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Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie 
Waterland 

Commissie 
Vergaderdatum 
Vergaderlocatie 

Waterland 
26-o6-20l7 
Gemeentehuis 
Waterland 

Aantal adviesaanvragen: 8 
Waarvan herhalingen: 3 
Kleine commissie: 2 
Gemandateerd: 2 
Grote commissie: 4 

Vastgesteld: 

Bezoekers - aanvrager (Dhr. Van Duuren), inzake l7oo6o, Rozendaal i in Monnickdam 
- aanvrager O, inzake l7004S, Groote Noord lS in Monnickendam 
- aanvrager O, inzake l7003l, Kloosterdijk 3A in Monnickendam 
- aanvrager O, inzake l7oo62, Jaagweg l in Broek in Waterland 
- aanvrager O, inzake l7oo64, Havenbuurt 22 in Marken 

Aanwezig ir. Miranda Reitsma (voorzitter), ir. Anke Zeinstra (plv. architectlid); Arie Boezaard 
(rnonurnentenlid), Rinus Blok (burqerlid), j Marieke Leeverink (planfcelichter), ir. Kees 
van Hoek (plv. coördinator): 

l Omgevingsverqunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 2 

160129 Bouwadres Zeedijk 2 Uitdam 
Soort bouwwerk Woningcomplex Provinciaal monument 
Omschrijving groepsgebouw (blok 3) 
Aanvrager Marina Resort Poort van Amsterdam BV 
Welstandsnota Landelijk gebied 
Code gemeente Z-20l6-2S6 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

grote Bevindingen De gemachtigde en een omwonende (toehoorder) zijn bij de planbehandeling aanwezig. 
com. 12-12-2016 Voor het vakantiepark wordt een afzonderlijk ontwerp voorgelegd van een 

groepsgebouw op een nieuwaan te leggen locatie. Vooralsnog staat het gebouw in het 
water, in de toekomst staat het gebouw wellicht aan het water met zicht op de haven 
en vormt dan een front naar het water toe. Hoe de aansluiting op het vasteland zal 
worden is nog niet bekend. 
De locatie is vanuit het bestemmingsplan toegestaan en blijft ondanks de gedraaide 
positie binnen de aangegeven bouwvlek. 
De commissie wil de aanvraag graag aanhouden, het stedenbouwkundig plan en een 
gedetailleerde tekening van de omgeving zijn niet aanwezig. De visie achter de 
gedraaide bouwvlek is niet duidelijk. 
In eerste instantie roept de positie van het gebouw, de entree van het gebouw of de 
toeganq tot de diverse wooneenheden en het parkeren vragen op. 

Advies 12-12-2016 Aanhouden 

Mon. Advies i.z-t.z- Aanhouden 
2016 

grote Bevindingen De gemachtigde en een lid van de dorpsraad Uitdam zijn bij de planbehandeling 
com. 09-01-2017 aanwezig. Tevens is er een totaalbeeld aanwezig waaruit blijkt dat het blok qua richting 

is veranderd en ingekort. De uitwerking van het dubbel blok is in overeenstemming met 
de overige blokken in het plan. 
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Ook laat het totaalbeeld de inrichting van het terrein zien met de toegangsroute en de 
parkeerplaatsen. 
De achterzijde en een van de koppen grenst direct aan het water en is voorzien van een 
soort steiger aan het water. 
De commissie heeft geen bezwaar en gaat akkoord met de aanvraag. 

Advies 09-01-2017 Akkoord 

Man. Advies 09-01- Akkoord 
2017 

gemand. Bevindingen Er is een qewijziqd plan waarin de indeling en de gevels van de begane 
26-06-2017 grond zijn aangepast. Onder het gehele gebouw wordt een kelder 

aangebracht. Deze ligt compleet onder water en heeft dus geen zichtbare 
gevels. Verder worden er logiesfuncties toegevoegd die een andere, 
kleinere verdeling hebben dan het stramien. Hierdoor komen op de begane 
grond ramen of deuren achter de kolommen. De nieuwe gevelindeling op de 
begane grond heeft daarmee niets te maken met de indeling van het 
gebouwen de gevels op le verdieping. 

