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Omgevinqsverqunning (verbouwinq) 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Bevindingen 
22-07-2019 

I Aantal voorqaande behandelingen: J. 

Lameroen 29 in Monnickendam 
Kleine bouwwerken bij woningen 
uitbreiden woonhuis aan de voorgevel 
2-5- Woongebieden 
Z - 20J.9-J.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 alsluifel. 

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 qevelkozijnen (positie onder- en tussendorpels). 
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Verder vraagt de commissie een beeld te tekenen van het hele blok waaruit de 
samenhanq tussen bestaand en nieuw kan worden afgeleid. 

Advies 22-07-2019 col/egiaaloverleg 

gemand. Bevindingen De ontwerper is aanwezig voor een toelichting. Het plan is aangepast naar 
o2-o9-2Ol9 aanleiding van de opmerkingen van de commissie. De 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. De 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 te voeren en aan te 
laten sluiten bij de architectuur van het bestaande. De bestaande gevel 
wordt gekenmerkt door metselwerkvlakken afgewisseld met vlakken met 
horizontale houten delen. De commissie adviseert hiertoe alleen aan de 
kant van de buren de gemetselde schijfte maken en verder de uitbreiding 
vorm te geven als erker. Het metselwerk boven het kozijn vervalt dan, en 
het kozijn loopt de hoek om. De houten delen aan de onderzijde van de pui 
lopen door en worden niet onderbroken door de stijlen. De commissie 
adviseert om bovenstaande redenen het plan aan te houden en ziet graag 
een aanqepast plan met belanqstellinq teqemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsqerichte criteria 

gemand. Advies Aanhouden 

2 I Aantal voorqaande behandelingen: l Omqevinqsverqunninq (monument en bouwen) 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Noordeinde 21.A in Monnickendam 
Kleine bouwwerken bij woningen Rijksmonument 
blok bergingen in achtertuin 
Wooncompagnie 
Ooijevaar 
4.2 monument en 2.3 historische kern 
Z-20l9-l29 
Voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na advies 
van welstandscommissie 

grote 
com. 

Bevindingen 
08-07-2019 

Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een bijgebouw 
ten behoeve van bergingen. Het pand aan het Noordeinde 21 is aangewezen als 
rijksmonument en bestaat uit 16 appartementen die verbouwd worden tot 12 
appartementen. Het rijksmonument heeft de volgende omschrijving: 'Herenhuis, XVI/lb 
gebouwd door de familie Stichter. Monumentale natuurstenen lijstgevel met 
gebeeldhouwde middenpartij en bekroning in Lodewijk X/X-stijl. Gesneden dubbele 
deuren en snijraamX/Xa. Zes hardstenen stoeppalen, waartussen kettingen. 
Achtergevel in de vorm van een gedrukte klokgevel met een deklijst en zijvoluten van 
natuursteen: ingang tussen ionische halfzuilen. Gang met deuren en stucwerk in 
Lodewijk XIV-stijl. /n linker voorkamer een stucplafond in Lodewijk X/V-stijl en een 
schoorsteenmantel, X/Xa.' Het 'herenhuis'is als bouwkundige eenheid in zijn geheel 
beschermd, zonder uitsluitingen. Dat betreft niet al/een het exterieur en de stoep, maar 
ook de constructie, indeling en interieur. Het pand heeft hoge monumentwaarden als 
een van de grootste en meest representatieve herenhuizen in Monnickendam waarvan 
gevels, plattegronden en interieur-afwerking in rijke Lodewijk-X/V-stijl zijn uitgevoerd. 
In de achtertuin van het pand wordt een blokvormig volume geplaatst ten behoeve van 
bergingen. De ingangen van de bergingen bevinden zich aan de linker- en rechterzijde. 
Het volume heeft een hoogte van 210 meter, is plat afgedekt en bekleed met 
gepotdekselde houten delen in de kleur zwart. De huidige bergingen komen te 
verval/en. 

