
MOOI 
NOORD- 
HOLLAND 
ADVISEURS 
OMGEVINGSKWALITEIT 

Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie 
Waterland 

Vastgesteld: 

Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 8 Voorzitter: m~ Vergaderdatum 08-07-20~9 Waarvan herhalingen: 3 
Vergaderlocatie Gemeentehuis Kleine commissie: 2 Seer. Arch: 

Waterland Grote commissie: 6 

..>: 
»>: \ 

Aanwezig ir. Bastiaan Gribling (voorzitter), ing. Nico Zimmermann (gemand. archite~tlid)j Hans 
Boonstra (monurnentenlid), Lodewijk Duymaer van Twist (burqerlid), Sanne Alberts 
(plantoelichter): Sybren Bruinsma (plantoelichter), Renee Stroomer (coördinator) 

Bezoekers aanvragert inzake Noordeinde 2~A in Monnickendam 
aanvraqer, inzake Zuideinde 20 in Monnickendam 
architect, inzake Kloosterdijk 6B WS Monnickendam 

~ 

19°027 

Preadvies (monument) 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

I Aantal voorgaande behandelingen: ~ 

grote 
com. 

Bevindingen 
15-04-2019 

Kerkbuurt 186 op Marken 
Individuele woning Gemeentelijk monument 
plaatsen van beun aan de achterzijde van de woning met toegangsdeur 
beschermd dorpsgezicht 
VO-20~9-0ll 
Voldoet niet aan besternrninqsplan, over afwijking wordt beslist na advies 
van welstandscommissie 
Oe eigenaar is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een preadvies voor het 
plaatsen van een houten beun met trap aan de achterzijde van een woninq, de woning 
is aangewezen als gemeentelijke monument en maakt onderdeel uit van een rij van zes 
woningen. Oe beun wordt verankerd aan de draagconstructie van de woning, er komen 
dus geen palen zoals wel is getekend. Tevens wordt een toegangsdeur gerealiseerd, ter 
plaatse van een bestaande gevelopening en worden de kozijnen en het glas vervangen. 
Oe twee naastgelegen panden hebben al een beun. 

Beoordelingskader: 
Oe commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria uit 
de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.3 Historische kernent een gewogen 
welstandsgebied met een bijzonder beoordelingsniveau. 

Bevindingen commissie: 
Oe commissie is van mening dat het pand een grote betekenis heeft voor de ruimtelijke 
kwaliteit van de omgeving. Karakteristiek voor Marken is dat, behalve een stenen 
voeting, de woning uit hout is opgetrokken. Het gebied kenmerkt zich door de 
karakteristieke houten huizen met aan de achtergevel beunen en trappetjes naar de 
voordeur op de eerste verdieping. Oe commissie acht het plan in principe dan ook 
voorstelbaart maar heeft bezwaar tegen de lengte van de beun. Oe beun loopt door tot 
de erfafscheiding waardoor ongewenst het effect van een galerij ontstaat. Oe 
commissie is van mening dat de beun niet voldoende ondergeschikt is en stelt voor de 
beun minimaol yo centimeter, de afmeting van de penant, terug te leggen uit de zijgevel 
zodat de beun het qewenste onderqeschikte karakter behoudt. 
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Tevens adviseert de commissie dunner isolatieglas (9mm) toe te passen, geen gebruik te 
maken van plakroeden met schijn afstandhouders en de roeden meer in proportie te 
brengen. Daarnaast vraagt zij aandacht voor de stevigheid van het hekwerk, dat nogal 
dun liikt. 

Advies ic-oc-zoic collegiaaloverleg 

Mon. Advies iç-oc- collegiaaloverleg 
2019 

kl_cam Bevindingen De eigenaar is aanwezig voor een toelichting. Het plan is aangepast naar 
08-07-2Ol9 aanleiding van de opmerkingen van de commissie. De beun is 30 centimeter 

-- - - uit de zijgevel teruggelegd en het isolatieglas is aangel2ast. Wel constateert 
de commissie dat de plakroeden niet zijn aangepast, zij vraagt dit alsnog 
LlLIn te passen naar vol houten roeden. Het plan is niet akkoord, tenzij LlLIn 
boven gestelde opmerkinq wordt voldaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 
kl_cam Advies Niet akkoord, tenzij 

Mon. advies Niet akkoord, tenzij 

I Aantal voorgaande behandelingen: 1 Ornqevinqsverqunninq (verbouwing) 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code qemeerite 
Bestemmingsplan 

Zuideinde 7 in Monnickendam 
Individuele woning 
wijzigen kozijnen in voorgevel 
R.A. de Haan 
J.J. Meerman 
2.3 historische kernen 
Z-2ül9-l35 
Voldoet aan bestemmingsplan 

Beschermd stadsgezicht 

grote 
com. 

