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l3:55 uur RWS, inzake Dijkversterking Marken 

l Preadvies (welstand) I Aantal voorqaande behandelingen: l 

190035 Bouwadres Noordervesting 6 WS Monnickendam 
Soort bouwwerk Bijzonder bouwwerk Karakteristiek pand 
Omschrijving woonark 
Welstandsnota woongebied Monnickendam 
Code gemeente VO-20l9-043 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

kleine Bevindingen De aanvrager is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een preadvies voor het 
com. 13-05-2019 wijzigingen van een woonark. De bestaande geveibeplating wordt vervangen door 

Kera/it delen in de kleur antracietgrijs. Ook de kozijnen worden uitgevoerd in de kleur 
antracietgrijs. 

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. Daarnaast heeft de commissie bij de beoordeling 
gebruik gemaakt van de criteria voor specifieke gebouwen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat de woonark net buiten het beschermd stadsgezicht is 
gelegen en dat een aantal van de omliggende woonarken inmiddels ook voorzien zijn 
van een grijstint. De commissie acht het plan voorstelbaar en is van mening dat het 
plan, op hoofdlijnen, voldoet aan redelijke eisen van welstand. De commissie ziet een 
definitieve aanvraag omgevingsvergunning met een uitwerking van de detaillering en 
het kleur- en materiaalqebruik met belangstelling teqemoet. 

Advies 13-05-2019 Akkoord op hoofdlijnen 

Mon. Advies 13-05- Akkoord op hoofdlijnen 
2019 

kl_cam Bevindingen De aanvragers zijn aanwezig voor een toelichting. Het plan is verder 
27-05-2Ol9 uitgewerkt naar een aanvraag omgevingsvergunning met detaillering, 

materiaal- en kleurgebruik. 
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Bevindingen commissie: 
Het plan voldoet, naar mening van de commissie, aan redelijke eisen van 
welstand. Zij adviseert akkoord te gaan. 

Welstandscriteria Gebiedsqerichte criteria en criteria voor specifieke gebouwen 

kl_cam Advies Akkoord 

Mon. advies Akkoord 

2 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorqaande behandelingen: 2 

170028 Bouwadres 
I! Buurterstraat 2 Marken 
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Aanvrager MPO B.V. 
Architect PBV architecten BV 
Welstandsnota beschermd dorpsgezicht 
Code gemeente Z-20J.9-o64 
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grote Bevindingen De gemeente legt het plan voor om de haalbaarheid ervan te toetsen, de ligging en de 
com. 20-03-2017 hoogte van het totaalvolume en het aantal parkeerplaatsen voldoen niet aan het 

bestemmingsplan. 
De aanvrager en de architect zijn bij de planbehandeling aanwezig. In het beschermde 
dorpsgezicht wordt een bestaand volume verwijderd en vervanqen door een nieuw 
appartementen gebouw. Het nieuwe volume komt in één lijn te liggen met de 
belendende bebouwing en bestaat uit 'twee' volumes die iets van elkaar verspringen 
met twee individuele zadeldaken. Er zijn twee bouwlagen en aan de rechter zijgevel 
komt een klein dwarsvolume, ook met kap. Tussen de kappen komt een tussenlid 
waarbij de nok op gelijke hoogte ligt als de twee zadeldaken. Het basement van het 
linker volume en de dwarsbeuk wordt uitgevoerd in baksteen, de overige gevels in hout, 
kleur groen. Er worden oranje/rode dakpannen voorgesteld en er worden zonnepanelen 
geplaatst op de tussen liggende platte daken. De kozijnen zijn voorzien van 
roedeverdeling. 
Ter rechterzijde van het gebouw worden bijgebouwen en parkeerplaatsen gerealiseerd. 
Aan de voorzijde is ook ruimte voor parkeren. 

In grote lijnen staat de commissie positief tegenover het ontwerp, het plan is zorgvuldig 
van opzet. Om de verschijningsvorm aan te passen zijn er oplossingen denkbaar bij de 
uitvoering van het metselwerk in de gevels en de hoogte van de nok van het tussenlid. 
De verwijzing naar de traditionele architectuur van de aangrenzende Kerkbuurt wordt 
aanvaardbaar geacht, echter de bouwmassa komt nog te fors over. Wellicht is het 
denkbaar om de plint geheel in metselwerk uit te voeren zodat de massa meer 
genuanceerd overkomt. Ook kunnen de twee bouwdelen minder identiek worden 
uitqevoerd. Hiermee kan het totaalbeeld meer eigenheid krijgen. 

