Deze bijlage maakt deel uit van deze
verordening.

2. Burgemeester en wethouders kunnen de in lid 1 bedoelde richtlijnen wijzigen en aanvullen.
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3. Onder de subsidiabele kosten worden in elk geval begtepen de geraamde en de door of namens

burgemeester en wetïouders goedgekeurde bedtagen van:
a. de aanneemsom
b. de risicovertekening van loon- en materiaalprijsstijgingen;
c. het honorarium van de architect en de constructeur, voot zover inschakeling hiervan

noodzakelijk is;

d. eventueel noodzakelijk meerwerk, voor zover vooraf schriftelijk goedgekeurd door bur-
gemeester en wethoudets;

e. de leges voor enige vergunning die nodig is voor het treffen van de voorzieningen;
f. de o'.ttç6sldigde omzetbelasting, voorzover die niet kan worden verrekend;
g. het abonnement van de Monumentenwacht;
h. de kosten van de C.{,R-verzekering.

4. Bij zelÂverkzaamheid worden de kosten van eigen arbeid buiten beschouwing gelaten.

Artikel 6 Voorwaatden voot subsidievetlening

1. De subsidieverlening wordt uitsluitend gedaan onder de voon¡/aarden dat:

^. aa;n de doot bugemeester en wethouders met controle belaste pets.onen:

- toegang wotd vedeend tot het þbouwde) omoerend goed;
- trnage wordt gegeven in de op de restawatie of het onderhoud betrekking hebbende

bescheiden en, indien van toepassing, tekeningen;
- de op de restauratie of het onderhoud betrekking hebbende gegevens worden vertrekt;
- gelegenheid wordt gegeven tot het controleren van de op de restauratie ofhet

onderhoud betrekking hebbende gegevens;

b. de bescheiden en gegevens die no.tig zijn voor de juiste toepassing van deze tegeling wotden
verstrekt;

c. de monumentale waarden na restauratie of onderhoud in stand zijn gebleven;

d. de eigenaar schriftelijk ten genoegen van burgemeester en wethouders vetklaart dat het ge-

meentelijk monument na het treffen van de restauratievoorzieningen:
a behoodijk zal worden onderhouden en dit 1 maal per 5 jaar aantoont door middel van een

rapport van een onafhankelijke deskundige op het gebied van monumenten;
b voldoende veuekerd zal ziin en verzekerd gehouden zal worden tegen btandschade, als

bewijs w îßrain de eigenaar een kopie van de polis over moet leggen.

e. bij restauratiewerkzaamheden, indien van een ingrijpende verbetering sprake is, na het treffen

van de voorzieningen, het gemeentelijk monument in ziin geheel beschouwd, voldoet aan de

eisen die volgens de wettelijke voonchriften hietaan worden gesteld.

2. }{et treffen van vootzieningen en het plegen van onderhoud dienen te wotden uitgevoetd oveteenkom-
stig de "Uirvoeringsvoorschdften ten behoeve van restauratie en ondethoud van monumenten", die zijn
opgenomen in de bijlage die deel uitmaakt van deze verordening.

3. Bugemeester en wethoudets kunnen aan een subsidievedening de vooru¡aarde verbinden dat de 
^anvtr'

ger een overeenkomst met de gemeente sluit over de uiwoering.
4. Yan de voorwaarden en/of overeenkomst mag niet worden afgeweken zonder vootaþande, schriftelij-

ke toestemming van burgemeester en wethouders.

Artikel 7 Afvriizingscriteria

Er wordt geen subsidie vedeend indien:
l. Met de uiwoering van de werþaamheden is begonnen voordat op de aanvraag om subsidie door but-

gemeester en wethouders is beslist.
2. Voor de te treffen voorzieningen een monumentenvergunning vereist is en deze niet is vetleend'

3. Indien de subsidiabele kosten voor de restautatiewerkzaamheden minder da¡€ 2.300 inclusief B'T'W.
bedragen.

4. Voor de kosten van onderhoud van rijkswege en/of van provinciewege financiële steun wordt ver-

leend.
5. De kosten van het onderhoud minder bedtagen dan € 150 inclusief B.T.!í.
6. De kosten van de voozieningen niet geacht kunnen worden te staan in redelijke verhouding tot het te

verkrijgen tesultaat.
7. De kosten op gtond van een verz ekeringsovereenkomst zijn gedekt.
8. De werkzaamheden de monumentale waarde aantasten.
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9. Het bedrijf dat de voorzieningen zal tteffen niet is ingeschreven bij de IQmer van l(oophandel.
10. Het monument na het treffen van de restautadewerkzaamheden of het ondethoud uit een oogpunt

van monurnentenzorg niet aan redelijke eisen voldoet.

