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Waterland 

Commissie 
Vergaderdatum 
Vergaderlocatie 

Waterland 
29-OS-20l7 
Gemeentehuis 
Waterland 

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

Vastgesteld: 

voorziÛ. 

Seer.. eh: 

Aanwezig . architectlid): Arie 
Boezaard (rnonumentenlid), Rinus Blok (burqerlid), ir. ing. Sjef K kman (burqerlid): 
Sybren Bruinsma (plantoelichter), Mariek Leeverink (plantoelichte )i Willy Meekes 
(coördinator), 

Bezoekers Gemandateerd / kleine commissie 
l2:20 uur aanvrager 0, inzake Julianalaan l3 in Monnickendam 
l2:3S uur architect 0, inzake Haringburgwal SA in Monnickendam 

Grote commissie: 
12:4S uur architect 0, inzake Kerkplein ll/l2 in Broek in Waterland 
l3:20 uur aanvrager 0, inzake Uitdammer Dorpsstraat 49 in Uitdam 
l3:30 uur architect 0, inzake Houtrib 2 in Monnickendam 
l3:4S uur architect 0, inzake Kanaaldijk ll9 te Watergang 

l Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

170052 Bouwadres Dorpsstraat 69 in IIpendam 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving oprichten bijgebouw 
Aanvrager M. de Boer 
Welstandsnota gebiedsgericht lint Ilpendam 
Code gemeente VO-20l7-032 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 

gemand. Bevindingen Op het achterterrein van een vrijstaande woning wordt een bijgebouw 
29-OS-2Ol7 voorgesteld. Het wordt geplaatst tegen de belending van de buren. 

Het betreft een rechthoekig gebouw met een mansardekap. De 
gevelbekleding is van hout, gepotdek~lde houten delen, kleur zwart, een 
rode baksteen plint, houten kozijnen keur wit. Op het dak een keramische 
dakpan, kleur rood. In de linkerzij gevel bevindt zich een dakkapel die hoger 
is dan de knik in de kap. 
Volgens de welstandsnota worden dakkapellen op bijbehorende 
bouwwerken niet wenselijk geacht. De commissie ziet geen reden hiervan af 
te wijken en gaat derhalve niet akkoord met de aanvraag tenzij de dakkapel 
komt te vervallen. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte en sneltoetscriteria 

gemand. Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan 
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2 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: ~ 

170043 Bouwadres Julianalaan 13 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving maken afscheiding dakterras 
Aanvrager A. Korthagen 
Welstandsnota stadsuitbreidingen Monnickendam 
Code gemeente Z-20~7-04~ 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen De aanvragers zijn bij de behandeling aanwezig. De aanvraag omvat een balkon aan de 
15-05-2m7 achtergevel van een rijwoning. Het balkon is bevestigd aan de buitenzijde van het 

boeiboord langs een plat dak. 

De commissie stelt vast dat de aanvraag niet voldoet aan de gebiedsgerichte criteria 
voor dit gebied. Balkonhekken dienen ruim binnen de dakrand geplaatst te worden. De 
commissie ziet geen reden om van de criteria af te wijken en gaat niet akkoord met de 
aanvraag. 
De aanvragers geven aan dat foto's in de wijk zijn bijgevoegd waar op vergelijkbare 
wijze de balkonhekken zijn aangebracht. Deze zijn niet bij de stukken gevoegd en bij 
navraag ook niet ontvangen. De commissie stelt vast dat nu niet kan worden 
beoordeeld of er sprake is van een precedent en houdt de aanvraag aan tot het dossier 
compleet is. 

Advies 15-05-2017 Aanhouden 

gemand. Bevindingen De aanvragers zijn bij de planbehandeling aanwezig. Het betreft het 
29-O5-20~7 plaatsen van een terrasafscheiding op een aanbouwaan de achterzijde van 

de woning. Tevens zijn er foto's van balkons / dakterrasafscheidingen uit de 
omgeving aanwezig, waarbij ook van niet vergunde situaties. 

