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Aantal adviesaanvragen: 3 
Waarvan herhalingen: 2 
Grote commissie: 3 

Vastgesteld: 

Vooczitte'c/ ' 

Se n ch: 

Aanwezig ir. Miranda Reitsma (voorzitter), ing. Nico Zimmermann (archi ctl d), Rinus Blok 
(burqerlid); ir. ing. Sjef Kwakman (burqerlid), Rob de Vries (plv. mo urnentenlid), 
Sybren Bruinsma (plantoelkhter), Marieke Leeverink (plantoelichter, Willy Meekes 
(coördinator), 

Bezoekers - architect 0, inzake Kanaaldijk 85 in Watergang 
- W3 (gemachtigde), inzake Roomeinde 17/17A, Broek in Waterland 

1 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 6 

~50065 Bouwadres Roomeinde ~7/~7A, Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Agrarisch bouwwerk Beschermd dorpsgezicht 
Omschrijving Wijzigen van de reeds verleende vergunning 
Aanvrager Fier Projectontwikkeling BV 
Welstandsnota Historische Kern Broek in Waterland / Beeldbepalende panden 
Code gemeente Z-2017-059 
Bestemmingsplan Anders 

grote Bevindingen De gemachtigde en de beleidsmedewerker RO van de gemeente zijn bij de 
com. 28-09-2015 planbehandeling aanwezig. 

Het verzoek betreft het verbouwen van de bestaande bebouwing (woning met 
aangebouwde stal en kaakberg) aan het Roomeinde 17 tot 3 woningen (2 extra 
woningen). Het Roomeinde 17 (noordoost kant) is aangewezen beeldbepalend pand 
Binnen het bestemmingsplan is het mogelijk om een beeldbepalend pand te splitsen in 3 
woningen indien dit noodzakelijk blijkt om een beschermingswaardig pand te behouden 
dan wel te komen tot een doelmatige splitsing van de bestaande bebouwing. 
Achter Roomeinde 15, adres Roomeinde 17A is een afzonderlijk bouwperceel waar een 
nieuwe vrijstaande woning wordt gebouwd. Ook dit is mogelijk met een 
afwijkingsmogelijkheid binnen het bestemmingsplan Broek in Waterland. 
Tussen de beide locaties bevind zich een ontsluitingsweg met parkeergelegenheid. 
Roomeinde 17 
Aan de beeldbepalende woning met mansarde kap wordt achterstallig onderhoud 
uitgevoerd. De gevels blijven als bestaand De rechter zijgevel (op tekening 
linkerzijgevel) van de stal is grotendeels ongewijzigd met uitzondering van vijf 
dakramen en een lichtstrook met transparante dakpannen. In de kaakberg komen 
ramen waarbij de lamellen structuur van het hout voor de ramen langs doorloopt. De 
begane grond verdieping is hier vrij gesloten. 
Een deel van de aankapping op de kaakberg wordt daarbij gewijzigd waardoor meer 
rust in de compositie ontstaat. 
In de linkerzij- en de achtergevel worden nieuwe gevelopeningen aangebracht en 
dakramen. Hierbij zijn in de kaakberg en de aanbouw grote raamopeningen opgenomen 
met luiken. Bij het stalgedeelte worden onder de bestaande stalramen nieuwe 
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gevelopeningen gemaakt. Tevens wordt hier een extra staldeur (garagedeur) geplaatst. 
In de stal en de kaakberg blijven de spanten en kapconstructie grotendeels behouden. 

De commissie kan op hoofdlijnen akkoord gaan met het ontwerp van het 
beeldbepalende pand aan het Roomeinde 17 Wel vraagt zij aandacht voor een 
passende detaillering van de ramen in de kaakberg, deze dienen voldoende terug te 
liggen en worden voorzien van de juiste maatvoering van de luiken. In de linkerzijgevel 
aan de achterzijde bevindt zich naast een grote raamopening een evenzo breed luik 
waardoor weinig gevelvlak overblijft. Dit luik kan beter komen te vervallen zodat er 
meer rust in de gevelcompositie komt, en het gevelbeeld van een kaakberg meer 
behouden blijft. 

