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MOOI 
NOORD- 
HOLLAND 
ADVISEURS 
OMGEVINGSKWALITEIT 

Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie 
Waterland 

Commissie 
Vergaderdatum 
Vergaderlocatie 

Waterland 
06-08-20l8 

Gemeentehuis 
Waterland 

Aantal adviesaanvragen: 6 
Waarvan herhalingen: 3 
Kleine commissie: 2 

Gemandateerd: 2 

Grote commissie: 2 

Voorzitter: 

Vastgesteld: 

Secr. Arch: 

Aanwezig ir. Miranda Reitsma (plv. voorzitter); ing. Nico Zimmermann (gemand. architectlid), 
Hans Boonstra (monurnentenlid), ir. ing. Sjef Kwakman (burqerlid), Marieke Leeverink 
(plantoelichter), Willy Meekes (coördinator), 

Bezoekers -aanvrager 0, inzake De Zarken 33 in Monnickendam 
-architect 0, inzake Drs. J. van Disweg 6 in Broek in Waterland 
-architect 0, inzake Uitdammer Die te Uitdam 

l Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

180084 Bouwadres Wilhelminalaan 42 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving realiseren van een dakopbouw 
Welstandsnota woongebieden 
Code gemeente Z-20l8-l90 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen Bij een bestaande woning met zadeldak wordt de nok verlegd naar 
06-08-20l8 achteren. De hoogte van de aan de achterzijde geformeerde dakopbouw 

bedraagt lAO m. waar deze volgens de Nota Uiterlijk van Bouwwerken l,25 
m. mag zijn. 
De commissie neemt kennis van de oplossing bij de belendende woning 
waar de hoogte van de dakopbouwaan de achterzijde eveneens lAO m. zou 
zijn. 
De plantoelichter stelt vast dat de dakopbouw bij de belendende woning 
indertijd is vergund, maar met een hoogte van l,25 m. Deze zou derhalve 
volgens de voorgelegde tekening afwijken van de vergunde tekening. 
De commissie is van mening dat de aanvraag niet voldoet aan de standaard 
criteria uit de Nota Uiterlijk van Bouwwerken 20l8, voor wat betreft de 
maximale hoogte van een dakopbouw op een dak. Zij ziet geen reden om af 
te wijken van de standaardcriteria en gaat derhalve niet akkoord met de 
aanvraag. 

Welstandscriteria Gebiedskenmerkende en criteria kleine bouwplannen 
gemand. Advies Niet akkoord, nader overleg 

Commissievergadering Monumenten- en Welstandscommissie Waterland o6-o8-20~8 l 



2 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

180083 Bouwadres Margrietstraat 25 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving realiseren van een dakopbouw 
Welstandsnota woongebieden 
Code gemeente Z-2018-194 
Bestemminqsplan Voldoet aan bestemminqsplan 

gemand. Bevindingen Op een bestaande woning met zadeldak wordt de nok verlegd naar 
06-08-2018 achteren. De hoogte van de aan de achterzijde geformeerde dakopbouw 

bedraagt 1,40 m. waar deze volgens de Nota Uiterlijk van Bouwwerken 1,25 
m. mag te zijn. 
De commissie neemt kennis van de oplossing bij de belendende woning 
waar de hoogte van de dakopbouwaan de achterzijde eveneens 1,40 m zou 
zijn. 
De plantoelichter stelt vast dat de dakopbouw bij de belendende woning 
indertijd is vergund met een hoogte van 1,25 m. Deze zou derhalve volgens 
de voorgelegde tekening afwijken van de vergunde tekening. 
De commissie is van mening dat de aanvraag niet voldoet aan de standaard 
criteria uit de Nota Uiterlijk van Bouwwerken 2018, voor wat betreft de 
maximale hoogte van een dakopbouw op een dak. Zij ziet geen reden om af 
te wijken van de standaard criteria en gaat derhalve niet akkoord met de 
aanvraag. 

WelstandscritNia Gebiedskenmerkende en criteria kleine bouwplannen 

gemand. Advies Niet akkoord, nader overleg 

3 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelinqen: 0 

180085 Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

De Zarken 33 in Monnickendam 
Kleine bouwwerken bij woningen Beschermd stadsgezicht 
slopen van een schuur en bouwen van een aanbouwen schuur 
3.2 bijbehorende erfbebouwing 
VO-2018-068 
Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 
binnenplanse afwijking 

kl_cam Bevindingen 
06-08-2018 

De aanvrager is aanwezig bij de planbehandeling. Het ontwerp bestaat uit 
een uitbreiding aan de achtergevel, deels uitgevoerd in metselwerk en aan 
de tuinzijde voorzien van een houten gevel met een grote glaspui. De 
hoogte van de uitbouw sluit aan op de goot van de hoofdwoning. 
De bestaande karakteristieke gemetselde berging die aan de straat is 
opgenomen in een gemetselde erfafscheiding, wordt gesloopt. Een nieuwe 
berging wordt links achterin de tuin tegen de achtererfgrens gebouwd. Deze 
bestaat uit een lessenaarsdak met een helingshoek van 300 en een 
nokhoogte van 4,5 m. 

