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Vastgesteld: 

Aantal adviesaanvragen: 6 
Waarvan herhalingen: 4 
Gemandateerd: 1. 
Grote commissie: 5 

Voorzitter: 

Aanwezig ir. Bastiaan Gribling (voorzitter); ing. Nico Zimmermann (gemand. arc itectlid), Hans 
Boonstra (rnonurnentenlld), ir. ing. Sjef Kwakman (burqerlid), Sanne Alberts 
(plantoelichter), Sybren Bruinsma (plantoelichter), Renee Stroomer (coördinator), 

Bezoekers architect, inzake Noordmeerweg 1.A Broek in Waterland 
architect, inzake Noordeinde 21.A Monnickendam 
architect, inzake Parallelweg 27 in Broek in Waterland 
architect, inzake Drs. J.van Disweg 1.6 in Broek in Waterland 
architect, inzake Drs. J. van Disweg 1.4 in Broek in Waterland 

1. Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

190021 Bouwadres Noordmeerweg 1A Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving vervangen overkapping door een aanbouw 
Welstandsnota 2.3. Historische kernen en 3.2 Bijbehorende erfbebouwing 
Code gemeente VO-2OJ.9-004 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

buitenplanse afwijking 

gemand. Bevindingen De ontwerper en opdrachtgevers zijn aanwezig voor een toelichting. Het 
01. -04- 201.9 betreft een preadvies voor het uitbreiden van de bestaande woning. Dit 

betreft een kapberg met voorhuis, ten behoeve van de uitbreiding wordt de 
bestaande overkapping aan de achterzijde vervangen door een aanbouw 
bestaande uit één laag met zadelkap die in dezelfde dakhelling van het 
hoofdvolume wordt doorgetrokken. Tevens wordt de aanbouwaan één 
zijde aangekapt. De rechterzijgevel wordt uitgevoerd met een dubbel 
kruisraam en in het rechterdakvlak worden twee dakramen geplaatst. 
Materiaal- en kleurgebruik conform bestaand. 

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. Daarnaast heeft de commissie bij de beoordeling gebruik 
gemaakt van de criteria voor kleine bouwplannen. 

Bevindingen commissie: 
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De commissie spreekt van een charmant plant passend bij het bestaande 
hoofdvolume. Wel vraagt de commissie aandacht voor afstemming van de 
diagonaal van de roedeverdeling in de kruisvensters met de bestaande 
gevelkozijnen en adviseert zij in ieder dakvlak van de aanbouw één dakraam 
toe te passen in plaats van twee in één dakvlak. Het plan voldoet, naar 
mening van de cornrnissie, op hoofdlijnen aan redelijke eisen van welstand 
met de voorwaarde dat er één dakraam wordt verplaatst. De commissie ziet 
graag een definitieve aanvraag omgevingsvergunning met een uitwerking 
van de detaillerinq en het kleur- en materiaalqebruik met belangstelling 
tegemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

gemand. Advies Akkoord op hoofdlijnen 

2 

3.90002 

grote 
com. 

Overige adviesaanvragen 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Bevindingen 
07-01-2019 

