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Commissie 
Vergaderdatum 
Vergaderlocatie 

Waterland 
Ol-lO-20l8 
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Waterland 

Aantal adviesaanvragen: 7 
Waarvan herhalingen: 5 
Kleine commissie: 2 
Gemandateerd: 2 
Grote commissie: 3 

Vastgesteld: 

voorzitter. (',/1 h:r 
Aanwezig ir. Bastiaan Gribling (voorzitter), ing. Nico Zimmermann (gemand. árchitectlid), ir. ing. 

Sjef Kwakman (burqerlid): Hans Boonstra (rnonurnentenlid), Marieke Leeverink 
(plantoelichter); Renee Stroomer (coördinator), 

Bezoekers gemachtigde! inzake Buurt IV-8 op Marken 
architect! inzake Noordmeerweg 3 in Broek in Waterland 
gemachtigde! inzake Noordeinde 80-86 in Monnickendam 

l Omgevingsvergunning (verbouwinq) I Aantal voorgaande behandelingen: l 

180086 Bouwadres Wagengouw 76 in Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving uitbreiden woonhuis aan de zij- en achtergevel 
Welstandsnota 2.5 Woongebieden - 3.2 Bijbehorende erfbebouwing 
Code gemeente Z-20l8-l96 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen Het plan is gelegen in Broek Zuid! in een wijk van voormalige veendeis-huisjes, 
03-09-201.8 tot voor kort onderdeel uitmakend van een ensemble in het bezit van een 

corporatie. De huisjes zijn verbouwd tot twee-onder-één kap woningen met 
aan de voorzijde een open landschap. De woningen bestaan uit topgevels met 
zadeldaken. 
Het plan betreft het plaatsen van een kapconstructie in de vorm van een 
zadeldak op de bestaande aanbouw langs de linkerzijgevel en achtergevel 
De kapconstructie heeft grotendeels dezelfde nokhoogte als het hoofdgebouw. 
De gevel wordt opgetrokken uit bakstenen! de topgevel bekleed met houten 
rabatdelen en het dak uitgevoerd met keramische pannen. Tevens wordt op de 
linkerzijgevel de bestaande dakkapel teruggeplaatst. Tussen de twee kappen 
komt een platdak. 

De commissie heeft de aanvraag getoetst aan het beoordelingsniveau (2.5 
woongebieden) en aan de criteria voor kleine bouwplannen (3.2 bijbehorende 
erfbebouwing) uit de Nota uiterlijk van bouwwerken Waterland 201.8. 

Bevindingen commissie: 
De commissie eonstateert dat de uitbreiding zichtbaar is vanuit de openbare 
ruimte. Zij acht de uitbreiding voorstelbaar en realiseert zich dat er diversiteit 
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in de wijk is ontstaan en dat de ensemble werking niet meer voorop staat. Het 
nog bindende element hierin zijn de kappen met pannen. 
De commissie vraagt echter aandacht voor de massa van de uitbreiding, deze 
dient conform de Nota uiterlijk van bouwwerken ondergeschikt te zijn aan het 
hoofdgebouw (p. 27). Zij wil hier aansluiten bij het advies van een eerder 
vergund plan aan de Wagengouw 62, aangewezen als de trendsetter. Hierbij is 
de nok van de aanbouw iets lager dan het hoofdgebouwen daarmee 
ondergeschikt en begint de aanbouw l,50 meter uit de voorgevel. Verder 
schrijft de Nota geen overmaat aan detai//eringen voor, dus bescheiden 
boeiboord, overstek en ornamenten (p. 27). Derhalve adviseert de commissie 
niet akkoord te gaan en vraagt zij het plan aan te passen conform Wagengouw 
62 door de nok omlaag te brengen en de overstekken te verwijderen 

Advies 03-09-2018 Niet akkoord, nader overleq 
gemand. Bevindingen Er ligt een aangepast plan voor waarin tegemoet is gekomen aan de 

Ol-lO-20l8 opmerkingen uit het vorige verslag. De commissie gaat akkoord met de 
aanvraag. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

gemand. Advies Akkoord 

2 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelinqen: l 

l.80076 Bouwadres Hoogedijk 50 in Katwoude 
Soort bouwwerk Agrarisch bouwwerk 
Omschrijving realiseren van een paardenstal 
Welstandsnota 2.7 Landelijk gebied 
Code gemeente Z-20l8-223 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aarl 

buitenplanse afwijking 

grote Bevindingen Het plan betreft de bouw van een paardenstal langs de Hoogedijk. De stal 
com. 23-07-2018 wordt met de kopse kant naar de dijk toe gesitueerd en staat haaks op de 

bestaande bebouwing. De stal bestaat uit één bouwlaag met zadeldak, heeft 
een lengte van 26,8 meteren een hoogte van 5 meter. In het midden van het 
zadeldak komt een dwarskap die de topgevel van de entree vormt. De stal 
wordt opgebouwd uit metselwerk en het dak uitgevoerd met keramische rode 
pannen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie is van mening dat de entree meer ondergeschikt moet zijn aan 
de stal en dat daartoe het dwarskapje verwijderd dient te worden ten behoeve 
van het realiseren van een goede inpassing in het landelijk gebied. 
Verder heeft zij geen bezwaar en voldoet het voorliggende plan op hoofdlijnen 
aan redelijke eisen van welstand mits het dwarskapje wordt verwijderd. 

