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Vergaderlocatie 
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Vastgesteld: 

Aantal adviesaanvragen: 5 
Waarvan herhalingen: 2 
Kleine commissie: l 
Gemandateerd: 3 
Grote commissie: l 

Voorzitter: 

Aanwezig ir. Bastiaan Gribling (voorzitter): lj ing. Nico Zimmermann (geman architectlid), Hans 
Boonstra (rnonumentenadviseur), Lodewijk Duymaer van Twist (burqerlid), ir. ing. Sjef 
Kwakman (burqerlid), Sybren Bruinsma (plantoelichter): Renee Stroomer (coördinator) 

Bezoekers architect, inzake Oosteinde l8 in Broek in Waterland 
gemachtigde, inzake Havenbuurt tegenover 20 op Marken 
architect, inzake Drs. J. van Disweg in Broek in Waterland 

l 

gemand. 

Omgevinqsverqunninq (verbouwingl I Aantal voorqaande behandelingen: 0 

Bouwadres Hoogedijk 24 in Katwoude 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving plaatsen tweetal dakkapellen in het voorgeveldakvlak 
Welstandsnota 2·7. Landelijk gebied en 3.3. dakkapellen 
Code gemeente Z-20l9-020 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemminqsplan 

Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee 
dakkapellen in het voorgeveldakvlak van een stolpboerderij. De dakkapellen 
hebben een breedte van 3.38 meter en 3.47 meter. 

Beoordel i ngskader: 
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. Daarnaast heeft de commissie bij de beoordeling gebruik 
gemaakt van de criteria voor kleine bouwplannen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie heeft bezwaartegen de breedte van de dakkapellen omdat 
de criteria uit de nota voorschrijven dat op het voordakvlak of dakvlak 
gekeerd naar het openbaar gebied, de breedte van de dakkapel maximaal 
50% van de breedte van het dakvlak mag zijn, gemeten tussen midden 
bouwmuren of buitenzijde van eindgevels en aan de bovenzijde van de 
dakkapel. Bij een dakvlak gekeerd naar het openbaar gebied tot een 
maximum van 3.00 meter breed. De commissie ziet geen reden afte wijken 
van de nota. Tevens is de commissie van mening dat de dakkapellen te 
weinig ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouwen dit ten koste gaat van de 
karakteristiek van de kapvorm. Het plan voldoet, naar mening van de 
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commissie. niet aan redelijke eisen van welstand. Zij adviseert niet akkoord 
te qaan. 

Welstandscriteria Gebiedsqerichte en objectqerichte criteria 

gemand. Advies Niet akkoord, nader overleg 

2 Omqevinqsvergunninq (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 1 

180078 Bouwadres Oosteinde 18 in Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving aan de achtergevel uitbreiden van het woonhuis 
Welstandsnota 2.5 Woongebieden 
Code gemeente Z-2019-024 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen De aanvrager en architect zijn aanwezig om het plan toe te lichten. De aanvraag betreft 
23-07-201.8 het uitbreiden van een twee-ander-een kapwoning door een aanbouwaan de 

achterzijde van de woning. De aanbouw van de woning wordt verbonden met de 
aanbouw van de schuur. De aanbouw van de schuur wordt verlaagd. De uitbreiding van 
de woning bestaat uit één bouwlaag en heeft een platte afdekking. In de zijgevel van de 
uitbreiding wordt een bloemkozijn geplaatst. De uitbreiding wordt opgetrokken uit 
baksteen of hout. De gevels gelegen naar de tuin worden zoveel mogelijk uitgevoerd in 
glas. De boeidelen en het bloemkozijn worden van hout of cortenstaal. 

Bevindingen commissie: 
De commissie acht het plan voorstelbaar, echter stelt zij voor de uitbreiding meer los te 
houden van het hoofdgebouw door het terughouden van de zijgevel van de uitbreiding. 
Het buitenblad 1.0 centimeter terug is hier voldoende. Verder geeft zij aan dat haar 
voorkeur uitgaat naar hout voor de materiaalkeuze en ziet zij graag een nadere 
uitwerking van de aansluiting en detaillering van het cortenstaal. 
Het plan voldoet, naar mening van de commissie, op hoofdlijnen aan redelijke eisen van 
welstand. De commissie ziet een definitieve aanvraag omgevingsvergunning met een 
uitwerking van de detaillering en het kleur- en materiaalgebruik, met belangste//ing 
tegemoet. 