I Aantal voorgaande behandelingen: 2 

Noordeinde 23. A in Monnickendam 
Woningcomplex Rijksmonument 
intern verbouwen van een rijksmonument 
Historische Kern Monnickendam - Monumenten 
VO-201.8-1.o6 
Voldoet aan bestemmingsplan 
De architect, opdrachtgever en aannemer zijn aanwezig voor een toelichting. Het 
betreft een preadvies voor het intern verbouwen van een rijksmonument, gelegen in het 
beschermde stadsgezicht van Monnickendam. Het pand aan het Noordeinde 21 bestaat 
uit 16 appartementen en is aangewezen als rijksmonument met de volgende 
omschrijving: 'Herenhuis, XVI//b gebouwd door de [amilie Stichter. Monumentale 
natuurstenen lijstgevel met gebeeldhouwde middenpartij en bekroning in Lodewijk X/X 
stijl. Gesneden dubbele deuren en snijraam X/Xa. Zes hardstenen stoeppalen, 
waartussen kettingen. Achtergevel in de vorm van een gedrukte klokgevel met een 
deklijst en zijvoluten van natuursteen: ingang tussen ionische halfzuilen. Gang met 
deuren en stucwerk in Lodewijk X/V-stijl. in linker voorkamer een stucplafond in 
Lodewijk X/V-stijl en een schoorsteenmantel, X/Xa. ' Het 'herenhuis'is als bouwkundige 
eenheid in zijn geheel beschermd, zonder uitsluitingen. Dat betreft niet alleen het 
exterieur en de stoep, maar ook de constructie, indeling en interieur. 
Tevens is een bouwhistarisch rapport opgesteld waarin onder andere staat omschreven 
dat het huidige pand tot stand is gekomen in de tweede kwart van de xSde eeuwals 
representatief herenhuis met kantoor- en ontvangstruimten bij de zeepfabriek 'De 
Bruinvis'. Tot diep in de 19de eeuw hebben er geen grootschalige wijzigingen of 
verbouwingen plaatsgevonden. /n de loop van de 19de eeuw is het interleur rijker 
geworden. Het huis heeft dan ook hoge monumentwaarden als een van de grootste en 
meest representatieve herenhuizen in Monnickendam waarvan gevels, plattegronden 
en interieur-afwerking in rijke Lodewijk-X/V-stijl zijn uitgevoerd. Vooral op de begane 
grond hebben de indeling en interieur-afwerking overwegend hoge monumentwaarden. 
Belangrijk hierbij is de kenmerkende indeling van een middengang met aan weerszijden 
kamers, het sierlijk lijstwerk en het rijk gedecoreerde stucplafonds op de begane grond. 
Op de eerste verdieping hebben alleen de restanten van de oorspronkelijke 
gangwanden hoge monumentwaarden en de rookkanalen, lambriseringen, 
vensterbanken en architraaflijsten. Op de zolder en vliering zijn geen resten van de 
historische indeling en afwerking behouden, afgezien van de kapconstructie. 
Het plan betreft het verbouwen van de huidige 16 appartementen tot 12 
appartementen waarbij op iedere verdieping een optimalisatie van de indeling 
plaatsvindt. Het bouwhistarisch rapport is meegenomen in het ontwerp en er is getracht 
de hoog monumentale waarden te behouden. De postkasten worden achter de 
voordeur in de gang opgelost, in een ontworpen stalen gaaswerk met toegangsdeur 
waarbij wordt verwezen naar de zwarte gietijzeren liften in het interbellum (Parijs). De 
scheidende constructie wordt op een neutrale plaats in de wand aangesloten met 
minimale middelen en is half hoog zodat het zicht op de rijk geornamenteerde wanden 
en het plafond zo min mogelijk wordt weggenomen. 

Beoordelingskader: 
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De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria uit 
de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied historische kern Monnickendam, een 
gewogen welstandsgebied met een bijzondere beoordeling. Daarnaast heeft de 
commissie bij de beoordeling gebruik gemaakt van de criteria voor specifieke gebouwen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie is van mening dat het een bijzonder historisch pand betreft en een mooie 
opgave om het pand deels in oude luister te herstellen en een nieuwe woonfunctie toe te 
voegen. Het is nu het moment om het anders te doen dan in de jaren '80 en te 
verbeteren. De commissie uit haar waardering voor het gedegen bouwhistarisch rapport 
dat bij dit soort plannen als uitgangspunt genomen dient te worden. De commissie 
twijfelt of dat laatste met het voorliggende plan voldoende is gebeurd. De commissie 
wijst hierbij nog eens op het feit dat de monumentale waarden zich echt op de begane 
grond en in de centrale hal bevinden. Zij uit haar bevindingen dan ook per ruimte: 

· Hal: het hekwerk in Parijse look met de postkasten is eigenlijk een 
onderbreking van de barokke hal, maar wordt door de commissie wel 
voorstelbaar geacht als een reversibele oplossing binnen de monumentale 
ruimte zolang het aansluit op de minst monumentale plek en zoveel 
mogelijk de beleving van de totale ruimte garandeert. 

· Rechter voorkamer: is in zijn totaliteit nog helemaal gaaf De commissie 
stelt dan ook voor het in deze hoedanigheid te behouden. Vooral de 
kastenwand, die verdwijnt in het ontwerp, is hoog monumentaal. De 
commissie adviseert dan ook deze te behouden en de woonplattegrond 
hierop aan te passen. 

• Linker voorkamer: het stucplafond, de lambrisering en de 
schoorsteenmantel zijn hoog monumentaal. De woonplattegrond en 
voorziene insteekverdieping met vaste trap dient hierop te worden 
aangepast en als een 'los' meubel te worden uitgewerkt. 