Roomeinde 170 (achter Roomeinde 15) 
De nieuwbouw woning is enigszins afgeleid van die van de kaakberg op nr. 17 Achter 
een voorhuis met een topgevel en een zadeldak bevindt zich een kaakberg waarvan het 
linker dakschild in één stuk doorloopt in een zijuitbouw. De dakhelling is iets steiler dan 
die van de bestaande kaakberg van Roomeinde 17 Het voorhuis is deels in baksteen 
opgetrokken met zesruits ramen en het dak is met keramische dakpannen belegd. In de 
zijgevels van de kaakberg zijn grote raamopeningen aangebracht en in de achtergevel is 
een hoog doorlopend raam over twee bouwlagen opgenomen met houten luiken. 
De commissie constateert dat de massaopbouw onevenwichtig overkomt door de 
aangekapt zijuitbouw. Deze kan beter een knik maken en in een flauwere hellingshoek 
worden aangesloten. 
De compositie vraagt om meer samenhang tussen voorhuis en kaakberg, de nok grijpt 
nu te hoog aan in de kap van de kaakberg. 
Ook is de commissie van mening dat teveel uiteenlopende raamvormen worden 
toegepast hetgeen de samenhang niet ten goede komt. Zo worden de zesruits ramen 
nogalfors gevonden. Tevens vraagt de kaakberg om passende detaillering voor 
raamopeningen zodanig dat de openingen donker wegvallen in de zwarte gevels 
(terugliggend). De deuren met meervoudige onderdorpels worden niet passend 
gevonden. De aanpassingen moeten één geheel vormen met het buurpand aan het 
Roomeinde 17. 
Tevens dient de voorgevel meer herkenbaarheid te krijgen door middel van een 
duidelijke hoofdentree. 
De commissie wenst het plan derhalve aan te houden. 
Concluderend spreekt de commissie haar waardering uit voor de aanpak en opzet van 
het plan. 
Zij ziet de aanpassingen en de uitwerking graag terug van de woningen gelegen op het 
perceel nr. 17, en de aanpassingen van de nieuwbouw op perceel 17A. 
Tevens ook graag aandacht voor de erfinrichting. 

Advies 28-09-2015 Aanhouden 

Man. Advies 28-09- Aanhouden 
2015 

grote Bevindingen Het beeldbepalende pand (woning met aangebouwde stal en kaakberg) is verder 
com. 07-03-2016 uitgewerkt. Dit totaalvolume wordt nu niet gesplitst in drie maar in twee woningen. 

In de linkerzijgevel van het stalgedeelte wordt een tweede garagedeur geplaatst. In de 
kaakberg met de aankapping worden nu nog meer gevelopeningen gerealiseerd 
waarvan bij de meeste de lamellen structuur van het hout voor de ramen langs 
doorloopt. Nu ook in de rechterzijgevel van de kaakberg en de aanbouw. 
Er worden echter ook gevelopeningen geplaatst die voorzien zijn van luiken. 
De commissie constateert dat er nu toch teveel verschillen in de gevels zijn ontstaan en 
dan gaat het met name om het toepassen van zowel luiken en de lamellenstructuur. Er 
dient een keuze gemaakt te worden tussen een traditionele oplossing met luiken of 
gevelopeningen met daarvoor een lamellenstructuur met een strak, eigentijds 
detaillering. 

De commissie maakt derhalve bezwaar tegen de uitwerking van de gevelopeningen. 
Nieuwbouw woning (Roomeinde 170) 
Het linker dakvlak is nu voorzien van een knik. 
De achtergevel (kaakberg) wordt nu in zijn geheel uitgevoerd in glas, verborgen achter 
een lamellenwand van horizontale houten latten. In de kap komt een dakkapel. Ook in 
de aanluijing komt een grote gevelopening achter een lamellenwand. 
De aanluijing aan de linkerzijgevel oogt gesloten, in de linker zijgevel van het voorhuis 
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komen gevelopeningen met luiken. 
In de rechter zijgevel van het voorhuis ligt de entree en de kaakberg is hier voorzien van 
vier gevelopeningen verborgen achter een lamellenstructuur. 
De commissie constateert dat de verhoudingen zijn veranderd en dat er stijlafwijkingen 
binnen het ensemble. De commissie constateert daarom geen verbetering, de gevels 
worden uitgevoerd in potdekselwerk met een lamellenstructuur wat niet in 
overeenstemming is met het vorige advies. 
De commissie gaat niet akkoord met de aanvraag, graag nader overleg. 

