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Waterland Aantal adviesaanvragen: 6
10-07-2017 Waarvan herhalingen: 2
Gemeentehuis Kleine commissie: 2
Waterland Gemandateerd: 1

Grote commissie: 3

Voorzitter: /Y

Secr. Aŕchr^

Aanwezig ing. Cees Hooyschuur (plv. voorzitter); Arie Boezaard (monumentählid); ing. Nico 
Zimmermann (gemand, architectlid); Rinus Blok (burgerlid); ir. ing.'Sjef Kwakman 
(burgerlid); Marieke Leeverink (plantoelichter); Sybren Bruinsma (plantoelichter); Willy 
Meekes (coördinator);

Bezoekers Gemandateerd 1 kleine commissie :
-inzake Veenderijgouw 17 Broek in Waterland
Grote commissie:
-architect inzake Uitdammer Dorpsstraat 29 Uitdam 
-inzake Broekermeerdijk 30c Watergang

1 Preadvies (welstand) Aantal voorgaande behandelingen: 1

170063 Bouwadres
Soort bouwwerk
Omschrijving
Aanvrager
Architect
Welstandsnota
Code gemeente 
Bestemmingsplan

Veenderijgouw 17 Broek in Waterland
Kleine bouwwerken bij woningen 
dakkapel
L. Zwarter
W3
dorpsuitbreidingen Broek in Waterland en objectgericht dakkapellen 
VO-2017-044
Voldoet aan bestemmingsplan

gemand. Bevindingen
26-06-2017

Het bouwplan betreft een dakkapel in het hoge dakvlak van één woning van een 2 
onder 1 kap. Er zijn diverse dakkapellen afwijkend van de nota of zonder vergunningen 
gebouwd in dit gebied.

Bevindingen.
De dakkapel is niet in overeenstemming met de objectgerichte criteria voor dakkapellen, 
omdat de dakkapel in het bovenste deel van het dakvlak is geplaatst. Daarbij ligt de 
dakkapel te dicht bij de hoekkeper en de nok.
De commissie ziet geen reden om van de nota af te wijken
Het plan voldoet, naar de mening van de commissie, niet aan redelijke eisen van 
welstand.
Suggestie ten overvloede om de dakkapel in het onderste deel van het dakvlak te 
plaatsen en de dakramen in het bovenste dakvlak.

Advies 26-06-201-7 Niet Akkoord

gemand. Bevindingen
10-07-2017

Er wordt een nieuw voorstel ingediend waarbij nu is uitgegaan van twee 
kleinere dakkapellen ter weerszijden van de zadelkap. De afstand van de 
dakkapel tot de goot voldoet weliswaar niet aan de objectgerichte criteria 
voor dakkapellen, echter de commissie stelt vast dat in de omgeving vaker
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vergunning is verleend voor een in het dakvlak hoog geplaatste dakkapel. In 
dit geval bevindt de linker dakkapel zich deels op de juiste hoogte ten 
opzichte van de dakgoot en gaat de commissie omwille van de symmetrie 
hiermee akkoord.
De dakkapel is 66 cm onder de nok geplaatst en voldoet hiermee niet aan de 
objectgerichte criteria voor dakkapellen waarin een minimale afstand van
90 cm tot de nok wordt geëist. Bij controle van de maatvoering blijkt er 
ruimte te zijn om de dakkapel lager te plaatsen zodat aan de criteria (90 cm) 
kan worden voldaan. De commissie gaat derhalve niet akkoord met de 
aanvraag, tenzij de dakkapel minimaal 90cm onder de nok wordt geplaatst.

Welstandscriteria Gebieds- en objectgerichte criteria

gemand. Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan

2 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0

170068 Bouwadres
Soort bouwwerk
Omschrijving
Aanvrager
Architect
Welstandsnota
Code gemeente 
Bestemmingsplan

Noordeinde 54 in Monnickendam
Individuele woning Beeldbepalend pand
realiseren van een aanbouw en het plaatsen van twee dakkapellen
A.M.M. Quaegebeur - de Bruin
Allard Architecture B.V.
Historische kern Monnickendam
Z-2017-107
Voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na advies 
van welstandscommissie

kLcom Bevindingen
10-07-2017

Bij een beeldbepalende woning met in het linker dakvlak twee dakkapellen 
die in de goot zijn geplaatst worden twee extra, vergelijkbare dakkapellen 
geplaatst. Een van de dakkapellen komt vóór in het dakvlak en de andere 
dakkapel komt achter in het dakvlak.
Tevens wordt de uitbouw aan deze gevel uitgebreid. Deze uitbouw is in 
verband met een aanwezige poort niet zichtbaar vanaf de openbare weg.