· De commissie vraagt aandacht voor de gevelisolatie aan de binnenzijde van 
het pand en dan met name bij de aansluiting op het bijzondere plofond. 

· De commissie stelt voor de structuur van de plafonds volledig te behouden 
en geeft mee dat de schouwen symmetrisch in de ruimte horen te staan. 
Ook de scheidende binnenwanden met deuren dienen in tact te blijven als 
geheel. 

· Linker achterkamer: de hele wand met inbouwkasten en kachelnis is hoog 
monumentaal. De commissie adviseert dan ook deze te behouden. 

· Rechter achterkamer: de vloer van de insteekverdieping heeft hoge 
historische waarde. Ook het stookkanaal in deze kamer zou behouden 
moeten blijven. 

Concluderend is de commissie van mening dat het om een belangrijk historisch pand 
gaat met een bijzondere opgave waar een goed bouwhistarisch rapport aan ten 
grondslag ligt. Zij heeft een aantal aandachtspunten benoemd met name op de begane 
grond. Verder heeft zij nog een aantal algemene opmerkingen: 

· Hoe wordt omgegaan met isolatie en condensatie? · Hoe gaan de installaties verwerkt worden in het intérieur? 

· Het pand vraagt om een meer restauratieve aanpak. 

· De werkomschrijving ontbreekt. 
De commissie adviseert het plan aan te houden en ziet een aangepast plan met 
belangstelling tegemoet. 

Advies 07-01-2019 Aanhouden 

Man. Advies 07-01- Aanhouden 
2019 

grote Bevindingen De architect, aannemer en opdrachtgever zijn aanwezig voor een toelichting. Het plan 
com. 04-02-2019 is aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie. De belangrijkste 

aanpassingen bevinden zich op de begane grond: 

· De wanden in de linker- en rechtervoorkamer blijven behouden. Dus ook de 
kastenwand. 

· De insteekverdiepinglhoogslaper wordt als los meubelontworpen. 

· De linker achterkamer wordt terug gedrongen naar hoe het was zodat de 
kachelnis en kastenwand behouden blijven. 

· De verdiepingsvloer in de rechter achterkamer wordt iets verder 
opengehaald waardoor de balklaag in het zicht komt. 
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· Op de overige verdiepingen is weinig tot niets aangepast. 

· Voor wat betreft de isolatie wordt voorgesteld om de bestaande spouw op 
te vullen met vlokkenisolatie. 

· Ook de linker- en rechter voorkamer worden voorzien van isolatie. 

· Het glas wordt vervangen door monumentenglas, hiervoor wordt de 
sponning 8mm dieper gefreesd. 

Bevindingen commissie: 
De commissie is van mening dat er een grote stap gemaakt is, zij heeft waardering voor 
het feit dat met name de hoog monumentale kastenwand en kachelnis behouden 
blijven. Ook heeft zij geen bezwaar tegen het los ontworpen meubel van de 
insteekverdieping, zij ziet dit als een reversibele toevoeging in de ruimte. Wel vraagt de 
commissie dit meubel goed uit te werken passend in de stijlkamers. De commissie heeft 
nog een aantal aandachtspunten: 

· Voor wat betreft het openhalen van de verdiepingsvloer in de rechter 
achterkamer is de commissie van mening dat er teveel historisch vloerhout 
verloren gaat. Zij stelt dan ook voor een deel van het hout te laten liggen 
tot boven de keuken zodat het kanaal er op een logische manier invalt. 

· Voor wat betreft de isolatie is de commissie van mening hier, vooral in de 
voorkamers, heel terughoudend mee om te gaan. Vooral in de voorkamers 
zijn veellastige ontmoetingen. Het monumentenlid van de commissie pleit 
er dan ook voor de wanden in de voorkamers niet te isoleren. 

· De rommissie vratiqt aandacht voor de condensotiepunten pn adviseert een 
dampopen systeem. 

· De commissie wijst op de lambrisering die hoogstwaarschijnlijk is 
behandeld met olieverf en daardoor dampdicht is. 

· De commissie vraagt tevens aandacht voor het vervangen van het glas. Zij 
is van mening dat er teveel hout wordt weggefreesd en stelt voor maximaal 
4mm te verwijderen en dunner glas te plaatsen of achterzetramen te 
plaatsen. 

Concluderend voldoet het plan, naar mening van de commissie, op hoofdlijnen aan 
redelijke eisen van welstand, waarbij de commissie ervan uit gaat dat de genoemde 
uitgangspunten meegenomen worden in het definitieve ontwerp. Tevens geeft de 
commissie aan graag ter plaatse te kijken. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt. 

