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Aantal adviesaanvragen: ao 
Waarvan herhalingen: 3 
Kleine commissie: 4 
Grote commissie: 6 

Aanwezig ir. Miranda Reitsma (voorzitter), ing. Nico Zimmermann (gemantI. architecthd), Rinus 
I 

Blok (burqerlid), ir. ing. Sjef Kwakman (burqerlid), Joost Buchner (rnonumentenlidlj 
Marieke Leeverink (plantoelichter), Sybren Bruinsma (plantoelicbjer), Willy Meekes 
(coördinator), 

Bezoekers -Hr. De Jonge, architect, inzake Noordmeer a, Broek in Waterland 
- '1/' 1/1/ ,inzake Eilandweg ~s, Broek in Waterland 
-W3 (qemachtiqde), inzake De Erven a, Broek in Waterland 
- 1/ 1/" inzake Dorpsstraat 92, Watergang 
- 1/ 1/, , inzake Kanaaldijk 9~A, Watergang 
- eigenaar, inzake Middendarnç-z, Monnickendam 

~ Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

170016 Bouwadres Kerkbuurt 199 in Marken 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen Beschermd dorpsgezicht 
Omschrijving plaatsen van een speeltoestel 
Aanvrager M. Prent 
Welstandsnota uitbreidingen Marken 
Code gemeente Z-20~7-0~4 
Bestemminqsplan Voldoet aan bestemminqsplan 

kl_com Bevindingen Op het achtererfvan een eindwoning van een z-onder-a kapper wordt een 
20-02-20~7 blank houten speeltoestel geplaatst. 

De commissie constateert dat het speeltoestel goed zichtbaar is vanaf de 
openbare weg. Zij gaat daarom niet akkoord, tenzij het speeltoestel wordt 
voorzien van een gedekte donkere kleur. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 
kl_cam Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan 

2 Omgevingsverqunning (verbouwingl I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Leeteinde 7 in Broek in Waterland 
Niet van Toepassing Beschermd dorpsgezicht 
plaatsen van zonnepanelen op het zijdakvlak 
R.G. Kamphues 
Historische kern Broek in Waterland 
Z-20~7-020 
Voldoet aan bestemmingsplan 

170017 
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kl_cam Bevindingen Op het zijdakvlak van een woning en aanbouw, onderdeel uitmakend van 
20-02-20l? een ensemble van 4 gebouwen, worden op 310caties zonnepanelen 

aangebracht. De panelen zijn gericht op het landelijk gebied en de 
sportvelden en verder nauwel ijks zichtbaar vanuit de openbare ruimte. De 
commissie gaat om die reden akkoord met de aanvraag. 

Welstandscriteria Gebieds- en objectgerichte criteria 
kl_cam Advies Akkoord 

3 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

1?0018 Bouwadres Buurterstraat 4 op Marken 
Soort bouwwerk Niet van Toepassing Beschermd dorpsgezicht 
Omschrijving Plaatsen van Zonnepanelen 
Aanvrager P. van der Vis 
Welstandsnota Zonnepanelen 
Code gemeente Z-20l?-021 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

kl_cam Bevindingen Op het naar het zuiden gerichte dakvlak van twee zadeldaken worden 
20-02-20l? zonnepanelen aangebracht. De panelen zijn goed zichtbaar vanuit de 

openbare ruimte. De zonnepanelen voldoen aan de loketcriteria uit de nota 
welstand. Op de locatie is regulier welstandstoezicht van kracht. De 
commissie gaat derhalve akkoord met de aanvraag. 

Welstandscriteria Gebieds- en objectgerichte criteria 
kl_cam Advies Akkoord 

4 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: l 

17°010 Bouwadres Noordmeer 1 in Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving wijzigen gevels stolp 
Aanvrager M. van Doorik-Erners 
Welstandsnota gebiedsgericht Landelijk gebied en objectgericht stolpen 
Code gemeente VO-20l6-o84 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen In een bestaande stolp worden in de westgevel een extra deurkozijn en een raamkozijn, 
06-02-201.7 en in de zuidgevel een extra raamkozijn toegevoegd in maat, schaal en detaillering 

uitgevoerd als bestaand. 