Bevindingen. 
De commissie heeft met name bezwaartegen de wijzigingen in de 
voorgevel op begane grond bij de logies 1 tim 9. Hier is de verdeling van 
ramen en deuren niet consistent uitgewerkt in relatie tot de gehele 
gevelopbouw en de verdeling van de markante houten kolommen. Dit zou 
op te lossen zijn door de ramen en deuren anders te verdelen: tussen de 
houten kolommen op regelmatige afstand een 3 deling ontwerpen. 
Het plan voldoet, naar de mening van de commissie, nog niet aan redelijke 
eisen van welstand. 

Aanpassing 29-06-2017: 
Er is een gewijzigd plan waarin de voorgevel op de begane grond bij de 
logies 1 tim 9 is aangepast. De verdeling van ramen en deuren is nu zodanig 
dat er een relatie is met de bovengelegen gevelindeling en de gehele 
gevelopbouw. 

Bevindingen. 
Het bouwplan is beoordeeld op grond van de criteria uit de gemeentelijke 
welstandsnota en voldoet, naar de mening van de commissie, aan redelijke 
eisen van welstand. 

Welstandscriteria landelijk gebied p35 

gemand. Advies Akkoord 

Mon. advies 

2 Preadvies (welstand) I Aantal voorqaande behandelinqen: 0 

170063 Bouwadres Veenderijgouw 17 Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving dakkapel 
Aanvrager L. Zwarter 
Architect W3 
Welstandsnota dorpsuitbreidingen Broek in Waterland en objectgericht dakkapellen 
Code gemeente VO-2017-044 
Bestemminqsplan Voldoet aan bestemminqsplan 

gemand. Bevindingen Het bouwplan betreft een dakkapel in het hoge dakvlak van één woning van 
26-06-2017 een 2 onder i kap. Erzijn diverse dakkapellen afwijkend van de nota of 

zonder vergunningen gebouwd in dit gebied. 
Bevindinqen. 
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.' . 
De dakkapel is niet in overeenstemming met de objectgerichte criteria voor 
dakkapellen, omdat de dakkapel in het bovenste deel van hetdakvlak is 
geplaatst. Daarbij ligt de dakkapel te dicht bij de hoekkeper en de nok. 
De commissie ziet geen reden om van de nota afte 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. 

Welstandscriteria Objectgerichte criteria 

gemand. Advies Niet Akkoord 

3 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

17°060 Bouwadres Rozendaal a Monnickendam 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving tuinhuis 
Aanvrager R. van Duuren 
Architect T. Pronk 
Welstandsnota historische kern Monnickendam en objectgerichte criteria voor dakkapellen 
Code gemeente Z-2017-ll5 
Bestemminqsplan Voldoet aan bestemminqsplan 

kl_cam Bevindingen De indieners van het plan zijn aanwezig om een toelichting te geven. 
26-06-2017 Het bouwplan betreft het oprichten van een tuinhuis op een achtererf op de 

plaats van een reeds gesloopte schuur. Het tuinhuis is ingericht om te 
kunnen gebruiken als zorgwoning met een dakkapel in beide dakvlakken. 
Ernaast staat bij de buren een bijgebouw met dakkapellen, maar deze zijn 
nooit vergund. Het tuinhuis is groter dan de oorspronkelijke schuur en wordt 
uitgevoerd in hout op een gemetselde plint. 
Bevindingen. 
Het tuinhuis is duidelijk te zien vanuit de openbare ruimte achter het erf. 
Het is in stijlontworpen en passend. Dakkapellen op bijgebouwen zijn 
echter volgens de nota niet toegestaan. 
De commissie ziet echter geen reden om afte wijken van de nota als het 
gaat om de dakkapellen. Een dakraam zou uiteraard kunnen. 
Het plan voldoet, naar de mening van de commissie, niet aan redelijke eisen 
van welstand, tenzij de dakkapellen vervallen. 