Conform het geldende welstandsbeleid voor dit gebied dienen balkon- en 
terrasafscheidingen in principe van metaal te zijn met spijlen waardoor een 
grote openheid ontstaat, de kleur dient donkerte zijn; het hekwerk dient 
ruim binnen de dakrand (boeiboord) geplaatst te worden. 
Gezien het bovenstaande gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag, 
de beoogde terrasafscheiding bestaande uit een spijlen hekwerk met 
balusters die aan de buitenkant van de gevel worden bevestigd. 
De aanvraag voldoet derhalve niet aan het gemeentelijke welstandsbeleid. 
De commissie zal haar advies uitgebreid schriftelijk toelichten. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

gemand. Advies Niet akkoord, advies 

3 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

170057 Bouwadres Kalertsteeg 6 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning Beschermd stadsgezicht 
Omschrijving plaatsen van zonwering 
Aanvrager F. Brommet 
Welstandsnota Historische kern Monnickendam 
Code gemeente Z-20~7-096 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

kl_cam Bevindingen Het betreft een individuele woning deel uitmakend van een rij en grenzend 
29-05-2O~7 aan een steeg. Aan de voorgevel worden op de verdieping drie gestreepte 

markiezen aangebracht. De markiezen wordt geplaatst in een houten 
omlijsting en de commissie heeft geen bezwaar. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

kl_cam Advies Akkoord 

Mon. advies Akkoord 
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4 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

170056 Bouwadres Haringburgwal SA in Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning Beschermd stadsgezicht 
Omschrijving verbouwen en uitbreiden van het pand 
Aanvrager Waterland vastgoed en Makelaars BV 
Architect EWP Purmerend BV 
Welstandsnota Historische kern Monnickendam 
Code gemeente Z-2O~7-098 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

kl_cam Bevindingen De architect is bij de planbehandeling aanwezig. Na een brand wordt het 
29-O5-2O~7 pand weer in de originele situatie teruggebracht. Tevens vindt er een 

uitbreiding plaats. 
De kap van het hoofdvolume wordt aan de achterzijde over de aanbouw 
met kap doorgezet. Tevens wordt in de nieuwe achtergevel een deur 
geplaatst met daarvoor een klein bordes met een vluchttrap naar beneden 
en een trap die leidt naar het platte dak van de aanbouw. 
De afvoerpijp komt te vervallen. De dakkapel wordt als bestaand weer 
teruggebracht met een gesloten glasdeur. 
De commissie heeft op zich geen bezwaart aandachtspunt is de uitvoering 
van de trappent deze dienen ook donker groen gecoat te worden. 
Concluderend gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag tenzij de 
trappen ook donkergroen worden gecoat. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 
kl_cam Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan 

Mon. advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan 

5 Preadvies (monument) I Aantal voorgaande behandelingen: ~ 

170049 Bouwadres Kerkplein 11/12 in Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning Rijksmonument 
Omschrijving Verbouw van een deel van de woning 
Aanvrager K. van der Schaar 
Architect TPAHG Architecten BV 
Welstandsnota Historische Kern Broek in Waterland I Monumenten 
Code gemeente VO-2O~7-035 
Bestemmingsplan Anders 

grote Bevindingen De architect en de aanvragers zijn bij de planbehandeling aanwezig. De heer Kwakman 
com. 15-05-2017 (in de commissie als burgerlid vanuit de Ver. Oud Broek in Waterland aanwezig) heeft 

aangegeven zich van stem te onthouden. 
Het betreft een houten huis met aanbouw dat is aangewezen als Rijksmonument en 
waarvan de zijgevel (noord- oost) direct grenst aan het water. De aanvraag betreft 
aanpassingen in het interieur van de woning en het wijzigen van gevels. 