Advies °7-03-2016 Niet akkoord, nader overleg 

Man. Advies 07-03- Niet akkoord, nader overleg 
2016 

grote Bevindingen De gemachtigde en de aanvrager zijn bij de planbehandeling aanwezig. 
com. 04-04-2016 Bij de kaakberg (woning 1 en 2) zijn zowel de lamellen als de luiken komen te vervallen. 

Bij de gevelopeningen worden de kozijnen verdiept aangelegd. Uitgevoerd in 
potdekselwerk zwart, gemetselde plint. In het gevelbeeld zijn een aantal 
gevelopeningen aangepast. 
De commissie heeft geen bezwaar, de gevelopeningen zijn informeler wat de eenheid 
ten goede komt. 
De architect geeft aan dat bij de nieuwbouwwoning 2, het voorhuis en de kaakberg in 
hoogte beter op elkaar zijn afgestemd, de lamellen zijn komen te vervallen, de 
roedeverdeling uit de dakkapellen is gehaald en dat de aanluiving nu in één vlak 
aansluit waardoor het knikje in het dakvlak is verdwenen. 
De commissie is van mening dat de voorgevel van het voorhuis van woning 2 nog iets 
soberder mag worden gedetailleerd, aangezien het een soort tweedelijns bebouwing 
betreft. Dit geldt ook voor de dakkapellen op het voorhuis en de dakkapel op de 
kaakberg. 
Ander aandachtspunt is de invulling van de achtergevel van de kaakberg die bestaat uit 
een glaspui over twee lagen. De horizontale tussendorpels ter hoogte van de verdieping 
vloer kunnen beter tegen elkaar aan worden gemonteerd waardoor de brede strook 
(dikte van de vloer) vervalt. 
De commissie vraagt de plantoelichter nog te onderzoeken of de aanpassingen 
bestemmingsplan technisch mogelijk zijn. 

Advies 04-04-2016 Akkoord op hoofdlijnen 

Man. Advies 04-04- Akkoord op hoofdlijnen 
2016 

grote Bevindingen De gemachtigde en aanvrager zijn bij de planbehandeling aanwezig. De aanpassingen 
com. 13-06-2016 aan de nieuwbouw woning worden toegelicht. In de achtergevel van de kaakberg is de 

dorpel ter hoogte van de verdiepingsvloer smaller gedetailleerd. In de voorgevel en in 
het rechter zijdakvlak wordt een dakraam geplaatst. In het linker zijdakvlak wordt 2X 
een rij van vijf zonnepanelen (zwart) geplaatst. 
De commissie heeft op zich geen bezwaar tegen de aanpassingen maar vraagt 
aandacht voor de plaatsing van de zonnepanelen aangezien deze de kwaliteit van de 
het pand aantasten. Misschien is er een mogelijkheid deze in het dakvlak te integreren 
dan wei los op het pannendak te plaatsen zodat het pannendak er onder doorloopt. 

Advies 13-06-2016 Akkoord 

Man. Advies 13-06- Akkoord 
2016 

grote Bevindingen Het beeldbepalende pand (woning met aangebouwde stal en kaakberg) wordt in 
com. 05-09-2016 verband met een functiewijziging van de stal wederom aangepast. 

