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Gemeentehuis 
Waterland 

Aantal adviesaanvragen: 7 
Waarvan herhalingen: 5 
Kleine commissie: 2 
Grote commissie: 5 

ir. Bastiaan Gribling (voorzitter): ir. Anke Zeinstra (plv. architect id), Hans Boonstra 
(monumentenlid), ir. ing. Sjef Kwakman (burqerlid), Sybren Brui sma (plantoelichter), 
Marieke Leeverink (plantoelichter); Renee Stroomer (coordinator) 

Bezoekers gemachtigde, inzake Kerkbuurt 179 op Marken 
gemachtigde, inzake Noordmeerweg 3 in Broek in Waterland 
gemachtigde, inzake Brugstraat 6 in Monnickendam 
gemachtigde, inzake 't Prooyen 5 in Monnickendam 
architect, inzake Uitdammer Die te Uitdam 
architect, inzake Hoogedïk 2 in Katwoude 

1 

kl_com 

Omgevinqsvergunning (monument en bouwen) I Aantal voorgaande behandelingen: ° 
Bouwadres Kerkbuurt 179 op Marken 
Soort bouwwerk Individuele woning Gemeentelijk monument 
Omschrijving bouwen van een aanbouwaan de achtergevel 
Welstandsnota 2.3 Historische Kernen (Marken) / 4.2 Monumenten 
Code gemeente Z-203.8-23.8 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen 
17-09-2018 

De architect is aanwezig om het plan toe te lichten. Het betreft een 
karakteristieke Marker houten woning in een rij met een stenen voeting. Het 
plan betreft een aanbouwaan de achtergevel, 4,90 meter breed en een 
hoogte van 3,05 meter. De aanbouw wordt 1,00 meter uit de linker zijgevel 
geplaatst en 0,10 meter uit de rechter zijgevel. Uitvoering is conform de 
aanbouw van het naastgelegen buurpand. 

Bevindingen commissie: 
De commissie acht het plan voorstelbaar, maar het aangebouwde 
bouwwerk dient, conform de Nota uiterlijk van bouwwerken meer 
ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw. Volgens de commissie is niet 
de bedoeling dat de aanbouwen tegen elkaar aan worden gebouwd, 
hierdoor verdwijnt de karakteristiek van de Marker woning. De commissie 
stelt daarom voor om de aanbouw meer uit de rechter gevel te plaatsen, in 
lijn met het kozijn op de eerste verdieping. Verder constateert de commissie 
dat deze aanbouw nauwelijks zichtbaar is vanuit de openbare ruimte en dat 
er meer soortgelijke aanbouwen gerealiseerd zijn. Om deze reden adviseert 
zij niet akkoord te gaan, tenzij de aanbouw meer uit de rechter zijgevel 
geplaatst wordt. 
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Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

kl_com Advies Niet akkoord, tenzij 

Mon. advies Niet akkoord, tenzij 

2 Omgevinqsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: :L 

180085 Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bp~tpmmingsrlan 

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 
Z -20:L8- 2:L5 
Volrloet niet aan bestemmingsplan; maar gemeente werkt mee aan 
binnenplanse afwijkinq 

kleine 
com. 

Bevindingen 
06-08-2018 

Oe 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. Oe hoogte van de uitbouw sluit 
aan op de goot van de hoofdwoning. 
Oe oestaanae karakteristieke gemetselde berging aie aan ae straat ts 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 uitbreidino aan de achterqevel van de woninq als de berging zijn zichtbaar 
vanuit de openbare ruimte. 

