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Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie 
Waterland 

Commissie 
Vergaderdatum 
Vergaderlocatie 

Waterland 
°5-03-2ol8 
Gemeentehuis 
Waterland 

Aantal adviesaanvragen: l3 
Waarvan herhalingen: 3 
Kleine commissie: 2 
Gemandateerd: 3 
Grote commissie: 8 

Voorzitter: 

Vastgesteld: 

Aanwezig ir. Bastiaan Gribling (voorzitter), Arie Boezaard (rnonurnentenlid), ing. Nico 
Zimmermann (gemand. architectlid), Rinus Blok (burqerlid), ir. ing. Sjef Kwakman 
(burqerlid), Sybren Bruinsma (plantoelichter), Marieke Leeverink (plantoelichter 
monumenten), Willy Meekes (coördinator), 

Bezoekers n.oo -l2.00 gemandateerd en kleine commissie 
l3.o0 -l5.l5 reguliere commissie 

l Omgevinqsverqunning (verbouwinq) I Aantal voorqaande behandelingen: 0 

180025 Bouwadres Zwaluwtong 77 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving maken verdieping op erker aan de voorgevel van het woonhuis 
Aanvrager K. Hakvoort 
Architect W3 
Welstandsnota gebiedsgericht stadsuitbreiding Monnickendam 
Code gemeente Z-20l8-032 
Bestemminqsplan Voldoet aan bestemminqsplan 

gemand. Bevindingen Op een bestaande erker in de voorgevel, bestaande uit een veelhoekige 
°5-03-2ol8 halfcirkelvormige pui wordt deze in hetzelfde gevelsysteem doorgezet naar 

de verdieping. De commissie is van mening dat de aanvraag voldoet aan 
redelijke eisen van welstand en gaat akkoord. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

gemand. Advies Akkoord 

2 Omgevinqsverqunning (verbouwinq) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

180024 Bouwadres Kievitstraat 19 Allpendam 
Soort bouwwerk Bijzonder (openbaar) bouwwerk 
Omschrijving verbouwen basisschool tot tandartspraktijk en 2 appartementen 
Aanvrager A. Hooijberg-Veerman 
Architect EWP Purmerend 
Welstandsnota gebiedsgericht dorpsuitbreiding Ilpendam 
Code gemeente Z-20l8-044 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

buitenplanse afwijkinq 
gemand. Bevindingen Een bestaand schoolgebouw, bestaande uit een hoofdvolume met zadeldak 

°5-03-2ol8 en een aanbouw wordt verbouwd. De aanbouw wordt gesloopt en de gevel 
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van het hoofdgebouw hersteld. Er worden twee woningen en een 
praktijkruimte in ondergebracht. 
In de linker zijgevel worden twee loggia's geformeerd om 
daglichttoetreding mogelijk te maken in de woningen op de begane grond. 
Ook in de kap worden twee loggia's ten behoeve van buitenruimte 
ingericht. In de rechter zijgevel bevinden zich de twee toegangsdeuren voor 
de woningen. 
De commissie stelt vast dat de aanvraag voldoet aan redelijke eisen van 
welstand en gaat akkoord. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

gemand. Advies Akkoord 

3 Omgevinqsverqunninq (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

180023 Bouwadres Willem van der Voetstraat 38 in Monninckendam 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving realiseren dakopbouw in achtergevel en dakkapel in voorgevel dakvlak 
Aanvrager J. van den Burg 
Welstandsnota gebiedsgericht dorpsuitbreiding Monnickendam 
Code gemeente Z-20J.8-052 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan besternmlnqsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 

gemand. Bevindingen In een tussenwoning in een woonblok wordt het voordakvlak verlengd en de 
°5-03-2OJ.8 nok verlegd. In het voordakvlak wordt een dakkapel gerealiseerd. 

De commissie stelt vast dat de nieuwe nokhoogte afwijkt van de nieuwe 
nokhoogte van het buurpand op nr. 36 waardoor een onrustig gevelbeeld 
ontstaat. Aangezien de aanvraag op nr. 36 reeds is verleend is de commissie 
van mening dat de nieuwe nok op nr. 38 in het verlengde en op dezelfde 
positie dient te liggen van die van nr. 36. 
Gezien het bovenstaande gaat de commissie niet akkoord met de aanvraaq. 
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gemand. Advies Niet akkoord, nader overleq 

4 Preadvies (welstand) I Aantal voorqaande behandelingen: 0 

180016 Bouwadres Zuideinde 64 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving plaatsen dakkapel in linker zijgevel dakvlak 
Aanvrager Leguit & Roos 
Welstandsnota gebiedsgericht historische kern Monnickendam 
Code gemeente VO-20J.8-on 
Bestemminqsplan Voldoet aan bestemminqsplan 

klcorn Bevindingen Er wordt een dakkapel aangevraagd op het linker zijdakvlak. Er worden 
°5-03-2OJ.8 twee varianten voorgelegd: de dakkapel in hout met klein dakoverstek en 

een strak model geheel in zink. De commissie gaat niet akkoord met de 
aanvraagt tenzij de dakkapel wordt uitgevoerd in de houten variant. 

