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Aanvrager, inzake Keerngouw 5 in Broek in Waterland 
Ei enaar, inzake Heren racht 3 in Monnickendam 

~ 

gemand. 

Omgevingsverqunning (verbouwinq) 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Bevindingen 
22-07-2019 

I Aantal voorgaande behandelingen: 2 

Lameroen 29 in Monnickendam 
Kleine bouwwerken bij woningen 
uitbreiden woonhuis aan de voorgevel 
2-5- Woongebieden 
Z-20l9-~64 
Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 
binnenplanse afwijking 
Het betreft een preadvies voor de uitbreiding van een woonhuis aan de voorzijde. De 
woning is gelegen in een rij van zeven woningen. Aan de voorzijde wordt een plat 
afgedekte aanbouw gerealiseerd, opgetrokken in metselwerk met vrij hoge borstwering 
ten behoeve van de achtergelegen keuken. Het platte dak wordt doorgetrokken boven 
de voordeur als luifel. 

Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria uit 
de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.5 Woongebieden, een welstandsgebied 
met een normaal beoordelingsniveau. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat dergelijke uitbreidingen aan de voorzijde nog niet 
voorkomen in de wijk, maar acht het wel voorstelbaar. Wel heeft de commissie bezwaar 
tegen de vormgeving. Zij is van mening dat de aanbouw terughoudend dient te zijn en 
adviseert nog eens te kijken naar de bouwmethodiek waarbij er gevelopeningen worden 
geplaatst in een baksteen gevel. Hierbij stelt de commissie een meer serreachtige 
uitbreiding voor in hout, bijvoorbeeld in de vorm van een pui-achtige invulling met glas 
en panelen. De commissie vraagt de aanbouw wat transparanter te maken en 
bijvoorbeeld een hoekkozijn toe te passen, waarbij rekening moet worden gehouden 
met de hoogte van de oorspronkelijke gevelkozijnen (positie onder- en tussendorpels). 
Verder vraagt de commissie een beeld te tekenen van het hele blok waaruit de 
samenhanq tussen bestaand en nieuw kan worden afqeieid. 
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Advies 22-07-2019 collegiaaloverleg 

gemand. Bevindingen Oe ontwerper is aanwezig voor een toelichting. Het plan is aangepast naar aanleiding 
02-09-2019 van de opmerkingen van de commissie. Oe aanbouw heeft een pui-achtige invulling 

gekregen bestaande uit een driedelig kozijn. Aan de bovenzijde glas, daaronder 
horizontale kunststof delen. Aan weerszijden van de pui metselwerk penanten. Oe 
linkerzijde van de aanbouw is blind, in de rechterzijde een kunststof pui met kozijn en 
kunststof delen. 

Bevindingen commissie: 
Alhoewel de commissie spreekt van een verbetering ten opzichte van het vorige plan, 
vraagt zij het geheel meer pui achtig uit re voeren en aan te taten sluiten bij de 
architectuur van het bestaande. Oe bestaande gevel wordt gekenmerkt door 
metselwerkvlakken afgewisseld met vlakken met horizontale houten delen. Oe 
commissie adviseert hiertoe alleen aan de kant van de buren de gemetselde schijf te 
rnaken en verder de uitbreiding vorm te geven als erker. Net metselwerk boven het 
kozijn vervalt dan, en het kozijn loopt de hoek om. Oe houten delen aan de onderzijde 
van de pui lopen door en worden niet onderbroken door de stijlen. Oe commissie 
adviseert om bovenstaande redenen het plan aan te houden en ziet graag een 
aanqepast plan met belanqstellinq teqemoet. 

Advies 02-09-2019 Aanhouden 

gemand. Bevindingen De ontwerper is aanwezig voor een toelichting. Het plan is aangepast naar 
l6-o9-2Ol9 aanleiding van de opmerkingen van de commissie. Het metselwerk boven 

het kozijn is komen te vervallen, de stijlen zijn komen te vervallen en het 
kozijn loopt de hoek om. Op de hoek is een houten stijl geplaatst als 
verbindingselement tussen beide kozijnen. 

