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MOOI  
NOORD- 
HOLLAND 
ADVISEURS  
OMGEVINGSKWALITEIT 

Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie 
Waterland 

 

 Vastgesteld: 
      
Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 16 

Waarvan herhalingen: 9 
Kleine commissie: 2 
Gemandateerd: 2 
Grote commissie: 12 
 

Voorzitter: 
Vergaderdatum 22-06-2020  
Vergaderlocatie Digitaal via 

Microsoft Teams  
 

Secr. Arch: 

   
   
      

Aanwezig ir. Bastiaan Gribling (voorzitter); ing. Nico Zimmermann (architectlid); Hans Boonstra 
(monumentenlid); Lodewijk Duymaer van Twist (burgerlid); ir. ing. Sjef Kwakman 
(burgerlid); Sybren Bruinsma (plantoelichter); Renee Stroomer (coördinator) 

Bezoekers 09:30 uur aanvrager, inzake N247, ten noorden van Monnickendam 
09:50 uur architect, inzake Waterlandse Zeedijk nabij 11 in Monnickendam 
10:20 uur gemachtigde, inzake Oosterweg M9 Purmer 
10:35 uur aanvrager, inzake Ledig Erf 2A in Monnickendam 
10:50 uur gemachtigde, inzake Keerngouw 5 in Broek in Waterland (bij) 
11:15 uur architect, inzake Oudelandsdijkje 4 in Monnickendam 
11:35 uur architect, inzake Hellingweg 2 in Broek in Waterland 
12:05 uur architect, inzake Dorpsstraat/ Kanaaldijk Watergang 

 

1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

200054 Bouwadres Drs. J. van Disweg 2E in Broek in Waterland 
 Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen  
 Omschrijving plaatsen dakkapel in zijgevel dakvlak 
 Welstandsnota 2.7 Landelijk gebied 
 Code gemeente Z-2020-147 
 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen 
22-06-2020 

Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
dakkapel op het zijdakvlak van een twee-onder-één-kapwoning. De 
dakkapel is gelijk aan de vergunningsvrije dakkapel op het zijdakvlak van de 
andere woning, waarmee deze woning een twee-onder-één-kapwoning 
vormt. Echter is de voorgestelde dakkapel niet vergunningsvrij omdat deze 
is gericht naar de openbare ruimte. Tevens staat de dakkapel te dicht op de 
hoekkeper, de maat is 0,70 meter en zou 1,00 meter zijn. De commissie 
adviseert de dakkapel in tweeën te delen en daarmee ondergeschikter te 
laten zijn in het dakvlak. In dat geval gaat de commissie akkoord met het 
feit dat de dakkapel 0,70 meter uit de hoekkeper staat. Om bovenstaande 
reden adviseert de commissie niet akkoord te gaan en ziet zij een aangepast 
plan met belangstelling tegemoet.   

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen  

gemand. Advies Niet akkoord, nader overleg  
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2 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

200052 Bouwadres Oosteinde 28 in Broek in Waterland 
 Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen  
 Omschrijving plaatsen dakkapel in voorgevel dakvlak 
 Welstandsnota 2.5 Woongebieden en 3.3 Dakkapellen 
 Code gemeente Z-2020-155 
 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen 
22-06-2020 

Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
dakkapel in het voordakvlak van een woning in een rij. De dakkapel is 
uitgelijnd met de kozijnen op de eerste verdieping en staat daarmee 0,50 
meter van de dakrand terwijl de nota uitgaat van 1,00 meter. De commissie 
constateert dat er al een dakkapel aanwezig is op hetzelfde dakvlak en 
adviseert de afstand tot de dakrand van de voorgestelde dakkapel gelijk te 
houden aan de al bestaande dakkapel, dus 1,00 meter uit de dakrand. De 
commissie adviseert niet akkoord te gaan, tenzij aan boven gestelde 
opmerking wordt voldaan.   

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine  bouwplannen  

gemand. Advies Niet akkoord, tenzij  

 

3 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 

200045 Bouwadres Noordeinde 102 Monnickendam 
 Soort bouwwerk Individuele woning Beschermd stadsgezicht 

 Omschrijving plaatsen zonnepanelen 
 Welstandsnota Historische kern Monnickendam 
 Code gemeente Z-2020-137 
 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

kleine 
com. 

Bevindingen 
25-05-2020 

De initiatiefnemers zijn aanwezig voor een toelichting. Het betreft een aanvraag 
omgevingsvergunning voor het vernieuwen en verlengen van de bestaande 
dakkapellen. Op het rechter dakvlak staan twee dakkapellen, die worden 
samengevoegd tot één lange dakkapel en daarbij verder vergroot. De dakkapel op het 
linker dakvlak wordt vernieuwd en behoud dezelfde afmetingen als de bestaande. Beide 
dakkapellen staan vrijwel tegen de voorgevel aan en krijgen een platte afdekking die 
aansluit op de knik van de mansardekap. Tevens worden aan iedere zijde in het 
bovenste deel van de mansardekap twee dakramen geplaatst. 

 
Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria uit 
de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.3 Historische kern Monnickendam, 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 bestaande dakkapellen zijn vergund, maar voldoen niet aan de criteria uit de huidige 
nota. Toch acht de commissie het samenvoegen van de twee dakkapellen op het 
rechter dakvlak voorstelbaar, omdat de afstand tussen de dakkapellen in de huidige 
situatie al zeer beperkt is. Door er nu één element van te maken ontstaat er weer 
symmetrie in het daklandschap van het pand. Verder kan worden opgemerkt dat de 
dakkapellen nauwelijks zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. De commissie staat 
om die redenen positief tegenover het vernieuwen en verlengen van de dakkapel omdat 
daarmee ook de bouwkundige staat van de kap wordt verbeterd. Wel heeft de 
commissie bezwaar tegen het plaatsen van de dakramen in het bovenste deel van de 
mansardekap. De commissie adviseert de dakramen te laten vervallen. Om 
bovenstaande reden adviseert de commissie niet akkoord te gaan en ziet zij een 
aangepast plan met belangstelling tegemoet. 

 Advies 25-05-2020 Niet akkoord, nader overleg 

 Mon. Advies 25-05-
2020 

Niet akkoord, nader overleg 
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kl_com Bevindingen 
22-06-2020 

Het plan is aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van de 
commissie. De twee dakkapellen op het rechter dakvlak zijn samengevoegd 
en de dakramen in het bovenste deel van de mansardekap zijn komen te 
vervallen. De commissie constateert dat er voldoende aan haar 
opmerkingen tegemoet is gekomen. Het plan voldoet, naar haar mening, 
aan redelijke eisen van welstand. De commissie adviseert akkoord te gaan.  

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen  

kl_com Advies Akkoord  

 Mon. advies Akkoord  

 

4 Preadvies (welstand) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

200057 Bouwadres Keerngouw 5A in Broek in Waterland 
 Soort bouwwerk Individuele woning Beschermd dorpsgezicht 

 Omschrijving plaatsen zonnepanelen 
 Welstandsnota Historische kern Broek in Waterland 
 Code gemeente VO-2020-057 
 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

kl_com Bevindingen 
22-06-2020 

Het betreft een preadvies voor het plaatsen van zonnepanelen op het 
achterste gedeelte van het linker dakvlak van een woning. Het betreft een 
woning met een mansardekap, de zonnepanelen worden op het flauwe 
gedeelte van de kap geplaatst.  
 
Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.3 
Historische kern Broek in Waterland, een gewogen welstandsgebied met 
een bijzonder beoordelingsniveau. Daarnaast heeft de commissie bij de 
beoordeling gebruik gemaakt van de criteria voor kleine bouwplannen. 
 
Bevindingen: 
De commissie constateert dat het zicht op de zonnepanelen onttrokken 
wordt door de bestaande schuur en kastanjeboom en stelt dat de 
zonnepanelen daarmee niet storend zichtbaar zijn vanuit de openbare 
ruimte. Het plan voldoet, naar mening van de commissie, aan redelijke eisen 
van welstand. De commissie adviseert akkoord te gaan.   