Bevindingen 
24-06-2019 

De ontwerper is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een preadvies voor het 
wijzigen van de voorgevel. Het betreft een groot raam onder een architraaf waarin een 
smalle strook met vensters is opgenomen verdeeld in vleten. De gehele pui wordt 
vervangen door een driedelige pui met bovenlichten. 

Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria uit 
de gemeentelijke we/standsnota, deelgebied 2.] Historische kernen, een gewogen 
welstandsgebied met een bijzonder beoordelingsniveau. 

Bevindingen commissie: 
De commissie acht het vervangen van het grote raam door een driedeling voorstelbaar, 
maar heeft bezwaar tegen het verwijderen van de architraaf met het bovenlicht. De 
commissie spreekt van een charmante gevel die van belang is voor de historische 
gelaagdheid van de stad. Het bijzondere ontwerp is karakteristiek voor de architectuur 
uit de periode 1920-1930 en dient dan ook behouden te blijven. Het uitgangspunt, zoals 
omschreven in de nota, is dan ook het behouden en waar moge/ijk versterken van de 
cultuurhistorische waardevolle stedenbouwkundige structuur en 
bebouwingskarakteristieken. Als handreiking geeft de commissie mee eventueel te 
openen delen op te lossen binnen het bovenlicht. Tevens geeft de commissie mee ook de 
voordeur in de stijl (Amsterdamse schooi) van de architectuur van de woning te 
ontwerpen. De commissie adviseert om bovenstaande reden het plan aan te houden en 
ziet graag een aangepast plan met belangstelling tegemoet. 

Advies 24-06-2019 Aanhouden 

Man. Advies 24-06- 
2019 

Aanhouden 

kl_cam Bevindingen 
08-07-20l9 

De ontwerper is aanwezig voor een toelichting. Het plan is aangepast naar 
aanleiding van de opmerkingen van de commissie waarbij de architraaf met 
bovenlicht behouden blijft. Het bovenlicht heeft een vierdeling voorzien van 
klepramen met plakroeden en schijnafstandhouder. De voordeur is 
aangepast naar een deur met stapeldorpel waarboven een dicht paneel. 
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Bevindingen commissie: 
De commissie heeft waardering voor het feit dat bijzondere ontwerp van 
architraaf met bovenlicht behouden blijft, wel is zij van mening dat de 
voordeur meer ontwerpaandacht behoeft. Zij adviseert de voordeur meer in 
de stijl van het pand te ontwerpen en van een passende detaillering te 
voorzien. Als suggestie geeft de commissie mee de bestaande deur van een 
dicht paneel te voorzien. Het plan is niet akkoord, tenzij aan boven gesteld 
advies wordt voldaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

kl_com Advies Niet akkoord, tenzij 

Mon. advies Niet akkoord, tenzij 

3 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemminqsplan 

Noordeinde 21A in Monnickendam 
Kleine bouwwerken bij woningen 
blok bergingen in achtertuin 
Wooncompagnie 
Ooijevaar 
4.2 monument en 2.3 historische kern 
Z-20~9-~29 
Anders 

Rijksmonument 

Bevindingen 
08-01-20~9 

Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een 
bijgebouw ten behoeve van bergingen. Het pand aan het Noordeinde 2l is 
aangewezen als rijksmonument en bestaat uit ~6 appartementen die 
verbouwd worden tot ~2 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 snijraam X/Xa. 
Zes hardstenen stoeppoten. 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. 
ln 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-XIV-stijl zijn uitgevoerd. 

In 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 2.10 meter, is 
plat afgedekt en bekleed met gepotdekselde houten delen in de kleur zwart. 
De huidige bergingen komen te vervallen. 

