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Bezoekers Gemachtigde, inzake Buurterstraat 6 op Marken 
Architect, inzake Lagedijk l6 in Katwoude 
Architect, inzake Wagenweg l in Katwoude 
Gemachtigde, inzake Zuideinde achter 20 in Broek in Waterland 
Architect, inzake Monnickenmeer 7 in Monnickendam 

l 

gemand. 

Omgevingsvergunning (verbouwing) 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Bevindingen 
l4-l0-20l9 

I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

Kanaaldijk 93 in Watergang 
Bedrijfsgebouw 
verbouwen van een schuur 
2.7. Landelijk gebied 
Z-20l9-l67 
Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 
binnenplanse afwijking 

De aanvrager is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een aanvraag 
omgevingsvergunning voor het verbouwen van een schuur die gedeeltelijk 
geschikt wordt gemaakt voor logiesruimte. De schuur bestaat uit een 
houten onderbouwen een met oranje pannen gedekt zadeldak. In de 
bestaande situatie staan reeds twee dakkapellen op het voordakvlak. De 
dakkapel aan de linkerzijde van het voordakvlak wordt vervangen doortwee 
kleinere, aangekapte dakkapellen, breedte l,4sm. De dakkapel aan de 
rechterzijde van het voordakvlak wordt vervangen door een aangekapte 
dakkapel met gelijke afmetingen als de bestaande, breedte 3.lom. Op het 
achterdakvlak worden drie aangekapte dakkapellen met een breedte van 
l,4sm. geplaatst. 
Het plan voldoet niet aan het bestemmingsplan, dit heeft te maken met het 
gebruik. 

Beoordel i ngskader: 
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 
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beoordeling. Daarnaast heeft de commissie de aanvraag beoordeeld op 
grond van de criteria voor kleine bouwwerken. 

Bevindingen commissie: 
De commissie acht het plan in principe voorstelbaar, maar wijst op de 
criteria in de nota: 

- Afstand vanaf het hart van de gemeenschappelijke bouwmuur, 
alsmede de kilkeper is minirnaal o.çorn. 

- Plat afgedekt of bij een dakhelling van tenminste 4S graden 
toepassing van een aangekapte dakkapel. 

De commissie adviseert de rechter dakkapel op het voordakvlak te 
versmallen waardoor deze minimaal o.çorn uit de dakrand wordt geplaatst. 
Tegen het aankappen van de dakkapellen heeft zij geen bezwaar omdat het 
een groot schuurdakvlak betreft. Het plan is niet akkoord, tenzij aan boven 
qesteld advies wordt voldaan. 

Welstandscriteria Gebiedsqerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

gemand. Advies Niet akkoord, tenzij 

2 Omqevinqsverqunninq (verbouwing) I Aantal voorqaande behandelingen: 0 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Buurterstraat 6 op Marken 
Individuele-woning -- Beschermd dorp$ÇJgzit;.h.t- 
plaatsen dakkapellen en zonnepanelen en realiseren aanbouw 
Historische kern Marken 
L-20l9-0 /3 
Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 
buitenplanse afwijking 

kl_com Bevindingen 
l4-l0-20l9 

De ontwerper is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een aanvraag 
omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee dakkapellen aan de 
voorzijde, een dakkapel aan de achterzijde, het vergroten van de plat 
afgedekte aanbouwaan de achterzijde en het plaatsen van 7 zonnepanelen 
op het achterdakvlak van een twee-onder-één-kapwoning. De dakkapellen 
aan de voorzijde zijn beiden z.aorn breed. De dakkapel aan de achterzijde is 
4,som breed. 
Op het voordakvlak van de belendede woning staan ook twee dakkapellen. 

Beoordel i ngskader: 
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 bijzondere 
beoordeling. Daarnaast heeft de commissie de aanvraag beoordeeld op 
grond van de criteria voor kleine bouwplannen. 

Bevindingen commissie: 
In de nota staat het volgende omschreven voor wat betreft dakkapellen: 

- De dakkapel is in hoofdzaak gelijkvormig aan eerder met 
vergunning geplaatste dakakpel(len) op het betreffende dakvlak. 

- Aan de voorkant maximaal één dakkapel. 
- Aan de achter- en zijkant mogen meerdere dakkapellen worden 

geplaatst tot maximaal so% van de gemiddelde breedte van het 
dakvlak. 

