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Aanwezig ir. Bastiaan Gribling (voorzitter); ing. Nico Zimmer ann (qernand. rchitectlid); Hans 
Boonstra (monumentenlid); Sybren Bruinsma (plantoelichter); Mari k Leeverink 
(plantoelichter); Renee Stroomer (coördinator) 

Bezoekers gemachtigde en aanvrager, inzake Zuideinde 4 in Monnickendam 
gemachtigde, inzake Oude Zijds Burqwal ja in Monnickendam 
gemachtigde, inzake Niesencortsburqwal i z in Monnickendam 
aanvrager, inzake Noordeinde 18 in Monnickendam 
gemachtigde, inzake Zuideinde 20 in Monnickendam 
architect en polderraad Katwoude, inzake Hoogedijk 2 in Katwoude 
gemachtigde, inzake Nieuwland 16 in Broek in Waterland 
architect, inzake Molengouw 34B in Broek in Waterland 
architect, inzake Pierebaan naast 5 in Monnickendam Kohnstammlocatie 

1 Omqevinqsverqunninq (verbouwinq) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

180096 Bouwadres Nieuwpoortslaan 42 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving realiseren erker aan de voor- en zijgevel van het woonhuis 
Welstandsnota 2.5 Woongebieden - 3.2 Bijbehorende erfbebouwing 
Code gemeente Z-2018-234 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

buitenplanse afwijkinq 

gemand. Bevindingen De eigenaar is aanwezig om een toelichting te geven. Aan de voorzijde en 
12-1.1-2018 zijkant van een hoekwoning in een woonblok wordt een uitbouw 

gerealiseerd, bestaande uit een glaspui in een hoek, gevat in metselwerk. 
De vensterbank wijkt in hoogte afvan het bestaande gevelkozijn. 
De commissie constateert dat de borstweringhoogte afwijkt van zowel het 
bestaande gevelkozijn als die van de uitgebouwde erker elders. De 
commissie gaat om die reden niet akkoord, tenzij de onderzijde van de 
gevelkozijnen in de uitbouw qelijk is aan die van de erker op nummer 44. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

gemand. Advies Niet akkoord, tenzij 
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2 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

180097 Bouwadres Kets 15 op Marken 
Soort bouwwerk Individuele woning Rijksmonument 
Omschrijving plaatsen van monumentenglas 
Welstandsnota Monumenten / historische kern Monnickendam 
Code gemeente z-2018-255 
Bestemminqsplan Voldoet aan bestemminqsplan 

kl_cam Bevindingen De eigenaar is aanwezig om het plan toe te lichten. Het betreft een 
12-11-2018 aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van enkel glas door 

monumenten isolatieglas bij een karakteristieke houten Markerwoning. De 
toegepaste roeden zijn qua vorm en afmeting gelijk aan de roeden in de 
huidige situatie. 

Beoordeli ngskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 
historische kern Marken, een gewogen welstandsgebied met een bijzondere 
beoordeling. Daarnaast heeft de commissie gebruikt gemaakt van de 
criteria voor specifieke gebouwen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie staat positieftegenover de keuze voor het type glas en 
benadrukt de fijnheid van de roeden die het pandje zo bijzonder maakt. Zij 
is van mening dat het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand en 
adviseert akkoord te qaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

kl_cam Advies Akkoord 

Mon. advies Akkoord 

3 
180102 

Preadvies (monument) 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

Zuideinde 4 in Monnickendam 
Individuele woning Gemeentelijk monument 
Plaatsen van twee dakkapellen 
Historische kern Monnickendam / Monumenten 
vo- 2018-10 2 
Voldoet aan bestemminqsplan 

kl_cam Bevindingen 
12 -11- 201.8 

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

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

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat de woning goed zichtbaar is vanuit de 
openbare ruimte en dat het rechterdakvlak kenmerkend is voor het begin 
van het Zuideinde. Gezien vanaf de Middendam is dit een zeer 
beeldbepalend deel van Monnickendam. In de redengevende omschrijving 
staat onder andere dat het Zuideinde 4 van architectuurhistorisch belang is 
en als onderdeel van de aaneengesloten gevelwand van belang vanwege het 
stedenbouwkundig volume en de ruimtelijke indeling van het volume. De 
commissie is dan ook van mening dat de dakkapellen in de breedte te fors 
zijn en daarmee geen ondergeschikte toevoeging in het dakvlak. Zij stelt 
dan ook voor de dakkapellen op het linkerdakvlak te plaatsen of eventueel 
één smallere dakkapel op het rechterdakvlak boven de entreedeur te 
plaatsen en de andere naar het linkerdakvlak te verplaatsen. Het plan 
voldoet, naar mening van de cornrnissie, niet aan redelijke eisen van 
welstand. Zij adviseert niet akkoord te gaan en ziet een aangepast plan met 
belangstelling tegemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte en objectgerichte criteria 
kl_cam Advies Niet akkoord, nader overleg 