Beoordel ingskader: 
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 commissie: 
De commissie is van mening dat het een bijzonder historische pand betreft 
waar de grote tuin een belangrijk onderdeel van uitmaakt. De commissie 
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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. 
Di' commissl> 7011 C]ri1i1C] vi'rrlPr C]eïnformeerd 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 houden en ziet graag een aangepast 
plan met belanqstellinq teqemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Adllhuuden 
"-Jl""r"I -:\"',,; 1\~~h~ ..... I~~ I I\'IV.t. CiuVI2S I ,"",QIIIIVVU'CII 

4 Preadvies (welstand) 

14°117 Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

grotc Bevindingen 
com. 08-1.2-201.4 

I Aantal voorqaande behandelingen: 2 

Havenstraat 28/ De Haven 18 Monnickendam 
Woningcom plex Beschermd stadsgezicht 
bouw 3 appartementen en 2 winkels 
Hakvoort 
W3 Architecten en Ingenieurs B.V. 
2.3 Historische kern Monnickendam 
VO-2014-045 
Voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na advies 
van welstandscommissie 

De gemachtigde en de aanvragers zijn aanwezig. 
De oude visrokerij. beeldbepalend pand aan de Haven wordt gcsloopt cn hiervoor in dc 
plaats komt een nieuw volume met detailhandel op de begane grond en appartementen 
op de verdieping. 
Het betreft een tweelaags volume met kap. De voorgevel ligt aan de Havenstraat en 
bestaat voornamelijk uit gevelopeningen met roede verdeling, in het midden een 
dubbele paneeldeur. De gevel wordt afgesloten door een lijst met daarboven een 
langskap met twee dakkapellen. 
De achtergevel ligt aan de Haven en bestaat uit twee volumes met topgevels die 
onderling met elkaar verbonden zijn door een tussenlid. 
Elk volume heeft een entreepartij geflankeerd door gevelopeningen met op de 
verdieping ook elk drie gevelopeningen. Het rechtervolume is voorzien van een balkon 
(luifel 7) en een gevelopening in de topgevel. Het linkervolume heeft een schuindakvlak 
waarin een dakkapel. 
De lange zijgevel aan de Brugstraat is verdeeld door middel van een lager, maar 
drielaags, plat afgedekt volume. De zijgevels zijn voorzien van gevelopeningen op een 
regelmatige afstand en in de kappen liggen meerdere, verschillende dakkapellen. 

De commissie constateert een totaal volume dat qua massa en uitvoering opvalt binnen 
de context. De omgeving bestaat uit lage bebouwing uitgevoerd in een eenvoudige 
architectuur, simpel en niet opvallend gedetailleerd. 
Het volume zelf heeft verschillende gezichten waarbij met name de achtergevel 
historiserend is vormgegeven. 
De commissie is van mening dat het bouwplan niet passend in de omgeving is 
ontworpen. Ook stelt zij vast dat een gedegen massastudie ontbreekt waaruit blijkt wat 
de locatie aan volume kan hebben zonder de samenhang van het gebied te verstoren. 
Ook de gekozen architectuurstijl(en?) worden onvoldoende historisch onderbouwd en in 
een context geplaatst. 
De commissie houdt derhalve het plan aan. 

Advies 08-1.2-201.4 Aanhouden 

Man. Advies 08-1.2- 
201.4 

Aanhouden 

grote 
com. 

Bevindingen 
08-08-201.6 

Medewerker RO gemeente Waterland Mw. Melick is aanwezig voor nadere toelichting. 
Vooroverleg. 
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Het plan is wel enigszins aangepast maar met name de nokhoogte is nog steeds te 
hoog. 
De massa en hoogte voldoen niet aan de criteria van de stedenbouwkundige visie van 
2002. Ook de architectuurstijl is onvoldoende historisch onderbouwd, het betreft het 
beeld van een patriciërswoning die op deze van oorsprong industriële locatie niet 
passend wordt gevonden. 
Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de soberder vormgegeven 
beeldbepalende panden in de omgeving. 
De commissie is van mening dat het programma te groot is de locatie en er moet een 
aangepast plan komen waarin beter moet worden gerefereerd aan de betekenis van de 
plek in Monnickendam. Het bestaande perceel was een rokerij waarvan er nog maar één 
in Monnickendam is overgebleven. 
Er moet naar een meer sobere bouwstijl gezocht worden. 
Concluderend merkt de commissie op dat plan te groot is, te veel volume heeft om in 
zijn omgeving te passen. Oua typologie zou meer gezocht moeten worden naar een 
eenvoudige sobere industriële vormqeving van een gebouw. 

