
 

 

Commissievergadering Monumenten- en Welstandscommissie Waterland 11-05-2020 1 

 

MOOI  
NOORD- 
HOLLAND 
ADVISEURS  
OMGEVINGSKWALITEIT 

Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie 
Waterland 

 

 Vastgesteld: 
      
Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 12 

Waarvan herhalingen: 4 
Kleine commissie: 3 
Gemandateerd: 3 
Grote commissie: 6 
 

Voorzitter: 
Vergaderdatum 11-05-2020  
Vergaderlocatie Digitaal via 

Microsoft Teams  
 

Secr. Arch: 

   
   
      

Aanwezig ir. Bastiaan Gribling (voorzitter); ing. Nico Zimmermann (gemand. architectlid); Hans 
Boonstra (monumentenlid); ir. ing. Sjef Kwakman (burgerlid); Lodewijk Duymaer van 
Twist (burgerlid); Marieke Leeverink (plantoelichter); Sybren Bruinsma (plantoelichter); 
Renee Stroomer (coördinator); 

Bezoekers 13:00 uur aanvrager, inzake Molengouw nabij 64 Broek in Waterland  
13:20 uur architect, inzake Eiland Uitdammer Die 
13:40 uur aanvrager, inzake Hofweg 10 Ilpendam 
14:00 uur aanvrager, Hellingweg 2 Broek in Waterland  

 

1 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

200038 Bouwadres Zeedijk 2 in Uitdam 
 Soort bouwwerk Masten en antennes  
 Omschrijving realiseren van een telecommast met hekwerk 
 Welstandsnota landelijk gebied 
 Code gemeente Z-2020-013 
 Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na advies 

van welstandscommissie 

gemand. Bevindingen 
11-05-2020 

Dit plan wordt voorgelegd aan de grote commissie.  
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een 
telecommast met hekwerk. De mast wordt geplaatst net buiten het 
vakantiepark ‘Europarcs’, naast de camper/caravan wasplaats en de 
opslag/technische dienst van het park. Op deze positie zal de mast het 
minst zichtbaar zijn vanaf het park en voldoende mobiele dekking en 
capaciteit kunnen bieden aan het park en de omgeving. De mast wordt 25 
meter hoog en heeft een open vakwerkstructuur. Op het vakantiepark is 
nog een oude mast aanwezig, deze zal worden verwijderd.  
 
Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.7 
Landelijk gebied, een gewogen welstandsgebied met een bijzonder 
beoordelingsniveau.  
 
Bevindingen: 
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De commissie heeft bezwaar. De telecommast wordt aan de Zeedijk 
geplaatst, de Zeedijk is onderdeel van het provinciaal monument Noorder 
IJ- en Zeedijken.  
‘De dijken zijn cultuurhistorisch van betekenis omdat het tracé van de dijk 
historisch is bepaald. De dijken zijn beeldbepalend door de continuïteit en de 
hoogte, in samenhang met de openheid van het omliggende polderlandschap.’ 
  
De commissie heeft twijfels en vragen over de positionering van de mast en 
heeft vragen over de voorgestelde locatie en of dit de juiste keuze is. De 
commissie constateert dat de telecommast door plaatsing op de dijk 
prominent in het zicht komt en een ongewenst oriëntatiepunt zal zijn, 
terwijl dit traditioneel de kerktorens zijn van de omliggende dorpen. 
Daarmee wordt de mast een wezensvreemd element aan de dijk en ontsiert 
de mast het open beeld van de Zeedijk. De commissie kan niet akkoord 
gaan met de voorgestelde locatie en zou graag in overleg gaan met de 
aanvragers en met de projectleider van de gemeente. 

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria  

gemand. Advies Niet akkoord, nader overleg  

 

2 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

200037 Bouwadres Leeuwetand 70 in Monnickendam 
 Soort bouwwerk Individuele woning  
 Omschrijving realiseren van een opbouw aan de achterzijde van de woning 
 Welstandsnota Woongebied 
 Code gemeente z-2020-058 
 Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na advies 

van welstandscommissie 

gemand. Bevindingen 
11-05-2020 

Aan de achterzijde van een eindwoning in een woonblok, bestaande uit 
twee lagen en een langskap, wordt de eerste verdieping uitgebouwd tot de 
diepte van de begane grond uitbouw. 
De commissie heeft het plan beoordeeld. In de welstandsnota wordt in 
hoofdstuk 2.5 Woongebieden onder ambities beschreven dat de 
aanwezigheid van ritmiek, herhaling en samenhang dient te worden 
behouden en dat verrommeling  van het straatbeeld door oneigen 
individuele ruimtelijke inpassingen van kleine bouwplannen moet worden 
voorkomen.  
 
De commissie stelt vast dat het bestaande woonblok en de open 
strokenverkaveling ook aan de achterzijde een duidelijk herkenbare 
samenhang vertoont door de doorlopende aangeluifde achteruitbouw. In 
het voorliggende plan wordt de achteruitbouw opgenomen in een recht 
volume over twee lagen met plat dak op dakgoothoogte waardoor de 
karakteristieke ordening van begane grond met schuin dak is verdwenen. 
De commissie is van mening dat hiermee het aanzien vanuit de openbare 
ruimte voor wat betreft de zorgvuldige schaal en ordening, wordt geschaad 
en gaat niet akkoord met de voorgestelde woningvergroting. Ten 
overvloede verwijst zij naar de eerder vergunde dakopbouw op nr. 121, 
waarbij de dakopbouw minimaal twee dakpannen vrij moet blijven van 
zowel de perceelsgrens met de buurman als van de eindgevel van het 
woonblok.  

