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Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie 
Waterland 

Commissie 
Vergaderdatum 
Vergaderlocatie 

Waterland 
l3-0S-20l9 
Gemeentehuis 
Waterland 

Aantal adviesaanvragen: 7 
Waarvan herhalingen: 3 
Kleine commissie: l 
Gemandateerd: 3 
Grote commissie: 3 

Vastgesteld: ;; 

voorzitter: ¥ 
_----. 

Aanwezig ir. Bastiaan Gribling (voorzitter): ing. Nico Zimmer n (gemand. a hitectlid); Hans 
Boonstra (rnonumentenlid), ir. ing. Sjef Kwakman (burqerlid); l.odewâk Duymaer van 
Twist (burqerlid), Sanne Alberts (plantoelichter), Sybren Bruinsma (plantoelichter): 
Renee Stroomer (coördinator) 

Bezoekers aanvrager( inzake Petrus Nahuysplantsoen 65 in Monnickendam 
architect, inzake Drs. J. van Disweg lO in Broek in Waterland 
architect, inzake Wagenweg 2 in Katwoude 
aanvraqer, inzake Noordervesting 6 WS in Monnickendam 
architect, inzake Zuideinde 6 in Broek in Waterland 
aanvraqer, inzake Buurterstraat 2 in Marken 

l Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

190034 Bouwadres Petrus Nahuysplantsoen 65 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving realiseren dakopbouwen twee dakkapellen op woonhuis 
Welstandsnota 2-5- Woongebieden en 3.3. dakkapellen 
Code gemeente VO-20l9-02O 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan besternrninqsplan, maar gemeente werkt mee aan 

buitenplanse afwijking 
gemand. Bevindingen De aanvrager is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een preadvies 

l3-oS-2Ol9 voor het realiseren van een kapverhoging middels een dakopbouwen twee 
dakkapellen op een hoekwoning. De dakopbouw wordt rondom uitgevoerd 
in houten delen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat de dakopbouw niet overeenkomt met de 
trendsetter. De trendsetter is uitgevoerd in metselwerk en alleen boven de 
gevelopeningen voorzien van houten delen. De commissie adviseert de 
voorgestelde dakopbouw op dezelfde wijze uit te voeren en bij de kopgevel 
een dam van metselwerk aan te brengen met daartussen houten delen. 
Ongeveer op het punt waar de windveer knikt. 
Voor wat betreft de dakkapellen constateert de commissie dat deze te dicht 
tegen de goot staan, 40 centimeter waar 50 centimeter vereist is en te dicht 
tegen de kopqevel, 37 centimeter waar l.OO meter vereist is. De commissie 
constateert dat de goot vrij hoog zit ten opzichte van de verdiepingsvloer in 
afwijking van de nota adviseert de commissie op dit punt akkoord te gaan. 
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Voor wat betreft de afstand tot de kopgevel adviseert de commissie 
hetgeen is gesteld in de nota aan te houden en de dakkapel dus 1.00 meter 
uit de kopgevel te plaatsen. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte en objectgerichte criteria 

gemand. Advies Niet akkoord, tenzij 

Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 1 2 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
\ III ...... I .... +-. ..... ....J,.. ......... -I- ..... 

Wagenweg 2 in Katwoude 
Kleine bouwwerken bij woningen 
realiseren dakkapellen op bedrijfsruimte 
_ ~ I _~...J~I;;I, ~~h,~...J ~~ __ ,,_I,I,_~~II~~ 

VVCI':>LOI I U.::l I IVLO L'I' LOIIUClljr\. ~C:UICU Cil j.j ).....'al'I'O~ClICII 

Code gemeente Z-20l9-079 

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 
qemand Bevindtnoen Oe ontwerper is aanwezig vaar een toelichting. Het betreft een aanvraag 

29-o4-20~9 omgevingsvergunning voor het plaatsen van dakkapellen aan weerszijde op het 
achterste dakvlak van een bedrijfsruimte. Oe bedrijfsruimte heeft een eenvoudige vorm 
van één laag met zadeldak. Oe dakkapellen worden onder de nok aangekapt en hebben 
een breedte van. 

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

Bevindingen commissie: 
Oe commissie acht het plan in principe voorstelbaar, maar heeft nog een aantal 
opmerkingen. Oe dakkapellen refereren teveel aan de standaard voor woningbouwen 
worden niet passend in een stal-achtig volume gevonden. In de welstandsnota staat 
omschreven dat maximaal dakvlak onder de dakkapel aanwezig dient te zijn en dat de 
dakkapel gericht naar het openbaar gebied maximaal een breedte van mag hebben. . De commissie stelt voor de dakkapellen in afwijking van de nota aan te 

kappen tot op de nok en de hoogte van de gevelopeningen terug te brengen 
tot circa. Hierdoor blijft het zicht op het schild van de kap behouden en 
vallen de dakkapellen meer weg in de kop. Tevens adviseert de commissie 
de afstand tot de achtergevel te vergroten tot circa, zodat de breedte van 
de dakkapel beperkt wordt tot. Daarnaast adviseert de commissie de 
gevelopeningen zo transparant mogelijk zonder gesloten panelen vorm te 
geven. Het plan is niet akkoord, tenzij aan bovengenoemde advteren wordt 
voldaan. 