Advies 23-07-2018 Akkoord op hoofdlijnen 
gemand. Bevindingen Het plan is iets aangepast aan de hand van de opmerkingen door de 

Ol-lO-20l8 commissie. De dwarskappen zijn nodig om de hogere toegangsdeuren tot 
de stal mogelijk te maken. Dit is nodig om de paarden binnen te kunnen 
bestijgen en daarna met berijder naar buiten te kunnen laten lopen. De 
dwarskap is nu wel aan beide zijden identiek uitgevoerd. Baksteen 
(roodbruin als woonhuis) en dakpannen (rood OVH) zijn voorgelegd en 
akkoord bevonden. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

gemand. Advies Akkoord 
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3 Omgevingsverqunning (monument en bouwen) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

Bouwadres Buurt IV-8 op Marken 
Soort bouwwerk Individuele woning Rijksmonument 
Omschrijving vervangen en verlengen van de beun 
Welstandsnota Historische kern Marken / beschermde monumenten 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Z-20lB-229 

Voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na advies 
van welstandscommissie 

kl_com Bevindingen 
Ol-lO-20lB 

De architect is aanwezig om het plan toe te lichten. Het betreft een 
aanvraag omgevingsvergunning voor het verlengen en deels verbreden van 
de beun aan de achtergevel en tevens het verplaatsen van de trap van de 
linker- naar de rechterzijde. De beun is afwisselend smal en breed, evenals 
bij het rechter buurpand, met een klein verschil in de positie van het smalle 
deel en is afgesteund op een stalen draagconstructie. De commissie heeft 
de aanvraag behandeld op grond van het beoordelingsniveau historische 
kernen, een gewogen welstandsgebied met een bijzondere beoordeling uit 
de Nota uiterlijk van bouwwerken Waterland 20lB. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat het pand een grote betekenis heeft voor de 
ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Het pand is onderdeel van een 
woningblok bestaand uit vier woningen. Karakteristiek voor Marken is dat, 
behalve een stenen voeting, de woning uit hout is opgetrokken. Het 
woningblok is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch 
oogpunt en heeft tevens ensemblewaarde als essentieelonderdeel van het 
complex met vijf woningblokken in Buurt IV. 
De commissie constateert dat de variant in breedte van de beun bijdraagt 
aan de variatie in het gevelbeeld van het woningblok. Wel heeft zij bezwaar 
tegen het plan vanwege het doorlopen van de beun tot de erfscheiding, 
waardoor ongewenst het effect van een galerij ontstaat, en het 
materiaalgebruik. Het gebied kenmerkt zich door de typische houten huizen 
met aan de achtergevel beunen en trappetjes naar de voordeur op de eerste 
verdieping. 
De commissie constateert dat de voorliggende beun niet voldoende 
ondergeschikt is. De commissie stelt voor de beun op rninlrnaal jo 
centimeter uit de linker zijgevel te plaatsen zodat de beun het 
ondergeschikte karakter behoudt. Tevens heeft zij bezwaartegen het 
materiaalgebruik omdat het traditionele materiaal hout is. Zij stelt dan ook 
voor de trap, het dek en de ondersteunende staanders van hout te maken. 
De liggers, mits deze niet zichtbaar zijn, mogen wel van staal zijn. 
Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat het plan niet voldoet aan 
redelijke eisen van welstand tenzij wordt voldaan aan de genoemde 
opmerkingen dus trap van hout en beun 30 centimeter uit de linker zijgevel. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

kl_com Advies Niet akkoord, tenzij 

Mon. advies Niet akkoord, tenzij 
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4 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelinqen: 0 

l.8009l. Bouwadres Bloemendaal 2 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning Beschermd dorpsgezicht 
Omschrijving Bouwen van een overkapping met een daklicht 
Welstandsnota Historische kern Monnickendam 
Code gemeente z-20:18-227 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 

kl_com Bevindingen De architect is aanwezig om het plan toe te lichten. Het betreft een 
0:1-:10-20:18 aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een luifel met een 

daklicht aan de achtergevel van een historiserende nieuwbouwstolp. Het 
plan voldoet niet aan het bestemmingsplan omdat de overkapping plat 
afgedekt is terwijl het bestemmingsplan een dakhelling van tenminste 30 
graden en ten hoogste 60 graden voorschrijft. 
De commissie heeft de aanvraag behandeld op grond van het 
beoordelingsniveau historische kernen, een gewogen welstandsgebied met 
een bijzondere beoordeling uit de Nota uiterlijk van bouwwerken Waterland 
20:18. 

Bevindingen commissie. 
De commissie constateert dat het pand goed zichtbaar is vanaf de 
vestingwal en van betekenis voor het karakter van het beschermde 
dorpsgezicht Monnickendam. 
De commissie heeft bezwaartegen het plan vanwege de positionering en de 
uiterlijke verschijningsvorm. Zij is van mening dat de overkapping een te 
eigentijds uiterlijk heeft en niet passend is bij het historiserende karakter 
van de woning. Tevens is de.overkappinq pial afgedekt wat strijdig is met 
het bestemmingsplan. De commissie vraagt dan ook om het plan aan te 
passen zodat het zicht voegt in de bestaande architectuur. 
Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat de overkapping niet voldoet aan 
redelijke eisen van welstand en afbreuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit van 
de omgeving. 

Overweging ten overvloede: 
De commissie geeft als suggestie mee onder de verdiepingsramen een 
hellend dakvlak met dakpannen als bestaand te realiseren dat dienst kan 
doen als overkapping. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

kl_com Advies Niet akkoord, nader overleg 

Mon. advies Niet akkoord, nader overleg. 

