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Commissie 
Vergaderdatum 
Vergaderlocatie 

Waterland 
22-07-20l9 
Gemeentehuis 
Waterland 

Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie 
Waterland 

Aantal adviesaanvragen: 6 
Waarvan herhalingen: 2 
Kleine commissie: 2 

Gemandateerd: 2 
Grote commissie: 2 

Aanwezig Marina Roosebeek (plv. voorzitter); ing. Nico Zimmermann (gemand. architectlid); ); 
Hans Boonstra (monumentenlid); ; Sanne Alberts (plantoelichter); Renee Stroomer 
(coördinator); 

Bezoekers aanvragerl inzake Lameroen 29 in Monnickendam 
aanvraqer, inzake Oosterpad 2 op Marken 
aanvragerl inzake Parallelweg 27 in Broek in Waterland 

l 

gemand. 

Preadvies (welstand) 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Bevindingen 
22-o7-20l9 

I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

Lameroen 29 in Monnickendam 
Kleine bouwwerken bij woningen 
uitbreiden woonhuis aan de voorgevel 
2-5- Woongebieden 
VO-20l9-036 
Voldoet niet aan bestemmingspiani 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 qerealiseerd, opgetrokken in 
metselwerk met vrij hoge borstwering ten behoeve van de achtergelegen 
keuken. Het platte dak wordt doorgetrokken boven de voordeur als luifel. 

Beoordel i n gskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota. deelgebied 2.5 
Wconqebieden, 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, 
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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 
samenhang tussen bestaand en nieuw kan worden afgeleid. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

gemand. Advies Collegiaaloverleg 

2 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: J. 

180060 Bouwadres Oosterweg M 12 Purmer 
Soort bouwwerk Agrarisch bouwwerk 
Omschrijving vernieuwen en veranderen van agrarische bebouwing 
Welstandsnota agrarische bedrijfsbebouwing 
Code gemeente Z-2Ul':)-lUj 

Besternmi ngspla n Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen De aanvrager en ontwerper zijn bij de behandeling aanwezig. 
11-06-2018 De aanvraag betreft het vervangen van de bestaande gevel- en dakmaterialen (asbest) 

door donkergroen vlak sandwichpaneel voor de gevel, en een lichtgrijs damwand 
sandwichpaneel voor het dak. 

De commissie stelt vast dat het uitgangspunt in het landelijk gebied is het behouden en 
waar mogelijk versterken van de landschappelijke karakteristieken. 
Conform de criteria voor agrarische bebouwing dient men voor gevels, onder andere uit 
te gaan van een zwarte, antracietkleurige of donkergroene beplating. De keuze voor 
vlakke sandwichpanelen wordt als te weinig karakteristiek aangemerkt. Zij verzoekt de 
aanvrager deze panelen te vervangen door panelen met een damwandprafiel. 
Concluderend kan de commissie op hoofdlijnen akkoord gaan, waarbij de genoemde 
wijziging een aandachtspunt is. 

Advies 11-06-2018 Akkoord op hoofdlijnen 

yt'llldIIJ. Bevindingen Hel plun i:; Jùrlgepùc.L n.iur ùùrdeidirlg v.in Je opmcr kiuqct: vuu Je 
22-07-2OJ.9 commissie. De vlakke sandwichpanelen zijn vervangen door panelen met 

een slank damwandprofiel in de kleurflessengroen (RAL 6007). 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat er voldoende aan haar opmerkingen 
tegemoet is gekomen en spreekt van een verbetering. Het plan voldoet, 
naar haar mening, aan redelijke eisen van welstand. De commissie adviseert 
akkoord te gaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

gemand. Advies Akkoord 

3 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 2 

190020 Bouwadres parallelweg 27 in Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning gebied met cultuurhist. waarde 
Omschrijving uitbreiden van de woning 
Aanvrager Tureay 
Welstandsnota 2.5 woongebieden 
Code gemeente Z-20J.9-J.23 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

buitenplanse afwijking 

grate Bevindingen De opdrachtgever en ontwerper zijn aanwezig voor een toelichting. Het betreft een 
com. 01-04-2019 preadvies voor een uitbreiding en modernisering van een jaren 'sa woning gelegen langs 

de provinciale weg. De bestaande woning bestaat uit één laag met zadelkap haaks op 
de weg met aan de rechterzijde een dwarskap. Ten behoeve van de uitbreiding wordt 
het hoofdvolume aan de achterzijde verlengd, waarbij de vorm van de kap wordt 
doorgezet en middels een glazen tussenlid gescheiden van het hoofdgebouw De 
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uitbreiding aan de achterzijde is iets breder dan het hoofdvolume. Tevens wordt de plat 
afgedekte aanbouw, achter de dwarskap, verlengt naar achteren. Aan de linkerzijde 
van het hoofdvolume en aan de voorzijde van de dwarskap wordt een dakkapel door de 
goot geplaatst. De gehele uitbreiding, aanbouwen dwarskap worden uitgevoerd in 
verticale Larikslatten, in de kleur zwart. De dakkapellen worden uitgevoerd in zink. 