Oe 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 beschermd stadsgezicht stelt 
eisen aan het behoud en versterken van de karakteristieken in het gebied. Oe 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 karakteristiek. 
Oe commissie stelt vast dat het ontwerpvoorstel niet voldoet aan de ambities uit de 
Nota uiteruik. van bouwwerken en gaat niet akkoord 

Advies 06-08-2018 Niet akkoord, nader overleg 

Mon. Advies 06-08- 

2018 

Niet akkoord, nader overleg 

kl_cam Bevindingen 
:L7-09-20:L8 

De aanvraag voor de dakkapelligt nu voor. De dakkapel wordt boven in het 
rechter dakvlak geplaatst, heeft een hoogte van :LAO meter en een breedte 
van 2,40 meter. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat het resterende dakvlak boven de dakkapel 
minder dan 0,5° meter bedraagt en het dakvlak onder de dakkapel meer 
dan :L,50 meter is. Hiermee voldoet de dakkapel niet aan de criteria uit de 
Nota uiterlijk van bouwwerken. Verder constateert zij dat de dakkapel goed 
zichtbaar is vanuit de openbare ruimte en daarmee voor het straatbeeld van 
het beschermd stadsgezicht zeer bepalend is. Gelet op de situering van de 
woning ziet de commissie geen reden om afte wijken van de nota. Om deze 
reden adviseert de commissie niet akkoord te gaan en ziet zij een aangepast 
plan met belangstelling tegemoet. 
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Overweging ten overvloede: 
De commissie geeft als suggestie mee het plaatsen van een dakraam in 
plaats van een dakkapel. 

Welstandscriteria Criteria voor kleine bouwplannen 

kl_cam Advies Niet akkoord, nader overleg 

Mon. advies Niet akkoord, nader overleg 

3 Preadvies (welstand) 

180°°5 Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

grote Bevindingen 
com. 22-O~-20~8 

I Aantal voorgaande behandelingen: 1. 

Brugstraat 6 in Monnickendam 
Woningcom plex Beschermd stadsgezicht 
oprichten appartementengebouw 
historische kern Monnickendam 
VO- 201.7-037 
Voldoet niet aan besternrninqsplan, maar gemeente werkt mee aan 
binnenplanse afwijkinq 
Het betreft een overleg over de herontwikkeling van een voormalig horecapand 
(Markerveerhuis) naar een appartementen gebouw. Dit project grenst aan de haven, de 
Brugstraat en de Havenstraat en ligt als gebouw tussen de industriële bebouwing van 
Waterland (Hakvoort) en de stedelijke bebouwing. 
In 2m6 is over hetzelfde project ook een oriënterend gesprek geweest waarbij een 
medewerkster van de afd. Ra van de gemeente aanwezig was. Er werden toen drie 
modellen voorgelegd waarbij zowel de gemeente als de commissie een voorkeur aangaf 
voor model i. met gedraaide nok waardoor een langskap ontstaat met een kopgevel 
gericht naar de haven. 
De architect is aanwezig om het nieuwe ontwerp toe te lichten. De huidige bebouwing 
bestaat uit een langgerekt pand van één bouwlaag met een mansardeachtige kap met 
een kopgevel aan de haven, aan deze kopgevel een overdekt terras. In het verlengde 
van de kopgevel aan de achterzijde ligt een tuinmuur. 
Het ontwerp voor het beoogde appartementengebouw kent twee bouwlagen met 
langskap die aan de Brugstraat doorbroken wordt door drie verschillende dwarskappen 
met topgevels, waarvan één is uitgevoerd als trapgevel. Ook aan de gevel aan de haven 
wordt de helft van de gevel ingevuld door een mansardeachtige kopgevel met twee 
uitkragende balkons en voor de gevel een eenlaagse glasachtige uitbouw. 

Als eerste constateert de commissie dat het gewijzigde plan stedenbouwkundig nogal 
afwijkt van de eerdere modellen en dat deze varianten niet door de Afd. Ra aan de 
commissie zijn voorgelegd 
Het beoogde volume heeft dan wel een langskap maar deze wordt grotendeels aan het 
zicht onttrokken door de dwarskappen met topgevels waardoor een hybride model is 
ontstaan. Door de combinatie van de langskap met de dwarskappen ontstaat een 
massa die op deze locatie niet passend wordt gevonden. Het gebouwonttrekt zich op 
deze wijze aan de historische verkaveling en vormt geen vanzelfsprekende overgang 
naar de pakhuizenarchitectuur die kenmerkend is voor de haven en dit deel van de kern 
van Monnickendam. 
Concluderend wil de commissie de aanvraag allereerst aanhouden voor overleg met de 
afd. Ra en daarna het gebouw toetsen aan het geldende welstandsbeleid. 

