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Voorzitter: ~ 

Secr. rch: 

Aantal adviesaanvragen: 8 
Waarvan herhalingen: 5 
Kleine commissie: :1 
Gemandateerd: :1 
Grote commissie: 6 ___ .. , 

Aanwezig ir. Bastiaan Gribling (voorzitter), ing. Nico Zimmerm n (gemand. rchitectlid), Hans 
Boonstra (rnonumentenlid), ir. ing. Sjef Kwakman (burqerlid), Lode ijk Duymaer van 
Twist (burqerlid): Marieke Leeverink (plantoelichter), Sybren Bruinsma (plantoelichter): 
Renee Stroomer (coördinator), 

Bezoekers architect, inzake Broekermeerdijk aq Broek in Waterland 
architect, inzake Haven :14 in Monnickendam 
architect, inzake Noordeinde 2:1A in Monnickendam 
eigenaar, inzake Herengracht 3 in Monnickendam 
aanvrager, inzake Lagedijk :16 in Katwoude 
architect, inzake Wagenweg :1 in Katwoude 
architect, inzake Oosterweg M :10 in de Purmer 

:1 Omgevingsvergunning (verbouwinq) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

190065 Bouwadres Broekermeerdijk 19 Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving verbouwen van bijbehorend bouwwerk bij woonhuis 
Welstandsnota 2.7. Landelijk gebied 
Code gemeente Z-0:19-:16:1 
Bestemminqsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen De ontwerper is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een aanvraag 
30-09-20:19 omgevingsvergunning voor het verbouwen van de bestaande garage met 

berging tot een atelier met werkruimte. De plat afgedekte garage bevindt 
zich aan de linkerzijde van het hoofdgebouwen wordt iets verhoogd en met 
het hoofdgebouw verbonden. De uitbreiding wordt bekleed met Zweeds 
rabat dat iets van elkaar af geplaatst is voor licht inval. Aan de rechterzijde 
en achterzijde wordt een grote, glazen pui aangebracht. De commissie heeft 
de aanvraag getoetst aan de gebiedsgerichte criteria voor het landelijk 
gebied en is van mening dat het plan voldoet aan redelijke eisen van 
welstand. De commissie adviseert akkoord te gaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 
gemand. Advies Akkoord 
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2 Omqevinqsverqunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 2 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
o msch rijvi ng 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Haven 14 in Monnickendam 
Individuele woning Beschermd stadsgezicht 
plaatsen van een dakopbouwen dakkapellen 
beschermd stadsgezicht 
Z-2019-176 
Voldoet aan bestemminqsplan 

grote 
com. 

Bevindingen 
~5-04-2019 

De architect is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een preadvies voor het 
plaatsen van een dakopbouwen dakkapellen. De woning bestaat aan de voorzijde uit 
twee topgevels die middels een terugliggende dakopbouw met schuindakvlak aan 
elkaar verbonden zijn. De bestaande dakopbouw wordt meer naar voren gehaald en 
recht opgetrokken, voorzien van een glaspui. Tevens worden de twee bestaande 
dakkapellen vergroot. 

Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria uit 
de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.] Historische kernen, een gewogen 
welstandsgebied met een bijzonder beoordelingsniveau. Daarnaast heeft de commissie 
bij de beoordeling gebruik gemaakt van de criteria voor kleine bouwplannen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat het om een smalle woning gaat, die op een zeer zichtbare 
en markante plek aan de haven staat waardoor de mogelijkheden tot uitbreiding 
beperkt zijn. Zij is van mening dat de huidige situatie het maximaal toelaatbare is en 
ziet geen mogelijkheden de bestaande dakopbouw nog verder uit te breiden. Dit zal de 
parcellering van de woning teveel aantasten en is niet passend in de context van de 
Haven. Wel geeft de commissie aan het vergroten van het huidige dakraam 
voorstelbaar te achten. 
Voor wat betreft de dakkapellen adviseert de commissie deze te verkleinen en uit te 
voeren conform de entene zoals genoemd In de nota uiterlijk van bouwwerken. Tevens 
adviseert zij de dakopbouwaan de linkerzijde minder hoog uit te voeren en meer naar 
achteren te leggen. De commissie adviseert om bovenstaande redenen het plan aan te 
houden en ziet graag een aangepast plan met belangstelling tegemoet. 

Advies15-04-20~9 Aanhouden 

Mon. Advies15-04- 
2019 

Aanhouden 

kleine 
com. 