Advies 08-08-2016 collegiaaloverleg 

Man. Advies 08-08- Collegiaaloverleg 
2016 

Bevindingen De opdrachtgevers en ontwerper zijn aanwezig voor een toelichting. Het 
o8-07-2Ol9 betreft een preadvies voor de bouw van drie appartementen op de 

verdieping en twee winkelpanden op de begane grond. Het plan kent een 
lange voorgeschiedenis en is aangepast waarbij een reductie in programma 
en volume heeft plaatsgevonden. 
Aan de Havenstraat een tweelaags volume met afgeknotte schildkap waar 
op het platte dak zonnepanelen worden geplaatst. De voorgevel bestaat 
voornamelijk uit gevelopeningen met roedenverdeling. In het midden in 
dubbele paneeldeur. De gevel wordt afgesloten door een lijst met 
daarboven twee dakkapellen. De onderbouw is uitgevoerd met wit stucwerk 
daarboven metselwerk. De achtergevelligt aan De Haven en bestaat uit 
twee volumes van één laag met topgevels die onderling met elkaar 
verbonden zijn door een tussenlid met plat dak, daarop worden 
zonnepanelen geplaatst. Beide volumes zijn op de begane grond voorzien 
van grote openslaande puien. Het rechtervolume is uitgevoerd in 
metselwerk en wordt voorzien van acht schoorstenen als verwijzing naar de 
v.m. rokerij. Het linker volume wordt uitgevoerd met wit stucwerk met 
blokmotief. 
Het volume aan de Havenstraat wordt middels een tussenlid verbonden met 
de twee volumes aan De Haven, de entree naar de appartementen is hierin 
ondergebracht. Het tussenlid bestaat uit een stenen onderbouw met op de 
verdieping terugliggend een glazen pui met zinken kap. 

Beoordel i ngskader: 
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 
beoordel ingsn ivea u. 

Bevindingen commissie: 
De commissie heeft waardering voor het reduceren van het volume en de 
geleding die is aangebracht aan de kant van De Haven. Wel uit zij haar 
twijfelover de voornaamheid van de gevel aan de Havenstraat. Dit heeft te 
maken met de afmeting van de brede voorgevel en de rijk vormgegeven 
architectuur. Het gebied heeft altijd een bedrijfsachtig karakter gehad 
waarin de uitstraling van een groot herenhuis niet passend wordt geacht. De 
commissie adviseert de voorgevel dan ook soberder uit te voeren, in 
detaillering aan te passen en, indien voorzien van wit stucwerk, een 
blokmotieftoe te voegen. Voor wat betreft de verbinding tussen beide 
zadelkappen (zijde van De Haven) is deze commissie van mening dat deze te 
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dicht op de goot staat waardoor de twee kappen niet meer los beleefbaar 
zijn. De commissie adviseert het tussenlid dan ook rninimaal i meterterug 
te leggen. Voor wat betreft de schoorstenen adviseert de commissie er een 
paar minder te plaatsen .. Het plan voldoet, naar mening van de commissie 
f'n mer inarhtneminq V;:1n rif' ormf'rkingen, or 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. Graag daarbij 3D 
beelden aanleveren 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 
f------ 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 

Mon. advies Akkoord op hoofdlijnen 

5 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 2 

Bouwadres Zuideinde 20 in Monnickendam 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemminqsplan 

Individuele woning 
nieuwbouw van de bestaande bebouwing 
Historische kern Monnickendam 
VO-20l8-096 
Anders 

Beeldbepalend pand 

grote 
com. 

Bevindingen 
12-11-2018 

De bouwkundige is aanwezig om het plan toe te lichten. Het betreft een preadvies voor 
sloop/nieuwbouw van een pand aan het Zuideinde. Het pand betreft een voormalig 
koetshuis behorende bij het naastgelegen Rijksmonument aan het Zuideinde 20. Het 
koetshuis is aangeluifd aan het Rijksmonument en is ondergeschikt aan het 
hoofdgebouw. Tijdens een verbouwing in 2000 is het koetshuis voorzien van een raam 
en toegangsdeur. Het voormalige koetshuis en het Rijksmonument zijn kadastraal 
gezien van elkaar gescheiden. Er is door de bouwkundige en architect onderzoek 
gedaan naar wat er op grond van het bestemmingsplan gerealiseerd kan worden op de 
locatie van het koetshuis dat aansluit bij de gevelwand van de straat. Hiervan worden 
verschillende opties aan de commissie voorgelegd: 

• A. het behouden van de huidige voorgevel met daarachter een nieuw 
modern volume. 

