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Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie 
Waterland 

Vastgesteld: 

Commissie 
Vergaderdatum 
Vergaderlocatie 

Waterland 
07-o8-20~7 
Gemeentehuis 
Waterland 

Aantal adviesaanvragen: 6 
Waarvan herhalingen: 3 
Kleine commissie: ~ 
Grote commissie: 5 

Aanwezig ir. Miranda Reitsma (voorzitter), Arie Boezaard (monumente id, ing. Nico 
Zimmermann (gemand. architectlid), Rinus Blok (burqerlid), ir. ing. Sjef Kwakman 
(burqerlid), Marieke Leeverink (plantoelichter), Willy Meekes (coördinator), 

Bezoekers -aanvrager, inzake 't Prooyen z i Monnickendam 
-aanvrager, inzake Laan 38, 40-42 Broek in Waterland 

~ Omqevinqsverqunninq (verbouwinq) I Aantal voorqaande behandelingen: 0 

170075 Bouwadres t Prooyen 21 Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving vergroten van een dakkapel 
Aanvrager A.P.F. Smiet 
Welstandsnota Historische kern Monnickendam 
Code gemeente Z-20~7-~53 
Bestemminqsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

kl_cam Bevindingen De dakkapel voldoet qua afmeting en plaats aan de objectgerichte criteria, 
07-o8-20~7 maar wijkt in detail afvan de dakkapellen in de directe omgeving. 

Het gootdetail (aluminium) is klassiek van profilering terwijl een strakkere 
detaillering hier gewenst is. De commissie neemt kennis van een, door de 
aanvrager ingediende foto met een strakkere variant en gaat niet akkoord 
met de aanvraag, tenzij de detailtekening wordt aangepast zoals op de foto 
zichtbaar is. 

Welstandscriteria Gebieds- en objectgerichte criteria 

kl_cam Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan 

2 Omgevingsvergunning (alleen monument) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

170077 Bouwadres Laan 38, 40-42 Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning Rijksmonument 
Omschrijving Schilderen van de woning in een andere kleur 
Welstandsnota beschermde monumenten 
Code gemeente Z-20~7-~60 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen De aanvrager is bij de planbehandeling aanwezig. Op een woonhuis met een 
07-o8-20~7 houten gevelbekleding (donkerblauw/groene kleur), is een nieuwe kleur 

pastel blauw RAL 5024 aangebracht, hetgeen nu voorligt. 
De commissie wijst op de noodzaak om bij de kleurbepaling van een 
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monument een kleuronderzoek te doen op basis waarvan kan worden 
gekozen voor een voor Broek in Waterland kenmerkende kleur. 
Aangezien dit onderzoek ontbreekt houdt de commissie de aanvraag aan. 
Tevens zal een bezoek ter plaatse worden gebracht. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Aanhouden 

Man. advies Aanhouden 

3 Omqevinqsverqunninq (alleen monument) I Aantal voorqaande behandelinqen: 0 

170076 Bouwadres Waterlandse Zeedijk NS18 
Soort bouwwerk Bijzonder (openbaar) bouwwerk Provinciaal monument 
Omschrijving Verbreden van de weg op de dijk 
Aanvrager Provincie Noord-Holland 
Architect Witteveen en Bos 
Welstandsnota Landelijk gebied 
Code gemeente Z-20J.7-J.38 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemminqsplan 

Bevindingen Ten behoeve van de verbreding van de weg op de dijk (provinciaal 
07-08-2OJ.7 monument) wordt op een aantal delen een nieuw wegprofiel aangelegd. 

Naast de bestaande weg zal een fundering worden aangebracht voor de 
verbreding en ten behoeve van parkeerplekken en bushaltes worden gras 
beton tegels geplaatst. 
De commissie vraagt zich af of het verbreden van de weg onderdeel 
uitmaakt van een groter I totaalplan (over de totale lengte van de dijk langs 
het Marker- Hsselmeer) en of er ruimtelijke kaders zijn ontwikkeld. Zij wil 
daarom graag in overleg met de aanvrager. 
De aanvraag wordt vooralsnog aangehouden. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Aanhouden 

Man. advies Aanhouden 

4 Preadvies (welstand) 

170067 Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

grote Bevindingen 
com. 10-07-2017 

I Aantal voorgaande behandelingen: 2 

Broekermeerdijk 30C Watergang 
Individuele woning 
Oprichten van een woonhuis 
C. Powell 
VOM woningen 
gebiedsgericht Landelijk gebied 
VO-20J.7-038 
Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 
binnenplanse afwijking 