In de zuid- west gevel worden de twee tweeraams gevelopeningen naast elkaar gezet 
en rechts in de gevel komt een zesruits qevelopeninq, tevens wordt er een dakkapel in 
het dakvlak geplaatst. De garagedeur komt te vervallen. 
In de zuid- oostgevel (achterzijde)worden de twee verschillende gevelopeningen 
vervangen door één gevelopening tot op maaiveldniveau, ingevuld met een 
harmonicadeur bestaande uit vier vleugels. 
In de noord- oostgevel aan het water wordt het tweede raam van rechts vervangen 
door een dubbel deurstel dat uitkomt op een nieuw te plaatsen balkon, voorzien van 
stalen leuningen. De bestaande kozijnen worden hersteld. Tevens wordt in dit dakvlak 
een dakkapel geplaatst en wordt het bijgebouwaan het water vergroot. 

De commissie heeft geen bezwaar tegen de wijzigingen in het interieur, er wordt 
voldoende aandacht besteed aan de restauratie. 
Aandachtspunten zijn de dakkapellen, die toch als een wezensvreemd element worden 
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gezien. Hier kunnen dakramen uitkomst bieden. De commissie is van mening dat het 
balkon aan de waterkant een onevenredig zware toevoeging vormt van de nog gave 
gevel. Deze tast het oorspronkelijk beeld teveel aan. De vouwdeurconstructie in vier 
delen overtuigt nog niet en vraagt om nadere studie. 
De commissie vraagt aandacht voor de bouwfysica van de ingrepen zoals dak- en 
gevelisolatie. 
Concluderend gaat de commissie vooralsnog niet akkoord met de aanvraag. 

Advies 15-05-2017 Niet akkoord, nader overleg 

Man. Advies 15-05- Niet akkoord, nader overleg 
2017 

Bevindingen De aanvragers en de architect zijn bij de planbehandeling aanwezig en 
29-05-2017 lichten de aanpassingen toe. 

De harmonicadeur in de achtergevel (zuid- oost) is komen te vervallen, hier 
wordt een openslaande deur als in de voorgevel geplaatst met bovenlicht. 
De gevel aan de waterkant blijft ongewijzigd; het balkon is komen te 
vervallen. Aandachtspunt is het plaatsen van de dakkapellen. De commissie 
geeft als overweging mee dakkapellen vorm te geven zoals aanwezig in het 
hoofdvolume maar dan kleiner. 
Voor het overige kan de commissie op hoofdlijnen akkoord gaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 

Mon. advies Akkoord op hoofdlijnen 

6 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 1 

170045 Bouwadres Groote Noord 15 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning Beschermd stadsgezicht 
Omschrijving verbouwen woning tot garage 
Aanvrager R. Schweiger 
Architect Van Leeuwen De Rijp 
Welstandsnota historische kern Monnickendam 
Code gemeente VO-2017-030 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 

grote Bevindingen Het betreft het verbouwen van een garage tot woning. Het bestaande volume bestaat 
com. 15-05-2017 uit een plat afgedekt deel en een deel dat voorzien is van een flauw helfend zadeldak. 

Het totaalvolume wordt nu afgedekt door middel van een mansardekap. De topgevel 
van de mansardekap wordt ingevuld met hout en tevens wordt er voor een deel hout 
toegepast op begane grond niveau. 
In de voorgevel worden ook een inloopdeur en twee gevelopeningen geplaatst. 

De commissie gaat vooralsnog niet akkoord met de aanvraag, de nieuwe voorgevel 
roept qua indeling en materiaalkeuze nog te veel vragen op. Zij vraagt om overleg met 
de aanvrager. Op voorhand geeft zij mee de hele voorgevel uit te voeren in baksteen 
inclusief het houten deel op de begane grond. 
De architectuur draagt op de voorgestelde tekening nog niet voldoende positief bij aan 
het beeld en de sfeer van de historische kern. 

Advies 15-05-2017 Niet akkoord, nader overleg 

Man. Advies 15-05- Niet akkoord, nader overleg 
2017 

Bevindingen Het plan is aanqepast, de begane grondgevel wordt nu in stucwerk met 
29-05-2017 blokmotief uitgevoerd. 