Aangezien er al twee dakkapellen in het dakvlak aanwezig zijn die in de goot 
zijn geplaatst heeft de commissie geen bezwaar. Tevens heeft zij geen 
bezwaar tegen de uitbreiding van de aanbouw aan de linker zijgevel. 
Concluderend gaat zij niet akkoord met de aanvraag tenzij de nieuwe 
dakkapellen qua uitvoering en plaatsing gelijk aan de bestaande 
dakkapellen worden uitgevoerd.

Welstandscriteria Gebieds- en objectgerichte criteria
kl_.com Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan

Mon. advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan

3 Preadvies (welstand) Aantal voorgaande behandelingen: 3

170045 Bouwadres
Soort bouwwerk
Omschrijving
Aanvrager
Architect
Welstandsnota
Code gemeente 
Bestemmingsplan

Groote Noord 15 Monnickendam
Individuele woning Beschermd stadsgezicht
verbouwen garage tot woning
R. Schweiger
Van Leeuwen De Rijp 
historische kern Monnickendam
VO-2017-030
Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 
binnenplanse afwijking

grote
com.

Bevindingen
15-05-2017

Het betreft het verbouwen van een garage tot woning. Het bestaande volume bestaat 
uit een plat af gedekt deel en een deel dat voorzien is van een flauw hellend zadeldak.
Het totaalvolume wordt nu afgedekt doormiddel van een mansardekap. De topgevel
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van de mansardekap wordt ingevuld met hout en tevens wordt er voor een deel hout 
toegepast op begane grond niveau.
In de voorgevel worden ook een inloopdeur en twee gevelopeningen geplaatst.

De commissie gaat vooralsnog niet akkoord met de aanvraag, de nieuwe voorgevel 
roept qua indeling en materiaalkeuze nog te veel vragen op. Zij vraagt om overleg met 
de aanvrager. Op voorhand geeft zij mee de hele voorgevel uit te voeren in baksteen 
inclusief het houten deel op de begane grond..
De architectuur draagt op de voorgestelde tekening nog niet voldoende positief bij aan 
het beeld en de sfeer van de historische kern.

Advies 15-05-2017 Niet akkoord, nader overleg

Mon. Advies 15-05- 
2017

Niet akkoord, nader overleg

grote
com.

Bevindingen
29-05-2017

Het plan is aangepast, de begane grondgevel wordt nu in stucwerk met blokmotief 
uitgevoerd.
De keuze voor een mansarde kap is voor de commissie denkbaar, de uitwerking, 
invulling en materiaalkeuze vraagt nog aandacht.
De commissie geeft als suggestie mee de voorgevel in zijn geheel opnieuw te metselen, 
de 'oortjes'te laten vervallen en de indeling op de nieuwe gevel af te stemmen. 
Vooralsnoq qaat de commissie niet akkoord met de aanvraag.

Advies 25-05-2017 Niet akkoord, nader overleg

Mon. Advies 29-05- 
2017

Niet akkoord, nader overleg

grote
com.

Bevindingen
26-06-2017

De indieners van het plan zijn aanwezig om een toelichting te geven. Er is een 
gewijzigde tekening waarin de opmerkingen van de commissie deels zijn verwerkt. De 
voorgevel wordt niet opnieuw opgemetseld. De bestaande gevelopening voor de 
garagedeur wordt gevuld met drie gekoppelde staande ramen. De topgevel is in 
tegenstelling tot het vorige advies met hout bekleed.
De aanvrager geeft aan dat metselwerk niet mogelijk is omdat het te zwaar wordt voor 
de fundering. Tevens is dezelfde steen niet meer beschikbaar om de topgevel in stijl te 
kunnen opmetselen.
Bevindingen.
De commissie ziet graag het constructieve rapport, aangezien de ervaring is dat het 
opmetselen in de regel wel mogelijk is. Als een bakstenen gevel te zwaar wordt, dan is 
een houten topgevel het enig mogelijke.
De drie gekoppelde ramen zijn niet passend vooreen woning in deze straat. Hiervoor 
ziet de commissie graag een aangepast voorstel.
Het plan voldoet, naar de mening van de commissie, niet aan redelijke eisen van 
welstand.

Advies 26-06-2017 Niet Akkoord

Mon. Advies 26-06-
2017

Niet Akkoord

Bevindingen
10-07-2017

Er is een constructief rapport aanwezig en het plan is aangepast.
In de voorgevel worden nu twee gevelopeningen geplaatst in de bestaande 
gevelopening en wordt de voorgevel opgevuld met metselwerk. De 
topgevel wordt met hout bekleed.