Advies 20-03-2017 collegiaaloverleg 

Man. Advies 20-03- Collegiaaloverleg 
2017 

grote Bevindingen De Buurterstraat heeft met in werking treden van de nieuwe welstandsnota een 
com. 13-05-2019 versterkt welstandsregime toegekend gekregen. Het plan wijkt af van het 

bestemmingsplan ten opzichte van bouwmassa en bouwhoogte, dit is 
stedenbouwkundig akkoord bevonden. 
De projectontwikkelaar is aanwezig voor een toelichting. Het plan is op de volgende 
punten aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie: · In de onderbouw van de twee volumes is meer metselwerk toegepast, 

waarbij de kleur van het metselwerk per volume verschilt. · De gevelopeningen op de begane grond zijn kleiner gemaakt en er is een 
grotere variatie in type kozijnen aangebracht. · Het gebouw is zo laag als mogelijk op de kavel gezet. 

· Kleur- en materiaal: metselwerk, houten delen en keramische dakpannen. 
De houten delen worden in de kleur groen uitgevoerd. 

Bevindingen commissie. 
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De commissie staat positief tegenover het ontwerp en de referentie naar een 
Markerhuis op palen. Door het uitvoeren van de gehele plint in metselwerk komt de 
massa minder dominant en meer geleed over. Wel heeft de commissie nog een aantal 
opmerkingen om het beeld van twee panden zoveel mogelijk tot uitdrukking te brengen: 

· Het tussenlid tussen de twee kappen lijkt in de rendering erg dicht op de 
gevel te staan en komt daardoor teveel in het zicht. Echter op de 
geveltekeningen ziet de hellingshoek van de doorsnede er goed uit en volgt 
deze dezelfde hellingshoek als de zadelkappen. De commissie wil dan ook 
graag overtuigd worden dat het tussenlid voldoende naar achteren ligt. 

· In de rendering staan de dakkapellen los van loggia's en op de 
geveltekeningen aan elkaar vast. De commissie is van mening dat de 
dakkapellen los van de loggia's dienen te staan, minimaal twee dakpannen 
tussenruimte. 

· De commissie constateert dat het dwarsvolume in de rechterzijgevel geen 
geleding bezit. Op Marken heeft nagenoeg ieder huis een zekere geleding in 
een onder- en middendeel en een geveltop. De commissie adviseert dit dan 
ook in het rechter dwarsvolume toe te passen. 

· De commissie constateert dat de gevelopeningen in het rechtervolume over 
een liggende ruitindeling beschikken. Dit is zeer atypisch en de commissie 
vraagt dan ook aandacht voor een staande ruitdiagonaal van het rechter 
volume. 

• Voor wat betreft het materiaal constateert de commissie dat in de details 
wordt gesproken over een andere materiaalvoering dan hout, namelijk 
kunststof kozijnen, Eternit delen en Eternit goten. De commissie vraagt dit 
aan te passen naar geschilderd hout. 

· De commissie geeft een algemene opmerking mee over de details: het 
metselwerk dient ongeveer 40 mm van de houten gevelbekleding terug te 
liggen. 

De commissie adviseert het plan aan te houden voor nader overleg met de architect en 
om de gelegenheid te geven aandacht te schenken aan de opmerkingen van de 
commissie. 

Advies ~3-05-20~9 Aanhouden 

Man. Advies ~3-05- Aanhouden 
20~9 

Bevindingen De projectontwikkelaar en architect zijn aanwezig voor een toelichting. 
2?-05-2OJ.9 Tevens schuift een toehoorder aan. Het plan is! naar aanleiding van de 

opmerkingen van de commissie. op de volgende punten aangepast: 
- De detaillering is passend gemaakt op de houten kozijnen. Tevens 

zijn de Eternit geveldelen vervangen door houten delen en worden 
de goten omtimmerd met hout. 

