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Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie 
Waterland 

Commissie 
Vergaderdatum 
Vergaderlocatie 

Waterland 

Vastgesteld: 

24-07-2017 
Gemeentehuis 
Waterland 

Aantal adviesaanvragen: 8 
Waarvan herhalingen: 3 
Grote commissie: 8 

Aanwezig ir. Miranda Reitsma (voorzitter): Arie Boezaard (monurnentenlid): ing. ~ico 
Zimmermann (architectlid): Rinus Blok (burqerlid): Marieke Leeverink (plantoelichter): 
Willy Meekes (coordinator): 

Bezoekers -aanvrager 0, inzake Groote Noord 15 Monnickendam 
-architect (L inzake Zeedijk 13 Zuiderwoude 
-aanvrager 0, inzake Kets 40 op Marken 
-gemachtigde 0, inzake Noordeinde 128 Monnickendam 
-aanvrager 0, inzake Kerkbuurt 155 Marken 

1 Preadvies (monument) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

170072 Bouwadres Oosterweg M23 
Soort bouwwerk Individuele woning Gemeentelijk monument 
Omschrijving Splitsen van een monumentale Stolp 
Aanvrager G. Braaksma 
Welstandsnota stolpen / Monumenten / Landelijk gebied 
Code gemeente VO-2017-026 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na advies 

van welstandscommissie 

Bevind ingen Een bestaaride stolp wordt gesplitst. De commissie heeft een bezoek ter 
24-07-2017 plaatse gebracht. 

Zowel op de begane grond als op de verdieping wordt een deel van 
bestaande muur geïsoleerd en dicht gezet waarbij het vierkant intact blijft. 
Er vinden geen gevelwijzigingen plaats 
De commissie heeft geen bezwaar en kan op hoofdlijnen akkoord gaan, zij 
ziet de uitwerkingen tegemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies 

Mon. advies Akkoord op hoofdlijnen 

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

Bouwadres Noordeinde 128 Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning Gemeentelijk monument 
Omschrijving intern verbouwen van de woning 
Aanvrager R.M. Boonzajer Flaes 
Welstandsnota Historische kern Monnickendam / monumenten 

170071 
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Code gemeente Z-20~7-~43 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen De aanvrager en de architect zijn bij de planbehandeling aanwezig. De 
24-o7-2m7 commissie heeft de situatie ter plekke bekeken. 

De woning wordt voorzien van een andere indeling waarbij de trappartij 
wordt verplaatst. Tevens wordt de vloer uitgevla kt en geïsoleerd. De 
bestaande balken blijven zoveel mogelijk gehandhaafd. Aan de gevels 
wordt de goot tussen de gevels aangepast. 
De commissie gaat akkoord, de aanpassingen tasten de monumentale 
waarde van het huis niet aan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord 

Mon. advies Akkoord 

3 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 4 

170045 Bouwadres Groote Noord 15 Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning Beschermd stadsgezicht 
Omschrijving verbouwen garage tot woning 
Aanvrager R. Schweiger 
Architect Van Leeuwen De Rijp 
Welstandsnota historische kern Monnickendam 
Code gemeente VO-20~7-030 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 

grote Bevindingen Het betreft het verbouwen van een garage tot woning. Het bestaande volume bestaat 
com. 15-05-2017 uit een plat afgedekt deel en een deel dat voorzien is van een flauw hellend zadeldak. 

Het totaalvolume wordt nu afgedekt door middel van een mansardekap. De topgevel 
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 

Man. Advies 15-05- Niet akkoord, nader overleg 
2017 

grote Bevindingen Het plan is aangepast, de begane grondgevel wordt nu in stucwerk met blokmotief 
com. 29-05-2017 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 geheelopnieuw te metselen, 
de 'oortjes' te laten vervallen en de indeling op de nieuwe gevel af te stemmen. 
Vooralsnog gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag. 

Advies 29-05-2017 Niet akkoord, nader overleg 

Man. Advies 29-05- Niet akkoord, nader overleg 
2017 

grote Bevindingen De indieners van het plan zijn aanwezig om een toelichting te geven. Er is een 
com. 26-06-2017 gewijzigde tekening waarin de opmerkingen van de commissie deels zijn verwerkt. De 

voorgevel wordt niet opnieuwopgemetseld. 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. 
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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 voor een 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, nader overleg 

Man. Advies 26-06- Niet akkoord, nader overleg 
2017 

grote Bevindingen Er is een constructief rapport aanwezig en het plan is aangepast. 
com. 10-07-2017 In de voorgevel worden nu twee gevelopeningen geplaatst in de bestaande 

gevelopening en wordt de voorgevelopgevuld 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. 