Aangezien er ook in de andere gevels nog het een en ander verandert stelt de commissie 
voor dat het voorstel wordt aangehouden tot de aanvraag compleet is. Zij ziet de 
definitieve aanvraag met alle gevels, plattegronden, doorsneden en details tegemoet. 

Advies 06-02-201.7 Aanhouden 

kl_cam Bevindingen In de vier gevels van een stolp worden raam- en deurkozijnen toegevoegd. 
20-02-20l? In de oostgevel worden de bestaande raamkozijnen vervangen door 3 brede 

verdieping hoge glaspuien. In de zuidgevel (tevens voorgevel) wordt een 
raamkozijn toegevoegd als bestaand en de bestaande voordeur vervangen 
door een glasdeur. In de noordgevel worden de twee bestaande staldeuren 
vervangen door deurkozijnen met bovenlicht. De westgevel is, samen met 
de zuidgevel, het meest zichtbaar vanaf de openbare ruimte en zal worden 
voorzien van een nieuwe entreedeur met twee nieuwe raamkozijnen, 
uitgevoerd als die in de bestaande woning aanwezig zijn. De bestaande 
stalramen zullen worden vervangen door gelijkvormige nieuwe stalramen. 

De commissie is van mening dat de herkenbaarheid van de oorspronkelijke 
functie als stolpboerderij wordt gerespecteerd. Het openmaken van de 
oostgevel met grote glaspuien is vanuit de openbare ruimte nauwelijks 
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zichtbaar maartast de gevelmassa teveel aan. De bovenlichten boven de 
nieuwe deuren in de noordgevel acht de commissie te rijk voor het 
oorspronkelijke stalbeeld. 
De commissie kan op hoofdlijnen akkoord gaan en vraagt aandacht voor de 
volgende onderdelen. De middelste glaspui in de oostgevel dient in de 
breedte te worden teruggebracht tot 4 raamdelen en de bovenlichten 
boven de nieuwe deuren in de noordgevel dienen te vervallen. 

Welstandscriteria Gebieds- en objectgerichte criteria 

kl_cam Advies Akkoord op hoofdlijnen 

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

17°019 Bouwadres Middendam 5-7 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Bijzonder (openbaar) bouwwerk Rijksmonument 
Omschrijving plaatsen van een luchtafvoerpijp 
Aanvrager Restaurant De Waegh 
Welstandsnota Historische kern Monnickendam / beschermde monumenten 
Code gemeente Z-20l6-2g0 

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen De aanvrager is bij de planbehandeling aanwezig. 
20-02-20l7 Aan de achterzijde van het pand is tegen de aanbouween hoge 

luchtafvoerpijp geplaatst. 

De commissie ziet de geplaatste afvoerpijp als een forse aantasting van het 
gebouw, een rijksmonument en kan dan ook niet akkoord gaan. 

Aangezien de milieudienst heeft aangegeven dat de luchtafvoerpijp niet 
hoog hoeft te zijn adviseert de commissie de bestaande afvoerpijp te 
verwijderen en alleen de kop te plaatsen daar waar de afvoerpijp uit de 
gevel komt. Concluderend gaat de commissie daarom niet akkoord met de 
aanvraag tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan 

Mon. advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan 

6 I Aantal voorgaande behandelingen: 2 

160116 

Omgevingsvergunning (monument en bouwen) 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

De Erven 1 Broek in Waterland 
Individuele woning 
verbouwen woning 
J. van der Kwast 
Historische kern Broek in Waterland 
Z-20l7-024 
Voldoet aan bestemmingsplan 

Rijksmonument 

grote 
com. 