- De houten gevelvlakken steken z.ornm voorbij het metselwerk. 
- De ruitindeling is aangepast naar een staande diagonaal. 
- Er is een geleding aangebracht in het dwarsvolume in de 

rechterzijgevel. 
- De dakkapellen zijn los van de loggia's komen te staan! hierbij is de 

deur in de zijwang van de dakkapel komen te vervallen. 
- De schuine aankapping tussen de beide zadeldaken zijn op 

tekening beter aangegeven en is op deze manier voldoende 
terugliggend en ondergeschikt. 

Bevindingen commissie: 
De commissie spreekt van een historiserend ontwerp dat passend is in de 
omgeving. Zij acht het van belang dat dit ook in de detaillering wordt 
doorgezet en vraagt dan ook detail? aan te passen en het wind- en 
waterbord meer robuust uit te voeren en meer op een klassieke manier te 
detailleren. De commissie constateert dat er voldoende aan haar 
opmerkingen tegemoet is gekomen. Het plan voldoet! naar haar mening! 
aan redelijke eisen van welstand. Zij adviseert! met in achtneming van de 
gemaakte opmerking! akkoord te gaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 
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Advies Akkoord 

Mon. advies Akkoord 

3 Overige adviesaanvragen I Aantal voorgaande behandelingen: 4 

1.90001. Bouwadres Marken 
Soort bouwwerk Niet van Toepassing Beschermd dorpsgezicht 
Omschrijving Esthetisch programma van Eisen - Dijkversterking Marken 
Welstandsnota Historische kern Marken 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemminqsplan 
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com. 07-01.-201.9 ligt voor. In 201.7 is het Kader Ruimtelijke kwaliteit dijkversterking Marken goedgekeurd 

door de raad en het college en verder uitgewerkt in het nu voorliggende PvE. Oe 
omringdijk van Marken is een markant element: hij is laag en overwegend opvallend 
smal en steil waardoor hij een compacte vorm kent. Oe dijk maakt deel uit van het rijks 
beschermd dorpsgezicht. Om Marken voor de komende 50 jaar tegen hoogwater te 
beschermen is het noodzakelijk om de Westkode (inclusief de haven) en de Zuidkade 
van de omringdijk te versterken. Voor beide kades geldt dat ze zijn afgekeurd op hoogte 
en binnenwaartse stabiliteit. Ook laat de sterkte van de steenbekleding te wensen over. 
Oe nieuwe dijk aan de west- en zuidzijde wordt vanaf de teensloot buitenwaarts 
verschoven. Het huidige dijklichaam verdwijnt, de nieuwe dijk krijgt een brede 
binnenberm en een hogere kruin. Voor het behoud van de bestaande cultuurhistorische 
en ruimtelijke waarden van de Rozenwerj en de Heuvel is hier een specifiek toegesneden 
profielontwikkeld. Het doel is ervoor te zorgen dat de dijk ruimtelijk goed wordt 
ingepast in het beschermde dorpsgezicht. Het tracé van de oude dijk blijft als 
herinnering zichtbaar door de teensloot te laten liggen. Het grillige verloop daarvan 
vormt een herkenbaar contract met het rechtere nieuwe dijktracé. Het verloop van de 
nieuwe ringdijk om Marken is strakker en hoekiger dan de bestaande, het is geen kopie. 
Het tracé van de nieuwe dijk vindt zijn basis in het accentueren van de markante 
knikpunten van het oude tracé. Oe knikpunten en verspringingen van de as van de dijk 
krijgen betekenis door ze te verbinden aan bestaande waardevolle elementen aan de 
dijk, en aan nieuwe waarden, zoals natuur, strandjes of uitzich tp un ten. 
Het nieuwe dijkprofiel van de Westkode en Zuidkade is bepalend voorde omlijsting van 
het eiland. Het profiel moet passen bij de fijne schaal van Marken en herkenbaarheid 
geven. Oe kenmerken van de oude dijk worden daarom vertaald in het nieuwe profiel. 
Een sma!!e kruin met steile taluds die helder afsteekt tegen de binnen- en buitenberm. 

