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Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie 
Waterland 

Commissie 
Vergaderdatum 
Vergaderlocatie 

Waterland 
n-08-2o~7 
Gemeentehuis 
Waterland 

voorzi;ter/f 

secr.~ 

Vastgesteld: 

Aantal adviesaanvragen: 5 
Waarvan herhalingen: 2 
Kleine commissie: 2 
Grote commissie: 3 

Aanwezig ir. Miranda Reitsma (voorzitter); ing. Nico Zimmermann (gemand. architectlid); ir. ing. 
Sjef Kwakman (burqerlid); Rob de Vries (plv. rnonumentenlid), Marieke Leeverink 
(plantoelichter): Willy Meekes (coördinator): 

Bezoekers ~4:o0 uur gemachtigde 0, inzake Waterlandse Zeedijk N5~8 

~ Omgevingsvergunning (monument en bouwen) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

:170080 Bouwadres Havenstraat :1 Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning Gemeentelijk monument 
Omschrijving plaatsen van een zonnescherm 
Aanvrager R. Schroder 
Welstandsnota Historische kern Monnickendam / beschermde monumenten 
Code gemeente Z-20~7-~68 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

ki_corn Bevindingen Over nagenoeg de gehele breedte van de voorgevel van het monument 
2~-o8-20~7 (Hollandse Renaissance) is een recht scharnierend uitvalscherm 

geprojecteerd in een kaki kleur. 
De commissie stelt vast dat de afmeting en de bevestiging van het scherm 
op de gevel de monumentale ornamenten aantasten en aan het zicht 
onttrekken. Hierdoor wordt de architectuur van de gevel geweld 
aangedaan. 
De commissie gaat daarom niet akkoord met de aanvraag en raadt de 
aanvrager ten overvloede aan om een parasol los van het pand te plaatsen. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte en monumenten criteria 
ki_corn Advies Niet akkoord, schriftelijk advies 

Mon. advies Niet akkoord, schriftelijk advies 

2 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

:170079 Bouwadres Torrnentil z in IIpendam 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving plaatsen van een dakopbouw op het achtergeveldakvlak 
Aanvrager S. Bogert 
Architect MAJ. Komen 
Welstandsnota 
Code gemeente 

uitbreidingen Ilpendam 
Z-20~7-~62 
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Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

kl_cam Bevindingen De aanvraag betreft een verhoging van de achtergevel en daardoor een 
21-08-2017 verhoging/verlegging van de nok van het zadeldak in een woonblok, 

waardoor de bestaande dakkapel aan de achtergevel vervalt en opnieuw 
(vergunningvrij) geplaatst wordt op het verkregen hogere dak. 
De commissie gaat niet akkoord met de aanvraag, tenzij de zijgevels van de 
opbouw in een gedekte kleur worden uitgevoerd. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte en sneltoets criteria 
kl_cam Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan 

3 Omgevingsvergunning (alleen monument) I Aantal voorgaande behandelingen: 1 

170077 Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Laan 38, 40-42 Broek in Waterland 
Individuele woning 
Schilderen van de woning in een andere kleur 
beschermde mon umenten 
Z-2017-160 
Voldoet aan bestemmingsplan 

Rijksmonument 

grote 
com. 

Bevindingen 
07-08-2017 

De aanvrager is bi] de planbehandeling aanwezig. Op een woonhuis met een houten 
gevelbekleding (donkerblauw/groene kleur), is een nieuwe kleur pastel blauw RAL 5024 
aangebracht, hetgeen nu voorligt. 

De commissie wüst op de noodzaak om bi] de kleurbepaling van een monument een 
kleuronderzoek te doen op basis waarvan kan worden gekozen voor een voor Broek in 
Waterland kenmerkende kleur. 
Aangezien dit onderzoek ontbreekt houdt de commissie de aanvraag aan. Tevens zal 
een bezoek ter plaatse worden gebracht. 