5 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: :1 

l.80079 Bouwadres Noordeinde 80-86 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Woningcomplex Beschermd stadsgezicht 
Omschrijving realiseren van een woningbouwproject 
Welstandsnota 2.3. Historische Kernen 
Code gemeente VO-20:18-049 
Bestemmingsplan Anders 

grote Bevindingen De stedenbouwkundige van de gemeente, de initiatiefnemers en de architect 
com. 23-07-201.8 zijn aanwezig om het plan toe te lichten. Het plan betreft het saneren van het 

voormalige garagebedrijf en de bouw van twaalf wooneenheden verdeelt over 
een appartementencomplex van acht woningen aan het Noordeinde en vier 
woningen aan de Moordsteeg. 
In 201.2 is er voor deze locatie een soortgelijk plan gemaakt. 
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Beoordelingskader: 
Het Noordeinde ligt in de historische kern van Monnickendam, in de Nota 
uiterlijk van bouwwerken (2018) zijn de volgende ambities vastgesteld: 

• Bescherming van de typerende cultuurhistorische, 
stedenbouwkundige en architectonische waarden (zie 
aanwijzingsbesluit beschermd stadgezicht Monnickendam). 

• Behoud van bestaande verkavelingsstructuur, korrelgrootte en 
school. 

Voor de historische kernen is het bijzondere beoordelingsniveau van 
toepassing. Uitgangspunt is het behouden en waar mogelijk versterken van de 
cultuurhistorisch waardevolle stedenbouwkundige structuur en 
bebouwingskarakteristieken. 
De historische kern van Monnickendom is aangewezen als rijksbeschermd 
stadsgezicht. Volgens het aanwijzingsbesluit beschermd stadsgezicht behoort 
het Noordeinde tot de drie oorspronkelijke hoofdstraten. Gezamenlijk leveren 
ze de verschillende onderdelen van het stadsbeeld op, dat van algemeen 
belang is wegens de schoonheid en het karakter van de stad. 

De bebouwing kenmerkt zich door individuele panden binnen aaneengesloten 
gevelwanden. In het gedeelte nabij de Dam zijn het Raadhuis en een aantal 
statige is-eeuwse panden gelegen. Door het verschil in parcellering, 
perceelgrootte en de afwisseling tussen lijst- en topgevels vormen de 
straatwanden een aantrekkelijk aanzien. Volgens het aanwijzingsbesluit dient 
men bij eventuele veranderingen met de bovengenoemde waarden rekening te 
houden. 

Hetplan: 
Het plan bestaat uit een appartementencomplex aan het Noordeinde en twee 
bebo-woningen langs de Moordsteeg. Aan het Noordeinde bestaat het 
complex uit vier verschillende gevels. De buitenste twee gevels bestaan uit 
twee bouwlagen met afgeknotte kap. De middelste twee gevels bestaan uit 
drie bouwlagen met schilddak. Door het dak heen loopt een soort 
ruggengraad. Langs de Moordsteeg zijn eenlaagse woningen voorzien van een 
afgeknotte kap met twee loggia's aan de voorzijde. Het geheel is geparcelleerd 
en verschilt in architectuur en kleur. De nokhoogte van de twee buitenste 
gevels aan het Noordeinde is negen meter. Van de twee middelste gevels is dat 
dertien meter. Het binnengebied wordt gebruikt voor parkeergelegenheid. 
Aan het Noordeinde bevinden zich op de begane grond de volgendefuncties: 
toegangspoort, hoofdentree, bergingen en de woonkamer en slaapkamer van 
het rechter pand. De entrees van de Moordsteeg liggen aan de flanken en de 
bergingen bevinden zich aan de achterzijde op de begane grond. 

Bevindingen commissie. 
De commissie spreekt haar waardering voor de presentatie uit. 
Echter vraagt zij aandacht voor de massa in relatie tot het straatbeeld. Het 
behoud van de bestaande verkavelingsstructuur, korrelgrootte en schaal zijn 
van groot belang aangezien deze patronen dragers vormen van de stedelijke 
hoofdstructuur en een belangrijke karakteristiek van het gebied zijn. Conform 
het aanwijzingsbesluit dient het karakter van de vroegere waterstad bewaard 
te blijven. De commissie constateert dat het Raadhuis en enkele statige 
herenhuizen de enige panden, nabij de Dam een opbouw hebben van twee en 
halve bouwlaag en een kap. Over het algemeen kenmerkt de bebouwing aan 
het Noordeinde zich door twee bouwlagen met kap. Wat verder de straat in 
nebben de woningen vaak één bouwlaag met kap. 
De commissie eonstateert hier een zekere spanning tussen het 
beoordelingskader en het plan. Zij is van mening dat het voorliggende plan 
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eigenlijk niet aan het karakteristieke straatbeeld voldoet. Oe bebouwinq aan 
het Noordeinde kenmerkt zich van groot (bij de Dam) naar klein (de stad uit). 
Zij is van mening dat deze ritmiek gevolgd dient te worden. Daarnaast vraagt 
zij aandacht voor de relatie interieur en exterieur. Zij eonstateert dat de gevel 
aan het Noordeinde nagenoeg geheel in onbruik is op de woonkamer van het 
rechterpand na. 

Concluderend benadrukt de commissie dat ten opzichte van de plannen uit 
2012 een de flinke slag is gemaakt in de gewenste richting, maar dat er zeker 
nog ruimte voor verbetering is. Daarom heeft de commissie nog een aantal 
aandachtspunten om te komen tot de gewenste kwaliteit: 

• Ze verzoekt de architect een nadere studie te maken, met als 
uitgangspunt de te ontwikkelen bouwmassa in te passen in de 
historische ritmiek van de beschermde gevelwand. En inzichtelijk te 
maken hoe het nieuwe plan vanaf het straatniveau ervaren wordt. 

• Oe relatie tussen interieur en exterieur op straatniveau aan het 
Nooreinde. Er valt winst te behalen in het programma op de begane 
grond. 