Bevindingen 
24-06-20~9 

De ontwerper en de opdrachtgever zijn aanwezig voor een toelichting. Het plan is 
aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie. De glaspui tussen de 
twee kopgevels is komen te vervallen, wel wordt het dakvlak van de bestaande 
dakopbouwaldaar meer naar voren gehaald en voorzien van een groter dakraam. De 
dakopbouwaan de linkerzijde is minder hoog uitgevoerd en achter de nok van het 
naastgelegen pand geplaatst. De twee dakkapellen aan de rechterzijde zijn verkleind 
tot 2,90 meter. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat haar opmerkingen zijn meegenomen, wel handhaaft zij 
haar advies voor wat betreft de bestaande dakopbouw tussen de twee kopgevels aan 
de voorzijde. De huidige situatie is het maximaal toelaatbare, indien de dakopbouw nog 
verder wordt uitgebreid gaat de karakteristiek van de twee kopgevels met zadelkappen 
verloren. Voor wat betreft de dakopbouwaan de linkerzijde is de commissie van mening 
dat hier teveel dakvlak verloren gaat. Zij adviseert dan ook, uitgaande van een vrije 
binnenwerkse hoogte van 2.20 meter, de dakkapel te verlagen tot onder de nok en iets 
uit de goot te plaatsen waardoor deze meer ondergeschikt wordt. Het plan voldoet, 
naar mening van de commissie en met in achtneming van de gemaakte opmerkingen, 
op hoofdlijnen aan redeiijke eisen van welstand. De commissie ziet een definitieve 
aanvraag omgevingsvergunning met een uitwerking van de detaillering en kleur- en 
materiaalgebruik met belangstellinq tegemoet. 

Advies 24-06-2m9 Akkoord op hoofdlijnen 

Man. Advies 24-06- 
2019 

Akkoord op hoofdlijnen 
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kl_cam Bevindingen De ontwerper is aanwezig voor een toelichting. Het plan is verder 
30-o9-2m9 uitgewerkt tot een aanvraag omgevingsvergunning waarbij tegemoet is 

gekomen aan de opmerkingen van de commissie. De bestaande dakopbouw 
tussen de twee kopgevels wordt niet verder uitgebreid, echter staat dit nog 
wel zo op de impressie aangegeven. De commissie advies de impressie uit 
de aanvraag te halen. Verder is de dakkapel aan de linkerzijde verlaagd tot 
onder de nok van het naastgelegen pand en is deze meer uit de goot 
geplaatst. De commissie constateert dat er voldoende aan haar 
opmerkingen teqemoet is qekomen en adviseert akkoord te gaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

kl_cam Advies Akkoord 

Mon. advies Akkoord 

3 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) I Aantal voorgaande behandelingen: 2 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Noordeinde 21A in Monnickendam 
Kleine bouwwerken bij woningen 
blok bergingen in achtertuin 
Wooncompagnie 
Ooijevaar 
4.2 monument en 2.3 historische kern 
Z - 20:19-1.29 
Anders 

Rijksmonument 

grote 
com. 

Bevindingen 
08-07-2029 

Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een bijgebouw 
ten behoeve van bergingen. Het pand aan het Noordeinde 22 is aangewezen als 
rijksmonument en bestaat uit 26 appartementen die verbouwd worden tot 22 
appartementen. Het rijksmonument heeft de volgende omschrijving: 'Herenhuis, XVI//b 
gebouwd door de familie Stichter. Monumentale natuurstenen lijstgevel met 
gebeeldhouwde middenpartij en bekroning in Lodewijk X/X-stijl. Gesneden dubbele 
deuren en snijraamX/Xa. Zes hardstenen stoeppalen, waartussen kettingen. 
Achtergevel in de vorm van een gedrukte klokgevel met een deklijst en zijvoluten van 
natuursteen: ingang tussen ionische halfzuilen. Gang met deuren en stucwerk in 
Lodewijk X/V-stijl. In linker voorkamer een stucplafond in Lodewijk X/V-stijl en een 
schoorsteenmantel, X/Xa.' Het 'herenhuis'is als bouwkundige eenheid in zijn geheel 
beschermd, zonder uitsluitingen. Dat betreft niet alleen het exterieur en de stoep, maar 
ook de constructie, indeling en interieur. Het pand heeft hoge monumentwaarden als 
een van de grootste en meest representatieve herenhuizen in Monnickendam waarvan 
gevels, plattegronden en interieur-afwerking in rijke Lodewijk-X/V-stijl zijn uitgevoerd. 
ln de achtertuin van het pand wordt een blokvormig volume geplaatst ten behoeve van 
bergingen. De ingangen van de bergingen bevinden zich aan de linker- en rechterzijde. 
Het volume heeft een hoogte van 210 meter, is plat afgedekt en bekleed met 
gepotdekselde houten delen in de kleur zwart. De huidige bergingen komen te 
vervallen. 

Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria uit 
de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.] Historische kernen, een gewogen 
welstandsgebied met een bijzonder beoordelingsniveau. Daarnaast heeft de commissie 
bij de beoordeling gebruik gemaakt van de criteria voor kleine bouwplannen. 

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

Advies 08-07-2019 Aanhouden 

Man. Advies 08-07- Aanhouden 
2019 

grote Bevindingen De projectontwikkelaar en projectcoördinator zijn aanwezig voor een toelichting. Er zijn 
com. 02-09-2019 een aantal alternatieven bestudeerd voor wat betreft de plaatsing van de bergingen. 

• Het plaatsen van het bergingsc/uster (12 naast elkaar) achterin de tuin 
grenzend aan de achtertuinen van de Molenstraat. 

· Het plaatsen van het bergingsc/uster (12 naast elkaar) aan de kerkzijde. 
hier dient minimuol i.oo meter grond tussen kerk en tuin open te blijven. 

· Het plaatsen van het bergingsc/uster als een blok (twee keer zes) achterin 
de tuin. 

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

I 

Het ontwerp van het bergingsc/uster is verder niet gewijzigd, de bergingen hebben een 
plat dak, de gevelbekleding bestaat uit donkere houten delen, houten kozijnen en een 
aluminium daktrim. 
Uit nadere informatie, ontvangen van de gemeente, blijkt dat het bestemmingsplan een 
schuin dak eist. De commissie ziet geen reden om hiervan af te wijken. 

Bevindingen commissie: 
Het monumenten-lid van de commissie heeft een locatiebezoek gebracht. Het pand 
betreft een voormalige patriciërswoning met een symmetrische opbouwen 
bijbehorende symmetrische tuin. Oe voorkeur van de commissie gaat uit naar variant 1., 

waarbij het bergingsc/uster achterin de tuin grenzend aan de achtertuinen van de 
Molenstraat wordt geplaats, dit uit respect voor de historische achtergevel in relatie tot 
de tuin. Hierdoor blijft de breedte van de achtergevel beleefbaar vanuit de tuin en het 
eerste stuk tuin intact. Tevens is de commissie van mening dat de bergingen in de 
voorgestelde architectuur, met een gevel van donkere houten planken en houten 
krvriinen ononvnllenri riin pn mppr ormsluiren hii rip nrmdon nnn rip Mnlpnçtrnnt rinn hii .. _-';),._." -"-r' _ .. _ .. _- -'J" _ ..... __ . -_ .. _--- __ .. -._, _.- r-"'--" -_ ... _.- ... _._ .. __ . _._.- _ .... , -:; 

de vormgeving van het rijksmonument. Het plan voldoet, naar mening van de 
commissie, aan redelijke eisen van welstand, indien gekozen wordt voor variant 1. De 
commissie adviseert akkoord te gaan met variant 1. 
Overweging ten overvloede: 
Als suggestie geeft de commissie mee om het bergingsc/uster op te knippen in twee keer 
zes. Waarbij een deel achterin de tuin wordt geplaats aan de kant van de Molenstraat 
en een deel in de oksel van de tuin daar waar nu al bijgebouwen staan. 

Advies 02-09-2019 Akkoord 

Man. Advies 02-09- Akkoord 
2019 

Bevindingen De projectontwikkelaar en projectcoördinator zijn aanwezig voor een 
30-o9-20l9 toelichting. Variant l is verder uitgewerkt tot een aanvraag 

omgevingsvergunning. Het bergingscluster (l2 naast elkaar) wordt achterin 
de tuin geplaatst en uitgevoerd met een asymmetrische zadelkap. De 
commissie is van mening dat het plan voldoet aan redelijke eisen van 
welstand waarbij de tuin in zijn waarde blijft en het geheel in harmonie op 
elkaar aansluit. De commissie adviseert akkoord te gaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

Advies Akkoord 

Mon. advies Akkoord 

4 
Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Welstandsnota 
Code gemeente 

Herengracht 3 in Monnickendam 
Kleine bouwwerken bij woningen 
Vervangen schuur bij stolp 
J. Rondaij 
2.3 historische kernen en 4.3 stolpboerderijen 
VO-20l9-0S6 