- Bij meerdere dakkapellen op één doorgaand dakvlak is de 
hoofdvorm en maatvoering op elkaar afgestemd en zijn ze 
regelmatig gerangschikt op één horizontale lijn. 

- Op het voordakvlak of dakvlak gekeerd naar het openbaar gebied, 
breedte maximaal so% van de breedte van het dakvlak, gemeten 
tussen midden bouwmuren of buitenzijde van eindgevels en aan de 
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bovenzijde van de dakkapel. Bij een dakkapel gekeerd naar het 
openbaar gebied tot een maximum van 3.oom. breed. 

In de nota staat het volgende omschreven voor wat betreft zonnepanelen: 
- Niet storend zichtbaar vanuit het openbaar gebied. Onder storend 

zichtbaar wordt verstaand: afbreuk doen aan de ter plaatse 
aanwezige ruimtelijke kwaliteit. 

De commissie constateert dat de woning zowel aan de voorzijde als aan de 
achterzijde zichtbaar is vanuit de openbare ruimte en zij constateert dat de 
dakkapellen op een aantal punten niet voldoen aan hetgeen gesteld in de 
nota. De commissie adviseert de dakkapel aan de achterzijde aan te passen 
aan de criteria gesteld in de nota, dus maximaal 3.oom breed. De commissie 
acht, in tegenstelling tot de nota, twee dakkapellen op het voordakvlak 
voorstelbaar gezien de samenhang van het woonblok waar eerder twee 
dakkapellen zijn geplaatst. Het voordakvlak van het betreffende woonblok 
is net iets langer dan de overige dakvlakken in de omgeving, ook daarom 
acht de commissie het plaatsen van twee dakkapellen voorstelbaar. Wel 
geeft zij daarbij aan dat de dakkapellen identiek in maatvoering, detaillering 
en plaatsing dienen te zijn als de naastgelegen dakkapellen. Tevens dienen 
de dakkapellen versmald te worden tot max.rnaal c.oorn gezamenlijke 
breedte. Verder adviseert de commissie de ventilatieroosters in de 
zijwangen van de dakkapellen aan te brengen en geeft zij mee dat de ramen 
een staande diagonaal dienen te hebben. 
Voor wat betreft de zonnepanelen is de commissie van mening dat deze 
storend zichtbaar zijn vanuit het openbaar gebied en van invloed zijn op de 
waarden van het beschermde stadsgezicht. In het aanwijzingsbesluit staat 
het volgende omschreven: "Alleen tussen de Kerkbuurt en de Havenbuurt en 
in een uitbreidingsplan noordoostelijk op het eiland zijn sinds de laatste jaren 
enige eigentijdse woonblokken verrezen. Ondanks deze nieuwe woningen, die 
slechts ondergeschikt zijn aan de hoger gelegen, het beeld bepalende, oude 
woonerven, behoort Marken tot een van de gaafste voorbeelden in ons land 
van een woon- en leefcultuur uit vroeger tijd. Het is van nationaal belang dat 
deze situatie, die uniek is in zijn soort, en als geheel van grote schoonheid is, 
bewaard blijft." 
De commissie adviseert de panelen op het platte dak van de aanbouwen 
van de dakkapel te plaatsen. 
Het plan is niet akkoord, tenzij aan boven gestelde adviezen wordt voldaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 
kl_cam Advies Niet akkoord, tenzij 

Mon. advies Niet akkoord, tenzij 

3 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: l 

190066 Bouwadres Lagedijk 16 in Katwoude 
Soort bouwwerk Bedrijfsgebouw 
Omschrijving realiseren bedrijfsgebouw voor logiesfunctie medewerkers 
Welstandsnota 2.1. Landelijk gebied 
Code gemeente VO-20l1-0SS 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

grote Bevindingen De aanvrager is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een preadvies voor het 
com. 30-09-2019 realiseren van een bedrijfsgebouw voor logiesfunctie medewerkers op een agrarisch erf 

Het bedrijfsgebouw zal uiteindelijk in gebruik worden genomen als generatiewoning. 
Het pand zal achter op het erf, achter de bestaande bedrijfsbebouwing gerealiseerd 
worden en bestaat uit één laag met mansardekap. Aan de rechterzijde wordt een 
overkapping gerealiseerd en aan de linkerzijde een dakopbouw. De gevels worden 
opgetrokken in bruinrood metselwerk, de topgevel in groene, houten delen en op het 
dak een keramische dakpan in de kleur antraciet. 
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Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grand van de gebiedsgerichte criteria uit 
de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 21 Landelijk gebied, een gewogen 
welstandsgebied met een bijzondere beoordeling. Daarnaast heeft de commissie de 
aanvraag beoordeeld op grond van de criteria voor specifieke bouwwerken (agrarische 
bedrijfsbebouwing). 