Mon. advies Nietakkoord,naderoverleg 

4 
180098 

Preadvies (welstand) 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
o msch rijvi ng 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

kl_cam Bevindingen 
:l2-n-20:l8 

Welstandscriteria 

Oude Zijds Burgwal 31 in Monnickendam 
Kleine bouwwerken bij woningen Beschermd stadsgezicht 
plaatsen van een dakopbouw 
Historische kern Monnickendam 
VO-2o:l8-090 
Voldoet niet aan bestemmingsplan (vanwege qoothoogte) 

De ontwerper is aanwezig om het plan toe te lichten. Het betreft een 
preadvies voor het plaatsen van een dakopbouw op de bestaande aanbouw. 
De dakopbouw betreft een zadeldak met verhoogde gevel. 

Beoordel ingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 
historische kern Monnickendamt een gewogen welstandsgebied met een 
bijzondere beoordeling en de criteria voor kleine bouwplannen. 

Bevindingen commissie: 
De nota schrijft onder andere voor dat het bouwwerk ondergeschikt moet 
zijn aan het hoofdgebouwen dat het bouwwerk aansluit op de architectuur 
van het hoofdgebouw. De commissie heeft bezwaartegen het plan omdat 
het niet ondergeschikt is en niet aansluit bij de architectuur van het 
hoofdgebouw. Zij stelt dan ook voor de gedachte van het hoofdgebouwaan 
te houden en de opbouw in dezelfde kapvorm uit te voeren als het 
hoofdgebouw. Ook stelt zij voor de goot lager te leggen waardoor het 
bijgebouwondergeschikt wordt aan het hoofdgebouw. De commissie 
adviseert dan ook het plan aan te houden en ziet een aangepast plan met 
belangstelling tegemoet. 

Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 
kl_cam Advies Aanhouden 
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I Mon. advies I Aanhouden 

5 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

1801°3 Bouwadres Niesenoortsburgwal12 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning Beschermd stadsgezicht 
Omschrijving aanpassen voorgevel, herbouwen serre en plaatsen dakkapellen 
Welstandsnota Historische kern Monnickendam 
Code gemeente VO-2ol8-095 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 

kl_cam Bevindingen De architect en eigenaar zijn aanwezig om het plan toe te lichten. Het 
az-aa-zoaê betreft een preadvies voor het aanpassen van de voorgevel van een woning 

bestaande uit twee bouwlagen met schilddak en het plaatsen van 
dakkapellen ter weerszijde van het dak. De voorgevel wordt voorzien van 
lichtgrijs pleisterwerk en de kozijnen worden aangepast (vergroot). Ook 
wordt de aanbouwaan de achterzijde vergroot over de gehele lengte van de 
achtergevel. 

Beoordel ingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 
historische kern Monnickendam, een gewogen welstandsgebied met een 
bijzondere beoordeling en de criteria voor kleine bouwplannen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie acht het plan in principe voorstelbaar, maar wijst op de nota 
waarin onder andere staat omschreven dat de bebouwing overweqend uit 
gemetselde gevels en keramische dakpannen bestaat. De aaneengesloten 
gevelwand waar de woning deel van uitmaakt bestaat overwegend uit 
metselwerk met hout. Het betreffende pand is door zijn forse korrel al vrij 
dominant aanwezig door het pleisteren van de voorgevel wordt hij nog 
explicieter. De commissie pleit voor terughoudendheid en volgt de nota 
waarin metselwerk omschreven staat. Zij stelt dan ook voor de 
aanpassingen binnen de bakstenen gevel te zoeken. 
Voor wat betreft de dakkapellen constateert de commissie dat de dakkapel 
op tekening voorzien is van een vrij dun dak, gezien de huidige isolatie eisen 
zal het dak dikker worden. Tevens is de commissie van mening dat de 
dakkapel vrij hoog in het dakvlak staat en adviseert dan ook deze iets naar 
beneden te brengen. 
De aanpassingen aan de kozijnen ziet de commissie als een verbetering, het 
pand voegt zich daardoor meer in het straatbeeld. 
Het plan voldoet, met inachtneming van de opmerkingen, aan op 
hoofdlijnen aan redelijke eisen van welstand. De commissie ziet een 
definitieve aanvraag omgevingsvergunning met een uitwerking van de 
detaillerinq en het kleur- en materiaalgebruik, met belanqstelling tegemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsqerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