Advies 10-07-2017 Akkoord op hoofdlijnen 

Man. Advies 10-07- Akkoord op hoofdlijnen 
2017 

Bevindingen De ontwerper en de aanvrager zijn bij de planbehandeling aanwezig. Er ligt 
24-07-201) een plan tertafel waarbij tussen en onder de nieuwe kozijnen een houten 

invulling komt, De bestaande gemetselde gevel blijft behouden. In de 
houten topgevel komen twee gevelopeningen. 
Materialen topgevel: hout red cedar donkergroen met witte windveren. 

De commissie maakt bezwaartegen de invulling van hout op de begane 
grond. Als alternatief wordt een metselwerk invulling voorgelegd. De 
commissie kan hiermee in principe akkoord gaan indien er voor een 
baksteen wordt gekozen die aansluit op de bestaande steen. De commissie 
zal de nieuwe steen op locatie bemonsteren. 
De commissie kan op hoofdlijnen mee akkoord gaan met een metselwerk 
invulling en ziet de principe details en de bemonstering graag tegemoet. 
Tevens geeft zij aan dat de nieuwe kozijnen dienen te zijn voorzien van 
echte roeden. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 

Mon. advies Akkoord op hoofdlijnen 

4 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

1.70070 Bouwadres Kets 40 op Marken 
Soort bouwwerk Individuele woning Beschermd stadsgezicht 
Omschrijving plaatsen van 2 dakkapellen, kozijnen en zonnepanelen 
Aanvrager M.R. van Altena 
Welstandsnota Historische Kern Marken 
Code gemeente VO-2m7-042 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen De aanvrager is bij de planbehandeling aanwezig evenals een toehoorder 
24-07-2017 vanuit de Ver. Oud Marken. 

Het betreft een tweelaagse woning met zadeldak die aan de voorgevel 
voorzien wordt van twee, kleine en boven elkaar gelegen ramen. Tevens 
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wordt in het rechter dakvlak een dakkapel als bestaand geplaatst met 
daarboven een aantal zonnepanelen. Het rechter dakvlak is zichtbaarvanuit 
de openbare ruimte. 

De commissie constateert dat de ligging van de bestaande dakkapel op de 
tekening niet klopt, deze ligt meer naar het midden van het dakvlak. Omdat 
door een tweede dakkapel het toegestane percentage in de breedte wordt 
overschreden, ontstaat een te dominant beeld waarin de dakkapellen te 
weinig ondergeschikt zijn. De commissie spreekt daarom haar voorkeur uit 
voor een dakraam of kleine dakkapel. 
Voor wat betreft de zonnepanelen gaat de commissie niet akkoord. 
Conform het gemeentelijke welstandsbeleid (loketcriteria voor dakramen, 
zonnepanelen en zonnecollectoren) zijn zonnecollectoren in het 
beschermde stads- en dorpsgezicht alleen toegestaan op (delen van) 
dakvlakken die niet of nauwelijks zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. 
De commissie heeft geen bezwaartegen de wijziging in de voorgevel, de 
twee toegevoegde kleine ramen. 

In afwachting van een aangepast voorstel gaat de commissie vooralsnog 
niet akkoord met de aanvraag. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Niet akkoord, nader overleg 

Man. advies Niet akkoord, nader overleg 

5 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

'170074 Bouwadres Kerkbuurt '155 Marken 
Soort bouwwerk Individuele woning Beeldbepalend pand 
Omschrijving aanbrengen van een doorgang tussen twee kappen 
Aanvrager J. Vermeer 
Welstandsnota Historische Kern Marken 
Code gemeente VO-20~7-023 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen De aanvragers zijn bij de planhandeling aanwezig evenals een toehoorder 
24-O7-20~7 vanuit de Ver. Oud Marken. 