Beoordelingskader: 
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De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria uit 
de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.] 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 is van mening dat het een bijzonder historische pand betreft waar de 
grote tuin een belangrijk onderdeel van uitmaakt. De commissie begrijpt de noodzaak 
tot het realiseren van berging, maar acht de locatie niet passend. De commissie is van 
mening dat de relatie tussen tuin en monument wordt verstoord. Tevens is zij van 
mening dat de architectuur van het bouwwerk niet aansluit op de architectuur van het 
hoofdgebouw. De commissie zou graag verder geïnformeerd worden over het beeld van 
de tuin en wil graag in overleg met de aanvrager. Tevens adviseert zij een andere locatie 
te zoeken voor de bergingen en vraagt zij aandacht voor de bouwkundige detaillering 
van de dakrand. De commissie adviseert om bovenstaande redenen het plan aan te 
houden en ziet graag een aangepast plan met belangstelling tegemoet. 

Advies 08-07-2019 Aanhouden 

Man. Advies 08-07- Aanhouden 
2019 

Bevindingen De projectontwikkelaar en projectcoördinator zijn aanwezig voor een 
02-09-2Ol9 toelichting. Er zijn een aantal alternatieven bestudeerd voor wat betreft de 

plaatsing van de bergingen. 
a, Het plaatsen van het bergingscluster (rz naast elkaar) achterin de 

tuin grenzend aan de achtertuinen van de Molenstraat. 
2. Het plaatsen van het bergingscluster (az naast elkaar) aan de 

kerkzijde. hier dient minimaal l.OO meter grond tussen kerk en tuin 
open te blijven. 

3· Het plaatsen van het bergingscluster als een blok (twee keer zes) 
achterin de tuin. 

4· Het plaatsen van het bergingscluster als een blok (twee keer zes) in 
de oksel van de tuin tegen de schutting aan. 

Het ontwerp van het bergingscluster is verder niet qewijziqd, de bergingen 
hebben een plat dak, de gevelbekleding bestaat uit donkere houten delen, 
houten kozijnen en een aluminium daktrim. 
Uit nadere inforrnatie, ontvangen van de qerneente, blijkt dat het 
bestemmingsplan een schuin dak eist. De commissie ziet geen reden om 
hiervan afte wijken. 

Bevindingen commissie: 
Het monumenten-lid van de commissie heeft een locatiebezoek gebracht. 
Het pand betreft een voormalige patriciërswoning met een symmetrische 
opbouwen bijbehorende symmetrische tuin. De voorkeur van de commissie 
gaat uit naar variant If waarbij het bergingscluster achterin de tuin grenzend 
aan de achtertuinen van de Molenstraat wordt qeplaats, dit uit respect voor 
de historische achtergevel in relatie tot de tuin. Hierdoor blijft de breedte 
van de achtergevel beleefbaar vanuit de tuin en het eerste stuk tuin intact. 
Tevens is de commissie van mening dat de bergingen in de voorgestelde 
architectuur, met een gevel van donkere houten planken en houten 
kozijnen, onopvallend zijn en meer aansluiten bij de panden aan de 
Molenstraat dan bij de vormgeving van het rijksmonument. Het plan 
voldoet, naar mening van de commissie. aan redelijke eisen van welstand, 
indien gekozen wordt voor variant a. De commissie adviseert akkoord te 
gaan met variant a. 

Overweging ten overvloede: 
Als suggestie geeft de commissie mee om het bergingscluster op te knippen 
in twee keer zes. Waarbij een deel achterin de tuin wordt geplaats aan de 
kant van de Molenstraat en een deel in de oksel van de tuin daar waar nu al 
bijgebouwen staan. 
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Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

Advies Akkoord 

Man. Advies Akkoord 

3 Preadvies (welstand) I Aantal voorqaande behandelmeen. 3 

].80099 

grote 
com. 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Bevindingen 
n-n-2018 

Zuideinde 20 in Manniekendam 
Individuele woning Beeldbepalendpand 
nieuwbouw van de bestaande bebouwing 
Historische kern Monnickendam 
VO- 2028-096 
Voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na advies 
van welstandscommissie 

De bouwkundige is aanwezig om het plan toe te lichten. Het betreft een 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 Rijksmonumetv: 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 Riiksmonument ziin 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. 