De keuze voor een mansarde kap is voor de commissie denkbaar, de 
uitwerkinq, invulling en materiaalkeuze vraagt nog aandacht. 
De commissie geeft als suggestie mee de voorgevel in zijn geheelopnieuw 
te metselen, de 'oortjes' te laten vervallen en de indeling op de nieuwe gevel 
afte stemmen. 
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Vooralsnog gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Nietakkoord,naderoverleg 

Mon. advies Nietakkoord,naderoverleg 

7 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

17°053 Bouwadres Uitdammer Dorpsstraat 49 in Uitdam 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving uitbreiden woonhuis aan de achtergevel 
Aanvrager J. Sanders 
Welstandsnota gebiedsgericht lint van Uitdam 
Code gemeente VO-20l7-0l0 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 

Bevindingen De ontwerper is bij de planbehandeling aanwezig. Bij een dijkwoning wordt 
29-O5-2Ol7 een aanbouwaan de achterzijde aangevraagd. 

De aanbouw wordt voorzien van een dakterras dat als balkon voor het 
overige deel van de achtergevel doorloopt. De twee gevelopeningen op de 
verdieping komen te vervallen hier komt een glazen schuifpui. Aan de linker 
zijgevel van de woning komt een vluchttrap naar het dakterras. 
Bij het hoofdvolume is de begane grond gevel uitgevoerd in baksteen en de 
verdieping met een houten topgevel. De nieuwe aanbouw wordt uitgevoerd 
in hout: verticale latten, kleur Waterlands grijs. Het hekwerk van het balkon 
en het dakterras is een metalen, spijlen hekwerk. 

De commissie heeft geen bezwaartegen de aanbouw, de commissie geeft 
als advies mee de kleur grijs af te stemmen op de houten topgevel van het 
hoofdvolume en een plint toe te passen. Conform het welstandsbeleid 
dienen aanpassingen uitgevoerd te worden conform de architectonische 
vormtaal van het hoofdgebouw. 
Tevens is de gevelopening op de verdieping in verhouding te groot. De 
commissie adviseert de opening af te stemmen op de contour van de twee 
bestaande gevelopeningen en de opening (-en) dan als deur door te zetten. 
Voor wat betreft het hekwerk van het balkon en de terrasafscheiding dient 
deze, conform het welstandsbeleid in een donkere kleur uitgevoerd te 
worden en het hekwerk dient ruim binnen de dakrand (boeiboord) geplaatst 
te worden. 
Concluderend kan de commissie op hoofdlijnen akkoord gaan, zij ziet de 
definitieve tekeninq met de details graaq teqemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 

8 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

17°°55 Bouwadres Houtrib 2 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving maken van een aanbouwaan de zij- en achterzijde van de woning 
Architect W'Land 
Welstandsnota Uitbreidingen Monnickendam 
Code gemeente VO-20l7-0l8 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

buitenplanse afwijking 

Bevindingen De aanvrager en de architect zijn bij de planbehandeling aanwezig. 
29-o5-2ol7 Bij een hoekwoning wordt langs de zij- en achtergevel een uitbreiding van 
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één bouwlaag geplaatst. Aan de achtergevel wordt de aanbouw voorzien 
van een lichtstraat. 
De commissie heeft op zich geen bezwaar tegen het volume! aandachtspunt 
is de uitvoering van de dakrand. De commissie spreekt haar voorkeur uit 
voor het uitvoeren met een boeiboord zoals bij de overige aanbouwen in de 
omgeving. 
De commissie gaat op hoofdlijnen akkoord met de aanvraag. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Op hoofdlijnen akkoord. 