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen  

kl_com Advies Akkoord  

 Mon. advies Akkoord  

 

5 Preadvies (welstand) Aantal voorgaande behandelingen: 3 

130057 Bouwadres N247, ten noorden van Monnickendam 
 Soort bouwwerk Bijzonder bouwwerk Provinciaal monument 

 Omschrijving realiseren van een gemaal 
 Welstandsnota Landelijk gebied 
 Code gemeente VO-2020-029 
 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

grote 
com. 

Bevindingen 
24-06-2013 

De gemeente geeft aan dat het een globaal verzoek betreft tot beoordelen van het 
schetsplan. Verzoek voorafgaand aan bestemmingsplan procedure. 
 
Het gemaal komt te liggen onder de N247, naast het fietspad, tussen de Kloosterdijk en 
de Lagedijk. Naast de functie van gemaal komt er ook een soort recreatieve rustplaats 
voor fietsers met in de balustrade / dijk twee vormgegeven uitkijkpunten. 
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De commissie is verheugd in een vroeg stadium kennis te kunnen nemen van het 
voornemen tot het bouwen van een gemaal. Zij is in hoofdlijnen enthousiast over het 
voorstel, maar is van mening dat het ontwerp meer moet worden ingepast in zijn 
omgeving en meer recht moet doen aan het aanwezige landschap. 
 

 Advies 24-06-2013 collegiaal overleg 

 Mon. Advies 24-06-
2013 

 

grote 
com. 

Bevindingen 
14-04-2020 

De projectmanager, de vergunningencoördinator, de omgevingsmanager, de 
opdrachtgever en de technisch manager zijn aanwezig voor een toelichting op het plan 
dat in 2013 voor het eerst door de commissie beoordeeld is. Het betreft het realiseren 
van een gemaal. Het ontwerp van het gemaal volgt het glooiende profiel van de dijk 
waarbij het architectonisch en verkeerskundig ontwerp op elkaar zijn afgestemd. Het 
ontwerp stulpt aan beide zijden van de N247 uit, aan de zijde van de Purmer EE ten 
behoeve van de machinekamer en aan de zijde van de Gouwzee een balkon ten behoeve 
van een uitkijkpunt. 

 
Bevindingen commissie: 
De commissie heeft waardering voor het plan in hoofdlijnen. De dijk is onderdeel van 
het provinciaal monument Noorder IJ- en Zeedijken en het gemaal betreft een incisie in 
dit monument. De dijken zijn cultuurhistorisch van betekenis omdat het tracé van de 
dijk historisch is bepaald. Men kan daarin de sporen waarnemen van de strijd tegen het 
water in de loop der tijden. De dijken zijn historisch morfologisch van betekenis omdat 
zij in de loop der tijd hersteld, opgehoogd en afgegraven zijn. Belangrijk is hierbij de 
samenstelling van het dijklichaam en de vorm van het profiel daarvan, zoals minimum 
breedte, taludhelling etc. De dijken zijn beeldbepalend door de continuïteit en de 
hoogte, in samenhang met de openheid van het omliggende polderlandschap. 
Op de locatie van het gemaal is duidelijk zichtbaar dat de Purmer EE een Die is. Deze 
landschappelijke kwaliteit staat echter onder druk door de oprukkende bebouwing in de 
omgeving. Een project als dit gemaal moet dan ook heel zorgvuldig ingepast worden in 
de omgeving. De commissie heeft geen bezwaar tegen de functionaliteit en de daarmee 
samenhangende civiele vormgeving, maar heeft wel twijfels over de vormgeving van de 
toegevoegde uitkijkpunten met balkon en trappen die de doorgaande lijn van de dijk 
doorbreken. De commissie is benieuwd naar de achterliggende analyse en 
ontwerpuitgangspunten van de architect, met name voor wat betreft het uitkijkpunt 
aan de Gouwzee. Zij adviseert deze meer bescheiden uit te voeren en meer 
landschappelijk vorm te geven in relatie met het profiel van de historische dijk. 
Concluderend gaan de opmerkingen van de commissie voornamelijk over de uitwerking, 
vormgeving en de materiaalkeuze van met name het uitkijkpunt aan de Gouwzee, maar 
ook van het terrasvormige talud met trappen en servicevlak met toegangsweg en 
hekken. De gedachte van een rustpunt met uitkijk over de Gouwzee is op zich 
interessant, maar de vraag is hoe de aansluiting op de dijk gemaakt wordt, wat het te 
verwachten gebruik zal zijn naast een drukke verkeersweg en in welke materialen dat 
wordt uitgevoerd en wordt gedetailleerd. De commissie zou daar graag bij een volgende 
behandeling met de ontwerper over willen praten. Tevens zou de commissie graag 
willen zien welk plan er in 2013 aan de commissie is voorgelegd. Zij geeft daarbij aan bij 
ontwerpkeuzes terughoudend te zijn met het inrichten van verblijfsruimten, de 
ontwerpmiddelen af te stemmen op het robuuste karakter van dijk(vorm), gemaal, 
verkeersweg, fietsroute en de lokale behoefte van bewoners en omwonenden. 

 Advies 14-04-2020 collegiaal overleg 

 Mon. Advies 14-04-
2020 

 

grote 
com. 

Bevindingen 
28-04-2020 

De projectmanager, de vergunningencoördinator, de omgevingsmanager, de 
opdrachtgever, technisch manager en de architect zijn aanwezig voor een toelichting. 
De commissie is erg benieuwd naar de gedachte achter de vormgeving van het gemaal, 
de architect geeft daarom een toelichting. Het ontwerp gaat uit van de gedachte het 
gemaal onderdeel te laten zijn van de dijk en daarbij de kracht van de dijk te 
waarborgen. De vormgeving volgt uit het noodzakelijk technische programma. Aan de 
kant van de Gouwzee zijde is gekozen voor een terrasvormig element dat trapsgewijs 
naar beneden loopt tot 1m boven waterniveau waaromheen een omloop. 
De reactie van de ARO destijds op het ontwerp was in 2014 als volgt: ‘De uitwerking is 
nog redelijk monumentaal. Door de balustrade wordt het meer een gebouw, 
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aanbevolen wordt daar nog eens op te letten. Ook adviseert de ARO om bij de 
architectonische uitwerking meer aandacht te geven aan de context van de historische 
Nieuwendam en te streven naar een ingetogen karakter (niet teveel een burcht), met 
aandacht voor de horizontaliteit van de dijk en het onbelemmerde zicht op de Purmer 
Ee.’ 

 
Bevindingen commissie: 
De commissie heeft waardering voor de hoofdopzet en de poging om het gemaal te 
integreren in het landschap. Zij blijft echter twijfels houden over de omvang en de 
vormgeving van de toegevoegde uitkijkpunten die de doorgaande horizontale lijn van 
de dijk doorbreken. De dijk is een beeldbepalend element met name door de continuïteit 
en de hoogte in samenhang met het omliggende landschap. De halfronde vorm van het 
uitkijkpunt en de veelheid aan materiaaluitdrukking en detaillering, acht de commissie 
een te grote aantasting van de vorm van de historische dijk. De commissie spreekt van 
een overmaat aan vormgeving en adviseert terughoudend te zijn en meer respect te 
hebben voor de monumentaliteit van de dijk. Dat in het dijktalud een vorm wordt 
geïntroduceerd acht de commissie voorstelbaar evenals een bescheiden 
verblijfsgebied/uitkijkpunt. 
De commissie stelt vast dat het van belang is dat de advisering uit eerdere 
welstandsbeoordelingen en het oordeel van de provinciale commissie ARO uit 2014, op 
de juiste wijze moet worden verwerkt in de planvorming. Ze zal daarom een schriftelijk 
advies uitbrengen. 