Beoordelingskader: 
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. 7 evens geeft zij aan dat het hier een bijzonder gevoelige 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. 
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Advies 12-U-2018 Aanhouden 

Man. Advies 12-11- Aanhouden 
2018 

grote Bevindingen De bouwkundige en ontwerper zijn aanwezig voor een toelichting. Op verzoek van de 
com. 21-01-2019 commissie is onderzoek gedaan naar de uitbreidingsmogelijkheden aan de achterzijde, 

deze blijken beperkt. Het perceel is van één eigenaar, maar wordt in de toekomst 
gesplitst. Zodoende is gekozen om idee A verder uit te werken waarbij de huidige 
voorgevel behouden blijft en een nieuw volume wordt qeïntroduceerd, 2 meter 
terugliggend ten opzichte van de bestaande gevelwand met een verbijzondering in de 
vorm van een lessenaarsdak in tegengestelde richting als de voorgevel. Het nieuwe 
volume wordt uitgevoerd in een moderne, maar subtiele materiaalkeuze. Tevens wordt 
idee F voorgesteld waarbij het pand wordt vervangen door een nieuw volume dat 
aansluiting zoekt bij de kroonlijsten van de bebouwing op het Zuideinde en waarbij het 
dak wordt verbijzonderd. 
De beide ideeën voldoen niet aan het bestemmingsplan, maar er bestaat een 
vrijstellingsmogelijkheid als er geen afbreuk wordt gedaan aan de waarde van het 
beschermd stadsgezicht. 

Bevindingen commissie. 
De commissie is van mening dat er, in tegenstelling tot idee F, met idee A een slimme en 
interessante oplossing wordt gepresenteerd, maar dat dit sterk afhankelijk is van de 
materiaalkeuze en detaillering. Tevens is de commissie van mening dat het straatbeeld 
intact blijft door het terugleggen van het nieuwe volume, en ook de andere dakrichting 
zorgt voor een mooi contrast en de historie van het Zuideinde in zijn waarde laat. Zoals 
tijdens de vorige behandeling al besproken staat het pand op een zeer belangrijk punt. 
Wel constateert de commissie dat het dakvlak erg zichtbaar is vanuit de openbare 
ruimte en stelt dan ook voor het nieuwe volume iets meer terug te leggen dan de 
voorgestelde 2 meter. Zodoende zal de huidige opening in de straatwand meer 
behouden blijven. 
Concluderend staat de commissie positief tegenover idee A, maar geeft zij aan dat de 
uitwerking van materiaal en detaillering zeer belangrijk zijn. Modern en subtiel is 
volgens de commissie de juiste weg. Tevens vraagt de commissie het nieuwe volume 
nog iets meer terug te leggen en dit aanschouwelijk te maken met een 3D-beeld. De 
commissie adviseert het plan aan te houden en ziet en uitwerking van idee A met 
belangstelling tegemoet. 

Advies 21-01-2019 Aanhouden 

Man. Advies 21-01- Aanhouden 
2019 

grote Bevindingen De commissie heeft nieuwe informatie tot haar beschikking gekregen waaruit blijkt dat 
com. 08-07-2019 het pand is aangewezen als beeldbepalend pand. Tevens blijkt dat het dakvlak 

aangrijpt op het dakvlak van het naastgelegen rijksmonument. De status van 
beeldbepalend pand betekent dat er een zwaardere vorm van bescherming op rust 
waardoor de commissie dus nog kritischer naar het plan dient te kijken. 
De ontwerpers zijn aanwezig voor een toelichting en tevens schuift de buurman als 
toehoorder aan. Idee A is verder uitgewerkt en wordt getoond aan de hand van een 
maquette. Er wordt een volume van drie verdiepingen qeintroduceerd met een hoogte 
van 8.50 meter, 2.50 meter terugliggend ten opzichte van de bestaande voorgevel. Het 
volume heeft een lessenaarsdak in tegengestelde richting. Het volume wordt ingericht 
als winkel/kantoorruimte met op de bovenste verdieping een opslagruimte. 
Er wordt een zestal materialen voorgesteld, waarbij de voorkeur uitgaat naar A, C en 0: 
A = dakpannen, C = lichtgrijs plaatmateriaal en een 0= reflecterend materiaal. 