Advies °4-02-2019 Akkoord op hoofdlijnen 

Man. Advies 04-02- Akkoord op hoofdlijnen 
2019 

Bevindingen De projectvoorbereider is aanwezig voor een toelichting. Het plan is verder 
01-04-2019 uitgewerkt naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie: de 

postkasten worden naast het portaalopgelost, er wordt dubbelglas van 9 
mm toegepast, de lambrisering wordt qeisoleerd met een dampregulerend 
systeem, de zijgevels worden niet meer gelsoleerd en het vloerhout in de 
rechter achterkamer wordt behouden. Door het monumentenlid van de 
commissie en de beleidsmedewerker van de gemeente is 15-2-2019 een 
locatiebezoek gebracht. Het monumentenlid geeft een toelichting. Het 
blijkt dat de ramen bijna allemaal verschillend zijn en dat vooral aan de 
achtergevel veel wijzigingen zijn aangebracht. 

Bevindingen commissie: 
De commissie uit haar complimenten voor de manier waarop het plan is 
verbeterd, wel heeft zij nog een aantalopmerkingen: 

- Bij de ramen in de achtergevel met de nummers 61 719 en 141 wordt 
naar mening van de commissie teveel raamhout weg gefreesd en 
blijft er te weinig raamhout over. De commissie is van mening dat 
er minimaal tussen de 8mm en 6mm raamhout aanwezig dient te 
zijn. 

- Aandacht voor de stopverf, dit dient een hoek van 45 graden te 
maken. 

- De commissie acht het voorstelbaar dat de linker deuren (nummer 
6 en 9) worden vervanqen, gezien de hoeveelheid aanpassingen die 
al in de achtergevel hebben plaatsgevonden. De commissie 
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adviseert wel de nieuwe deuren identiek te maken aan de deuren 
aan de rechterzijde om eenheid in de gevel te krijgen. 

- Bij de ramen in de linker zijgevel (nummer ~7) blijft te weinig ruimte 
voor stopverf over, de commissie kan het zich voorstellen dat deze 
ramen vervangen worden. 

- De commissie vraagt aandacht voor de verf waarmee de 
lambrisering is geverfd en vraagt hier onderzoek naar te doen. 

- De commissie stelt voor het vloerhout in de badkamerte 
behouden. 

- De commissie adviseert de wanden te schilderen met 
kalkhoudende verf in plaats van latex, volgens de ERM-richtlijnen. 

- De commissie vraagt aandacht voor het aanbrengen van isolatie bij 
de lambrisering en de kastenwand en vraagt tijdens de uitvoering 
het plafond goed in de gaten te houden en zonodig te beschermen 
tegen beschadiging. 

- De commissie ziet graag de bemonstering van het glas. 
Het plan is niet akkoord, tenzij aan bovenqestelde adviezen wordt voldaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Niet akkoord, tenzij 

Mon. advies Niet akkoord, tenzij 

3 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) I Aantal voorgaande behandelingen: 5 

170049 Bouwadres Kerkplein 11 Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning Rijksmonument 
Omschrijving Verbouwen woning - wijzigen reeds verleende vergunning 
Welstandsnota Historische Kern Broek in Waterland I Monumenten 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Z-20~9-0l6 
Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 
binnenplanse afwijkinq 

grote 
com. 