 Advies 28-04-2020 Aanhouden 

 Mon. Advies 28-04-
2020 

Aanhouden 

 Bevindingen 
22-06-2020 

De projectmanager, de vergunningencoördinator en de omgevingsmanager 
zijn aanwezig voor een toelichting. Het plan is aangepast naar aanleiding 
van de opmerkingen van de commissie. Het deel aan de instroomzijde 
wordt versmald naar het rechthoekige grondplan van het 
bedieningsgebouw, hierdoor vervallen de S-vormige ‘schorten’. De basalten 
balustrade wordt een open hek. Tevens wordt het hoger gelegen balkon aan 
de oostzijde zoveel mogelijk ingekort en evenwijdig aan de dijk gelegd, 
zodat de lijn van de dijk nu wordt gevolgd. Hierdoor verdwijnt de halve 
maanvorm uit het talud van de dijk. De halve maanvorm van het lager 
gelegen plateau direct boven de uitstroomopeningen is niet aan te passen, 
omdat de voorzieningen die daar nodig zijn cruciaal zijn voor het 
functioneren van het gemaal. Ook de optie om de hoger gelegen balkons te 
verlagen is technisch gezien niet mogelijk. De hoogte is benodigd in 
verband met de hoogte van het bedieningsgebouw, de dikte van het 
dakpakket en de hoogte van het dek boven het peil van de Purmer Ee. Door 
de voorgestelde wijzingen wordt het bedieningsgebouw zo ingetogen 
mogelijk uitgevoerd en wordt de lijn van de dijk meer gevolgd.  
 
Bevindingen: 
De commissie uit haar waardering voor de inspanning en aanpassingen die 
gedaan zijn, de aanpassingen komen voldoende tegemoet aan de 
opmerkingen van de commissie. De commissie heeft begrip voor de zaken 
die om technische redenen niet mogelijk zijn. Het plan volgt nu het 
civieltechnische deel van het werk dat een rechthoekig grondplan heeft en 
als incisie haaks op de dijk aansluit en deze doorbreekt met respect voor de 
historie en de landschappelijke kwaliteiten. Het terugleggen van de trap 
tegen het dijkprofiiel draagt daartoe eveneens bij. Als suggestie wordt nog 
meegegeven om bij het technische gedeelte een steenachtig materiaal toe 
te passen en ter weerszijde van het gemaal complex een ‘open’ groene 
verharding toe te passen om het beeld van de dijk zoveel mogelijk 
herkenbaar te houden. Het plan voldoet, naar mening van de commissie, op 
hoofdlijnen aan redelijke eisen van welstand. De commissie heeft 
vertrouwen in de verdere uitwerking van het plan en zit dit graag tegemoet.  

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria  
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 Advies Akkoord op hoofdlijnen  

 Mon. advies Akkoord op hoofdlijnen  

 

6 Preadvies (monument en welstand) Aantal voorgaande behandelingen: 1 

160067 Bouwadres Waterlandse Zeedijk nabij 11 in Monnickendam 
 Soort bouwwerk Bijzonder bouwwerk Provinciaal monument 

 Omschrijving realiseren van een gemaal 
 Welstandsnota Landelijk Gebied 
 Code gemeente VO-2020-060 
 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

grote 
com. 

Bevindingen 
30-05-2016 

De architecten, de projectleider en de adviseur Hoogheemraadschap zijn bij de 
planbehandeling aanwezig. Op de Waterlandse Zeedijk wordt een nieuw gemaal 
geplaatst. Het oude gemaal komt te vervallen. De uitgangspunten worden aan de 
commissie voorgelegd en besproken. Van belang zijn de landschappelijke inpassing en 
de herkenbaarheid van het gebouw. 
Het geheel is opgebouwd uit steenachtige schijven van een brede maat die de positie en 
het gebied markeren en tevens diverse functies herbergen. 
Aan de Gouwzee zijde wordt tussen de schijven, aan weerszijden van het fietspad, een 
terras aangelegd met alzijdig uitzicht. Het hoogteverschil wordt overbrugd door treden 
langs de schijven. 
Aan de Poelkant wordt de ruimte tussen de schijven dichtgezet met een technische 
ruimte in een glazen 'vitrine'. De andere benodigde functies, zoals traforuimte, toilet en 
werkplek zijn ondergebracht in de schijven. 
De schijven worden uitgevoerd in een betonstructuur. 
De commissie is van mening dat er een overtuigend concept ligt maar heeft haar 
twijfels bij de materiaalkeuze - beton of metselwerk? - en zij vraagt zich af wat het 
effect is van de toegankelijkheid vanaf weg en water. Het beeld wordt aanzienlijk 
anders wanneer er achteraf hekken moeten worden geplaatst. 

 Advies 30-05-2016 collegiaal overleg 

 Mon. Advies 30-05-
2016 

collegiaal overleg  

 Bevindingen 
22-06-2020 

De projectmanager en architect zijn aanwezig voor een toelichting. Het 
gemaal heeft een rechthoekig grondplan dat gefixeerd ligt in het landschap 
en daarmee verwijst naar de waterbeheersingsopgave. De horizontale lijn 
die gecreëerd wordt door de twee schijven ter weerszijden van het 
dijkprofiel is een belangrijk uitgangspunt in het ontwerp. De schijven 
omvatten het civieltechnische programma, bepalen de bouwvorm en 
verbinden de ene kant met de andere kant, de instroomzijde met de 
uitstroomzijde. De schijven worden aan de buitenzijde uitgevoerd in 
basaltblokken en aan de binnenzijde bekleed met een verzinkt stalen plaat. 
De technische ruimte tussen de twee schijven wordt zo transparant mogelijk 
uitgevoerd met veel glas en slanke detaillering zodat de functie van het 
gebouw herkenbaar is. Het krooshek aan de noordzijde wordt afgeschermd 
door een aantal stalen kolommen met daartussen een hekwerk.  
 
Bevindingen: 
De commissie uit haar waardering voor de heldere toelichting en spreekt 
van een overtuigend concept. Wel uit zij haar twijfel over de stalen 
colonnade, een minder opvallend hekwerk zou de kracht van het ontwerp 
dat bestaat uit rechte lijnen ten goede komen, zij vraagt hiervoor meer 
passende ontwerpkwaliteit toe te passen. 
Daarnaast heeft zij moeite met het gebruik van basalt. Basalt is een 
materiaal dat voornamelijk wordt geassocieerd met zeewering. Voor 
civieltechnische werken in een landschappelijke context en meer specifiek in 
monumentaal beschermde dijken zoals deze voormalige zeedijk, is het 
gebruik van roodbruine baksteen passender en wordt meer recht gedaan 
aan het traditionele materiaalgebruik in Waterland. Ook zal het gemaal 
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door het gebruik van baksteen een relatie aangaan met het verderop 
gelegen gemaal de ‘Poel’. Om dezelfde redenen acht de commissie het 
gebruik van beton, zoals tijdens het overleg voorgesteld door de architect, 
niet passend. Beton onttrekt zich in zijn expressie teveel aan het 
Waterlandse landschap en het ontwerp van dit gemaal is in haar 
vormconcept al voldoende herkenbaar eigentijds, zodat nadere expressie in 
een afwijkend materiaal het gebouw ongewenst zou verzelfstandigen.  
Verder vraagt de commissie aandacht voor de wijze waarop de 
buitenbekleding (jas) aansluit op de binnenzijde (voering) die wordt 
uitgevoerd in staalplaat. Zij vraagt meer aandacht te besteden aan de 
hoekoplossing zodat overhoeks de massa van de buitenzijde zichtbaar een 
stukje doorloopt (zoom). 
Concluderend spreekt de commissie, vanuit historische overwegingen, het 
beperken van de massaliteit en de ensemblewerking met het bestaande 
gemaal, haar voorkeur uit voor het gebruik van roodbruine baksteen en 
vraagt zij het ontwerp van het hekwerk te herzien. Het plan voldoet, naar 
mening van de commissie en met inachtneming van de gemaakte 
opmerkingen, op hoofdlijnen aan redelijke eisen van welstand. De 
commissie ziet een definitieve aanvraag omgevingsvergunning met 
belangstelling tegemoet.  