Bevindingen commissie: 
De commissie acht het toevoegen van een bedrijfsgebouwaan het agrarische erf in 
priticipe voorstelbaar, maar niet in de vorm van een woontwis. In de criteria voor 
agrarische bedrijfsbebouwing staat omschreven dat de compositie van de bebouwing op 
het (agrarisch) bedrijfsperceel compact is en met het representatieve woongedeelte aan 
de weg en de bedrijfsbebouwing daarachter. De hoofdvorm van de bedrijfsbebouwing is 
enkelvoudig, rechthoekig en eenduidig en voorzien van een zadeldak met een 
hellingshoek van minimaal ~5 graden. De commissie adviseert dan ook meer een 
schuurachtig volume te realiseren, passend op het achtererf van een agrarisch perceel. 
Indien wordt gekozen voor een woonhuis typologie dan dient het bouwvolume voor aan 
de weg te staan. 
De commissie adviseert om bovenstaande redenen het plan aan te houden en ziet 
graag een aangepast plan tegemoet. 

Advies 30-O9-20~9 Aanhouden 

Bevindingen De aanvrager is aanwezig voor een toelichting. Het plan is aangepast naar 
l4-l0-20lg aanleiding van de opmerkingen van de commissie. De vorm en ligging is 

onveranderd. Het materiaal- en kleurgebruik is aangepast: de gevels 
worden boven een metselwerk plint uitgevoerd in staande houten delen in 
de kleur zwart. Op het dak worden antraciet golfplaten gelegd. 

Bevindingen commissie: 
De commissie is van mening dat ondanks de landelijke uitstraling van het 
materiaal et" nog teveel sprake is van een woonhuis dat staat in de tweede 
lijn van de erfbebouwing. De commissie ziet wel mogelijkheden voor het 
toevoegen van een bedrijfsgebouw, maar dat dient wel een meer 
schuurachtig beeld op te leveren. Dit zou kunnen door de vorm van het dak 
aan te passen, maar ook door het aanpassen van de gevelindeling, het 
vervallen van de windveren en het versoberen van de detaillering. Het is van 
belang dat er een meer sober en abstracter beeld ontstaat. De commissie 
adviseert om bovenstaande redenen het plan aan te houden en ziet graag 
een aangepast plan met belangstelling tegemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor specifieke bouwwerken 

Advies Aanhouden 

4 Preadvies (monument) I Aantal voorqaande behandelinqen: l 

19°007 Bouwadres Hoogedijk 8 in Katwoude 
Soort bouwwerk Bedrijfsgebouw 
Omschrijving realiseren van een kaasmakerij en experience 
Welstandsnota 2.7 Landelijk gebied 
Code gemeente VO-20l8-034 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

buitenplanse afwijkinq 

grote Bevindingen De ontwerper en opdrachtgevers zijn aanwezig voor een toelichting. Het betreft een 
com. 2~-O~-20~9 preadvies voor het realiseren van een kaasmakerij en 'experience' op een erf met 

meerdere agrarische bedrijfsgebouwen. De experience is onderdeel van de kaasmakerij 
en toont aan publiek het proces van kaasmaken. Hiertoe wordt de bestaande 
kaasmakerij vervangen. 
De architect licht het plan toe en toont visualisaties van de zichtbaarheid van de 
nieuwbouw vanuit de omgeving. Het ontwerp bestaat uit een rechthoekig volume in 
twee bouwlagen. Op de begane grond is het praductiegedeelte ondergebracht en op de 
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Advies 21-01-2019 

Bevindingen 
14-10-2019 

eerste laag komt het bezoekersdeel dat onderdeel is van een route die start in een 
verbijzonderde entree op de kop van het gebouw. Vanaf de eerste verdieping is het 
mogelijk om op het polderlandschap te kijken en tegelijkertijd vanaf de vide de 
verschillende productieprocessen beneden te volgen. Het ontwerp bestaat uit een 
houten draagconstructie aan de buitenzijde en is ingedeeld met horizontale hoge 
'qepotdekselde' vezelcementplaten om het gebouw maat en schaal te geven. 

