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.s-: v-y 
Aanwezig ir. Miranda Reitsma (voorzitter), ing. Nico Zimmermann (gemand. architectlid), Rinus 

Blok (burqerlid), ir. ing. Sjef Kwakman (burqerlid); Joost Buchner 
(rnonurnentenadviseur), Marieke Leeverink (plantoelichter rnonurnenten), Sybren 
Bruinsma (plantoelichter), Willy Meekes (coördinator), 

Bezoekers 13.30 Aanvragers en architect betreft Rozendaal1, Monnickendam 
13.45 Architect betreft Overleek 28, Monnickendam 
14.05 W3 architecten en projectleider betreft Kanaaldijk 91A, Watergang 
14.30 projectleider en de coördinator Ruimtelijke ordening van de gemeente, betreft 
Marken boven Water 

1 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: ° 
170010 Bouwadres Noormeer 1 in Broek in Waterland 

Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving wijzigen gevels stolp 
Aanvrager M. van Doorik- Erners 
Welstandsnota gebiedsgericht Landelijk gebied en objectgericht stolpen 
Code gemeente VO-2016-084 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen In een bestaande stolp worden in de westgevel een extra deurkozijn en een 
06-02-2017 raamkozijn, en in de zuidgevel een extra raamkozijn toegevoegd in maat, 

schaal en detaillering uitgevoerd als bestaand. 
Aangezien er ook in de andere gevels nog het een en ander verandert stelt 
de commissie voor dat het voorstel wordt aangehouden tot de aanvraag 
compleet is. Zij ziet de definitieve aanvraag met alle gevels, plattegronden, 
doorsneden en details tegemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte en object gerichte criteria 
gemand. Advies Aanhouden 

2 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

I Aantal voorgaande behandelingen: ° Omgevingsvergunning (nieuwbouw) 

17°0°9 Gouw 18 in Zuiderwoude 
Agrarisch bouwwerk 
realiseren van een ligboxenstal 
Firma Dobber 
gebiedsgericht Landelijk gebied 
Z-2016-284 
Voldoet aan bestemmingsplan 
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gemand. Bevindingen Naast een bestaande stal wordt een nieuwe ligboxenstalopgetrokken in 
06-02-20:17 nagenoeg dezelfde afmetingen, bestaande uit damwandgevelbeplating 

(groen) en zwarte golfplaten dak elementen. Kozijnen en windveren zijn wit, 
deuren groen. 
De commissie stelt vast dat de aanvraag voldoet aan redelijke eisen van 
welstand en gaat akkoord met de aanvraag. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

gemand. Advies Akkoord 

3 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

170008 Bouwadres Watersnip SILPENDAM 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving maken dakopbouwaan de achtergevel 
Aanvrager M. Komen 
Welstandsnota dorpsuitbreidingen Ilpendam en objectgericht voor dakopbouwen 
Code gemeente Z - 20J)-008 

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen Aan de achterzijde van een tussenwoning in een blokje van 4 onder i kap, 
06-02-20:17 wordt de gevelover de volle breedte opgetrokken op de re verdieping. De 

uitbreiding heeft een boeiboord met een hoogte van ±38 cm en in de 
achtergevel is het bestaande stukje houten gevelbekleding gehandhaafd. 

De commissie stelt vast dat het boeiboord onnodig hoog is en de breedte 
van de houten gevelbekleding niet strookt met de breedte van het nieuwe 
gevelkozijn erboven. De commissie gaat derhalve niet akkoord met de 
aanvraag, tenzij het boeiboord maxirnaal jo cm hoog wordt en de houten 
gevelbekleding vervalt. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte en object gerichte criteria 

gemand. Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan 

4 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 3 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Rozendaal a Monnickendam 
Individuele woning Beschermd stadsgezicht 
slopen bestaande en oprichten nieuwe woning 
R. van Duuren 
Ontwerp & tekenburo De Krim 
Historische Kern Monnickendam / Beeldbepalende panden 
Z-20:16-294 
Anders 

grote 
com. 