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

 Advies Akkoord op hoofdlijnen  

 Mon. advies Akkoord op hoofdlijnen  

 

7 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) Aantal voorgaande behandelingen: 1 

200047 Bouwadres Oosterweg M9 Purmer 
 Soort bouwwerk Agrarisch bouwwerk Gemeentelijk monument 

 Omschrijving restaureren van verbouwen van een stolpboerderij 
 Welstandsnota landelijk gebied/ monumenten/ stolpen 
 Code gemeente Z-2020-107 
 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

grote 
com. 

Bevindingen 
08-06-2020 

Een afgevaardigde is aanwezig namens de aanvrager. Het betreft een aanvraag 
omgevingsvergunning voor het restaureren en verbouwen van een stolpboerderij met 
staartstuk aan de achterzijde. De stolpboerderij is aangewezen als gemeentelijk 
monument. De stolpboerderij wordt op de volgende punten gewijzigd: 
Achtergevel 

• Op de begane grond worden houten glaspuien geplaatst achter de 
bestaande darsdeuren en achter de staldeur. 

• Op de verdieping, in het staartstuk, wordt een glaspui achter het te 
vernieuwen luik geplaatst. 

• De houten delen van de topgevel van het staartstuk worden vernieuwd.  
• De bestaande kozijnen aan weerszijden van het bestaande luik worden 

vernieuwd en voorzien van een uitbreiding van het glas aan de onderzijde. 
Aan de buitenzijde worden deze nieuwe glasoppervlakken voorzien van 
verticale lamellen in dezelfde kleur groen als de topgevel zodat het 
bestaande gevelbeeld in tact blijft. 

Linker zijgevel 
• De potdekseldelen incl. de houten achter-constructie worden vernieuwd.  
• De vier stalramen worden vernieuwd.  

Rechter zijgevel 
• De getekende (bestaande en nieuwe) situatie van de rechter zijgevel betreft 

de feitelijke, niet gelegaliseerde situatie van nu. Dit heeft te maken met de 
stalramen die aan de onderzijde, zonder vergunning, verlengt zijn. 

Dak 
• Alle pannen worden verwijderd, gereinigd en weer teruggeplaatst.  
• Het onderliggende riet wordt verwijderd.  
• Het dakbeschot wordt vervangen. 
• Er worden 7 Velux dakramen toegevoegd.  
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Het vierkant wordt behouden en hersteld. Indien noodzakelijk worden nieuwe delen met 
boutconstructies gemonteerd. 
Alle kozijnen worden geschilderd in RAL 9010 9zuiverwit) en de draaidelen in de kleur 
donkergroen RAL 6009. 

 
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. Daarnaast heeft de commissie 
bij de beoordeling gebruik gemaakt van de objectgerichte criteria voor monumenten en 
stolpboerderijen. 

 
Bevindingen: 
De commissie spreekt van een bijzonder en omvangrijk project, maar is niet geheel 
overtuigd van de werkomschrijving en of deze de lading van de werkzaamheden 
voldoende dekt. Daarom wordt afgesproken dat het monumentenlid van de commissie 
eerst een locatiebezoek brengt om de impact van de werkzaamheden te beoordelen. 
Tevens is de commissie benieuwd naar de waarde van het interieur, zij vraagt daartoe 
extra foto’s aan te leveren en vraagt zij aandacht voor het kleurgebruik. Wel geeft de 
commissie alvast mee dat zij de wijziging van de gevelopeningen in de topgevel van het 
staartstuk voorstelbaar acht. Om bovenstaande redenen adviseert de commissie het 
plan aan te houden. 

 Advies 08-06-2020 Aanhouden 

 Mon. Advies 08-06-
2020 

Aanhouden 

 Bevindingen 
22-06-2020 

Het betreft een terugkoppeling van het locatiebezoek van het 
monumentenlid. De commissie noteert de volgende opmerkingen. 

- De werkomschrijving is nog te globaal en te weinig toegespitst op 
details. Het monumentenlid opteert dat aan een aantal punten in 
de werkomschrijving extra aandacht besteed moet worden en ziet 
graag een verdere uitwerking tegemoet.  

- Het riet dat onder de dakpannen ligt is dusdanig slecht en 
vermoedelijk in de tweede helft van de vorige eeuw al eens 
vervangen. Het riet is op veel plaatsen al verdwenen en/of in 
slechte conditie. Het riet heeft in fysieke zin geen hoge 
monumentale waarde en daarom acht de commissie het geheel 
verwijderen van het riet niet bezwaarlijk. 

- Het bestaande dak kent een behoorlijke welving, de commissie is 
akkoord met het gebruik van dunne dakplaten waardoor de 
bestaande in het dak welving behouden blijft. De detaillering dient 
hier nog wel op te worden aangepast. Indien gekozen wordt voor 
een te strak bouwsysteem) gaat de charme van de oude boerderij 
verloren.  

- De houtconstructie dient op een restauratieve/ambachtelijke 
manier te worden hersteld en niet door middel van 
boutconstructies zoals in de werkomschrijving staat aangegeven.  

- De commissie acht het bezwaarlijk dat de vierkantsconstructie met 
een hogedrukspuit wordt gereinigd omdat het hout hierdoor 
beschadigt. De commissie verwijst hiervoor naar de 
uitvoeringsrichtlijn van de ERM ‘Bestrijding insecten en zwammen’.  

Verdere aandachtspunten zijn door het monumentenlid verwoord in een 
memo dat aan de aanvragers zal worden toegestuurd. Om bovenstaande 
redenen adviseert de commissie het plan aan te houden. 

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte en objectgerichte criteria  

 Advies Aanhouden  

 Mon. advies Aanhouden  
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8 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

200056 Bouwadres Ledig Erf 2A in Monnickendam 
 Soort bouwwerk Individuele woning Beschermd stadsgezicht 

 Omschrijving plaatsen van een kap op de woning 
 Welstandsnota Historische kern Monnickendam 
 Code gemeente z-2020-134 
 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

 Bevindingen 
22-06-2020 

De initiatiefnemers zijn aanwezig voor een toelichting. Het betreft een 
aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zadelkap op een 
nu nog plat afgedekte woning. De woning is gelegen tussen twee 
zadeldaken. De goothoogte blijft gelijk, het dak wordt bedekt met een rode 
keramische dakpan en in de zijdakvlakken worden baskapellen geplaatst. 
Als handreiking naar de buren wordt voorgesteld om een schildkap te 
plaatsen of de kap uit te voeren met een wolfseind.   
 
Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.3 
Historische kern Monnickendam, een gewogen welstandsgebied met een 
bijzonder beoordelingsniveau.  
 
Bevindingen: 
De commissie constateert dat het plan niet zichtbaar is vanuit de openbare 
ruimte en heeft daarom geen bezwaar. De commissie acht het toepassen 
van een schildkap ook voorstelbaar, maar niet dat van een wolfseind. Een 
kap met een wolfseind is niet passend in dit gebied. Als suggestie geeft de 
commissie mee om traditionele dakkapellen toe te passen in plaats van 
baskapellen omdat deze niet passend zijn in beschermd stadsgezicht. De 
commissie geeft aan een verdere uitwerking graag nog een keer terug te 
zien en adviseert daarom niet akkoord te gaan, tenzij de verdere uitwerking 
nogmaals aan de commissie wordt voorgelegd.   