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

Bevindingen commissie. 
De commissie is van mening dat het een bijzonder plan betreft en dankt de ontwerper 
voor de presentatie en de visualisatie van de impact op de omgeving. 
De commissie acht het plan in principe voorstelbaar maar constateert echter dat 
beoordeling op uitsluitend de gebiedsgerichte criteria ontoereikend zal zijn, omdat het 
bouwplan qua massa en vormgeving afwijkt van wat gebruikelijk is in de landelijke 
omgeving, waar overwegend gebouwen met een zadeldak voorkomen. Het plan kan, 
naar de mening van de commissie, door de architectonische kwaliteit wel aan redelijke 
eisen van welstand voldoen, indien het plan zorgvuldig en hoogwaardig wordt 
uitgewerkt. Daarom zal de commissie het plan ook beoordelen op de algemene 
welstandscriteria waarbij hogere eisen gesteld mogen worden aan de zeggingskracht en 
het architectonisch vakmanschap, naarmate een bouwwerk zich sterker van zijn 
omgeving onderscheidt. Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van 
welstand mag onder andere worden verwacht dat: 

o Het een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van het openbaar gebied. 
o Het uiterlijk een relatie heeft met het gebruik ervan, terwijl de vormgeving 

daarnaast ook zijn eigen samenhang en logica heeft. 
o Materiaal, textuur, kleur en lieht het karakter van het bouwwerk zelf 

ondersteunen en de ruimtelijke samenhang met de omgeving of de te 
verwachten ontwikkeling daarvan duidelijk maken. 

De commissie is van mening dat de grote schaal van het gebouw verdedigbaar is door 
de maat van het agrarische perceel waar het op staat. Het gebouw wordt omringd door 
andere bedrijfsgebouwen en staat zodoende ingesloten op de kavel, behalve aan de 
oostzijde. Tevens is de commissie van mening dat het ontwerp moet worden opgevat 
als een hedendaagse uitwerking van de kenmerkende bebouwing voor het landelijk 
gebied, zijnde productiegebouwen bestaande uit één laag met kap. Door het 
terugleggen van de verdieping (setback) wordt bewust verwezen naar de kapvorm. 
zonder deze klakkeloos over te nemen. 

Concluderend acht de commissie het plan veelbelovend en heeft zij er vertrouwen in dat 
de verdere uitwerking in detail zal bijdragen aan helderheid van het ontwerpconcept. 
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. Ook wil de commissie bij het uitgewerkte plan opnieuw visualisaties zien van 
het beeld van het complex vanuit de omgeving. 

Akkoord op hoofdlijnen 

De opdrachtgevers, architect en productiemanager zijn aanwezig voor een 
toelichting. Het plan is op een aantal punten gewijzigd en wordt nogmaals 
in vooroverleg aan de commissie voorgelegd. Het betreffen de volgende 
wijzigingen: 

- Het pand is meer naar achteren verplaatst, dit heeft te maken met 
de fasering van de bouw. 

- Aan de achterzijde is het dak verhoogd van 9.00m naar 10.00m en 
de goot van 5.oom naar 6.70ml dit heeft te maken met het 
productieproces. 

- Het volume is aan de achterzijde meer open gemaakt. 
- De loopbrug is aan de achterzijde verkort. 
- Aan de achterzijde zijn 3 extra silo's geplaatst. 
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- De gevels worden bekleed met Eternit platen in een warme, grijze 
kleurstelling. De vierdeling in de plaatverdeling is vervangen door 
een negendeling. Hierdoor hebben de gevels meer schaal en 
geleding gekregen. Verder wordt er gebruik gemaakt van vergrijsd 
Iroko hout. 

- Het bovendeel van de gevel was aanvankelijk meertransparant en 
is nu meer gesloten. Wel heeft de voorgevel nu een 
vooruitstekende entree van glas. 