Bevindingen 
15-05-2017 

De architect en de aanvragers zijn bij de planbehandeling aanwezig. De heer Kwakman 
(in de commissie als burgerlid vanuit de Ver. Oud Broek in Waterland aanwezig) heeft 
aangegeven zich van stem te onthouden. 
Het betreft een houten huis met aanbouw dat is aangewezen als Rijksmonument en 
waarvan de zijgevel (noord- oost) direct grenst aan het water. De aanvraag betreft 
aanpassingen in het interleur van de woning en het wijzigen van gevels. 
In de zuid- west gevel worden de twee tweeraams gevelopeningen naast elkaar gezet 
en rechts in de gevel komt een zesruits gevelopening, tevens wordt er een dakkapel in 
het dakvlak geplaatst. De garagedeur komt te vervallen. 
In de zuid- oostgevel (achterzijde)worden de twee verschillende gevelopeningen 
vervangen door één gevelopening tot op maaiveldniveau, ingevuld met een 
harmonicadeurbestaande uit vier vleugels. 
In de noord- oostgevel aan het water wordt het tweede raam van rechts vervangen 
door een dubbel deurstel dat uitkomt op een nieuw te plaatsen balkon, voorzien van 
stalen leuningen. De bestaande kozijnen worden hersteld. Tevens wordt in dit dakvlak 
een dakkapel geplaatst en wordt het bijgebouwaan het water vergroot. 
De commissie heeft geen bezwaar tegen de wijzigingen in het interieur, er wordt 
voldoende aandacht besteed aan de testauratie. 
Aandachtspunten zijn de dakkapellen, die toch als een wezensvreemd element worden 
gezien. Hier kunnen dakramen uitkomst bieden. De commissie is van mening dat het 
balkon aan de waterkant een onevenredig zware toevoeging vormt van de nog gave 
gevel. Deze tast het oorspronkelijk beeld teveel aan. De vouwdeurconstructie in vier 
delen overtuigt nog niet en vraagt om nadere studie. 
De commissie vraagt aandacht voor de bouwfysica van de ingrepen zoals dak- en 
gevelisolatie. 
Concluderend gaat de commissie vooralsnog niet akkoord met de aanvraag. 

Advies 15-05-2017 Niet akkoord, nader overleg 

Man. Advies 15-05- 
2017 

Niet akkoord, nader overleg 
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grote Bevindingen De aanvragers en de architect zijn bij de planbehandeling aanwezig en lichten de 
com. 29-05-2017 aanpassingen toe. 

De harmonicadeur in de achtergevel (zuid- oost) is komen te verval/en, hier wordt een 
openslaande deur als in de voorgevel geplaatst met bovenlicht. De gevel aan de 
waterkant blijft ongewijzigd; het balkon is komen te verval/en. Aandachtspunt is het 
plaatsen van de dakkapel/en. De commissie geeft als overweging mee dakkapel/en 
vorm te geven zoals aanwezig in het hoofdvolume maar dan kleiner. 
Voor het overige kan de commissie op hoofdlijnen akkoord gaan. 

Advies 29-05-2017 Akkoord op hoofdlijnen 

Man. Advies 29-05- Akkoord op hoofdlijnen 
2017 

grote Bevindingen De architect is bij de planbehandeling aanwezig en geeft aan dat er nu twee 
com. 18-09-2017 dakkapel/en worden geplaatst: in de zuid- west gevel en aan de noord- oostgevel aan 

de waterkant. De dakkapel/en zijn qua uitstraling conform de dakkapel op het 
=boojditaisrrtaar zijn-qua breedtetxattqepasrotrde breedte varrde ortdertiqqeride 
gevelopening aan de waterkant. 
Het betreft een dakkapel met een gebogen fronton. De nieuwe kozijnen worden 
uitgevoerd met de bestaande profielen. 
Tevens wordt de schuur aan de zuid- oostgevel voorgelegd, deze wordt iets breder en 
komt hierdoor voor de achterdeur te liggen. 
De commissie gaat akkoord met de aanvraag. 

Advies 18-09-2017 Akkoord 

Man. Advies 18-09- Akkoord 
2017 

grote Bevindingen De architect is aanwezig voor een toelichting. Het betreft het verplaatsen over één 
com. 10-12-2018 travee van de binnenmuur naar de plek waar voorheen al een wand stond. Ook wordt 

de trap verplaatst. Achterin de tuin wordt een berging gerealiseerd waarbuiten een 
warmtepomp wordt geplaatst, de aanvraag hiervoor wordt apart ingediend. Op zolder 
wordt een warmteterugwinning-unit geplaatst waarbij de luchttoevoer via de 
bestaande schoorsteen en onder het pannendak wordt opgelost. 

Bevindingen commissie. 
De commissie acht het plan voorstelbaar. Zij constateert dat de binnenmuur al een 
schuifwand was en dus van niet hoog monumentale waarde. Ook heeft zij geen 
bezwaar tegen het verplaatsen van de trap, indien deze tussen de balken wordt 
geplaatst. Wel vraagt de commissie aandacht voor detail 020 en dan met name 
bouwfysisch, de aansluiting van de dampremmende folie op de balk kan tot 
ongewenste condensatie leiden. 
Het plan voldoet, naar mening van de commissie, aan redelijke eisen van welstand met 
aandacht voor detail 020 en de warmtepomp bij de aanvraag voor de berging. 