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 spreekt van een behoorlijk 'druk' plan waarbij een bescheiden jaren '50 
woning met dwarskap deels een heel andere behandeling krijgt, voortkomend uit de 
verlengde achteruitbouw. Hierdoor wordt de oorspronkelijke samenhang van hoofdkap 
en dwarskap verstoord, hetgeen wordt versterkt door de materiaalkeuze op de achter- 
en zijuitbouw die nu met hout wordt bekleed. 

· De commissie constateert dat de woning is gelegen in een straat met 
huizen van baksteen en goed zichtbaar is vanaf de provinciale weg. In het 
straatbeeld bestaat eenheid in architectuur en materiaal. Het materiaal 
hout komt als gevelbekleding niet voor. De commissie stelt dan ook voor de 
bestaande architectuur in zijn waarde te laten en het aantal ingrepen te 
beperken. Zij adviseert de verlenging aan de achterzijde als een apart 
moderne uitbreiding te ontwerpen, ondergeschikt aan hoofdvolume. Dit 
kan bereikt worden door de nok van de verlening te verlagen ten opzichte 
van het hoofdvolume waardoor de maximale goothoogte kan worden 
gerespecteerd. Voor wat betreft de uitbreiding aan de dwarskap adviseert 
de commissie dit meer bij het bestaande te houden zodat het beeld aan de 
straatzijde behouden blijft. Er dient dan aan de rechterzijde (evenals ter 
linkerzijde van de woning) een duidelijke overgang van baksteen (oud) naar 
hout (nieuw) te worden ontworpen. 

Tevens is de commissie van mening dat de, van zinken kaders voorziene, dakkapellen 
onvoldoende zijn afgestemd op de traditionele bouwtypologie en zijn te dominant in het 
straatbeeld. Zij vraagt daar nog eens goed naar te kijken en een duidelijke keuze te 
maken tussen abstract, modern of deze vorm te geven als een bijpassende traditionele 
dakkapel zoals in de omgeving gebruikelijk is. 
Voor wat betreft het materiaal hout, acht de commissie dit bij de gevel naar de tuin toe 
voorstelbaar, maar is zij van mening dat het gevelbeeld van bakstenen naar de straat 
toe behouden dient te blijven. Zij stelt ten overvloede voor om de gevels onder de 
dwarskap, waar nodig, opnieuw op te metselen. 

Advies 0~-04-20~9 collegiaaloverleg 

Mon. Advies m-04- Collegiaaloverleg 
20~9 

grote Bevindingen De opdrachtgever en architect zijn aanwezig voor een toelichting. Het plan is, naar 
com. ~S-04-20~9 aanleiding van de opmerkingen van de commissie, op de volgende punten gewijzigd: 

· De nok aan de achteruitbouw is verlaagd waardoor de maximale 
goothoogte is gerespecteerd. 

· De dak van de achteruitbouw wordt voorzien van dezelfde dakpannen als 
de dwarskap. 

• De gehele uitbreiding, evenals de uitbreiding aan de dwarskap wordt 
voorzien van steenstrips. 

• De dakkapel/en zijn abstracter vormgegeven, waarbij het zink is vervallen 
en de dakkapellen nu afgewerkt worden met Colorbelpanelen in de kleur 
antraciet. De kozijnen in de dakkapellen worden weg gedetailleerd. 

Bevindingen commissie: 
De commissie is van mening dat er een flinke stap gemaakt is ten opzichte van het 
vorige plan, vooral aan de voorzijde wordt de uitbreiding meer passend bij het 
bestaande vormgegeven waardoor het beeld aan de straatzijde behouden blijft. Wel is 
de commissie van mening dat de dakkapel aan de linkerzijde nu een wezensvreemd 
element is, zij vindt deze dakkapel te dominant ten opzichte van het traditionele 
hoofdvolume en adviseert dan ook de dakkapel anders vorm te geven, bijvoorbeeld 
vanaf de gevel op te metselen. De commissie wil hierin graag nog overtuigd worden. 
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Het plan voldoet, naar mening van de commissie en met inachtneming van de 
gemaakte opmerking over de dakkapel aan de linkerzijde, op hoofdlijnen aan redelijke 
eisen van welstand. De commissie ziet een definitieve aanvraag omgevingsvergunning 
met uitwerking van de detaillering en kleur- en materiaalgebruik met belangstelling 
tegemoet. 