Bevindingen commissie: 
De commissie heeft waardering voor het plan en spreekt van een abstract 
volume dat nu meer geleding heeft gekregen en daardoor meer refereert 
aan de menselij ke maat en schaal. Wel uit zij haar zorgen voor wat betreft 
de silo's. Het aantal is vermeerderd en de silo's zijn meer in het zicht 
gekomen, en ook van ver goed zichtbaar. Aangegeven wordt dat de drie 
silo's aan de achterzijde verlaagd kunnen worden tot onder de brug. De 
commissie is van mening dat dit het landschappelijk beeld ten goede zal 
komen en de loopbrug voldoende vrij in de ruimte laat. Het plan is, naar 
mening van de commissie, op hoofdlijnen akkoord. Bij de uitwerking zijn 
een aantal veranderingen aangebracht die het totale beeld ten goede zijn 
gekomen. Aandachtspunt zijn de silo's, de commissie vraagt hier nader naar 
te kijken en deze zo goed mogelijk in te passen in het landelijk gebied. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 

5 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 2 

190061 Bouwadres Wagenweg 1 in Katwoude 
Soort bouwwerk Bijzonder bouwwerk 
Omschrijving renoveren en de nieuwbouw van het Van der Valk Hotel Volendam 
Welsta ndsnota 2.7. Landelijk gebied 
Code gemeente VO-2019-053 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 

grote Bevindingen De ontwerpers en opdrachtgever zijn aanwezig voor een toelichting. Het betreft een 
com. 02-09-201.9 preadvies voor de renovatie en nieuwbouw van het Van der Valk Hotel Volendam. Het 

plan voldoet niet aan het bestemmingsplan vanwege een overschrijding van het 
bebouwde oppervlak en de hoogte. De overschrijding is minder dan 1.5%. De afdeling 
RO wil meemerken aan een binnenplanse afwijking. 
Het bestaande hotel wordt uitgebreid. Blok A, 'de stolp' waarin zich het restaurant en 
zaalcentrum bevindt, wordt vergroot, de blokken een 0 (de bestaande uitbreidingen) 
worden gerenoveerd en blok B is nieuwbouw met eenzelfde opbouwals een D. 
Blok A wordt volledig onderkelderd. De 'stelp' blijft gehandhaafd, aan weerszijden 
wordt een topgevel gerealiseerd. Aan de onderzijde een horizontaal glasvlak die in de 
topgevels omhoog wordt getrokken. Tussen de topgevels en de 'stelp' een verbinding 
die iets lager ligt dan de nokken. De installaties worden op het dak geplaatst en zijn niet 
zichtbaar door de hoog opstaande dakrand. 
In vormgeving en materiaaltoepassing wordt gezocht naar meer eenheid. De gevels 
worden uitgevoerd met eikenhouten frames met daar binnen dunne aluminium 
profielen en plaatselijk metselwerk. Het verbindende element is het eikenhout. 
Voor wat betreft de erfinrichting wordt een sloot gedempt ten behoeve van het tijdelijke 
restaurant en bij het parkeerterrein wordt het water versmald. De architect geeft aan 
dat er grotere waterpartijen gemaakt zullen worden met rietvelden. Het ontwerp voor 
de inrichting van het erf wordt door een landschapsarchitect gemaakt. De commissie 
ziet daar de volgende keer graag meer over. 

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. 
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Bevindingen commissie: 
Oe commissie geeft een reactie op hoofdlijnen waar het in eerste instantie gaat om de 
situatie, het landschap en de massa. Oe commissie spreekt van een omvangrijke 
uitbreiding en is van mening dat de verschillende onderdelen van het voorgestelde plan 
teveel op elkaar lijken en teveel aan elkaar zijn 'gekoekt'. Zij mist de onderbouwing voor 
de situering van de uitbreidingen en vraagt om meer verschil en onafhankelijkheid 
tussen de verschillende elementen te creëren. Dit kan bewerkstelligd worden door meer 
terugliggende en transparante aansluitingen en het aanbrengen van meer verschil in 
architectuur en materiaal. Oe commissie adviseert hierbij te refereren aan het landelijk 
erf, dat bestaat uit verschillende elementen, maar toch een eenheid vormt. Oe 
commissie vraagt dan ook om nader onderzoek te doen naar de volumes en vormgeving 
van de nieuwbouw. 
Verder benoemt de commissie als aandachtspunt de aansluiting van het hoofdgebouw 
(blok A) op de uitbreidingen (blok C en 0) en de aansluiting van de nieuwbouw (blok B) 
op de bestaande uitbreidingen. Oe commissie adviseert de bouwdelen meer los van 
elkaar te houden, waardoor doorzichten behouden blijven. Het gaat er om de grote 
massa op te knippen in onafhankelijke volumes die mogelijk architectonisch van elkaar 
afwijken. 
Met de vormgeving van het hoofdgebouw kan de commissie leven, wel vraagt de 
commissie aandacht voor de vele samengestelde dakvlakken, 
graag deze dakvlakken aangeven in de situatie tekening. Verder vraagt zij de 
dakvlakken niet teveel aan te tasten, door de afmetingen van dakkapellen en loggia's te 
beperken en door bij de loggia's de borstwering niet in glas uit te voeren. 

