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NOORD- 
HOLLAND 
ADVISEURS 
OMGEVINGSKWALITEIT 

Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie 
Waterland 

Commissie 
Vergaderdatum 
Vergaderlocatie 

Waterland 
l2-06-20l7 
Gemeentehuis 
Waterland 

Aantal adviesaanvragen: 5 
Waarvan herhalingen: l 
Gemandateerd: 3 
Grote commissie: 2 

Vastgesteld: 

Aanwezig ir. Miranda Reitsma (voorzitter), Arie Boezaard (monumentenli ing. Nico 
Zimmermann (gemand. architectlid); Rinus Blok (burqerlid), ir. ing. Sjef Kwakman 
(burqerlid); Sybren Bruinsma (plantcelichter), Willy Meekes (commissie coördinator) 

Bezoekers - aanvraagster 0, inzake Kanaaldijk 93C WS in Watergang 
- aanvrager 0, inzake Lagedijk 7 in Katwoude 
- architect 0, inzake Zuiderwouder Dorpsstraat 60 in Zuiderwoude 

l Omgevingsvergunninq (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

170058 Bouwadres Kanaaldijk 93C WS in Watergang 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving plaatsen bijbehorend bouwwerk en maken terras 
Aanvrager C. Pielstroom 
Welstandsnota gebiedsgericht Landelijk gebied 
Code gemeente Z-20l7-094 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 
gemand. Bevindingen De aanvrager is bij de planbehandeling aanwezig. 

az -06- 2017 De aanvraag betreft een bijbehorend bouwwerk en een terras bij een 
bestaande ark die zich in een klein gebied bevindt met meerdere arken en 
bijgebouwen. 
Aan de tuinzijde van de ark wordt een terras op vier palen geplaatst met 
vanaf het terras treden naar het maaiveld. Tevens wordt er een bijgebouw 
geplaatst. 
De commissie constateert dat gezien de huidige situatie ter plaatse, zij geen 
bezwaar heeft en gaat akkoord met de aanvraag. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 
gemand. Advies Akkoord 

2 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: l 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code gemeente 

West Weer 20 in Broek in Waterland 
Individuele woning 
maken dakkapel in voorgevel dakvlak 
W. Haars 
BTV Den Helder 
dorpsuitbreidingen Broek in Waterland en objectgericht dakkapellen 
Z - 20l7-l03 

170044 
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Bestemminqsplan Voldoet aan bestemminqsplan 

gemand. Bevindingen De aanvraag omvat de vervanging van de bestaande dakkapellen door één bredere en 
15-05-2017 hogere dakkapel op een twee-onder-één-kapwoning, conform de dakkapel op het 

buurpand met dit verschil dat de voorliggende dakkapel breder is dan die bij de buren. 

De commissie stelt vast dat de bestaande dakkapel bij de buren als trendsetter kan 
worden aangemerkt omdat deze bij de bouw is mee ontworpen. Omdat deze dakkapel 
breder is dan conform de loketcriteria is toegestaan zijn deze criteria niet van 
toepassing en dient de dakkapel te worden uitgevoerd conform de trendsetter. 
De commissie gaat derhalve niet akkoord met de aanvraag. 

Advies 15-05-2017 Niet akkoord, nader overleg 

Bevindingen De aanvragers zijn aanwezig en leggen een aangepast plan voor. De 
n-06-20~7 bestaande dakkapel wordt verbreed conform de dakkapel van de 

belendende woning (de trendsetter) en de kleinere tweeraams dakkapel 
blijft behouden. 

Conform het ruimtelijke beleid dient het welstandstoezicht een bijdrage te 
leveren aan het behoud van de basiskwaliteit van het gebied 
(dorpsuitbreiding Broek in Waterland). Voorkomen moet worden dat 
nieuwe toevoegingen afbreuk doen aan deze basiskwaliteit. 
Dakkapellen die zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte zijn voor het 
straatbeeld zeer bepalend en tasten al snel de karakteristiek van het schuine 
dak aan. Daarom mag een dakkapel nooit domineren in het silhouet van het 
dak. Een dakkapel voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als 
deze identiek is aan een voor het betreffende bouwblok of i n de betreffende 
straat als zodanig door de welstandscommissie goedgekeurde trendsetter. 

Gezien het bovenstaande heeft de commissie geen bezwaartegen het 
plaatsen van een dakkapel die wordt uitgevoerd conform de trendsetter. Zij 
gaat akkoord met de aanvraaq. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord 

3 
l.7006l. 

Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemminqsplan 

Trintel aza in Monnickendam 
Kleine bouwwerken bij woningen 
wijzigen voorgevel en maken dakopbouwaan de achtergevel 
E. Honingh 
stadsuitbreidingen Monnickendam en objectgericht dakopbouwen 
Z-20~7-~22 
Voldoet aan bestemminqsplan 

gemand. Bevindingen 
n-06-20~7 

Bij een tussenwoning wordt het kozijn in de voorgevel verkleind, hiertoe 
wordt de onderdorpel verhoogd. Tevens wordt aan de achterzijde van de 
woning het balkon dicht gezet conform de naastgelegen woning. Echter qua 
materiaalkeuze wordt afqeweken, de voorliggende opbouw wordt namelijk 
uitgevoerd in metselwerk in plaats van hout. 
De commissie constateert dat het blokje woningen qua gevelindeling nog 
gaaf is maar aan de achterzijde reeds meerdere verschillende oplossingen 
aanwezig zijn. 

Het welstandsbeleid dient een bijdrage te leveren aan het behoud van de 
basiskwaliteit van het gebied. Conform de gebiedsgerichte criteria dienen 
elementen in de gevel in een consistente verhouding te staan tot elkaar en 
tot de gevel als geheel. 
Gezien het bovenstaande maakt de commissie bezwaar tegen de wijziging 
in de voorgevel. Zij gaat derhalve niet akkoord met de aanvraag tenzij op de 
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gewenste hoogte een tussendorpel wordt geplaatst en het onderste 
kozijndeel wordt voorzien van een paneel. 
De commissie heeft geen bezwaar tegen de dakopbouwaan de achterzijde. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

gemand. Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan 

4 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

17°059 Bouwadres Lagedijk 7 in Katwoude 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving verbouwen stolp 
Aanvrager Firma Roos Katwoude 
Architect Nico Dekker 
Welstandsnota gebiedsgericht Landelijk gebied en objectgericht stolpen 
Code gemeente VO-20l7-036 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen De aanvrager en de ontwerper zijn bij de planbehandeling aanwezig. Een 
U-06-20l7 bestaande stolp wordt gesloopt en er wordt een nieuwe, iets kleinere stolp 

teruggeplaatst. 
De stolp wordt aan de voorzijde voorzien van een darsdeur, tevens wordt de 
gevel aan de voorzijde rijker uitgevoerd: metselwerk gevel en vensters die 
worden afgerond en een brede daklijst. De rechter zijgevel wordt ook 
uitgevoerd in metselwerk. In het voordakvlak komt een gemetselde 
schoorsteen. 
De linker zij- en achtergevel worden uitgevoerd in houtwerk donkergroen 
met een gemetselde plint. 
Aan de achtergevel komt een plat afgedekte aanbouw. In de kap komen 
zowel op de eerste lijn als de tweede lijn dakramen. 

De commissie kan met een aantal aandachtspunten op hoofdlijnen akkoord 
gaan. Aandachtspunten bij verdere uitwerking zijn: 
- de gemetselde schoorsteen en de kleur groen voor het houtwerk zijn niet 
streekeigen; 
- de dakramen doorbreken het dakvlak en de dakramen in de tweede lijn 
dienen kleiner te worden uitqevoerd.- 
- de deur in de zijgevel (de eigenlijke toegang tot het woonhuis) moet 
soberder worden uitgevoerd, in overeenstemm ing met de uitstraling van de 
betreffende gevel. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord op hoofdlijnen. 

5 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

17°°54 Bouwadres Zuiderwouder Dorpsstraat 60 in Zuiderwoude 
Soort bouwwerk Woningcomplex beschermd dorpsgezicht. 
Omschrijving oprichten twee woningen ter vervanging van een loods 
Aanvrager Green Fields TAD bv. 
Architect W3 
Welstandsnota historische kern Zuiderwoude 
Code gemeente VO-20l7-092 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, er is een projectbesluit of partiële 

herzieninq van het bestemmingsplan nodig 

Bevindingen De gemachtigde en de projectleider van de gemeente zijn bij de 
l2-o6-20l7 planbehandeling aanwezig. 
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Het betreft een kleinschalige ontwikkeling die plaats vindt achter het 
hoofdvolume dat is gelegen aan de straat. In plaats van de bestaande loods 
worden twee nieuwe, vrijstaande woningen voorgesteld die met hun 
achtergevel grenzen aan het water. De maximale maat van de nieuwe 
bebouwing past binnen de maat van de loods. Het parkeren vindt plaats op 
eigen terrein. De woningen zijn zichtbaar vanuit de openbare ruimte. 
De woningen zijn eenlaags en voorzien van een topgevel. 

Stedenbouwkundig gezien vormt de kleinschalige woonbebouwing een 
verbetering maar de commissie vraagt zich af hoe de tweede lijnbebouwing 
zich verhoudt tot de belendingen. 
Voor wat betreft de architectuur moet de achtergevelook als zodanig 
uitgevoerd worden, dus soberder dan nu in het ontwerp voorgesteld. Om de 
korrelgrootte te verkleinen adviseert de commissie de gootlijn nog iets te 
verlagen tot op de bovendorpels van de raamkozijnen en de gevels niet te 
voorzien van een symmetrische indeling. 

De commissie gaat met deze aandachtspunten op hoofdlijnen akkoord met 
de aanvraag en ziet de uitwerking graag tegemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord op hoofdlijnen. 
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