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Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie 
Waterland 

Vastgesteld: 

Commissie 
Vergaderdatum 
Vergaderlocatie 

Waterland 
09-0~ - 20J} 
Gemeentehuis 
Waterland 

Aantal adviesaanvragen: 9 
Waarvan herhalingen: 6 
Kleine commissie: 2 
Gemandateerd: 4 
Grote commissie: 3 

Aanwezig ir. Miranda Reitsma (voorzitter), Arie Boezaard (monumentenlid), i 
Zimmermann (gemand. architectlid), Rinus Blok (burqerlid), ir. ing. jef Kwakman 
(burqerlid), Marieke Leeverink (plantoelichter), Sybren Bruinsma (plantoelichter)j Willy 
Meekes (coördinator), 

Bezoekers gemandateerde planbehandeling/ kleine commissie: n.45 - ~3.30 
-Gideon Roos (gemachtigde), inzake Kets 43 Marken 
-hr. Lodder (aanvrager), inzake Gouw ~4A in Zuidetrwoude 
grote commissie : ~3.30 - ~4.30 
-gemachtigde en een lid van de dorpsraad Uitdam, inzake Zeedijk 2 Uitdam 
-gemachtigde, inzake Nieuwe Zijds Burgwal33 Monnickendam 
-architect en aanvragers, inzake Uitdammer Dorpsstraat 45a, Uitdam 

~ Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

170001 Bouwadres Oosteinde 40 in Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving Plaatsen van een schuur zonder vergunning 
Aanvrager L.A. de Jongh 
Welstandsnota Uitbreidingen Broek in Waterland 
Code gemeente H-2o~6-054 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen De schuur bestaat uit een horizontale blank houten gevelbekleding en is 
°9-0~-20~7 voorzien van een nagenoeg plat golfplaten dak. De schuur is geplaatste in 

I de voortuin en is goed zichtbaarvanuit de openbare ruimte. 
De commissie constateert dat de schuur niet voldoet aan de basiskwaliteit 
in dit gebied. De gekozen hellingshoek wordt niet passend gevonden bij een 
afdekking met golfplaten en een blankhouten uiterlijk past niet in het ter 
plaatse aanwezige straatbeeld. 

I 
De commissie gaat daarom niet akkoord tenzij een hellingshoek voor het 
dak wordt gekozen die 'hoort' bij een afdekking met golfplaten, dan wel dat 
gekozen wordt voor een platdak. Verder moet de aanbouw geheel in een 
donkere kleur worden geschilderd. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 
gemand. Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande opmerkingen wordt voldaan 
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2 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 1 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Monnickendammerrijweg 51A Ilpendam 
Individuele woning 
verbouwen woning 
MAP. Roest 
Ilpendam 
Z-2016-269 
Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen 
27-12-2016 

De aanvragers zijn bij de planbehandeling aanwezig. De aanvraag betreft het wijzigen 
van de ingangspartij en de voorgevel van de vrijstaande woning wordt van stucwerk 
voorzien. 
De opgehoogde ingangspartij aan de voorzijde wordt voorzien van een breed kader 
(douglas hout onbehandeld). Tevens wordt de invulling binnen dit kader gewijzigd, de 
kozijnen van de gevelopeningen links en rechts van de ingangspartij worden aangepast 
en de voorgevel wordt voorzien van wit stucwerk. De nieuwe kozijnen worden 
uitgevoerd in hout, kleur antraciet. 

Conform het geldende welstandsbeleid zijn woningen zorgvuldig en karakteristiek 
gedetailleerd, het hoofdmateriaal voor de gevels is metselwerk in aarde tinten, de 
kozijnen zijn van hout en het kleurgebruik is traditioneel. 