Bevindingen 
03-10-2016 

De architecten zijn bij de planbehandeling aanwezig. 
Het betreft een eenlaagse woning in een rij voorzien van een topgevel met aan de 
rechter zijgevel een aangekapte aanbouw. 
De aanvraag betreft het vervangen van de aanbouw door een kaakbergachtige 
uitbreiding bestaand uit twee bouwlagen met een piramide kap. Vanuit de verdieping 
komt een tussenlid (dakopbouw/dakkapel) naar de kap van het hoofdvolume. 
In het linker dakvlak van het hoofdvolume wordt een zesdelige dakkapel geplaatst. 

Conform het welstandsbeleid dienen nieuwe ruimtelijke elementen in de stedelijke 
hoofdstructuur te passen en het karakter dient aan te sluiten bij de regionale uitstraling 
en cultuurhistorische betekenis van het gebied. Het welstandstoezicht is gericht op het 
handhaven, herstellen en versterken van de ruimtelijke karakteristiek en de samenhang 
van het gebied. De architectuur dient bij te dragen aan zowel het continue beeld en 
sfeer van de stad als aan de herkenbare identiteit van de individuele gebouwen. 
Gezien het bovenstaande wordt de aanvraag aangehouden. 
De kaakberg wordt als typologie en volume niet passend gevonden in het straatbeeld. 
De commissie geeft als suggestie mee het ontwerp meer in overeenstemming te 
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brengen met het bestemmingsplan en de gemeentelijke welstandsnota. 
Voor wat betreft de nieuw te plaatsen dakkapellen bij het hoofdvolume verwijst de 
commissie naar de welstandscriteria geldend voor dakkapellen. 

Advies 03-~O-20~6 Aanhouden 

grote Bevindingen De aanvragers en de architect zijn bij de planbehandeling aanwezig en leggen een 
com. 28-~~-20~6 gewijzigd ontwerp voor. Het hoofdvolume wordt opgehoogd naar twee bouwlagen met 

een zadeldak en aansluitend wordt een lager volume, ook met kop, geplaatst dat iets 
terug ligt van hoofdvolume. In de achtergevel van het bijgebouw komt op de verdieping 
een gevelopening met openslaande deuren, met daarnaast een klein raam. En in de 
rechterzijgevel van het bijgebouw, komen kleine horizontale bovenlichten met in de kap 
een vierdelige dakkapel. 

De commissie constateert een verbetering, het voorliggende ontwerp wordt beter 
passend in het straatbeeld gevonden. Aandachtspunt is de afmeting van de ramen in de 
zijgevel, deze zijn zichtbaar vanuit de open bare ruimte en niet in verhouding met het 
totale gevelbeeld, en de afmeting (hoogte) van de openslaande deuren aan de 
achterzijde, deze wordt ook te groot gevonden. Wellicht kan het kleine raam naast de 
openslaande deuren worden weggelaten. Voor het overige kan de commissie op 
hoofdlijnen akkoord gaan met de aanvraag. 

Advies 28-~~-20~6 Akkoord op hoofdlijnen 

grote Bevindingen De architect en de aanvragers zijn bij de planbehandeling aanwezig en lichten het 
com. 23-O~-2027 aangepaste en definitieve plan toe. 

De openslaande deuren in de achtergevel zijn iets verkleind en in het midden van de 
gevel geplaatst. Het kleine raam is komen te vervallen. In de rechter zijgevel zijn de 
bovenlichten in twee groepen bijeengezet. 
Tevens wordt de rechter zijgevel nu uitgevoerd in houten rabat delen. Bemonstering 
overige gevels: een rustieke, rood genuanceerde baksteen en er wordt een oranje 
dakpan toegepast. Wit, houten kozijnen, raam donkergroen (in de voorgevel naar 
binnen draaiend, zonder weldorpel), hardstenen dorpel en plakroeden. 