Bevindingen commissie: 
Door het monumenten-lid van de commissie is een cultuurhistorische analyse gemaakt 
waarbij vooral gekeken is naar de historische geografie. Oe dijk verbeeldt ruim 900 jaar 
geschiedenis en de strijd tegen het water. Het oude traject met de knikpunten is in de 
huidige staat min of meer nog beleefbaar. Oe nota schrijft voor: het versterken van 
cultuurhistorische waardevolle stedenbouwkundige structuur en 
bebouwingskarakteristieken. Oe commissie geeft daarom aan dat het beeld van Marken 
vanaf het land én vanaf het water niet te veel aangetast mag worden en dat de oude 
dijk zoveel mogelijk gehandhaafd dient te blijven. Tevens zijn er onder de oude dijk nog 
veel vroege sporen aanwezig die archeologisch van betekenis zijn. 
Oe bovengenoemde knikpunten wijken in de huidige situatie geleidelijk naar binnen en 
worden in de nieuwe dijk recht getrokken. Oe commissie adviseert juist deze kaapvorm 
erin te laten en de knikpunten niet recht te trekken waardoor de oude dijk afleesbaar 
blijft. Zij vraagt aandacht voor afleesbaar houden en waar nodig weer zichtbaar maken 
van de oude dijkstructuren. Oe commissie zal ter plekke gaan kijken en wil graag de 
gemachtigden uitnodigen voor een gesprek. 

Advies 07-01.-201.9 collegiaaloverleg 

Man. Advies 07-01.- collegiaaloverleg 
201.9 

grote Bevindingen Oe omgevingsmanager en adviseur ruimtelijke kwaliteit van Rijkswaterstaat en de 
com. 21.-01.-201.9 landschapsarchitect zijn aanwezig voor een toelichting. Meegedeeld wordt dat het 

ontwerpprojectplan gereed is en binnenkort bij de Provincie Noord-Holland wordt 
neergelegd. Oe basis is het Kader Ruimtelijke Kwaliteit en dit is consequent doorgevoerd 
in het Esthetisch Programma van Eisen. Het Esthetisch Programma van Eisen is 
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beoordeeld door een extern landschapsbureau. Tevens wordt een Kwaliteitsteam 
geformeerd om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen. 
Door de landschapsarchitect wordt het Esthetisch Programma van Eisen toegelicht. Oe 
nieuwe dijk wordt ongeveer 30 meter naar buiten gelegd en dient een duidelijke 
overgang te zijn naar een andere tijdsperiode. waarbij alleen de teensloot nog de 
beweging van de oude dijk laat zien. Oe nieuwe dijk wordt meer hoekig en zal bestaan 
uit langere lijnen waardoor een contrast ontstaat tussen wat oud en nieuw is. Oe 
contouren van Marken blijven echter herkenbaar op de hoekpunten, dat geen harde 
hoekpunten zullen zijn, maar iets gebogen. Het doel van het Esthetisch Programma van 
Eisen is ervoor te zorgen dat de dijk ruimtelijke goed wordt ingepast in het beschermde 
stads- en dorpsgezicht van Marken. Het programma van eisen zal inzicht en inspiratie 
bieden om in te spelen om de bestaande waarden en het ontwikkelen van nieuwe 
waarden aan de hand van spelregels. 

Bevindingen commissie: 
Oe commissie heeft waardering voor het proces waarmee de dijkversterking van 
Marken wordt aangepakt. Het is goed dat het Esthetisch Programma van Eisen in dit 
stadium met de commissie wordt besproken. 
Een deel van de commissie heeft een locatiebezoek gebracht en door de 
monumentendeskundige van de commissie is een conceptadvies opgesteld dat met de 
aanvragers gedeeld zal worden. Oe voorgestelde ingrepen aan de dijk zijn zeer fors, 
waardoor belangrijke cultuurwaarden verloren dreigen te gaan. In het huidige verloop 
van met name de Zuiddijk, zijn de talloze kleine aanpassingen uit het verleden zichtbaar 
en voelbaar. Dit is een wezenlijk onderdeel om 'de strijd tegen het water' op Marken 
voelbaar en beleefbaar te laten zijn. Belangrijk zijn de subtiele bochten in de dijk die 
zorgen voor kleine subtiele veranderingen in het perspectief op dan eens het open water 
en dan weer de sloten en waterlopen in het land. Deze karakteristieke amorfe 
cultuurhistorische structuren worden in het nieuwe plan recht getrokken en zullen niet 
meer herkenbaar zijn. . Oe nota stelt als uitgangspunt het behouden en waar mogelijk versterken 

van de cultuurhistorische waardevolle stedenbouwkundige structuur en 
bebouwingskarakteristieken. Oe commissie is van mening dat in het 
voorliggende plan de strakheid in de dijk te dominant aanwezig is waardoor 
de subtiliteit van de middeleeuwse dijk onvoldoende beleefbaar wordt. Oe 
commissie stelt dan ook voor meer verfijning in het plan aan te brengen, de 
spelregels aan te scherpen en erfgoed en cultuurhistorie meenemen in de 
meekoppelkansen. Tevens biedt de commissie aan deelgenoot te zijn van 
het K-team, op voorwaarde dat de qemeente hiermee instemt. 