Advies 22-O~-2m8 

Man. Advies 22-0~- 
2o~8 

Bevindingen 
1.7-09- 201.8 

Aanhouden 

De architect is aanwezig om het gewijzigde plan toe te lichten. Het plan is 
nog in de ontwerpfase waarin gezocht wordt naar stedenbouwkundig het 
juiste model. Het volume is hetzelfde als het vorige massamodel, alleen de 
kopgevels zijn gewijzigd. Het idee is om twee pakhuizen neer te zetten. Het 
ontwerp bestaat uit twee langgerekte panden met de kopgevels naar de 
haven: één met een mansardekap en één met een trapgevel. Het ontwerp 
kent twee bouwlagen met langskappen. Het 'pakhuis' met de trapgevel aan 
de haven wordt voorzien van meerdere uitkragende balkons en voor de 
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gevel een een-Iaagse serre. Achter de kopgevels wordt een plat dak 
gecreëerd voor een dakterras. 

Bevindingen commissie. 
De commissie constateert dat het ontwerp op een zichtbare, 
beeldbepalende (vooral vanaf het water) locatie in Monnickendam staat. Zij 
is van mening dat de keuze voor de langskappen en de parcellering in twee 
gebouwen denkbaar is en dat aansluiting gezocht moet worden bij de 
stedenbouwkundige structuur van de noordzijde van de haven. De 
commissie heeft echter twijfels over de uitwerking van de twee gevels aan 
de haven: de mansarde en trapgevel. De commissie is van mening dat er een 
duidelijke keuze in typologie gemaakt dient te worden. De keuze voor een 
trapgevei is minder passend bij een pakhuis. Het aanbrengen van 
parcellering is goed denkbaar, maar in de uitwerking moet gezocht worden 
naar een bepaalde stoerheid, passend bij een pakhuis. Ook de grote balkons 
aan de voor- en achtergevel zijn volgens de commissie niet passend bij deze 
typologie en stedelijke situatie. Zij stelt voor deze te vervangen door franse 
h ...... 11 ~nr n"'Il"\f- ~_,l"'\nrl ............ n...J~...J ,,,-1"\.-. 

Verder moet voorkomen worden dat de uitwerking in twee gebouwen 
ontkracht wordt door het platte dak en dakterras dat goed zichtbaar is 
vanaf de straat en met name het water. 
De commissie stelt voor dit op een andere manier vorm te geven door de 
terrassen uit het volume te halen en het ontwerp op die manier helder te 
houden. 
Ook constateert de commissie dat er een te grote verscheidenheid aan 
ramen wordt toegepast en dat aan de langsgevel drie identieke voordeuren 
zijn geplaatst. Dit correspondeert niet met het idee van een 
appartementengebouw met één hoofdingang. De commissie stelt dan ook 
voor het middendeel meer te verbijzonderen en hierbij de hoofdingang te 
accenturen. Tevens constateert de commissie dat de plattegronden niet 
corresponderen met het gevelbeeld van de kopgevels. Zij kan zich 
voorstellen dat de plattegronden anders georganiseerd zouden kunnen 
worden. 

Concluderend geeft de commissie aan dat erflinke stappen zijn gemaakt en 
dat het ontwerp in grote lijnen op de goede weg is. De langskappen zijn 
overtuigend en ook de parcellering is passend op de locatie. Wel geeft de 
commissie nog een aantal adviezen mee: 

- Het ontwerp bij elkaar brengen en tot één verhaal maken. 
- De beide gevels voorzien van franse balkons in plaats van 

uitkragende balkcris. 
- Het dakterras bovenop meer verzonken maken. 
- De zijgevelontwerpen met meer geleding. 

De commissie ziet het plan in een volgend stadium met belangstelling 
tegemoet. 

