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Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie 
Waterland 

Commissie 
Vergaderdatum 
Vergaderlocatie 

Waterland 
28-10-2019 
Gemeentehuis 
Waterland 

Aantal adviesaanvragen: 4 
Waarvan herhalingen: 2 
Gemandateerd: 1 
Grote commissie: 3 

Aanwezig ir. Bastiaan Gribling (voorzitter), ing. Nico Zimmermann (gemand. arch' ectlid), Hans 
Boonstra (rnonurnentenlid), ir. ing. Sjef Kwakman (burqerlid), Marieke Leeverink 
(plantoelichter), Sybren Bruinsma (plantoelichter), 

Bezoekers 12:40 uur Aanvrager! inzake Lagedijk 16 in Katwoude 
12:50 uur Architect! inzake Keerngouw 5 in Broek in Waterland (bijl 
13:10 uur Architect! inzake Havenstraat 16 in Monnickendam 

1 Omgevingsvergunning (verbouwinq) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

190073 Bouwadres Uitdammer Dorpsstraat 8 Uitdam 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving uitbreiden bijbehorend bouwwerk en realiseren schuur 
Welstandsnota 2.4. Dorpslinten 
Code gemeente Z-2019-197 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen De aanvrager is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een aanvraag 
28-10-2019 omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bijbehorend bouwwerk 

en het realiseren van een schuur. Het betreft een twee-onder-één- 
kapwoning bestaande uit één bouwlaag met asymmetrisch zadeldak met 
aan de rechterzijde een aanbouw bestaande uit één laag met zadelkap. 
Deze aanbouw wordt aan de voorzijde verlengt. Detaillerinq, kleur- en 
materiaalgebruik als bestaand. 
Rechts van de aanbouw wordt een schuur gerealiseerd bestaande uit één 
laag met zadeldak. De gevels worden boven een metselwerken plint 
opgetrokken uit staande houten delen in de kleur blauw. 

Beoordel i ngskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota. deelgebied 2.4 
Dorpslinten. een welstandsgebied met een normaal beoordelingsniveau. 
Daarnaast heeft de commissie bij de beoordeling qebruik gemaakt van de 
criteria voor kleine bouwplannen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie acht het plan in principe voorstelbaar! maar heeft bezwaar 
tegen de kleur blauw. De commissie is van mening dat de schuur door de 
blauwe kleur te dominant wordt en niet meer ondergeschikt is aan het 
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hoofdgebouw. In de criteria voor bijbehorende erfbebouwing staat 
omschreven dat: 

- Het bouwwerk is ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 
- Materiaal en kleurgebruik bij een aangebouwd bouwwerk gevels 

afgestemd op of passend bij het hoofdgebouw. 
- Geen opvallende contrasterende kleuren. 

De commissie adviseert de schuur in een meer gedekte kleur uit te voeren 
en daarmee passend bij het hoofdgebouw. Het plan is niet akkoord, tenzij 
aan boven qesteld advies wordt voldaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

gemand. Advies Niet akkoord, tenzij 

2 Omqevingsvergunninq (verbouwinq) I Aantal voorgaande behandelinqen: 0 

19°°74 Bouwadres Havenstraat 16 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Bedrijfsgebouw Beschermd stadsgezicht 
Omschrijving intern wijzigen en wijzigen van de gevels 
Welstandsnota Historische kern Monnickendam 
Code gemeente Z-20l9-l86 

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemminqsplan 

Bevindingen De ontwerper is aanwezig. Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning 
28-l0-20l9 voor het wijzigen van de voorgevel van een bedrijfsgebouw gelegen in een 

rij woonhuizen in het beschermd stadsgezicht Monnickendam. Het 
bedrijfsgebouw bestaat uit twee lagen met flauw hellend zadeldak. De 
bestaande voorgevel bestaat uit een metselwerk onderbouw met 
daarboven een houten topbeschot. Dit wordt gewijzigd waarbij de topgevel 
duidelijk wordt afgezonderd van de onderbouw. De voorgevel krijgt een 
kader van gepatineerd zink en ook de topgevel wordt voorzien van zinken 
delen. Het metselwerk wordt vervangen en de onderbouw krijgt een 
invulling van glazen puien in stalen kozijnen. Hierdoor ontstaat een meer 
eigentijds beeld. 

Beoordel ingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.3 

Historische kernen, een gewogen welstandsgebied met een bijzondere 
beoordeling. 