Advies 29-04-2019 Niet akkoord, tenzij 

gemand. Bevindingen De ontwerper is aanwezig voor een toelichting. Het plan is aangepast naar 
13-05-2019 aanleiding van de opmerkingen van de commissie. De dakkapellen zijn 

aangekapt tot de nok en de gevelopeningen teruggebracht tot een hoogte 
van ±80 centimeter. 

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

Welstandscriteria Gebiedsqerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

gemand. Advies Akkoord 
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3 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

19°°33 Bouwadres Trintel 50 Monnickendam 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving plaatsen dakkapel in voorgevel dakvlak 
Welstandsnota 3.3 dakkapellen 
Code gemeente Z-20l9-o82 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
l3-O5-2Ol9 dakkapel in het voorgevel dakvlak. 

Bevindingen commissie. 
De commissie constateert dat de dakkapel in detail niet overeen komt met 
de trendsetter maar acht dit niet bezwaarlijk. Het plan voldoet, naar haar 
mening, aan redelijke eisen van welstand. De commissie adviseert akkoord 
te gaan. 

Welstandscriteria Criteria voor kleine bouwplannen 

gemand. Advies Akkoord 

4 Preadvies (welstand) I Aantal voorqaande behandelingen: 0 

19°°35 Bouwadres Noordervesting 6 WS Monnickendam 
Soort bouwwerk Bijzonder bouwwerk 
Omschrijving woonark 
Welstandsnota woongebied Monnickendam 
Code gemeente VO-20l9-043 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

kl_cam Bevindingen De aanvrager is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een preadvies 
l3-o5-2Ol9 voor het wijzigingen van een woonark. De bestaande geveibeplating wordt 

vervangen door Keralit delen in de kleur antracietgrijs. Ook de kozijnen 
worden uitgevoerd in de kleur antracietgrijs. 

Beoordel ingskader: 
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. 
Daarnaast heeft de commissie bij de beoordeling gebruik gemaakt van de 
criteria voor specifieke gebouwen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat de woonark net buiten het beschermd 
stadsgezicht is gelegen en dat een aantal van de omliggende woonarken 
inmiddels ook voorzien zijn van een grijstint. De commissie acht het plan 
voorstelbaar en is van mening dat het plan, op hoofdlijnen, voldoet 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 en criteria voor specifieke qebouwen 
kl_cam Advies Akkoord op hoofdlijnen 
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5 Preadvies (monument en bouwen) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Zuideinde 6 Broek in Waterland 
Individuele woning 
aanbouwen achterbebouwing 
R.R. Gerritz 
Beschermd dorpsgezicht 
VO-20l9-0l0 

Voldoet aan bestemmingsplan 

Rijksmonument 

Bevindingen 
l3-05-20l9 

De ontwerper is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een preadvies 
voor het uitbreiden van een individueel woonhuis en het realiseren van een 
L...::~~k~."., __ l...,,-~~...J~ ,.,~_: __ II_J- ... L .. :_! ... 1_ 
UIJ~CUUUVV aUllel uc VVUIIIII~. I ICl VVUUIIIIUI.) I:) aClII~CVVCLC:11 cne 

rijksmonument met de volgende beschrijving: 'driebeukig houten huis, 
XVII'. De bestaande plat afgedekte uitbouwaan de achterzijde van het 
woonhuis wordt vervangen door een grotere uitbouw met zadelkap 
waarvan de kaplijn gelijk is aan die van het hoofdvolume. Achter het 
woonhuis wordt een vrijstaand bijgebouw qerealiseerd bestaande uit een 
eenvoudig volume van één bouwlaag met zadelkap in dezelfde vormgeving 
als het woonhuis. Het bestaande bijgebouw blijft bestaan. Tevens wordt in 
het rechterdakvlak van het hoofdvolume een dakkapel gerealiseerd. 

Welstandscriteria 

Beoordeli ngskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.3 

Historische kern Broek in Waterland, een gewogen welstandsgebied met 
een bijzondere beoordeling. 