Opmerking ten overvloede: 
Volgens de plantoelichter van de gemeente Waterland en de architect 
wordt wat betreft de bouwhoogten niet afgeweken van het 
bestemmingsplan. De commissie vraagt zich af of de nokhoogte van 8/90 
meter en de goothoogte van 6/80 meter, werkelijk voldoet aan het 
bestemmingsplan. Zij constateert namelijk dat op de website Ruimtelijke 
plannen.nl een toegestane nokhoogte van 7/00 meter en een goothoogte 
van 3/5 meter wordt aangegeven. De commissie wil dan ook graag vanuit de 
gemeente goed geïnformeerd worden over de nokhoogte die het 
bestemmingsplan toestaat, dit is van belang voor de uiteindelijk 
beoordeling van de aanvraag. 
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Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Aanhouden 

Mon. advies Aanhouden 

4 Preadvies (welstand) 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 

Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Bevindingen 
l7-09-20l8 

I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

't Prooyen 5 in Monnickendam 
Individuele woning 
uitbreiden van het pand, plaatsen van een dakkapel en plaatsen l5 
zonnepanelen 
Historische Kern Monnickendam /3.3. Dakkapellen 
VO-20l8-053 
Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 
buitenplanse afwijking 

De architect een aanvrager zijn aanwezig om het plan toe te lichten. Het 
betreft een individuele hoekwoning van een rij, door middel van een lager, 
plat afgedekt volume verbonden met de naastgelegen woning. Het plan 
betreft het plaatsen van een dakkapel op het linker dakvlak met een breedte 
van lO,70 meter, het plaatsen van l5 zonnepanelen op het linker dakvlak 
(rondom de dakkapel) en het uitbouwen van het pand aan de rechterzijde. 
De uitbouw wordt gerealiseerd door het optrekken van het al bestaande 
terugliggende tussenlid. Het tussenlid wordt opnieuw uitgevoerd met een 
platdak dat aan de voor- en achtergevel wordt aangekapt. Ook wordt de 
bestaande Trespa gevelbekleding vervangen door Keralit gevelbekleding in 
een grijze kleurstelling. 

Bevindingen commissie: 
De commissie acht het voorgelegde plan voorstelbaar en is van mening dat 
de nieuwe gevelbekleding een verbetering van de huidige situatie is. Echter 
constateert de commissie dat het linker dakvlak goed zichtbaar is vanuit de 
openbare ruimte en daarmee van belang is voor de ruimtelijke kwaliteit van 
de historische kern van Monnickendam. Conform het welstandsbeleid, dat 
vastgesteld is in de Nota Uiterlijk van bouwwerken mag een dakkapel op 
een dakvlak gekeerd naar het openbaar gebied een breedte hebben van 
maximaal 50% van de breedte van het dakvlak. Gezien het bovenstaande, 
voldoet de voorliggende dakkapel niet aan de criteria uit de nota. 
Wat betreft de Keralit gevelbekleding is de commissie zich bewust van het 
feit dat er in de historische kern van Monnickendam geen kunststof gevels 
worden toegestaan, maar geeft zij aan dat het hier om een uitzonderlijk 
geval gaat waar een flinke verbetering optreed ten opzichte van de 
bestaande situatie. Wel stelt zij voor een andere kleurte kiezen dan de 
naastgelegen panden en te kiezen voor de breedste variant planken. 
De zonnepanelen zijn vergunningsvrij en tegen de uitbouw heeft de 
commissie geen bezwaar. 
Concluderend adviseert de commissie niet akkoord te gaan met de 
aanvraag, tenzij de dakkapel qua afmeting aangepast wordt. 

Overweging ten overvloede: 
De commissie geeft als suggestie mee te onderzoeken om de zonnepanelen 
op het platte dak van de uitbreiding te plaatsen en verzoekt deze uit te 
voeren in mat zwart zonder stalen randje. Dit zou een enorme verbetering 
van de ruimtelijke kwaliteit opleveren. 

Welstandscriteria 

Advies 

Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

Niet akkoord, tenzij 
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5 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 2 

180077 Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Uitdammer Die te Uitdam 
Individuele woning 
oprichten van een buitenhuis 
2.7 Landelijkgebied 
VO-201.8-064 
Voldoet niet aan besternrnlnqsplan, er is een projectbesluit of partiële 
herziening van het bestemminqsplan nodig 

grote 
com. 