Beeldbepalend pand 

Omgevinqsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: l 
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Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

grote Bevindingen Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van een schuur op 
com. ~6-o9-2m9 het achtererf van een stolpboerderij, tevens wordt de bestaande carport verwijderd en 

een nieuwe schutting geplaatst. De nieuwe schuur bestaat uit één laag met zadelkap, 
hier tegenaan wordt aan de rechterzijde een overkapping geplaatst waarvan het 
zadeldak aangrijpt in de kap van de schuur. Op het rechter dakvlak van de schuur wordt 
een dakkapel geplaatst. De gevels worden boven een metselwerken plint in donkere, 
houten delen opgetrokken. Op het dak oranje dakpannen. 
De binnenzijde van de voormalige carport wordt de eigenlijke schutting. De bestaande 
schutting wordt vervangen door een schutting met een hoogte van 2. oom. In de 
schutting wordt een getoogde toegangsdeur geplaatst met een hoogte van 2,2sm. De 
schutting wordt opgetrokken in donkere, houten delen. 

Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria uit 
de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.] Historische kernen, een gewogen 
welstandsgebied met een bijzondere beoordeling. Daarnaast heeft de commissie bij de 
beoordeling gebruik gemaakt van de criteria voor kleine bouwplannen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie acht de bouwmassa en het hoofdvolume voorstelbaar, maar heeft moeite 
met de dakkapel. Een dakkapel is in het algemeen een ondergeschikte toevoeging aan 
een dakvlak. De commissie adviseert dan ook de dakkapel te verkleinen tot een enkel 
raam en hierbij de breedte van het raam op de begane grond aan te houden. Tevens 
adviseert de commissie de dakkapel meer uit de goot te plaatsen (minimaal o.çom en 
maximaal ~,som), de zijkanten smaller uit te voeren, het geheel ranker te detailleren en 
de roeden te laten vervallen. 
Voor wat betreft de schutting geeft de commissie aan te schutting te laten zakken tot 
i.Bom en de getoogde deur z.oorn hoog te maken. Om bovenstaande redenen adviseert 
de commissie het plan aan te houden en ziet zij een aangepast plan met belangstelling 
teaemoet: 

Advies ~6-o9-20~9 Aanhouden 

Man. Advies ~6-o9- Aanhouden 
2m9 

Bevindingen De aanvrager is aanwezig voor een toelichting. De dakkapel is verkleind tot 
30-09-2m9 een enkel raam en in afmeting gelijk aan het raam op de begane grond. De 

roeden blijven gehandhaafd omdat de bestaande vensters ook roeden 
hebben. De commissie adviseert slanke roeden toe te passen conform het 
bestaande. 
Op tekening staat aangegeven dat de hoogte van de schutting a.Born 
betreft, de aanvrager geeft aan dat de schutting op gelijke hoogte met de 
deur wordt gebracht, 2,00m. De commissie is van mening dat het plan 
voldoet aan redelijke eisen van welstand. Zij gaat er van uit dat de roeden in 
gelijke afmeting worden uitgevoerd als het bestaande en adviseert akkoord 
te gaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 

Mon. advies Akkoord op hoofdlijnen 

S Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

190066 Bouwadres Lagedijk 16 in Katwoude 
Soort bouwwerk Bedrijfsgebouw 
Omschrijving realiseren bedrijfsgebouw voor logiesfunctie medewerkers 
Welstandsnota 2.1. Landelijk gebied 
Code gemeente VO-20l1-0SS 
Bestemminqsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen De aanvrager is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een preadvies 
30-09-20l9 voor het realiseren van een bedrijfsgebouw voor logiesfunctie medewerkers 
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op een agrarisch erf. Het bedrijfsgebouw zal uiteindelijk in gebruik worden 
genomen als generatiewoning. Het pand zal achter op het erft achter de 
bestaande bedrijfsbebouwing gerealiseerd worden en bestaat uit één laag 
met mansardekap. Aan de rechterzijde wordt een overkapping gerealiseerd 
en aan de linkerzijde een dakopbouw. De gevels worden opgetrokken in 
bruinrood metselwerk, de topgevel in groenet houten delen en op het dak 
een keramische dakpan in de kleur antraciet. 

Beoordeli ngskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2·7 

Landelijk gebiedt een gewogen welstandsgebied met een bijzondere 
beoordeling. Daarnaast heeft de commissie de aanvraag beoordeeld op 
grond van de criteria voor specifieke bouwwerken (agrarische 
bedrijfsbebouwing). 