Advies 23-07-201.8 Akkoord op hoofdlijnen 

gemand. Bevindingen De aanvrager is aanwezig voor een toelichting. Het plan is aangepast naar 
18-02-2019 aanleiding van de opmerkingen van de commissie. De uitbreiding is 10 

centimeter teruggezet en uitgevoerd in houten delen. Het cortenstaal is 
komen te vervallen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat er voldoende aan haar opmerkingen 
tegemoet is gekomen. Het plan voldoet! naar haar mening! aan redelijke 
eisen van welstand. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte ell objectqerichte criteria 

gemand. Advies Akkoord 

3 Omqevingsvergunning (verbouwinq) I Aantal voorqaande behandelingen: ° 
190016 Bouwadres Houtrib 136 in Monnickendam 

Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving realiseren entree aan de voorgevel van het woonhuis 
Welstandsnota 2.5. Woongebieden 
Code gemeente Z-2019-o34 
Bestemminqsplan Voldoet aan bestemminqsplan 

gemand. Bevindingen Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een 
18-02-2019 entree in de voorgevel van een woning. In een woonblokje bestaande uit zes 

woningen wordt ten behoeve van de entree een uitbouw gerealiseerd in 
maat en schaal qelijk aan eerder qerealiseerde uitbouwen en zoals 
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oorspronkelijk mee ontworpen. De uitbouw wordt opgetrokken uit 
metselwerk. 

Beoordel i ngskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 
woongebieden, een welstandsgebied met een reguliere beoordeling. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat de overige uitbouwen in hout zijn uitgevoerd 
en heeft daarom ook bezwaar tegen de voorgestelde uitbouw. Zij is van 
mening dat de voorgestelde uitbouw te weinig ondergeschikt is en de 
architectuur dient te volgen van het oorspronkelijk ontwerp. Tevens wil de 
commissie graag vasthouden aan de samenhang van het blok. Het plan is 
niet akkoord, tenzij de uitbouw conform de overige uitbouwen wordt 
uitgevoerd in hout. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte en objectgerichte criteria 

gemand. Advies Niet akkoord, tenzij 

4 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: l 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemminqsplan 

Havenbuurt tegenover 20 op Marken 
Bijzonder bouwwerk 
plaatsen kaartverkoophuisje 
historische kern Marken 
VO-20lg-003 

Voldoet aan bestemmingsplan 

Beschermd dorpsgezicht 

grote 
com. 

Bevindingen 
03-04-201.8 

Een bestaande kaartenverkoop voorziening, bestaande uit een geprefabriceerde unit uit 
één stuk en met afgeronde zijden, en met een hoogte van 2,30 m, wordt vervangen door 
een meer tradittoneel houten huisje met een flauw hellend lessenaardak. 
Het nieuwe volume is met een totale hoogte van 2,80 m. aanzienlijk hoger en wordt 
daarbovenop voorzien van een socm hoge reclame. Naast het huisje wordt een extra 
houten balkon toegevoegd ten behoeve van het plaatsen van fietsen. 
De commissie stelt vast dat het toegevoegde houten balkon de bescheidenheid van het 
kaartverkoophuisje aantast en het zicht op de kade wegneemt. Bovendien is zij van 
mening dat de huidige hoogte van 2.30 m leidend moet zijn bij vervanging door een 
nieuw kaartenverkoophuisje. Het voorliggende ontwerp voldoet daar niet aan. De 
commissie gaat derhalve niet akkoord. 
Ten overvloede geeft de commissie mee dat het huidige prefab huisje door de ronde 
afwerking refereert aan maritieme scheepsarchitectuur en daarmee passend wordt 
bevonden. 

Advies 03-04-201.8 Niet Akkoord 

Man. Advies 03-04- 
201.8 

Niet Akkoord 

grote 
com. 

Bevindingen 
l8-02-20lg 

De architect is aanwezig voor een toelichting. Het plan is aangepast naar 
aanleiding van de opmerkingen van de commissie, tevens heeft er 
buurtparticipatie plaatsgevonden. Het ontwerp is aangepast naar een meer 
traditionele architectuur. Plat afgedekt volume met houten gevelbekleding 
en reclamebord op het dak. Afmetingen als bestaand. Het toegevoegde 
balkon ten behoeve van het plaatsen van fietsen is vervallen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat er voldoende aan haar opmerkingen 
tegemoet is gekomen. Zij heeft waardering voor de inspanning die is 
gepleegd om in samenspraak met de buurtbewoners tot een ontwerp te 
komen. Het plan voldoet, naar mening van de commissie, aan redelijke 
eisen van welstand. 
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Welstandscriteria Gebiedsgerichte en objectqerichte criteria 

kl_com Advies Akkoord 

Mon. advies Akkoord 

5 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorqaande behandelinqen: 0 

19°014 Bouwadres Drs. J. van Disweg in Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Woningcomplex 
Omschrijving realiseren van 15 woningen met bijgebouwen 
Welstandsnota 2I Landelijk gebied 
Code gemeente Z-2019-027 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijkinq 