Bevindingen commissie: 
De commissie acht het plan in principe voorstelbaar, maar heeft bezwaar 
tegen de vormgeving. Zij is van mening dat toevoegingen aan of bij een 
monument van een bescheiden en ondergeschikt karakter dienen te zijn. Zij 
adviseert dan ook de dakkapel, uitbouwen bijgebouw rustiger en meer 
sober vorm te geven zodat het meer contrast oplevert en ondergeschikt is 
aan het hoofdvolume. Tevens geeft de commissie aan dat de 
gevelopeningen in de uitbouw tamelijk groot zijn in vergelijking met het 
hoofdvolume, zij adviseert deze dan ook kleiner vorm te geven. Daarnaast 
geeft de monumentendeskundige van de commissie aan graag een 
locatiebezoek te brengen en wordt de commissie graag geïnformeerd over 
de staat van de kapconstructie en de impact van de dakkapel daarop. 
Verder heeft de commissie een fout op de tekening van de plattegrond 
geconstateerd, zij vraagt dit aan te passen. 

Gebiedsgerichte criteria 

Advies Collegiaaloverleg 

Mon. advies Collegiaaloverleg 
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6 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 1 

170028 Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Buurterstraat 2 Marken 
Woningcomplex 
appartementengebouw 
MPO B.V. 
PBV architecten BV 
beschermd dorpsgezicht 
Z-2019-064 
Anders 

Beschermd dorpsgezicht 

grote 
com. 

Bevindingen 
20-03-2017 

De gemeente legt het plan voor om de haalbaarheid ervan te toetsen, de ligging en de 
hoogte van het totaalvolume en het aantal parkeerplaatsen voldoen niet aan het 
bestemmingsplan. 
De aanvrager en de architect zijn bij de planbehandeling aanwezig. In het beschermde 
dorpsgezicht wordt een bestaand volume verwijderd en vervangen door een nieuw 
appartementen gebouw. Het nieuwe volume komt in één lijn te liggen met de 
belendende bebouwing en bestaat uit 'twee' volumes die iets van elkaar verspringen 
met twee individueie zadeldaken. Er zijn twee bouwlagen en aan de rechter zijgevel 
komt een klein dwarsvolume, ook met kap. Tussen de kappen komt een tussenlid 
waarbij de nok op gelijke hoogte ligt als de twee zadeldaken. Het basement van het 
linker volume en de dwarsbeuk wordt uitgevoerd in baksteen, de overige gevels in hout, 
kleur groen. Er worden oranje/rode dakpannen voorgesteld en er worden zonnepanelen 
geplaatst op de tussen liggende platte daken. De kozijnen zijn voorzien van 
roedeverdeling. 
Ter rechterzijde van het gebouw worden bijgebouwen en parkeerplaatsen gerealiseerd. 
Aan de voorzijde is ook ruimte voor parkeren. 

In grote lijnen staat de commissie positief tegenover het ontwerp, het plan is zorgvuldig 
van opzet. Om de verschijningsvorm aan te passen zijn er oplossingen denkbaar bij de 
uitvoering van het metselwerk in de gevels en de hoogte van de nok van het tussenlid. 
De verwijzing naar de traditionele architectuur van de aangrenzende Kerkbuurt wordt 
aanvaardbaar geacht, echter de bouwmassa komt nog te fors over. Wellicht is het 
denkbaar om de plint geheel in metselwerk uit te voeren zodat de massa meer 
genuanceerd overkomt. Ook kunnen de twee bouwdelen minder identiek worden 
uitgevoerd. Hiermee kan het totaalbeeld meer eigenheid krijgen. 

Advies 20-03-2017 collegiaaloverleg 

Man. Advies 20-03- 
2017 

collegiaaloverleg 

Bevindingen 
13-05-2019 

De Buurterstraat heeft met in werking treden van de nieuwe welstandsnota 
een versterkt welstandsregime toegekend gekregen. Het plan wijkt af van 
het bestemmingsplan ten opzichte van bouwmassa en bouwhooqte, dit is 
stedenbouwkundig akkoord bevonden. 
De projectontwikkelaar is aanwezig voor een toelichting. Het plan is op de 
volgende punten aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van de 
commissie: 

- In de onderbouw van de twee volumes is meer metselwerk 
toegepast, waarbij de kleur van het metselwerk per volume 
verschilt. 
De gevelopeningen op de begane grond zijn kleiner gemaakt en er 
is een grotere variatie in type kozijnen aangebracht. 
Het gebouw is zo laag als mogelijk op de kavel gezet. 
Kleur- en materiaal: metselwerk, houten delen en keramische 
dakpannen. De houten delen worden in de kleur groen uitgevoerd. 