Advies 02-09-2019 collegiaaloverleg 

grote Bevindingen Oe ontwerpers, landschapsantwerper en opdrachtgever zijn aanwezig voor een 
com. 30-09-2019 toelichting. Het plan is verder uitgewerkt naar aanleiding van de opmerkingen van de 

commissie. Oe verschillende bouwdelen zijn meer los van elkaar gemaakt middels een 
tussenlid van glas en zink. Oe loggia's zijn versmald en de bakstenen gevelbekleding 
wordt voor een groot deel vervangen door donkere, houten delen. Oe trappenhuizen zijn 
rechthoekige volumes geworden zonder kapje en geheel uitgevoerd in zink. Er wordt 
nog een studie gedaan naar de vormgeving van de balustrade bij de galerijen. 
Tevens ligt er een landschappelijk ontwerp waarbij onderzoek gedaan is naar de historie 
van de plek. Oe 'oude' trekvaart wordt doorgetrokken langs het hotel waardoor het 
wateroppervlak vergroot wordt. Het terrein sluit aan op het kenmerkende landschap 
van het veenweidegebied. Met name aan de voorzijde wordt getracht de inrichting zo 
landschappelijk mogelijk te houden. Aan de achterzijde wordt het asfalt van het 
parkeerterrein verwijderd en vervangen door gebakken klinkers. Het geheel wordt 
omsloten door hagen en bomen. 

Bevindingen commissie: 
Oe commissie is positief over het landschapsplan en de wijze waarop het bestaande 
complex wordt aangepakt. Met name de wijze waarop de hoofddraagconstructie in 
hout wordt uitgewerkt draagt bij aan een meer landschappelijke en tegelijkertijd meer 
eigentijdse uitstraling van het hotel. Het betreft een forse opgave die door de commissie 
weliswaar voorstelbaar wordt geacht, maar wel op een vanzelfsprekende manier in de 
landelijke situatie ingepast dient te worden. Oe commissie verzoekt de ontwerpers om 
nog meer een totaalvisie te ontwikkelen waarin landschapsinrichting en architectuur 
een samenhangend geheel gaan vormen. Oe commissie is van mening dat de 
nieuwbouw, blok B, meer zelfstandig dient te worden gesitueerd ten opzichte van de 
bestaande bebouwing, bijvoorbeeld door het gebouw iets met de klok mee te draaien. 
Hiermee wordt voorkomen dat een te formele haakse aansluiting teveel domineert. Oe 
naar de weg gerichte kopgevel dient als afsluiting van het geheel te worden 
vormgegeven. Oe commissie is van mening dat de kopgevel van gebouw B, vanuit de 
richting Amsterdam, goed zichtbaar is en daardoor meer ontwerpkwaliteit vraagt. Oe 
commissie adviseert de kopgevel meer massa te geven en echt als accent te ontwerpen, 
waarbij de topgevels in het oorspronkelijke hoofdgebouwals inspiratie kunnen dienen. 
Samenvattend, als suggestie geeft de commissie mee gebouw B iets te draaien en 
daarmee deze in dezelfde richting als gebouw 0 te plaatsen. Tevens adviseert de 
commissie het gebouw meer in harmonie met het landschap te ontwerpen. 
Verder worden de galerijen, balustrades en scheidingen tussen de terrassen besproken. 
Oe commissie geeft aan dat er nu teveel glas wordt gebruikt en dat dit een te hard beeld 
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oplevert Zij adviseert nog een studie te doen naar deze nader uit te werken onderdelen. 
Oe commissie ziet een aangepast plan graag als vooroverleg terug. 

Advies 30-09-2019 collegiaaloverleg 

Bevindingen De ontwerpers en opdrachtgever zijn aanwezig voor een toelichting. Het 
1.4-1.0-201.9 plan is aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie. 

Blok B is zoveel als mogelijk gedraaid, is één dakpan verhoogd om meer 
onderscheid met de andere panden aan te brengen, waardoorte plaatsen 
zonnepanelen aan het zicht kunnen worden onttrokken en op de kop van 
blok B is een topgevel toegevoegd refererend aan de topgevels van de, 
eveneens in dit ontwerp opgenomen, verbouwen uitbreiding van het 
hoofdgebouw. Tevens wordt het zinken tussenlid verlaagd. 
De galerijafscheiding wordt nog verder uitgewerkt, gedacht wordt aan een 
figuratief metalen hekwerk. Het landschapsontwerp is niet verder 
uitgewerkt. 