Attikel I Tetmiin voot begin en beëindiging van de wetkzaamheden

1. De subsidie verwalt als niet binnen 12 maanden na datum van vetzending van de beschikking tot sub-
sidievedening met de uiwoedng van de werkzaamheden is begonnen.

2. ' De uirvoering van de werkzaamheden voor restauratie of onderhoud dient te zijn voltooid binnen
respectievelijk 24 maanden of 72 maanden na dah¡m van verzending van het besluit tot subsidievede-
ning.

3. Bij onvoorziene omstandigheden - die buiten de dfuecte invloedssfeer van de 
^aîvraget 

liggen - kunnen
burgemeester en wethouders de in het eerste en tweede lid genoemde termijnen schriftelijk vedengen

op verzoek van de aanvmger.

Artikel9 Voorschot

Als de voortgang van de werkzaamheden dat rechwaardigg kan een voorschet op de subsidievaststelling
worden uitbetaald: Het voorschot kan maximaal 6O o/o zijn van het subsidiebedrag in de beslissing tot sub-

sidievedening.

HOOFDSTUK 3 ONDERHOUD

Artikel 10 Onderhoudswetlczaamheden

1. Subsidie kan worden vedeend in de volgende onderhoudskosten:
a. aan het dak het incidenteel vernieuwen van pannen of het hetstellen van leiwerk, het fePare-

ren en vernieuwen van zink en lood, het herstel van windveren en het onderhoud van brand-
en bliksembeveilþing;

b. aan goten en hemelwatetafr¡oeren: het opheffen van verstoppingen, repamties en schoonmaak
alsmede wetþaamheden die de watethuishouding rondom het monument bevordeten;

c. aan schoorstenen: reparaties;
d. aan gevels: het herstellen van voeg- of pleistetwerþ reparaties aan natuursteen, baksteen, be-

ton en hounuerk;
e. buitenschilde¡¡¡erk en binnenschilderwerk wat betreft buitenramen en -koziinen en -deuren;
f. aa¡ ramen, deuren en kozijnen: reparaties;
g. het opstellen van een bouwkundig inspectterapport;
h. de inspectiekosten van de Monumeûtenwacht.
i. behandeling van muur- en houtwerk ter regulering van de vochthuishouding dan wel ter be-

stnlding v^î zv'ama ntasting of houtaantasters;
j. herstel van glas-in-lood-beglazing en het aanbrengen van beschermende beglazing voor ge-

brandschilderd glas;
k. het aanbrengen van inspectievoorzieningen zoals dakluiken en klimhaken;
l. herstelvanwaardevolleinterieuronderdelen;
m. vewanging en herstel van ovedge bouwelementen met waarde van grote zeldzaamhetd of his-

todsche waarde.
3. In daarvoor naar het oordeel van burgemeester en wethouders in aanmerking komende bijzondete

gevallen kan de subsidie in andere onderhoudskosten dan genoemd in het eerste lid worden vedeend.

Artikel 11 Subsidiepetcentage en -maximum onderhoud

1. Burgemeester en wethouden kunnen aan de eþenaar van een beschermd monument éênmaal per vijf
jaat een subsidie vetlenen voor kosten van onderhoudswerþaamheden zoals bedoeld in art. 1 lid 4.

2. De subsidie bedraagt 25 o/o van de subsidiabele kosten doch ten hoogste € 1.500 inclusief B.T.W.
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HOOFDSTUK 4 RESTAURATIE

Artikel 12 Restauratiewedrøaamheden

1. Subsidie kan worden vedeend in de volgende kosten van voouieningen:
a.. herstel van het casco. Onder câsco wordt verstaan: de hoofdstructuur van het rnonument be-

staande uit de dragende onderdelen en het omhulsel, te weten dak-, kap- en gebintconsttucde,
vloeren, balklagen, dragende mufen, fundering, kelder en gewelven;' b. het aanbrengen van een dakbeschot waar dit niet aanwezig is en voor zover hiertoe een con-
structieve noodzaak bestaat. Indien de voorkeur wordt gegeven aan isolerende dakplaten kan
de helft van de kosten in de meeste gevallen als subsidiabel worden aangemerkt;

c. alle onderhoudswerkzaamheden als nader omschreven in artikel 11, indien deze tegelijk met
één of meer van de hier genoemde restautatiewerkzaamheden worden uitgevoerd;

d. herstel van afzonderlijke monumentale onderdelen (in- en exterieur) al dan niet in combinatie
met herstel van het casco. Het gaat dan om zaken als schouwen, vloeren, trappartijen, pla-
fonds, schilderingen, pleistet- en schilden¡¡erk, bijzonder behang, raam- en deuçartijen met
omlijsting en gevelonderdelen;

e. hetstel van speciFteke technische installaties ten behoeve van bedrijf en technieþ bijvoorbeeld
dieselmotoren, t^arîzageî, persen en poldergemalen;