Advies 15-04-2m9 Akkoord op hoofdlijnen 

Mon. Advies 15-04- Akkoord op hoofdlijnen 
2019 

kl_cam Bevindingen De eigenaar is aanwezig voor een toelichting. Het plan is verder uitgewerkt 
22-o7-2Ol9 naar een aanvraag omgevingsvergunning. De dakkapel aan de linkerzijde is 

meer passend bij het hoofdvolume vormgegeven. [)e dakkapel wordt vanaf 
de gevelopgemetseld in overeenkomend metselwerk. 
De dakkapel in de uitbreiding blijft voorzien van Colorbelpanelen, de gehele 
uitbreiding wordt uitgevoerd in een in kleur lieht eontrasterend metselwerk. 
Tevens worden de details bekeken. 

Bevindingen commissie: 
De commissie spreekt van een verbetering. Wel vraagt zij aandacht voor de 
detaillering van de zonwering die nu met een opvallende draagarm nogal 
contrasteert met de strakheid en kantigheid van het ontwerp. Het plan 
voldoet, naar mening van de commissie. aan redelijke eisen van welstand. 
De commissie adviseert akkoord te gaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

kl_cam Advies Akkoord 

Mon. advies Akkoord 

4 Omgevingsvergunninq (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

Bouwadres Oosterpad 2 op Marken 
Soort bouwwerk Agrarisch bouwwerk Beschermd dorpsgezicht 
Omschrijving realiseren loods 
Aanvrager Maatschap Terlouw melkveehouderij 
Architect Hans Rietveld 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

2.3 Historische kernen (maar ligt in landelijk gebied) 
Z-20l9-09l 

Voldoet aan bestemmingsplan 
kl_cam Bevindingen 

22-07-20l9 
De eigenaren zijn aanwezig voor een toelichting. Het betreft een aanvraag 
omgevingsvergunning voor de bouw van een stal achter de bestaande stal. 
Het plan bestaat uit een eenvoudige vorm van één laag met zadeldak. 
Boven een plint van beton met baksteenmotief bestaat de gevel uit 
gepotdekseld zwart hout. Dakbedekking bestaat uit keramische oranje 
dakpannen. Het materiaalgebruik is daarmee gelijk aan het materiaal van de 
bestaande stal. De nieuwe erfverharding bestaat uit steenkorrels die later 
worden vervangen door Stelconplaten. conform de overige erfverharding. 

Beoordel i ngskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota. deelgebied 2.7 
Landelijk qebied, een welstandsgebied met een bijzonder 
beoordel i ngsn ivea u. 

Bevindingen commissie: 
De commissie acht het plan voorstelbaar. Het plan voldoet, naar haar 
meninq, aan redelijke eisen van welstand. De commissie adviseert akkoord 
te gaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 
- -- --~----------------------~ 
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kl_cam Advies Akkoord 

Mon. advies Akkoord 

5 Overige adviesaanvragen I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

19°°56 Bouwadres brug tussen Havenpad 4 en 5 in Ilpendam 
Soort bouwwerk Bijzonder (openbaar) bouwwerk gebied met cultuurhist. waarde 
Omschrijving brug behorend bij jaagpad 
Aanvrager Oudheidkundige Ver. IIpendam 
Welstandsnota 2.4 Dorpslinten 
Bestemmingsplan Anders 

Bevindingen Het betreft een adviesaanvraag voor het aanwijzen van de 'Jaagpad brug' in 
22-07-2019 IIpendam als gemeentelijk monument op verzoek van de Oudheidkundige 

Vereniging lipendam. Het betreft een eenvoudige, houten brug aan de 
westzijde van het water van de haven van Ilpendam gelegen tussen 
Havenpad 4 en 5. De brug is onderdeel van de voormalige 
vijfstedentrekvaart die in 1664 in gebruik is genomen en Amsterdam 
verbond met Hoorn, Purmerend, Edam en Monnickendam. Langs de 
trekvaart lag een jaagpad waar met spannen paarden schepen door de 
trekvaart werden getrokken (gejaagd). Het paard of de paarden liep(en) 
over dejaagpaden langs de vaart. De brug bij IIpendam heeft nog steeds de 
oorspronkelijke breedte van l,50 meter, dit was om karren over hetjaagpad 
te weren. 
Toen in 1824 het Noord-Hollands kanaal werd aangelegd, werd grotendeels 
het tracé van de vijfstedentrekvaart gevolgd. Ter plaatse van IIpendam is 
het kanaal echter kort na 1824 ten westen Ilpendam en de haven aangelegd 
met een eigenjaagpad, waardoor het oudejaagpad bij Ilpendam nooit 
verbreed is en als structuur en in afmeting in zijn oorsprong behouden is 
gebleven. De brug met deels jaagpad is daarmee het laatste overblijfsel van 
het tracé van de oude trekvaart via de Haven van lipendam. 