Bevindingen commissie: 
De commissie is van mening dat er een stap in de goede richting is gezet, 
maar adviseert de kopgevel meer integraal te ontwerpen. De commissie 
herhaalt haar vorige advies waarin zij stelt de kopgevel meer plasticiteit 
mee te geven en echt als een aizijdig accent te ontwerpen. De commissie 
vraagt om een driedimensionale overgang van de kopgevel naar de 
galerijen, de kopgevel dient de hoek omgezet te worden zodat ook de 
galerij aldaar op een vanzelfsprekende wijze beëindigd wordt. 
Verder adviseert de commissie het landschap meer in harmonie met het 
gebouw te ontwerpen en nog meer een totaalvisie te ontwikkelen waarin 
landschapsinrichting en architectuur een samenhangend geheel gaan 
vormen. Het landschappelijk ontwerp is een onlosmakelijk onderdeel van 
het totaalbeeld. Concluderend is de commissie van mening dat het plan op 
de goede weg is en heeft 7ij noC] een aantal adviezen C]egeven om te komen 
tot de gewenste ruimtelijke kwaliteit. 
Het plan voldoet, naar mening van de commissie, op hoofdlijnen aan 
redelijke eisen van welstand. De commissie ziet een verder uitgewerkt plan 
met belangstelling tegemoet met inachtneming van de in dit verslag 
qenoemde punten. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 

6 Preadvies (welstand) I Aantal voorqaande behandelingen: 0 

J.90072 Bouwadres Zuideinde achter 20 in Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving Bouwen van 2 woningen 
Welstandsnota Historische kern Broek in Waterland 
Code gemeente VO-201.9-062 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

buitenplanse afwijking 

Bevindingen De opdrachtgever en ontwerper zijn aanwezig voor een toelichting. Het 
1.4-1.0-201.9 betreft een preadvies voor de bouw van twee woningen. Dit plan is in 201.6 

al in vooroverleg aan de commissie voorgelegd. Het betroftoen de 
nieuwbouw van drie woningen. Er ligt nu een gewijzigd plan voor de bouw 
van twee woningen. Het plan voldoet niet aan het bestemmingsplan omdat 
de panden buiten de bouwvlakken vallen. Binnenplans kan worden 
afgeweken indien er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het 
straat- en bebouwingsbeeld. 
De vormgeving van de woningen is gelijk gebleven aan het plan uit 201.6. 
Het rijksmonument blijft bestaan, daarachter worden twee woningen 
gerealiseerd. De rechter woning is vormgegeven als een hooikaakberg met 
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voorhuis. De linker woning is één bouwlaag met zadeldak en is aan de 
voorzijde voorzien van een tuitgevel. Aan de rechterzijde van het rechter 
perceel is een steeg gerealiseerd. 

Beoordel i ngskader: 
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 bijzondere 
beoordeling. 

Bevindingen commissie: 
De commissie is van mening dat het vervallen van één woning een positief 
effect heeft op het ruimtelijk beeld en een rustiger en ruimtelijkere 
bouwmassa oplevert. De commissie handhaaft haar advies uit 2016, het 
plan voldoet, naar haar mening, op hoofdlijnen aan redelijk eisen van 
welstand. 

Overweging ten overvloede: 
Ten overvloede geeft de commissie mee de verhouding van de zadelkap 
met tuitgevel te steil te vinden ten opzichte van wat verder in de omgeving 
aanwezig is. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 

7 Preadvies (welstand) I Aantal voorqaande behandelingen: 0 

l.90068 Bouwadres Monnickenmeer 7 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Bedrijfsgebouw 
Omschrijving realiseren van een bed&breakfast 
Welstandsnota 2.7. Landelijk gebied 
Code gemeente VO-2019-o66 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijkinq 

Bevindingen De architect is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een preadvies 
14-10-2019 voor het realiseren van een bedrijfsgebouw dat dienst doet als 

Bed&Breakfast. 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. 

Beoordel ingskader: 
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. 

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 
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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 
ontginni ngsstructuur. 

- 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 belangstellinq teaemoet. 

Welstandscri teria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Aanhouden 
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