Bevindingen commissie: 
De commissie acht het toevoegen van een bedrijfsgebouwaan het 
agrarische erf in principe voorstelbaar, maar niet in de vorm van een 
woonhuis. In de criteria voor agrarische bedrijfsbebouwing staat 
omschreven dat de compositie van de bebouwing op het (agrarisch) 
bedrijfsperceel compact is en met het representatieve woongedeelte aan de 
weg en de bedrijfsbebouwing daarachter. De hoofdvorm van de 
bedrijfsbebouwing is enkelvoudig, rechthoekig en eenduidig en voorzien 
van een zadeldak met een hellingshoek van minimaal 1.5 graden. De 
commissie adviseert dan ook meer een schuurachtig volume te realiserent 
passend op het achtererf van een agrarisch perceel. 
Indien wordt gekozen voor een woonhuis typologie dan dient het 
bouwvolume voor aan de weg te staan. 
De commissie adviseert om bovenstaande redenen het plan aan te houden 
en ziet graag een aangepast plan tegemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Aanhouden 

6 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 1. 

190061 Bouwadres Wagenweg 1 in Katwoude 
Soort bouwwerk Bijzonder bouwwerk 
Omschrijving renoveren en de nieuwbouw van het Van der Valk Hotel Volendam 
Welstandsnota 2.7. Landelijk gebied 
Code gemeente VO-201.9-053 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 

grote Bevindingen De ontwerpers en opdrachtgever zijn aanwezig voor een toelichting. Het betreft een 
com. 02-09-201.9 preadvies voor de renovatie en nieuwbouw van het Van der Valk Hotel velendam. Het 

plan voldoet niet aan het bestemmingsplan vanwege een overschrijding van het 
bebouwde oppervlak en de hoogte. De overschrijding is minder dan 1.5%. De afdeling 
Ra wil meemerken aan een binnenplanse afwijking. 
Het bestaande hotel wordt uitgebreid. Blok A, 'de stolp' waarin zich het restaurant en 
zaalcentrum bevindt, wordt vergroot, de blokken een 0 (de bestaande uitbreidingen) 
worden gerenoveerd en blok B is nieuwbouw met eenzelfde opbouwals een D. 
Blok A wordt volledig onderkelderd. De 'stoip' blijft gehandhaafd, aan weerszijden 
wordt een topgevel gerealiseerd. Aan de onderzijde een horizontaal glasvlak die in de 
topgevels omhoog wordt getrokken. Tussen de topgevels en de 'stolp' een verbinding 
die iets lager ligt dan de nokken. De installaties worden op het dak geplaatst en zijn niet 
zichtbaar door de hoog opstaande dakrand 
In vormgeving en materiaaltoepassing wordt gezocht naar meer eenheid De gevels 
worden uitgevoerd met eikenhouten frames met daar binnen dunne aluminium 
profielen en plaatselijk metselwerk. Het verbindende element is het eikenhout. 
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Voor wat betreft de erfinrichtinq wordt een sloot gedempt ten behoeve van het tijdelijke 
restaurant en bij het parkeerterrein wordt het water versmald. De architect geeft aan 
dat er grotere waterpartijen gemaakt zullen worden met rietvelden. Het ontwerp voor 
de inrichting van het erf wordt door een landschapsarchitect gemaakt. De commissie 
ziet daar de volgende keer graag meer over. 

Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria uit 
de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 21 Landelijk gebied, een gewogen 
welstandsgebied met een bijzonder beoordelingsniveau. 

Bevindingen commissie. 
De commissie geeft een reactie op hoofdlijnen waar het in eerste instantie gaat om de 
situatie, het landschap en de massa. De commissie spreekt van een omvangrijke 
uitbreiding en is van mening dat de verschillende onderdelen van het voorgestelde plan 
teveel op elkaar lijken en teveel aan elkaar zijn 'gekoekt'. Zij mist de onderbouwing voor 
de situering van de uitbreidingen en vraagt om meer verschil en onafhankelijkheid 
tussen de verschillende elementen te creëren. Dit kan bewerkstelligd worden door meer 
terugliggende en transparante aansluitingen en het aanbrengen van meer verschil in 
architectuur en materiaal. De commissie adviseert hierbij te refereren aan het landelijk 
erf, dat bestaat uit verschillende elementen, maar toch een eenheid vormt. De 
commissie vraagt dan ook om nader onderzoek te doen naar de volumes en vormgeving 
van de nieuwbouw. 
Verder benoemt de commissie als aandachtspunt de aansluiting van het hoofdgebouw 
(blok A) op de uitbreidingen (blok C en D) en de aansluiting van de nieuwbouw (blok B) 
op de bestaande uitbreidingen. De commissie adviseert de bouwdelen meer los van 
elkaar te houden, waardoor doorzichten behouden blijven. Het gaat er om de grote 
massa op te knippen in onafhankelijke volumes die mogelijk architectonisch van elkaar 
afwijken. 
Met de vormgeving van het hoofdgebouw kan de commissie leven, wel vraagt de 
commissie aandacht voor de vele samengestelde dakvlakken, 
graag deze dakvlakken aangeven in de situatie tekening. Verder vraagt zij de 
dakvlakken niet teveel aan te tasten, door de afmetingen van dakkapellen en loggia's te 
beperken en door bij de loggia's de borstwering niet in glas uit te voeren. 