f. het aanbrengen van technische installaties ten behoeve van bescherming van zeet waardevolle
interieurelementen, bijvoorbeeld venrzarming- of luchtbevochtigingsinstallaties;

g. het teffen van maatregelen en het aanbrengen van installaties ter voorkoming van btand en

blikseminslag þprinkterinstallaties en rookdetectoren, brandmeldingssystemen, loze brandlei-
dingen, sianfhaqpels en bliksemafleiders);

h. het aanbrengen van goten en hemelwaterafuoeren, \yaar dezevoordien ontbraken;
i. het opstellen van een restauratieplan;

i. het verdchten van bouwhistorisch ondezoek of een haalbaarheidsondezoek.
2. In daawoor naar het oordeel van burgemeester en wethouders in aanmerking komende bijzondete ge-

vallen kan de subsidie in andere restauratiekosten dan genoemd in het eerste lid worden verleend.

Artikel 13 Subsidiepelcentage en -maximum restauratie

1. Burgemeester en wethouders kunnen de eþnaar van een beschermd monument éénmaal per 25 jaar
subsidie vetlenen voor restauratiekosten als bedoeld in artikel I lid 6.

2. De subsidie bedtaagt 50 o/o van de subsidiabele kosten als bedoeld in utikel 1 lid 7 doch ten hoogste €
13.800 inclusief B.T.W. De subsidie voor een kerkelijk monument bedraagt 50 o/o van de subsidiabele
kosten doch ten hoogste € 27.500 inclusief B.T.!Ø. Voor een beschermd monument geen gebouw zijn-
de 50 % van de subsidiabele kosten, doch ten hoogste € 4.600 inclusief B.T.W.

HOOFDSTUK 5 COSMETICAREGELING

artikel 14

1. Burgemeester en wethouders kunnen aan de eþnaar van een in de bijlage opgenomen pand/object
éénmaal per 10 jaat subsidie vedenen voot de voor instandhouding, verbetering, herstel of restauratie
van cultuurhistorisch waardevolle þouwkundige) elementen te maken kosten.

2. De bijdrage bedtaagt 50 o/o van de subsidiabele kosten doch ten hoog-ste € 500 inclusief B.T.W.
3. De subsidiabele kosten worden bepaald aan de hand van een bij de aanvmagmeegezonden gespeciFr-

ceerde begoting.
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Artikel 15

Onder deze cultuuthistorisch waardevolle elementen wordt ondermeer versrâan:
traditionele voordeuren
glas in lood vensters
makelaars

gevelstenen
traditionele stoepen

' traditionele trappen
traditioneel hekwerk
siermetselwerk
beunen
siersmeedwerk

.A¡tikel 16

1. Met betekking tot de traditionele stoepen binnen de kern Monnickendam dient bij de advisering be-
t¡okken te worden hetgeen is bepaald op de bladzijden 29, 30 en 31 van de toelichting op het bestem-
mingsplan 'Bi4nenstad 1976" en in de tot dat bestemmingsplan behorende bijlage met betrekking tot
verhardingen.

2. Met betrekking tot ffaditioneel hekwerk binnen de kern Broek in Watedand dient bij de advisering be-
trokken te wotden hetgeen is bepaald op de bladzijden2g t/m 45 þijlage 9) van het bestemmingsplan
"Beschermd do¡psgezicht".

3. Met betrekking tot het traditioneel hekwerk binnen de kern Marken dient bij de advisering betrokken te
worden hetgeen is bepaald in het bestemmingsplan voor de kern Marken.

A¡tikel17

Indien een verz oek wordt ingediend ter verbetering of instandhouding van een cultuwhistorisch waardevol

@ouwkun.lig) element dat niet in artikel 16 wordt vermeld, kunnen burgemeester en wethouders in bij-
zondere gevallen en op nadrukke$k verzoeþ alsnog besluiten voor betreffende voorziening een bijdrage te
versttekken.

A¡tikel18

Indien de eigenaar zelf de wetkzaamheden verricht bedraagt de bijdmge maximaal 50 o/o van de materiaal-
kosten met een maximum van€,250 inclusief B,T.W.

HOOFDSTUK 6 GEREEDMELDING EN VASTSTELLING VAN DE SUBSIDIE

Artikel 19 De gereedmelding

1. Binnen 12 weken na het geteedkomen van de testauratie- dan wel onderhoudswerkzaamheden dient de

^aîvtaget, 
met gebruikmaking van een daartoe door bugemeester en wethouders beschikbaar gesteld

formulier, te verklaren dat de werkzaamheden zijn voltooid. Dit gereedmeldingsformulier dient volledig
te zijn ingevuld en vergezeld te gaan van alle gegevens, factuen en betalingsbewijzen als bedoeld in ar-
tikel 20 eerste lid.