Gezien het bovenstaande maakt de commissie bezwaar, het kader is beeldbepalend 
aanwezig, niet passend bij de architectonische vormtaal van de woning, en het gekozen 
materiaal (wit stucwerk en antraciet kozijnen) wordt niet als streekeigen gezien. De 
woning voegt zich dan niet meer naar de omgeving. De commissie suggereert derhalve 
voor het stucwerk een gedekte tint te kiezen en de kozijnen in wit uit te voeren. 
Voor wat betreft het kader adviseert de commissie deze slanker uit te voeren en dan 
eventueel de asymmetrie te benadrukken in plaats van te ontkennen. 
De commissie heeft geen bezwaar tegen het wijzigen van de invulling van de 
gevelopeningen 
De aanvraag wordt aangehouden. 

Advies 27-12-2016 Aanhouden 

gemand. Bevindingen 
09-01-2017 

Het plan is aangepast. Het kader rondom de ingangspartij is versmald en 
wordt uitgevoerd in zink. De pui invulling, kozijnen en goten worden in de 
kleur wit uitgevoerd. De metselwerk gevels blijven behouden. 

De commissie is verheugd over de aanpassingen en kan met de aanvraag 
akkoord gaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 
gemand. Advies Akkoord 

3 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

17°002 Bouwadres Gouw 14A in Zuiderwoude 
Soort bouwwerk Agrarisch bouwwerk 
Omschrijving realiseren van een vervangende bedrijfshal 
Aanvrager Lodder 
Architect B&V Raadgevend Ingenieurs 
Welstandsnota landelijk gebied 
Code gemeente Z-2016-28S 
Bestemminqsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen Een bestaande schuur wordt vervangen door een nieuwe schuur met een 
09-01-2017 langere lengte. De gevels en dak bestaan uit een trapeziumvormig 

sandwichpaneel en in de top van de kopgevels is een golfplaatvormig 
sandwichpaneel toegepast. De kleur van de gevels ontbreekt en de 
dakplaten zijn uitgevoerd in lichtgrijs. 
De commissie stelt vast dat de kleurvan de gevels ontbreekt en in het dak 
een golfplaatprofiel moet worden toegepast. Zij gaat derhalve niet akkoord, 
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tenzij de dakplaten van een golfachtig profiel zijn voorzien in een donkerder 
kleur en ook de kleur van de gevels op tekening is aangegeven. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

gemand. Advies Niet akkoord tenzij 

4 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 1 

160130 Bouwadres Cornelis Roelestraat 34 Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving uitbreiden woning + berging 
Aanvrager PA Tessel 
Welstandsnota dorpsuitbreiding Broek in Waterland 
Code gemeente Z-2016-293 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 
grote Bevindingen De architect en aanvrager zijn bij de planbehandeling aanwezig. De aanvraag betreft 
com. 27-12-2016 het uitbreiden van een twee- onder- een- kapwoning aan de zij- en achtergevel, het 

verwijderen van de aanbouwen en het plaatsen van een nieuw bijgebouw. Tevens wordt 
de dakkapel vergroot en vinden er gevelwijzigingen aan de voor- en zijgevel plaats. 
Het bijgebouw is voorzien van twee topgevels met een tussen dakvlak. (In verband met 
de hoogte voldoet dit bijgebouw niet aan het bestemmingsplan.) Het bijgebouw wordt 
uitgevoerd in hout, kleur grijs, wit, houten kozijnen, en een keramische dakpan grijs 
gesmoord. 
Het grote raam in de voorgevel wordt voorzien van een gevelopening met borstwering 
en de entree wordt van de zijgevel verplaatst naar de voorgevel van de uitbreiding. 

De commissie kan op hoofdlijnen akkoord gaan, de ensemble waarde wordt nauwelijks 
aangetast. Aandachtspunt voor de commissie is de uitwerking van de entree in de 
aanbouw, deze wordt niet passend bij het gevelbeeld gevonden. Tevens wil de 
commissie bij de definitieve aanvraag graag de belendende woning in beeld of op 
tekening zien. 
In verband met het bestemmingsplan zal het nieuwe bijgebouw qua hoogte dienen te 
worden aangepast wat de verhoudinq in het gevelbeeld ten qoede komt. 

