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Vergaderlocatie 
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Vastgesteld: 

Aanwezig ir. Bastiaan Gribling (voorzitter); ir. Anke Zeinstra (plv. architectlid), Hans Boonstra 
(rnonurnentenlld), Marieke Leeverink (plantoelichter), Renee Stroomer (coördinator), 

Bezoekers 00:00 uur architect, inzake Noordmeerweg 3 in Broek in Waterland 
00:00 uur aanvrager, inzake De Haven l7 in Monnickendam 
00:00 uur architect, inzake Hoogedijk 2 in Katwoude 

l Omqevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

180086 Bouwadres Wagengouw 76 in Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving uitbreiden woonhuis aan de zij- en achtergevel 
Welstandsnota 2.5 Woongebieden - 3.2 Bijbehorende erfbebouwing 
Code gemeente Z-20l8-l96 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen Het plan is gelegen in Broek Zuid, in een wijk van voormalige veenders- 
°3-09-20l8 huisjes, tot voor kort onderdeel uitmakend van een ensemble in het bezit 

van een corporatie. De huisjes zijn verbouwd tot twee-onder-één kap 
woningen met aan de voorzijde een open landschap. De woningen bestaan 
uit topgevels met zadeldaken. 

Het plan betreft het plaatsen van een kapconstructie in de vorm van een 
zadeldak op de bestaande aanbouw langs de linkerzijgevel en achtergevel 
De kapconstructie heeft grotendeels dezelfde nokhoogte als het 
hoofdgebouw. De gevel wordt opgetrokken uit bakstenen, de topgevel 
bekleed met houten rabatdelen en het dak uitgevoerd met keramische 
pannen. Tevens wordt op de linkerzijgevel de bestaande dakkapel 
teruggeplaatst. Tussen de twee kappen komt een platdak. 

De commissie heeft de aanvraag getoetst aan het beoordelingsniveau (2.5 
woongebieden) en aan de criteria voor kleine bouwplannen (3.2 
bijbehorende erfbebouwing) uit de Nota uiterlijk van bouwwerken 
Waterland 20l8. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat de uitbreiding zichtbaar is vanuit de openbare 
ruimte. Zij acht de uitbreiding voorstelbaar en realiseert zich dat er 
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diversiteit in de wijk is ontstaan en dat de ensemble werking niet meer 
voorop staat. Het nog bindende element hierin zijn de kappen met pannen. 
De commissie vraagt echter aandacht voor de massa van de uitbreiding, 
deze dient conform de Nota uiterlijk van bouwwerken ondergeschikt te zijn 
aan het hoofdgebouw (p. 27). Zij wil hier aansluiten bij het advies van een 
eerder vergund plan aan de Wagengouw 62, aangewezen als de trendsetter. 
Hierbij is de nok van de aanbouw iets lager dan het hoofdgebouwen 
daarmee ondergeschikt en begint de aanbouw l,50 meter uit de voorgevel. 
Verder schrijft de Nota geen overmaat aan detailleringen voor, dus 
bescheiden boeiboord. overstek en ornamenten (p. 27). Derhalve adviseert 
de commissie niet akkoord te gaan en vraagt zij het plan aan te passen 
conform Wagengouw 62 door de nok omlaag te brengen en de overstekken 
.............. _ ... ::...J ...... _ ........ 
Le vel VVIJUCI \::11. 

Welstandscritcriù Criteria voor kleine bouwplannen 

gemand. Advies Niet akkoord, nader overleg 

2 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelinqen: 0 

l.80088 Bouwadres De Haven l.7 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning Beschermd stadsgezicht 
Omschrijving Verplaatsen van zonnecollectoren 
Welstandsnota 3.8 Zonnepanelen en collectoren 
Code gemeente Z-2018-199 
Bestemminqsplan Voldoet aan bestemminqsplan 

kl_cam Bevindingen De aanvrager is aanwezig om het plan toe te lichten. Het plan betreft het 
03-09-2018 verplaatsen van twee zwarte zonnecollectoren. In de huidige situatie 

bevinden de zonnecollectoren zich aan de voorzijde van het linkerzijdakvlak. 
Hierdoor zijn ze duidelijk zichtbaar vanuit het openbaar gebied. Om deze 
reden worden de zonnecollectoren verplaatst naar het midden van het 
linkerzijdakvlak tussen twee bestaande dakkapellen in. De onderkant van de 
zonnecollectoren komt gelijk met de onderkant van de dakkapellen. 