Het betreft een beeldbepalende woning: eenlaags en uitgevoerd in donker 
hout met een zadeldak en een bijvolume, ook met kap dwars op de kap van 
het hoofdvolume. 
Tussen de kopgevel van het hoofdvolume en de kap van het bijvolume 
wordt een tussenlid (met rechte zijwangen) geplaatst, uitgevoerd in zink. 
Hiertoe wordt intern de trap verdraait en geeft zo ook toegang tot de zolder 
van het kleine volume. 

De commissie maakt bezwaar tegen het tussenlid, deze is zichtbaar vanuit 
de openbare ruimte en wordt qua massa en materiaalkeuze niet passend bij 
de woning en binnen het beschermd dorpsgezicht gevonden. 
De commissie geeft als overweging mee de doorgang te versmallen naar 
maximaal ~.50m uitwendig en deze uit te voeren met een plat bitumen 
gedekt dakje en houten zijwangen, zodat het tussenlid minder zichtbaar en 
minder dominant is. 
Vooralsnog gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Niet akkoord, nader overleg. 

Man. advies Niet akkoord, nader overleg 
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6 Overige adviesaanvraqen I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

170073 Bouwadres Bernardlaan Monnickendam 
Soort bouwwerk Bijzonder bouwwerk 
Omschrijving stedenbouwkundig programma van eisen 'De Regenboog' school 
Aanvrager gemeente Waterland 
Welstandsnota uitbreidingen Monnickendam 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemm ingsplan, er is een projectbesluit of partiële 

herziening van het bestemmingsplan nodig 

Bevindingen 
24-07-20:17 

De architect, de begeleider vanuit de gemeente en de initiatiefnemer zijn 
bij de planbehandeling aanwezig. 

Het betreft de invulling van een terrein met 4:1 appartementen. Aan de hand 
van een SPvE wordt het plan toegelicht. Het plangebied ligt aan De Werf en 
de Bernardlaanlaan en het voorkeursmodel wordt toegelicht. 
Het parkeren vindt zowelondergronds als op maaiveld niveau plaats. Het is 
van belang dat de Bernardlaan zijn groene karakter behoud. 
Enkele uitgangspunten zijn baksteenarchitectuur als thema voor de 
vormgeving, zorgvuldige inpassing en afstemming op de belendende 
bebouwing. Er is sprake van een hoofdopzet in twee volumes waarvan één 
volume met maximaal 4 bouwlagen aan de Bernhardlaan en één volume 
met maximaal 5 bouwlagen aan de Swaensborch. De volumes kennen 
representatieve gevels die de ruimte langs de weg begeleiden/begrenzen en 
kennen tevens een zekere wandvorming met aan de Bernhardlaan een 
duidelijk hoek-/hoogteaccent De volumes worden voorzien van een plat 
dak en komen op een L- vormig grondplan. Geen uitstekende balkons, maar 
eventueel half verdiepte loggia's in de gevel. 

De commissie heeft waardering voor het plan en is gelukkig met de keuze 
om het front aan de Bernhardlaan te breken. De beeldkwaliteitseisen zijn 
passend bij de locatie. Ten overvloede wijst de commissie op het belang een 
sterk gevelbeeld te ontwerpen waarin het gebruik van de buitenruimte zo 
min mogelijk het aangezicht bepaalt. 

Welstandscriteria 

Advies Collegiaaloverleg 

7 Preadvies (welstand) 

170067 Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

grote Bevindingen 
com. 1.0-07-201.7 

I Aantal voorgaande behandelingen::1 

Broekermeerdijk 30C Watergang 
Individuele woning 
Oprichten van een woonhuis 
C. Powell 
VDM woningen 
gebiedsgericht Landelijk gebied 
VO-20l7-038 
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. 
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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. 

Advies 10-07-2017 Niet akkoord, nader overleg 

Bevindingen Het plan is aangepast: de houten topgevel wordt tot aan de onderkant van 
24-O7-20~7 de goot doorgezet, de kozijnen zijn voorzien van een bovenlicht en op de 

verdieping zijn de kozijnen voorzien van raamhout. 
De commissie constateert 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. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Aanhouden 

8 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: ~ 

:1.7°033 Bouwadres Zeedijk :1.3 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 

Advies 18-04-2017 

Bevindingen 
24-o7-2m7 

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 materiaa/). 
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. 

Akkoord op hoofdlijnen 

De architect is aanwezig om een ander ontwerp 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. 
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.. 

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 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 aanvraag wordt daarom aangehouden. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Aanhouden 
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