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Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie 
Waterland 

Commissie 
Vergaderdatum 
Vergaderlocatie 

Waterland 
OJ.-05-20J.7 
Gemeentehuis 
Waterland 

Vastgesteld: 

vom'itte~ 

Se rArch: 

Aantal adviesaanvragen: 7 
Waarvan herhalingen: 2 
Kleine commissie: 3 
Grote commissie: 4 

Aanwezig ir. Miranda Reitsma (voorzitter), Arie Boezaard (rnonurnentenlidf ing. Nico 
Zimmermann (gemand. architectlid), Rinus Blok (burqerlid), Mar ke Leeverink 
(plantoelichter); Willy Meekes (coördinator): 

Bezoekers -aanvrager 0, inzake Nieuwe Zijds Burgwal 2J. Monnickendam 
-architect 0, inzake Oude Zijds Burgwal J.J. in Monnickendam 
-architect 0, inzake De Noord z.a llpendarn 

J. Omgevingsvergunning (monument en bouwen) I Aantal voorgaande behandelingen: ° 
170040 Bouwadres Havenrak 5 Broek in Waterland 

Soort bouwwerk Individuele woning Rijksmonument 
Omschrijving Uitbreiding van een aanbouw 
Aanvrager E.M. Stanley-Smith 
Welstandsnota Historische kern Broek 
Code gemeente Z-20J.7-074 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 
kl_com Bevindingen Het betreft een rijksmonument. Aan de achtergevel wordt een aangeluifde 

OJ.-05-2OJ.7 uitbouw verlengd. De toegepaste materialen zijn conform de bestaande 
toestand en de aansluiting van het pannendak op de achtergevel is 
ongewijzigd. 
De monumentendeskundige heeft ter plaatse de situatie opgenomen. Het 
voorstel voldoet aan de monumentencriteria uit de welstandsnota en de 
commissie gaat akkoord. Aandachtspunt is de verminderde dakhelling 
waarmee de kans op lekkage toeneemt. 
De uitbreiding tast het monument niet aan. 

Welstandscriteria Gebieds- en objectgerichte criteria 
kl_com Advies Akkoord 

Mon. advies Akkoord 

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

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Welstandsnota 

170038 Nieuwe Zijds Burgwal 21 Monnickendam 
Individuele woning 
Plaatsen van zonnepanelen 
M. van Wijk 
Historische kern Monnickendam 

Gemeentelijk monument 
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Code gemeente Z-20l7-055 

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

kl_cam Bevindingen De aanvraagster is aanwezig bij de planbehandeling. Het betreft de 
Ol-05-2Ol7 plaatsing van zonnepanelen op het vlakke deel van een kapconstructie. De 

zonnepanelen worden gemonteerd op 80 cm vanaf de dakrand van het 
platte dakgedeelte en rninirnaal j meter vanaf de voorgevel. De panelen zijn 
niet zichtbaar vanuit de openbare ruimte. De commissie stelt vast dat de 
aanvraag voldoet aan de standaardcriteria voor zonnepanelen en gaat 
akkoord. 

Welstandscriteria Gebieds- en objectgerichte criteria 

kl_cam Advies Akkoord 

Mon. advies Akkoord 

3 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

170°39 Bouwadres Zuideinde 58A Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning Beschermd stadsgezicht 
Omschrijving Plaatsen van zonnepanelen 
Aanvrager L.A.G. Hoogenraad 
Welstandsnota Historische kern Monnickendam 
Code gemeente Z-20l7-076 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

kl_cam Bevindingen De zonnepanelen worden op het naar het zuiden gekeerd vlak van een 
Ol-05-2Ol7 zadeldak geplaatst. De zonnepanelen zijn niet zichtbaar vanuit de openbare 

ruimte. De commissie stelt vast dat de aanvraag voldoet aan de 
standaardcriteria voor zonnepanelen en gaat akkoord met de aanvraag. 

Welstandscriteria Gebieds- en objectgerichte criteria 

kl_cam Advies Akkoord 

4 

17°°35 

Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: l 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Oude Zijds Burqwal aa in Monnickendam 
Individuele woning 
Bouwen van een nieuwe woning 
W. Hoekstra 
W3 
Historische Kern Monnickendam 
Z-20l7-045 

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

Beschermd dorpsgezicht 

grote 
com. 