• Oe drie dakkapellen van de linker woning aan het Noordeinde. 
• Aandacht voor de vethovdinqen van de ramen, deuren en kozijnen. 

Voornamelijk de liggende ruiten zijn zeer atypisch. 
• Verfijning in detaillering. 

Oe commissie ziet de uitwerking met veel belangstelling tegemoet. 
Advies 23-07-2018 collegiaaloverleg 
Man. Advies 23-07- collegiaaloverleg 
2018 

B'evindinge-n--- De projectleider vsrrde qerrreenterde-tmtratrefnemers en-de archite·ct-zijn- 
Ol-lO-20l8 aanwezig om het gewijzigde plan toe te lichten. Het plan voldoet niet aan 

het bestemmingsplan, maar de gemeente is bereid mee te werken aan een 
afwijking na advies van de commissie. De commissie geeft aan dat er enige 
verwarring bestaat over het wel of niet aanhouden van het 
stedenbouwkundig advies uit 20l2. Bij de vorige behandeling is door de 
gemeente aangegeven dat er nu een ander plan voorligt en dat het 
Stedenbouwkundig advies uit 2012 niet als leidraad van toepassing is 
(immers is tussentijds het bestemmingsplan en de welstandsnota 
aangepast). De commissie geeft dan ook aan hierover met de gemeente 
overleg te willen voeren. 

Het ontwerp is qua uitwerking op de volgende punten aangepast: 
- Het programma op de begane grond is gewijzigd. Er is meer 

woonruimte gerealiseerd en een bedrijfsruimte. Hiermee is de plint 
verlevendigd. 

- De maat en schaal van de dakkapellen zijn aangepast. Ook is de 
linker woning uitgevoerd met twee dakkapellen in plaats van drie. 

- De goot van één van de twee middelste gevels is met 80 centimeter 
verlaagd, waardoor het beeld van parcelering versterkt wordt. 

- Het metselwerk in het midden van de rechterwoning maakt een 
kleine sprong naar voren, hierdoor wordt de gevel wat meer 
geleed. 

- De dakopbouw (dwars geplaatst op het schilddak van de twee hoge 
woningen) is uitgevoerd als twee losse elementen rondom 
uitgevoerd in zink. 

- Aan de rechterzijde wordt een dakterras gerealiseerd, hiertoe is de 
kap van het rechterpand zodanig verhoogd dat het terras deels aan 
het zicht wordt onttrokken. 
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- Er zijn 3D visualisaties gemaakt van het woongebouw in de 
omgeving. 

Beoordel ingskader: 
De welstandsnota voor de historische kern gaat uit van de bescherming van 
de typerende cultuurhistonsche, stedenbouwkundige en architectonische 
karakteristieken (zie ook de redengevende omschrijvingen behorende bij de 
Rijksbeschermde stad- en dorpsgezichten). En het behoud van bestaande 
verkavelinqsstructuur, korrelgrootte en schaal. Verder is het uitgangspunt 
het behouden en waar mogelijk versterken van de cultuurhistorisch 
waardevolle stedenbouwkundige structuur en bebouwingskarakteristieken. 

In haar vorige advies heeft de commissie het aanwijzingsbesluit beschermd 
stadsgezicht aangehaald en de daarin beschermde 
bebouwingskarakteristieke van het Noordeinde. Citaat verslag vorige 
behandeling: De bebouwing aan het Noordeinde kenmerkt zich van groot (bij 
de Dam) naar klein (de stad uit). 
Over het algemeen bestaat de bebouwingschaal aan de noordzijde van het 
Noordeinde uit een één laagse bebouwing met kapt in dit deel van de straat 
bevinden zich enkele panden die een hoogte hebben van twee lagen met 
kap. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat haar opmerkingen betreffende de uitwerking 
ter harte zijn genomen en dat er een verbetering heeft plaatsgevonden ten 
opzichte van het vorige plan. Echter zij heeft nog steeds bezwaar tegen het 
plan vanwege de massa. Uitgaande van de beschrijving in het 
aanwijzingsbesluit van het beschermd stadsgezicht en de karakteristiek van 
de historische gevelwand geeft de commissie hierbij aan dat twee lagen met 
kap al een behoorlijk volume is voor dat deel op het Noordeinde. De twee 
panden aan het Noordeinde krijgen in het onderhavige plan een volume van 
drie lagen met een kap. De commissie geeft expliciet aan dat de massa 
afwijkt van de maat en schaal van de omgeving en het straatbeeld van het 
Noodeinde en een behoorlijke impact zal hebben voor dit deel van de stad. 
Verder geeft zij aan dat de dakopbouwen te dominant zijn en qua 
architectonische expressie en materiaalkeuze niet voldoen aan de criteria 
uit de nota. De commissie is van mening dat het materiaal zink niet passend 
is bij het voorliggende plan en geeft mee de opbouwen meer in de kapvorm 
proberen op te lossent zodanig dat zij meer bij de historiserende stijl 
aansluiten. Verder constateert zij dat er studie heeft plaatsgevonden naar 
de invulling van de gevelopeningen. De commissie geeft aan dat de 
verhoudingen en raamvormen nog nadere aandacht verdienen om een 
rustig en vanzelfsprekend gevelbeeld te krijgen. Ook het dakterras is een 
aandachtspunt, dit dient wellicht een bescheidener omvang te krijgen opdat 
het niet zichtbaar is vanuit de openbare ruimte (dus niet tot de nokvorst van 
de kap doorzetten). 