Welstandscriteria Objectgerichte criteria 
kl_cam Advies Niet akkoord, tenzij 

4 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

170065 Bouwadres Zuideinde 21 Monnickendam 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving veranderen kapconstructie op bijgebouw 
Aanvrager W. de Visser 
Architect Jan Meerman 
Welstandsnota historische kern Monnickendam 
Code gemeente Z-2017-129 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

kl_cam Bevindingen Het bouwplan betreft het herbouwen van de achteraanbouw van een 
26-06-2017 woning. Het schilddak wordt een zadeldak en is iets hoger dan de bestaande 

kap. De aanbouw heeft houten gevelbekleding, terwijl de bestaande 
aanbouw gemetseld is. Ook de kopgevel is van hout. 
Op de aanbouw komt een dakkapel net zoals de dakkapel die in 2010 
vergund is. 
Bevindingen. 
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Een dakkapel op een aanbouw is niet toegestaan, maar aangezien de 
dakkapel eerder is vergund, is deze bij uitzondering mogelijk. 
Houten gevels zijn niet gebruikelijk in de historische kern en een gemetselde 
gevel heeft de voorkeur te meer daar de bestaande aanbouwook al 
gemetseld is. De topgevel zou wel met hout bekleed kunnen worden. 
Het plan voldoet, naar de mening van de commissie, niet aan redelijke eisen 
van welstand, tenzij de gevels gemetseld zijn zoals bij de bestaande 
aanbouw. 

Welstandscriteria Objectqerichte criteria 

kl_cam Advies Niet akkoord, tenzij 

5 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 2 

l.70045 Bouwadres Groote Noord l.5 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-2017-030 
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 hel/end 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. ZU vraagt om overleg met 
de aanvrager. Op voorhand geeft zi] 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 bi] 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 zUn geheelopnieuw te metselen, 
de 'oortjes'te laten verval/en 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 

Bevindingen De indieners van het plan zijn aanwezig om een toelichting te geven. Er is 
26-06-2017 een 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. 
Bevi nd i ngen. 
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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. 

Welstandscriteria Gebiedsqerichte criteria 

Advies Niet Akkoord 

Mon. advies Niet Akkoord 

6 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: l 

l.7003l. Bouwadres Kloosterdijk 3A Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving dakkapel in zijdakvlak 
Aanvrager W. Berkhout 
Architect W3 
Welstandsnota gebeidsgericht Landelijk gebied en objectgericht dakkapellen 
Code gemeente VO-20l7-02l 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

grote 
com. 

Bevindingen 
15-05-2017 

De aanvrager en de gemachtigde zijn bij de planbehandeling aanwezig. Bij een 
vrijstaande woning (hoofdgebouw met verschillende bijvolumes) is in het zijdakvlak 
(gericht naar het openbaar gebied) een dakkapel geplaatst naast een reeds bestaande 
dakkapel. 
Het betreft een aangekapte dakkapel afgedekt met dakpannen, houten gevelbekleding 
en ramen met roede verdeling en twee openslaande deuren. 
Gezien de deuren en de laag geplaatste positie in het dakvlak gaat het eigenlijk om een 
dakopbouw. 
De commissie maakt bezwaar. De dakkapel voldoet niet aan de criteria uit het 
gemeentelijke welstandsbeleid qua hoogte, aankapping en breedte. Tevens worden 
deuren als een wezensvreemd element in een dakkapel gezien. 
De commissie ziet geen reden om van de criteria af te wijken en gaat niet akkoord met 
de aanvraag. Zij geeft als overweging mee eventueel twee losse dakkapellen te 
plaatsen of te kiezen voor een dakopbouw conform de criteria uit de gemeentelijke 
welstandsnota. 