Welstandscriteria Gebieds- en objectqerichte criteria 

kl_cam Advies Niet akkoord tenzijt aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan 

5 
Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 

Monnickendammerrijweg 4 in IIpendam 
Stolp 
wijzigen voorgevel stolpwoning 
Studio MvdS 

Omgevinqsverqunninq (verbouwing) I Aantal voorqaande behandelingen: 0 

180022 
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Architect Studio MvdS 
Welstandsnota gebiedsgericht Lint Ilpendam 
Code gemeente Z-2ol8-055 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemminqsplan 

kl_com Bevindingen De voorgevel wordt deels teruggebracht in de oorspronkelijke staat. De 
°5-03-2ol8 voorgevelramen worden weer voorzien van roeden als in het bestaande 

raamkozijn in de voorgevel. Ook de darsdeuren worden teruggeplaatst 
waarachter een gevelpui is opgenomen ten behoeve van daglichttoetreding. 
De commissie stelt vast dat de gevelwijzigingen een verbetering zijn ten 
opzichte van de bestaande toestand en gaat akkoord met de aanvraag. 

Welstandscriteria Gebieds- en objectgerichte criteria 

kl_cam Advies Akkoord 

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

180015 Bouwadres Laan 18 Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning Rijksmonument 
Omschrijving intern verbouwen van een rijksmonument 
Aanvrager V. Tolenaars 
Architect EN Vastgoed BV 
Welstandsnota Beschermde monumenten 
Code gemeente Z-20l8-o0l 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

grote Bevindingen De aanvragers zijn aanwezig om de interne verbouwing van het rijksmonument toe te 
com. 19-02-2018 lichten. 

Er wordt een wand verwijderd (geplaatst in de jaren 'ro), waardoor de kolom 
constructie weer zichtbaar wordt. De balkconstructie in de hele woning blijft behouden. 
Op de verdieping is een aanpassing nodig voor de badkamervloer, één van de dakramen 
wordt vervangen door een groter dakraam als bestaand en er wordt een extra dakraam 
bijgeplaatst. 
De commissie gaat een bezoek ter plaatse brengen om de voorstel/en en de mate van 
belangrijkheid van de wand en tegelvloer vast te stel/en. 
De aanvraag wordt daarom aangehouden voor nader overleg. 

Advies 19-02-2018 Aanhouden 

Man. Advies 19-02- Aanhouden 
2018 

Bevindingen Mw. Leeverink (plantoelichter monumenten van de gemeente) is ter plaatse 
°5-03-2ol8 geweest en heeft geconstateerd dat het aantal beschermingswaardige 

elementen in de woning miniem is. De commissie heeft daarom geen 
bezwaar tegen de eerder voorgestelde maatregelen en gaat akkoord met de 
aanvraag. Wel wordt er opgemerkt dat de twee nieuwe dakramen verdiept 
in het dakvlak dienen te liggen zodat deze niet uitsteken buiten het 
pannendak. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord 

Mon. advies Akkoord 

7 
Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Buurt IV 12 op Marken 
Kleine bouwwerken bij woningen Rijksmonument 
intern verbouwen van een woning en maken beun 
T. van Altena 
gebiedsgericht historische kern Marken 
Z-20l8-02l 
Voldoet aan bestemmingsplan 

Omgevinqsvergunning (monument en bouwen) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 
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Bevindingen De architect is aanwezig om het plan toe te lichten. Het betreft een 
05-03-2018 rijksmonument waarbij! naar aanleiding van een handhaving! alle ramen 

worden uitgevoerd in enkel glas met de oorspronkelijke houten 
roedeverdeling. Eventueel wordt een achterzetraam geplaatst aan de 
binnenkant van het raamkozijn. Tevens wordt het pand gerestaureerd! de 
beun wordt hersteld! het gebint wordt waar nodig hersteld en de begane 
grond gevel krijgt een qeïsoleerde spouwmuur (metselwerk in 
kruisverband). 
De commissie heeft geen bezwaar en gaat akkoord met de aanvraag. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord 

Mon. advies Akkoord 

8 ---'-Pre·advies-(welstand)- ----I Aant-al voorgaande behandelingen: 1 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Uitdammer Dorpsstraat l.5 in Uitdam 
Individuele woning 
nieuwbouw woning 
M. Schilder 
Bureau Calis 
gebiedsgericht lint Uitdam 
VO-2017-064 
Voldoet niet aan bestemmingsplan! maar gemeente werkt mee aan 
buitenplanse afwijking 

grote 
com. 