2. Indien de gereedmelding naar het ootdeel van burgemeester en wethouders niet voldoet aan het be-
paalde in het eerste lid, doen zij daanan binnen vier weken na ontvangst schrifteliik mededeling aan de
aanvtîget onder vermelding van de nog te vetsüekken gegevens.

3. De 
^anvta;get 

dient binnen de in de mededeling aangegeven termijn zijn gereedmelding aan te vullen
met de nog ontbrekende gegevens of deze gegevens desgevraagd te verduidelijken.

4. De gereedmelding is tevens een verz oek om vaststelling van de definitieve subsidie en uitbetaling van
de subsidie.

5. Het recht op vaststelling en uitbetaling vetwalg indien niet is volda^n 
^ 

n het bepaalde in het eerste of
derde lid. De aanvrager ontvangt hien¡an een schriftelijk besluit.
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Artikel 20 Subsidievaststelling

1 De deFrnitieve vaststelling van de hoogte van een op gtond van deze verordening vedeende subsidie
vindt plaats nadat:
a. de in de aanvrz,ag opgenomen werkzaamheden conform artikel 19 schriftelijk zijn gereedgemeld

ondet indiening van de daarop betrekking hebbende gegevens;
b. de onder a bedoelde werkzaamheden door of vanwege butgemeester en wethoudets zijn

gecontroleerd en akkoord bevonden;
i. de originele rekeningen en originele betalingsbewijzen inzake de uitgevoerde werkzaamheden

alsmede de totale kostenopstelling waarin de verrichte werkzaamheden op dezelfde 'vtjze zijn
gerangschikt als in de in artikel 3 derde lid bedoelde begoting doot burgemeester en wethouders
zijn gecontroleerd en akkoord bevonden.

2 De definitieve subsidie is gelijk aan de verleende subsidie, tenzij de werkelijke subsidiabele kosten lager
zijn dan genamd dan wel minder voorzieningen zijn getroffen dan in de subsidieaanvr^ gis aangege-

ven.
3 Het besluit tot subsidievaststelling wordt binnen acht weken na indiening van de gereedmelding en het

verzoek om subsidievaststelling als bedoeld in atikel 19 vierde lid genomen.
4 Uitbetaling geschiedt binnen acht weken na bekendmaking van het besluit tot subsidievaststelling op

een bij de gereedmelding door de aanvrager op te geven þosQbankrekeningnummer.
5. De subsidie wordt slechts vastçsteld wanneer de onroerende zaak, na het meffen van de

voouieningen, in zijn geheel beschouwd zal voldoen aan de eisen, die voþns wettelijke voorschriften,
aan de onroerende zaak moeten worden gesteld.

6. In aÂvijking van het bepaalde in het vietde lid, kunnen burgemeester en wethoudets toestaan, dat een

monument in ten hoogste twee fasen wordt gerestaureerd, mits in de eerste fase tenminste alle

bouwtechnische gebreken van de gehele on¡oerende zaak wotden opgeheven.

Artíkel 21 Opschorting en terugvordering

Ten aanzien van opschorting en terugvordering zijn de artikelen 4:56 en 4:57 .Algemene wet bestuursrecht
van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 7 AFTnJKTNG VAN DE VERORDENTNG

Artikel 22 Afuiiking van de verordening

Butgemeester en wethouders kunnen alleen aÂvijken van strikte toepassing van deze verordening, als zij de
aÂ¡¡ijking kunnen motiveren met redenen, die dringend zijn en uitsluitend gericht op het belang van de

monumentenzotg.

HOOFDSTUK 8 SLOT. EN OVERGAIIGSBEPALINGEN

Artikel Z3Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn de door burge-
meestef en wethouders aangewezen personen belast.

Artikel 24 Inwerkingtreding

l. Deze verordening treedt in werking op de dag na die van haar bekendmaking.
2. Bij de inwe*ingtreding van deze verordening vervalt de Subsidieverordening gemeentelijke

monumenter 7999, vastgesteld bij madsbesluit van 18 november 1999.
3. Aanvragen tot subsidievedening of -vaststelling die ingediend zijn vóór de inwerkingtreding van deze

nieuwe vetordening, rù¡orden afgehandeld met inachtneming van de Subsidievetotdening
gemeentelijke monumenten 1999.
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A¡tikel24 Citeertitel

Deze verotdening kan worden aangehaald als "Subsidieverordening gemeenteliike monumenten \trØater-

land 2005".

Aldus vastgesteld in de openbate vetgadering van de raad van de gerneente Watedand"
gehouden op 29 september 2005

De mad voornoemd

De gdffier, De voorzitter,

Odt. E.F.Jongmans)