Bevindingen 
18-04-2017 

De gemachtigde en de aanvrager zijn bij de planbehandeling aanwezig. 
Een eenlaagse woning met zadeldak, gelegen naast een toegangsweg naar een 
achtergelegen woning in de Kerkstraat, wordt gesloopt en hiervoor in de plaats komt 
een nieuwe woning. 

Het betreft een eenlaagse woning met zadeldak en een entree in de zijgevel. In het 
zijdakvlak komt boven de entree een doorlopende dakkapelover twee kozijnen, in 
hetzelfde dakvlak komen dakramen en zonnepanelen. 
De straatgevel wordt iets opgetrokken en is voorzien van schouderstukken en een 
tuitgevel. De woning heeft aan de achterzijde een plat afgedekte aanbouw. 

De commissie heeft geen bezwaar tegen de massa en de ligging maar heeft een aantal 
aandachtspunten voor wat betreft de uitwerking van het ontwerp. 
De woning is uitgewerkt in een historiserende stijl, op zich passend in het beschermd 
dorpsgezicht maar er dient meer aandacht te komen voor de gevelopeningen in de voor 
en zijgevel, deze zijn nu te laag in de gevel gepositioneerd en qua afmeting kleiner dan 
gebruikelijk in het straatbeeld en daardoor niet in verhouding. 
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Oe commissie geeft als aanbeveling mee de afmeting van de raamkozijnen in de voor- 
en zijgevel meer af te stemmen op de afmeting van kozijnen in de omgeving, en het 
aantal in de voorgevel terug te brengen tot twee. Tevens zijn de zonnepanelen 
prominent aanwezig en zichtbaar vanuit de openbare ruimte. 
Ook de aansluiting van het dakvlak op de achtergevel met betrekking tot de 
kantpannen is niet kenmerkend voor het beschermd dorpsgezicht. Omdat deze 
aansluiting zichtbaar is vanuit de openbare ruimte, dient de aansluiting op de 
gemetselde achtergevel te worden gerealiseerd met een verholen goot. 

Concluderend gaat de commissie niet akkoord, de schaal en maatopbouw van de gevels 
en de aansluiting van het zichtbare dakvlak op de achtergevel dienen aangepast te 
worden. 
Op voorhand geeft de commissie aan dat zonnepanelen ten minste 3 meter achter de 
voorgevel dienen te liggen en al/een zijn toegestaan op delen van dakvlakken die niet of 
nauwelijks zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. 
Als overweging geeft de commissie mee de zonnepanelen te plaatsen op de aanbouw 
en de dakvensters te verplaatsen naar de noordgevel. 

Advies 18-04-2017 Niet akkoord, nader overleg 

Mon. Advies 18-04- Niet akkoord, nader overleg 
2017 

Bevindingen Het plan is aangepast. De beide opgemetselde oren in de voorgevel zijn 
ol-05-2Ol7 verlaagd en op de verdieping zijn nu twee ramen getekend. De verhouding 

in de gevelarchitectuur is hierdoor verbeterd. De dakpannen zijn 
ongewijzigd antraciet in plaats van rood. De achtergevel is nu aangepast 
conform het vorige advies. De dakramen zijn verdwenen en de 
zonnepanelen zijn verplaatst naar het bijgebouw met zadeldak op het 
achtererf. 
De commissie stelt vast dat de aanpassing in het gevelontwerp een 
verbetering is. 
Wel stelt de commissie vast dat de zonnepanelen zichtbaar zijn vanuit de 
openbare ruimte en de plaatsing hiervan op het bijgebouw daardoor niet 
voldoet aan de objectgerichte criteria. Plaatsing op het platte dak achter de 
achtergevel is mogelijk een alternatief. Ook heeft de commissie bezwaar 
tegen het vervangen van de rode dakpan door een donkere pan. Het 
voorgelegde baksteen monsterpaneel is akkoord. 
De commissie gaat derhalve niet akkoord met de aanvraag, tenzij de 
keramische dakpannen rood blijven conform de gesloopte woning en de 
zonnepanelen op het platte dak van de achteruitbouw worden geplaatst. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan 

5 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: ° 
170°41 Bouwadres Oosterweg M 19 in Purmer 

Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving bouwen van een stolpwoning 
Aanvrager M.Olij 
Welstandsnota gebiedsgericht Landelijk gebied 
Code gemeente VO-20l6-ogo 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na advies 

van welstandscommissie 

Bevindingen De aanvraag betreft een nieuwe stolpwoning van l5xl5 m (inhoud ±l300 
Ol-05-2Ol7 m3). Om te voldoen aan de gestelde eis in het bestemmingsplan met 

betrekking tot de inhoud van maximaal goo m3, is echter een grondplan van 
±l3xl3 m nodig om te kunnen voldoen aan de objectgerichte criteria voor 
stolpboerderijen in de welstandsnota. Hierin wordt gesteld dat de 
afmetingen van een stolp variëren van l2 tot 20 meter in een vierkante of 
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rechthoekige vorm. Het landelijk gebied in deze droogmakerij kent alleen 
stolpboerderijen met een robuuste afmetingen van ±20X20 m. 

Het beleid in het Landelijk gebied (zie blz. 35 van de welstandsnota) voorziet 
in behoud van het bebouwings- en verkavelingspatroon aangezien deze 
patronen belangrijke dragers vormen van de landschappelijke 
hoofdstructuur en van cultuurhistorische waarde zijn. Nieuwe 
ruimtevormende elementen (bebouwing en beplanting) dienen in de 
landschappelijke hoofdstructuur te worden ingepast. 

De commissie stelt vast dat, gezien de karakteristieke bebouwing in het 
gebied en de omvang van de stolpen in de omgeving, de bouw van kleine 
stolpen cultuurhistorisch niet passend is en qaat niet akkoord. 

Welstandscriteria Gebieds- en objectgerichte criteria 

Advies Nietakkoord,naderoverleg 

6 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: ~ 

1.7°°32 Bouwadres Kanaaldijk 1.7 in Watergang 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving uitbreiden woonhuis 
Aanvrager M. Blom 
Welstandsnota lint Watergang 
Code gemeente Z-2m7-o57 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

grote Bevindingen De aanvragers zijn bij de planbehandeling aanwezig. 
com. ~8-04-20~7 Het betreft een woning met kap met een verschoven aanbouwaan de achterzijde ook 

met kap. De 'open' oksel wordt nu ingevuld. Tevens wordt de bestaande kap van de 
aanbouwopgehoogd en aangesloten op de kap van het hoofdvolume waardoor nu een 
doorlopend vlak ontstaat. 

De commissie gaat niet akkoord met de aanvraag tenzij op begane grond niveau de 
nieuwe gevel aan de zuidzijde een kleitie verkenning krijgt (een steen, ongeveer 20 cm) 
om het verschil in massa en vormgeving tussen hoofdvolume en bijgebouw te 
accentueren. 

Advies ~8-04-20~7 Niet akkoord, tenzij 

Bevindingen Het betreft een terugkoppeling over het niet kunnen opvolgen van het 
m-05-2O~7 vorige welstandsadvies. De uitbreiding op de begane grond is namelijk 

reeds vergunningvrij uitgevoerd en kan derhalve niet worden aangepast 
conform het advies. De commissie stelt vast dat de aanvraag voldoet aan 
redelijke eisen van welstand. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord 

7 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

De Noord 41. IIpendam 
Individuele woning 
vergroten bijbehorend bouwwerk en maken balkon aan achtergevel 
woonhuis 
C. Man - Esselaar 
W3 
lint Ilpendam 
Z-20~7-o83 
Voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na advies 
van welstandscommissie 

1.7°°37 Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 

Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 
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Bevindingen De aanvraag is tweeledig: 
Ol-05-201} Achter een bestaande woning (voorzien van een smal balkon aan de 

achtergevel) wordt het bestaande balkon naar achteren uitgebreid en over 
de hele breedte van de achtergevel verbreed. 
De commissie stelt vast dat fotomateriaal van de achtergevel in de huidige 
toestand ontbreekt. De commissie stelt derhalve haar beoordeling uit tot de 
stukken compleet zijn en er duidelijke foto's van de achtergevel aanwezig 
zijn waarop te zien is hoe de achtergevel er momenteel uitziet. 

Een bijgebouw op deze grote kavel wordt uitgebreid en voorzien van een 
hoger volume met een zadelkap. 
De commissie stelt vast dat de volume vergroting passend is op deze grote 
kavel (de architectuur voldoende passend is) en gaat akkoord met de 
aanvraag. 

De commissie wil de aanvraag aanhouden tot deze compleet is. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Aanhouden 
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