Concluderend geeft de commissie aan dat het plan qua massa op 
gespannen voet staat met de schaal van de historische bebouwing in de 
omgeving. Of het aanvaardbaar is om deze schaalsprong te maken in dit 
deel van het Noordeinde is een stedenbouwkundige afweging die de 
gemeente dient te maken. Qua architectuur zijn in de uitwerking goede 
stappen qezet, hierbij worden nog wel de volgende aandachtspunten 
benoemd: 

Dakopbouw 
Gevelopeningen 
Dakterras 

Commissievergadering Monumenten- en Welstandscommissie Waterland O~-~O-2M8 7 



Om bovenstaande redenen adviseert de commissie het plan aan te houden. 

Overweging ten overvloede: 
De commissie wil de gemeente graag adviseren bij de stedenbouwkundige 
afweging die bij dit bouwplan aan de orde is. Hierbij moet de vraag worden 
beantwoord welke massa acceptabel is voor de beleefbaarheid van het 
karakteristieke straatbeeld van het beschermd stadsgezicht. 

Welstandscriteria Gebiedsqerichte criteria 

Advies Collegiaaloverleg 

Mon. advies Collegiaaloverleg 

G Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelinqen: 3 

grote 
com. 

___ -I._H_e_t~p_Ia_n_:_ _ 1 _ 

Het plan bestaat uit drie volumes, verschil/end in hoogte, massa en afdekking, 
die samen een ensemble vormen. Het zijn drie aaneengeschakelde panden met 
een landelijke uitstraling in de vorm van een landelijk bedrijfsgebouw, een 
boerenschuur en een representatief gebouw met de kopse kant gericht naar de 
weg en voorzien van een grote glazen pui. De drie panden worden voorzien van 
verschil/ende kapvormen (haaks op de dijk) die deels worden bedekt met 
sedum en deels met zonnepanelen. Rond het terrein zijn boomsingels geplant 
en de gesloten gevel die naar de N247 is gericht, wordt gedeeltelijk begroeid 
met een klimplant. 
Het uitgangspunt is het creëren van één gesloten geveldeel aan de linkerzijde, 
grenzend aan de kavel van de Irene Hoeve en zichtbaar vanaf de Provinciale 
weg, en een open zijde naar het oosten. De panden worden verder uitgevoerd 
in houten elementen met een plint van donker metselwerk. 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
We!standsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Bevindingen 
09-07-2018 

Hoogedijk 2 in Katwoude 
Bijzonder (openbaar) bouwwerk 
realiseren van een gemeentewerf 
2.7 Landelijk gebied 
VO-2018-o6S 
Anders 

De architect en gebouwbeheerder van de gemeente zijn aanwezig om het plan 
toe te lichten. Het plan betreft de bouw van een gemeentewerf langs de 
Hoogedijk achter het terrein van de stolpboerderij Irene Hoeve. Voor het gebied 
is een beeldkwaliteitsplan opgesteld waarin onder andere het belang van het 
landelijke karakter en duurzaamheid staat omgeschreven. 

Bevindingen commissie: 
De commissie waardeert het dat in een vroeg stadium om overleg wordt 
gevraagd. De locatie is rondom goed zichtbaar vanaf de Provinciale weg en 
gelegen achter een stolpboerderij, de Irene Hoeve. Juist dit aspect, de 
zichtbaarheid van de bouwmassa achter de stolp roept vragen op. De strategie 
om hier een dichte gevel te projecteren is eventueel denkbaar maar komt nu 
nog te onsamenhangend over. Ook de keuze om de drie gebouwdelen te 
voorzien van verschil/ende kapvormen. wel en geen dakoverstek, wel en geen 
zonnepanelen of sedum en de toepassing van meerdere gevelbekleding, acht 
de commissie niet passend en onvoldoende samenhangend. Het argument dat 
het opsplitsen van bouwdelen is voorgeschreven in het BKP acht de commissie 
niet van toepassing. De opgave dient te worden opgevat als een zoektocht 
naar het ruimtelijk integreren van het gebouwprogramma en het landelijk 
karakter door middel van een architectonisch concept waar, bijvoorbeeld de 
typologie van de schuur uitkomst kan bieden. 
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Opmerking ten overvloede: 
De commissie geeft de suggestie mee meer studie te doen naar de wijze 
waarop de bouwmassa kan worden verdeeld in meerdere onderdelen en toch 
kan worden vormgegeven als een samenhangend geheel. Ook vraagt zij meer 
aandacht voor hoe het complex zich manifesteert naar de N247 in samenhang 
met de bestaande Irene Hoeve. 

Advies 09-07-2018 Aanhouden 

grote Bevindingen De architect en gebouwbeheerder van de gemeente zijn aanwezig om het plan 
com. 03-°9-2018 toe te lichten. Het plan is verder uitgewerkt naar aanleiding van de 

opmerkingen van de commissie en op basis van de uitgangspunten van het 
BKP. De architect heeft gezocht naar het meer ruimtelijk integreren van het 
gebouwprogramma en het landelijk karakter. 
Het plan bestaat, net als het schetsontwerp, uit drie volumes. Verschil/end in 
hoogte. Er is met name getracht de kant naar de Irene Hoeve meer open te 
maken en meer in evenwicht te brengen. Aan deze zijde zijn enkele 
gevenopeningen toegevoegd. Verder is geprobeerd in materiaal samenhang te 
zoeken. De drie volumes worden uitgevoerd met een plint van donker 
metselwerk met daarboven verticale houten delen (onbehandeld hout). Het 
sedum-dak van het voorste gebouw wordt vervangen door een dak met 
zonnepanelen. Het tussen-lid wordt uitgevoerd met een sedum-dak en het 
achterste gebouw wordt ook uitgevoerd met zonnepanelen. De architect geeft 
aan dit een hedendaagse benadering van de materiaalkeuze uit het BKP te 
vinden. Verder wordt de gevel naar de Irene Hoeve uitgevoerd als een 
natuurgevel die begroeid wordt met groen. Dit groen wordt ook langs de 
parkeerplekken doorgetrokken. 