In de linkerzijgevel van het stalgedeelte blijven de garagedeuren in het ontwerp 
behouden, de drie gevelopeningen (ramen) komen te vervallen. 
In de linkerzijgevel van de kaakberg wordt de ramen aan weerszijden van de 
openslaande deur verkleind en uitgevoerd als aluminium draairaam in een houten 
kozijn. 
In verband met het aanbrengen van een isolatiepakket onder de dakvlakken sluiten de 
aankappingen hoger aan op de kaakberg en komt de kap van de kaakberg zelf ook iets 
hoger te liggen. Het dakraam in het linkerzijgeveldakvlak komt hierdoor dichter op de 
aansluiting van de aankapping te liggen. 
Aan de achterzijde sluit de aankapping ook iets hoger aan op de kaakberg, in de begane 
grond gevel komen drie openslaande deuren te liggen en in het pannen dakvlak worden 
zonnepanelen geplaatst. Het dakraam wordt iets lager geplaatst. 

Commissievergadering Monumenten- en Welstandscommissie Waterland °3-°4-2027 3 



In de rechterzijgevel komt de lichtstraat in het dakvlak van de stal te vervallen. Op de 
begane grond van de aanbouw komen twee openslaande deuren, twee kleinere 
gevelopening op de verdieping en twee dakramen in plaats van een. 
In de voorgevel worden twee langwerpige gevelopeningen geplaatst. 
Tevens wordt het terrein rondom opgehoogd. 
De commissie merkt op dat verhoudingen in de gevel gewijzigd zijn, zij heeft bezwaar 
tegen het verkleinen van de kozijnen, en zij verzoekt de verhoudingen van de 
achtergevel te bekijken. 
De commissie vraagt zich af of het vierkant behouden blijft71n de nieuwe plattegrond 
tekening zijn niet alle stijlen van het vierkant te zien. 
Tevens dienen de details van de kozijnen nog aangepast te worden conform eerdere 
afspraken, waarbij de commissie wil aangeven dat zij niet akkoord gaat met het 
toepassen van de aluminium ramen en aluminium waterslagen. Tevens dient het raam 
op de begane grond in de voorgevel boven de voeting geplaatst te worden. 
De gepotdekselde delen dienen tot voorbij het raamhout geplaatst te worden. 
Graag een kloppende geveltekening aanleveren, die overeenkomt met de gewenste 
detaillering. 
Gezien het bovenstaande en aangezien het een beeldbepalend pand betreft gelegen in 
het beschermde dorpsgezicht wordt de aanvraag aangehouden. 

Advies 05-09-2016 Aanhouden 

Man. Advies 05-09- Aanhouden 
2016 

grote Bevindingen De aanvrager en de architect zijn bij de planbehandeling aanwezig. De tekeningen zijn 
com. 19-09-2016 aangepast conform het vooroverleg en de details worden getoond. 

De commissie gaat akkoord met de aanvraag. 

Advies 19-09-2016 Akkoord 

Man. Advies 19-09- Akkoord 
2016 

Bevindingen De aanvrager en de architecten zijn bij de planbehandeling aanwezig. Het 
03-04-2017 betreft nu Roomeinde 17 A waarbij in de gevels een aantal wijzigingen 

worden voorgesteld. 
Linker zijgevel: de drie deuren worden vervangen door drie ramen. 
In de achtergevel worden de drie openslaande deuren op de begane grond 
vervangen door vier verschillende gevelopeningen waaronder een loggia, en 
in de aankapping worden boven de zonnepanelen dakramen geplaatst. In 
het dakvlak van het hooihuis komt een tweede dakraam. 
Rechter zijgevel: in plaats van de twee openslaande deuren komt nu één 
gevelopening met openslaande deuren en drie kleinere ramen. 