Advies 21-01-2019 collegiaaloverleg 

Man. Advies 21-01- collegiaaloverleg 
2019 

grote Bevindingen Oe omgevingsmanager en landschapsarchitect zijn aanwezig voor een toelichting. 
com. 04-03-2019 Onder andere naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie zijn er wijzigingen 

in het EPvE doorgevoerd. In de inleidende tekst van hoofdstuk 2 'Dijktracé' zijn de 
randvoorwaarden aangescherpt om de cultuurhistorische betekenis te benadrukken van 
de knikpunten in relatie tot bestaande waardevolle plekken. In de eisen is aangegeven 
dat nieuwe knikpunten in ieder geval samenvallen met de nu in kaart aangegeven 
bestaande waardevolle plekken, hier worden de sluizen ook expliciet benoemd. 
Bestaande waardevolle plekken worden dus altijd met een knikpunt inzichtelijk 
gemaakt. Tevens is in de eisen aangegeven dat dijkstrekken niet in elkaars verlengde 
mogen liggen, hierdoor zal wisseling in perspectief beter geborgd zijn. 

Bevindingen commissie: 
Oe commissie heeft waardering voor de inspanning die gepleegd wordt. Zij is positief 
over de aanpassingen in de tekst en het meer aanscherpen van de eisen waaraan het 
ontwerp dient te voldoen. Oe commissie eonstateert echter wel een fundamenteel 
verschil in ontwerpbenadering. Oe Notitie Ruimtelijke Ontwerpcriteria van Bosch 
Slabbers landschapsarchitecten spreekt van een nieuwe dijk die hoekig en scheggerig 
dient te zijn, terwijl in het Kader Ruimtelijke Kwaliteit staat omschreven: 'met de vele 
knikpunten en relatief korte rechtstanden toont de omringdijk zich niet zo zeer als het 
product van een groot ontwerp, maar meer als het resultaat van een eeuwenlang 
proces. Dat maakt deze dijk ruimtelijk en cultuurhistorisch interessant en qua maat en 
schaal passend bij Marken. Het is essentieel dat in het nieuwe ontwerp het karakter van 
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een zich door de tijd ontwikkeld element behouden blijft. Dat betekent met name voor 
de Zuid- en Westdijk behoud van de knikpunten en korte rechtstanden.' De Notitie 
Ruimtelijke Ontwerpcriteria is niet vastgesteld door de gemeenteraad en vormt daarom 
geen doorslaggevend afwegingskader, tevens gaat deze notitie voorbij aan het karakter 
van de huidige, subtiele, bochtige dijk. 
Een heikel punt zijn de teksten die als richtinggevende eisen zijn meegegeven en 
bijvoorbeeld gevolgen zullen hebben voor de grote bocht richting vuurtoren op de 
noordoostelijke punt van het eiland en die in het nieuwe ontwerp een rechte lijn zal 
worden tussen twee knikpunten. Het EPvE zegt hierover het volqende. 
Tussen knikpunten zijn maximaal z verspringingen van de as of extra knikpunten in het 
tracé van de nieuwe dijk toegestaan. Bestaande waardevoile plekken worden altijd 
geaccentueerd door een knikpunt of verspringing. (zie pagina 11). 
n ........ ,...,_..,,.,...,...;,.... ... ;,..., ;,.... , ........................... : .... ,.. ,..J,...-I- .. ; ..... h .. ;"" .... __ ..... " .......... ,..J ..... ,...;,....", ..... ,,"' ....... h ....... t... /,.,,..,",.J ,' J..,,..,+ 
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karakter van de huidige subtiele en bochtiqe dijk tekort schieten. l-Iet beperken van het 
extra aantal knikpunten tot een maximum van twee draagt niet bij aan oplossingen op 
de lange stukken en er wordt niet gesproken over een minimum waardoor er geen 
verplichting kan worden afgedwongen. Bovendien suggereert de methodiek van het 
toevoegen van 2 extra knikpunten tussen de aangegeven knikpunten in het EPvE dat dit 
overal automatisch tot goede resultaten zalleiden. Ten zuidwesten van de Rozenwerf 
en bij de lange flauwe bocht in de dijk ten zuidwesten van de vuurtoren, zal het effect 
zijn dat er lange rechtstanden ontstaan die refereren aan 'groot ontwerp' en dat is 
precies wat zou moeten worden voorkomen. 
De commissie is van mening dat op deze wijze veel van de karakteristieke waarden 
verloren zullen gaan en zij stelt dan ook voor, althans voor het gehele zuidelijke deel 
van de omringdijk Marken, in het EPvE van het beeld van een hoekige en scheggerige 
dijk af te stappen en de tekst van het Kader Ruimtelijke Kwaliteit op te nemen in het 
EPvE als richtlijn voor de ontwerpers. Tevens geeft de commissie aan graag onderdeel 
te willen zijn van het K-team dat wordt opgericht om de ruimtelijke kwaliteit te 
bewaken. Zie ook de biilaqe waarin de kritische posities langs de dijk zijn aangegeven. 