Bevindingen 
~7-~O-20~6 

Toelichting: 
Dit betreft een vooroverleg over de verbouwing van een rijksmonument. De architect en 
aanvrager zijn voor toelichting aanwezig. 

o Op de begane grond worden twee ruimtes met elkaar verbonden door het 
doorbreken van een wand. 

o Enkele dakramen worden bijgeplaatst en het verzoek is om de bestaande 
dakramen te vervangen. De aanvrager stelt voor om de dakramen 
eventueel in het bijgebouw te hergebruiken. 

o Naast de huidige dakkapel in het achterdakvlak wordt een tweede 
dakkapel in dezelfde uitvoering geplaatst. 

Dhr. A. Boezaard is op locatie geweest om de situatie te beoordelen. 
o Het doorbreken van de wand is denkbaar, tenzij er aan beide zijden en aan 

de bovenzijde een deel van de wand behouden blijft. In de hoeken bij 
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voorkeur een ronde aansluiting maken, zodat de oorspronkelijke 
scheidingswand herkenbaar blijft. 

• Het vervangen van de dakramen is niet denkbaar, aangezien het zeer 
zeldzame gietijzeren dakramen uit ~96~ betreft, die onderdeel zijn van het 
rijksmonument. De dakramen kunnen middels een voorzetraam geisoleerd 
worden. Tegen het verplaatsen van de dakramen binnen het hoofdgebouw 
heeft de commissie geen bezwaar. Er wordt nog geen uitspraak gedaan 
over de mogelijkheid om ze in het bijgebouw te plaatsen. De commissie 
komt hier na overleg op terug. 

· Tegen het wijzigen van de dakkapel/ toepassen van twee nieuwe 
dakkapellen heeft de commissie geen bezwaar. 

· De commissie wijst erop dat er achter plafonds en wanden mogelijk 
waardevolle elementen kunnen zitten, de verbouwing moet in nauw 
overleg met medewerkers van monumentenzorg geschieden. 

Gelet op bovenstaande punten wordt het plan op hoofdlijnen akkoord bevonden. De 
commissie ziet een uitgewerkt bouwplan met belangstelling tegemoet. 

Advies ~7-~o-2m6 Akkoord op hoofdlijnen 

Mon. Advies ~7-~O- Akkoord op hoofdlijnen 
2m6 

grote Bevindingen De architect en de aanvrager zijn bij de planbehandeling aanwezig. De basispunten, 
com. 28-~~-20~6 zoals in de vorige vergadering besproken zijn meegenomen in het definitieve ontwerp 

met uitzondering van het vervangen van de gietijzeren dakramen. En er worden twee 
nieuwe dakramen in de rechter dakvlak van de aanbouw geplaatst. 
De situatie van de gietijzeren dakramen blijft als bestaand, deze worden niet vervangen 
en er wordt geen voorzetraam voor geplaatst. De aanvrager geeft aan dat herstel 
kostbaar is en verplaatsen van deze dakramen geen optie is gezien de slechte staat van 
de dakramen. 
Er zijn detailtekeningen aanwezig van de doorbraak, de nieuwe dakramen en de 
dakkapel. 

De commissie is niet overtuigd over de toe te passen detaillering van de dakkapel en 
gaat derhalve niet akkoord met de aanvraag tenzij de dakkapel wordt uitgevoerd 
conform de bestaande dakkapel. 
Voor wat betreft de bestaande dakramen wordt nog naar een oplossing gezocht, 
voorlopig blijven ze in de huidige toestand behouden. 

Advies 28-n-2o~6 Niet akkoord, tenzij 

Man. Advies 28-~~- Niet akkoord, tenzij 
2o~6 

Bevindingen Als lid van de MWW heeft de heer Boezaard 2X ter plaatse een bezoek 
20-02-20l? gebracht en geconstateerd dat de gietijzeren dakramen te slecht zijn om te 

repareren en heeft geadviseerd te zoeken naar dakramen die qua afmeting 
en vorm gelijk zijn, zonder tussenroede. 