Zowel de uitbreiding aan de achtergevel van de woning als de berging zijn 
zichtbaarvanuit de openbare ruimte. 
De commissie stelt vast dat de bouwhoogte van zowel de uitbouw 
(aangebouwd bouwwerk) aan de achtergevel van de woning, als de berging 
(losstaand bouwwerk) achterin de tuin te fors is, waarmee de 
ondergeschiktheid ten opzichte van het hoofdgebouw teniet wordt gedaan. 
Zij constateert bovendien dat de sloop van de bestaande karakteristieke 
gemetselde berging een aantasting is van de korrelgrootte aan de kade. 
Tevens is het niet duidelijk wat de toekomstige erfafscheiding hier zal zijn. 
Het voorgestelde beeld met de verlengde gemetselde voorgevel, de houten 
bekleding om de hoek met de glaspui en de bouwhoogte van deze uitbouw 
worden qua architectonische uitwerking niet passend geacht. Het 
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beschermd stadsgezicht stelt eisen aan het behoud en versterken van de 
karakteristieken in het gebied. De Nota uiterlijk van bouwwerken beschrijft 
de volgende ambities: 

- Bescherming van de typerende cultuurhistorische, stedenbouwkundige en 
architectonische karakteristieken. 
- Per kern respecteren van de individuele eigenheid in structuur en 
ka ra kteristi ek. 

De commissie stelt vast dat het ontwerpvoorstel niet voldoet aan de 
ambities uit de Nota uiterlijk van bouwwerken en gaat niet akkoord 

Welstandscriteria Gebiedskenmerkende en criteria kleine bouwplannen 
kl_cam Advies Niet akkoord, nader overleg 

Mon. advies Niet akkoord, nader overleg 

4 Omgevinqsverqunninq (nieuwbouw) I Aantal voorqaande behandelingen: l 

180072 Bouwadres Buurterstraat 1 op Marken 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen Beschermd dorpsgezicht 
Omschrijving bouwen van een schuur 
Welstandsnota Historische kern Marken 
Code gemeente Z-20l8-l67 

Bestemminqsplan Voldoet aan bestemminqsplan 

kleine Bevindingen Het plan betreft het vervangen van een berging. De nieuwe berging wordt gedraaid ten 
com. 09-07-20~B opzichte van de bestaande en komt haaks op de weg te staan. De berging wordt 

opgebouwd uit gevels voorzien van geïmpregneerde houten rabatdelen. De topgevels 
worden van hout met een overstek van z o centimeter. Het zadeldak wordt uitgevoerd 
met betonnen dakpannen. 
Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat voor het gebied 'Woongebieden' een normaal 
welstandniveau geldt waarbij het handhaven van de basis kwaliteit van het 
woongebied voorop staat. De nota omschrijft dat het gebruik van contrasterende 
kleuren niet is toegestaan. 

De commissie is van mening dat het toepassen van betonnen dakpannen en 
kantpannen niet voldoet aan de basis kwaliteit van het woongebied en stelt daarom 
voor het dak uit te voeren in keramische pannen afgewerkt met houten windveren. 
Tevens is het voor de commissie niet duidelijke welke kleuren toegepast worden, zij 
vraagt hier meer informatie over. Concluderend kan de commissie, omwille van 
onvolledigheid in informatie, niet akkoord gaan. Zij ziet graag een aangepast plan met 
detaillering, materiaal- en kleurqebruik tegemoet. 

Advies 09-07-20~B Niet akkoord, nader overleg 

Mon. Advies 09-07- Niet akkoord, nader overleg 
201B 

kl_cam Bevindingen Er ligt een aangepast plan voor waarin de opmerkingen uit het vorige 
06-08-20l8 verslag zijn verwerkt. De commissie stelt vast dat de aanvraag voldoet aan 

redelijke eisen van welstand en gaat akkoord. 

Welstandscriteria Gebiedskenmerkende criteria 
kl_cam Advies Akkoord 

Mon. advies Akkoord 
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5 Omqevinqsverqunninq (nieuwbouw) I Aantal voorqaande behandelingen: l 

180075 Bouwadres Drs. J. van Disweg 6 in Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving realiseren van een woonhuis 
Welstandsnota 2.7 landelijk gebied 
Code gemeente Z-20l8-l83 
Bestemminqsplan Voldoet aan bestemminqsplan 

grote Bevindingen De aanvragers en architect zijn aanwezig om het plan toe te lichten. Het plan betreft de 
com. 23-07-2m8 bouw van een woonhuis bestaande uit één laag met zadeldak en topgevel aan de 

voorzijde. De gevels bestaan uit horizontaal rabat en op de topgevel verticaal rabat. 
Aan de linkerzijde wordt een bijgebouw geplaats gelijk aan het hoofdgebouwalleen 
kleiner van volume. In het rechter dakvlak wordt een dakkapel geplaatst en 
zonnepanelen. Aan de achterzijde en rechterzijde wordt op de begane grond een glazen 
pui geplaatst. Het rabat bestaat uit onbehandeld hout. 