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria  

 Advies Niet akkoord, tenzij 

 Mon. advies Niet akkoord, tenzij  

 

9 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 3 

190062 Bouwadres Keerngouw 5 in Broek in Waterland (bij) 
 Soort bouwwerk Individuele woning Beeldbepalend pand 

 Omschrijving nieuwbouw op erf met beeldbepalend pand 
 Aanvrager M.A. Greve 
 Architect C.J. van Hunen 
 Welstandsnota Woongebied 
 Code gemeente Z-2020-064 
 Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na advies 

van welstandscommissie 

grote 
com. 

Bevindingen 
16-09-2019 

Het betreft een preadvies voor de bouw van een woning op het erf van een 
beeldbepalend pand. Het erf wordt 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. 

 
Beoordelingskader: 
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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: 
De commissie is van mening dat het ontwerp hinkt op twee gedachten; 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. 

 Advies 16-09-2019 Niet akkoord, nader overleg 

 Mon. Advies 16-09-
2019 

Niet akkoord, nader overleg 

grote 
com. 

Bevindingen 
28-10-2019 

De ontwerper en aanvrager zijn aanwezig voor een toelichting. Het plan is aangepast 
naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie. De aanbouwen zijn in afmeting 
gereduceerd en de goot van het hoofdvolume is verlaagd waardoor een duidelijker 
onderscheid tussen hoofdvolume en bijgebouwen is ontstaan. Voor het kleur- en 
materiaalgebruik worden twee varianten aan de commissie voorgelegd: 

• Variant 01: het hoofdvolume wordt boven een metselwerken plint bekleed 
met lichtgrijs geschilderde houten delen en de aangekapte aanbouwen 
worden bekleed met donkere houten delen. Dit betreft de voorkeursvariant 
van de opdrachtgever. 

• Variant 02: het hoofdvolume wordt opgetrokken uit metselwerk met een 
houten topgevel en de aangekapte aanbouwen worden uitgevoerd in 
donkere houten delen. 

Tevens is de terreininrichting aangeleverd. 

 
Bevindingen commissie: 
De commissie spreekt van een verbetering, zij is van mening dat er nu een duidelijk 
hoofdvolume staat met daar aan ondergeschikte aanbouwen. De voorkeur van de 
commissie gaat ook uit naar variant 01, de bekleding met licht grijze houten delen acht 
zij passend in de omgeving. 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. 

 Advies 28-10-2019 Akkoord op hoofdlijnen 

 Mon. Advies 28-10-
2019 

Akkoord op hoofdlijnen 

grote 
com. 

Bevindingen 
28-04-2020 

De initiatiefnemers zijn aanwezig voor een toelichting. Variant 1 is verder uitgewerkt tot 
een aanvraag omgevingsvergunning. Het ontwerp is verrijkt waarbij de tuitgevel is 
voorzien van een timpaan en ook de dakkapellen worden voorzien van een timpaan. 
Tevens wordt een bijgebouw getoond dat bestaat uit één laag met zadelkap. De gevels 
worden boven een plint van metselwerk bekleed met horizontale houten delen. De 
ramen hebben een vierruits verdeling. 

 
Bevindingen commissie: 
De vorige behandeling is op hoofdlijnen akkoord gegeven op de vorm en het volume. Bij 
deze behandeling richt de commissie zich voornamelijk op de detaillering. Het is van 
belang dat de detaillering wordt uitgevoerd zoals gebruikelijk is in Broek in Waterland. 
De commissie heeft daartoe een aantal opmerkingen: 

• De verhoudingen (staande diagonaal) van de ruiten zijn niet overal gelijk. 
• De verhouding tussen bovenlicht en onderlicht klopt niet en tevens dient er 

een verdeling aangebracht te worden in de bovenlichten. 
• De verrijking van de dakkapellen met timpanen acht de commissie niet 

passend bij de sobere hoofdvorm van de woning. 
• De tuitgevel acht de commissie aan de forse kant waarbij de verhouding 

t.o.v. de timpaan niet klopt. 
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• Detail V02 klopt niet. Het kozijn moet in hetzelfde vlak als de 
gevelbekleding liggen. 

• Voor wat betreft het bijgebouw adviseert de commissie de dakhelling steiler 
te maken voor zo ver dat mogelijk is binnen de maten van het 
bestemmingsplan. 

De commissie adviseert nog eens goed naar de detaillering en de verhoudingen te kijken 
en daarbij ook te letten op hetgeen in de omgeving gebruikelijk is. Om bovenstaande 
redenen adviseert de commissie niet akkoord te gaan, zij ziet een aangepast plan met 
belangstelling tegemoet. 

 Advies 28-04-2020 Niet akkoord, nader overleg 

 Mon. Advies 28-04-
2020 

Niet akkoord, nader overleg 

 Bevindingen 
22-06-2020 

De initiatiefnemers zijn aanwezig voor een toelichting. Het plan is 
aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie. Daarbij is 
aandacht besteed aan de verhoudingen van de ruiten, het gootdetail is 
aangepast, de timpaan is aangepast en minder prominent geworden en de 
dakhelling is aangepast.  
 
Bevindingen: 
De commissie constateert dat er voldoende aan haar opmerkingen 
tegemoet is gekomen. Het plan voldoet, naar haar mening, aan redelijke 
eisen van welstand. De commissie adviseert akkoord te gaan.   

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria  

 Advies Akkoord  

 Mon. advies Akkoord  

 

10 Preadvies (welstand) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

200051 Bouwadres Overlekergouw 2 in Broek in Waterland 
 Soort bouwwerk Agrarisch bouwwerk  
 Omschrijving gedeeltelijk vernieuwen en verbreden van een veestal 
 Welstandsnota Landelijk gebied 
 Code gemeente VO-2019-014 
 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

 Bevindingen 
22-06-2020 

Het betreft een preadvies voor het gedeeltelijk vernieuwen en verbreden 
van een veestal. Het ‘oude’ gedeelte achter de bestaande veestal wordt 
gesloopt en over dit te slopen oppervlak wordt de bestaande stal uitgebreid. 
De gevels worden boven een baksteen plint bekleed met damwandplaten in 
de kleur groen en het dak wordt bedekt met antracietkleurige platen.  
 
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.  
 
Bevindingen: 
De commissie heeft geen bezwaar mits kleur- en materiaalgebruik conform 
de bestaande schuur is. De commissie adviseert niet akkoord te gaan, tenzij 
aan boven gestelde opmerking wordt voldaan.    

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria  

 Advies Niet akkoord, tenzij  

 

11 Preadvies (welstand) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

200050 Bouwadres Oudelandsdijkje 4 in Monnickendam 
 Soort bouwwerk Individuele woning  
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 Omschrijving geheel vernieuwen en veranderen van een stolpboerderij 
 Welstandsnota Landelijk gebied 
 Code gemeente VO-2020033 
 Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na advies 

van welstandscommissie 

 Bevindingen 
22-06-2020 

De ontwerper is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een preadvies 
voor de sloop/nieuwbouw van een stolpboerderij. Tevens wordt de 
stolpboerderij in oostelijke richting verschoven naar het hart van het 
bouwvlak. Waardoor de noklijn in lijn met de achtergelegen schuur komt te 
liggen en er een gebalanceerde verdeling van gebouwen op het kavel 
ontstaat. Ook wordt de stolpboerderij vergroot van 16 x 15 x 11 meter naar 
18 x 17,25 x 12,65 meter. Deze vergroting past binnen de 
afwijkingsbevoegdheid van 15%. De nieuwe stolpboerderij betreft een 
hedendaagse interpretatie van een stolpboerderij. De wens bestaat om de 
stolpboerderij nul-op-de-meter te maken, dit uit zich in een eigentijdse 
vormgeving en strakke detaillering. Aan de voorzijde wordt een prominente 
gevel gemaakt met een verticaal element ter hoogte van de entree bekleed 
met zink als middenrisaliet ter weerszijde daarvan verdiepingshoge 
kozijnen. Aan de achterzijde worden grote glasvlakken geïntroduceerd die 
met de lijn van het dak meelopen.  In het terugliggende darsgedeelte 
worden tuindeuren gerealiseerd. De gevels worden opgetrokken in 
metselwerk en het dak bedekt met een donkere dakpan.  
 
