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Vastgesteld: 

Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 4 voorz;U. 
Vergaderdatum 02-10-2017 Waarvan herhalingen: 2 
Vergaderlocatie Gemeentehuis Gemandateerd: 1 seerl Waterland Grote commissie: 3 II _-- -- 

"..---~ .. 
Aanwezig ir. Miranda Reitsma (voorzitter); Arie Boezaard (monumentenlid); ingl Nico 

Zimmermann (gemand. architectlid); Rinus Blok (burgerlid); Marieke eeverink 
(plantoelichter monumenten); Sybren Bruinsma (plantoelichter); Willy Meekes 
(coördinator); 

Bezoekers -aanvrager inzake Lameroen 7 in Monnickendam 
-aanvrager en architect inzake Niesenoortsburqwal aê in Monnickendam 
-aanvrager inzake Boxenring 39 op Marken 

... :> 

1 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

170092 Bouwadres Lameroen 7 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving plaatsen dakkapel in het voorgevel dakvlak 
Aanvrager J. Sluijmers 
Architect Hollandia Dakkapellen 
Welstandsnota objectgerichte criteria voor dakkapellen 
Code gemeente Z-2017-183 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen De aanvrager is bij de planbehandeling aanwezig. 
02-10-2017 Er ligt een dakkapel voor in de voorgevel van een 5,40 m breed perceel in 

een woonblok. De dakkapel is 3,88 m breed en is 1 dakpan boven de 
dakgoot geplaatst. Daarmee voldoet de aanvraag niet aan de standaard 
criteria voor dakkapellen aan de voorzijde. 
De maximale breedte mag niet meer dan 50% van de perceelbreedte 
bedragen (zijnde 50% van 5,40 m) en niet breder dan 3 meter en de positie 
dient qua hoogtepositie in het dak te zijn afgestemd op de reeds aanwezige 
dakkapellen die met de onderzijde in de dakgoot zijn geplaatst. 
De commissie gaat gezien het bovenstaande niet akkoord met de aanvraag, 
tenzij de breedte van de dakkapel wordt teruggebracht tot 50% van de 
breedte van het perceel, de dakkapel in de goot wordt geplaatst en de 
hoogte van de dakkapel wordt afgestemd op de al aanwezige dakkapel in 
dit blok van woningen. De commissie ziet geen reden om van de 
standaardcriteria afte wijken. 

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

170081 Bouwadres Niesenocrtsburqwal aê in Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning Beschermd dorpsgezicht 
Omschrijving plaatsen van een dakkapel, maken van een aanbouwen vernieuwen en 

verhogen van de kap van en schuur 
Aanvrager A.G. de Kier 
Welstandsnota Historische kern Monnickendam 
Code gemeente Z-2017-174 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan besternminqsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 

grote Bevindingen Het betreft een individuele woning in een rij waarbij de zijgevels ook zichtbaar zijn vanaf 
com. n-oB-2017 de openbare weg. De aangeluifde aanbouwaan de rechter zijgevel van de woning zal 

worden verlengd, in het linker dakvlak wordt een dakkapel in de goot geplaatst en in de 
achtertuin wordt de kap van een bijgebouw vernieuwd en daarbij verhoogd. 

De commissie eonstateert dat de bestaande dakkapel in het rechter dakvlak in de knik 
van het dakvlak ligt en heeft daarom geen bezwaar tegen de nieuw te plaatsen 
dakkapel in het linker dakvlak. Tevens laten de maat en schaal van het huidige dakvlak 
een dergelijke plaatsing in het dakvlak toe. 
De commissie heeft geen bezwaar tegen de nieuwe kap op het bijgebouw, zij ziet de 
details graag tegemoet. 

Voor wat betreft het verlengen van de aanbouw heeft de commissie een aantal 
aandachtspunten, zoals de materiaalkeuze en de nokafdekking. Zij eonstateert dat er 
sprake is van een mix van eigentijdse en traditionele detaillering terwijl het 
welstandsbeleid voorschrijft dat er gebruik gemaakt dient te worden van materiaal dat 
voor de binnenstad kenmerkend is. 
Vooralsnog gaat de commissie, gezien het bovenstaande niet akkoord met de 
aanvraag. 