kl_cam Advies Akkoord op hoofdlijnen 

Mon. advies Akkoord op hoofdlijnen 
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6 Omgevinqsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Ledig erf 4 in Monnickendam 
Kleine bouwwerken bij woningen Beschermd stadsgezicht 
plaatsen van twee dakkapellen op het rechterzijdakvlak 
Historische kern Monnickendam / dakkapellen 
Z-20l8-265 
Voldoet aan bestemmingsplan 

kl_cam Bevindingen 
l2-n-20l8 

De architect is aanwezig om het plan toe te lichten. Het betreft een 
aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee dakkapellen op 
het linkerdakvlak van een woning bestaande uit l bouwlaag met zadeldak. 
De dakkapellen zijn l.40 meter hoogte en staan 25 centimeter uit de goot. 
De voorste dakkapel is 2.40 meter breed, de achterste dakkapel is 3.00 
breed. 

Beoordeli ngskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit gemeentelijke welstandsnota. deelgebied 
historische kern Monnickendarn, een gewogen welstandsgebied met een 
bijzondere beoordeling en de criteria voor kleine bouwplannen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie acht het plan in principe voorstelbaar en vindt het bijzonder 
dat er nog in het betreffende pand gewoond wordt. Echter heeft zij bezwaar 
tegen de plaatsing van de dakkapellen omdat deze 25 centimeter uit de 
goot zijn geplaatst. In de criteria voor kleine bouwplannen staat onder 
andere dat er rninirnaal ço centimeter dakvlak onder de dakkapel aanwezig 
dient te zijn en dat de dakkapelondergeschikt dient te zijn aan het 
hoofdgebouwen niet ten koste mag gaan van de karakteristiek van de 
kapvorm. De commissie stelt daarom voor de dakkapellen 50 centimeter uit 
de goot te plaatsen. 
Het plan is niet akkoord, tenzij aan bovenstaande adviezen wordt voldaan. 

Overweging ten overvloede: 
Als suggestie geeft de commissie mee de achterste dakkapel te verkleinen 
tot maximaal 2.50 meter breedte. Zodoende is de dakkapelondergeschikt 
aan het hoofdgebouw. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

kl_com Advies Niet akkoord, tenzij 

Mon. advies Niet akkoord, tenzij 

7 Preadvies (monument) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

180104 Bouwadres Noordeinde 18 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning Rijksmonument 
Omschrijving wijzigen van de achtergevel 
Welstandsnota Historische kern Monnickendam / Monumenten 
Code gemeente VO-20l8-l03 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen De architect en eigenaar zijn aanwezig om het plan toe te lichten. Het 
l2-n-20l8 betreft een preadvies voor het wijzigen van de achtergevel van een 

Rijksmonument. Het pand aan het Noordeinde heeft een statig voorhuis 
daterend uit l750 met klokqevel, voorzien van gebeeldhouwde afdekkingen 
in Lodewijk XV-stijl. Achter het voorhuis liqt, van oorsprong gescheiden 
door een bultenplaatsje. het achterhuis. Deze smalle buitenruimte is bij een 
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verbouwing in 200l bij de binnenruimte getrokken. Tevens zijn bij die 
verbouwing twee openslaande deuren aangebracht in de achtergevel naast 
een bestaand raampje. Deze bestaande puien en het raampje worden 
vervangen door drie gelijke openslaande deuren die hoger worden dan 
bestaande mat glas tot het maaiveld, met houten kozijnen en stalen 
draaidelen. In het dak van het achterhuis bevinden zich twee daklichten, 
deze worden vervangen door dakkapellen. 