Advies 27-12-2016 Akkoord op hoofdlijnen 

gemand. Bevindingen Er is een definitieve tekening met de belendende woning aanwezig. 
09-01-2017 De bestaande garage wordt verhoogd en voorzien van een entreepui met 

zij- en bovenlichten. De pui zit in het midden van de aanbouwen is 
symmetrisch. 
De commissie constateert dat de wijziging goed zichtbaar is en 
onvoldoende is afgestemd op de architectuur van de woning. Zij gaat 
derhalve niet akkoord met de aanvraag, tenzij de pui in z'n geheel tot op 20 
cm van de woning wordt verschoven. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte en sneltoetscriteria 
gemand. Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan 

5 Omqevinqsverqunning (monument en bouwen) I Aantal voorqaande behandelinqen: 1 

160136 Bouwadres Roomeinde 11 Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning Rijksmonument 
Omschrijving inpandig wijzigen 
Aanvrager T.N.M. Postma 
Architect Haddeman Bouwadvies 
Welstandsnota beschermde monumenten 
Code gemeente Z-2016-253 
Bestemminqsplan Voldoet aan bestemminqsplan 

kleine Bevindingen Er zijn beelden aanwezig waarin de bestaande en nieuwe kleuren te zien zijn. 
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com. 27-12-2016 Er wordt vanuit de commissie een gemachtigde aangewezen om een bezoek te plaatse 
te brengen. De aanvraag wordt daarom aangehouden. 

Advies 27-12-2016 Aanhouden 

Mon. Advies 27-12- Aanhouden 
2016 

kl_cam Bevindingen De commissie is ter plaatse geweest en heeft geconstateerd dat er in het 
09-01-2017 pand in de jaren '60/ '70 veel vervangen is. Tevens is er kleurenonderzoek 

gedaan. Omdat de wijzigingen die uitgevoerd gaan worden de 
monumentale waarde minimaal aantasten gaat de commissie akkoord met 
de aanvraag. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 
kl_cam Advies Akkoord 

Mon. advies Akkoord 

6 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

17°003 Bouwadres Kets 43 Marken 
Soort bouwwerk Individuele woning Gemeentelijk monument 
Omschrijving verbouwen van een monument 
Aanvrager N. Kes 
Architect Leguit en roos 
Welstandsnota monument / historische Kern Marken 
Code gemeente Z-2016-280 

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na advies 
van welstandscommissie 

kl_cam Bevindingen De aanvrager en de architect zijn bij de planbehandeling aanwezig. 
09-01-2017 Het betreft een tussenwoning in een rij van vier (paalwoningen). Aan de 

straatzijde wordt de houten onderbouw vervangen door metselwerk en er 
komt een houten beun over de hele breedte van de gevel. 
Een van de kozijnen wordt gewijzigd in een deur. 
Aan de andere zijde van de woning wordt de dakkapel vervangen en 
vergroot. 

De commissie constateert dat in het blok al meerdere woningen een 
metselwerk onderbouw met beun, aan de straatzijde, hebben en heeft 
derhalve geen bezwaar. Echter heeft de commissie wel bezwaar tegen de 
lengte van de beun. Een beun over de gehele breedte van de gevel is niet 
gebruikelijk op Marken. Deze dient daarom ingekort te worden tot 
maximaal van deurtot raam). 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 
kl_cam Advies Niet akkoord tenzij de beun wordt ingekort 

Mon. advies Niet akkoord tenzij de beun wordt ingekort 

7 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 1 

160129 Bouwadres Zeedijk 2 Uitdam 
Soort bouwwerk Woningcomplex Provinciaal monument 
Omschrijving groepsgebouw (blok 3) 
Aanvrager Marina Resort Poort van Amsterdam BV 
Welstandsnota Landelijk gebied 
Code gemeente Z-2016-2S6 

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 
grote Bevindingen De gemachtigde en een omwonende (toehoorder) zijn bij de planbehandeling aanwezig. 
com. 12-12-2016 Voor het vakantiepark wordt een afzonderlijk ontwerp voorgelegd van een 

groepsgebouw op een nieuwaan te leggen locatie. Vooralsnog staat het gebouw in het 
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• 

water, in de toekomst staat het gebouw wellicht aan het water met zicht op de haven 
en vormt dan een front naar het water toe. Hoe de aansluiting op het vasteland zal 
worden is nog niet bekend. 
De locatie is vanuit het bestemmingsplan toegestaan en blijft ondanks de gedraaide 
positie binnen de aangegeven bouwvlek. 