Advies 07-08-2017 Aanhouden 

Man. Advies 07-08- 
2017 

Aanhouden 

Bevindingen 
21-08-2017 

Op 10 augustus is een werkbezoek gebracht aan bovengenoemd pand, een 
rijksmonument. Het pand is recent geschilderd, waarbij de bestaande kleur, 
donkerblauw/groen is gewijzigd naar een lichtblauwe tint, kleurnummer Ral 
5024. De kozijnen zijn helder wit geschilderd, de ramen in een iets zachtere 
tint wit. 
Voor deze gevelwijzigingen is geen omgevingsvergunning gevraagd, noch is 
er vooraf overleg geweest met de gemeente. Er zijn, ook bij de eigenaar, 
geen gegevens beschikbaar welke aan zouden kunnen tonen dat een 
dergelij ke kleur vroeger op het pand is toegepast. De houten 
gevelbekleding is bij de vorige restauratie (ca. 1985) geheel vernieuwd, 
zodat kleuronderzoek niet meer mogelijk is. 

De eigenaar van no. 38, dhr. C. Lof, heeft ter plekke toegelicht wat de 
beweegredenen voor de kleurwijzigingen waren. De eigenaren van nummer 
40-42 waren ten tijde van het bezoek met vakantie. Het onderstaande 
advies betreft het gehele pand (Laan 38 en 40-42). 

Advies 
Het advies van de afgevaardigde commissieleden luidt dat de toegepaste 
kleur niet past bij de architectuur van het object. Ook past de kleur niet in 
het straatbeeld van de historische kern van Broek in Waterland, het 
beschermde dorpsgezicht. De toegepaste kleur blauw vraagt teveel 
aandacht en is storend. Verder, hoewel bijkomend, komt de toegepaste 
kleur niet voor in de kleurnummers omschreven in de brochure Waardevol 
Waterland. 
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De afgevaardigden van de commissie adviseren het pand weer in de 
kleurstelling te schilderen welke tot voor kort aanwezig was. Indien er een 
andere kleurstelling wordt gewenst is dit omgevingsvergunning plichtig. De 
licht blauwe kleur leent zich echter niet voor dit object. Het nieuwe 
kleurvoorstel dient voorgelegd te worden aan de monumenten- en 
welstandscommissie Waterland en moet betrekking hebben op alle met 
name te noemen afzonderlijke schotwerken, kozijnen, ramen, deuren, 
lijstwerken, etc. Bij voorkeur wordt een proefstuk van de beoogde 
kleurstelling opgezet. 

In verband met de naderende herfst wordt geadviseerd de 
eigenaar/eigenaren een redelijke termijn te stellen, bijvoorbeeld de eis dat 
het werk gereed is uiterlijk per m-07-2018. 

Verder adviseert de commissie de gemeente Waterland om een brief te 
schrijven naar alle eigenaren en/of huurders van monumentale panden (in 
Broek in Waterland) waarin wordt aangegeven dat wijzigingen aan de 
kleurstelling van een monumentaal pand vergunning plichtig is. 

Gezien het bovenstaande gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte en bouwwerk specifieke criteria 

Advies Niet akkoord, nader overleg 

Mon. advies Niet akkoord, nader overleg 

4 Omgevingsvergunning (alleen monument) I Aantal voorgaande behandelingen: 1 

170076 Bouwadres Waterlandse Zeedijk NS18 
Soort bouwwerk Bijzonder (openbaar) bouwwerk Provinciaal monument 
Omschrijving Verbreden van de weg op de dijk 
Aanvrager Provincie Noord-Holland 
Architect Witteveen en Bos 
Welstandsnota Landelijk gebied 
Code gemeente Z-2017-138 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

grote Bevindingen Ten behoeve van de verbreding van de weg op de dijk (provinciaal monument) wordt op 
com. 07-08-201.7 een aantal delen een nieuw wegprofiel aangelegd. 

Naast de bestaande weg zal een fundering worden aangebracht voor de verbreding en 
ten behoeve van parkeerplekken en bushaltes worden gras beton tegels geplaatst. 