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen  

gemand. Advies Niet akkoord, nader overleg  
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3 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

200039 Bouwadres Johan Buijeslaan 28 in Monnickendam 
 Soort bouwwerk Individuele woning  
 Omschrijving plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
 Welstandsnota woongebied 
 Code gemeente z-2020-087 
 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen 
11-05-2020 

De commissie stelt vast dat de dakkapel met een hoogte van 1,80 m niet 
voldoet aan de standaard criteria uit de Nota Uiterlijk van Bouwwerken. Dit 
wordt deels veroorzaakt door de lage borstweringhoogte en kan eenvoudig 
worden opgelost door de dakkapel naar binnen te verschuiven tot een 
borstweringhoogte van 85 cm (glaslijn vast glas onderdorpel) is verkregen. 
Ook constateert de commissie dat de dakrand met ± 30 cm te fors is. Deze 
dient maximaal 25 cm hoog te zijn. 
De commissie gaat derhalve niet akkoord, tenzij aan de opmerkingen is 
voldaan. 

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen  

gemand. Advies Niet akkoord, tenzij  

 

4 Sloopvergunning Aantal voorgaande behandelingen: 0 

200034 Bouwadres Zuideinde 18 in Monnickendam 
 Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen Beschermd stadsgezicht 

 Omschrijving slopen van een schuur 
 Welstandsnota historische kern Monnickendam 
 Code gemeente Z-2020-010 
 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

kl_com Bevindingen 
11-05-2020 

Het betreft een aanvraag voor de sloop van een vrijstaande schuur 
(bouwjaar 1985). De schuur is gelegen op het achtererf van een woning die is 
aangewezen als rijksmonument en gelegen in het beschermd stadsgezicht 
van Monnickendam. De schuur is niet aangewezen als monument en niet 
zichtbaar vanuit de openbare ruimte.  
 
Bevindingen: 
De commissie stelt dat er niet zomaar iets gesloopt mag worden in het 
beschermd stadsgezicht en dat zij op dit moment te weinig informatie heeft 
om de aanvraag te kunnen beoordelen. Het monumentenlid van de 
commissie zal een locatiebezoek brengen om het plangebied te bekijken. 
De commissie geeft aan graag meer informatie te ontvangen en adviseert 
tot die tijd het plan aan te houden.   

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria  

kl_com Advies Aanhouden  

 Mon. advies Aanhouden  

 

5 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

200040 Bouwadres 't Zand 6 in Monnickendam 
 Soort bouwwerk Individuele woning Beschermd stadsgezicht 

 Omschrijving plaatsen zonnepanelen 
 Welstandsnota zonnepanelen 
 Code gemeente z-2020-088 
 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

kl_com Bevindingen 
11-05-2020 

Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 
zonnepanelen op het linker dakvlak van een woning. De zonnepanelen 
worden ongeveer 1,5 á 2 meter vanuit de voorgevel in drie rijen bijna over de 
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gehele breedte van het dakvlak geplaatst. De afstand tot de nok bedraagt 
40cm.  
 
Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.3 
Historische kern Monnickendam, een gewogen welstandsgebied met een 
bijzonder beoordelingsniveau. Daarnaast heeft de commissie bij de 
beoordeling gebruik gemaakt van de criteria voor kleine bouwplannen en de 
redengevende omschrijving van het beschermd stadsgezicht 
Monnickendam.  
 
Naast de stedenbouwkundige structuur van Monnickendam die in de loop 
der eeuwen nagenoeg geen wijziging heeft ondergaan is ook in de aard der 
bebouwing het karakter van de vroegere waterstad bewaard gebleven. 
Gezamenlijk leveren deze verschillende onderdelen een stadsbeeld op, dat  
van algemeen cultureel belang is wegens de schoonheid en het karakter van 
het  geheel. De bebouwing kenmerkt zich door individuele panden binnen 
aaneengesloten gevelwanden in een strakke rooilijn. De bebouwing bestaat 
overwegend uit gemetselde gevels en het daklandschap bestaat uit daken  
bedekt met keramische dakpannen. Het uitgangspunt is het behouden en 
waar mogelijk versterken van de cultuurhistorische waardevolle 
stedenbouwkundige structuur en bebouwingskarakteristieken.  
 
Bevindingen commissie: 
De commissie heeft bezwaar. Zij constateert dat het dakvlak zich prominent 
presenteert in het stedenschoon en dat de zonnepanelen een groot deel van 
het dakvlak aan het zicht zullen onttrekken en daardoor het aanzien 
domineren. Voor zonnepanelen in de historische dorpskernen geldt dat 
deze niet storend zichtbaar mogen zijn vanuit het openbaar gebied. 
‘Storend zichtbaar’ wordt in de nota omschreven als ‘afbreuk doen aan de ter 
plaatse aanwezig ruimtelijke kwaliteit.’ De commissie constateert aan de 
hand van foto’s dat de panelen goed zichtbaar zijn en daarmee van invloed 
op de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. De commissie is van mening 
dat de zichtbaarheid van de zonnepanelen de uniformiteit van het 
karakteristieke keramische pannendaklandschap in het straatbeeld aantast. 
Zij adviseert dan ook een deel van de zonnepanelen te laten vervallen. Wel 
acht de commissie het voorstelbaar om eventueel 3 á 4 zonnepanelen boven 
de goot tussen de achterste twee dakramen te plaatsen. Om  bovenstaande 
redenen adviseert de commissie niet akkoord te gaan.  