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. Daarnaast heeft de commissie bij de beoordeling 
gebruik gemaakt van de criteria voor specifieke gebouwen.  
 
Bevindingen: 
De commissie acht in grote lijnen de eigentijdse vormgeving van de 
stolpboerderij voorstelbaar, waarbij zij aangeeft dat het van belang is dat de 
hoofdkarakteristieken van een stolpboerderij overeind blijven. Dit kan op 
een traditionele wijze of eigentijdse wijze worden vormgegeven. Indien 
gekozen wordt voor een eigentijdse vormgeving dan ligt de lat hoog. De 
commissie is nog niet geheel overtuigd en is van mening dat het ontwerp 
nog teveel op twee gedachten hinkt. Zij adviseert, indien gekozen wordt 
voor een eigentijdse vormgeving, de stolpboerderij strakker te detailleren 
en dak en gevels wellicht in materiaal meer naar elkaar toe te trekken. De 
commissie vraagt hier nog eens goed naar te kijken en het schetsontwerp 
verder uit te werken waarbij de commissie overtuigd wordt dat een 
hedendaagse stolpboerderij ontstaat met de hoofdkarakteristieken van een 
traditionele stolpboerderij, zijnde de piramidale vorm, afmetingen van het 
grondplan en de verhoudingen tussen onder- en bovenbouw. Belangrijk zijn 
daarbij met name ook de detaillering, de vormgeving van de ramen, de 
goothoogte aan de voorzijde ten opzichte van de andere gevels en speciale 
aandacht voor de invulling van het dars-gedeelte. De commissie vraagt ook 
aandacht voor de dakhelling, die bij een stolpboerderij eigenlijk steiler hoort 
te zijn. De positionering op het erf, zoals voorgesteld, acht de commissie 
voorstelbaar zolang de stolpboerderij maar op het voorste gedeelte van het 
erf wordt geplaatst met daarachter de bijgebouwen. In afwachting van een 
verdere uitwerking van het plan adviseert de commissie het plan aan te 
houden. 

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor specifieke gebouwen 

 Advies Aanhouden  
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12 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 2 

200041 Bouwadres Hellingweg 2 in Broek in Waterland 
 Soort bouwwerk Woningcomplex  
 Omschrijving verbouwen van de voormalige brandweerkazerne tot 

appartementengebouw 
 Welstandsnota broek in Waterland 
 Code gemeente z-2020-093 
 Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na advies 

van welstandscommissie 

grote 
com. 

Bevindingen 
11-05-2020 

De opdrachtgever en architect zijn aanwezig voor een toelichting. Het betreft een 
aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de voormalige 
brandweerkazerne tot zes appartementen. Het oorspronkelijke pand bestaat uit twee 
bouwlagen en is plat afgedekt, het rechterdeel steekt iets naar voren en is lager dan de 
rest. Deze hoofdopzet van het pand met de grote overheaddeur voor de ladderwagen 
en de grote gevelopeningen met stalenpuien blijft behouden. Het rechterdeel zal nu iets 
verhoogd worden om op de verdieping ook een appartement te kunnen realiseren. De 
gevels worden bekleed met verticale houten delen (kleur naturel) en op de eerste 
verdieping wordt zowel de voor- als achterzijde deels voorzien van aluminium 
beplating. De kozijnen worden van aluminium. 

 
Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria uit 
gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.4 Dorpslinten, een gewogen 
welstandsgebied met een bijzondere beoordeling. 

 
Bevindingen: 
De commissie heeft waardering voor de inzet om de oude brandweerkazerne een 
nieuwe functie te geven en is van mening dat het voormalige bedrijventerrein 
hoognodig een dergelijke upgrade kan gebruiken, maar is nog niet geheel overtuigd van 
het ontwerp dat nog teveel hinkt op twee gedachten. Is het beeld nu een industrieel 
gebouw of een woongebouw? Er dient een nieuwe vanzelfsprekendheid te komen als 
woongebouw, daarbij kan het industriële karakter behouden blijven, maar dat moet 
consistent worden vormgegeven. 
De commissie vraagt nog eens goed te kijken naar het gevelbeeld, het materiaalgebruik 
en de verhoging van het rechterdeel. De commissie is niet overtuigd van het gebruik van 
de aluminium beplating in combinatie met houten gevelbekleding. Zij adviseert een 
variant te onderzoeken met één gevelmateriaal waardoor de gebouwvorm meer intact 
blijft. Tevens acht zij de verhoging van het rechterdeel te gering om de sprong in de 
hoogte duidelijk te maken. De commissie adviseert hier meer expressie aan mee te 
geven (hoger op te trekken of de vrije hoogte in dit deel van het pand terug te brengen 
tot 2,60m waardoor geen daksprong nodig is. Om bovenstaande redenen adviseert de 
commissie het plan aan te houden en vraagt zij nog een kwaliteitsslag te maken. 

 Advies 11-05-2020 Aanhouden 

grote 
com. 

Bevindingen 
08-06-2020 

De ontwerper is aanwezig voor een toelichting. Het plan is aangepast naar aanleiding 
van de opmerkingen van de commissie. Het rechterdeel is verlaagd, het gehele gebouw 
heeft nu één hoogte. De houten gevelbekleding is komen te vervallen. Het bestaande 
metselwerk blijft gehandhaafd en in het zicht, de eerste verdieping wordt bekleed met 
aluminium ribbenprofiel. Het aluminium ribbenprofiel wordt ingeklemd tussen de 
kopgevels van metselwerk en ligt met de voorzijde gelijk met de baksteen gevels. 

 
Bevindingen: 
De commissie spreekt van een stap in de goede richting, maar heeft nog een aantal 
opmerkingen. De commissie heeft moeite met de metalen gevelbekleding boven de 
ramen van de eerste verdieping van de uitbouw aan de rechterzijde, hierdoor lijkt het 
rechterdeel uit elkaar te vallen in twee delen. De commissie adviseert daarom voor het 
rechterbouwdeel één materiaal toe te passen (bij voorkeur baksteen). Verder vraagt de 
commissie aandacht voor de compositie van de gevelopeningen op de eerste verdieping 
en vraagt zij meer ontwerpkwaliteit voor de puien op de begane grond omdat hier een 
kans ligt om het voormalige industriële karakter te behouden en tevens de uitstraling 
van het wonen te introduceren. Als suggestie geeft de commissie mee om een andere 
vlakverdeling toe te passen in de puien (meer ontwerpvariatie i.p.v. industriële 
functionaliteit). 
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Concluderend is de commissie op hoofdlijnen nog niet overtuigd, waartoe zij een aantal 
suggestie heeft gedaan. Het gebouw ligt prominent, dicht bij de entree van dit gebied 
dat op den duur zal worden getransformeerd. De commissie adviseert het plan aan te 
houden om de ontwerper de gelegenheid te geven de opmerkingen die gemaakt zijn te 
verwerken en tijdens een volgende behandeling de materiaalmonsters te tonen. 

 Advies 08-06-2020 Aanhouden 

 Bevindingen 
22-06-2020 

De ontwerper en opdrachtgever zijn aanwezig voor een toelichting. Het plan 
is aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie. Het 
rechter bouwdeel is nu geheel in baksteen uitgevoerd, de vlakverdeling van 
de puien op de begane grond is gewijzigd naar een meer verticale verdeling 
en de kozijnen op de eerste verdieping zijn vergroot en op een regelmatige 
afstand van elkaar gepositioneerd.  
 
