
MOOI 
NOORD- 
HOLLAND 
ADVISEURS 
OMGEVI NGSKWALITEIT 

Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie 
Waterland 

Commissie 
Vergaderdatum 
Vergaderlocatie 

Waterland 
19-08-2019 
Gemeentehuis 
Waterland 

Vastgesteld: I ?f/ 
Voorzitter· p Aantal adviesaanvragen: 3 

Grote commissie: 3 

Aanwezig ir. Bastiaan Gribling (voorzitter), ing. Cees Hooyschuur (plv. monurnentenlid), ing. Nico 
Zimmermann (architectlid), Sybren Bruinsma (plantoelichter), Willy Meekes (plv. 
coördinator): 

Bezoekers Bouwkundig tekenaar inzake Kets 33A en B in Marken 
Architect inzake De Noord 20 in Ilpendam 
Architect inzake Kievitstraat 19A in Ilpendam 

1. 

:19°060 

Omgevingsvergunning (alleen monument) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

Bouwadres Kets 33 A en B in Marken 
Soort bouwwerk Individuele woning Gemeentelijk monument 
Omschrijving herstellen van de brandschade en het veranderen van het in- en exterieur 

van de woning 
J. Lof (33A) en P. Schipper - Teerhuis (33B) Aanvrager 

Welstandsnota 
Bestemmingsplan 

Historische kern Marken 
Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen 
19-08-201.9 

Het betreft een vergunning voor het herstellen van twee, belendende 
woningen, aangewezen als gemeentelijk monument. De paalwoningen, 
deel uitmakend van een rij, bestaan uit een stenen plint met een houten 
opbouw. 
Naar aanleiding van een brand wordt het houtwerk (verdiepingsvloeren, 
gevels en kozijnen) zowel aan de buiten- als binnenzijde vernieuwd, de 
bakstenen plint is behouden gebleven. De houten kozijnen worden ook 
weer voorzien van een houten roedeverdeling. 
Bij de verbouwing zal de dakkapel van huisnr. 33A worden vergroot naar een 
driedelige dakkapel en is daarmee kleiner dan de dakkapel van nr. 33B. 
Bij huisnr. 33B zal de entreedeur worden voorzien van een ruit. 
De schoorstenen van beide woningen worden niet meerteruggebracht. Er 
worden nieuwe keramische pannen toegepast conform de bestaande 
dakpannen. 
De dakdoorvoeren worden geplaatst in de stenen achtergevel aan de 
achterzijde en de ontluchting vindt plaats onder de dakpannen 

Beoordel i ngskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.3 
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Historische kernen, een gewogen welstandsgebied met een bijzonder 
beoordel ingsnivea u. 

Bevindingen commissie. 
De commissie constateert dat het aanzicht grotendeels en beeldbepalend 
wordt hersteld en heeft geen bezwaar. Zij adviseert akkoord te gaan met de 
aanvraag. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord 

Mon. advies Akkoord 

2 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 

Welstandsnota 
Bestemmingsplan 

De Noord 20 in IIpendam 
Kleine bouwwerken bij woningen 
aan de achtergevel uitbreiden van het woonhuis 
D. Roos 

Historische kern Ilpendam 
Voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na advies 
van welstandscommissie 

Bevindingen 
19-o8-20l9 

De architect is aanwezig om het plan toe te lichten. Het betreft een 
preadvies voor het uitbreiden van een vrijstaande woning gelegen in het 
lint. 
Het betreft een woning met zadeldak met een plat afgedekte aanbouwaan 
de achterzijde voorzien van gepotdekselde houten delen. 
De plat afgedekte aanbouw wordt in z'n geheel een verdieping hoger 
waarbij ook de materiaal toepassing (zwart houten potdekse!werk) wordt 
doorgezet. Op de verdieping komt aan de achterzijde een uitstekend 
balkon. 
De beoogde uitbreiding is zichtbaar vanuit het openbaar gebied. 

Beoordeli ngskader: 
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 bijzonder 
beoordel i ngsn ivea u. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat de aanbouw niet ondergeschikt is aan het 
hoofdvolume en maakt bezwaar. 
Zij geeft als overweging mee de kap van het hoofdvolume doorte trekken 
en eventueel te voorzien van dakkapellen, of een 'laag' kapbergvolume met 
vieringkap te realiseren. Een kapbergachtig volume sluit naar de mening van 
de commissie, mits het niet te hoog is, beter aan op het bestaande 
woonhuis en de omgeving. 

In afwachting van een aangepast plan wordt de aanvraag aangehouden. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Aanhouden 

3 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelinqen: 0 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 

Kievitstraat naast 19 A in IIpendam 
Woningcomplex 
realiseren van twee appartementengebouwen 
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• 

Aanvrager Stichting wooncompagnie 

Welstandsnota Nota uiterlijk van bouwwerken 2018 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen De architect is aanwezig om het plan toe te lichten. Het stedenbouwkundig 
19-08-2019 plan voor de nieuw te bouwen woningen is al in een eerder stadium aan de 

commissie voorgelegd. 
Aan weerszijden van een voormalige school wordt een bouwblok geplaatst 
ten behoeve van elk vier appartementen. Hiertoe worden de aanbouwen 
aan de vm. school aan de rechterzijde gesloopt. De bouwblokjes krijgen 
dezelfde uitstraling waarbij het bouwblokje rechts van de school in z'n 
geheel iets groter is in volume (iets hoger en met aanbouwen aan de 
achterzijde). 
Bij de twee volumes loopt de nok evenwijdig aan de straat. De entree voor 
de twee benedenwoning liggen in de zijgevel en de bovenwoningen zijn 
bereikbaar via een entreeportaal aan de straatzijde. De volumes zijn 
voorzien van iedertwee balkons (spijlen hekwerk! kleur licht grijs) aan de 
voorzijde. Bij het grotere volume krijgen de aanbouwen een gemetselde 
borstwering ten behoeve van balkons. 
De bijgebouwen staan gegroepeerd maar los van het hoofdvolume op het 
achtergebied. Het parkeren vindt deels op de straat en deels op het eigen 
terrein plaats. 

De bouwvolumes worden uitgevoerd in een baksteenarchitectuur met 
accenten (sierregeis) in een andere kleur steen. Het entreeportaal en de 
entrees in de zijgevel worden uitgevoerd met prefab betonnen elernenten, 
kleur licht grijs. De kap wordt voorzien van windveren en uitgevoerd met 
rode dakpannen! aan de achterzijde voorzien van zonnepanelen. 
Rondom de buitenruimte van de begane grond woningen aan de voorzijde 
wordt een haag geplaatst. 

De commissie heeft geen bezwaar. Aandachtspunten zijn nog de windveren 
en de erfinrichting. De inrichting van de buitenruimte vraagt nog nadere 
aandacht en de commissie adviseert de windveren te vervangen voor 
kantpannen. dit geeft een meer eigentijdse en passende uitstraling in deze 
omgeving. 
Concluderend gaat de commissie vooralsnog niet akkoord met de aanvraag 
tenzij de windveren worden vervangen door kantpannen. 
De bemonstering en de terreininrichting zal te zijner tijd worden 
voorqelegd. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Niet akkoord tenzij 
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