• B. het bestaande volume wordt vervangen door een nieuw volume conform 
bestemmingsplan: goot op 3.50 meter hoogte en nok op 5.50 meter hoogte. 

• C. het bestaande volume wordt vervangen door een nieuw volume dat 
aansluiting zoekt bij de aangrenzende bebouwing en daarbij de maximale 
hoogte van het straatbeeld opzoekt. 

• D. het bestaande volume wordt vervangen door een nieuw volume dat 
aansluiting zoekt bij de kroonlijsten van de bebouwing aan het Zuideinde. 

• E. het bestaande volume wordt vervangen door een nieuw volume dat 
aansluiting zoekt bij de kroonlijsten van de bebouwing aan het Zuideinde en 
daarbij wordt het dak verbijzonderd waardoor extra vlerkante meters aan 
het volume toegevoegd kunnen worden. 

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

Bevindingen commissie. 
De bebouwing aan het Zuideinde kenmerkt zich door individuele panden binnen 
aaneengesloten geve/wanden in strakke rooilijnen. Meer naar de Middendam toe zijn de 
bijzondere panden gelegen, meer van de Middendam af naar het landelijk gebied wordt 
de bebouwing lager en eenvoudiger, dit was de periferie van Manniekendam . Het 
uitgangspunt is het behouden en waar mogelijk versterken van de cultuurhistorisch 
waardevolle stedenbouwkundige structuur en bebouwingskarakteristieken en het niet 
aantasten van de cultuurhistorische waarden. 
De commissie is van mening dat het voormalige koetshuis in stedenbouwkundige zin 
visueelonderdeel uitmaakt van het Rijksmonument en het ensemble van bijzondere 
waarde is. Tevens geeft zij aan dat het hier een bijzonder gevoelige locatie betreft waar 
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een statig pand wordt voorgesteld dat er nooit heeft gestaan. De commissie is dan ook 
van mening dat het voorgestelde plan de cultuurhistorische waarden onevenredig 
schaadt en stelt daarom voor het totale perceel te betrekken bij het onderzoek naar de 
uitbreidingsmogelijkheden. Zij stelt een studie voor naar het perceel als geheel, waarbij 
uitbreiding aan de achterzijde onderzocht wordt, waardoor het bijzondere straatbeeld 
intact kan blijven. 
Concluderend geeft de commissie aan de uitbreiding te zoeken aan de achterzijde en 
weg te blijven van de meeste waardevolle plek: de gevelwand. 

Advies 12-11-2m8 Aanhouden 

Man. Advies 1.2-1.1.- Aanhouden 
201.8 

grote Bevindingen De bouwkundige en ontwerper zijn aanwezig voor een toelichting. Op verzoek van de 
com. 21.-01.-201.9 commissie is onderzoek gedaan naar de uitbreidingsmogelijkheden aan de achterzijde, 

deze blijken beperkt. Het perceel is van één eigenaar, maar wordt in de toekomst 
gesplitst. Zodoende is gekozen om idee A verder uit te werken waarbij de huidige 
voorgevel behouden blijft en een nieuw volume wordt geïntroduceerd, 2 meter 
terugliggend ten opzichte van de bestaande gevelwand met een verbijzondering in de 
vorm van een lessenaarsdak in tegengestelde richting als de voorgevel. Het nieuwe 
volume wordt uitgevoerd in een moderne, maar subtiele materiaalkeuze. Tevens wordt 
idee F voorgesteld waarbij het pand wordt vervangen door een nieuw volume dat 
aansluiting zoekt bij de kroonlijsten van de bebouwing op het Zuideinde en waarbij het 
dak wordt verbijzonderd. 
De beide ideeën voldoen niet aan het bestemmingsplan, maar er bestaat een 
vrijstellingsmogelijkheid als er geen afbreuk wordt gedaan aan de waarde van het 
beschermd stadsgezicht. 