Advies 21-oB-2017 Niet akkoord, nader overleg 

Mon. Advies 21-oB- Niet akkoord, nader overleg 
2017 

Bevindingen De aanvrager en de architect zijn bij de planbehandeling aanwezig. De 
02-10-2017 aluminium dakranden zijn vervangen door hout en de bestaande houten 

zijgevel wordt doorgezet. De detaillering van de nok is zodanig aangepast 
dat de aansluiting op de bestaande detaillering van het oorspronkelijke 
gebouw op meer vanzelfsprekende wijze is uitgevoerd. 
De commissie constateert een verbetering en gaat akkoord met de 
aanvraag. 

Welsta ndscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord 

Mon. advies Akkoord 

3 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

170094 Bouwadres Boxenring 39 op Marken 
Soort bouwwerk Bedrijfsgebouw 
Omschrijving plaatsen zonnepanelen op bedrijfsgebouw 
Aanvrager Zon op Marken 
Welstandsnota gebiedsgerichte criteria Landelijk gebied loketgerichte criteria 

zonnepanelen 
Code gemeente VO-2017-068 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen De gemeente geeft aan dat de Boxenring binnen het beschermd 
02-10-2017 stadsgezicht ligt maar niet valt onder het bijzondere welstandsniveau. 

De aanvrager is bij de planbehandeling aanwezig. 
Op een bedrijfsgebouw naast de Boxenring worden op het dakvlakt niet 
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- 
gericht naar de openbare ruimte zonnepanelen gelegd rondom de 
bestaande dakramen. 
De commissie constateert dat het dak met de zonnepanelen en de 
dakramen een nogalonrustig beeld veroorzaken. Misschien is het mogelijk 
deze dakramen te verplaatsen. Bovendien maakt de aanvrager tijdens de 
behandeling duidelijk dat op termijn ook zonnepanelen worden 
aangevraagd op de Boxenring. 
De commissie vraagt zich daardoor af of er niet naar een meer integrale 
oplossing gezocht kan worden waarbij ook de samenhang op het terrein 
naast het bedrijfsgebouw meegenomen kan worden. Gedacht wordt aan 
een overkapping I carport met een dak van zonnepanelen dat in samenhang 
met de toekomstige ontwikkeling op de boxenring is ontworpen. 
Vooralsnog wordt de aanvraag aangehouden. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte en loketcriteria 

Advies Aanhouden 

4 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 2 

170066 Bouwadres Uitdammer Dorpsstraat 29 Uitdam 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving slopen nieuwbouw 
Aanvrager L. Kruseman 
Architect RolfBotman 
Welstandsnota gebiedsgericht lint van Uitdam 
Code gemeente Z-2017-16S 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 
grote Bevindingen De architect en de aanvrager zijn bij de planbehandeling aanwezig. Een eenlaagse 
com. 10-07-2017 woning met zadeldak gelegen aan de dijk, wordt gesloopt. Deze woning was voorzien 

van bijgebouwen aan de straatzijde. 
De nieuw te bouwen woning bestaat uit een hoofd- en bijvolume waarbij het bijvolume 
aan de straatzijde ligt. Beide volumes zijn eenlaags met een zadeldak en met een zink 
U-profiel omkaderd tot op de plint. In het zichtbare deel van de voorgevel van het 
hoofdvolume komen openslaande deuren, de entree ligt in de oksel in het bijvolume. In 
de rechter gevelliggen gevelopeningen boven elkaar, onder en boven de gootlijn. Het 
dakvlak is aan één zijde bedekt met zonnepanelen. De linker gevel van zowel het hoofd- 
als bijvolume zijn zo goed als gesloten. 
De achtergevel heeft zowel op de begane grond als op de verdieping grote 
gevelopeningen. Op de verdieping zijn drie gevelopeningen gekoppeld waarbij de 
middelste achter het zinken U-profiel komt te liggen. De overige twee gevelopeningen 
zijn voorzien van een Frans balkon. 
Toe te passen materialen: metselwerk plint/strakke baksteen, kader in gepatineerd zink 
naturel grijs, houten geveldelen in een zwarte kleur, houten kozijnen en keramische 
dakpannen. 