Advies 15-05-2017 Niet akkoord! nader overleg 

Bevindingen 
26-o6-20l7 

De ontwerper van het plan is aanwezig om een toelichting te geven. Er is 
een aangepast plan waarin de reeds gebouwde dakkapel is aangepast. De 
deuren in de dakopbouw zijn vervallen! maar de opbouw is nog wel 
gecombineerd met een dakkapel. Het geheel is plat gedekt en met hout 
bekleed. 
Bevindingen. 
Het geheel is niet passend en het dakvlak wordt te veel aangetast. Twee 
kleinere! losse dakkapellen in lijn! geeft een rustiger beeld. Elke dakkapel 
zou dan drie ramen in plaats van vier moeten hebben om het dakvlak in 
voldoende mate intact te laten. De commissie adviseert de dakkapel zover 
mogelijk van de topgevel! de dijk plaatsen! en het boeideel te verkleinen .. 
Het plan voldoet! naar de mening van de commissie. niet aan redelijke eisen 
van welstand. 

Welstandscriteria Objectgerichte criteria 

Advies Niet akkoord, nader overleg 

7 Omgevinqsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

l.70062 Bouwadres I Jaagweg l. Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
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Omschrijving dakkapel op bijgebouw 
Aanvrager E. van Berkum 
Architect Q-Fresco 
Welstandsnota gebeidsgericht Landelijk gebied en objectgericht dakkapellen 
Code gemeente Z-20l7-l02 

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen De indieners van het plan zijn aanwezig om een toelichting te geven. 
26-o6-20l7 Het bouwplan bestaat uit vervangende nieuwbouw in dezelfde stijl. 

De bestaande schuur is beeldbepalend maar in een te slechte staat om te 
renoveren. De nieuwbouw wordt gebruikt als zorgwoning en kent enkele 
aanpassingen ten opzichte van de bestaande schuur, zoals het plaatsen van 
een dakkapel, diverse dakramen en het vergroten van twee ramen. Ook de 
goot- en nokhoogte worden iets verhoogd. De rabatdelen worden 
vervangen door gepotdekselde delen zoals bij het hoofdgebouw. 
Bevindingen. 
Nok- en gootverhoging zijn bij een beeldbepalend pand niet toegestaan. 
De dakkapel voldoet niet aan de objectgerichte criteria voor dakkapellen, 
omdat deze is geplaatst op een bijbehorend bouwwerk. 
De aanpassingen van de ramen zijn geen probleem. Passender is dat de 
dubbele openslaande deuren een borstwering hebben. Materialisatie en 
detaillering sluiten aan op het hoofdgebouwen zijn akkoord. 
Nipt akkoord, tpmij bovenstaanrie oprnerkinqen ten aanzien van <J0ot- en 
nokhooqte, dakkapel en openslaande deuren zijn verwerkt. 

Welstandscriteria Objectqerichte criteria 

Advies Niet akkoord, tenzij 

8 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

3.70064 Bouwadres Havenbuurt 22 Marken 
Soort bouwwerk Erfafscheiding 
Omschrijving plaatsen windschermen rondom terras 
Aanvrager Café De Visscher 
Welstandsnota historische kern Marken 
Code gemeente Z-20l7-ll0 

Bestemminqsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen De indieners van het plan zijn aanwezig om een toelichting te geven. Tevens 
26-o6-20l7 is er een buurtbewoner aanwezig. 

Bij een bestaand terras op het talud van de kade aan de overkant van de 
weg bij een café, worden de bestaande terrasschermen vervangen door 
schermen die verhoogd kunnen worden tot ca. zrn. De schermen bestaan 
uit een stalen frame met glas. 
Het terras heeft een vergund zonnescherm in het midden op een vaste 
hoogte. 
Bevindingen. 
De maximale toegestane hoogte voor terrasschermen is volgens het 
bestemmingsplan l.S m. De commissie ziet geen reden om afte wijken van 
de maximale hoogte van het bestemmingsplan, maar is van mening dat het 
beter is vanwege de bijzondere ligging aan de haven om de terrasschermen 
juist lagerte maken. 
Het plan voldoet, naar de mening van de commissie. niet aan redelijke eisen 
van welstand, tenzij de terrasschermen maximaal a.ç m hoog zijn. 

Welstandscriteria 

Advies Niet akkoord, tenzij 
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