Bevindingen commissie: 
De commissie kan zich een meer eigentijds beeld goed voorstellen, ook 
omdat het gebruik als kantoorruimte hiertoe aanleiding geeft. Wel geeft zij 
aan moeite te hebben met de geleding van de voorgevel. Hiervoor doet de 
commissie een aantal suggesties: de voorgevel geheel in metselwerk 
uitvoeren (met inachtneming van de voorkomende aanwezige horizontale 
belijning in het straatbeeld) of de zinken topgevel iets te laten zakken zoals 
gebruikelijk is in de omgeving. De commissie vraagt hiertoe een nadere 
ontwerpstudie te maken. Om bovenstaande reden adviseert de commissie 
het plan aan te houden en ziet zij een aangepast plan met belangstelling 
tegemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Aanhouden 

Mon. advies Aanhouden 
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3 (nieuwbouw) 

190062 Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

grote Bevindingen 
com. ~6-09-20~9 

I Aantal voorgaande behandelinqen: 1. 

Advies 16-09-2019 

Keerngouw 5 in Broek in Waterland (bij) 
Individuele woning Beeldbepalendpand 
nieuwbouw op erf met beeldbepalend pand 
M.A. Greve 
CJ. van Hunen 
Woongebied 
VO-201.9-040 
Voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na advies 
van welstandscommissie 

Het betreft een preadvies voor de bouw van een woning op het erf van een 
beeldbepalend pand. Het erf wordt gesplitst en de gemeente stemt in met het 
toevoegen van een woning aldaar. De woning moet qua beeld aansluiten op dat wat in 
de omgeving aanwezig is. 
De nieuw te bouwen woning bestaat uit één laag met zadelkap en wordt aan beide 
zijden uitgevoerd met een aangekapte aanbouw. Aan de linkerzijde blijft de goot hoog. 
De gevels worden boven een metselwerken plint in zwarte, houten delen opgetrokken. 
Het dak is gedekt met donkere pannen. Op het linker dakvlak worden zonnepanelen 
geplaatst 

Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria uit 
de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.5 Woongebieden, een welstandsgebied 
met een normaal beoordelingsniveau. 

Bevindingen: 
De commissie is van mening dat het ontwerp hinkt op twee gedachten; een schuur en 
een huis en acht het niet passend in de omgeving. Zij adviseert een onderscheid te 
maken tussen hoofdgebouw met bijgebouwen/aanbouwen. Het is hierbij van belang dat 
er een duidelijk hoofdvolume staat van één laag met kap met daar aan ondergeschikte 
aanbouwen. De commissie wil graag in overleg met de aanvragers en vraagt tevens 
nadere informatie over de terreininrichting en ziet het plan graag in relatie met zijn 
omgeving waarbij het straatbeeld op tekening wordt weergegeven (met maatvoering). 
Het plan voldoet, naar mening van de commissie, niet aan redelijke eisen van welstand. 
De commissie adviseert niet akkoord te gaan. 
Niet akkoord, nader overleg 

Man. Advies 16-09- 
2019 

Niet akkoord, nader overleg 

Bevindingen 
28-1.0-201.9 

De ontwerper en aanvrager zijn aanwezig voor een toelichting. Het plan is 
aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie. De 
aanbouwen zijn in afmeting gereduceerd en de goot van het hoofdvolume is 
verlaagd waardoor een duidelijker onderscheid tussen hoofdvolume en 
bijgebouwen is ontstaan. Voor het kleur- en materiaalgebruik worden twee 
varianten aan de commissie voorgelegd: 

- Variant 01.: het hoofdvolume wordt boven een metselwerken plint 
bekleed met lichtgrijs geschilderde houten delen en de aangekapte 
aanbouwen worden bekleed met donkere houten delen. Dit betreft 
de voorkeursvariant van de opdrachtgever. 

- Variant 02: het hoofdvolume wordt opgetrokken uit metselwerk 
met een houten topgevel en de aangekapte aanbouwen worden 
uitgevoerd in donkere houten delen. 

Tevens is de terreininrichting aangeleverd. 

Bevindingen commissie: 
De commissie spreekt van een verbetering, zij is van mening dat er nu een 
duidelijk hoofdvolume staat met daar aan ondergeschikte aanbouwen. De 
voorkeur van de commissie gaat ook uit naar variant 01., de bekleding met 
licht grijze houten delen acht zij passend in de omgeving. Het plan voldoet, 
naar mening van de commissie, op hoofdlijnen aan redelijke eisen van 
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welstand. De commissie ziet een definitieve aanvraag 
omgevingsvergunning met een uitwerking van de detaillering en het kleur- 
en materiaalgebruik met belangstelling tegemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsqerichte criteria 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 

Mon. advies Akkoord op hoofdlijnen 

4 Preadvies (welstand) ! Aantal vooraaande behandelinaen: 2 

190066 Bouwadres Lagedijk 16 in Katwoude 
Soort bouwwerk Bedrijfsgebouw 
Omschrijving realiseren bedrijfsgebouw voor logiesfunctie medewerkers 
Welstandsnota 2.1. Landelijk gebied 
Code gemeente VO-20l1-0SS 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

grote Bevindingen De aanvrager is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een preadvies voor het 
com. 30-09-2019 realiseren van een bedrijfsgebouw voor logiesfunctie medewerkers op een agrarisch erf. 