Advies 02-09-2019 collegiaaloverleg 

Bevindingen De ontwerpers, landschapsontwerper en opdrachtgever zijn aanwezig voor 
30-°9-2019 een toelichting. Het plan is verder uitgewerkt naar aanleiding van de 

opmerkingen van de commissie. De verschillende bouwdelen zijn meer los 
van elkaar gemaakt middels een tussenlid van glas en zink. De loggia's zijn 
versmald en de bakstenen gevelbekleding wordt voor een groot deel 
vervangen door donkere, houten delen. De trappenhuizen zijn rechthoekige 
volumes geworden zonder kapje en geheel uitgevoerd in zink. Er wordt nog 
een studie gedaan naar de vormgeving van de balustrade bij de galerijen. 
Tevens ligt er een landschappelijk ontwerp waarbij onderzoek gedaan is 
naar de historie van de plek. De 'oude' trekvaart wordt doorgetrokken langs 
het hotel waardoor het wateroppervlak vergroot wordt. Het terrein sluit aan 
op het kenmerkende landschap van het veenweidegebied. Met name aan de 
voorzijde wordt getracht de inrichting zo landschappelijk mogelij k te 
houden. Aan de achterzijde wordt het asfalt van het parkeerterrein 
verwijderd en vervangen door gebakken klinkers. Het geheel wordt 
omsloten door hagen en bomen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie is positief over het landschapsplan en de wijze waarop het 
bestaande complex wordt aangepakt. Met name de wijze waarop de 
hoofddraagconstructie in hout wordt uitgewerkt draagt bij aan een meer 
landschappelijke en tegelijkertijd meer eigentijdse uitstraling van het hotel. 
Het betreft een forse opgave die door de commissie weliswaar voorstelbaar 
wordt geacht, maar wel op een vanzelfsprekende manier in de landelijke 
situatie ingepast dient te worden. De commissie verzoekt de ontwerpers om 
nog meer een totaalvisie te ontwikkelen waarin landschapsinrichting en 
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architectuur een samenhangend geheel gaan vormen. De commissie is van 
mening dat de nieuwbouw, blok B, meer zelfstandig dient te worden 
gesitueerd ten opzichte van de bestaande bebouwing, bijvoorbeeld door het 
gebouw iets met de klok mee te draaien. Hiermee wordt voorkomen dat een 
te formele haakse aansluiting teveel domineert. De naar de weg gerichte 
kopgevel dient als afsluiting van het geheel te worden vormgegeven. De 
commissie is van mening dat de kopgevel van gebouw B, vanuit de richting 
Amsterdam, goed zichtbaar is en daardoor meer ontwerpkwaliteit vraagt. 
De commissie adviseert de kopgevel meer massa te geven en echt als 
accent te ontwerpen, waarbij de topgevels in het oorspronkelijke 
hoofdgebouwals inspiratie kunnen dienen. 

Samenvattend, als suggestie geeft de commissie mee gebouw B iets te 
draaien en daarmee deze in dezelfde richting als qebouw D te plaatsen. 
Tevens adviseert de commissie het gebouw meer in harmonie met het 
landschap tp ontwerpen . _ .. .- _ .. _. -- .._ .. ·r 

Verder worden de galerijen, balustrades en scheidingen tussen de terrassen 
besproken. De commissie geeft aan dat er nu teveel glas wordt gebruikt en 
dat dit een te hard beeld oplevert. Zij adviseert nog een studie te doen naar 
deze nader uit te werken onderdelen. De commissie ziet een aangepast plan 
graag als vooroverleg terug. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Collegiaaloverleg 

7 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelinqen: 0 

190067 Bouwadres Oosterweg M 10 in de Purmer 
Soort bouwwerk Woningcomplex 
Omschrijving realiseren stolp met drie woningen 
Welstandsnota 2-7- Landelijk gebied en 4.3. Stolpboerderijen 
Code gemeente VO-20l9-o67 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 