Advies 04-03-2019 collegiaaloverleg 

Man. Advies 04-03- 
2019 

collegiaaloverleg 

grote 
com. 

Bevindingen 
01-04-2019 

De omgevingsmanager en adviseur ruimtelijke kwaliteit van Rijkswaterstaat en de 
landschapsarchitect zijn aanwezig voor een toelichting. Het EPvE is op een aantal 
punten aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie. 

Bevindingen commissie: 
De commissie dankt de aanvragers voor het indienen van de visualisatie met daarin op 
globale wijze ingetekend wat het eindbeeld zal zijn. Op deze wijze wordt het voor de 
commissie meer duidelijk welke invloed de nieuwe dijk heeft. Het blijft voor de 
commissie namelijk moeilijk te begrijpen waar zij uiteindelijk akkoord op dient te geven 
en zij is van mening dat de spelregels voor het behoud van het karakter van de huidige 
subtiele en bochtige dijk, op onderdelen, nog tekort schieten. De commissie plaatst 
vooral vraagtekens bij de geboden vrijheid die bij de aanbesteding wordt meegegeven 
en expliciet wordt bij het woord 'mag'. De mogelijkheid die daarmee geboden wordt om 
maximaal twee extra knikpunten toe te voegen in plaats van deze verplicht te stellen 
zal de bouwer niet sneloverwegen wanneer geen EMV! wordt toegepast. 
De commissie is van mening dat de geformuleerde spelregels met name tekort zullen 
schieten op de langere dijktrajecten tussen de zogenaamde 'kapen'. Zij uit hierbij met 
name haar zorgen over de lange flauwe bocht ('baai') ten zuidwesten van de vuurtoren; 
hier zal het effect zijn dat er lange rechtstanden ontstaan, terwijl deze juist voorkomen 
dienen te worden. De lange flauwe bocht dient echt een baai te blijven en ook zo te 
worden vormgegeven. De commissie adviseert dan ook, voor dit gedeelte, in het EPvE 
van het concept van de 'scheggen' af te stappen, de spelregels aan te scherpen en de 
tekst van het Kader Ruimtelijke Kwaliteit op te nemen in het EPvE als richtlijn voor de 
ontwerpers. De commissie geeft aan dat het woord 'scheg/scheggerigheid' onduidelijk is 
en eigenlijk als begrip niet toereikend voor deze opgave waarin juist behoud en 
versterking van de historische kenmerken het uitgangspunt moet zijn. Tevens wijst de 
commissie op de Cultuurhistorische Usselmeerbiografie, opgesteld door de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed waarin staat omschreven hoe om te gaan met dit soort 
kwesties. Verder zou de commissie graag zien dat de Nota uiterlijk van bouwwerken 
Waterland en de notitie van de Monumenten- en Welstandscommissie Waterland in het 
EPvE onder '1.4 Uitgangspunten' worden opgenomen. Daarnaast adviseert de 

Commissievergadering Monumenten- en Welstandscommissie Waterland 27-05-201.9 6 



ol 

commissie het EPvE te testen op doelmatigheid om de te behalen ambities te kunnen 
realiseren. 