Bevindingen commissie: 
De commissie is van mening dat er, in tegenstelling tot idee F, met idee A een slimme en 
interessante oplossing wordt gepresenteerd, maar dat dit sterk afhankelijk is van de 
materiaalkeuze en detaillering. Tevens is de commissie van mening dat het straatbeeld 
intact blijft door het terugleggen van het nieuwe volume, en ook de andere dakrichting 
zorgt voor een mooi contrast en de historie van het Zuideinde in zijn waarde laat. Zoals 
tijdens de vorige behandeling al besproken staat het pand op een zeer belangrijk punt. 
Wel constateert de commissie dat het dakvlak erg zichtbaar is vanuit de openbare 
ruimte en stelt dan ook voor het nieuwe volume iets meer terug te leggen dan de 
voorgestelde 2 meter. Zodoende zal de huidige opening in de straatwand meer 
behouden blijven. 
Concluderend staat de commissie positief tegenover idee A, maar geeft zij aan dat de 
uitwerking van materiaal en detaillering zeer belangrijk zijn. Modern en subtiel is 
volgens de commissie dejuiste weg. Tevens vraagt de commissie het nieuwe volume 
nog iets meer terug te leggen en dit aanschouwelijk te maken met een JO-beeld. De 
commissie adviseert het plan aan te houden en ziet en uitwerking van idee A met 
belangstelling tegemoet. 

Advies 21.-01.-201.9 Aanhouden 

Man. Advies 21.-m- Aanhouden 
201.9 

Bevindingen De commissie heeft nieuwe informatie tot haar beschikking gekregen 
08-07-2Ol9 waaruit blijkt dat het pand is aangewezen als beeldbepalend pand. Tevens 

blijkt dat het dakvlak aangrijpt op het dakvlak van het naastgelegen 
rijksmonument. De status van beeldbepalend pand betekent dat er een 
zwaardere vorm van bescherming op rust waardoor de commissie dus nog 
kritischer naar het plan dient te kijken. 

De ontwerpers zijn aanwezig voor een toelichting en tevens schuift de 
buurman als toehoorder aan. Idee A is verder uitgewerkt en wordt getoond 
aan de hand van een maquette. Er wordt een volume van drie verdiepingen 
geïntroduceerd met een hoogte van 8.50 meter, 2.50 meterterugliggend 
ten opzichte van de bestaande voorgevel. Het volume heeft een 
lessenaarsdak in tegengestelde richting. Het volume wordt ingericht als 
winkel/kantoorruimte met op de bovenste verdieping een opslagruimte. 
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Er wordt een zestal materialen voorqesteld, waarbij de voorkeur uitgaat 
naar AI C en D: A = dakpannen, C = lichtgrijs plaatmateriaal en een D= 
reflecterend materiaal. 

Bevindingen commissie: 
De commissie heeft waardering voor de manier waarop de ontwerpers naar 
een oplossingen zoeken om het gewenste programma in te passen in het 
beschermde stadsgezicht. Het betreft een zeer ingewikkelde casus van een 
ensemble van boerderijl koetshuis als beeldbepalend pand en een 
rijksmonument. Voortschrijdend inzicht leidt ertoe dat het een 
-ôeelâbepalend pana-ôetreftâalbouwkundig verôonaenis met het 

naastgelegen rijksmonument waardoor het rijksmonument ook is 
betrokken bij de aanvraag. 

Dp rommissip is van meninq dat hpt ~ptoonnp plan or nit moment nipt 
voldoet aan de geldende criteria. De commissie adviseert het nieuwe 
volume zoveel mogelijk terug te leggen om het beeld vanaf de straat en het 
rijksmonument te ontzien. De commissie adviseert, evenals in haar eerste 
advies, het binnenterrein ook bij de oplossingsmogelijkheden te betrekken. 
Er zijn daar aan de achterzijde meer mcqelijkheden, waarbij goed rekening 
gehouden moet worden met het rijksmonument. 

Voor wat betreft de materiaalkeuze is de commissie van mening dat de 
massa al veel expressie heeft en daardoor in materiaal voor rust gekozen 
zou moeten worden. Hiervoor is hout (optie F) het meest geschikte 
materiaal. 