Bevindingen 
23-07-2m8 

Op verzoek van de commissie is de stedenbouwkundige van de gemeente aanwezig 
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 100 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 voorliggende plan en zij zou graag van 
mee informatie voorzien wil/en 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. De commissie wil graag in overleg met de aanvrager voor 
meer informatie en formuleert een aantal aandachtspunten. 

o De 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. 

o De commissie vraagt meer informatie over wat er gebeurd met de 
bestaande bomen en natuur. 

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

De aanvraaq wordt vooralsnog aangehouden. 

Advies 23-07-2018 Aanhouden 

grote 
com. 

Bevindingen 
06-08-2018 

De architect is aanwezig en licht aan de hand van een maquette de situatie 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. 

Advies 06-08-2018 Aanhouden 

Bevindingen 
1.7-09-201.8 

De architecten, landschapsarchitect en de opdrachtgevers zijn aanwezig om 
het plan toe te lichten. Doel is om de architectuur zoveel mogelijk in te 
passen in de natuur. Gesproken wordt over het behoud en het integreren 
van flora en fauna. Het silhouet van het eiland en de omgeving wordt 
gevormd door qroen, met als enige uitzondering hier en daar een kerk. De 
bestaande rietkraag om het eiland zal verstevigd worden om het eiland te 
versterken en voor privacy dienen. De woning in de vorm van een driepoot 
zal gepositioneerd worden met één poot aan het water, één poot achter het 
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· . 
riet en één poot naar het terras dat omarmd wordt door de rietkraag. De 
poot aan het water steekt door de rietkraag naar buiten en is duidelijk 
zichtbaar vanaf de Rijperweg. De gevels van de woning worden uitgevoerd 
in thermisch verduurzaamd, vergrijzend hout. Daardoor valt de gevel weg in 
de rietkraag. Voor het dak wordt gezocht naar een metaalachtig materiaal 
dat mooi veroudert. 

Bevindingen commissie: 
De commissie prijst de bijzondere presentatie waar veel moeite in gestoken 
is en het charmante ontwerp. Het object oogt kleiner dan het is. De 
hamvraag is echter: hoeveel daarvan is nu precies zichtbaar vanaf de 
Rijperweg7 Door het laten uitsteken van één poot door de rietkraag wordt 
de landschappelijke begrenzing van het eiland doorbroken. De commissie 
acht het voorstelbaar dat er een element doorsteekt, maar vindt dat dit 
slechts in geringe mate zichtbaar mag zijn vanaf de Rijperweg. 
Verder uit de commissie haartwijfel over het aanbrengen van een kelder 
die een 80 cm hoge plint oplevert met gevelopeningen en vraagt zij zich af 
of de volumes niet te hoog worden, er gaat nu een volwaardige trap naar de 
slaapzolder. De commissie vraagt verder aandacht voor de contourlijn van 
het eiland en suggereert de gevel niet door de beschoeiing te laten steken. 
De visualisatie van het huis met het riet voor het uitstekende element, is 
volgens de commissie hetjuiste uitgangspunt voor de verdere uitwerking 
van het plan. 

Concluderend heeft de commissie waardering voor de aanpak en de ambitie 
en is zij van mening dat er op hoofdlijnen voldaan wordt aan het 
uitgangpunt, zoals omschreven in de Nota uiterlijk van bouwwerken, het 
behouden en waar mogelijk versterken van de landschappelijke 
karakteristieken. De commissie vraagt zich wel af hoe deze landschappelijke 
kwaliteit gewaarborgd wordt bij de uitwerking van het plan. Zij geeft de 
volgende aandachtspunten mee: 

- De omvang van het huis. 
- De omvang en hoogte van de kelder. 
- Het niet te veel naar buiten steken en zichtbaar zijn van het huis 

door de rietkraag. 

Het plan voldoet, naar mening van de commissie, op hoofdlijnen aan 
redelijke eisen van welstand. Zij ziet een verder uitgewerkt plan met 
belangstelling tegemoet. 