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen  

kl_com Advies Niet akkoord  

 Mon. advies Niet akkoord  

 

6 Sloopvergunning Aantal voorgaande behandelingen: 0 

200035 Bouwadres Niesenoortsburgwal 12 in Monnickendam 
 Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen Beschermd stadsgezicht 

 Omschrijving slopen van twee bestaande schuren en bouwen van nieuwe schuur 
 Welstandsnota historische kern Monnickendam 
 Code gemeente z-2020-102 
 Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 

kl_com Bevindingen 
11-05-2020 

Het betreft een aanvraag voor de sloop van twee bestaande schuren en de 
bouw van een nieuwe schuur op het achtererf van een woning. In 
tegenstelling tot de twee schuren die gesloopt worden, wordt de nieuwe 
schuur dwars geplaatst. De nieuwe schuur bestaat uit één bouwlaag met 
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zadelkap en wordt boven een plint van metselwerk bekleed met horizontaal 
geplaatste houten delen in een donkere kleurstelling. Het dak wordt bedekt 
met rode keramische dakpannen. Kozijnen, windveren en waterborden in 
de kleur wit.  
Voor wat betreft de maatvoering voldoet de aanvraag aan het 
bestemmingsplan, de functie is afwijkend.  
 
Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.3 
Historische kern Monnickendam, een gewogen welstandsgebied met een 
bijzonder beoordelingsniveau.  
 
Bevindingen: 
De commissie acht het plan voorstelbaar, zij is van mening dat de schuur 
qua architectuur en materiaalgebruik passend is in de omgeving. Tevens is 
de schuur nauwelijks zichtbaar vanuit de openbare ruimte. Het plan voldoet, 
naar mening van de commissie, aan redelijke eisen van welstand. De 
commissie adviseert akkoord te gaan.   

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria  

kl_com Advies Akkoord  

 Mon. advies Akkoord  

 

7 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) Aantal voorgaande behandelingen: 1 

200031 Bouwadres Middendam 10 in Monnickendam 
 Soort bouwwerk Bijzonder bouwwerk Rijksmonument 

 Omschrijving intern verbouwen en plaatsen van dakramen t.b.v. kleinschalig toeristisch 
overnachten 

 Welstandsnota Historische kern Monnickendam / monumenten 
 Code gemeente z-2020-070 
 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

grote 
com. 

Bevindingen 
28-04-2020 

Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van dakramen en 
het intern verbouwen van een café-restaurant ten behoeve van een hotelfunctie. Het 
pand is aangewezen als rijksmonument. In het dakvlak gekeerd naar ’t Zand worden 
drie dakramen geplaatst, in het voordakvlak wordt één dakraam geplaatst en in het 
rechterdakvlak worden drie dakramen geplaatst. Tevens worden de buitengevel en de 
kap aan de binnenzijde geïsoleerd. 

 
Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria uit 
de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.3 Historische kernen, een gewogen 
welstandsgebied met een bijzonder beoordelingsniveau. Daarnaast heeft de commissie 
bij de beoordeling gebruik gemaakt van de criteria voor kleine bouwplannen. 

 
Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat het pand zich duidelijk manifesteert aan het plein en dat 
vooral het linker dakvlak aan ’t Zand goed zichtbaar is. Het pand maakt deel uit van het 
stedenschoon van Monnickendam en het gave dakvlak dient behouden te blijven. In de 
nota staat het volgende omschreven: ‘bescherming van de typerende 
cultuurhistorische, stedenbouwkundige en architectonische karakteristieken’. De 
commissie heeft dan ook bezwaar tegen het aanbrengen van dakramen in het linker 
dakvlak en in het voordakvlak. De dakramen in het rechter dakvlak acht de commissie 
voorstelbaar, maar adviseert daarbij de dakramen meer vlak in het dakvlak te plaatsen. 
Voor wat betreft het isoleren wil de commissie graag overtuigd worden dat er geen 
schade optreedt aan de constructie van het pand, zij vraagt dan ook nadere detaillering 
aan te leveren en adviseert een dampopen systeem toe te passen om 
condensatieproblemen te voorkomen. Verder is het voor de commissie niet duidelijk wat 
er met de trap gebeurt. De commissie wordt hier graag nader over geïnformeerd. Om 
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bovenstaande reden adviseert de commissie het plan aan te houden, zij ziet een verdere 
uitwerking van de isolatiemaatregelen, de dakramen en de trap met belangstelling 
tegemoet. Ook geeft zij aan graag foto’s van de kapconstructie te ontvangen. 

 Advies 28-04-2020 Aanhouden 

 Mon. Advies 28-04-
2020 

Aanhouden 

 Bevindingen 
11-05-2020 

Naar aanleiding  van de opmerkingen van de commissie is het plan op de  
volgende punten aangepast.  

- In de plattegronden is aangegeven dat de trap naar de zolder wordt 
vervangen door een dubbel-kwart. 

- In de doorsnede is aangegeven dat de achtergevel op zolder wordt 
geïsoleerd.  

- De dakramen aan de zijde van ’t Zand zijn komen te vervallen. 
- Het dakraam in het voordakvlak aan de zijde van de Middendam is 

verkleind naar 540x780mm. Tevens is aan de hand van oude foto’s 
aangetoond dat hier tot 1960 een dakraam heeft gezeten.  

 
Bevindingen: 
De commissie is overtuigd door de historische foto’s en acht het 
voorstelbaar dat in het voordakvlak aan de zijde van de Middendam een 
klein dakraam wordt geplaatst. Wel adviseert zij een dakraam te plaatsen 
dat maximaal twee dakpannen hoog is en maximaal twee dakpannen breed. 
Ook adviseert de commissie geen Velux dakraam toe te passen, maar een 
Ferolux dakraam.  
Voor wat betreft de isolatiemaatregelen is de commissie nog niet overtuigd 
door hetgeen aan detaillering is aangeleverd. Zij adviseert een 
dampopensysteem toe te passen of niet te isoleren om ongewenste 
condensatie te voorkomen (balkkoppen, kozijnaansluitingen etc.). Over het 
vervangen van de trap zou de commissie graag meer informatie willen, met 
name over de eventuele monumentaliteit van de trap (foto’s). Om 
bovenstaande redenen adviseert de commissie het plan aan te houden.  