Bevindingen 
o8-m-2018 

De architect en de aanvrager zijn bij de planbehandeling aanwezig. Het bestaande 
gebouw wordt gesloopt en op de kavel aan de dijk wordt een nieuwe woning 
voorgesteld. 

De nieuwe woning is groter dan de bestaande bouwvlek en wordt aan de voorzijde 
voorzien van een terras waardoor het hoogteverschil op de kavel wordt opgevangen. 
Het betreft een eenlaagse woning voorzien van een zadeldak met de kopgevel naar de 
straat. Aan deze voorgevel komt een aanbouw met een zadeldakje waarin de entree 
wordt gesitueerd. Zowel in het linker- als rechterdakvlak wordt een dakopbouw 
geplaatst. De kopgevels zijn open terwijl de lange zijgevels vrij gesloten zijn. De 
kopgevel aan de dijk heeft op de verdieping een terras. Zowel in de voor- als achtergevel 
sluiten de gevelopeningen aan op de dakrand waardoor driehoekige gevelopeningen 
ontstaan. Boven in de topgevel aan de voorzijde is een rond raam bedacht. 
Materiaalkeuze: zijgevels baksteen, kopgevels hout en de dakkapellen worden ook 
uitgevoerd in hout. 

De commissie heeft geen bezwaar tegen de massa en de opbouw van de woning, deze 
wordt passend in de omgeving gevonden. 
Aandachtspunt is echter de architectonische uitwerking van de voorgevel (west). De 
schuine ramen doen afbreuk aan het traditionele ontwerp. Ook het ronde raam in de 
topgevel wordt niet passend gevonden. Ook voor de indeling van de kopgevel aan de 
dijkzijde mag een symmetrische oplossing worden gezocht. Het gevelbeeld mag 
rustiger. 
Ook de dakopbouwen zijn een aandachtspunt. Conform het welstandsbeleid zijn 
dakopbouwen van grote invloed op de omgeving. Dakopbouwen zijn in principe alleen 
mogelijk aan de achterzijde van de woning en zijn voorzien van dichte zijwanden. Het 
materiaal, kleurgebruik, detaillering en de vormgeving dient identiek te zijn aan of 
reagerend op het hoofdvolume. 

Bij een volgende behandeling ziet de commissie ook graag de belendingen en de 
zonnepanelen op tekening weergegeven. De commissie verwijst naar de 
waardebepaling en het beleid voor het lint Uitdam uit de welstandsnota Waterland. 
Hierin dient het karakter van eventuele nieuwe gebouwen te passen bij de lokale 
uitstraling van het gebied. Bij de welstandsbeoordeling dient deze een bijdrage te 
leveren aan het behoud van de ter plaatse aanwezige stedenbouwkundige, 
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architectonische en culturele kwaliteiten. Voorkomen moet worden dat nieuwe 
toevoeginqen leiden tot een aantasting van de bestaande structuur. 

Advies 08-01.-2m8 collegiaaloverleg 

Bevindingen De opdrachtgever is aanwezig en licht de huidige bebouwing in de 
°5-03-20l8 omgeving toe. Ook het aangepaste plan wordt voorgelegd. Het volume zelf 

is iets meer naar binnen gezet waardoor het doorzicht naar de dijk is 
vergroot. 

De commissie constateert een verbetering, in de voorgevel zijn de 
driehoekramen komen te vervallen. De lijst rondom de kap is versmald en in 
de beide dakopbouwen in de zijgevels komen drie smalle gevelopeningen 
die van elkaar verspringen. De zijwangen van de dakopbouwen zijn nog 
steeds voorzien van een raamkozijn. 
De voor- en achtergevels en de aanbouwen worden voorzien van verticaal 
geplaatste houten planken in de kleur blauw- grijs, kozijnen in de kleur Ral 
90l0, dakpannen grijs. In het dakvlak (zuid) worden zonnepanelen 
geplaatst. 