Concluderend ligt de grootste zorg van de commissie bij de langere trajecten op de dijk, 
tussen de zogenaamde 'kapen'. Zij vraagt dan ook om hierbij af te stappen van het 
concept van de 'scheggen' en de methodiek van de simpele spelregels en voor de 
langere trajecten een nadere uitwerking met specifieke ontwerprichtlijnen op te nemen 
in het EPvE. De kenmerkende 'baaivorm' dient te worden gerespecteerd en hier dient 
dus afgeweken te worden van de spelregels (specia/). Verder geeft de commissie aan 
graag onderdeel te willen zijn van het K-team, zij zalonderling bespreken wie hier het 
beste zitting in kan nemen. 

Advies 01.-04-201.9 collegiaaloverleg 

Man. Advies 01.-04- collegiaaloverleg 
201.9 

Bevindingen De adviseur ruimtelijke kwaliteit en de landschapsarchitect zijn aanwezig 
27-oS-2m9 voor een toelichting. Het betreft nu het eindconcept van het Esthetisch 

Programma van Eisen Dijkversterking Marken waarin de opmerkingen van 
de commissie en de gemeente zijn verwerkt. 
De kaart op pagina 10 is uitgebreid met extra legenda-eenheden waaronder 
de twee specifieke tracés Rozewerf en inlaaq, dit is de baai richting de 
vuurtoren. In de spelregels is opgenomen dat hier het huidige tracé gevolgd 
dient te worden. Tevens is in de brondocumenten het advies van de 
commissie opgenomen en zijn er kernkwaliteiten toegevoegd. 

Bevindingen commissie: 
De commissie stelt de toevoegingen die zijn gedaan zeer op prijs. De 
monumentendeskundige van de commissie heeft de spelregels getest door 
het nieuwe dijktracé in te tekenen aan de hand van de spelregels. Hieruit is 
gebleken dat de spelregels over het algemeen voldoende houvast bieden 
behalve op de plek van de Kloostersluis (punt S)t aan het einde van de kreek. 
De commissie is van mening dat dit punt explicieter omschreven dient te 
wordent het betreft een waardevol punt waarbij het van belang is dat de 
landschappelijke waarde beleefd wordt. Het cultuurhistorisch aspect van 
dat punt is dat dit van oorsprong een laat zeventiende-eeuwse inlaagdijk is. 
Toen de werven met het klooster zijn opgeheven is deze dijk aangelegd. Ter 
plaatse van de uitstulping zat de kloostersluis. Het bochtige en slingerende 
traject is heel kenmerkend voor dit deel van de dijk en zeker als je richting 
Rozewerfwandelt is het uitzicht over dit deel van de dijk bijzonder, de 
bezoeker ervaart heel subtiel veranderende vergezichten. De commissie 
acht het van belang dat deze waarde behouden of versterkt wordt en geeft 
aan de aanvrager mee daar een kaapvorm in te passen in plaats van een 
slinger. 
Voor wat betreft de brondocumenten heeft de commissie waardering voor 
het feit dat haar advies daarin is opgenoment echter constateert zij met de 
verkeerde verwijzing. De commissie vraagt de verwijzing kloppend te 
maken. Het betreft - na aanpassing deze week- 'Advies Monumenten- en 
Welstandscommissie Waterland' van 23 mei 2019. Tevens geeft zij als 
suggestie mee de volgende documenten aan de brondocumenten toe te 
voegen: 

- Cultuurhistorische Ijssel meerbiografi e 
- Nota uiterlijk van bouwwerken Waterland 2m3 
- Marken boven watert deel i en 2. 

Concluderend heeft de commissie waardering voor de inzet van de 
aanvrager en de discussie die is qevoerd, er zijn flinke stappen gemaakt. De 
spelregels zijn getest en dat gaat over het algemeen behoorlijk goed. Wel is 
door de commissie nog aandacht gevraagd door één duidelijke plekt de 
Kloostersluis (punt 5). Dit wordt aan de aanvragers meegegeven. Het plan 
voldoet, naar mening van de commissie. aan redelijke eisen van welstand. 
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Zij adviseert akkoord te gaan met inachtneming van de gemaakte 
opmerkingen over de brondocumenten en de Kloostersluis (punt 5)· 

Welstandscriteria Gebiedsqerichte criteria 

Advies Akkoord 

Mon. advies Akkoord 
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