Bevindingen commissie: 
De commissie heeft waardering voor de manier waarop de ontwerpers naar een 
oplossingen zoeken om het gewenste programma in te passen in het beschermde 
stadsgezicht. Het betreft een zeer ingewikkelde casus van een ensemble van boerderij, 
koetshuis als beeldbepalend pand en een rijksmonument. Voortschrijdend inzicht leidt 
ertoe dat het een beeldbepalend pand betreft dat bouwkundig verbonden is met het 
naastgelegen rijksmonument waardoor het rijksmonument ook is betrokken bij de 
aanvraag. 
De commissie is van mening dat het getoonde plan op dit moment niet voldoet aan de 
geldende criteria. De commissie adviseert het nieuwe volume zoveel moqelijk terug te 
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leggen om het beeld vanaf de straat en het rijksmonument te ontzien. De commissie 
adviseert, evenals in haar eerste advies, het binnenterrein ook bij de 
oplossingsmogelijkheden te betrekken. Er zijn daar aan de achterzijde meer 
mogelijkheden, waarbij goed rekening gehouden moet worden met het rijksmonument. 
Voor wat betreft de materiaalkeuze is de commissie van mening dat de massa al veel 
expressie heeft en daardoor in materiaal voor rust gekozen zou moeten worden. 
Hiervoor is hout (optie F) het meest geschikte materiaal. 
De commissie adviseert om bovenstaande redenen het plan aan te houden en ziet 
oraaa een aanaepast plan met belanastellino teaemoet. 

Advies 08-07-2019 Aanhouden 

Man. Advies 08-07- Aanhouden 
2019 

Bevindingen De bouwkundige, architect en buren van nummer l8 en nummer 24 zijn 
02 -09- 20:19 aanwezig voor een toelichting. Op advies van de commissie is overleg 

gevoerd met de buren. Tevens is een bouwkundige analyse gemaakt 
waaruit blijkt dat er geen sprake is van een bouwkundige koppeling tussen 
nummer 20 en nummer l8. Indien de voorgestelde plannen doorgang 
vinden zal er een volledige ontkoppeling van nr. 20 plaatsvinden om geen 
schade aan het rijksmonument aan te brengen. Verder is er onderzoek 
gedaan naar het meer naar achteren plaatsen van het bouwvolume, waarbij 
ZES varianten zijn onderzocht. De voorkeur gaat uit naar variant L, vvaarbij 
het nieuwe volume 3/5 meter naar achteren ligt. Een uitbreiding nog verder 
de tuin in blokkeert de lichttoetreding tot de toekomstige woning aan de 
Niessenoortsteeg ra. Het voorstel is dan ook om het nieuwe bouwvolume 
3.50 meter naar achteren te plaatsen. Nog verder naar achteren is vanuit de 
opdrachtgever geen haalbare optie. 

Bevindingen commissie: 
De commissie blijft van mening dat het voorgestelde plan de 
cultuurhistorische waarden onevenredig schaadt, dit heeft te maken met de 
plaatsing en hoogte van het bouwvolume. Het voormalige koetshuis maakt 
visueelonderdeel uit van het rijksmonument en het ensemble is van 
bijzondere waarde. Het betreft een gevoelige locatie wat de mogelijkheden 
beperkt maakt. De commissie moet dan ook concluderen dat het plan zoals 
het nu voorligt niet voldoet aan de geldende criteria en dat zij vreest voor 
een te grote aantasting van het monumentale ensemble. Zij geeft aan dat 
de oplossing toch meer op het binnenterrein lijkt te liqqen, achter het 
koetshuis, waar een hoger bouwvolume op zich denkbaar zou kunnen zijn. 
De gewenste volumevergroting past echter niet op dit perceel in de 
historische binnenstad, Het plan voldoet, naar mening van de commissie. 
niet aan redelijke eisen van welstand. De commissie adviseert niet akkoord 
te qaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Niet akkoord 