De adviseur en opdrachtgever zijn bij de planbehandeling aanwezig. 
Het betreft een voormalige bedrijfslocatie waar vier nieuwe woningen komen. Het 
voorliggende ontwerp is de laatste van de vier en komt iets meer naar de weg toe te 
liggen ten opzichte van de naastgelegen woning. 
De woning heeft één bouwlaag met een zadeldak en wordt uitgevoerd in een 
zalmkleurige baksteen met een topgevel die deels wordt ingevuld met ruw horizontaal 
hout en is voorzien van een makelaar. 
In de voorgevel komen drie gevelopeningen en op de verdieping twee. In het midden van 
de linker gevel komt de entree met links en rechts daarvan een gevelopening. De 
gevelopeningen op de begane grond worden voorzien van T-vensters zonder raamhout. 

Materialen: plint mangaan steen met een donkere voeg, zalmkleurige steen met een 
donkere voeg, houten kozijnen. Het dak is belegd met antraciet keramische dakpannen. 
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De commissie heeft geen bezwaar tegen de massa en vorm en materiaalkeuze. 
Aandachtspunt is de uitwerking van de kozijnen en de toepassing van hout in het 
bovenste deel van de topgevel. De beoogde houten topgevel dient uit het ontwerp 
gehaald te worden of worden doorgezet tot de onderkant van de goot en van verticaal 
hout voorzien. In de gevels is de verhouding van de kozijnen niet kloppend, deze dienen 
als schuifraam met bovenlicht en in de juiste verhoudingen en dieptewerking te worden 
uitgevoerd. Tevens adviseert de commissie de kozijnen aan de voorgevel uit te voeren 
met raamhout. 
Concluderend gaat de commissie vooralsnog niet akkoord met de aanvraag. 

Advies10-07-2017 Niet akkoord, nader overleg 

grote Bevindingen Het plan is aangepast: de houten topgevel wordt tot aan de onderkant van de goot 
com. 24-07-2017 doorgezet, de kozijnen zijn voorzien van een bovenlicht en op de verdieping zijn de 

kozijnen voorzien van raamhout. 
De commissie eonstateert dat er nog niet volledig aan haar opmerkingen is voldaan en 
handhaaft derhalve haar advies: in de gevels is de verhouding van de kozijnen niet 
kloppend, deze dienen als schuifraam met bovenlicht en in de juiste verhoudingen en 
dieptewerking te worden uitgevoerd. 
De aanvraag wordt aangehouden. 

Advies 24-07-2017 Aanhouden 

Bevindingen Er wordt een aangepaste tekening voorgelegd en de commissie constateert 
07-o8-20~7 dat aan haar opmerkingen is voldaan en gaat akkoord met de aanvraag. 

Welstandscriteria Akkoord 

Advies Akkoord 

5 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 2 

17°°33 Bouwadres Zeedijk 13 Zuiderwoude 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving woning met bijgebouw 
Aanvrager B. de Jong - Elder 
Architect W3 
Welstandsnota gebiedsgericht Landelijk gebied 
Code gemeente Z-20~7-~32 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 

grote 
com. 

Bevindingen 
18-04-2017 

De architect en de aanvrager zijn bij de planbehandeling aanwezig. 
Op de locatie waar een woning wordt gesloopt komt een nieuw te bouwen woning: 
tweelaags met een zadeldak (langsgevel) met schuin daarachter een vrijstaand 
bijgebouw van één bouwlaag met zadeldak. 
De entree ligt aan de achterkant, bij het bijgebouw. 

Toe te passen materialen: donkere strakke antraciet dakpan, of een zinken roeven 
achtig dak. De begane grond gevel wordt uitgevoerd in baksteen en de bovenverdieping 
krijgt een kunststof gevelbekleding in de kleur grijs/bruin (houtgelijkend materiaal). 
Als variant wordt er eenzelfde woning voorgelegd maar dan afgedekt met een 
schildkap. 
De commissie heeft een sterke voorkeur voor de woning met zadeldak die zich goed 
voegt in de landelijke omgeving. Het voorliggende ontwerp is overtuigend en de 
commissie kan hier op hoofdlijnen mee akkoord gaan. Zij ziet een bemonstering en een 
uitgewerkte tekening graag tegemoet. 