De commissie adviseert om bovenstaande redenen het plan aan te houden 
en ziet graaq een aangepast plan met belanqstelling tegemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsqerichte criteria 

Advies Aanhouden 

Man. advies Aanhouden 

6 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: J. 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Zuiderwouder Dorpsstraat 38 in Zuiderwoude 
Individuele woning Beschermd dorpsgezicht 
plaatsen van zonnepanelen op zuidoostelijk dakvlak woonhuis 
J. Piet 
2.3 historische kernen en 3.8 zonnepanelen en -collectoren 
Z-20J.9-052 
Voldoet aan bestemmingsplan 

grote 
com. 

Bevindingen 
n-06-201.9 

De eigenaar is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een preadvies voor het 
plaatsen van zonnepanelen op het linker dakvlak van een vrijstaande woning. Door de 
eigenaar worden voorbeelden getoond van geplaatste zonnepanelen uit de directe 
omgeving en is onderzoek gedaan naar het effect van slagschaduw op de zonnepanelen 
door de aanwezig bomen, hieruit blijkt dat de andere dakvlakken dan het linker dakvlak 
niet geschikt zijn. 

Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op basis van de criteria uit de 
gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 23 Historische kernen, een gewogen gebied 
met een bijzondere beoordeling. Daarnaast heeft de commissie bij de beoordeling 
gebruik gemaakt van de criteria voor kleine bouwplannen. 

Bevindingen commissie. 
De commissie constateert dat de woning een stuk terug ligt van de straat en dat het 
voorgestelde dakvlak zichtbaar is vanuit de openbare ruimte. In de nota stoat 
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omschreven dat voor zonnepanelen op panden binnen het beschermd dorpsgezicht 
geldt: niet storend zichtbaar vanuit het openbaar gebied. Echter, ziet de commissie ook 
door de voorbeelden die getoond worden dat op veel zichtbare locaties in het 
beschermd dorpsgezicht al zonnepanelen zijn toegepast en besluit zij mede gezien de 
grote afstand van de weg tot de woning en de aanwezige bomen geen bezwaar te 
hebben tegen het plaatsen van zonnepanelen op het linker dakvlak. Wel adviseert zij de 
zonnepanelen op het woonhuis zoveel mogelijk te beperken en lager in de dakvoet te 
plaatsen, zodat het zo min mogelijk storend is in het beeld. Tevens adviseert de 
commissie het dakvlak van de achterliggende schuur te gebruiken voor het plaatsen van 
(de helft van de) zonnepanelen om zodoende het woonhuis zoveel mogelijk te kunnen 
ontzien. De commissie adviseert het plan aan te houden en ziet graag een aangepast 
plan met belangstelling tegemoet. 

Advies n-06-2m9 Aanhouden 

Man. Advies n-06- Aanhouden 
2m9 

Bevindingen De eigenaar is aanwezig voor een toelichting. Het plan is aangepast naar 
08-07-201.9 aanleiding van de opmerkingen van de commissie. De zonnepanelen 

worden op het rechter dakvlak van de achterliggende schuur geplaatst en 
indien noodzakelijk op het linker dakvlak van de woning zo laag mogelijk in 
de dakvoet. 

Beoordel i ngskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.4 
Dorpslinten, 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 waardering voor de inspanning die geleverd is om te 
zoeken naar een goede oplossing. 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 

Advies Akkoord 

Mon. advies Akkoord 

7 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

190049 Bouwadres Kloosterdijk 6B WS Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving realiseren nieuwe woonark 
Welstandsnota 2.7. Landelijk gebied 
Code gemeente VO-201.9-026 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijkinq 

Bevindingen De ontwerpers en opdrachtgever zijn aanwezig voor een toelichting. 
08-07-201.9 Het betreft een preadvies voor het realiseren van een woonark ter 

vervanging van de bestaande woonark. Het betreft een modern 
vormgegeven woonark bestaande uit een rechthoekig volume met plat dak. 
De zichtzijde naar het water wordt zeer transparant uitgevoerd, naar 
landzijde meer gesloten. De onderbouw met kelder bestaat uit een donkere 
plint met daarboven horizontale houten delen in een open systeem. Het 
hout wordt behandeld met Olympic Stain (lijnoliebeits). Opvallend element 
is de schoorsteen aan de waterzijde die een steen buiten het vlak steekt. 
Uitgevoerd in donker materiaal. Tevens aan de waterzijde een groot terras. 

