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Commissie 
Vergaderdatum 
Vergaderlocatie 

Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie 
Waterland 

Waterland 
24-o6-20l9 
Gemeentehuis 
Waterland 

Aantal adviesaanvragen: 4 
Waarvan herhalingen: 2 

Kleine commissie: 2 
Grote commissie: 2 

Aanwezig ir. Bastiaan Gribling (voorzitter), ing. Nico Zimmermann (gemand. a hitectlidj. ): Hans 
Boonstra (rnonurnentenlid), ir. ing. Sjef Kwakman (burqerlid), Ledewijk Duymaer van 
Twist (burqerlid): Sanne Alberts (plantoelichter); Sybren Bruinsma (plantoelichter), 
Renee Stroomer (coördinator). 

Bezoekers Niesenoortsburqwal az, in Monnickendam 
Haven l4 in Monnickendam 
Overleek lJ te Monnickendam 
Zuideinde J in Monnickendam 

l 

grote 
com. 

Preadvies (welstand) 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 
Bevindingen 
1.5-o4-2m9 

I Aantal voorgaande behandelinqen: l 

Haven 14 in Monnickendam 
Individuele woning Beschermd stadsgezicht 
plaatsen van een dakopbouwen dakkapellen 
beschermd stadsgezicht 
VO-20l9-02l 
Voldoet aan bestemmingsplan 
De architect is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een preadvies voor het 
plaatsen van een dakopbouwen dakkapellen. De woning bestaat aan de voorzijde uit 
twee topgevels die middels een terugliggende dakopbouw met schuindakvlak aan 
elkaar verbonden zijn. De bestaande dakopbouw wordt meer naar voren gehaald en 
recht opgetrokken, voorzien van een glaspui. Tevens worden de twee bestaande 
dakkapellen vergroot. 

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

Bevindingen commissie. 
De commissie constateert dat het om een smalle woning gaat, die op een zeer zichtbare 
en markante plek aan de haven staat waardoor de mogelijkheden tot uitbreiding 
beperkt zijn. Zij is van mening dat de huidige situatie het maximaal toelaatbare is en 
ziet geen mogelijkheden de bestaande dakopbouw nog verder uit te breiden. Dit zal de 
parcellering van de woning teveel aantasten en is niet passend in de context van de 
Haven. Wel geeft de commissie aan het vergroten van het huidige dakraam 
voorstelbaar te achten. 
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Voor wat betreft de dakkapellen adviseert de commissie deze te verkleinen en uit te 
voeren conform de criteria zoals genoemd in de nota uiterlijk van bouwwerken. Tevens 
adviseert zij de dakopbouwaan de linkerzijde minder hoog uit te voeren en meer naar 
achteren te leggen. De commissie adviseert om bovenstaande redenen het plan aan te 
houden en ziet graag een aangepast plan met belangstelling tegemoet. 

Advies 15-04-2019 Aanhouden 

Man. Advies 15-04- Aanhouden 
2019 

kl_cam Bevindingen De ontwerper en de opdrachtgever zijn aanwezig voor een toelichting. Het 
24-06-201.9 plan is aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie. 

De glaspui tussen de twee kopgevels is komen te vervallen, wel wordt het 
dakvlak van de bestaande dakopbouwaldaar meer naar voren gehaald en 
voorzien van een groter dakraam. De dakopbouwaan de linkerzijde is 
minder hoog uitgevoerd en achter de nok van het naastgelegen pand 
geplaatst. De twee dakkapellen aan de rechterzijde zijn verkieind tot 2,90 
meter. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat haar opmerkingen zijn meegenomen, wel 
handhaaft zij haar advies voor wat betreft de bestaande dakopbouw tussen 
de twee kopgevels aan de voorzijde. De huidige situatie is het maximaal 
toelaatbare, indien dat dakopbouw nog verder wordt uitgebreid gaat de 
karakteristiek van de twee kopgevels met zadelkappen verloren. Voor wat 
betreft de dakopbouwaan de linkerzijde is de commissie van mening dat 
hier teveel dakvlak verloren gaat. Zij adviseert dan ook, uitgaande van een 
vrije binnenwerkse hoogte van 2.20 meter, de dakkapel te verlagen tot 
onder de nok en iets uit de goot te plaatsen waardoor deze meer 
ondergeschikt wordt. Het plan voldoet, naar mening van de commissie en 
met in achtneming 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 kleur- en 
materiaalqebruik met belangstellinq tegemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsqerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

kl_cam Advies Akkoord op hoofdlijnen 

Mon. advies Akkoord op hoofdlijnen 

2 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelinqen: 0 

190047 Bouwadres Niesenoortsburqwal az, in Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning Beeldbepalend pand 
Omschrijving realiseren dakkapel 
Aanvrager I.M. Meijer-Langedijk 
Architect Thomas Pronk 
Welstandsnota 2.3 historische kernen en 3.3 dakkapellen 
Code gemeente Z-201.9-1.24 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemminqsplan 

kl_cam Bevindingen De ontwerper is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een aanvraag 
24 -06- 201.9 omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakkapel op het linker 

zijdakvlak naast de bestaande dakkapel. De dakkapel wordt ingevuld met 
melkglas of niet transparant glas. Tevens zijn de details bekeken, het 
boeibord is 22 centimeter hoog. 