De gemachtigde is bij de planbehandeling aanwezig om de aanpassingen 
toe te lichten. Er worden nu velux dakramen geplaatst en bij de dakkapel 
zijn de details aangepast aan de bestaande situatie en voorzien van 
monumentenglas. De dakramen worden iets verdiept aangebracht. 
De commissie heeft op zich geen bezwaar, aandachtspunt is het plaatsen 
van de dakramen binnen het vlak van de dakpannen. 
Concluderend gaat zij niet akkoord met de aanvraag tenzij aan 
bovenstaande voorwaarde wordt voldaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan 

Man. advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan 
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7 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

170013 Bouwadres Eilandweg 15 Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving vernieuwen kapberg tot woonhuis 
Aanvrager M van Doornik - Ermers 
Welstandsnota historische kern Broek in Waterland 
Code gemeente VO-20l6-057 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen De architect is bij de planbehandeling aanwezig. Het betreft een voorhuis 
20-02-20l7 met een aanbouw met daaraan vast een kaakberg. De kaakberg heeft aan 

drie zijden een verlaagd deel. 
Aangezien de kaakberg in een slechte staat verkeert is het nog niet zeker of 
deze in zijn qeheel, of anders delen ervan behouden kan blijven. Zo zullen 
de dakpannen worden hergebruikt. Wanneer deze wordt herbouwd dienen 
de details en de materialen te refereren aan de historische context. 

In de kaakberg wordt een tweede woning qerealiseerd, hiertoe wordt het 
verlaagde deel grenzend aan de aanbouw verwijderd en worden er nieuwe 
openingen gecreëerd. In de aanbouw, die direct grenst aan de openbare 
weg wordt, ter plaatse van een bestaande deuropening een loggia gemaakt 
met de entreepartij. Op de begane grond (behalve aan de straatzijde) 
worden grote gevelopeningen geplaatst met aan de tuinzijde ook grote 
gevelopeningen op de verdieping. Tevens worden in het dakvlak rondom 
meerdere dakramen geplaatst. 

De commissie heeft op hoofdlijnen geen bezwaar tegen de ingrepen. 
Gesproken wordt over de loggia in combinatie met de entreepartij en het 
aantal daklichten. Aandachtspunt is de hoeveelheid openinqen, tast het 
dakvlak aan. Met name de regelmatige plaatsing draagt hieraan bij. Een 
meer verspreide plaatsing zou het dakvlak meer intact laten. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 

8 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

170014 Bouwadres Dorpsstraat 92 in Watergang 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving verbouwen schuurtot appartement en bed & breakfast 
Aanvrager F. Brinkhorst 
Architect W3 
Welstandsnota gebiedsgericht Landelijk gebied 
Code gemeente VO-20l6-082 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen De gemachtigde is bij de planbehandeling aanwezig. 
20-02-20l7 Een bestaande schuur wordt gesloopt en op de fundering wordt een nieuw 

volume in de stijl van de oude schuur gerealiseerd. De schuur krijgt de 
functie wonen. 

De gevelopeningen worden deels aangepast en behouden. Belangrijkste 
wijziging is de aanpassing van de kopgevel aan de achterzijde. Hier komen 
zowel op de begane grond als daarboven gevelopeningen met 
schuifdeuren, en over deze hele kopgevel komt een balkon dat steunt op 
(witte) kolommen. Tevens worden deze grote gevelopeningen voorzien van 
luiken. 
Alle andere gevelopeningen in het volume worden voorzien van een 
roedeverdelinq, in de voorgevel komen houten deuren. De gevels worden 
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opgebouwd uit houten potdekselwerk als bestaand! de kopgevels krijgen 
een verticaal aangebrachte! houten bekleding. De kap wordt belegd met 
dakpannen! als bestaand. 