De commissie wil de aanvraag graag aanhouden, het stedenbouwkundig plan en een 
gedetailleerde tekening van de omgeving zijn niet aanwezig. De visie achter de 
gedraaide bouwvlek is niet duidelijk. 
In eerste instantie roept de positie van het gebouw, de entree van het gebouw of de 
toeqang tot de diverse wooneenheden en het parkeren vraqen op. 

Advies 12-12-2016 Aanhouden 

Man. Advies 12-12- Aanhouden 
2016 

Bevindingen De gemachtigde en een lid van de dorpsraad Uitdam zijn bij de 
°9-0J.-20J.7 planbehandeling aanwezig. Tevens is er een totaalbeeld aanwezig waaruit 

blijkt dat het blok qua richting is veranderd en ingekort. De uitwerking van 
het dubbel blok is in overeenstemming met de overige blokken in het plan. 
Ook laat het totaalbeeld de inrichting van het terrein zien met de 
toegangsroute en de parkeerplaatsen. 
De achterzijde en een van de koppen grenst direct aan het water en is 
voorzien van een soort steiger aan het water. 
De commissie heeft geen bezwaar en gaat akkoord met de aanvraag. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord 

Man. advies Akkoord 

8 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 2 

160053 Bouwadres Nieuwe Zijds Burgwal 33 Manniekendam 
Soort bouwwerk Individuele woning Beschermd stadsgezicht 
Omschrijving verhogen kap 
Aanvrager Purwa Exploitatie B.V. 
Welstandsnota Historische kern Monnickendam 
Code gemeente Z-20J.6-255 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

grote Bevindingen De gemachtigde en de ontwikkelaar zijn bij de planbehandeling aanwezig. 
com. 02-05-2016 Het betreft een voormalig bankgebouw bestaande uit een eenlaags volume met aan de 

voorzijde een opbouw, vormgegeven met vier afgeknotte topgevels en daarin 
bestaande appartementen. 
In het gebouw komen nu ook aan de achterzijde appartementen. Op de bescheiden kap, 
met het platte dak aan de achterzijde wordt nu de kap verhoogd. Tussen de beide 
opbouwen blijft een open ruimte met galerij op de le laag. De plattegrond kent aan de 
achtergevelook een vooruitspringend deel. In de kap van het vooruitspringende deel 
komt een horizontaal doorlopende opening met terugliggende glaspuien en balkon, dat 
aan beide zijden de hoek om loopt. 
In de begane grond gevels komen gevelopeningen en entreedeuren. Tevens wordt de 
vluchttrap in de linker zijgevel verplaatst. 
De commissie heeft op zich geen bezwaar en kan op hoofdlijnen akkoord gaan. 
Aandachtspunt is de horizontale onderbreking in de kop, zij adviseert het middelste deel 
van de kap door te zetten, zodat de kap een geheel blijft en er een meer samenhangend 
beeld ontstaat. 

Advies 02-05-2016 Akkoord op hoofdlijnen 

Mon. Advies 02-05- Akkoord op hoofdlijnen 
2016 

grote Bevindingen De definitieve tekening ligt nu met een aantal aanpassingen ter beoordeling voor. In de 
com. 27-12-2016 voorgevel worden twee grote kozijnen geplaatst met twee entreedeuren. Aan de 
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achterzijde wordt nu een strook van vier dakpannen naar beneden door getrokken. 

De commissie maakt bezwaar. Voor wat betreft de voorgevel is zij van mening dat er nu 
een liggende diagonaal wordt geïntroduceerd waardoor de verhoudingen in het 
gevelbeeld worden aangetast. Voor wat betreft de aanpassing van het dakvlak aan de 
achterzijde vraagt zij om overleg met de architect. Het voorgestelde voldoet nog niet 
aan de opmerkingen van de commissie. De aanvraag wort aangehouden. 