Advies 10-12-2018 Akkoord 

Man. Advies 10-12- Akkoord 
2018 

grote Bevindingen De ontwerper is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een wijziging aan de berging 
com. 18-03-2019 die reeds vergund en geplaatst is aan de achterzijde van de woning. De berging wordt 

aan de noord-oostgevel en zuid-westgevel uitgevoerd met openslaande deuren ten 
behoeve van een veranda. De deuren zul/en als luiken wegval/en in de gevel. Tevens 
wordt aan de achterzijde van de berging een aangeluifde uitbreiding gerealiseerd als 
omkasting van de luchtwarmtepomp. De omkasting wordt uitgevoerd met 
geluidsabsorberende lamel/en. 

Bevindingen commissie: 
De commissie is van mening dat de omkasting van de warmtepomp op een goede 
manier is qeiriteqreerd in de bestaande architectuur. Zij heeft meer moeite met de 
semipermanente opening in de wand. De commissie constateert dat het plan goed 
zichtbaar is vanaf de openbare weg. Zij stelt een meer ondergeschikte oplossing voor, 
waarbij de luiken meer als een schuurachtige deur worden uitgevoerd en waarbij de 
buitenste twee vleugels komen te verval/en. De commissie adviseert niet akkoord te 
gaan, tenzij aan bovengestelde adviezen wordt voldaan. 

Advies 18-03-2019 Niet akkoord, tenzij 
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· . 

Man. Advies 18-03- Niet akkoord, tenzij 
2019 

Bevindingen Het plan is aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van de 
Ol-04-2Ol9 commissie. De buitenste vleugels zijn komen te vervallen en de luiken zijn 

meer als schuurachtige deur uitgevoerd. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat er voldoende aan haar opmerkingen 
tegemoet is qekomen en adviseert akkoord te gaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord 

Mon. advies Akkoord 

4 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

J.9002O Bouwadres Parallelweg 27 in Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving uitbreiden woonhuis 
Welstandsnota 2.5. Woongebieden 
Code gemeente VO-20l8-l0l 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan/ maar gemeente werkt mee aan 

buitenplanse afwijking 

Bevindingen De opdrachtgever en ontwerper zijn aanwezig voor een toelichting. Het 
ol-04-2Ol9 betreft een preadvies voor een uitbreiding en modernisering van een jaren 

'50 woning gelegen langs de provinciale weg. De bestaande woning bestaat 
uit één laag met zadelkap haaks op de weg met aan de rechterzijde een 
dwarskap. Ten behoeve van de uitbreiding wordt het hoofdvolume aan de 
achterzijde verlengd/ waarbij de vorm van de kap wordt doorgezet en 
middels een glazen tussenlid gescheiden van het hoofdgebouw. De 
uitbreiding aan de achterzijde is iets breder dan het hoofdvolume. Tevens 
wordt de plat afgedekte aanbouw/ achter de dwarskap. verlengt naar 
achteren. Aan de linkerzijde van het hoofdvolume en aan de voorzijde van 
de dwarskap wordt een dakkapel door de goot geplaatst. De gehele 
uitbreiding/ aanbouwen dwarskap worden uitgevoerd in verticale Lariks 
latten, in de kleur zwart. De dakkapellen worden uitgevoerd in zlnk, 