De commissie kan op hoofdlijnen akkoord gaan! aandachtspunten zijn het 
balkon aan de achterzijde! de afmeting van de luiken en het plaatsen van 
een glazen balustrade. 
Het balkon aan de achterzijde dientte worden versmald tot een breedte die 
overeenkomt met de breedte van de onderliggende pui en de kolommen 
dienen donker uitgevoerd te worden. De commissie adviseert tevens de 
luiken op het balkon iets smaller te maken in verband met de verhoudingen 
in het gevelbeeld en een transparent, donker spijlenhek toe te passen. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 

9 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: l 

170011 Bouwadres Kanaaldijk 91A in Watergang 
Soort bouwwerk Woningcomplex 
Omschrijving oprichten woongebouwen eengezinswoningen 
Aanvrager Wooncompagnie 
Welstandsnota gebiedsgericht Landelijk gebied 
Code gemeente Z-20l6-29l 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemminqsplan 

grote Bevindingen De architect en de project leider zijn bij de planbehandeling aanwezig. 
com. 06-02-2m7 Het betreft nu het appartementengebouw dat achter de rij (starters) woningen met 

doorlopende mansardekap komt te staan. Het gebouw heeft een schildkap, met op de 
hoeken en aan de koppen topgevels. 

De commissie heeft bezwaar tegen de uitwerking van de gevel van het gebouw 
grenzend aan de rij met woningen met mansardekap. Deze gevel is eigenlijk een 
achtergevel maar toont als een voorgevel. Dit is het gevolg van de stedenbouwkundige 
situatie. De gevel heeft een symmetrische uitwerking terwijl de situatie en de 
woningplattegrond niet symmetrisch is. De commissie geeft als suggesties mee de 
dakvorm aan te passen! de topgevels te laten vervallen of anders in te vul/en of de gevel 
anders in te delen. 
De commissie heeft geen bezwaar tegen de uitwerking van de rij met 
mansardewoningen. 
De aanvraag wordt vooralsnog aangehouden. 

Advies 06-02-2017 Aanhouden 

Bevindingen De architect en de projectleider zijn bij de planbehandeling aanwezig en 
20-02-20l7 lichten een nieuw voorstel toe. 

Aan de achterzijde van het gebouw! grenzend aan de rij woningen zijn de 
makelaars uit het ontwerp gehaald en wordt één topgevel helemaal en de 
andere topgevel vanaf de l ste verdieping met hout bekleed. De entree in het 
middelste deel wordt voorzien van een metselwerk lijst. 

De commissie kan hier in mee gaan en adviseert nog! ter wille van de 
hiërarchie in het gevelbeeld en de uitstraling naar het openbaar gebied! de 
gevels die gericht zijn naar de weg en het open gebied geheel uit te voren in 
metselwerk: zijnde de voorgevel en de rechter zijgevel. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en BKP 

Advies niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan 
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la Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

17°015 Bouwadres Hoogedijk 24 in Katwoude 
Soort bouwwerk Agrarisch bouwwerk 
Omschrijving verlengen ligboxenstal 
Aanvrager Firma Roos Katwoude 
Welstandsnota gebiedsgericht Landelijk gebied 
Code gemeente Z-2017-012 

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen Een bestaande serrestal wordt uitgebreid. Het materiaalgebruik sluit aan op 
20-02-2017 de bestaande stal, echter, de gemetselde plint aan de achterzijde wijkt qua 

hoogte afvan de plint in de langsgevels van de serrestal. Daarom gaat de 
commissie niet akkoord met de aanvraag tenzij de plint aan de achterzijde 
qua hoogte aansluit op de plint aan de zijkanten. 

Welstandscriteria Gebieds- en objectgerichte criteria 

Advies Niet akkoord tenzij aan de hoogte van de plint aan de achterzijde wordt 
aangepast. 
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