De commissie kan op hoofdlijnen akkoord gaan en zij ziet de uitgewerkte 
tekeningen graag tegemoet. Aandachtspunt is de uitwerking van de 
dakopbouwen, de commissie adviseert de gevelopeningen aan de voorzijde 
(in de zijwangen) te laten vervallen en tevens de drie gevelopeningen iets 
meer in hoogtepositie van elkaar te laten verschillen. Tevens suggereert zij 
de zonnepanelen symmetrisch te laten aansluiten aan de dakrand en het 
ronde raam in de voorgevel iets te verkleinen. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 

9 I Aantal voorgaande behandelingen: l 

17°112 

Preadvies (welstand) 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Rijperweg 4 Uitdam 
Agrarisch bouwwerk 
verbouw woning en bedrijfsgebouw 
Schapenhouderij J.c. Lammers 
Caroline Leurs Bouwkundig tekenburo 
Landelijk gebied 
vo- 20l7-083 
Anders 

grote 
com. 

Bevindingen 
1.8-1.2-201.7 

De ontwerper en de aanvragers zijn bij de planbehandeling aanwezig. Het betreft een 
agrarisch ensemble van een eenlaagse woning met langskap, een tussenstuk en een 
stal. 
De aanvraag betreft een uitbreiding van de woning en het tussenstuk. 
De woning wordt in de langsgevel aan de voorzijde voorzien van een afgeschuinde erker 
met een zinken kapje en de rechter kopgevel wordt over de hele breedte voorzien van 
een plat afgedekte aanbouw met borstwering. Het tussenstuk wordt vergroot en 
voorzien van een tweede verdieping met zadeldak. Dit tussenstuk grenst aan de 
bestaande stal. 

De commissie maakt bezwaar. De aanbouwen aan het hoofdvolume worden qua 
uitwerking niet passend gevonden bij de landelijke architectuur van de woning. En door 
de uitbreiding en verhoging van het tussenstuk ontstaat een dominant en 
wezensvreemd volume tussen de bedrijfswoning en de agrarische stal dat het beeld van 
het landelijke ensemble aantast. De commissie vraagt zich ook af wat de verhouding is 
van het tussenstuk met de naastgelegen stal, dit is op tekening niet echt duidelijk 
weergegeven. 
Het tussenstuk dient een meer ondergeschikt element te zijn of voort te komen uit de 
massa van de grote stal waardoor het ensemble niet onnodig wordt uitgebreid met een 
derde typologie. 
Gezien het bovenstaande gaat de commissie vooralsnog niet akkoord met de aanvraag. 
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Advies 28-:12-2027 Niet akkoord, nader overleg 

Bevindingen De opdrachtgever is aanwezig en licht het aangepaste plan toe. De grote 
05-03-2018 schuur is in z'n geheel verlengd naar voren en wordt nu met een smal 

tussenlid met het hoofdvolume verbonden. In de kop/zijgevel van de woning 
komt nu een rechte uitbreiding over de hele gevel en de erker aan de 
voorgevel is nu rechthoekig van vorm. 
De commissie constateert een verbeterinq, het plan is nu meer helder en de 
commissie kan op hoofdlijnen akkoord gaan. Zij ziet de uitwerking graag 
tegemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 

10 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

~80021. Bouwadres Avegaar 85 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Bijzonder (openbaar) bouwwerk 
Omschrijving verbouwen van een basisschool 
Aanvrager Maat architecten en ingenieurs 
Architect Maat architecten en ingenieurs 
Welstandsnota gebiedsgericht stadsuitbreidingen Monnickendam 
Code gemeente VO-2018-019 
Bestem m i ngspla n Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen De architect is aanwezig om het plan toe te lichten. 
05-03-2018 Bij een basisschool worden de gevels vernieuwd in het kader van 

duurzaamheid en de gewenste nieuwe uitstraling van het schoolgebouw. 
Tevens worden de patio's dicht gezet maar de structuur blijft behouden. 
Alle gevels worden vervangen door nieuwe kozijnen en deels ingevuld met 
gesloten vlakken in verschillende kleuren groen. Sommige geveldelen 
worden verbijzonderd en voorzien van een kader. De entree wordt 
uitgebreid en verbijzonderd en op strategische locaties komen witte 
panelen (onder andere ten behoeve van een naamsvermelding). 