Beoordeli ngskader: 
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 commissie: 
De commissie spreekt van een behoorlijk 'druk' plan waarbij een bescheiden 
jaren 'sa woning met dwarskap deels een heel andere behandeling krijgt/ 
voortkomend uit de verlengde achteruitbouw. Hierdoor wordt de 
oorspronkelijke samenhang van hoofdkap en dwarskap verstoord/ hetgeen 
wordt versterkt door de materiaalkeuze op de achter- en zijuitbouw die nu 
met hout wordt bekleed. 
De commissie constateert dat de woning is gelegen in een straat met huizen 
van baksteen en goed zichtbaar is vanaf de provinciale weg. In het 
straatbeeld bestaat eenheid in architectuur en materiaal. Het materiaal hout 
komt als gevelbekleding niet voor. De commissie stelt dan ook voor de 
bestaande architectuur in zijn waarde te laten en het aantal ingrepen te 
beperken. Zij adviseert de verlenging aan de achterzijde als een apart 
moderne uitbreiding te ontwerpen/ ondergeschikt aan hoofdvolume. Dit 
kan bereikt worden door de nok van de verlening te verlagen ten opzichte 
van het hoofdvolume waardoor de maximale goothoogte kan worden 
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gerespecteerd. Voor wat betreft de uitbreiding aan de dwarskap adviseert 
de commissie dit meer bij het bestaande te houden zodat het beeld aan de 
straatzijde behouden blijft. Er dient dan aan de rechterzijde (evenals ter 
linkerzijde van de woning) een duidelijke overgang van baksteen (oud) naar 
hout (nieuw) te worden ontworpen. 
Tevens is de commissie van mening dat de, van zinken kaders voorziene, 
dakkapellen onvoldoende zijn afgestemd op de traditionele bouwtypologie 
en zijn te dominant in het straatbeeld. Zij vraagt daar nog eens goed naar te 
kijken en eel! duidelijke keuze Le rnaken tussen aDsLracL, modern of deze 
vorm te geven als een bijpassende tradittonele dakkapel zoals in de 
omgeving qebruikelijk is. 
Voor wat betreft het materiaal hout, acht de commissie dit bij de gevel naar 
de tuin toe voorstelbaar, maar is zij van mening dat het gevelbeeld van 
bakstenen naar de straat toe behouden dient te blijven. Zij stelt ten 
overvloede voor om de gevels onder de dwarskap. waar nodig, opnieuw op 
te metselen. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Collegiaaloverleg 

5 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelinqen: ~ 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Drs. J.van Disweg 16 in Broek in Waterland 
Individuele woning 
realiseren woonhuis met bijgebouw 
2.7 Landelijk gebied 
VO-2o~8-n2 
Voldoet aan bestemmingsplan 

grote 
com. 

Bevindingen 
04-03-201.9 

De opdrachtgever en ontwerper zijn aanwezig voor een toelichting. Tevens schuift een 
toehoorder aan. Het betreft een preadvies voor de bouw van een woonhuis met 
bijgebouw. Het woonhuis bestaat uit een voorhuis met achtergelegen kaakberg. Het 
bijgebouw bestaat uit een eenvoudig volume van één bouwlaag met zadeldak. De 
authentieke hoogte en breedte verhouding zijn uitgangspunt geweest voor de kaakberg, 
hierdoor is het voorhuis relatief lang. Het voorhuis loopt aan de noordzijde gedeeltelijk 
door in de kaakberg. De kaakberg wordt uitgevoerd in verticale houten delen en het 
voorhuis in gepotdekselde houten delen. 

Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria uit 
de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied Landelijk gebied, een gewogen 
welstandsgebied met een bijzondere beoordeling. Uitgangspunt is het behouden en 
waar mogelijk versterken van de landschappelijke karakteristieken. De ambities die 
hieraan ten grondslag liggen zijn: het herkenbaar houden van voor regio kenmerkende 
en traditionele bebouwing, zorgvuldige inpassing van ruimtelijke ontwikkelingen binnen 
de bestaande omgevingsstructuur en het stimuleren van ingrepen ten behoeve van 
duurzame energie. 

Bevindingen commissie: 
De commissie kan zich een kaakberg op deze locatie voorstellen en heeft geen bezwaar 
tegen de massa en situering. Wel geeft de commissie aan dat er een duidelijke keuze 
gemaakt dient te worden tussen een schuurtypologie of een meer traditionele manier 
van bouwen voor het woonhuis. Deze keuze dient zodanig uitgewerkt te worden dat er 
een helder beeld ontstaat. Indien gekozen wordt voor een schuurwoning dan is vooral 
soberheid geboden bij de detaillering, gevelcompositie en kozijnvormen. Tevens ziet de 
commissie graag het ontwerp in verhouding tot zijn omgeving. De commissie adviseert 
het plan aan te houden en ziet een aangepast plan met belangstelling tegemoet. 

Advies 04-03-201.9 Aanhouden 

Bevindingen 
O~-04-20l9 

De opdrachtgever en ontwerper zijn aanwezig voor een toelichting. Tevens 
schuift een toehoorder aan. Het plan is aangepast naar aanleiding van de 
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· . 
opmerkingen van de commissie. De compositie van de gevelopeningen is 
aangepast, de dakkapellen zijn vervangen door dakramen, de veranda is 
aangeluifd en de kozijnen komen verdiept te liggen. Er is getracht de 
gevelopeningen in de kapberg op een speelse manierte plaatsen zonder 
onderverdeling. De berging bestaat uit één laag met zadeldak, opgetrokken 
uit hout en het dak voorzien van een vlakke pan. 
Materiaal van het hoofdgebouw: bruin/zwart Lariks hout. 