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria  

 Advies Aanhouden  

 Mon. advies Aanhouden  

 

8 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 4 

190068 Bouwadres Monnickenmeer 7 in Monnickendam 
 Soort bouwwerk Bedrijfsgebouw  
 Omschrijving realiseren van een bed & breakfast 
 Welstandsnota 2.7. Landelijk gebied 
 Code gemeente VO-2019-066 
 Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 

grote 
com. 

Bevindingen 
14-10-2019 

De architect is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een preadvies voor het 
realiseren van een bedrijfsgebouw dat dienst doet als BedBreakfast. Het bestaande 
achtkantige bouwwerk dat is opgebouwd uit golfplaten bedekt met stucwerk staat op 
de fundering van een molen. De oude molenstomp behoort toe aan de in 1863 
gebouwde Dijksbrug Watermolen die functioneel dienst deed bij het droogmalen van de 
Monnickenmeer. De molenstomp heeft geen monumentale status en wordt gesloopt. 
De wens bestaat uit het realiseren van een recreatief nachtverblijf in de vorm van een 
hooikaakberg, twee lagen met schildkap. De gevels worden boven een gemetselde plint 
uitgevoerd in zwarte delen. Op het dak een keramische, donkere dakpan. 

 
Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria uit 
de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.7 Landelijk gebied, een gewogen 
welstandsgebied met een bijzondere beoordeling. 
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Bevindingen commissie: 
De commissie is van mening dat de oude molenstomp dan wel geen monument is, maar 
wel degelijk cultuurhistorische waarde heeft en van landschappelijke waarde is voor de 
Monnickenmeer. De oude molenstomp maakt onderdeel uit van de geschiedenis van de 
Monnickenmeer als herkenbaar element uit de geschiedenis van de waterhuishouding. 
De commissie kan het zich voorstellen dat op die plek een gebouw terugkomt, maar 
adviseert een ontwerp te maken dat de herinnering aan de cultuurhistorie levend houdt 
en bijdraagt aan de geschiedenis en herinnering van de waterhuishouding in het 
landelijke gebied rond Monnickendam. 
In de gebiedsgerichte criteria staan niet voor niets de volgende ambities vermeldt: 

• Herkenbaar houden van voor regio kenmerkende en traditionele 
bebouwing, waaronder stolpen. 

• Zorgvuldige inpassing van nieuwe agrarische bedrijfsbebouwing en andere 
ruimtelijke ontwikkelingen binnen de bestaande ontginningsstructuur. 

• Voor het landelijk gebied is het bijzondere beoordelingsniveau van 
toepassing. Uitgangspunt is het behouden en waar mogelijk versterken van 
de landschappelijke karakteristieken. 

Kortom, de commissie vraagt de aanvrager een ontwerpstudie te verrichten waarbij de 
inzet is de herinnering aan de molen levend te houden op deze plek. Om bovenstaande 
reden, adviseert de commissie het plan aan te houden. Zij ziet een aangepast plan met 
belangstelling tegemoet. 

 Advies 14-10-2019 Aanhouden 

grote 
com. 

Bevindingen 
11-11-2019 

De ontwerper is aanwezig voor een toelichting. Het plan is aanpast naar aanleiding van 
de opmerkingen van de commissie. De herinnering aan de voormalige molen wordt nu 
zichtbaar gemaakt door het realiseren van een achthoekig basement waarin de 
oorspronkelijke hoekstenen van de molen worden teruggebracht. Het basement wordt 
opgetrokken uit metselwerk en krijgt een hoogte van 30cm. Op het basement wordt de 
hooikaakberg geplaatst. 

 
Bevindingen commissie: 
De commissie is van mening dat herinnering aan de cultuurhistorie en de geschiedenis 
van de waterhuishouding op deze manier te weinig levend wordt gehouden. De 
commissie handhaaft dan ook haar vorige advies en adviseert meer te refereren naar de 
voormalige molen, maar deze op een eigentijdse manier te verbeelden. Als suggestie 
geeft zij aan de achthoekige vorm sterker beleefbaar te maken en duidelijk in het 
landschap aanwezig te laten zijn. De commissie vraagt opnieuw een 
ontwerpinspanning te verrichten en adviseert om die reden het plan aan te houden. 

 Advies 11-11-2019 Aanhouden 

grote 
com. 

Bevindingen 
23-12-2019 

De ontwerper en opdrachtgevers zijn aanwezig voor een toelichting. Naar aanleiding 
van de opmerkingen van de commissie is het plan aangepast naar een eigentijdse 
vertaling van een molen. Het volume refereert daarbij aan de plastiek van een molen, 
heeft drie lagen en een platte afdekking. Het ontwerp kent een vierkante basisvorm en 
loopt aan twee zijden taps toe. De gevels worden bekleed met donkere houten delen 
boven een gemetselde plint. De gevelopeningen liggen ‘verspreid’ in het gevelvlak. 

 
Bevindingen commissie: 
De commissie heeft waardering voor het ontwerp en spreekt van een interessante 
oplossing. Er is een bijzonder gebouw gecreëerd op een historische plek die refereert aan 
de cultuurhistorie en de inpoldering. Wel ziet de commissie graag materiaalmonsters en 
vraagt zij naar de detaillering. Tevens vraagt zij de plattegrond op de geveltekeningen 
af te stemmen. Het plan voldoet, naar mening van de commissie en met inachtneming 
van de gemaakte opmerkingen, op hoofdlijnen aan redelijke eisen van welstand. De 
commissie ziet een definitieve aanvraag omgevingsvergunning met een uitwerking van 
de detaillering en het kleur- en materiaalgebruik met belangstelling tegemoet. 

 Advies 23-12-2019 Akkoord op hoofdlijnen 

grote 
com. 