Bevindingen commissie: 
De commissie vraagt zich af of de integratie van het gebouwprogramma in het 
landelijk karakter van het gebied voldoende is onderzocht. Zij vindt dat er nog 
te veel wordt vastgehouden aan de uitgangspunten van het vorige ontwerp, 
dat slechts op een gering aantal punten is aangepast. 
De Nota uiterlijk van bouwwerken schrijft voor dat voor het landelijk gebied het 
bijzondere beoordelingsniveau van toepassing is. "Uitgangspunt is het 
behouden en waar mogelijk versterken van de landschappelijke 
karakteristieken. Het aanwijzen als bijzonder gebied heeft tot doel het behoud 
en versterken van de landschappelijk kwaliteiten te stimuleren, en niet om de 
gebruiksmogelijkheden te beperken" (p. 25). De commissie constateert dat het 
voorliggende ontwerp twee kanten heeft. Openheid en een zekere geleding 
naar de binnenkant en een strakke rooilijn aan de kant van de Irene Hoeve. De 
drie bouwvolumes worden naar elkaar toegebracht door de strakke rooilijn en 
middels een donkere bakstenen plint en begroeiing. De commissie vraagt zich 
af of de drie bouwvolumes niet beter meer geleding zouden moeten krijgen. Zij 
geeft aan dat de landelijke uitstraling die het complex vereist, gebaat is bij een 
concept, waarbij de gemeentewerf wordt vormgegeven als een 'boerenerf'. Op 
een boerenerf is sprake van een '[emilie' van gebouwen; meestal woonhuis, 
schuren en andere bijgebouwen. Zij adviseert daarbij om het hoofdgebouw 
meer architectonische kwaliteit te geven. In het BKP wordt gerefereerd naar 
een meer klassiek gebouw met rode dakpannen. Verder stelt de commissie voor 
de gebouwen meer los van elkaar te maken door middel van het terugleggen 
van het tussenlid of het tussenlid anders te materialiseren, bijvoorbeeld in glas 
uit te voeren. Hierdoor ontstaat meer geleding en krijgt het ontwerp meer de 
kop-hals-romp gedachte. 

De commissie acht de materiaalkeuze voorstelbaar, maar vindt de donkere 
bakstenen plint te streng, dit heeft een onvoldoende landelijke uitstraling. 
De commissie geeft aan dat eerst het concept goed moet staan en dan het 
materiaal. Het karakter van het landelijk gebied moet meer in de architectuur 
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naar voren komen. De commissie heeft een aantalopmerkingen om het 
ontwerp naar een volgende stap te brengen en dichterbij de gewenste 
ruimtelijke kwaliteit: 

• Meer geleding aanbrengen door de gebouwen los te knippen of 
wellicht het tussen-lid in glas uit te voeren. De geleding moet ook 
duidelijk in de gevel gericht naar de Irene Hoeve worden aanbracht. 

• De hoofdgebouw dient net wat meer architectuur te krijgen, 
passend bij het landelijk gebied. 

• De bakstenen plint voldoet onvoldoende aan het gewenste landelijk 
karakter. 

AI met al is het totaalbeeld nog niet zoals bij het landelijk ensemble het geval 
zou zijn. Om deze reden wordt de aanvraag aangehouden en ziet zij een 
aangepast plan belangstelling tegemoet. 

Opmerking ten overvloede: 
De commissie biedt aan graag betrokken te worden bij het ontwerpproces en 
suggereert de volgende keer een aantal schetsen te laten zien. 

Advies °3-°9-2018 Aanhouden 
grote Bevindingen De architect is aanwezig om het aangepaste plan toe te lichten. Gevraagd is in 
com. 17-°9-2018 de vorige vergadering om meer geleding aan te brengen in de drie volumes en 

meer architectuur in het hoofdvolume. Daartoe wordt het tussenlid nu van glas 
en is gekozen voor andere materialen en kleuren. Er worden verschillende 
varianten getoond. Er is gekozen voor een plint van rood metselwerk met 
daarboven zwart/antracietkleurig hout. Tevens wordt een dakbedekking 
getoond met rode dakpannen en zonnepanelen. 

- B eviudinqeaxouun issie.: 
De commissie constateert dat er een beweging in de goede richting is, maar 
vraagt zich nog steeds af of er voldoende gedaan is aan onderzoek naar de 
landschappelijke inpassing en de relatie tussen de gemeentewerf en de 
naastgelegen boerderij. Het voorliggende plan is voornamelijk aangepast door 
een variatie in materiaalkeuze en kleur. De commissie acht de kleurstelling met 
rood metselwerk en donker hout voorstelbaar. Echter de verhouding tussen de 
plint en het bovendeel is nog niet kloppend. De commissie geeft aan dat de 
achterliggende loods wel een goede verhouding heeft van plint met daarboven 
hout. Ook heeft de commissie een opmerking over het tussenlid, zij stelt deze 
meer terugliggend voor (minimoal yo cm) en de aanbouwaan de achterzijde 
dient meer ondergeschikt te zijn aan het hoofdvolume (in materiaal en vorm). 
Concluderend vraagt de commissie nog een ontwerpinspanning en geeft hierbij 
de volgende suggesties mee: 

• De plint van het hoofdgebouw laten zakken voor een betere 
verhouding. 

• Het tussenlid minimaal jo centimeter naar achter plaatsen voor 
meer geleding. 