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

Bevindingen commissie: 
Er is archiefonderzoek gedaan naar het Rijksmonument met als 
belangrijkste conclusie dat tijdens de verbouwing in 200l de achtergevel is 
ingestort en daarmee de monumentale waarden van dat deel zijn 
verdwenen. De achtergevel heeft alleen door de positie waar hij staat en in 
bouwmassa nog monumentale waarde. 
De commissie acht het van belang dat het pand niet één grote ruimte wordt, 
maar dat de kenmerkende verschillende ruimten zichtbaar blijven. Zij 
achten de gevelwijziging in principe voorstelbaar, maar zijn van mening dat 
er meer metselwerk in de gevel aanwezig dient te blijven. Zij stellen dan ook 
voor de puien te verlagen waardoor met name aan de bovenzijde meer 
metselwerk aanwezig blijft. Voor wat betreft de dakkapellen heeft de 
commissie bezwaar omdat deze niet ondergeschikt zijn aan het dakvlak van 
het Rijksmonument en te dicht op de daklijn staan. De nota schrijft onder 
andere voor dat de afstand tot de zijkant van het dak minimaal l.OO meter is 
en de hoogte van de dakkapel maxirnaal a.ço meter. Tevens vraagt de 
commissie om meer informatie wat betreft de monumentale waarde van de 
kap(constructie) om de plaatsing van de dakkapellen goed te kunnen 
beoordelen. 
Concluderend heeft de commissie aangegeven meer metselwerk te 
behouden boven de puien in de achtergevel en onderzoek te doen naar de 
monumentale waarden van de kap en de criteria uit de nota voor het 
plaatsen van dakkappelen. 
De commissie adviseert om bovenstaande redenen het plan aan te houden 
en ziet een aangepast plan met belangstelling tegemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

Advies Aanhouden 

Mon. advies Aanhouden 

8 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

180099 Bouwadres Zuideinde 20 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning Beschermd stadsgezicht 
Omschrijving nieuwbouw van de bestaande bebouwing 
Welstandsnota Historische kern Monnickendam 
Code gemeente VO-20l8-096 
Bestemmingsplan Anders 

Bevindingen De bouwkundige is aanwezig om het-plan toe te lichten. Het betreft een 
rz-aa-zoaê preadvies voor sloop/nieuwbouw van een pand aan het Zuideinde. Het pand 

betreft een voormalig koetshuis behorende bij het naastgelegen 
Rijksmonument aan het Zuideinde 20. Het koetshuis is aangeluifd aan het 
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Rijksmonument en is ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Tijdens een 
verbouwing in 2000 is het koetshuis voorzien van een raam en 
toegangsdeur. Het voormalige koetshuis en het Rijksmonument zijn 
kadastraal gezien van elkaar gescheiden. Er is door de bouwkundige en 
architect onderzoek gedaan naar wat er op grond van het bestemmingsplan 
gerealiseerd kan worden op de locatie van het koetshuis dat aansluit bij de 
gevelwand van de straat. Hiervan worden verschillende opties aan de 
commissie voorgelegd: 

- A. het behouden van de huidige voorgevel met daarachter een 
nieuw modern volume. 

- B. het bestaande volume wordt vervangen door een nieuw volume 
conform bestemmingsplan: goot op 3.50 meter hoogte en nok op 
5.50 meter hoogte. 

- C. het bestaande volume wordt vervangen door een nieuw volume 
dat aansluiting zoekt bij de aangrenzende bebouwing en daarbij de 
maximale hoogte van het straatbeeld opzoekt. 

- D. het bestaande volume wordt vervangen door een nieuw volume 
dat aansluiting zoekt bij de kroonlijsten van de bebouwing aan het 
Zuideinde. 

- E. het bestaande volume wordt vervangen door een nieuw volume 
dat aansluiting zoekt bij de kroonlijsten van de bebouwing aan het 
Zuideinde en daarbij wordt het dak verbijzonderd waardoor extra 
vierkante meters aan het volume toegevoegd kunnen worden. 

Beoordel i ngskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 
historische kern Monnickendam, een gewogen welstandsgebied met een 
bijzondere beoordeling. 