Bevindingen commissie: 
De commissie staat positief tegenover het ontwerp en de referentie naar 
een Markerhuis op palen. Door het uitvoeren van de gehele plint in 
metselwerk komt de massa minder dominant en meer geleed over. Wel 
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heeft de commissie nog een aantalopmerkingen om het beeld van twee 
panden zoveel mogelijk tot uitdrukking te brengen: 

- Het tussenlid tussen de twee kappen lijkt in de rendering erg dicht 
op de gevel te staan en komt daardoor teveel in het zicht. Echter op 
de geveltekeningen ziet de hellingshoek van de doorsnede er goed 
uit en volgt deze dezelfde hellingshoek als de zadelkappen. De 
commissie wil dan ook graag overtuigd worden dat het tussenlid 
voldoende naar achteren ligt. 

- In de rendering staan de dakkapellen los van loggia's en op de 
geveltekeningen aan elkaar vast. De commissie is van mening dat 
de dakkapellen los van de loggia's dienen te staan, minimaal twee 
dakpannen tussenruimte. 

- De commissie constateert dat het dwarsvolume in de 
rechterzijgevel geen geleding bezit. Op Marken heeft nagenoeg 
ieder huis een zekere geleding in een onder- en middendeel en een 
geveltop. De commissie adviseert dit dan ook in het rechter 
dwarsvolume toe te passen. 

- De commissie constateert dat de gevelopeningen in het 
rechtervolume over een liggende ruitindeling beschikken. Dit is 
zeer atypisch en de commissie vraagt dan ook aandacht voor een 
staande ruitdiagonaal van het rechter volume. 

- Voor wat betreft het materiaal constateert de commissie dat in de 
details wordt gesproken over een andere materiaalvoering dan 
hout, namelijk kunststof kozijnen, Eternit delen en Eternit goten. 
De commissie vraagt dit aan te passen naar geschilderd hout. 

- De commissie geeft een algemene opmerking mee over de details: 
het metselwerk dient ongeveer 40 mm van de houten 
gevelbekleding terug te liggen. 

De commissie adviseert het plan aan te houden voor nader overleg met de 
architect en om de gelegenheid te geven aandacht te schenken aan de 
opmerkingen van de commissie. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Aanhouden 

Mon. advies Aanhouden 

7 I Aantal voorgaande behandelingen: 1. 

190022 

Preadvies (welstand) 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Drs. J. van Disweg 10 in Broek in Waterland 
Individuele woning 
het bouwen van een woonhuis 
2.7. Landelijk gebied 
VO-201.9-027 
Voldoet aan bestemmingsplan 

grote 
com. 

Bevindingen 
01-04-2019 

De ontwerpers zijn aanwezig voor een toelichting. Tevens schuiven twee 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 gevei 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. 
Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria uit 
de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 21 Landelijk gebied, een gewogen 
welstandsgebied met een bijzondere beoordeling. Uitgangspunt is het behouden en 
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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 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 lieht gekleurde bies te laten 
vervallen. Tevens is de commissie van mening dat de vier gevels nog te weinig met 
elkaar te 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. 

Advies 01-04-2019 Akkoord op hoofdlijnen 

Bevindingen De architect, opdrachtgever en planontwikkelaar zijn aanwezig voor een 
l3-o5-2ol9 toelichting. Het plan is op de volgende punten aangepast naar aanleiding 

van de opmerkingen van de commissie: 
- De witte accenten zijn geminimaliseerd. 
- De hwa's zijn aan de noord- en zuidgevel voorzien van een 

bakgoot. 
- De houten gevelbekleding op de west- en oostgevel wordt verticaal 

rabat en op de noord- en zuidgevel horizontaal gepotdekseld. 
- De insnijdingen in de gevel zijn komen te vervallen wat tot een 

strakke dakrand leidt. Hiervoor in de plaats worden daklichten 
toegepast. 

- Alle gevelopeningen worden uitgevoerd met verholen of half- 
verholen kozijnen. 

- De gevel wordt in een licht grijze kleur uitgevoerd. 

Bevindingen commissie: 
De commissie spreekt van een verbetering, wel heeft zij nog een opmerking 
over de zonnepanelen. Zij adviseert deze zoveel mogelijk onderin het 
dakvlak toe te passen om spiegeling langs de daknok tegen te gaan. De 
commissie is van mening dat er voldoende aan haar opmerkingen tegemoet 
is gekomen. Het plan voldoet, naar haar mening, op hoofdlijnen aan 
redelijke eisen van welstand. Er zijn door de commissie een aantal 
gedetailleerde opmerkingen gemaakt, de commissie vraagt daar in de 
uitwerking naarte kijken. De commissie ziet een definitieve aanvraag 
omgevingsvergunning met een uitwerking van de detaillering en het kleur- 
en materiaalgebruik met belangstelling tegemoet. 

Overweging ten overvloede: 
De commissie geeft als suggestie mee de aluminium bakgoten in zink uit te 
voeren en de hwa's meer uit de hoek te plaatsen zodat de hoek van het huis 
beter afleesbaar is. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 
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