De commissie heeft op zich geen bezwaar tegen de wijzigingen, de 
aanpassingen in de linker- en rechter zijgevel worden passend bij het 
agrarisch ensemble gevonden. Aandachtspunt is de strook met meerdere 
dakramen boven de zonnepanelen in de aankapping aan de achterzijde. 
Aangezien het een beschermd dorpsgezicht betreft dient ook de 
aankapping als zodanig herkenbaar te zijn. Het plaatsen van zonnepanelen 
én dakramen tast het dakvlak aan. De commissie geeft als overweging mee 
één daklicht te maken en daarbij rekening te houden met de maat van de 
dakpannen. 
Concluderend gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag tenzij er 
een lichtstrook wordt geplaatst voor een rustiger beeld. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan 

Mon. advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan 

Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: a 2 

Bouwadres 
Soort bouwwerk I 

Kanaaldijk 85 in Watergang 
Woningcomplex 

17°029 
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Omschrijving realiseren van een woongebouw met 9 huurappartementen 
Aanvrager MPO bv 
Architect PBV architecten bv 
Welstandsnota gebiedsgericht Landelijk gebied 
Code gemeente VO-2017-016 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen De projectleider en de architect zijn bij de planbehandeling aanwezig. Het 
03-04-2017 betreft een kavel in het lint tussen vrijstaande woningen. De bestaande 

volumes worden gesloopt. 
De aanvraag betreft een nieuw te bouwen appartementen complex: een 
nagenoeg vierkant blok met aan de voor- en achterzijde twee topgevels 
waarvan de langskappen met een tussenlid over twee verdiepingen worden 
verbonden. 
De invulling bestaat uit één woonlaag op de begane grond en twee 
woonlagen in de kap. De hoofdentree ligt in de linker zijgevel. In het rechter 
dakvlak komen vier dakkapellen in de goot met daarboven loggia's en 
dakramen. 
In de achtergevel komen twee balkons. 
De twee topgevels worden verschillend uitgevoerd: in metselwerk en 
houten gevelbekleding. 
De voorgevel sluit aan op de woning typologie in het lint en het parkeren zal 
aan de achterkant plaats vinden. 
Toe te passen materialen: metselwerk plint, houten topgevels (kunststof 
met houtnerf) en een Hollands dakpan. 

De commissie ziet mogelijkheden om het ontwerp minder dominant te 
laten zijn in de omgeving. Dit kan door de houten gevelbekleding in de 
topgevels direct boven de gevelkozijnen op de begane grond en dan 
rondom gelijk te laten aanvangen. In het linker gevelaanzicht kan een 
dwarskap worden geïntroduceerd waarmee het tussenlid vanzelfsprekender 
wordt in de voorgevel. En is het te overwegen om het noordelijk deel van 
het pand geheel in metselwerk uit te voeren en het zuidelijk deel in een 
houten gevelbekleding. Een kleine verspringing/verschuiving in de twee 
helften van het bouwwerk is ook een middel om de bouwmassa te 
parcelleren. Verder verdienen de plaatsing en afmetingen van 
gevelopeningen nadere bestudering om meer aan het traditionele karakter 
van de architectuur bij te dragen. 
De commissie vraagt verder om aandacht voor het gestelde in de 
welstandsnota onder Artikel 2.26 Landelijk gebied. 

Welstandscriteria 

Advies Collegiaaloverleg 

3 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 1 

150091 Bouwadres Molengouw 24 Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Woningcomplex 
Omschrijving 2 woningen/ terreininrichting/ 3 steigers 
Aanvrager Van Overbeek Holding BV 
Architect W3 Architecten en Ingenieurs B.V. 
Welstandsnota beschermd stadsgezicht en bijzonder welstandsgebied 
Code gemeente Z-2015-233 
Bestemmingsplan Anders 

grote Bevindingen Het betreft de bouw van twee vrijstaande en gespiegelde woningen. Hiervan worden nu 
com. 07-12-2015 de details aangeleverd. De commissie geeft als aanbeveling aan om de kozijnen in de 

"kaakberq" zwart (in ieder geval donker) te maken of het kozijnprofiel achter de 
beplanking te plaatsen. 
Voor het overige kan zij akkoord gaan met de aanvraag. 
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Advies 07-n-2015 Akkoord 

Bevindingen De bemonstering van de kaakberg ligt ter bemonstering voor. De commissie 
03-04-2017 constateert dat de gekozen houtsoort afwijkt van de vergunning en gaat 

hiermee niet akkoord. De beoogde gevelbekleding wordt niet passend 
gevonden in de omgeving. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Niet akkoord, nader overleg 
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