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MOOI  
NOORD- 
HOLLAND 
ADVISEURS  
OMGEVINGSKWALITEIT 

Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie 
Waterland 

 

 Vastgesteld: 
      
Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 6 

Waarvan herhalingen: 2 
Kleine commissie: 5 
Gemandateerd: 1 
 

Voorzitter: 
Vergaderdatum 25-05-2020  
Vergaderlocatie Digitaal via 

Microsoft Teams  
 

Secr. Arch: 

   
   
      

Aanwezig ing. Nico Zimmermann (gemand. architectlid); Hans Boonstra (monumentenlid); 
Marieke Leeverink (plantoelichter); Renee Stroomer (coördinator); 

Bezoekers 13:45 uur, architect, inzake Dorpsstraat 46 Ilpendam  
13:55 uur gemachtigde, inzake Nieuwe Zijds Burgwal 35 en 36 in Monnickendam 
14:00 uur aanvrager, inzake Noordeinde 102 Monnickendam 
14:30 uur aanvrager, inzake Kerkstraat 45 Monnickendam 

 

1 Preadvies (welstand) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

200042 Bouwadres Dorpsstraat 46 Ilpendam 
 Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen  
 Omschrijving maken dakconstructie op bestaande aanbouw 
 Welstandsnota Historische kern Ilpendam 
 Code gemeente VO-2020-053 
 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen 
25-05-2020 

De architect is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een preadvies 
voor het realiseren van een kapconstructie op de bestaande plat afgedekte 
garage aan de rechterzijde van een individuele woning. De kap refereert aan 
de kap van het hoofdvolume. Tussen de twee kappen wordt een verbinding 
gemaakt middels een dakkapel van zink. De uitbreiding wordt in 
detaillering, kleur- en materiaalgebruik conform bestaand.  
 
Bevindingen commissie: 
De commissie acht het plan voorstelbaar, maar merkt wel op dat de knik 
van de mansarde tamelijk hoog in het dakvlak zit. Zij vraagt hier aandacht 
voor. Het plan voldoet, naar haar mening, op hoofdlijnen aan redelijke eisen 
van welstand. De commissie ziet een definitieve aanvraag 
omgevingsvergunning met belangstelling tegemoet.  

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen  

gemand. Advies Akkoord op hoofdlijnen  

 

2 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

200045 Bouwadres Noordeinde 102 Monnickendam 
 Soort bouwwerk Individuele woning Beschermd stadsgezicht 

 Omschrijving vergroten van een dakopbouw 
 Welstandsnota Historische kern Monnickendam 
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 Code gemeente VO-2020-054 
 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

kl_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.  

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen  

kl_com Advies Niet akkoord, nader overleg  

 Mon. advies Niet akkoord, nader overleg  

 

3 Sloopvergunning Aantal voorgaande behandelingen: 1 

200034 Bouwadres Zuideinde 18 in Monnickendam 
 Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen Beschermd stadsgezicht 

 Omschrijving slopen van een schuur 
 Welstandsnota historische kern Monnickendam 
 Code gemeente Z-2020-010 
 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

kleine 
com. 

Bevindingen 
11-05-2020 

Het betreft een aanvraag voor de sloop van een vrijstaande schuur (bouwjaar 1985). De 
schuur is gelegen op het achtererf van een woning die is aangewezen als rijksmonument 
en gelegen in het beschermd stadsgezicht van Monnickendam. De schuur is niet 
aangewezen als monument en niet zichtbaar vanuit de openbare ruimte. 

 
Bevindingen: 
De commissie stelt dat er niet zomaar iets gesloopt mag worden in het beschermd 
stadsgezicht en dat zij op dit moment te weinig informatie heeft om de aanvraag te 
kunnen beoordelen. Het monumentenlid van de commissie zal een locatiebezoek 
brengen om het plangebied te bekijken. De commissie geeft aan graag meer informatie 
te ontvangen en adviseert tot die tijd het plan aan te houden. 
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 Advies 11-05-2020 Aanhouden 

 Mon. Advies 11-05-
2020 

Aanhouden 

kl_com Bevindingen 
25-05-2020 

De indieningstekeningen voor de bouw van de schuur in 1986 zijn 
aangeleverd en tevens zijn extra foto’s aangeleverd. 
 
Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat de schuur gebouwd is in 1986 en ondanks het 
historische uiterlijk geen monumentale waarde heeft. Tevens blijkt uit 
onderzoek naar historische kaarten dat er op deze locatie nooit een 
schuur/gebouw gestaan heeft. De commissie acht het daarom legitiem om 
de schuur te slopen en adviseert akkoord te gaan met de sloop van de 
schuur. 

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria  

kl_com Advies Akkoord  

 Mon. advies Akkoord  

 

4 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 

200030 Bouwadres Nieuwe Zijds Burgwal 35 en 36 in Monnickendam 
 Soort bouwwerk Individuele woning Beschermd stadsgezicht 

 Omschrijving diverse wijzigingen 
 Welstandsnota Historische kern Monnickendam 
 Code gemeente z-2020-036 
 Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na advies 

van welstandscommissie 

kleine 
com. 