De commissie kan op hoofdlijnen akkoord gaan en ziet de uitwerkingen 
graag tegemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 

11 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

~800~9 Bouwadres Overleek SA Monnickendam 
Soort bouwwerk Agrarisch bouwwerk 
Omschrijving uitbreiden veestal 
Aanvrager Firma Klaas Bark 
Architect Wijsman 
Welstandsnota gebiedsgericht Landelijk gebied 
Code gemeente Z-2018-010 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen De aanvrager is aanweziq, het plan betreft een uitbreiding van een 
05-03-2018 bestaande veestal. Het totaalvolume bestaat nu uit twee elernenten, ieder 

met kap waarvan een met een verlengde kap, en een erachter gelegen 
volume met één kap en een hoge nok, waarvan de hellingshoek nagenoeg 
aansluit op de hellingshoek van de ervoor gelegen volumes. 
De kopgevels worden uitgevoerd in verticale damwand profiel platen met in 
de hoge nok een transparante plaat en de zijgevels van het grote volume 
heeft windbreekgaas in de zijgevels. 
De commissie gaat akkoord met de aanvraag. 
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Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord 

1.2 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

180017 Bouwadres Lagedijk 14 in Katwoude 
Soort bouwwerk Agrarisch bouwwerk 
Omschrijving verbouwen kaakberg naar opslag met kantoorruimte 
Aanvrager Th. Poolman 
Architect Ruben Wennekers 
Welstandsnota gebiedsgericht Landelijk gebied 
Code gemeente Z-201.8-024 

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen De aanvraagster is aanwezig. Het betreft een langwerpige kaakberg die 
05-03-2018 wordt gesloopt en weer opnieuw wordt opgebouwd met gebruik van de 

oude materialen. De gevels krijgen! ten opzichte van de 'oude' kaakberg 
een gewijzigde indeling en tevens krijgt het volume nu een verdiepingsvloer. 
In de voorgevel komen vier gevelopeningen die voorzien zijn van een luik! in 
de kap komen vier dakvensters die op één rij liggen. In de achtergevel 
komen gevelopeningen die in grootte verschillen! met onder andere een 
horizontale opening onder de goot. In de rechter kopgevel komen drie 
gevelopeningen. 
Materialen: plint! steenstrips en potdekselwerk zwart voor de gevels. 

De commissie heeft op zich geen bezwaar tegen sloop en herbouw van de 
kaakberq, zij maakt wel bezwaartegen de uitwerking van de nieuwe gevels. 
De gevelkozijnprofielen dienen achter het houtwerk te worden geplaatst! 
als gaten in de gevel. Tevens dienen de gepotdekselde gevels doorgezet te 
worden tot maaiveldniveau als bij de bestaande kaakberg. De horizontale 
gevelopening onder de goot wordt niet passend bij een kaakberg gevonden. 
De commissie suggereert de mogelijkheid om de kopgevel aan de 
achterzijde geheel in glas uit te voeren. 

Concluderend gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag! het 
kenmerkende karakter van een kaakberg dient meer teruggebracht te 
worden. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Niet akkoord, nader overleg 

13 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

180020 Bouwadres Zuideinde 30 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning Beschermd dorpsgezicht 
Omschrijving verbouwen winkelpand naar 2 appartementen 
Aanvrager A. Meij 
Welstandsnota gebiedsgericht historische kern Monnickendam 
Code gemeente Z-2018-050 

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen De aanvrager is bij de planbehandeling aanwezig en licht de aanvraag toe. 
05-03-2018 De voorgevel van een eenlaags volume wordt aangepast ten behoeve van 

wonen. In de voorgevel komen twee gevelopeningen (met roedeverdeling) 
met aan weerszijde een inloopdeur. De gevel wordt afgesloten door een 
schijngevel in de vorm van een ingezwenkte lijstgevel. 
De voorgevel wordt uitgevoerd in metselwerk. 
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De commissie heeft op zich geen bezwaar tegen de nieuwe 
voorgevelinvulling, echter de beëindiging van de gevel, de schijngevel 
uitgevoerd als ingezwenkte lijstgevel, wordt niet passend gevonden bij de 
regionale architectuur en de cultuurhistorische betekenis van het gebied. 

De commissie adviseert de lijst van de schijngevel aan te passen naar een 
houten, rechte lijst zonder inzwenking, oftewel de bestaande lijst iets meer 
omhoog te zetten en de onderliggende gevel daarop aan te passen. 
Concluderend gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag tenzij de 
gevel wordt uitgevoerd met een lijstgevel zoals besproken. De 
bemonsterinq wordt in een later stadium voorgelegd. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan 
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