De commissie heeft geen bezwaar tegen de ligging, maat en vorm, er is voldoende 
samenhang tussen het voor- en achterhuis en het volume wordt qua bouwmassa 
passend in zijn omgeving geacht. De uitwerking oogt echter wat onrustig vanwege de 
zwaarte van het kader en het lijnenspel van met name de houten geveldelen. 
De commissie kan op hoofdlijnen akkoord gaan maar geeft als overweging mee het 
kader aan te passen en eventueel in een donkere kleur uit te voeren, de plint van het 
bijgebouw te verlagen en de houten geveldelen als één doorlopend vlak uit te werken. 
Tevens adviseert zij een kleurenstudie te maken om de samenhang tussen woonhuis en 
de omgeving afte stemmen. 

Advies 10-07-2017 Akkoord op hoofdlijnen 

grote Bevindingen De architect en de aanvrager zijn bij de planbehandeling aanwezig, zij lichten de 
com. 18-09-2017 aanpassingen toe en tonen ook de bemonstering. 

De nieuwe woning komt drie meter van de dijk te liggen en daardoor meer naar de 
straat toe. De entree van de woning ligt in de zijgevel van het bijvolume, aan de 
straatzijde. 
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De architect legt uit dat de zwaarte van het kader (Socm) is afgeleid van de isolerende 
houtskelet constructie en dat de kleur is aangepast naar een donkere antraciet kleur. De 
hoogte van de plint is niet aangepast. 
Toe te passen materialen: voor de plint een antraciet baksteen in twee verschillende 
diktes. De gevels worden voorzien van een staande, houten gevel bekleding in de kleur 
zwart, ook in twee breedtes. Er worden 
zinken windveren en houten kozijnen toegepast. De kozijnen liggen terug in de gevel. 
Het dakvlak van het hoofdvolume wordt voorzien van zonnepanelen / zwart met 
zwarte kaders en een keramische, vlakke dakpan in de kleur antraciet. 

Conform het welstandsbeleid geldend voor het gebied dient de architectuur bij te 
dragen aan het continue beeld en de sfeer van het dorp en dient er duidelijk onderscheid 
gemaakt te worden in massa en vormgeving tussen hoofd- en bijgebouw. 

Gezien het bovenstaande is de commissie nog niet overtuigd, het gaat met name om de 
materiaal keuze ( de verschillende breedtes van de bakstenen in combinatie met de 
verschillende breedtes van de houten delen en de donkere kleur), de breedte van het 
kader en de hoogte van de plint van het bijgebouw. 
Concluderend gaat de commissie vooralsnog niet akkoord met de aanvraag tenzij de 
plint wordt verlaagd, dit zal het ontwerp ten goede komen, het kader zo smal mogelijk 
wordt gehouden en de verschillende maten van de houten geveldelen komt te 
vervallen. Het gebruik van verschillende afmetingen wordt niet passend gevonden in de 
omgeving. 

Advies ~8-09-20~7 Niet akkoord, tenzij 

Bevindingen Er liggen details voor en het plan is aangepast. De breedte van het kader is 
02-10-2017 iets versmald en de plint van het bijgebouw is verlaagd. De gevelopeningen 

in het bijgebouw zijn voorzien van een onderpaneel dat aansluit op de 
verlaagde plint. Ook zijn de bakstenen en houten geveldelen nu van één 
breedtemaat. 

De commissie heeft geen bezwaar maar geeft als suggestie mee de 
gevelopeningen van het bijgebouwook te laten zakken en de tussendorpel 
met paneel te laten vervallen. 
De aanvraag voldoet aan redelijke eisen van welstand. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord 
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