Bevindingen commissie. 
De commissie constateert dat de dakkapellen het zicht op de 
zonnecollectoren wegneemt en hierdoor zijn ze niet storend zichtbaar 
vanuit het openbaar gebied (p. 34). Ook constateert zij ddt de 
zonnecollectoren regelmatig gerangschikt zijn. De commissie heeft de 
aanvraag behandeld op grond van de criteria uit de gemeentelijke 
welstandsnota en heeft geen bezwaar. Het plan voldoet, naar haar mening, 
aan redelijke eisen van welstand. 

Welstandscriteria Criteria voor kleine bouwplannen 

kl_cam Advies Akkoord 

Mon. advies Akkoord 

3 Preadvies (welstand) I Aantal voorqaande behandelingen: 1 

l.80069 Bouwadres Hoogedijk 2 in Katwoude 
Soort bouwwerk Bijzonder (openbaar) bouwwerk 
Omschrijving realiseren van een gemeentewerf 
Welstandsnota 2.7 Landelijk gebied 
Code gemeente VO-2018-06S 
Bestemmingsplan Anders 

grote Bevindingen De architect en gebouwbeheerder van de gemeente zijn aanwezig om het plan toe te 
com. 09-07-2018 lichten. Het plan betreft de bouw van een gemeentewerf langs de Hoogedijk achter het 

terrein van de stolpboerderij Irene Hoeve. Voor het gebied is een beeldkwaliteitsplan 
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opgesteld waarin onder andere het belang van het landelijke karakter en duurzaamheid 
staat omgeschreven. 
Het plan: 
Het plan bestaat uit drie volumes, verschillend in hoogte, massa en afdekking, die 
samen een ensemble vormen. Het zijn drie aaneengeschakelde panden met een 
landelijke uitstraling in de vorm van een landelijk bedrijfsgebouw, een boerenschuur en 
een representatief gebouw met de kopse kant gericht naar de weg en voorzien van een 
grote glazen pui. De drie panden worden voorzien van verschillende kapvormen (haaks 
op de dijk) die deels worden bedekt met sedum en deels met zonnepanelen. Rond het 
terrein zijn boomsingels geplant en de gesloten gevel die naar de N247 is gericht, wordt 
gedeeltelijk begroeid met een klimplant. 
Het uitgangspunt is het creëren van één gesloten geveldeel aan de linkerzijde, grenzend 
aan de kavel van de Irene Hoeve en zichtbaar vanaf de Provinciale weg, en een open 
zijde naar het oosten. De panden worden verder uitgevoerd in houten elementen met 
een plint van donker metselwerk. 

Bevindingen commissie: 
De commissie waardeert het dat in een vroeg stadium om overleg wordt gevraagd. De 
loeatie is rondom goed zichtbaar vanaf de Provinciale weg en gelegen achter een 
stolpboerderij, de Irene Hoeve. Juist dit aspect, de zichtbaarheid van de bouwmassa 
achter de stolp roept vragen op. De strategie om hier een dichte gevel te projecteren is 
eventueel denkbaar maar komt nu nog te onsamenhangend over. Ook de keuze om de 
drie gebouwdelen te voorzien van verschillende kapvormen, wel en geen dakoverstek, 
wel en geen zonnepanelen of sedum en de toepassing van meerdere gevelbekleding, 
acht de commissie niet passend en onvoldoende samenhangend. Het argument dat het 
opsplitsen van bouwdelen is voorgeschreven in het BKP acht de commissie niet van 
toepassing. De opgave dient te worden opgevat als een zoektocht naar het ruimtelijk 
integreren van het gebouwprogramma en het landelijk karakter door middel van een 
architectonisch concept waar, bijvoorbeeld de typologie van de schuur uitkomst kan 
bieden. 

Opmerking ten overvloede: 
De commissie geeft de suggestie mee meer studie te doen naar de wijze waarop de 
bouwmassa kan worden verdeeld in meerdere onderdelen en toch kan worden 
vormgegeven als een samenhangend geheel. Ook vraagt zij meer aandacht voor hoe 
het complex zich manifesteert naar de N247 in samenhang met de bestaande Irene 
Hoeve. 