Bevindingen commissie: 
De bebouwing aan het Zuideinde kenmerkt zich door individuele panden 
binnen aaneengesloten gevelwanden in strakke rooilijnen. Meer naar de 
Middendam toe zijn de bijzondere panden gelegen, meer van de 
Middendam af naar het landelijk gebied wordt de bebouwing lager en 
eenvoudiger, dit was de periferie van Monnickendam. Het uitgangspunt is 
het behouden en waar mogelijk versterken van de cultuurhistorisch 
waardevolle stedenbouwkundige structuur en bebouwingskarakteristieken 
en het niet aantasten van de cultuurhistorische waarden. 
De commissie is van mening dat het voormalige koetshuis in 
stedenbouwkundige zin visueelonderdeel uitmaakt van het Rijksmonument 
en het ensemble van bijzondere waarde is. Tevens geeft zij aan dat het hier 
een bijzonder gevoel ige locatie betreft waar een statig pand wordt 
voorgesteld dat er nooit heeft gestaan. De commissie is dan ook van 
mening dat het voorgestelde plan de cultuurhistorische waarden 
onevenredig schaadt en stelt daarom voor het totale perceel te betrekken 
bij het onderzoek naar de uitbreidingsmogelijkheden. Zij stelt een studie 
voor naar het perceel als geheel, waarbij uitbreiding aan de achterzijde 
onderzocht wordt, waardoor het bijzondere straatbeeld intact kan blijven. 
Concluderend geeft de commissie aan de uitbreiding te zoeken aan de 
achterzijde en weg te blijven van de meeste waardevolle plek: de 
gevelwand. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Aanhouden 

Mon. advies Aanhouden 
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9 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 4 

l.80069 Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemminqsplan 

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

grote 
com. 

Bevindingen 
09-07-201.8 

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. 
Het plan: 
Het plan bestaat uit drie volumes, verschillend 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 verschillende 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. 

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 verschillende 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. 

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 09-07-201.8 Aanhouden 

grote 
com. 

Bevindingen 
03-09-201.8 

De architect en gebouwbeheerder van de gemeente zijn aanwezig om het plan 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. Verschillend 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 benaderinq van de materiaalkeuze uit het BKP te vinden. Verder wordt de 
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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 'familie' 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 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 met 
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 03-09-2018 Aanhouden 

grote Bevindingen De architect is aanwezig om het aangepaste plan toe te lichten. Gevraagd is in de 
com. 17-09-2018 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. 

Bevindingen commissie: 
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 
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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 (minimaal 30 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 30 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 ~7-09-20~8 Aanhouden 

grote Bevindingen Het plan is naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie op de volgende 
com. 0~-~0-20~8 punten aangepast: 

· De bakstenen plint is verlaagd. 

· Het tussenlid ligt iets meer terug. 

· 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 
qeven. 

Advies 0~-~0-20~8 Akkoord op hoofdlijnen 

Bevindingen De architect, gebouwbeheerder namens de gemeentel afgevaardigden van 
12-1J_-2018 de polderraad en de wethouder zijn aanwezig bij de plan behandeling. Het 

hoofdgebouwen het tussenlid zijn naar rechts opgeschoven binnen de lijnen 
van het bestemmingsplan. Op verzoek van de polderraad is de gevel van het 
hoofdgebouwaangepast naar een meer traditionele gevel met een meer 
landelijke uitstraling. Hiertoe zijn de pilasters vervallen en is de verdeling 
van de ramen gewijzigd. 

Bevindingen commissie: 
De commissie is van mening dat de typische opbouw binnen het landelijk 
gebied van voorhuis, tussenlid en schuur nu nog meer wordt benadrukt en 
acht de aanpassingen een verbetering van het plan. De commissie heeft dan 
ook geen bezwaar en adviseert akkoord te qaan met het aangepaste plan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord 
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:10 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: :1 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Nieuwland 16 in Broek in Waterland 
Kleine bouwwerken bij woningen 
verhogen dakconstructie woonhuis 
2-5- Woongebieden 
VO-20:18-087 

Voldoet aan bestemmingsplan 
grote 
com. 

Bevindingen 
29-10-2018 

De ontwerper en opdrachtgever zijn aanwezig om het plan toe te lichten. Het betreft 
een preadvies voor het verhogen van de kap van een eindwoning in een rij van vier. De 
nok wordt verhoogd naar 9.00 meter. Er worden twee opties aan de commissie 
voorgelegd: 
Optie 1: de verhoging wordt uitgevoerd in kunststof rabatdelen. 
Optie 2: de verhoging wordt uitgevoerd in metselwerk als bestaand. 
In de verhoging aan de achterzijde worden twee gevelopeningen gemaakt, zowel in het 
verticale deel als in de kap. 