Bevindingen 
02-03-2020 

De opdrachtgevers en ontwerper zijn aanwezig voor een toelichting. Voortschrijdend 
inzicht leert dat de laatste versie van het plan in strijd is met het bestemmingsplan 
vanwege de goothoogte. Hierdoor kan de afdeling stedenbouw niet akkoord gaan. De 
architect toont daarom een plan waarin de grenzen zijn opgezocht. Aan twee zijden is 
nu de maximale goothoogte van 5,5 meter gecombineerd met de minimale dakhelling, 
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aan de andere zijde is de maximale dakhelling opgezocht. Dit ontwerp zou dan passend 
zijn binnen het bestemmingsplan, maar heeft qua ruimtelijk beeld niet de voorkeur. 

 
Bevindingen commissie: 
De commissie heeft waardering voor de inspanning die gepleegd wordt om te komen tot 
een goed plan en stelt dat het getoonde voldoet aan redelijke eisen van welstand, maar 
is van mening, net als de ontwerper, dat het oorspronkelijke ontwerp meer kwaliteit 
heeft. De commissie geeft als suggestie nog mee om het hoekpunt rechtsachter naar 
beneden te brengen in een hoekkeper en het hoekdetail zo te ontwerpen dat de goot 
daar eindigt op 5,50m. Maar ook deze toepassing zal eerst door de afdeling stedenbouw 
beoordeeld moeten worden. Vanwege de kwaliteit van het oorspronkelijke plan wil de 
commissie graag aan stedenbouw meegeven hierin een afwijking van het 
bestemmingsplan te overwegen, vanwege de bijzondere kwaliteit van het ontwerp en 
de cultuurhistorische betekenis van de locatie waar de oorspronkelijke molen voor de 
droogmakerij heeft gestaan (vergelijk toetsing herbouw van de oorspronkelijke molen). 
In afwachting van de reactie van stedenbouw adviseert de commissie het plan aan te 
houden. 

 Advies 02-03-2020 Aanhouden 

 Bevindingen 
11-05-2020 

Het eigentijds ontwerp is aangepast naar aanleiding van de 
oplossingsrichtingen van de commissie. Het dak en de gevel wordt in een 
eenduidig materiaal uitgevoerd waardoor sprake is van één volume. De 
afdeling stedenbouw heeft het plan beoordeeld en kan nu met een 
binnenplanse afwijking akkoord gaan.  
 
Bevindingen: 
De commissie uit haar waardering en spreekt van een bijzonder hedendaags 
ontwerp dat recht doet aan de bijzondere historische locatie en waarvan het 
silhouet refereert aan de cultuurhistorie van de inpoldering. Het plan 
voldoet, naar mening van de commissie, op hoofdlijnen aan redelijke eisen 
van welstand. De commissie ziet een definitieve aanvraag 
omgevingsvergunning met een uitwerking van de detaillering en het kleur- 
en materiaalgebruik met belangstelling tegemoet.  

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria  

 Advies Akkoord op hoofdlijnen  

 

9 Preadvies (welstand) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

200036 Bouwadres Molengouw nabij 64 in Broek in Waterland 
 Soort bouwwerk Individuele woning  
 Omschrijving realiseren van een woonhuis met bijbehorend bouwwerk 
 Welstandsnota Lint Broek in Waterland 
 Code gemeente VO-2020-003 
 Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

buitenplanse afwijking 

 Bevindingen 
11-05-2020 

De opdrachtgevers en architect zijn aanwezig voor een toelichting. Het 
betreft een preadvies voor het realiseren van een woonhuis met bijbehorend 
bouwwerk. Het eigentijdse ontwerp toont één bouwlaag met een aantal 
samengestelde kappen die in een molenwiekvorm haaks op elkaar staan 
waardoor een klein plat dak in het midden overblijft. Aan de linkerzijde 
wordt een bijgebouw gerealiseerd, ook met een kap die middels een plat 
afgedekt tussenlid wordt verbonden met het hoofdgebouw. Het tussenlid 
en het bijgebouw worden vergunningsvrij uitgevoerd.  
De gevels worden bekleed met houten (western red cedar) delen en 
behandeld met Olympic Stain. Het dak wordt uitgevoerd in zink. Tevens 
worden er zonnepanelen geplaatst op het stukje plat dak tussen de 
samengestelde kappen.  
 
Beoordelingskader: 
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De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.4 
Dorpslinten, een gewogen welstandsgebied met een bijzonder 
beoordelingsniveau.  
 
Bevindingen: 
De commissie uit haar waardering voor het plan en kan zich een eigentijdse 
toevoeging op deze locatie (aan het einde van de weg) voorstellen. Wel 
vraagt de commissie aandacht voor het materiaal van het dakvlak, zij is nog 
niet overtuigd van het gebruik van zink. De omgeving kenmerkt zich 
namelijk door dakvlakken bedekt met keramische dakpannen. De 
commissie wil graag overtuigd worden van het materiaal van het dakvlak 
door middel van monsters waarbij de commissie ook adviseert een variant 
uit te werken met een keramische donkere en niet glimmende dakpan. De 
commissie acht het gebruik van zink niet geheel onvoorstelbaar, mits het 
geprepatineerd is in een donkere kleurstelling en kantig gedetailleerd. 
Tevens ziet de commissie graag een verdere uitwerking van de detaillering 
van de goot en van de nok. Het plan voldoet, naar mening van de 
commissie, op hoofdlijnen aan redelijke eisen van welstand. De commissie 
ziet een definitieve aanvraag omgevingsvergunning met een verdere 
uitwerking van de detaillering met belangstelling tegemoet.  

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria  

 Advies Akkoord op hoofdlijnen  

 

10 Preadvies (welstand) Aantal voorgaande behandelingen: 3 

180077 Bouwadres Uitdammer Die te Uitdam 
 Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen  
 Omschrijving oprichten van een buitenhuis 
 Welstandsnota 2.7 Landelijkgebied 
 Code gemeente VO-2020-031 
 Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, er is een projectbesluit of partiële 

herziening van het bestemmingsplan nodig 

grote 
com. 