Advies 09-07-20~8 Aanhouden 

Bevindingen De architect en gebouwbeheerder van de gemeente zijn aanwezig om het 
°3-0g-20l8 plan toe te lichten. Het plan is verder uitgewerkt naar aanleiding van de 

opmerkingen van de commissie en op basis van de uitgangspunten van het 
BKP. De architect heeft gezocht naar het meer ruimtelijk integreren van het 
gebouwprogramma en het landelijk karakter. 
Het plan bestaat, net als het schetsontwerp, uit drie volumes. Verschillend 
in hoogte. Er is met name getracht de kant naar de Irene Hoeve meer open 
te maken en meer in evenwicht te brengen. Aan deze zijde zijn enkele 
gevenopeningen toegevoegd. Verder is geprobeerd in materiaal 
samenhang te zoeken. De drie volumes worden uitgevoerd met een plint 
van donker metselwerk met daarboven verticale houten delen 
(onbehandeld hout). Het sedum-dak van het voorste gebouw wordt 
vervangen door een dak met zonnepanelen. Het tussen-lid wordt 
uitgevoerd met een sedum-dak en het achterste gebouw wordt ook 
uitgevoerd met zonnepanelen. De architect geeft aan dit een hedendaagse 
benadering van de materiaalkeuze uit het BKP te vinden. Verder wordt de 
gevel naar de Irene Hoeve uitgevoerd als een natuurgevel die begroeid 
wordt met groen. Dit groen wordt ook langs de parkeerplekken 
doorgetrokken. 

Bevindingen commissie: 
De commissie vraagt zich af of de integratie van het gebouwprogramma in 
het landelijk karaktervan het gebied voldoende is onderzocht. Zij vindt dat 
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er nog te veel wordt vastgehouden aan de uitgangspunten van het vorige 
ontwerp, dat slechts op een gering aantal punten is aangepast. 

De Nota uiterlijk van bouwwerken schrijft voor dat voor het landelijk gebied 
het bijzondere beoordelingsniveau van toepassing is. "Uitgangspunt is het 
behouden en waar mogelijk versterken van de landschappelijke 
karakteristieken. Het aanwijzen als bijzonder gebied heeft tot doel het 
behoud en versterken van de landschappelijk kwaliteiten te stimuleren, en 
niet om de gebruiksmogelijkheden te beperken" (p. 25). De commissie 
constateert dat het voorliggende ontwerp twee kanten heeft. Openheid en 
een zekere qeledinq naar de binnenkant ell eell strakke rooilijn aan de kant 
van de Irene Hoeve. De drie bouwvolumes worden naar elkaar toegebracht 

I _1 ___ . _1 __ .L .• _l_I. _____ :1::. _______ :_1_1_1 ______ 1 ___ 1._. __ '-_I __ .L. _______ I:._.L ___ 
UUUI ut:: ,:,u dl\K.t:: I UUllIJl1 1::11 Ir 11uuer::, eell uurl"t::1 t:: UOI\.:'LCIICII ~lllll CI r 

begroeiing. De commissie vraagt zich af of de drie bouwvolumes niet beter 
meer geleding zouden moeten krijgen. Zij geeft aan dat de landelijke 
uitstraling die het complex vereist, gebaat is bij een concept, waarbij de 
gemeentewerf wordt vormgegeven als een 'boerenerf'. Op een boerenerf is 
sprake van een 'familie' van gebouwen; meestal woonhuis, schuren en 
andere bijgebouwen. Zij adviseert daarbij om het hoofdgebouw meer 
architectonische kwaliteit te geven. In het BKP wordt gerefereerd naar een 
meer klassiek gebouw met rode dakpannen. Verder stelt de commissie voor 
de gebouwen meer los van elkaar te maken door middel van het 
terugleggen van het tussenlid of het tussenlid anders te materialiseren, 
bijvoorbeeld in glas uit te voeren. Hierdoor ontstaat meer geleding en krijgt 
het ontwerp meer de kop-hals-romp gedachte. 
De commissie acht de materiaalkeuze voorstelbaar, maar vindt de donkere 
bakstenen plint te streng, dit heeft een onvoldoende landelijke uitstraling. 

De commissie geeft aan dat eerst het concept goed moet staan en dan het 
materiaal. Het karakter van het landelijk gebied moet meer in de 
architectuur naar voren komen. De commissie heeft een aantal 
opmerkingen om het ontwerp naar een volgende stap te brengen en 
dichterbij de gewenste ruimtelijke kwaliteit: 

- Meer geleding aanbrengen door de gebouwen los te knippen of 
wellicht het tussen-lid in glas uit te voeren. 
De geleding moet ook duidelijk in de gevel gericht naar de Irene 
Hoeve worden aanbracht. 

- De hoofdgebouw dient net wat meer architectuur te krijgen, 
passend bij het landelijk gebied. 

- De bakstenen plint voldoet onvoldoende aan het gewenste 
landelijk karakter. 

AI met al is het totaalbeeld nog niet zoals bij het landelijk ensemble het 
geval zou zijn. Om deze reden wordt de aanvraag aangehouden en ziet zij 
een aangepast plan met belangstelling tegemoet. 