De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria uit 
de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied woongebieden, een welstandsgebied met 
een normale beoordeling. Daarnaast heeft de commissie gebruikt gemaakt van de 
criteria voor kleine bouwplannen. De identiteit en uitstraling van grotere woonwijken 
zijn herkenbaar door het architectuurbeleid uit de periode dat ze gerealiseerd zijn. De 
stedenbouwkundige opzet en architectuur is bepalend voor de samenhang. 
Uitgangspunt is het handhaven van de basiskwaliteit van de woongebieden. Ambitie is 
het behouden van de aanwezige ritmiek, herhaling en samenhang. 

Bevindingen commissie. 
Het voorgestelde ontwerp roept bij de commissie vragen op, zij is van mening dat het 
ontwerp op deze manier niet in samenhang is met de bestaande architectuur van het 
woonblok. Zij stelt dan ook voor de goot door te laten lopen en de verhoging daarboven 
in hout uit te voeren of in metselwerk, maar in alle gevallen de goot door te trekken tot 
de eindgevel. Tevens constateert de commissie dat de afmetingen van de 
gevelopeningen in de verhoging aan de achterzijde afwijkend zijn. Zij suggereert dan 
ook een geknikt raam te maken in gevel en dakvlak. 
Concluderend is de commissie van mening dat het voorgestelde ontwerp kans van 
slagen heeft, maar dat de lat hoog ligt op het gebied van vormgeving en esthetische 
ambitie. Om te komen tot een passend ontwerp zijn een aantaloplossingsrichtingen 
gesuggereerd. De commissie adviseert het plan aan te houden en ziet een aangepast 
plan met belangstelling tegemoet. 

Advies 29-10-2018 Aanhouden 

Bevindingen 
:12-:1:1-20:18 

De ontwerper en eigenaar zijn aanwezig om het gewijzigde plan toe te 
lichten. Het plan is op de volgende punten aangepast: 

- De goot blijft en wordt doorgetrokken. 
- De verhoging wordt uitgevoerd in kunststof delen. 
- De gevelopeningen in de achtergevel worden voorzien van 

knikramen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie is positief over het aangepaste plan} maar heeft nog een 
aantalopmerkingen: 

- De belangrijkste goot is de onderste goot. De commissie stelt 
daarom voor de tweede goot een verholen goot voor. 

- In de bestaande situatie steekt de goot over en dient hij als 
beëindiging van het blok. De commissie vraagt hier aandacht voor 
in de detaillering. 

- Tevens vraagt de commissie aandacht voor het hoekdetail van de 
kunststof delen (massief hoekprofiel). 

De commissie is van mening} met inachtneming van de opmerkingen} dat 
het plan op hoofdlijn voldoet aan redelijke eisen van welstand. Zij ziet een 
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definitieve aanvraag omgevingsvergunning met een uitwerking van de 
detaillering en het kleur- en materiaalqebruik, met belangstellinq tegemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 

Il Omgevinqsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

180100 Bouwadres Molengouw 34B in Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving realiseren van een nieuwe woning 
Welstandsnota 2.4. dorpslinten 
Code gemeente Z-2018-250 
Bestemminqsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen De ontwerper is aanwezig om het plan toe te lichten. Het betreft een 
12-Il-2018 aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van twee schuren en het 

realiseren van een nieuwe woning aan het Dorpslint van Broek in Waterland. 
De woning bestaat uit één bouwlaag met zadeldak voorzien van tuitgevel 
geheelopgetrokken uit metselwerk. Aan de linkerzijde een houten 
aanluifing. 

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

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

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Niet akkoord, nader overleg 
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12 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 1 

180080 Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Pierebaan naast 5 in Monnickendam Kohnstammlocatie 
Woningcomplex 
bouwen wooncomplex met 62 woningen 
2.5. Woongebieden 
Z-2018-2S4 

Voldoet aan bestemminqsplan 
grote 
com. 