Bevindingen commissie: 
De commissie kan zich het plan goed voorstellen, maar constateert een zekere 
discrepantie. Twee werelden die bij elkaar gebracht moeten worden. Enerzijds een 
traditioneel beeld en anderzijds moderne elementen. De commissie mist duidelijk de 
keuze tussen modern of traditioneel. Zij geeft aan dat beeld, detaillering en materiaal 
bij elkaar gebracht moeten worden. Vooral de glazen pui vraagt aandacht. Als 
suggestie geeft zij mee het plan te minimaliseren of alles traditioneel met een 
eigentijdse tuevuegillg ill dl: vorm van de ylaLen pui. Verder wil de commissie nog 
meegeven dat haar voorkeur uitgaat naar het schilderen van het hout in traditioneel 
kleurgebruik omdat onbehandeld hout niet past bij de traditionele vormgeving van het 
pand. Vooralsnog gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag. 

Advies 23-07-2m8 Niet akkoord, nader overleg 

Bevindingen De architect is bij de behandeling aanwezig en geeft een korte toelichting 
OG-08-20l8 op het gewijzigd plan. Naar aanleiding van de opmerkingen uit het vorige 

verslag is er nu voor gekozen het woonhuis te voorzien van houten kozijnen 
met roede verdeling in plaats van metalen kozijnen. Uitzondering hierop is 
de overhoekse glazen pui met een slank metalen gevelkozijn met glazen 
schuifdeuren in de zijgevel en een duidelijk zichtbare stijl op de hoek. De 
houten kozijnen worden voorzien van een off- white kleur en de kleur van de 
gevels is Broeker grijs. 

De commissie is overtuiqd van de qewijzigde opzet en qaat akkoord. 

Welstandscriteria Gebiedskenmerkende criteria 

Advies Akkoord 

6 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: l 

180077 Bouwadres Uitdammer Die te Uitdam 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving oprichten van een buitenhuis 
Welstandsnota 2.7 Landelijkgebied 
Code gemeente VO-20l8-o64 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, er is een projectbesluit of partiële 

herziening van het bestemmingsplan nodig 

grote Bevindingen Op verzoek van de commissie is de stedenbouwkundige van de gemeente aanwezig 
com. 23-07-2m8 omdat het toetsingskader voor de commissie niet duidelijk is. 

Het plan betreft de bouw van een recreatiewoning op het eiland in de Uitdammer Die. 
De stedenbouwkundige geeft aan dat voor het plan geen specifiek bouwvlak is 
aangegeven en dat het niet groter mag zijn dan ioo vierkante meter. De woning heeft 
de vorm van een driepoot en bestaat uit één laag met ronde kap. Het pand wordt 
opgebouwd uit onbehandeld hout. 

Bevindingen commissie: 
Bij de commissie bestaan veel vragen over het voorliaaende plan en zij zou graag van 
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mee informatie voorzien willen worden om tot een degelijk advies te komen. Zij 
constateert dat de rooilijn over het kader van het eiland heen gaat en dat de bebouwing 
deels het water in steekt. Oe commissie wil graag in overleg met de aanvrager voor 
meer informatie en formuleert een aantal aandachtspunten. 

0 Oe situering van het plan is gelegen op de punt van het eiland en steekt 
door over het water. Conform de nota dienen de landschappelijke 
kwaliteiten behouden of versterkt te worden. Dit houdt in: openheid en de 
ruimtebeleving van het waterrijke weidelandschap met lange zichtlijnen. 

0 Oe commissie vraagt meer informatie over wat er gebeurd met de 
bestaande bomen en natuur. 

0 Oe niet-traditionele Waterlandse vormgeving van het pand. 
0 Zoveel mogelijk opgaan in de landschappelijke omgeving. 

Oe aanvraag wordt vooralsnog aangehouden. 

Advies 23-o7-2mB Aanhouden 

Bevindingen De architect is aanwezig en licht aan de hand van een maquette de situatie 
06-08-201.8 toe. 

De commissie geeft aan dat er duidelijk is gekozen voor het uitzicht vanuit 
de recreatiewoning en daarbij het landschappelijk beeld van de groene 
oever wordt onderbroken, de architectuur regeert hier. 
Er wordt gesproken over het behoud en het integreren van flora en fauna. 
De massa van het gebouw zal vanaf 'het land' duidelijk zichtbaar zijn. 
De commissie wijst hierbij op het bijzonder beoordelingsniveau van het 
Landelijk gebied. "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". De opgave is om de architectuur in 
haar omgeving te integreren op een overtuigende manier. 

Concluderend wil de commissie graag een landschappelijke 
inrichtingsschets van het eiland zien en visualisatie van de woning vanuit 
relevante punten in de omgeving, zowel vanaf het eiland als vanaf de oevers 
op het vasteland rond de plas. De aanvraag wordt daarom aangehouden .. 

Welstandscriteria Gebiedskenmerkende criteria 

Advies Aanhouden 
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