Overweging ten overvloede: 
De commissie geeft ter overweging mee om het verder uitgewerkte plan 
nogmaals als vooroverleg in de commissie te bespreken. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 

6 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 2 

180069 Bouwadres Hoogedijk 2 in Katwoude 
Soort bouwwerk Bijzonder (openbaar) bouwwerk 
Omschrijving realiseren van een gemeentewerf 
Welstandsnota 2.7 Landelijk gebied 
Code gemeente VO-20l8-06S 
Bestemminqsplan 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 
locatie 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 stelp 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 zi] meer aandacht voor hoe 
het complex zich manifesteert naar de N247 in samenhang met de bestaande Irene 
Hoeve. 

Advies 09-07-2018 Aanhouden 

qrote Bevindingen De architect en gebouwbeheerder van de gemeente zijn aanwezig om het plan toe te 
com. 03-09-2018 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 
karakter van het gebied voldoende is onderzocht. ZU vindt dat 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 
bitzonder gebied heeft tot doel het behoud en versterken van de landschappelijk 
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kwaliteiten te stimuleren, en niet om de gebruiksmogelijkheden te beperken" (p. 25). Oe 
commissie constateert dat het voorliggende ontwerp twee kanten heeft. Openheid en 
een zekere geleding naar de binnenkant en een strakke rooilijn aan de kant van de Irene 
Hoeve. Oe drie bouwvolumes worden naar elkaar toegebracht door de strakke rooilijn 
en middels een donkere bakstenen plint en begroeiing. Oe commissie vraagt zich of oj 
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 'jami/ie' van qebouwen, meestal woonhuis, schuren en andere bijgebouwen. Zij 
adviseert daarbij om het hooJdgebouw meer architectonische kwaliteit te geven. In het 
BKP wordt gereJereerd 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 oj 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. 
Oe 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 aantalopmerkingen om het ontwerp naar een volgende stap te 
brengen en dichterbij de gewenste ruimtelijke kwaliteit: 

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

· Oe hooJdgebouw dient net wat meer architectuur te krijgen, passend bij het 
landelijk gebied. 

· Oe 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: 
Oe commissie biedt aan graag betrokken te worden bij het ontwerpproces en suggereert 
de volgende keer een aantal schetsen te laten zien. 

Advies 03-09-2028 Aanhouden 

Bevindingen De architect is aanwezig om het aangepaste plan toe te lichten. Gevraagd is 
1)-09- 201.8 in de vorige vergadering om meer geleding aan te brengen in de drie 

volumes en meer architectuur in het hoofdvolume. Daartoe wordt het 
tussenlid nu van glas en is gekozen voor andere materialen en kleuren. Er 
worden verschillende varianten getoond. Er is gekozen voor een plint van 
rood metselwerk met daarboven zwart/antracietkleurig hout. Tevens wordt 
een dakbedekking getoond met rode dakpannen en zonnepanelen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat er een beweging in de goede richting is, maar 
vraagt zich nog steeds af of er voldoende gedaan is aan onderzoek naar de 
landschappelijke inpassing en de relatie tussen de gemeentewerf en de 
naastgelegen boerderij. Het voorliggende plan is voornamelijk aangepast 
door een variatie in materiaalkeuze en kleur. De commissie acht de 
kleurstelling met rood metselwerk en donker hout voorstelbaar. Echter de 
verhouding tussen de plint en het bovendeel is nog niet kloppend. De 
commissie geeft aan dat de achterliggende loods wel een goede verhouding 
heeft van plint met daarboven hout. Ook heeft de commissie een 
opmerking over het tussenlid, zij stelt deze meer terugliggend voor 
(minimaal 30 cm) en de aanbouwaan de achterzijde dient meer 
ondergeschikt te zijn aan het hoofdvolume (in materiaal en vorm). 
Concluderend vraagt de commissie nog een ontwerpinspanning en geeft 
hierbij de volgende suggesties mee: 

- De plint van het hoofdgebouw laten zakken voor een betere 
verhouding. 
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- Het tussenlid rninirnaal jo centimeter naar achter plaatsen voor 
meer geleding. 

- De aanbouwaan de achterzijde terugliggend uitvoeren en in ander 
materiaal. 

- De kolommen in de zijgevel van het kopgebouw terugbrengen in 
verband met een sterker architectonisch beeld. 

- Een eventueel hekwerk en de keuze voor de bestrating op tekening 
aangeven. 