Bevindingen commissie: 
De commissie spreekt van een verbetering en een stap die is gezet naar de 
schuurachtige expressie. De hoofdvorm verwijst naar de traditie van de 
kapberg, maar de indeling is eigentijds. Wel is de commissie van mening dat 
de grote glazen pui in de noordgevel het schuurachtige beeld nog teveel 
aantast. Zij stelt voor hiertwee raamopeningen van de maken of de zwarte 
gevelbekleding er onderdoor te laten lopen zodat de pui met vensterbank 
meer als een gat in de gevel wordt vormgegeven. Verder adviseert de 
commissie de kozijndorpels en -stijlen achter de gevelbekleding weg te 
werken zodat de raamopeningen echt gaten worden en het beeld van de 
kapberg wordt versterkt. Het plan voldoet; naar mening van de commissie, 
met inachtneming van de gemaakte opmerkingen, 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 belangstelling tegemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 

6 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

190022 Bouwadres Drs. J. van Disweg 10 in Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving het bouwen van een woonhuis 
Welstandsnota 2I Landelijk gebied 
Code gemeente VO-20:1.9-027 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen De ontwerpers zijn aanwezig voor een toelichting. Tevens schuiven twee 
0:1.-04-20:1.9 toehoorders aan. Het betreft een preadvies voor de bouw van een modern 

woonhuis in de vorm van een veldschuur. De woning bestaat uit een heldere 
strakke vorm van één volume met een asymmetrische zadelkap. Aan de 
straatzijde wordt het schuuridee helder gehouden en aan de achterzijde 
wordt de gevelopen gewerkt door grote glazen puien. In de beide zijgevels 
wordt het volume voorzien van een insnijding met een pui. De traditionele 
openingen worden in lichte kozijnen uitgevoerd en de meer afwijkende 
openingen meer als gaten in het volume. De gevel zal uitgevoerd worden in 
donker, Zweeds rabat en de houten kozijnen krijgen een lichte grijze kleur. 
Het dak wordt voorzien van blauw gesmoorde pannen. De 
windveren/waterborden zijn eveneens lichtgrijs en lopen als een kader om 
het volume heen en volgen de insnijdingen naar binnen. 

Beoordel i ngskader: 
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. Uitgangspunt is het behouden en waar mogelijk versterken 
van de landschappelijke karakteristieken. De ambities die hieraan ten 
grondslag liggen zijn: het herkenbaar houden van voor regio kenmerkende 
en traditionele bebouwing, zorgvuldige inpassing van ruimtelijke 
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ontwikkelingen binnen de bestaande omgevingsstructuur en het stimuleren 
van ingrepen ten behoeve van duurzame energie. 

Bevindingen commissie: 
De commissie spreekt van een passend ontwerp tussen de andere 
ontwerpen aan de Van Disweg. Wel uit de commissie haar twijfelover de 
dakranden, zij is van mening dat het overstekende boeiboord het ontwerp 
minder schuurachtig maakt en daardoor weer meer aan een woningtype 
refereert. Zij stelt dan ook voor het ontwerp meer als één volume vorm te 
geven en de dakoverstekken met de licht gekleurde bies te laten vervallen. 
Tevens is de commissie van mening dat de vier gevels nog te weinig met 
elkaarte maken hebben en met name in de zijgevels nog te weinig relatie 
hebben met voor- en achtergevel. De commissie adviseert meer samenhang 
te zoeken qua gevelindeling. Verder geeft de commissie mee dat Zweeds 
rabat niet geheel passend is bij een schuur en adviseert zij de kozijnen in een 
frisse witte kleur uit te voeren als tegenhanger met het zwart van de gevels, 
en de boeiboorden, windveren en vogelschroten te laten vervallen zodat het 
woonhuis met de schuurtypologie een meer eigentijds karakter krijgt. Het 
plan voldoet, naar mening van de commissie. op hoofdlijnen aan redelijke 
eisen van welstand. Wel geeft de commissie mee de adviezen van de 
commissie in de uitwerking mee te nemen, waarbij de schuur overtuigend 
wordt neergezet als één geheel. Zoals gezegd heeft dit voornamelijk te 
maken met de dakrand en de gevelindeling. De commissie ziet een 
definitieve aanvraag omgevingsvergunning met een uitwerking van de 
detaillering en het kleur- en materiaalgebruik, met belangstelling tegemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 
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