Het bedrijfsgebouw zal uiteindelijk in gebruik worden genomen als generatiewoning. 
Het pand zal achter op het erf, achter de bestaande bedrijfsbebouwing gerealiseerd 
worden en bestaat uit één laag met mansardekap. Aan de rechterzijde wordt een 

- 
overkapping gerealiseerd en aan de linkerzijde een dakopbouw. De gevels worden 
opgetrokken in bruinrood metselwerk, de topgevel in groene, houten delen en op h~ 
dak een keramische dakpan in de kleur antraciet. 

Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria uit 
de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.7 Landelijk gebied, een gewogen 
welstandsgebied met een bijzondere beoordeling. Daarnaast heeft de commissie de 
aanvraag beoordeeld op grond van de criteria voor specifieke bouwwerken (agrarische 
bedrijfsbebouwing). 

Bevindingen commissie: 
De commissie acht het toevoegen van een bedrijfsgebouwaan het agrarische erf in 
principe voorstelbaar, maar niet in de vorm van een woonhuis. In de criteria voor 
agrarische bedrijfsbebouwing staat omschreven dat de compositie van de bebouwing op 
het (agrarisch) bedrijfsperceel compact is en met het representatieve woongedeelte aan 
de weg en de bedrijfsbebouwing daarachter. De hoofdvorm van de bedrijfsbebouwing is 
enkelvoudig, rechthoekig en eenduidig en voorzien van een zadeldak met een 
hellingshoek van minimaal ii; graden. De commissie adviseert dan ook meer een 
schuurachtig volume te realiseren, passend op het achtererf van een agrarisch perceel. 
Indien wordt gekozen voor een woonhuis typologie dan dient het bouwvolume voor aan 
de weg te staan. 
De commissie adviseert om bovenstaande redenen het plan aan te houden en ziet 
graag een aangepast plan tegemoet. 

Advies 30-09-2019 Aanhouden 

grote Bevindingen De aanvrager is aanwezig voor een toelichting. Het plan is aangepast naar aanleiding 
com. 14-10-2019 van de opmerkingen van de commissie. De vorm en ligging is onveranderd. Het 

materiaal- en kleurgebruik is aangepast: de gevels worden boven een metselwerk plint 
uitgevoerd in staande houten delen in de kleur zwart. Op het dak worden antraciet 
golfplaten gelegd. 

Bevindingen commissie: 
De commissie is van mening dat ondanks de landelijke uitstraling van het materiaal er 
nog teveel sprake is van een woonhuis dat staat in de tweede lijn van de erfbebouwing. 
De commissie ziet wel mogelijkheden voor het toevoegen van een bedrijfsgebouw, maar 
dat dient wel een meer schuurachtig beeld op te leveren. Dit zou kunnen door de vorm 
van het dak aan te passen, maar ook door het aanpassen van de gevelindeling, het 
vervallen van de windveren en het versoberen van de detaillering. Het is van belang dat 
er een meer sober en abstracter beeld ontstaat. De commissie adviseert om 
bovenstaande redenen het plan aan te houden en ziet graag een aangepast plan met 
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.. 

belangstelling tegemoet. 

Advies:L4-:LO-2m9 Aanhouden 

Bevindingen De aanvrager is aanwezig voor een toelichting. Het plan is aangepast naar 
28-10-2019 aanleiding van de opmerkingen van de commissie dit komt tot uitdrukking 

in het vervallen van de windveren! de detaillering van de dakrand! het 
vervallen van de schoorteen en het wijzigen van de gevelopeningen. Tevens 
worden de kozijnen in dezelfde kleur uitgevoerd als de gevel. 

Bevindingen commissie. 
De commissie constateert dat er voldoende aan haar opmerkingen 
tegemoet is gekomen waarbij de woning een meer schuurachtig beeld op 
levert. Het plan voldoet! naar mening van de commissie. op hoofdlijnen aan 
redelijke eisen van welstand. De commissie ziet een definitieve aanvraag 
omgevingsvergunning met een uitwerking van de detaillering en het kleur- 
en materiaalgebruik met belanqstelling tegemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsqerichte criteria 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 
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