• De aanbouwaan de achterzijde terugliggend uitvoeren en in ander 
materiaal. 

• De kolommen in de zijgevel van het kopgebouw terugbrengen in 
verband met een sterker architectonisch beeld. 

• Een eventueel hekwerk en de keuze voor de bestrating op tekening 
aangeven. 

De commissie adviseert het plan aan te houden en ziet een aangepast plan 
met belangstelling tegemoet. 

Advies 17-09-2018 Aanhouden 
Bevindingen Het plan is naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie op de 
OJ.-J.0-20J.8 volgende punten aangepast: 

- De bakstenen plint is verlaagd. 
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- Het tussenlid ligt iets meerterug. 
- De aanbouw is ondergeschikt gemaakt en uitgevoerd in hout. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat er aan haar opmerkingen tegemoet is 
gekomen en is van mening dat het plan nu op hoofdlijnen voldoet aan 
redelijke eisen van welstand. Zij ziet een definitieve aanvraag 
omgevingsvergunning met een uitwerking van de detaillering en het kleur- 
en materiaalgebruik met belangstelling tegemoet. Zij vraagt hierbij ook het 
hekwerk en de keuze voor de bestrating verder uit te werken en op tekening 
aan te geven. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 

7 Omqevingsverqunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 2 

180087 Bouwadres Noordmeerweg 3 in Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving slopen bestaande bebouwing en nieuwbouw woonhuis 
Welstandsnota 2.3 Historische kern Broek in Waterland - 5. Grote bouwplannen 
Code gemeente Z-2018-200 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

buitenplanse afwijking 

grote Bevindingen De architect is aanwezig om het plan toe te lichten. Het plan betreft het slopen 
com. 03-09-201.8 van de bestaande bebouwing (woonhuis en schuren) en het bouwen van een 

woonhuis bestaande uit twee lagen met zadeldak. De gevels worden bekleed 
met verticale houten delen en het dak wordt uitgevoerd in leisteen. De woning 
kan gezien worden als een schuurwoning en is meer abstract dan de 
traditionele, voor Broek in Waterland, karakteristieke houten huizen. Het 
gebouw bestaat uit gesloten delen met horizontale en verticale 
gevelopeningen en luiken. Achter de houten delen zit soms glas om het 
gebouw wat meer speelsheid te geven. De kopse kanten worden voorzien van 
grote glazen puien. Aan de voor- en achtergevel komen uitbouwen. De 
dakrand is een zinkenkraal en de goten zijn verholen in de leien dakbedekking. 
Het hoofdmateriaal is hout, lijkend op vergrijsd hout. Het hout wordt niet op 
een natuurlijke manier vergrijsd, maar met een olie behandeld. 

Bevindingen commissie: 
Het plan ligt in de historische kern van Broek in Waterland aan een bijzondere 
straat op de grens met het landelijk gebied. Algemeen kenmerkend voor de 
historische kernen is de kleinschaligheid, de organisch gegroeide structuur en 
karakteristieke eigenheid en kenmerkende bebouwing (p. 1.6). Kenmerkend 
voor Broek in Waterland zijn de karakteristieke houten woningen, een 
dakbedekking met pannen, en de doorzichten tussen de panden naar het open 
weidegebied (p. 1.9). Uitgangspunt is het waar mogelijk versterken van de 
cultuurhistorische waardevolle stedenbouwkundige structuur en 
bebouwingskarakteristieken (p. 1.9). 

De commissie staat niet onsympathiek tegenover het plan, zij ziet dat de 
architect met ambitie te werk is gegaan. Echter, de lat ligt voor dit gebied erg 
hoog. Als er afgeweken wordt van de standaard moet dit leiden tot een 
duidelijke kwalitatieve verbetering. Dit ontwerp wijkt af in schaal, materiaal en 
detaillering. De commissie is nog niet overtuigd, met name met betrekking tot 
de massa en de grootte, maar ook wat betreft vormgeving en detaillering. Het 
is een kloek volume, waar geen referentie wordt gezocht bij kapbergen. Het 
roept bij de commissie twijfel op of dit wel de juiste plek is voor een dergelijk 
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gebouw of dat het de dorpse, landelijke context teveel geweld aandoet. Juist 
omdat het gebouwerg zichtbaar is vanuit het weidegebied. Kijkend naar de 
omgeving bestaan de woningen voornamelijk uit één bouwlaag met kap. Het 
voorgestelde ontwerp is hoger dan de standaard en niet traditioneel van 
materiaal en detail. Hiermee voldoet het niet aan de welstandscriteria voor dit 
gebied. Aan de andere kant is het een stoer gebouw met een schuurachtig 
karakter, dat naar de mening van de commissie, indien duidelijk en 
hoogwaardig uitgewerkt, mogelijk zou kunnen zijn op deze plek. fen 
oplossingsrichting zou kunnen zijn om te kijken naar de typologie van schuren 
in Broek in Waterland. Om te kunnen beoordelen of een 'schuurwoning' 
mogelijk een goede oplossing is op deze plek dient nader ontwerponderzoek te 
worden gedaan naar de typologie van schuren in Broek en Waterland en de 
geschiktheid van deze typologie op precies deze plek. 

Concluderend voldoet het plan nog niet aan de geldende criteria uit de 
welstandsnota en daarom geeft de commissie de volgende suggesties mee om 
te komen tot de gewenste ruimtelijke kwaliteit: 

· fen verdere ontwerpinspanning ofwel naar de traditionele 
uitwerking of op deze lijn doorgaan en dan nog een stap verder door 
het ontwerp meet schuuracbtiq en oostroeter te maken. 