De commissie vraagt zich af of het verbreden van de weg onderdeel uitmaakt van een 
groter / totaalplan van dijkversterking (over de totale lengte van de dijk langs het 
Marker- IJsselmeer) en of er ruimtelijke kaders zijn ontwikkeld. Zij wil daarom graag in 
overleg met de aanvrager. 
De aanvraag wordt vooralsnog aangehouden. 

Advies 07-08-201.7 Aanhouden 

Man. Advies 07-08- Aanhouden 
201.7 

Bevindingen De aanvrager en de uitvoerder zijn aanwezig en lichten het plan toe. 
21-08-2017 De Provincie NH heeft vanuit raakvlakbeheersing in de omgeving gekeken 

naar de aanpak van het Hoogheemraadschap voor wat betreft de 
dijkversterking. Maar helaas is dat deel van de dijk buiten de eerste fase van 
het beschermingsprogramma gehouden. 
De werkzaamheden die gaan plaatsenvinden op het stuk Monnickendam- 
Marken worden nu besproken. De provincie is voornemens groot onderhoud 
aan de dijk te plegen waarbij het bestaande asfalt zal worden vervangen. 
Tevens worden enkele maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te 
verbeteren, zoals het plaatsen van een dubbele as- streep en het verbreden 
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to 

van de weg met zoem. Deze verbreding zal plaats vinden aan de kant van 
het dijklichaam. In verband met schade van de bermen zal in de krappe 
bochten gras betontegels worden geplaatst. De twee bushaltes worden 
voorzien van busperron elementen en een loopstrook (zonder hekwerk). De 
twee verkeersdrempels blijven gehandhaafd en worden nu uitgevoerd 
conform de nieuwe verkeersveiligheid eisen. 
Bij Marken wordt een parkeerplek verwijderd en op ongeveer de helft van 
het traject wordt de parkeerplek verandert in een vluchthaven. 

De commissie vindt de toelichting verhelderend en kan akkoord gaan met 
de werkzaamheden. De projectleider van de Provincie geeft nog aan dat 
deze aanvraag voort komt uit het onderhoudsperspectiefvan de provincie 
waarbij getracht zal worden om een eenheid in de uitwerking van de 
verkeersmiddelen aan te houden. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord 

Man. advies Akkoord 

5 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

170081 Bouwadres Niesenoortsburqwal aê in Manniekendam 
Soort bouwwerk Individuele woning Beschermd dorpsgezicht 

Omschrijving plaatsen van een dakkapel, maken van een aanbouwen vernieuwen en 
verhogen van de kap van en schuur 

Aanvrager A.G. de Kier 
Welstandsnota Historische kern Monnickendam 
Code gemeente Z-2m7-174 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 

Bevindingen Het betreft een individuele woning in een rij waarbij de zijgevels ook 
21-08-2017 zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De aangeluifde aanbouwaan de 

rechter zijgevel van de woning zal worden verlengd, in het linker dakvlak 
wordt een dakkapel in de goot geplaatst en in de achtertuin wordt de kap 
van een bijgebouw vernieuwd en daarbij verhoogd. 

De commissie constateert dat de bestaande dakkapel in het rechter dakvlak 
in de knik van het dakvlak ligt en heeft daarom geen bezwaartegen de 
nieuw te plaatsen dakkapel in het linker dakvlak. Tevens laten de maat en 
schaal van het huidige dakvlak een dergelijke plaatsing in het dakvlak toe. 
De commissie heeft geen bezwaartegen de nieuwe kap op het bijgebouw, 
zij ziet de details graag tegemoet. 
Voor wat betreft het verlengen van de aanbouw heeft de commissie een 
aantal aandachtspunten, zoals de materiaalkeuze en de nokafdekking. Zij 
constateert dat er sprake is van een mix van eigentijdse en traditionele 
detaillering terwijl het welstandsbeleid voorschrijft dat er gebruik gemaakt 
dient te worden van materiaal dat voor de binnenstad kenmerkend is. 

Vooralsnog gaat de commissie, gezien het bovenstaande niet akkoord met 
de aanvraag. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Niet akkoord, nader overleg 

Man. advies Niet akkoord, nader overleg 
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