Bevindingen De architect en de opdrachtgevers van de drie huishoudens zijn aanwezig 
30-o9-20l9 voor een toelichting. Het betreft een preadvies voor de bouw van een 

stolpboerderij op de locatie van een afgebrande stolpboerderij. In de stolp 
zullen drie wooneenheden gerealiseerd worden. De stolpboerderij heeft 
een rechthoekige plattegrond met nagenoeg drie vierkanten en wordt 
geënt op de karakteristieken van de voormalige stolpboerderij. Daaraan 
worden eigentijdse elementen toegevoegd. Het grondoppervlak blijft gelijk 
aan hetgeen er stond. De houten draagconstructie wordt grotendeels in het 
zicht gelaten. Het bijgebouwaan de linkerzijde wordt door middel van een 
tussenlid verbonden aan de stolp. De voorzijde van de stolpboerderij heeft 
een wat meer klassieke uitstraling met verbijzonderingen in het metselwerk 
en de zijgevel en achterzijde meer eigentijds met veelopenheid. In het 
rechterdakvlak wordt een groot daklicht geplaats om de vide te verlichten. 
De wens wordt voorgelegd om aan de rechterzijde een z.g. 'klompenhok' te 
realiseren om onder andere privacy tussen de woningen te creëren. Hier 
wordt een bijgebouw voor opgeofferd. 

Beoordeli ngskader: 
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 objectgerichte criteria voor stolpboerderijen. 
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Bevindingen commissie. 
De commissie acht het plan in principe voorstelbaar en spreekt van een 
interessante combinatie van een traditionele stolpboerderij met moderne 
elementen. De verbijzondering in het metselwerk vindt zij interessant en 
passend. Ook het klompenhok acht de commissie voorstelbaart zij is van 
mening dat de gevel hierdoor net wat meer geleding krijgt en het beeld 
vriendelijker maakt. Wel heeft de commissie een opmerking over de 
voorgevel. Deze gevel refereert naar een klassieke pronkgevel waarbij de 
vensters normaal gesproken vrij dicht tegen de architraaf van de lijstgevel 
geplaatst zijn. Dit is nu niet het geval. De commissie adviseert de onderkant 
van de lijst te verlagen en evt. de vensters iets hogerte maken. Tevens 
adviseert de commissie de kozijnen in de zijgevels en achtergevel 
eigentijdser (meer uitgesproken verschillend) vorm te geven. Het plan 
voldoet, naar mening van de commissie en met in achtneming van de 
gemaakte opmerkingent op hoofdlijnen aan redelijke eisen van welstand. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte en objectgerichte criteria 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 

8 Omgevinqsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelinqen: 2 

190022 Bouwadres Drs. J. van Disweg 10 in Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving het bouwen van een woonhuis 
Welstandsnota 2.7. Landelijk gebied 
Code gemeente Z-2019-177 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

grote Bevindingen De ontwerpers zijn aanwezig voor een toelichting. Tevens schuiven twee toehoorders 
com. 01-04-2019 aan. Het betreft een preadvies voor de bouw van een modern woonhuis in de vorm van 

een veldschuur. De woning bestaat uit een heldere strakke vorm van één volume met 
een asymmetrische zadelkap. Aan de straatzijde wordt het schuuridee helder gehouden 
en aan de achterzijde wordt de gevelopen gewerkt door grote glazen puien. In de beide 
zijgevels wordt het volume voorzien van een insnijding met een pui. De traditionele 
openingen worden in lichte kozijnen uitgevoerd en de meer afwijkende openingen meer 
als gaten in het volume. De gevel zal uitgevoerd worden in donkert Zweeds rabat en de 
houten kozijnen krijgen een lichte grijze kleur. Het dak wordt voorzien van blauw 
gesmoorde pannen. De windveren/waterborden zijn eveneens lichtgrijs en lopen als een 
kader om het volume heen en volgen de insnijdingen naar binnen. 

Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria uit 
de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 21 Landelijk gebied, een gewogen 
welstandsgebied met een bijzondere beoordeling. Uitgangspunt is het behouden en 
waar mogelijk versterken van de landschappelijke karakteristieken. De ambities die 
hieraan ten grondslag liggen zijn: het herkenbaar houden van voor regio kenmerkende 
en traditionele bebouwing, zorgvuldige inpassing van ruimtelijke ontwikkelingen binnen 
de bestaande omgevingsstructuur en het stimuleren van ingrepen ten behoeve van 
duurzame energie. 