Opmerking ten overvloede: 
De commissie biedt aan graag betrokken te worden bij het ontwerpproces 
en suggereert de volqende keer een aantal schetsen te laten zien. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Aanhouden 
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• 

4 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

l.80087 Bouwadres Noordmeerweg 3 in Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving slopen bestaande bebouwing en nieuwbouw woonhuis 
Welstandsnota 2.3 Historische kern Broek in Waterland - 5. Grote bouwplannen 
Code gemeente Z-2018-200 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemrninqsplan, maar gemeente werkt mee aan 

buitenplanse afwijking 

Bevindingen De architect is aanwezig om het plan toe te lichten. Het plan betreft het 
03-09-2018 slopen van de bestaande bebouwing (woonhuis en schuren) en het bouwen 

van een woonhuis bestaande uit twee lagen met zadeldak. De gevels 
worden bekleed met verticale houten delen en het dak wordt uitgevoerd in 
leisteen. De woning kan gezien worden als een schuurwoning en is meer 
abstract dan de traditionele, voor Broek in Waterlandt karakteristieke 
houten huizen. Het gebouw bestaat uit gesloten delen met horizontale en 
verticale gevelopeningen en luiken. Achter de houten delen zit soms glas 
om het gebouw wat meer speelsheid te geven. De kopse kanten worden 
voorzien van grote glazen puien. Aan de voor- en achtergevel komen 
uitbouwen. De dakrand is een zinkenkraal en de goten zijn verholen in de 
leien dakbedekking. Het hoofdmateriaal is hout, lijkend op vergrijsd hout. 
Het hout wordt niet op een natuurlijke manier verqrijsd, maar met een olie 
behandeld. 

Bevindingen commissie: 
Het plan ligt in de historische kern van Broek in Waterland aan een 
bijzondere straat op de grens met het landelijk gebied. Algemeen 
kenmerkend voor de historische kernen is de kleinschaliqheid, de organisch 
gegroeide structuur en karakteristieke eigenheid en kenmerkende 
bebouwing (p. 16). Kenmerkend voor Broek in Waterland zijn de 
karakteristieke houten woningent een dakbedekking met pannent en de 
doorzichten tussen de panden naar het open weidegebied (p. 19). 
Uitgangspunt is het waar mogelijk versterken van de cultuurhistorische 
waardevolle stedenbouwkundige structuur en bebouwingskarakteristieken 
(P·19)· 

De commissie staat niet onsympathiek tegenover het plant zij ziet dat de 
architect met ambitie te werk is gegaan. Echter, de lat ligt voor dit gebied 
erg hoog. Als er afgeweken wordt van de standaard moet dit leiden tot een 
duidelijke kwalitatieve verbetering. Dit ontwerp wijkt af in schaalt materiaal 
en detaillering. De commissie is nog niet overtuiqd, met name met 
betrekking tot de massa en de qrcotte, maar ook wat betreft vormgeving 
en detaillering. Het is een kloek volume, waar geen referentie wordt 
gezocht bij kapbergen. Het roept bij de commissie twijfel op of dit wel de 
juiste plek is voor een dergelijk gebouw of dat het de dorpset landelijke 
context teveel geweld aandoet. Juist omdat het gebouwerg zichtbaar is 
vanuit het weidegebied. Kijkend naar de omgeving bestaan de woningen 
voornamelijk uit één bouwlaag met kap. Het voorgestelde ontwerp is hoger 
dan de standaard en niet traditioneel van materiaal en detail. Hiermee 
voldoet het niet aan de welstandscriteria voor dit gebied. Aan de andere 
kant is het een stoer gebouw met een schuurachtig karakter, dat naar de 
mening van de cornrnissie, indien duidelijk en hoogwaardig uitqewerkt, 
mogelijk zou kunnen zijn op deze plek. Een oplossingsrichting zou kunnen 
zijn om te kijken naar de typologie van schuren in Broek in Waterland. Om 
te kunnen beoordelen of een 'schuurwoning' mogelijk een goede oplossing 
is op deze plek dient nader ontwerponderzoek te worden gedaan naar de 
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typologie van schuren in Broek en Waterland en de geschiktheid van deze 
typologie op precies deze plek. 

Concluderend voldoet het plan nog niet aan de geldende criteria uit de 
welstandsnota en daarom geeft de commissie de volgende suggesties mee 
om te komen tot de gewenste ruimtelijke kwaliteit: 

- Een verdere ontwerpinspanning ofwel naar de traditionele 
uitwerking of op deze lijn doorgaan en dan nog een stap verder 
door het ontwerp meer schuurachtig en abstracter te maken. 

- Een betere visualisatie van het qebouw in de omqevinq. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Änvips Niet akkoord; nadar overleg 
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