Bevindingen 
23-07-2018 

Op verzoek van de commissie is de stedenbouwkundige van de gemeente aanwezig 
omdat het toetsingskader voor de commissie niet duidelijk is. 
Het plan betreft de bouw van een recreatiewoning op het eiland in de Uitdammer Die. 
De stedenbouwkundige geeft aan dat voor het plan geen specifiek bouwvlak is 
aangegeven en dat het niet groter mag zijn dan 100 vierkante meter. De woning heeft 
de vorm van een driepoot en bestaat uit één laag met ronde kap. Het pand wordt 
opgebouwd uit onbehandeld hout. 

 
Bevindingen commissie: 
Bij de commissie bestaan veel vragen over het voorliggende plan en zij zou graag van 
mee informatie voorzien willen worden om tot een degelijk advies te komen. Zij 
constateert dat de rooilijn over het kader van het eiland heen gaat en dat de bebouwing 
deels het water in steekt. De commissie wil graag in overleg met de aanvrager voor 
meer informatie en formuleert een aantal aandachtspunten. 

• De situering van het plan is gelegen op de punt van het eiland en steekt 
door over het water. Conform de nota dienen de landschappelijke 
kwaliteiten behouden of versterkt te worden. Dit houdt in: openheid en de 
ruimtebeleving van het waterrijke weidelandschap met lange zichtlijnen. 

• De commissie vraagt meer informatie over wat er gebeurd met de 
bestaande bomen en natuur. 

• De niet-traditionele Waterlandse vormgeving van het pand. 
• Zoveel mogelijk opgaan in de landschappelijke omgeving.  

De aanvraag wordt vooralsnog aangehouden. 

 Advies 23-07-2018 Aanhouden 

grote 
com. 

Bevindingen 
06-08-2018 

De architect is aanwezig en licht aan de hand van een maquette de situatie toe. 
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De commissie geeft aan dat er duidelijk is gekozen voor het uitzicht vanuit de 
recreatiewoning en daarbij het landschappelijk beeld van de groene oever wordt 
onderbroken, de architectuur regeert hier. 
Er wordt gesproken over het behoud en het integreren van flora en fauna. De massa 
van het gebouw zal vanaf ‘het land’ duidelijk zichtbaar zijn. 
De commissie wijst hierbij op het bijzonder beoordelingsniveau van het Landelijk gebied. 
“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”. De opgave is om de architectuur in haar omgeving 
te integreren op een overtuigende manier. 
Concluderend wil de commissie graag een landschappelijke inrichtingsschets van het 
eiland zien en visualisatie van de woning vanuit relevante punten in de omgeving, 
zowel vanaf het eiland als vanaf de oevers op het vasteland rond de plas. De aanvraag 
wordt daarom aangehouden. . 

 Advies 06-08-2018 Aanhouden 

grote 
com. 

Bevindingen 
17-09-2018 

De architecten, landschapsarchitect en de opdrachtgevers zijn aanwezig om het plan 
toe te lichten. Doel is om de architectuur zoveel mogelijk in te passen in de natuur. 
Gesproken wordt over het behoud en het integreren van flora en fauna. Het silhouet 
van het eiland en de omgeving wordt gevormd door groen, met als enige uitzondering 
hier en daar een kerk. De bestaande rietkraag om het eiland zal verstevigd worden om 
het eiland te versterken en voor privacy dienen. De woning in de vorm van een driepoot 
zal gepositioneerd worden met één poot aan het water, één poot achter het riet en één 
poot naar het terras dat omarmd wordt door de rietkraag. De poot aan het water steekt 
door de rietkraag naar buiten en is duidelijk zichtbaar vanaf de Rijperweg. De gevels van 
de woning worden uitgevoerd in thermisch verduurzaamd, vergrijzend hout. Daardoor 
valt de gevel weg in de rietkraag. Voor het dak wordt gezocht naar een metaalachtig 
materiaal dat mooi veroudert. 

 
Bevindingen commissie: 
De commissie prijst de bijzondere presentatie waar veel moeite in gestoken is en het 
charmante ontwerp. Het object oogt kleiner dan het is. De hamvraag is echter: hoeveel 
daarvan is nu precies zichtbaar vanaf de Rijperweg? Door het laten uitsteken van één 
poot door de rietkraag wordt de landschappelijke begrenzing van het eiland 
doorbroken. De commissie acht het voorstelbaar dat er een element doorsteekt, maar 
vindt dat dit slechts in geringe mate zichtbaar mag zijn vanaf de Rijperweg. 
Verder uit de commissie haar twijfel over het aanbrengen van een kelder die een 80 cm 
hoge plint oplevert met gevelopeningen en vraagt zij zich af of de volumes niet te hoog 
worden, er gaat nu een volwaardige trap naar de slaapzolder. De commissie vraagt 
verder aandacht voor de contourlijn van het eiland en suggereert de gevel niet door de 
beschoeiing te laten steken. De visualisatie van het huis met het riet voor het 
uitstekende element, is volgens de commissie het juiste uitgangspunt voor de verdere 
uitwerking van het plan. 
Concluderend heeft de commissie waardering voor de aanpak en de ambitie en is zij van 
mening dat er op hoofdlijnen voldaan wordt aan het uitgangpunt, zoals omschreven in 
de Nota uiterlijk van bouwwerken, het behouden en waar mogelijk versterken van de 
landschappelijke karakteristieken. De commissie vraagt zich wel af hoe deze 
landschappelijke kwaliteit gewaarborgd wordt bij de uitwerking van het plan. Zij geeft 
de volgende aandachtspunten mee: 

• De omvang van het huis. 
• De omvang en hoogte van de kelder. 
• Het niet te veel naar buiten steken en zichtbaar zijn van het huis door de 

rietkraag. 
Het plan voldoet, naar mening van de commissie, op hoofdlijnen aan redelijke eisen van 
welstand. Zij ziet een verder uitgewerkt plan met belangstelling tegemoet. 