Advies18-04-2017 Akkoord op hoofdlijnen 

grate 
com. 

Bevindingen 
24-07-2017 

De architect is aanwezig om een anderontwerp toe te lichten. Ten opzichte van het 
eerdere ontwerp ligt er nu een tweelaagse woning met zadeldak voor, voorzien van een 
tuitgevel met oortjes en in beide dakvlakken drie dakkapellen. De rechter zijgevel heeft 
een symmetrische indeling met in het midden de entree. 

De commissie maakt bezwaar, zij is van mening dat het ontwerp niet passend is in het 
gebied. Conform het welstandsbeleid dienen nieuwe ruimtevormende elementen in de 
landschappelijke hoofdstructuur te worden ingepast en heeft een ontwerp bijzondere op 
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de plek toegesneden eigen architectonische kwaliteiten, afgeleid van gebiedseigen 
kenmerken. Het bestaansrecht van het gebouw ligt niet in het eigen functioneren alleen 
maar ook in de betekenis die het gebouw heeft in zijn stedelijke of landschappelijke 
omgeving. 
Ter vergadering wordt een alternatief ter tafel gelegd. Een ontwerp waarbij de gevels 
van de bovenverdieping worden bekleed met hout. 
De commissie heeft een voorkeur voor het alternatief Zij ziet de uitwerking van het 
alternatief graag tegemoet met aandacht voor een sobere detaillering en het eventueel 
wat lager doorzetten van de houten topgevel. 
De huidige aanvraaq wordt daarom aangehouden. 

Advies 24-07-2017 Aanhouden 

Bevindingen Het alternatieve plan is uitgewerkt; de verdieping en topgevel worden nu 
07-08- 20J.7 volledig uitgevoerd in hout en de luiken zijn uit het ontwerp gehaald. 

De commissie is echter van mening dat het ontwerp voor de woning nog 
niet voldoet aan een landelijke uitstraling, passend in het gebied. En omdat 
het schetsmatige alternatief niet aanwezig is, is het voor de commissie niet 
mogelijk om het te vergelijken met het voorliggende ontwerp en zo tot een 
passend advies te komen. De aanvraag wordt daarom aangehouden. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Aanhouden 

6 Omqevinqsverqunninq (verbouwinq) I Aantal voorqaande behandelinqen: J. 

170055 Bouwadres Houtrib 2 Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving aanbouwaan zij- en achtergevel 
Architect W'Land 
Welstandsnota Uitbreidingen Monnickendam 
Code gemeente z-20J.7-J.42 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

buitenplanse afwijkinq 

grote Bevindingen De aanvrager en de architect zijn bij de planbehandeling aanwezig. 
com. 29-05-2017 Bij een hoekwoning wordt langs de zij- en achtergevel een uitbreiding van één 

bouwlaag geplaatst. Aan de achtergevel wordt de aanbouw voorzien van een 
lichtstraat. 
De commissie heeft op zich geen bezwaar tegen het volume, aandachtspunt is de 
uitvoering van de dakrand. De commissie spreekt haar voorkeur uit voor het uitvoeren 
met een boeiboord zoals bij de overige aanbouwen in de omgeving. 
De commissie qaat op hoofdlilnen akkoord met de aanvraag. 

Advies 29-05-2017 Akkoord op hoofdlijnen 

Bevindingen Het ontwerp is aangepast, het boeiboord wordt nu breder uitgevoerd. 
07-08- 20J.7 Tevens geeft de gemeente aan dat er dakkapellen worden geplaats in zowel 

het voor- als achterdakvlak. De dakkapel in het achterdakvlak is vergunning 
vrij. In het voordakvlak wordt een tweeraams dakkapel geplaatst. 

De commissie constateert dat de dakkapel qua plaatsing niet voldoet aan de 
welstandscriteria geldend voor dakkapellen: afstand vanaf de nok moet 
minimaal 0.90m zijn. En aangezien het de eerste dakkapel in het 
betreffende bouwblok betreft en daarom zal worden aangewezen als 
trendsetter gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag tenzij de 
plaatsing van de dakkapel wordt aangepast aan de geldende 
welstandscriteria . 

Welstandscriteria Gebieds- en objectqerichte criteria 

Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan 
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