Bevindingen 
23-07-2m8 

De architect, designer, bouwkundige en ontwikkelaar zijn aanwezig om het plan toe te 
lichten. Het plan betreft het realiseren van een appartementencomplex voorzien van 62 
wooneenheden. Het appartementencomplex volgt grotendeels de 
bebouwingsmogelijkheden van het bestemmingsplan en bestaat uit drie blokken die 
samen een u-vorm vormen. De blokken bestaan uit vier bouwlagen. Getracht is het 
volume te verkleinen door het aanbrengen van sneden en de blokken te laten 
verschuiven. Het binnenterrein is open en vormt een relatie met het naastgelegen park. 
De volumes worden geparcelleerd uitgevoerd door het creëren van een variatie aan 
gevels door het gebruik van verschillende materialen. Er is een afwisseling tussen 
baksteen, hout en metaal. Op deze wijze wordt een eigentijds accent toegevoegd in de 
omgeving van eenvormige strokenbouw. Aan de buitengevels bevinden zich balkons die 
meegaan in de verticale geleding van het gebouw. De balkons zijn voorzien van spijlen 
hekwerken. 
Het complex wordt opgebouwd uit houten modulaire eenheden. Op deze wijze tracht de 
architect een brug te slaan tussen het verleden en het hedendaagse Monnickendam. De 
kozijnen worden uitgevoerd in kunststof met een houtprofiel. 
De bergingen bevinden zich op de begane grond in de hoeken van het complex. De 
parkeerplaatsen bevinden zich aan de achterkant van het complex. 

Bevindingen commissie: 
De commissie prijst de kwaliteit van het voorliggende plan en ziet het als een goed 
voorbeeld van de hedendaagse architectuur. Echter mist de commissie het beeld van 
het gebouw in de omgeving. Zij zou dit graag nog willen zien. Daarnaast vraagt zij 
aandacht voor de hoeken die goed zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. Juist deze 
hoeken zijn voorzien van bergingen. De commissie is van mening dat dit niet de meest 
geschikte plek voor bergingen is. Zij benadrukt hier de beleefbaarheid van het plint in de 
parkachtige omgeving. 

Concluderend heeft de commissie veel waardering voor het eigentijdse en bijzondere 
woonproject, maar heeft zij nog een aantal aandachtspunten om te komen tot de 
gewenste ruimtelijke kwaliteit: 

• De markante hoeken vragen aandacht om tot een zekere openheid in de 
plint te komen. 

• De parcellering van het project is subtiel. Een eenduidig blok wat op een 
genuanceerde manier is geleed in een parcellering. Juist deze parcellering 
luistert heel nauw in detaillering. Hier zijn nog een aantal aandachtspunten 
wat betreft de kozijnen en de aansluiten op de dakrand. 

• De schuine negge van de kunststof kozijnen hoort recht te zijn. 
Advies 23-07-2018 collegiaaloverleg 

Bevindingen 
12-11-2018 

De architect, designer en ontwikkelaar zijn aanwezig om het verder 
uitgewerkte plan toe te lichten. Het plan is op de volgende punten 
aangepast: 

- Het plan kenmerkt zich door een aantal snedes, deze snedes 
worden in een ander materiaal uitgevoerd dan de gevels. 

- Het metselwerk is aangepast naar een donkere, rode tint. 
- De hoofdentree is als een helder en open volume opgenomen in 

een snede. 
- De markante hoek heeft meer openheid gekregen door het 

verbijzonderen van het metselwerk aldaar. 
- De profilering van de kozijnen is aangepast naar een vierkant 

profiel. 
- De balkons zijn verplaats van de Pierebaan naar de achterzijde. 
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- De gevellangs de Pierebaan is meer geopend door het toepassen 
van glas. 

- De parkachtige omgeving langs de Pierebaan wordt om het 
gebouw doorgetrokken. 

- Het dak wordt volledig bedekt met zonnepanelen. 
- De materiaalmonsters van de bakstenen, gevelbekleding en 

kozijnen worden getoond. 

Bevindingen commissie: 
De commissie uit wederom haar waardering voor het plan. Door de gedane 
aanpassingen is het plan nog beter geworden. Wel vraagt de commissie zich 
nog af hoe wordt omgegaan met de vercuderinq van het hout. Aangegeven 
wordt dat het hout wordt behandeld. De commissie constateert dat er 
voldoende aan haar opmerkingen tegemoet is gekomen en adviseert 
akkoord te qaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord 
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