 
Overweging ten overvloede: 
De commissie geeft ter overweging mee om het verder uitgewerkte plan nogmaals als 
vooroverleg in de commissie te bespreken. 

 Advies 17-09-2018 Akkoord op hoofdlijnen 

 Bevindingen 
11-05-2020 

De opdrachtgevers en de architect zijn aanwezig voor een toelichting. Het 
plan is vereenvoudigd om budgettaire redenen. Het bouwsysteem is nu 
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lichter geworden en het ontwerp efficiënter. Het oude ontwerp bestond uit 
drie vleugels, daar is één vleugel van komen te vervallen. De kelder is 
eveneens vervallen en het huis steekt ook niet meer door de rietkraag. Het 
concept van de nieuwe woning is eenvoudig waarbij wordt teruggegrepen 
op de meest archetypische vorm van een huis met zadeldak waarvan echter 
één hoek naar beneden is gevouwen, terwijl de noklijn in één rechte lijn 
doorloopt, waardoor aan die zijde een lessenaarsvorm ontstaat. De gevels 
worden bekleed met houten delen die op een natuurlijke manier vergrijzen. 
De planken worden afgedekt door latten waardoor meer structuur in het 
geveloppervlak ontstaat.  
 
Bevindingen: 
De commissie uit haar waardering en heeft bewondering voor het 
bijzondere ontwerp dat zich nu meer als een eenduidig object presenteert. 
Het ontwerp is door de soberheid van detaillering ondergeschikt aan het 
landschap, waarbij tegemoet wordt gekomen aan het uitgangspunt 
‘behouden en waar mogelijk versterken van de landschappelijke 
karakteristieken’. Het plan voldoet, naar mening van de commissie, op 
hoofdlijnen aan redelijke eisen van welstand. De commissie ziet een 
definitieve aanvraag omgevingsvergunning met belangstelling tegemoet en 
hoop dat bij de verdere uitwerking de kwaliteit overeind gehouden wordt.  

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria  

 Advies Akkoord op hoofdlijnen  

 

11 Preadvies (welstand) Aantal voorgaande behandelingen: 2 

200021 Bouwadres Hofweg 10 Ilpendam 
 Soort bouwwerk Individuele woning  
 Omschrijving slopen bestaande woning op bouwen nieuwe woning 
 Welstandsnota 2.7. Landelijk gebied 
 Code gemeente VO-2020-037 
 Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na advies 

van welstandscommissie 

grote 
com. 

Bevindingen 
16-03-2020 

Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor de sloop van de bestaande 
woning en de bouw van een nieuwe woning. De nieuwe woning bestaat uit één 
bouwlaag met zadelkap en behoort tot het type woonblokhuizen, een afgeleide van de 
blokhut. De kap vormt een overstek en wordt bedekt met keramische oranje 
dakpannen. De gevels bestaan uit horizontale houten profielen 
(hoofddraagconstructie). 

 
Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria uit 
gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.7 Landelijk gebied, een gewogen 
welstandsgebied met een bijzondere beoordeling. 

 
Bevindingen commissie: 
De commissie acht een dergelijk woonhuis met een Scandinavisch ‘blokhut’ uiterlijk niet 
passend in het landelijk gebied van Waterland, het is niet streekeigen. In de nota staat 
omschreven dat het uitgangspunt is het behouden en waar mogelijk versterken van de 
landschappelijke karakteristieken en het herkenbaar houden van voor regio 
kenmerkende en traditionele bebouwing. De oudere agrarische gebouwen zijn over het 
algemeen zorgvuldig en karakteristiek gedetailleerd (dorpels, lateien, vensterbanken, 
glasroeden). Het materiaalgebruik voor de gevels is overwegend baksteen en voor de 
kozijnen hout. Het kleurgebruik is traditioneel.  De commissie acht de voorgestelde 
architectuur en bouwmethodiek dan ook niet passend, dit zit hem vooral in de vorm van 
het dak, de overstekken en de kenmerkende uitstekende houten delen. De commissie 
adviseert niet akkoord te gaan en ziet een aangepast plan met belangstelling tegemoet. 

 Advies 16-03-2020 Niet akkoord, nader overleg 
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grote 
com. 

Bevindingen 
14-04-2020 

De initiatiefnemer is aanwezig voor een toelichting. Het plan is aangepast naar 
aanleiding van de opmerkingen van de commissie. De dakhelling is steiler, de 
overstekken zijn teruggebracht en de hoekaansluiting wordt aan het oog onttrokken. De 
gevels worden boven een gemetselde plint met donkere houten delen bekleed en het 
dak bedekt met oranje dakpannen. 
De woning wordt 1,10 meter meer naar de weg geplaatst en een kwartslag gedraaid ten 
opzichte van de huidige positie. Hiervoor moet binnenplans worden afgeweken van het 
bestemmingsplan. 

 
Bevindingen commissie: 
De commissie uit haar waardering voor de inspanningen die gepleegd zijn om een 
duurzaam huis te realiseren en spreekt van een verbetering ten opzichte van het vorige 
plan. Echter kan de commissie nog niet echt spreken van een Waterlandse woning, het 
ontwerp heeft meer weg van een schuurwoning. Dit heeft vooral te maken met de 
gevelcompositie, de zeer gesloten voorgevel en de verdiepingshoge ramen in de 
langsgevel. 
De commissie vraagt daarom aandacht voor de gevelcompositie, adviseert de voorgevel 
als een representatieve voorgevel vorm te geven en geeft als suggestie mee het huis in 
zijn geheel een kwartslag te draaien, waardoor een meer representatieve brede gevel 
aan de straatzijde komt te liggen en de te sparen boom wordt ontzien en de bouwgrens 
niet hoeft te worden overschreden. Het is van belang een woning te ontwerpen die op 
een goede manier in dit landschap past. Om bovenstaande redenen adviseert de 
commissie niet akkoord te gaan, zij ziet een aangepast plan met belangstelling 
tegemoet. Ten overvloede geeft zij mee de woonkamer met de twee grote gevelpuien 
tegen de klok in een kwartslag te draaien zodat ruim beeld op de polder ontstaat en de 
keuken meedraait naar een positie met uitzicht naar de weg. 