Beoordel i nqskader: 

Commissievergadering Monumenten- en Welstandscommissie Waterland 08-07-2019 9 



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 bijzonder 
beoordelingsniveau. Daarnaast heeft de commissie gebruik gemaakt van de 
criteria voor specifieke gebouwen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie acht het plan voorstelbaart waarbij zij aandacht vraagt voor 
de schoorsteen en de dakrand. Het lijkt nu alsof de schoorsteen zweeft en 
dat levert een onnatuurlijk beeld op. Het plan voldoet, naar mening van de 
commissie. op hoofdlijnen aan redelijke eisen van welstand. De commissie 
ziet een definitieve aanvraag omgevingsvergunninq met een uitwerkinq VJn 
de detaillering en het kleur- en materiaalgebruik met belangstelling 
teqernoet. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 

8 Ornqevinqsverqunninq (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 1 

Bouwadres Zeedijk 2 in Uitdam 
Soort bouwwerk Niet van Toepassing 
Omschrijving plaatsen van een lichtobject 
Welstandsnota 2.7. Landelijk gebied 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Z-201g-051 
Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen 
1')-04-2019 

In het in aanbouw zijnde Resort 'Poort van Amsterdam' in het buitendijks gelegen 
gebied nabij Uitdam, wordt een nagenoeg ro meter hoog object, voorstellende een tulp 
van staal geplaatst. Het object is geplaatst op een positie nabij de jachthaven en 
vermoedelijk bedoeld om als een baken voor navigatie te dienen vanuit het 
Markermeer. Het object is sterk gebogen en vraagt om die reden een zware 
betonfundering. Het is de bedoeling dat het object's avonds licht uitstraalt. Hoe dit 
wordt gerealiseerd wordt niet uitgelegd. 

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. Daarnaast heeft de commissie 
de aanvraag getoetst aan de criteria voor kleine bouwplannen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie is verbaasd over het feit dat de mast reeds is gerealiseerd en dat het om 
een laat ingediende aanvraag omgevingsvergunning gaat. De commissie is in 
verwarring wat de reden is om een tulp van io meter hoog nabij de jachthaven te 
plaatsen. Vorm en inhoud van het object lijken niets te maken te hebben met de naam 
van het resort, de thematiek van de resort bebouwing of de jachthaven. Ook ontbreekt 
een toelichting of uitleg door iemand van de organisatie zodat vragen onbeantwoord 
blijven tijdens de behandeling. 
De nota 'uiterlijk van bouwwerken' geeft criteria voor bouwwerken die niet 
vergunningvrij zijn. Daarin wordt bijvoorbeeld aangegeven dat een reclame object direct 
betrekking moet hebben op de activiteiten die eraan grenzen. De indruk wordt gewekt 
dat het object geen directe relatie heeft met functies in de directe omgeving. Dit roept 
vragen op. 
De commissie stelt vast dat het object goed zichtbaar is vanuit de directe omgeving en 
in verlichte toestand ook 's avonds en mogelijk's nachts een dominante rol zal spelen. 
Omdat bij de aanvraag omgevingsvergunning van de verschillende resort bebouwing 
veel aandacht is besteed aan de ruimtelijke kwaliteit van het wijkje, acht de commissie 
het van belang om op de hoogte te zijn van de bedoelingen van dit object. Daarom 
vraagt zij om nader overleg met de aanvrager(s) en houdt zij de aanvraag aan tot 
hierover meer duidelijkheid is. 

Advies 15-04-2019 Aanhouden 
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Bevindingen De leverancier is aanwezig voor een toelichting. De tulp is het beeldmerk 
08-07-2Ol9 van de stichting (goed doel) die door EuroParcs ondersteund wordt en dient 

als landmark. De verlichting geschiedt op basis van een schemerklok, van 
zonsondergang tot 23:00 uur. De verlichting kan ook geheel uitgeschakeld 
worden. 

Bevindingen commissie: 
De commissie dankt de leverancier voor de toelichting en begrijpt nu meer 
van de achterliggende gedachte. Het object is gelegen in een bijzonder 
gebied waar behoud of versterken het uitgangspunt is en waarbij de 
gebruiksmogelijkheden niet in het gedrang mogen komen. De commissie 
adviseert dan ook de verlichting te beperken. Een uur na zonsondergang 
dient het licht uit te gaan. Het plan is niet akkoord, tenzij aan bovengesteld 
advies wordt voldaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Niet akkoord, tenzij 

Commissievergadering Monumenten- en Welstandscommissie Waterland 08-07-2019 