Bevindingen: 
De commissie spreekt van een verbetering en heeft nog een aantal 
opmerkingen. Zij adviseert de regelmatige verdeling van de kozijnen op de 
eerste verdieping ook in het rechter bouwdeel door te zetten met dezelfde 
afstand. Voor wat betreft de verdeling van de pui op de begane grond heeft 
de commissie bezwaar tegen de horizontale roedeverdeling omdat deze 
nog teveel refereert aan segment-garagedeuren en niet passend zijn bij de 
woonfunctie. Voor een meer verticale verdeling en ter voorkoming van een 
tussendorpel op ooghoogte geeft de commissie als aandachtspunt mee om 
de hoogte van de borstwering zodanig op te hogen dat de horizontale 
tussenroede niet op ooghoogte zit. Om bovenstaande redenen adviseert de 
commissie niet akkoord te gaan en ziet zij een verder uitgewerkt plan met 
belangstelling tegemoet.  
 
Opmerking ten overvloede: 
Ten overvloede geeft zij mee ook na te denken over een invulling van de pui 
die niet gelijke vlakken oplevert (meer compositie). Tevens ziet de 
commissie in de spiegeling van de woonplattegronden mogelijkheden om 
de middelste twee te spiegelen zodat twee voordeuren naast elkaar komen 
te liggen en er meer privacy ontstaat. 

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria  

 Advies Niet akkoord, nader overleg  

 

13 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 2 

190038 Bouwadres Hoogedijk 1 in Katwoude 
 Soort bouwwerk Bedrijfsgebouw  
 Omschrijving realiseren van een schuur ter vervanging van bestaande schuren 
 Welstandsnota 2.7. Landelijk gebied 
 Code gemeente z-2020-097 
 Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, er is een projectbesluit of partiële 

herziening van het bestemmingsplan nodig 

grote 
com. 

Bevindingen 
11-06-2019 

Het betreft een preadvies voor het realiseren van een schuur ter vervanging van de 
bestaande schuren. De bestaande schuren staan met de nokrichting parallel aan de 
straat, de nieuwe schuur wordt een kwartslag gedraaid en komt daarmee met de 
nokrichting dwars op de straat te staan. Er worden drie varianten voorgelegd: 

• Eén zadeldak 
• Twee zadeldaken (de voorkeursvariant van de aanvrager) 
• Aangeluifd zadeldak  

Materiaal: gepotdekselde houten delen (kleur groen) en keramische dakpannen (kleur 
oranje) 

 
Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de criteria uit de 
gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.7 Landelijk gebied, een gewogen gebied met 
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een bijzondere beoordeling. Daarnaast heeft de commissie bij de beoordeling gebruik 
gemaakt van de criteria voor specifieke gebouwen. 

 
Bevindingen commissie: 
De commissie staat positief tegenover de voorkeursvariant en het draaien van de 
kappen. Zij is van mening dat de schuren zich beter voegen in de bestaande situatie. 
Wel is de commissie nog benieuwd naar de terreininrichting voor wat betreft 
materiaalgebruik en noodzakelijke verlichting en zou dit graag met de aanvragers willen 
bespreken. Om bovenstaande reden adviseert de commissie het plan aan te houden, zij 
gaat graag in overleg met de aanvragers. 

 Advies 11-06-2019 Aanhouden 

grote 
com. 

Bevindingen 
08-06-2020 

Het plan is verder uitgewerkt tot een aanvraag omgevingsvergunning. Daarbij is 
gekozen voor een uitwerking van de variant met de twee zadeldaken. Tussen de twee 
zadeldaken wordt een tussenlid aangebracht. Langs de rechter zijgevel worden twee 
topgevels geïntroduceerd. De gevels worden boven een plint van metselwerk bekleed 
met houten delen. Het dak wordt bedekt met rode keramische dakpannen. 

 
Bevindingen: 
De commissie is van mening dat de schuur op een passende manier is uitgewerkt. Wel 
adviseert zij het tussenlid ongeveer een half travee terug van de voorgevel te plaatsen. 
Voor wat betreft de terreininrichting constateert de commissie dat de naastgelegen 
sloot wordt overbouwd. De commissie wordt graag nader geïnformeerd, de 
aangeleverde informatie over de terreininrichting acht de commissie onvoldoende, 
hiervoor ziet zij graag een inrichtingsplan. In afwachting van nadere informatie over de 
terreininrichting adviseert de commissie het plan aan te houden. 

 Advies 08-06-2020 Aanhouden 

 Bevindingen 
22-06-2020 

Er is nadere informatie aangeleverd voor wat betreft de terreininrichting. 
Het overbouwen van de sloot vindt niet plaats, maar het terrein wordt wel 
heringedeeld en daarvoor wordt een gedeelte van de sloot gedempt. Het 
tussenlid is teruggelegd en de nok is iets verlaagd.  
 
Bevindingen: 
De commissie constateert dat er voldoende aan haar opmerkingen 
tegemoet is gekomen en adviseert akkoord te gaan.   

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria  

 Advies Akkoord  

 

14 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 3 

120025 Bouwadres Dorpsstraat/ Kanaaldijk Watergang 
 Soort bouwwerk Woningcomplex  
 Omschrijving realiseren van 18 woningen en een inrit 
 Welstandsnota Landelijk gebied 
 Code gemeente Z-2020-128 
 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

grote 
com. 

Bevindingen 
06-02-2012 

De architect is aanwezig evenals een vertegenwoordiger van de afdeling projecten van 
de gemeente. 
Aan de Kanaaldijk, in het begin van het dorp Watergang komen 19 nieuwe woningen: 
een rij van zeven woningen, twee-onder-een-kappers en vrijstaande woningen. Rondom 
het gebied ligt water. 
De hoofdontsluiting vindt plaats vanaf de Kanaaldijk en een tweede ontsluiting is door 
middel van voetgangersbruggetjes vanaf de Dorpsstraat. 
 
Er is voor het plan een Stedenbouwkundig programma van eisen opgesteld. Naar 
aanleiding hiervan zijn de volgende aandachtspunten voor de commissie van belang. 
Het behouden van de doorzichten naar het achterliggende landschap is van belang. Het 
ontwerp is historiserend van opzet maar de typologie van de woningen zijn niet passend 
voor de karakteristiek van Watergang. Er dient meer afwisseling in het ontwerp te 
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komen met een informeel dorps karakter. Ook parkeren binnen het ontwerp dient meer 
aandacht te krijgen. 
 
Het plan is gelegen tussen de oude dorpskern en een latere modernere uitbreidingswijk. 
Het plan zoekt qua typologie aansluiting met de oude dorpskern. De oriëntatie van de 
woningen is formeel dan ook op de Dorpsstraat gericht, maar feitelijk wordt het plan 
ontsloten vanaf de Kanaalzijde. Daardoor ontstaat een voor-en achterkant probleem. 
Het plan is opgebouwd rond een pleintje, voorgesteld als een rustig, dorps groentje, 
echter een deel van de bebouwing ligt met de achterkant naar dit plein omdat deze 
rechtstreeks vanaf de Kanaaldijk worden ontsloten. Tevens wordt het plein grotendeels 
in beslag genomen door parkeerplaatsen, hetgeen de werking van het plein ondermijnt.  
De commissie suggereert de kavels te vergroten en daar het parkeren op te lossen, op 
eigen terrein, dan kan het openbare terrein daadwerkelijk openbaar zijn. Dit komt meer 
overeen met het kenmerkende grondgebruik in de dorpen. 
 
De woningen zijn recht in de rooilijn gezet. De keuze om types aan elkaar te koppelen, 
versterkt dat effect. Terwijl in het stedenbouwkundig plan wordt gesproken van een 
informele, dorpse setting. De woningen mogen gerust wat verspringen en opzichte van 
elkaar en per kavel verschillend zijn. 
De woningen bestaan voor een deel uit twee lagen met een kap en er zijn meerdere 
tweelingpanden. Dit sluit niet aan bij de kenmerkende typologie van de dorpskern, 
waaraan wordt gerefereerd, waar individuele panden van een laag met kap in een grote 
variëteit en informele setting kenmerkend zijn. De gevelarchitectuur en materialisatie 
sluiten aan bij typologieën die elders in de streek kenmerkend zijn maar niet aansluiten 
bij de kenmerken van Watergang. 
 