De commissie adviseert het plan aan te houden en ziet een aangepast plan 
met belangstelling teqemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Aanhouden 

7 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorqaande behandelingen: ~ 

180087 Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Noordmeerweg 3 in Broek in Waterland 
Individuele woning 
slopen bestaande bebouwing en nieuwbouw woonhuis 
2.3 Historische kern Broek in Waterland - 5. Grote bouwplannen 
Z-2o~8-200 

Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 
buitenplanse afwijking 

grote 
com. 

Bevindingen 
03-09-201.8 

De architect is aanwezig om het plan toe te lichten. Het plan betreft het 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 
schuurwonmg en ts meer abstract dan de tradntoneie, voor Broek in Waterland, 
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 vergrijsd, 
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 kleinschaligheid, de organisch gegroeide structuur en karakteristieke eigenheid en 
kenmerkende bebouwing (p. 1.6). Kenmerkend voor Broek in Waterland zijn de 
karakteristieke houten woningen, een dakbedekking met pannen, en de doorzichten 
tussen de panden naar het open weidegebied (p. 1.9). Uitgangspunt is het waar mogelijk 
versterken van de cultuurhistorische waardevolle stedenbouwkundige structuur en 
bebouwingskarakteristieken (p. 1.9). 
De commissie staat niet onsympathiek tegenover het plan, 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 schaal, materiaal en detaillering. De commissie is nog niet 
overtuigd, met name met betrekking tot de massa en de grootte, 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 dorpse, 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 
commissie, indien duidelijk en hoogwaardig uitgewerkt, 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' 
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Advies 03-09-20:18 

Bevindingen 
l7-o9-20l8 

Welstandscriteria 

Advies 

mogelijk een goede oplossing is op deze plek dient nader ontwerponderzoek te worden 
gedaan naar de 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 gebouw in de omgeving. 
Niet akkoord, nader overleg 

De architect en aanvrager zijn aanwezig om het verder uitgewerkte plan toe 
te lichten. Het plan is op de volgende punten aangepast: 

- Het volume is verplaatst: vijf meter naar achteren en twee meter 
meer uit de slootkant. 

- Door middel van een aantal impressies een betere visualisatie van 
het gebouw in de omgeving. 

- Er is een keuze gemaakt voor een meer abstracte versie, wat geleid 
heeft tot een aanpassing in de gevel en de detaillering. 

Bevindingen commissie: 
De commissie heeft waardering voor de architectonische ambitie, maar 
vraagt zich af of het passend is voor deze gevoelige locatie. Kernkwaliteiten 
van het gebied zijn de kleinschaligheid van de bebouwing en het 
dorpsachtige karakter. Zij constateert dat er gekozen is voor de abstractere 
versie van de schuurwoning, maar is van mening dat het te weinig passend 
is. De kleine wijzigingen die zijn toegepast wijzen wel in de goede richting. 
De commissie vraagt daarom om een ontwerpinspanning en een keuze te 
maken naar een meer traditionele uitwerking of meer schuurachtige 
benadering. De schuurachtige benadering vergt wel analyse van de 
typologie die gebruikelijk is binnen Broek in Waterland en de geschiktheid 
daarvan op deze plek. De commissie geeft aan welwillend te staan 
tegenover de schuurachtige benadering, maar dat zou dan een stap verder 
moeten gaan om de commissie te overtuigen. De andere weg is om terug te 
gaan naar een meer traditionele benadering conform de Nota uiterlijk van 
bouwwerken waarbij het uitgangspunt is het behouden en waar mogelijk 
versterken van de cultuurhistorische waardevolle stedenbouwkundige 
structuur en bebouwingskarakteristieken. 
Concluderend handhaaft de commissie haar vorige advies en is zij van 
mening dat er onvoldoende voldaan is aan de opmerkingen van de 
commissie ten opzichte van de vorige planbehandeling. Het ontwerp levert 
vooralsnog geen positieve bijdrage aan de kwaliteit van de omgeving. Zij 
adviseert daarom ook niet akkoord te gaan met de aanvraag. 

Gebiedsgerichte criteria 

Niet akkoord, nader overleg 
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