 Advies 14-04-2020 Niet akkoord, nader overleg 

 Bevindingen 
11-05-2020 

28-04-2020 
Het plan is op een aantal punten gewijzigd. In de voorgevel is een deur aangebracht en 
de kozijnen op de verdieping zijn vergroot. Het verdiepingshoge kozijn in de linker 
zijgevel is verkleind. De positie van de woning is ongewijzigd. 
 
Bevindingen commissie: 
De commissie is van mening dat er te minimaal op haar opmerkingen is gereageerd. Zij 
acht de voorgevel nog van onvoldoende representatieve kwaliteit en de woning nog 
onvoldoende passend in het landelijk gebied van Waterland. De commissie handhaaft 
dan ook haar advies en ziet een aangepast plan met belangstelling tegemoet waarbij zij 
ook graag ziet dat de detaillering wordt aangeleverd. 

 
11-05-2020 
De initiatiefnemer is aanwezig voor een toelichting. Naar aanleiding van de 
opmerkingen van de commissie is het plan op de volgende punten 
aangepast.  

- In de voorgevel zijn twee extra gevelopeningen toegevoegd. 
- De zwarte kleurstelling van de geveldelen is vervangen door een 

grijze kleurstelling (Broeker grijs).  
- Er worden windveren toegepast. 

 
Bevindingen: 
De commissie kan nog steeds niet echt spreken van een representatieve 
voorgevel, maar door de gedane aanpassingen is de voorgevel wel opener 
geworden. De commissie adviseert de gevelopeningen beter te positioneren 
in de gevel. Zij adviseert in de topgevel één raam toe te passen (of de twee 
ramen  meer naar elkaar te schuiven) en op de begane grond twee ramen 
toe te passen en de onderdorpel te verlagen tot een vensterbankhoogte van 
85cm. Hierdoor ontstaat een staande kozijnverhouding. Verder adviseert de 
commissie terug te gaan naar de donkere kleurstelling van de 
gevelbekleding in plaats van de grijze kleurstelling. Het plan voldoet, naar 
mening van de commissie en met in achtneming van de gemaakt 
opmerkingen aan redelijke eisen van welstand. De commissie vraagt haar 
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opmerkingen te verwerken in een definitieve aanvraag 
omgevingsvergunning.   

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria  

 Advies Akkoord op hoofdlijnen  

 

12 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

200041 Bouwadres Hellingweg 2 in Broek in Waterland 
 Soort bouwwerk Woningcomplex  
 Omschrijving verbouwen van de voormalige brandweerkazerne tot 

appartementengebouw 
 Welstandsnota Broek in Waterland 
 Code gemeente z-2020-093 
 Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na advies 

van welstandscommissie 

 Bevindingen 
11-05-2020 

De opdrachtgever en architect zijn aanwezig voor een toelichting. Het 
betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de 
voormalige brandweerkazerne tot zes appartementen. Het oorspronkelijke 
pand bestaat uit twee bouwlagen en is plat afgedekt, het rechterdeel steekt 
iets naar voren en is lager dan de rest. Deze hoofdopzet van het pand met 
de grote overheaddeur voor de ladderwagen en de grote gevelopeningen 
met stalenpuien blijft behouden. Het rechterdeel zal nu iets verhoogd 
worden om op de verdieping ook een appartement te kunnen realiseren. De 
gevels worden bekleed met verticale houten delen (kleur naturel) en op de 
eerste verdieping wordt zowel de voor- als achterzijde deels voorzien van 
aluminium beplating. De kozijnen worden van aluminium.  
 
Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.4 
Dorpslinten, een gewogen welstandsgebied met een bijzondere 
beoordeling. 
 
Bevindingen: 
De commissie heeft waardering voor de inzet om de oude 
brandweerkazerne een nieuwe functie te geven en is van mening dat het 
voormalige bedrijventerrein hoognodig een dergelijke upgrade kan 
gebruiken, maar is nog niet geheel overtuigd van het ontwerp dat nog 
teveel hinkt op twee gedachten. Is het beeld nu een industrieel gebouw of 
een woongebouw? Er dient een nieuwe vanzelfsprekendheid te komen als 
woongebouw, daarbij kan het industriële karakter behouden blijven, maar 
dat moet consistent worden vormgegeven.  
De commissie vraagt nog eens goed te kijken naar het gevelbeeld, het 
materiaalgebruik en de verhoging van het rechterdeel. De commissie is niet 
overtuigd van het gebruik van de aluminium beplating in combinatie met 
houten gevelbekleding. Zij adviseert een variant te onderzoeken met één 
gevelmateriaal waardoor de gebouwvorm meer intact blijft. Tevens acht zij 
de verhoging van het rechterdeel te gering om de sprong in de hoogte 
duidelijk te maken. De commissie adviseert hier meer expressie aan mee te 
geven (hoger op te trekken of de vrije hoogte in dit deel van het pand terug 
te brengen tot 2,60m waardoor geen daksprong nodig is. Om bovenstaande 
redenen adviseert de commissie het plan aan te houden en vraagt zij nog 
een kwaliteitsslag te maken. 

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria  

 Advies Aanhouden  

 