9 Omqevingsvergunninq (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 1. 

170042 Bouwadres Kanaaldijk 119 te Watergang 
Soort bouwwerk Bedrijfsgebouw 
Omschrijving uitbreiden restaurant 
Aanvrager Puur aan het water B.V. 
Architect W3 
Welstandsnota gebiedsgericht Landelijk gebied 
Code gemeente Z-201.7-062 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

grote Bevindingen De gemachtigde is bij de planbehandeling aanwezig. Het betreft een uitbreiding van een 
cam. 15-05-2017 horecagelegenheid door middel van het plaatsen van een nieuwe kap op een overdekt 

terras. Hierdoor wordt het overdekte terras als aanbouw bij het hoofdvolume 
getrokken. 
De nieuwe kap is een zadeldak en in de voorgevel komt een openslaande deur in een iets 
vooruitspringende geveldeel met topgevel met links en rechts een gevelopening. 
De gevels van de uitbreiding worden uitgevoerd in red cedar/ grijs / onbehandeld. Het 
dak is bedekt met een kunststof materiaal, uitgewerkt als zink en de nieuwe gevels zijn 
voorzien van grijze red cedar geveldelen, onbehandeld. 
In de rechter zijgevel komt ook een openslaande deur. 

Conform het welstandsbeleid dient er duidelijk onderscheid te zijn in massa en 
vormgeving tussen hoofd- en bijgebouw. Het volume dient te zijn voorzien van 
karakteristieke detaillering en er dient gebruik gemaakt te worden van materiaal dat 
voor het gebied kenmerkend is. 
Gezien het bovenstaande maakt de cammissiebezwaar. Door de verbijzonderde entree 
in de lange voorgevel wordt het volume niet meer als ondergeschikt gezien ten opzichte 
van het hoofdvolume. Tevens vraagt zij zich af of het de bedoeling is dat deze naar het 
water qerichte gevel vrij gesloten is. 

Advies 15-05-2017 Niet akkoord, nader overleg 

Bevindingen De gemachtigde is bij de planbehandeling aanwezig en licht het aangepaste 
29-°5-201.7 plan toe. In de voorgevel van het bijgebouw is de uitspringende entree met 

de topgevel komen te vervallen. In deze gevel worden nu drie gelijke 
gevelopeningen tot op maaiveldniveau geplaatst. 
De kozijnen zijn van hout! draaiende delen aluminium! gevels red ceder 
onbehandeld en de kap wordt uitgevoerd in kunststof roeven met een 
'zinklook'. 

Aandachtspunt voor de commissie is de materiaalkeuze voor het dak maar 
gezien de functie en de abstracte vormgeving van het volume kan de 
commissie akkoord gaan. 
Ander aandachtspunt is dat de luiken onderdeel dienen uit te maken van de 
houten gevelbekleding. Daarom gaat de commissie vooralsnog niet akkoord 
met de aanvraag tenzij de details van de luiken worden aangeleverd. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan 
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II 

lO Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

170051 Bouwadres Zwaluwtong 90 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving maken dakopbouwaan de achtergevel van het woonhuis 
Aanvrager R. Knemeijer 
Architect Jan Meerman 
Welstandsnota gebiedsgericht uitbreidingen Monnickendam en objectgericht 

dakopbouwen 
Code gemeente Z-20l7-o97 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen Bij een tussenwoning wordt een dakopbouwaan de achterzijde geplaatst 
29-O5-2Ol7 die afwijkt van de trendsetter. Bij de trendsetter is de dakopbouw niet gelijk 

aan de breedte van de qevel, links en rechts ervan is nog een stuk dakvlak 
aanwezig. De beoogde dakopbouw komt over de gehele gevel breedte. 
In het voorgeveldakvlak wordt een dakkapel geplaatst die voldoet aan de 
criteria uit de gemeentelijke welstandsnota maar afwijkt van de trendsetter 
op hetzelfde bouwblok. 

De commissie gaat niet akkoord met de dakopbouwt deze dient uitgevoerd 
te worden conform de trendsetter. 
Voor wat betreft de dakkapel in het voorgeveldakvlakt deze dient op gelijke 
hoogte en van gelijke hoogte te zijn als de al aanwezige dakkapel op huisnr. 
86. De breedte van de beoogde dakkapel is geen bezwaart dit voldoet aan 
het welstandsbeleid. 

Concluderend gaat de commissie vooralsnog niet akkoord met de aanvraag. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Niet akkoord, nader overleg. 
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