• fen betere visualisatie van het gebouw in de omgevinq. 

Advies 03-09-2018 Niet akkoord, nader overleg 

grote Bevindingen Oe architect en aanvrager zijn aanwezig om het verder uitgewerkte plan toe te 
com. 17-09-2018 lichten. Het plan is op de volgende punten aangepast: 

• Het volume is verplaatst: vijf meter naar achteren en twee meter 
meer uit de slootkant. 

• [) Q Qr-mkf.dg/-\LQ.T-I-@@n-Q.QntQl-impr-e-ssig_5-@gT-l-be.tgrfG.-\Lisualisati e \LaT-I 
het gebouw in de omgeving. 

• Er is een keuze gemaakt voor een meer abstracte versie, wat geleid 
heeft tot een aanpassing in de gevel en de detaillering. 

• 
Bevindingen commissie. 
Oe commissie heeft waardering voor de architectonische ambitie, maar vraagt 
zich af of het passend is voor deze gevoelige locatie. Kernkwaliteiten van het 
gebied zijn de kleinschaligheid van de bebouwing en het dorpsachtige karakter. 
Zij constateert dat er gekozen is voor de abstractere versie van de 
schuurwoning, maar is van mening dat het te weinig passend is. Oe kleine 
wijzigingen die zijn toegepast wijzen wel in de goede richting. Oe commissie 
vraagt daarom om een ontwerpinspanning en een keuze te maken naar een 
meer traditionele uitwerking of meer schuurachtige benadering. Oe 
schuurachtige benadering vergt wel analyse van de typologie die gebruikelijk is 
binnen Broek in Waterland en de geschiktheid daarvan op deze plek. Oe 
commissie geeft aan welwillend te staan tegenover de schuurachtige 
benadering, maar dat zou dan een stap verder moeten gaan om de commissie 
te overtuigen. Oe andere weg is om terug te gaan naar een meer traditionele 
benadering conform de Nota uiterlijk van bouwwerken waarbij het 
uitgangspunt is het behouden en waar mogelijk versterken van de 
cultuurhistorische waardevolle stedenbouwkundige structuur en 
bebouwingskarakteristieken. 

Concluderend handhaaft de commissie haar vorige advies en is zij van mening 
dat er onvoldoende voldaan is aan de opmerkingen van de commissie ten 
opzichte van de vorige planbehandeling. Het ontwerp levert vooralsnog geen 
positieve bijdrage aan de kwaliteit van de omgeving. Zij adviseert daarom ook 
niet akkoord te gaan met de aanvraag. 

Advies 17-09-2018 Niet akkoord, nader overleg 
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Bevindingen De architect en aanvrager zijn aanwezig om het verder uitgewerkte plan toe 
Ol-lO-20l8 te lichten. Er wordt een uitvoerige toelichting gegeven hoe de ontwerper 

vanuit de analyse van de plek is gekomen tot het ontwerp. Hierin werd de 
nadruk gelegd op de organisch gegroeide structuur van het dorp en de 
interpretatie van de welstandsnota. Er is gekozen voor de typologie van de 
boerenschuur dat wordt geïllustreerd door de kloeke vorm en houten 
gevelbekleding. Het plan is op de volgende punten aangepast: 

- De entreedeur is vormgegeven als een agrarische schuifdeur. 
- De nok en goot zijn 20 centimeter verlaagd. 
- De kozijnen worden uitgevoerd in hout en voorzien van roeden. 
- De leien zijn vervangen door Oud Hollandse blauw gesmoorde 

keramische dakpannen. 
- Er is meer Broeks grijs toegepast voor de houten gevels. 

Bevindingen commissie: 
De commissie spreekt haar waardering uit voor de presentatie, maar is van 
mening dat de conclusies uit de analyse nog onvoldoende corresponderen 
met de uiterlijke verschijningsvorm van het huidige ontwerp. Wel 
constateert de commissie dat de positie van het pand ten opzichte van de 
weg verder weg ligt en om deze reden de keuze voor een schuurachtig 
ontwerp passend is op deze locatie. De commissie vraagt wel om nog een 
ontwerp-inspanning te leveren om de schuur-typologie naderte 
ontwerpen/detailleren en om daarbij meer ontwerpkwaliteit in 
gevelcompositie en de positie van de gevelopeningen te zoeken. 
De commissie geeft hierbij als suggestie mee het beeld van een stalof 
schuur als referentie te nemen, maar deze niet letterlijk op te vatten, en het 
houten volume als een gesloten vorm te benaderen waarin 
daglichtopeningen worden gemaakt die vooral van binnen naar buiten zijn 
ontworpen en de buitenvorm van het volume heellaten. De hoge, tot in de 
punt toelopende pui in de kopgevel, de hoge gevelpui om de hoek en de 
roedeverdeling, die zou verwijzen naar de woonhuiskozijnen met 
roedeverdeling, worden door de commissie niet passend geacht bij de 
voorgestelde 'schuurarchitectuur'. Het beeld aan de voorzijde verwijst nog 
teveel naar dat van een woonhuis/villa. De achterzijde verwijst meer naar 
het beeld van een schuurachtig volume, maar vraagt m.b.t. de positie en 
afmetingen van raamkozijnen om meer variatie en verlevendiging. 

De commissie is van mening dat er mogelijkheden zijn om tot een plan te 
komen dat past in de landelijke omgeving, maar dat het ontwerp nog 
nadere uitwerking nodig heeft om het concept van een boerenschuur 
overtuigend neer te zetten. De comm issie adviseert om bovenstaande 
redenen het plan nogmaals aan te houden en ziet een aangepast plan met 
belangstelling tegemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Niet akkoord, nader overleg 
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