Bevindingen 
28-04-2020 

De ontwerper is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een aanvraag 
omgevingsvergunning voor het aanbrengen van diverse wijzigingen bij twee naast 
elkaar gelegen individuele woningen met zadelkap. Het betreft de volgende wijzigingen: 

• Voorgevel: vervangen raamkozijn op de eerste verdieping bij nr. 35. 
• Achtergevel: vervangen indeling raamkozijn eerste verdieping nr. 35.  
• Achtergevel: nieuwe puien in bestaande sparingen op de begane grond voor 

beide woningen. 
• Plaatsen van een dakopbouw op het rechter dakvlak van nr. 35 qua 

hoogte/breedte identiek aan de bestaande dakopbouw op nr. 36. 
Dakopbouw van nr. 35 zal aansluiten op de dakopbouw van nr. 36, 
waardoor de twee zadelkappen met elkaar verbonden worden. 

• Plaatsen van twee dakkapellen op het linker dakvlak van nr. 35.  
 

Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria uit 
de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.3 Historische kernen, een gewogen 
welstandsgebied met een bijzonder beoordelingsniveau. Daarnaast heeft de commissie 
bij de beoordeling gebruik gemaakt van de criteria voor kleine bouwplannen. 

 
Bevindingen: 
De commissie constateert dat het dakvlak van nr. 35 behoorlijk prominent zichtbaar is 
en dat door de voorgestelde wijziging het doorzicht tussen de kappen wordt dichtgezet. 
Tevens constateert de commissie dat de tekening niet klopt. De dakopbouw lijkt op 
tekening hoger aan te grijpen dan in werkelijkheid het geval zal zijn. De commissie 
vraagt dan ook het tekenwerk aan te passen waarbij rekening wordt gehouden met de 
ervaarbaarheid van het dakvlak. De dakopbouw moet tenminste 50cm onder de nok 
blijven. In afwachting van het aangepaste tekenwerk adviseert de commissie het plan 
aan te houden. 

 Advies 28-04-2020 Aanhouden 

 Mon. Advies 28-04-
2020 

Aanhouden 

kl_com Bevindingen Het tekenwerk is aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van de 
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25-05-2020 commissie. De nok van de dakopbouw ligt nu 60cm onder de nok van de kap 
en er is een extra dakkapel toegevoegd op het rechter dakvlak van nr. 36. De 
dakkapel voldoet aan de welstandscriteria.  
 
Bevindingen commissie: 
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  

 

5 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

200043 Bouwadres Kerkstraat 45 Monnickendam 
 Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen Beschermd stadsgezicht 

 Omschrijving plaatsen van een overkapping 
 Welstandsnota Historische kern Monnickendam 
 Code gemeente Z-2020-106 
 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

kl_com Bevindingen 
25-05-2020 

De aanvrager is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een aanvraag 
omgevingsvergunning voor het realiseren van een overkapping aan de 
rechterzijde van de bestaande plat afgedekte garage op het achtererf van 
een woning aangewezen als rijksmonument. De overkapping wordt 
gerealiseerd in Red Cedar houten delen en heeft een flauw hellend zadeldak 
bedekt met keramische oud Hollandse dakpannen.  

 
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 commissie acht het plan passend vanwege de traditionele vormgeving. 
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  

 

6 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

200044 Bouwadres Zuiderwouder Dorpsstraat 8 Zuiderwoude 
 Soort bouwwerk Individuele woning Beschermd dorpsgezicht 

 Omschrijving plaatsen zonnepanelen 
 Welstandsnota historische kern Zuiderwoude 
 Code gemeente z-2020-105 
 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

kl_com Bevindingen 
25-05-2020 

Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 
zonnepanelen. De zonnepanelen wordt aan de achterzijde van het linker 
dakvlak van het hoofdvolume geplaatst, op het linker dakvlak van het 
bijgebouw en op het stuk plat dak van het bijgebouw.  
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Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.3 
Historische kern Zuiderwoude, 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 heeft bezwaar. Zij constateert dat de zonnepanelen op het 
linker dakvlak van het bijgebouw en de bovenste strook zonnepanelen op 
het linker dakvlak van het hoofdgebouw goed zichtbaar zijn vanuit de 
openbare ruimte en daarmee van invloed is op het stedenschoon. Voor 
zonnepanelen in de historische dorpskernen geldt dat deze niet storend 
zichtbaar mogen zijn vanuit het openbaar gebied. ‘Storend zichtbaar’ wordt 
in de nota omschreven als ‘afbreuk doen aan de ter plaatse aanwezig 
ruimtelijke kwaliteit.’ De commissie constateert dat de panelen goed 
zichtbaar zijn en daarmee van invloed op de ruimtelijke kwaliteit van de 
omgeving. De commissie is van mening dat de zichtbaarheid van de 
zonnepanelen de uniformiteit van het karakteristieke keramische 
pannendaklandschap in het straatbeeld aantast. Zij adviseert dan ook de 
bovenste rij zonnepanelen op het hoofdvolume te laten vervallen en de alle 
zonnepanelen op het linker dakvlak van het bijgebouw te laten vervallen.  
Wel acht de commissie het voorstelbaar om eventueel nog één paneel aan 
de onderste rij zonnepanelen op het linker dakvlak van het hoofdvolume toe 
te voegen. Om  bovenstaande redenen adviseert de commissie niet akkoord 
te gaan. 

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen  

kl_com Advies Niet akkoord  

 Mon. advies Niet akkoord  

 