Bevindingen commissie: 
De commissie spreekt van een passend ontwerp tussen de andere ontwerpen aan de 
Van Disweg. Wel uit de commissie haar twijfelover de dakranden, zij is van mening dat 
het overstekende boeiboord het ontwerp minder schuurachtig maakt en daardoor weer 
meer aan een woningtype refereert. Zij stelt dan ook voor het ontwerp meer als één 
volume vorm te geven en de dakoverstekken met de licht gekleurde bies te laten 
vervallen. Tevens is de commissie van mening dat de vier gevels nog te weinig met 
elkaar te maken hebben en met name in de zijgevels nog te weinig relatie hebben met 
voor- en achtergevel. De commissie adviseert meer samenhang te zoeken qua 
gevelindeling. Verder geeft de commissie mee dat Zweeds rabat niet geheel passend is 
bij een schuur en adviseert zii de kozijnen in een frisse witte kleur uit te voeren als 
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tegenhanger met het zwart van de gevels, en de boeiboorden. windveren en 
vogelschroten te laten vervallen zodat het woonhuis met de schuurtypologie een meer 
eigentijds karakter krijgt. Het plan voldoet, naar mening van de commissie. op 
hoofdlijnen aan redelijke eisen van welstand. Wel geeft de commissie mee de adviezen 
van de commissie in de uitwerking mee te nemen, waarbij de schuur overtuigend wordt 
neergezet als één geheel. Zoals gezegd heeft dit voornamelijk te maken met de dakrand 
en de gevelindeling. De commissie ziet een definitieve aanvraag omgevingsvergunning 
met een uitwerking van de detaillering en het kleur- en materiaalgebruik, met 
belangstelling tegemoet. 

Advies 01-04-2019 Akkoord op hoofdlijnen 

grote Bevindingen De architect, opdrachtgever en planontwikkelaar zijn aanwezig voor een toelichting. 
com. 13 05-2019 Het plan is op dé volgende punten aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van 

de commissie: 

· De witte accenten zijn geminimaliseerd. 

I I I 
· De hwa'z zijn aan de noord- en zuidgevei voorzien van een bakgoot. 

· De houten qevelbekledinq op de west- en oostqevel wordt verticaal rabat 
en op de noord- en zuidgevel horizontaal gepotdekseld. 

· De insnijdingen in de gevel zijn komen te vervallen wat tot een strakke 
dakrand leidt. Hiervoor in de plaats worden daklichten toegepast. 

· A Ile gevelopeningen worden uitgevoerd met verholen of half-verholen 
kozijnen. 

· De gevel wordt in een licht grijze kleur uitgevoerd. 

Bevindingen commissie: 
De commissie spreekt van een verbetering, wel heeft zij nog een opmerking over de 
zonnepanelen. Zij adviseert deze zoveel mogelijk onderin het dakvlak toe te passen om 
spiegeling langs de daknok tegen te gaan. De commissie is van mening dat er 
voldoende aan haar opmerkingen tegemoet is gekomen. Het plan voldoet, naar haar 
mening, op hoofdlijnen aan redelijke eisen van welstand. Er zijn door de commissie een 
aantal gedetailleerde opmerkingen gemaakt, de commissie vraagt daar in de uitwerking 
naar te kijken. De commissie ziet een definitieve aanvraag omgevingsvergunning met 
een uitwerking van de detaillering en het kleur- en materiaalgebruik met belangstelling 
tegemoet. 

Overweging ten overvloede: 
De commissie geeft als suggestie mee de aluminium bakgoten in zink uit te voeren en de 
hwa's meet uit de hoek te plaatsen zodat de hoek van het huis betet afleesbaar is. 

Advies 13-05-2019 Akkoord op hoofdlijnen 

Bevindingen De architect is aanwezig voor een toelichting. Het plan is verder uitgewerkt 
30-09-20l9 tot een aanvraag omgevingsvergunning waarbij de meeste zaken 

onveranderd zijn gelaten. De reservering van het aantal zonnepanelen is 
blijven staan op l4. Deze worden half geïntegreerd bovenin het dakvlak en 
direct onder de nok geplaatst. Kleur- en materiaalgebruik: vergrijsd 
verduurzaamd vuren voor de gevels en op het dak OVH pan, blauw 
gesmoord. 

Bevindingen commissie: 
De commissie spreekt van een overtuigend plan, maar handhaaft haar 
advies voor wat betreft de plaatsing van de zonnepanelen. Zij adviseert 
deze onderin het dakvlak te plaatsen om de nok vrij te houden en reflectie 
van zonlicht langs de nok tegen te gaan waardoor de kap als volume 
dominant blijft. Bovendien kan een eventueel benodigde uitbreiding van het 
aantal zonnepanelen beter aan de onderzijde van de kap worden 
gerealiseerd. Het plan is niet akkoord, tenzij aan boven gesteld advies wordt 
voldaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Niet akkoord, tenzij 
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