Bevindingen De grondeigenaar en ontwikkelaar zijn aanwezig voor een toelichting. Het 
18-02-2019 betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een 

woningcomplex bestaande uit 15 woningen met bijgebouwen. Het plan kent 
een lange geschiedenis, in 2013 is het Stedenbouwkundig programma van 
eisen vastgesteld waarin aandacht wordt gevraagd voor openheid en een 
landelijke uitstraling. Aan de hand van de stedenbouwkundige visie is het 
plan uitgewerkt. De locatie grenst aan het beschermde dorpsgezicht en aan 
de rand van het open landschap. Het landelijk gebied en de cultuurhistorie 
vormen dan ook belangrijke uitgangspunten voor de ontwikkelingen op 
deze locatie. Zicht op de openheid van het landschap is een van de 
kwaliteiten van de planlocatie. Van belang voor de ruimtelijke invulling van 
deze plek is de toekomstige ontwikkeling van het naastgelegen 'Van Disweg 
Oost'. Een samenhangende afronding van het dorp is hierbij uitgangspunt. 
Er is gekozen voor het lint-eiland model uit het SPVE. Dit model voegt zich 
in de natuurlijke groei van het dorp. Langs de Van Disweg dient de 
lintstructuur kenmerkend voor 'Broek' doorgezet te worden. Dit vormt de 
afhechting van het dorp. Achter het lint, gescheiden door nieuw water 
worden de overige woningen op het eiland gesitueerd. In het SPVE zijn per 
onderwerp de stedenbouwkundige randvoorwaarden vastgesteld. Zo is voor 
de sociale woningen bepaald dat deze geclusterd worden in één 
bouwvolume in de vorm van een schuurwoning waarin individuele woningen 
niet zijn afte lezen, het dient sober gedetailleerd te worden en het 
gebruikte gevelmateriaal is voornamelijk hout. Ten behoeve van het plan 
wordt het maaiveld circa 1.00 meter verhoogt en komt daarmee op gelijke 
(dijk)hoogte als de Van Disweg. Langs de Van Disweg worden twee bruggen 
en één duikerdam gerealiseerd. Tevens worden langs de Van Disweg vier 
woningen in lintbebouwing gerealiseerd, op het achter gelegen eiland 
worden de overige woningen gerealiseerd. 

Beoordel ingskader: 
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, bescherming van 
natuurwaarde en ecologische verbindingszones/- structuren en het 
stimuleren van ingrepen ten behoeve van duurzame energie. 

Bevindingen commissie. 
De commissie uit haar waardering voor het mooie plan, maar zou graag een 
visualisatie van het gehele plan zien in relatie tot de omgeving. De 
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commissie ziet graag dat de architectuur een meer landelijke uitstraling 
krijg, zoals beschreven in het SPVE .. De twee-onder-één-kapwoning op 
kavel ~-2 bestaat uit één bouwlaag met stenen gevels en een schilddak. Dit 
is het eerste pand dat zichtbaar is vanaf de Van Disweg richting de 
dorpskern en zodoende het visitekaartje van het dorp. De commissie is van 
mening dat dit pand met een stenen gevel een te formele uitstraling heeft 
en zodoende een onvoldoende landelijke uitstraling heeft. De commissie 
stelt dan ook voor de nok te verkorten, de dakhelling aan te passen en van 
de bakstenen onderbouwafte stappen en deze in hout uit te voeren. Verder 
geeft de commissie aan dat het Stedenbouwkundig programma van eisen 
behoorlijk uitgewerkt is, zij zou het dan ook op prijs stellen als de 
uitgangspunten van het SPVE meer in het plan tot uitdrukking komen. 
Langs de Van Disweg dient lintbebouwing gerealiseerd te worden in een 
ondergeschikte landelijke architectuur met een eenvoudige materiaalkeuze. 
Op het achtererf (het eiland) meer schuurachtige bebouwing. De commissie 
is van mening dat de sociale woningen te sober zijn uitgevoerd en daardoor 
een te groot verschil vormen met de overige woningen. Zij vraagt hier dan 
ook ontwerpaandacht voor met name de vormgeving van de 
gevelopeningen en het materiaalgebruik. De overige woningen zijn volgens 
de commissie wel passend in het landelijk gebied. Wel vraagt de commissie 
nog aandacht voor de maaiveldverhoging, de commissie stelt een lage (of 
geen) beschoeiing voor met een zacht talud erboven. Voor wat betreft het 
kleur en materiaalgebruik adviseert de commissie de kleurcode van Broeker 
blauw op te vragen bij Marieke Leeverink, beleidsmedewerker van de 
gemeente. 

Concluderend heeft de commissie waardering voor het plan en heeft zij een 
aantal aandachtspunten benoemd om te komen tot de gewenste ruimtelijke 
kwaliteit die past bij deze locatie: een (3D) visualisatie van het geheel, een 
meer landelijk vormgeving van de twee-onder-één-kapwoning en de 
uitganspunten van het SPVE meer in het plan tot uitdrukking te laten 
komen. De commissie adviseert om bovenstaande redenen het plan aan te 
houden en ziet qraag een aanqepast plan met belangstellinq tegemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Aanhouden 
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