Beoordel i 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 
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• 

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

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat de dakkapel nauwelijks zichtbaar is vanuit de 
openbare ruimte. Het plan voldoet, naar mening van de commissie, aan 
redelijke eisen van welstand. De commissie adviseert akkoord te gaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

kl_com Advies Akkoord 

Mon. advies Akkoord 

3 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: J. 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Overleek 17 te Monnickendam 
Agrarisch bouwwerk 
slopen bestaande bedrijfsbebouwing en oprichten twee schuren 
2.7. Landelijk gebied 
Z-20J.9-08J. 

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

grote 
com. 

Bevindingen 
11-06-2019 

Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van de bestaande 
bedrijfsbebouwing en het realiseren van twee schuren. De twee bestaande schuren 
achter de woning worden gesloopt en vervangen door één schuur die los van de woning 
komt te staan. De schuur bestaat uit een eenvoudig volume van één bouwlaag met 
zadelkap. 
Materiaal: plint van metselwerk, gevel bekleed met verticale houten delen en 
sandwichpanelen op het dak. 

Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de criteria uit de 
gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.7 Landelijk gebied, een gewogen gebied met 
een bijzondere beoordeling. Daarnaast heeft de commissie bij de beoordeling gebruik 
gemaakt van de criteria voor specifieke gebouwen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie spreekt van een zeer groot volume en acht het plan in principe 
voorstelbaar, maar heeft vragen en zou graag een toelichting willen van de aanvragers 
over de intenties die tot de keuze voor deze bouwvorm hebben geleid. De commissie 
adviseert het plan aan te houden in afwachting van meer informatie. 

Advies 11-06-2019 Aanhouden 

Bevindingen 
24-06-20J.9 

De ontwerper en opdrachtgever zijn aanwezig voor een toelichting. De twee 
bestaande schuren achter de woning worden gesloopt en vervangen door 
twee nieuwe schuren, een noord- en zuidschuur. Hierbij wordt er meer 
afstand genomen tot de bedrijfswoning. De zuiddschuur wordt aan de 
voorzijde voorzien van een zekere geleding om de grootte van de gevel te 
breken richting de openbare ruimte. 
Materiaal: plint van metselwerk, gevel bekleed met verticale houten delen 
in de kleur antraciet grijs. Op het dak sandwichpanelen met een golf (sinus) 
profiel in de kleurterracotta overeenkomstig de overige bedrijfsgebouwen 
op het erf. In de toekomst worden mogelijk zonnepanelen op het dak 
geplaatst. 

Bevindingen commissie: 
De commissie heeft geen bezwaar. Het plan voldoet, naar mening van de 
commissie, aan redelijke eisen van welstand. De commissie adviseert 
akkoord te gaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 
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I Advies I Akkoord 

4 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelinqen: 0 

190048 Bouwadres Zuideinde 7 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning Beschermd stadsgezicht 
Omschrijving wijzigen kozijnen in voorgevel 
Aanvrager R.A. de Haan 
Architect J.J. Meerman 
Welstandsnota 2.3 historische kernen 
Code gemeente VO-2019-059 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen De ontwerper is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een preadvies 
24-06-2019 voor het wijziqen van de voorqevel. Het betreft een qroot raam onder een 

I 
architraafwaarin een smalle strook met vensters is opgenomen verdeeld in 

I vieren. De gehele pui wordt vervangen door een driedelige pui met 

I 
bovenlichten. 

I 
Beoordel i 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 ngsnivea u. 

Bevindingen commissie: 
De commissie acht het vervangen van het grote raam door een driedeling 
voorstelbaar, maar heeft bezwaartegen het verwijderen van de architraaf 
met het bovenlicht. De commissie spreekt van een charmante gevel die van 
belang is voor de historische gelaagdheid van de stad. Het bijzondere 
ontwerp is karakteristiek voor de architectuur uit de periode 1920-1930 en 
dient dan ook behouden te blijven. Het uitgangspunt, zoals omschreven in 
de nota, is dan ook het behouden en waar mogelijk versterken van de 
cultuurhistorische waardevolle stedenbouwkundige structuur en 
bebouwingskarakteristieken. Als handreiking geeft de commissie mee 
eventueel te openen delen op te lossen binnen het bovenlicht. Tevens geeft 
de commissie mee ook de voordeur in de stijl (Amsterdamse school) van de 
architectuur van de woning te ontwerpen. De commissie adviseert om 
bovenstaande reden het plan aan te houden en ziet graag een aangepast 
plan met belangstelling tegemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsqerichte criteria 

Advies Aanhouden 

Mon. advies Aanhouden 
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