Man. advies Niet akkoord 

4 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: l 

190058 Bouwadres De Noord 20 in Ilpendam 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving aan de achtergevel uitbreiden van het woonhuis 
Welstandsnota 2.4. Dorpslinten 
Code gemeente VO-20l9-034 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingspiani over afwijking wordt beslist na advies 

van welstandscommissie 

grote Bevindingen De architect is aanwezig om het plan toe te lichten. Het betreft een preadvies voor het 
com. 19-08-2019 uitbreiden van een vrijstaande wonina celeqen in het lint. 
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Het betreft een woning met zadeldak met een plat afgedekte aanbouwaan de 
achterzijde voorzien van gepotdekselde houten delen. 
De plat afgedekte aanbouw wordt in z'n geheel een verdieping hoger waarbij ook de 
materiaal toepassing (zwart houten potdekselwerk) wordt doorgezet. Op de verdieping 
komt aan de achterzijde een uitstekend balkon. 
De beoogde uitbreiding is zichtbaar vanuit het openbaar gebied. 

Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria uit 
de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.] Historische kernen, een gewogen 
welstandsgebied met een bijzonder beoordelingsniveau. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat de aanbouw niet ondergeschikt is aan het hoofdvolume 
en maakt bezwaar. 
Zij geeft als overweging mee de kap van het hoofdvolume door te trekken en eventueel 
te voorzien van dakkapellen, of een 'laag' kapbergvolume met vieringkap te realiseren. 
Een kapbergachtig volume sluit naar de mening van de commissie. mits het niet te hoog 
is, beter aan op het bestaande woonhuis en de omgeving. 
In afwachting van een aangepast plan wordt de aanvraag aanqehouden. 

Advies 1.9-08-2M9 Aanhouden 

Bevindingen De aanvrager is aanwezig voor een toelichting. Het plan is aangepast naar 
02-0g-20lg aanleiding van de opmerkingen van de commissie. De goothoogte van de 

aanbouw is verlaagd en daarboven is een kapje gerealiseerd waardoor een 
kapbergachtig volume is ontstaan. De nokhoogte van de kapberg is 5,75 
meter, dit is lager dan de nok van het hoofdvolume. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat er voldoende aan haar opmerkingen 
tegemoet is gekomen, wel bestaat er enige onduidelijkheid over de 
maatvoering. De commissie vraagt dit op tekening aan te passen. Het plan 
is niet akkoord, tenzij de maatvoering wordt aangepast. Uitgangspunt 
daarbij is een nokhoogte van 5,75 meter. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Niet akkoord, tenzij 

5 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

190061 Bouwadres Wagenweg 1 in Katwoude 
Soort bouwwerk Bijzonder bouwwerk 
Omschrijving renoveren en de nieuwbouw van het Van der Valk Hotel Volendam 
Welstandsnota 2.7. Landelijk gebied 
Code gemeente vO-2ol9-o53 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 

Bevindingen De ontwerpers en opdrachtgever zijn aanwezig voor een toelichting. Het 
02-0g-20lg betreft een 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 l5%. 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 C en 0 (de 
bestaande uitbreidingen) worden gerenoveerd en blok B is nieuwbouw met 
eenzelfde opbouwals C en D. 
Blok A wordt volledig onderkelderd. De 'stolp' blijft gehandhaafd, aan 
weerszijden wordt een topgevel gerealiseerd. Aan de onderzijde een 
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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 erfwordt door een 
landschapsarchitect gemaakt. De commissie ziet daar de volgende keer 
graag meer over. 

Beoordel i ngskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2·7 
I __ ..J_I::I. __ L:_..J _____ ... ____ ... _I_4- __ ...J ___ L..:_..J ___ .... .j.. ............. l-.;;_ ............. .....l ......... 
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beoordel i nqsn ivea u. 

Bevindingen commissie: 
De commissie geeft een reactie op hoofdlijnen waar het in eerste instantie 
gaat om de situatie, het landschap en de massa. De 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 
meerterugliggende en transparante aansluitingen en het aanbrengen van 
meer verschil in architectuur en materiaal. De commissie adviseert hierbij te 
refereren aan het landelijk erf, dat bestaat uit verschillende elementen, 
maar toch een eenheid vormt. De 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 D) en de aansluiting 
van de nieuwbouw (blok B) op de bestaande uitbreidingen. De 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. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Collegiaaloverleg 
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