Naar aanleiding van het constructieve rapport en omdat het een 
verbouwing betreft van een bestaand pand gaat de commissie akkoord met 
een houten topgevel en het metselwerk voor de begane grond onder 
voorwaarde dat de hele begane grond pui opnieuw wordt opgemetseld. 
Tevens dient de plint iets verlaagd te worden, dit komt de verhouding in het 
gevelbeeld ten goede.
De commissie kan op hoofdlijnen akkoord gaan. Aandachtspunten zijn nog 
de detaillering, de kleur keuze en de bemonstering.

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria

Advies Akkoord op hoofdlijnen

Mon. advies Akkoord op hoofdlijnen
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4 Preadvies (welstand) Aantal voorgaande behandelingen: 0

170066 Bouwadres
Soort bouwwerk
Omschrijving
Aanvrager
Architect
Welstandsnota
Code gemeente 
Bestemmingsplan

Uitdammer Dorpsstraat 29 Uitdam
Individuele woning
slopen bestaand en oprichten nieuw woonhuis
L. Kruseman
Rolf Botman
gebiedsgericht lint van Uitdam
VO-2017-006
Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 
binnenplanse afwijking

Bevindingen
10-07-2017

De architect en de aanvrager zijn bij de planbehandeling aanwezig. Een 
eenlaagse woning met zadeldak gelegen aan de dijk, wordt gesloopt. Deze 
woning was voorzien van bijgebouwen aan de straatzijde.
De nieuw te bouwen woning bestaat uit een hoofd- en bijvolume waarbij het 
bijvolume aan de straatzijde ligt. Beide volumes zijn eenlaags met een 
zadeldak en met een zink U-profiel omkaderd tot op de plint. In het 
zichtbare deel van de voorgevel van het hoofdvolume komen openslaande 
deuren, de entree ligt in de oksel in het bijvolume. In de rechter gevel liggen 
gevelopeningen boven elkaar, onder en boven de gootlijn. Het dakvlak is 
aan één zijde bedekt met zonnepanelen. De linker gevel van zowel het 
hoofd- als bijvolume zijn zo goed als gesloten.
De achtergevel heeft zowel op de begane grond als op de verdieping grote 
gevelopeningen. Op de verdieping zijn drie gevelopeningen gekoppeld 
waarbij de middelste achter het zinken U-profiel komt te liggen. De overige 
twee gevelopeningen zijn voorzien van een Frans balkon.
Toe te passen materialen: metselwerk plint/strakke baksteen, kader in 
gepatineerd zink naturel grijs, houten geveldelen in een zwarte kleur, 
houten kozijnen en keramische dakpannen.

De commissie heeft geen bezwaartegen de ligging, maat en vorm, er is 
voldoende samenhang tussen het voor- en achterhuis en het volume wordt 
qua bouwmassa passend in zijn omgeving geacht. De uitwerking oogt 
echter wat onrustig vanwege de zwaarte van het kader en het lijnenspel van 
met name de houten geveldelen.
De commissie kan op hoofdlijnen akkoord gaan maar geeft als overweging 
mee het kader aan te passen en eventueel in een donkere kleur uit te 
voeren, de plint van het bijgebouw te verlagen en de houten geveldelen als 
één doorlopend vlak úitte werken. Tevens adviseert zij een kleurenstudie te 
maken om de samenhang tussen woonhuis en de omgeving af te stemmen.

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria

Advies Akkoord op hoofdlijnen

5 Preadvies (welstand) Aantal voorgaande behandelingen: 0

170067 Bouwadres Broekermeerdijk 30C Watergang
Soort bouwwerk Individuele woning
Omschrijving Oprichten van een woonhuis
Aanvrager C. Powell
Architect VDM woningen
Welstandsnota gebiedsgericht Landelijk gebied
Code gemeente VO-2017-038
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking
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Bevindingen
10-07-2017

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.

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.

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria

Advies Niet akkoord, nader overleg

6 Omqevinqsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0

170069 Bouwadres
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Welstandsnota
Code gemeente 
Bestemmingsplan

Zonnepad 13 Monnickendam
Kleine bouwwerken bij woningen Beschermd dorpsgezicht
Plaatsen van zonnepanelen op een bijgebouw
J. Monasso
Historische Kern Monnickendam
Z-2017-144
Voldoet aan bestemmingsplan

kLcom Bevindingen
10-07-2017

De aanvraag betreft het plaatsen van zonnepanelen op een schuur.
Aangezien de zonnepanelen zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte en het 
welstandstoezicht is gericht op het handhaven van de ruimtelijke 
karakteristiek van het gebied gaat de commissie niet akkoord met de 
aanvraag. Zonnepanelen zijn alleen toegestaan op (delen van) dakvlakken 
die niet of nauwelijks zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte.

Welstandscriteria Gebiedsgerichte en loketcriteria

kLcom Advies Niet akkoord

Mon. advies Niet akkoord
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