Rpllinninnpn rnmmi~~ip, -~""~"'::J-" -~ ....... _-,_. 

De commissie constateert dat er een verdiepingshoog kozijn is gecreëerd 
waarbij de onderzijde bestaat uit een paneelvulling van rabat (detail 3). Dat 
was niet precies wat de commissie voor ogen had, maar zij accepteert de 
gekozen oplossing. De commissie adviseert detail 6, de hoekstijl, aan te 
passen tot een detail waarbij de aftimmering in de hoek gelijk komt met de 
voorkant van het kozijn. Het plan is niet akkoord, tenzij aan boven gesteld 
advies wordt voldaan. 

welsta ndscrlteria (..ohiorlcrlorirhto n .... i+o r-i c 
............. 1_1"1 ................. :::1 ...... , , ..... , ,'-'- ..... , I .......... ' , .... 

gemand. Advies Niet akkoord, tenzij 

2 Overige adviesaanvragen I Aantal voorqaande behandelinqen: 0 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Bevindingen 
l6-09-20l9 

Rozendaal a in Monnickendam 
Kleine bouwwerken bij woningen 
zonnepanelen op schuur 
R van Duuren 
T. Pronk 
2.3 Historische kernen 
Z-20l9-l7° 
Voldoet aan bestemmingsplan 

, Beschermd stadsgezicht 

Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zes 
zonnepanelen op een bijgebouw gelegen op het achtererf van een woning. 
Op het achtererf staan twee bijgebouwen, een berging en een B&B. Op het 
zuidelijk dakvlak van de berging zijn al zonnepanelen geplaatst, nu ligt het 
zuidelijk dakvlak van de B&B voor. 

Beoordel ingskader: 
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 
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beoordeling. Daarnaast heeft de commissie bij de beoordeling gebruik 
gemaakt van de criteria voor kleine bouwplannen. 

In de gebiedsgerichte criteria staat omschreven dat: 
- De opwekking van duurzame energie in de vorm van zonnepanelen 

op gebouwen in beginsel is toeqestaan, waarbij in de beschermde 
stads- en dorpsgezichten een afweging wordt gemaakt ten aanzien 
van de aanwezige cultuurhistorische, stedenbouwkundige en 
architectonische waarden. 

In de criteria voor kleine bouwplannen staat omschreven: 
- Niet storend zichtbaar vanuit het openbaar qebied, en; 
- Reversibel boven op de dakbedekking geplaatst. 

Onder storend zichtbaar wordt verstaan: afbreuk doen aan de ter plaatse 
aanwezige ruimtelijke kwaliteit. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat de zonnepanelen in de tweede zone worden 
geplaatst en vanaf het Doelenerf zichtbaar zijn. Het Doelenerf is een 
achterterrein dat openbaartoegankelijk is. De commissie is van mening dat 
het achterterrein niet over een dusdanige ruimtelijke kwaliteit beschikt dat 
daar afbreuk aan gedaan wordt door de plaatsing van de zonnepanelen. Om 
die reden kan de commissie met deze aanvraag akkoord gaan. De 
commissie gaat er van uit dat de panelen worden uitgevoerd met 
donkergekleurde cellen zonder rand of met donkerqekleurde, niet 
glimmende rand. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

Advies Akkoord 

Mon. advies Akkoord 

3 Preadvies (welstand) 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Bevindingen 
J.6-09-20J.9 

I Aantal voorgaande behandelingen: a 
Keerngouw 5 in Broek in Waterland (bij) 
Individuele woning 
nieuwbouw op erf met beeldbepalend pand 
M.A. Greve 

Beeldbepalend pand 

c.J. van Hunen 
Woongebied 
VO-2OJ.9-040 
Voldoet niet aan bestemrninqsplan, over afwijking wordt beslist na advies 
van welstandscommissie 

Het betreft een preadvies voor de bouw van een woning op het erf van een 
beeldbepalend pand. Het erfwordt gesplitst en de gemeente stemt in met 
het toevoegen van een woning aldaar. De woning moet qua beeld 
aansluiten op dat wat in de omgeving aanwezig is. 
De nieuw te bouwen woning bestaat uit één laag met zadelkap en wordt aan 
beide zijden uitgevoerd met een aangekapte aanbouw. Aan de linkerzijde 
blijft de goot hoog. De gevels worden boven een metselwerken plint in 
zwarte, houten delen opgetrokken. Het dak is gedekt met donkere pannen. 
Op het linker dakvlak worden zonnepanelen geplaatst. 