Gezien het bovenstaande gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag.  
 

 Advies 06-02-2012 Niet akkoord, nader overleg 

grote 
com. 

Bevindingen 
19-03-2012 

De ontwerper van het plan is aanwezig om een toelichting te geven op een gewijzigd 
plan, waarbij enige verspringing in de rooilijn is aangebracht en de positionering van de 
parkeerplaatsen is gewijzigd. 
Er is een gewijzigde tekening waarin de opmerkingen van de commissie onvoldoende 
zijn verwerkt. De vertaling van de stedenbouwkundige ambitie is nog onvoldoende in 
het ontwerp. 
Parkeren nog steeds een aangesloten blok parkeren. 
Het gaat dan om de in het vorige advies genoemde opmerkingen over: 

 
• Doorzicht 
• Typologie 
• Oriëntatie 
• Parkeren en ontsluiting 
• Rooilijn 
• Tweelingpanden 

Het dorpse karakter komt onvoldoende tot uitdrukking. 
De welstandscommissie handhaaft het vorige advies. 
Het bouwplan is beoordeeld op grond van het stedenbouwkundig plan en de 
gebiedsgerichte criteria en voldoet, naar de mening van de commissie, niet aan redelijke 
eisen van welstand. 
Het advies wordt nader schriftelijk gemotiveerd. 

 

 Advies 19-03-2012 Niet Akkoord 

grote 
com. 

Bevindingen 
29-10-2012 

Medewerker RO en de architect zijn aanwezig.  
Het aangepaste plan wordt toegelicht.  
De doorzichten in het plan blijven behouden. De woningen met de voorzijde gelegen 
aan de Dorpsstraat zijn omgedraaid, deze zijn ook qua hoogte aangepast (nu een 
bouwlaag met kap) en de beukmaat is smaller geworden. 
De invulling van het pleintje is aangepast: parkeervakken nu meer versprongen en er is 
meer groen geplaatst. Tevens zijn de voortuinen ‘open‘ gelaten. 
De commissie is positief over de aanpassingen, deze sluiten meer aan bij het 
stedenbouwkundig plan en het dorpse karakter van Watergang. 
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De commissie gaat op hoofdlijnen akkoord met de aanvraag. 
 

 Advies 29-10-2012 Akkoord op hoofdlijnen 

 Bevindingen 
22-06-2020 

De ontwerper is aanwezig voor een toelichting. Het plan is verder 
uitgewerkt tot een aanvraag omgevingsvergunning, daarbij zijn de 
woningen verlaagd en is er in architectonische vormgeving meer 
aangesloten op het dorpse karakter van Watergang. Tevens is de positie van 
de woningen aangepast en is er aandacht besteed aan de parkeeropgave 
waarop het binnengebied is aangepast. Aan de hand van renderingen 
worden de woningen getoond, tevens wordt de detaillering besproken. Het 
betreft een traditionele detaillering. 
 
Bevindingen: 
De commissie is overtuigd en spreekt van een plan met een andere 
diversiteit passend bij het Waterlandse bouwen. Het plan voldoet, naar 
mening van de commissie, aan redelijke eisen van welstand. De commissie 
adviseert akkoord te gaan.   

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria  

 Advies Akkoord  

 

15 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 1 

200015 Bouwadres Hoogedijk 39 in Katwoude 
 Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen  
 Omschrijving realiseren uitbreiding woonhuis 
 Welstandsnota 2.7. Landelijk gebied 
 Code gemeente Z-2020-132 
 Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

buitenplanse afwijking 

grote 
com. 

Bevindingen 
02-03-2020 

De ontwerper is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een preadvies voor de 
uitbreiding van een woonhuis. De woning bestaat uit één laag met zadelkap en wordt 
uitgebreid aan de linkerzijde met eenzelfde volume, dit volume wordt door middel van 
een plat afgedekt tussenlid verbonden met het hoofdvolume. De uitbreiding ligt iets 
terug ten opzichte van de voorgevel van het hoofdvolume en wordt in kleur- en 
materiaalgebruik gelijk aan het hoofdvolume. Op beide dakvlakken van de uitbreiding 
wordt een dakkapel geplaatst. 

 
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 bijzondere beoordeling. Daarnaast heeft de commissie bij de 
beoordeling gebruik gemaakt van de criteria voor kleine bouwplannen. 

 
Bevindingen commissie: 
De commissie acht het plan in principe voorstelbaar, zij heeft nog een aantal 
opmerkingen. De commissie adviseert de voorgevel van de uitbreiding minimaal 2,5m 
achter de voorgevel van het hoofdvolume te plaatsen. Verder adviseert de commissie de 
dakkapel op het linker dakvlak op te splitsen in twee kleinere kapellen. 

 Advies 02-03-2020 Akkoord op hoofdlijnen 

 Bevindingen 
22-06-2020 

Het plan is verder uitgewerkt tot een aanvraag omgevingsvergunning. De 
uitbreiding is 2,50 meter teruggeplaatst achter de voorgevel van het 
hoofdvolume en de dakkapel op het linker dakvlak is opgesplitst in twee 
kleinere dakkapellen.  
 
Bevindingen: 
De commissie constateert dat er voldoende aan haar opmerkingen 
tegemoet is gekomen. Het plan voldoet, naar haar mening, aan redelijke 
eisen van welstand. De commissie adviseert akkoord te gaan.  
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 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen  

 Advies Akkoord  

 

16 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

200053 Bouwadres Zuster Bloemstraat 21 in Monnickendam 
 Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen  
 Omschrijving realiseren van een dakopbouw aan de achtergevel en dakkapel in de 

voorgevel 
 Welstandsnota 2.3 Historische kernen 
 Code gemeente Z-2020-154 
 Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 

 Bevindingen 
22-06-2020 

Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een 
woning in het rij, hiertoe wordt de nok naar de achterzijde verlegt waarbij de 
daaruit voortkomende dakopbouw in lijn komt te liggen met de 
achtergevel. Aan de voorzijde wordt een dakkapel gerealiseerd. Tevens 
wordt op het dak van de dakkapel in het voordakvlak  en het resterende 
dakvlak boven de dakkapel zonnepanelen geplaatst.   
 
Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.3 
Historische kern Monnickendam, een gewogen welstandsgebied met een 
bijzondere beoordeling. Daarnaast heeft de commissie bij de beoordeling 
gebruik gemaakt van de criteria voor kleine bouwplannen. 
 
Bevindingen: 
De commissie constateert dat in de omgeving al diverse uitbreidingen van 
het dakoppervlak zijn gerealiseerd en in diverse varianten. Zij acht het 
verleggen van de nok en het plaatsen van de dakkapel dan ook voorstelbaar. 
Wel adviseert zij de onderdorpel te verlagen naar 85cm waardoor de 
gevelopening in de dakopbouw groter wordt en de paneelhoogte 
verminderd. Voor wat betreft de zonnepanelen heeft de commissie bezwaar 
tegen de panelen die op het resterende dakvlak boven de dakkapel zijn 
geplaatst. In de nota staat omschreven dat zonnepanelen in historische 
kernen niet op het voordakvlak geplaatst mogen worden en niet storend 
zichtbaar mogen zijn vanuit de openbare ruimte. De commissie adviseert 
dan ook de zonnepanelen op het resterende dakvlak boven de dakkapel in 
het voordakvlak te laten vervallen. De commissie adviseert niet akkoord te 
gaan, tenzij aan boven gestelde opmerkingen wordt voldaan.  

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen  

 Advies Niet akkoord, tenzij  

 