Advies 27-12-2016 Aanhouden 

Bevindingen De gemachtigde is bij de planbehandeling aanwezig. Aan de voorgevel is de 
°9-01-2m7 indeling gewijzigd naartwee grote vensters met een driedeling. En aan de 

achterzijde is de strook met dakpannen verbreed en meer naar het midden 
verplaatst. Tevens zijn de achterliggende gevelopeningen aangepast. 

De commissie heeft op zich geen bezwaar, aandachtspunt is de pui indeling 
aan de voorzijde. Aangezien de overige kozijnen in de voorgevel van het 
pand raamhout in de kozijnen hebben is de commissie van mening dat de 
nieuwe gevelopeningen aan de voorgevelook voorzien dienen te zijn van 
raamhout. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Niet akkoord tenzij er raamhout in de vensters aan de voorzijde wordt 
aangebracht 

9 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 1 

160132 Bouwadres Uitdammer Dorpsstraat 4SA Uitdam 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving verbouwen atelier 
Aanvrager P. Gunneweg 
Architect WE Architecten 
Welstandsnota Uitdam 
Code gemeente Z-2016-262 

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 
grote Bevindingen Een agrarische schuur met een asymmetrische dakhelling, gelegen onder aan een dijk 
com. 27-12-2016 krijgt een andere functie en wordt daarom voorzien van nieuwe gevelinvullingen. 

De achter (kop) gevel wordt meer naar binnen gezet waardoor een loggia ontstaat. In 
de NO gevel blijven drie stalramen behouden, een wordt dichtgezet, en in de andere 
langsgevels blijven de openingen behouden maar worden opnieuw ingevuld. De 
kopgevel, gelegen onder aan de dijk krijgt op begane grond niveau openslaande deuren 
en in de top komen schuifpuien met een stalen balkon hekwerk. 

De aanvraag wordt aangehouden en de commissie vraagt om over/eg met de architect. 
Aandachtspunt is met name de architectuurstijl van het geheel. De transformatie dient 
meer recht te doen aan het oorspronkelijke karakter van het volume en de gevels dienen 
daarom een meer schuurachtige, en niet woonhuisachtige invulling te krijgen. 

Advies 27-12-2016 Aanhouden 

Bevindingen De architect en de aanvragers zijn bij de planbehandeling aanwezig. 
09-01-2017 Voor wat betreft de nieuwe invulling van de achtergevel worden een aantal 

varianten voorgelegd. 
In de achterzijde van de schuur wordt de topgevel vervangen door een 
houten eindspant dat asymmetrisch is opgebouwd onder de nok van de 
zadelkap, als gevolg waarvan één zijde naar beneden is verlengd. Het 
pannendak en de bakstenen zijgevels lopen door tot het achtergevelvlak 
waar de steens muur eindigt. Tussen de zijgevels is een glazen 
achtergevelpui 1,80 m naar achteren geschoven waarmee een balkon is 
geformeerd op de verdieping. Het balkon is voorzien van een spijlenhek en 
het portaal op de begane grond heeft 1 tussensteunpunt. Als alternatief is 
een variant getekend met 2 steunpunten, niet in het verlengde van het 
oorspronkelijke gebouwspant in de schuur. 
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De commissie kan zich het concept van een glazen achtergevel voorstellen. 
Zij wijst erop dat de detaillering en materialisatie bij dit concept zoveel 
mogelijk als bestaand, dus ruwen agrarisch moet worden uitgewerkt. Denk 
daarbij aan ongeschaafd hout. Aandachtspunten zijn de aansluitdetails van 
de bestaande gevels en dakrand op het nieuwe spant. De keuze voor één of 
twee tussensteunpunten onder het portaalap de begane grond wordt aan 
de ontwerper overgelaten. Eén kolom, maar dan recht onder de nok lijkt het 
meest voor de hand liggend. 
De commissie houdt het plan aan om de aanvrager gelegenheid te geven 
deze punten nog even na te lopen en het plan hierop aan te passen. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Aanhouden 
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