Beoordel i ngskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota. deelgebied 2.5 
Woonqebieden, een welstandsgebied met een normaal beoordelingsniveau. 

Bevindingen: 
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De commissie is van mening dat het ontwerp hinkt op twee qedachten, een 
schuur en een huis en niet passend is in de omgeving. Zij adviseert een 
onderscheid te maken tussen hoofdgebouw met bijgebouwen/aanbouwen. 
Het is hierbij van belang dat er een duidelijk hoofdvolume staat van één laag 
met kap met daar aan ondergeschikte aanbouwen. De commissie wil graag 
in overleg met de aanvragers en vraagt tevens nadere informatie over de 
terreininrichting en ziet het plan graag in relatie met zijn omgeving waarbij 
het straatbeeld op tekening wordt weergegeven (met maatvoering). Het 
plan voldoet/ naar mening van de commissie. niet aan redelijke eisen van 
welstand. De commissie adviseert niet akkoord te gaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Niet akkoord, nader overleg 

Mon. advies Niet akkoord, nader overleg 

4 Omqevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelinqen: ° 
190064 Bouwadres Herengracht 3 in Monnickendam 

Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen Beeldbepalend pand 
Omschrijving Vervangen schuur bij stolp 
Aanvrager J. Rondaij 
Welstandsnota 2·3 historische kernen en 4.3 stolpboerderijen 
Code gemeente VO-2019-0S6 
Bestemminqsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van een 
16-09-201.9 schuur op het achtererf van een stolpboerderij/ tevens wordt de bestaande 

I carport verwijderd en een nieuwe schutting geplaatst. De nieuwe schuur 
bestaat uit één laag met zadelkap. hiertegenaan wordt aan de rechterzijde 
een overkapping geplaatst waarvan het zadeldak aangrijpt in de kap van de 
schuur. Op het rechter dakvlak van de schuur wordt een dakkapel geplaatst. 
De gevels worden boven een metselwerken plint in donkere/ houten delen 
opgetrokken. Op het dak oranje dakpannen. 
De binnenzijde van de voormalige carport wordt de eigenlijke schutting. De 
bestaande schutting wordt vervangen door een schutting met een hoogte 
van 2.oom. In de schutting wordt een getoogde toegangsdeur geplaatst met 
een hoogte van 2/2sm. De schutting wordt opgetrokken in donkere/ houten 
delen. 

Beoordeli 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 bij de beoordeling gebruik 
gemaakt van de criteria voor kleine bouwplannen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie acht de bouwmassa en het hoofdvolume voorstelbaar/ maar 
heeft moeite met de dakkapel. Een dakkapel is in het algemeen een 
ondergeschikte toevoeging aan een dakvlak. De commissie adviseert dan 
ook de dakkapel te verkleinen tot een enkel raam en hierbij de breedte van 
het raam op de begane grond aan te houden. Tevens adviseert de 
commissie de dakkapel meer uit de goot te plaatsen (minimaal o.çorn en 
maximaal i.çorn), de zijkanten smaller uit te voeren/ het geheel ranker te 
detailleren en de roeden te laten vervallen. 
Voor wat betreft de schutting geeft de commissie aan te schutting te laten 
zakken tot 1/80m en de getoogde deur z.oorn hoog te maken. Om 
bovenstaande redenen adviseert de commissie het plan aan te houden en 
ziet zij een aangepast plan met belangstelling tegemoet. 
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Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

Advies Aanhouden 

Mon. advies Aanhouden 
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