Bevindingen commissie: 
De commissie acht het voorstelbaar dat de brug wordt aangewezen als 
gemeentelijk monument. Zij is van mening dat de brug hoge 
cultuurhistorische en landschappelijke waarde bezit. Wel adviseert zij een 
meer uitgebreide redengevende omschrijving op te stellen waarin de 
context van de landschappelijke en cultuurhistorische waarde wordt 
opgenomen. Het is hierbij van belang dat de brug in het grotere geheel 
wordt geplaatst van brug, jaagweg en kanaal. De brug is maar een klein 
onderdeel, maar wel beeldbepalend voor de structuur in het gebied. De 
commissie adviseert positief over de aanvraag voor gemeentelijk 
monument voor de 'Jaagpad brug'. 

Welstandscriteria Anders 

Advies Collegiaaloverleg 

Mon. advies Collegiaaloverleg 

6 Overige adviesaanvragen I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

19°°55 Bouwadres Kerkplein in Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Niet van Toepassing Beschermd dorpsgezicht 
Omschrijving plein met woningen 
Welstandsnota 2.3 Historische kernen 
Bestemmingsplan Anders 

Bevindingen De eigenaar van Kerkplein Il en 12 is aanwezig. Het betreft een 
22-07-2019 adviesaanvraag voor het aanwijzen van het Kerkplein in Broek in Waterland 

als gemeentelijk monument op verzoek van de Historische Vereniging Oud 
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Broek in Waterland. Dit in verband met de plannen tot het maken van extra 
parkeerruimte binnen de tuin van Kerkplein 11. De vereniging is van mening 
dat hierdoor het unieke en kwetsbare beschermde dorpsgezicht van Broek 
in Waterland dreigt te worden aangetast. 

Bevindingen commissie: 
De commissie begrijpt de problematiek rondom de parkeerdruk en de 
gevolgen die dit heeft voor het karakter van het beschermde dorpsgezicht 
Broek in Waterland. Echter de aanwijzinq LoL rijks beschermd dorpsgezicht 
is de hoogste bescherming die er is voor de openbare ruimte. Deze biedt in 
principe voldoende mogelijkheden ongewenste ontwikkelingen tegen te 
houden. Het plan voor de parkeerplaatsen is gesitueerd binnen het 
kadastrale perceel van een rijksmonument. Dit biedt een steviger kader voor 
bescherming dan de gevraagde status van gemeentelijk monument. De 
boom staat op de gemeentelijke lijst beschermde bomen, wat eveneens het 
beste kader is voor bescherming. 

Dat de parkeerproblematiek allanger speelt blijkt uit het aanwijzingsbesluit 
uit 1.971. waarin het volgende staat omschreven: 
'Oostelijk van het kerkgebouw bevindt zich het thans tot parkeerterrein (eerder 
tot marktruimte) verharde voormalige kerkhof thans Kerkp/ein geheten. Oe 
enige jaren ge/eden nog hier aanwezige ringvormige boombegroeiing is voor dit 
...J .......... I,..,...,I,"' .... 4- u ..... 4-:.- ,.. ....... , .............. 4- ...J .......... "" J.... ..... "",... .... 4-; ........... -1- ..... /-.."'.,.,...4- ..... /1 .......... ...",....-/.,,... ..... 1,./ ..... ..-.- h,,;+ .......... 
UUt:l ~t:(\UI-'L f n::::L I;' '::fCVVC/Dl UCLC UCl-'lUf Illf 1::1 It: I/Cl ,:)lCLLCf I LLJUI U ClUCf J UU/Lelf 

de historische dorpskern parkeermoge/ijkheden zijn geschapen.' 

Het bestemmingsplan is in hoofdzaak gericht op het behoud en de 
versterking van de waarden van het beschermd dorpsgezicht. Om de 
karakteristieken van dit beschermd gezicht te behouden is een specifieke 
regeling voor bouwmogelijkheden en de aanleg van verharding in tuinen 
gelegen binnen het beschermd dorpsgezicht opgenomen. In de conclusie 
van het bestemmingsplan staat omschreven dat de cultuurhistorische 
waardevolle objecten en gebieden die niet via de Erfgoedwet zijn 
beschermd, een beschermende regeling hebben in het bestemmingsplan. 
De commissie adviseert de gemeente rekening tp houden mer riP 
parkeerproblematiek binnen hun beleid en dit op te nemen in het 
bestemmingsplan. Zij adviseert negatief over de aanvraag voor 
gemeentelijk monument voor Kerkplein omdat de bestaande kaders voor 
bescherming voldoende zijn. 

Welstandscriteria Overig 

Advies Collegiaaloverleg 

Mon. advies Collegiaaloverleg 
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