De commissie heeft geen bezwaar tegen de aanpassingen in de gevels, aandachtspunt 
is echter de materiaalkeuze. In verband met het oorspronkelijke stedenbouwkundige en 
het historische karakter van de omgeving is de commissie van mening dat een zijgevel 
uitgevoerd in metselwerk beter passend is. Het behoud van samenhang in de historische 
kern is van belang. De beoogde steen is rustiek en verschillend van afmeting en zal met 
een onregelmatige voeg een wit beeld geven. Dit beeld past niet bij de stijl van de 
nieuwe woning. Een meer vormvaste handvormsteen wordt hiervoor aanbevolen 
zonder te witte accenten in de sortering. Een oud Hollandse dakpan zou ook meer 
aansluiten op het beoogde beeld. 
Ook de details vertonen nog teveelonduidelijkheden. De 'weldorpel' (uitgevoerd in een 
aluminium profiel) in het raamkozijndetail wordt niet passend gevonden bij de 
architectuur en de aansluiting van het pannendak op de topgevel is niet helder. 
Gezien het bovenstaande wordt de aanvraag aangehouden, de steenkeuze dient te 
passen bij het karakter van de woning en de detaillering dient verder te worden 
uitgezocht. 

Advies 23-O~-20~7 Aanhouden 

Bevindingen De architect en de aanvragers zijn bij de planbehandeling aanwezig. De 
06-02-20l7 zijgevel wordt uitgevoerd in metselwerk en de bemonstering van de 

bakstenen ligt voor. Er is gekozen voor een rood gemêleerde baksteen in 
rijn formaat met een platvolle, lichtgrijze voeg. In de sortering zit ook een 
donkere steen die met name zal worden toegepast bij de verbijzonderingen 
zoals de rollagen. 
Tevens zijn de details uitgewerkt. De aansluiting van het dakvlak tegen de 
kopgevel is ook uitgewerkt. 

De commissie gaat akkoord met de aanvraag. De gekozen baksteen past in 
het karakter van de omgeving al raadt de commissie aan de donkere steen 
als incident toe te passen. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord 
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5 Overige adviesaanvragen I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

170012 Bouwadres Marken 
Soort bouwwerk Woningcomplex 
Omschrijving Marken boven Water 
Aanvrager gemeente Waterland 
Welstandsnota diversen 
Bestemmingsplan Anders 

Bevindingen De projectleider en de coördinator Ruimtelijke ordening van de gemeente 
06-02-20l7 zijn aanwezig om het project toe te lichten. 

Bij Marken boven Water gaat het om waterbewust bouwen, oftewel zowel 
de bestaande als de nieuwe woningen op het eiland bestand te laten zijn 
tegen het water. Op dit moment is 60% van de bebouwing niet 'waterveilig'. 
Er is een toekomstperspectief gemaakt waaruit blijkt dat de bodem van 
Marken blijft dalen en dat er ondanks de dijkversterking toch op lange 
termijn overstromingsgevaar bestaat. 
Er wordt een catalogus opgesteld met nieuwe woningtypes en voorbeelden 
voor het transformeren van bestaande woningen. 

Bij het waterbewust bouwen op Marken wordt gedacht aan: 
-vloerhoogte op zrn plus Nap; 
-van belang is de locatie van de primaire functies in een huis, 
-alle woningen moeten zelfredzaam worden, 
-duurzaam onderhoud, 
-kwaliteit van het gebied ontwikkelen, 
-de ontwikkelingen verbinden aan de leefbaarheid op het eitand, 
-toegankelijk maken voor iedereen, 
-bewoners stimuleren: ontwikkel met trots I 

Er is een ruimtelijke verkenning gemaakt waarbij wordt ingezet op drie 
strategieën: 
-bouwen op nieuwe locaties, 
-bestaande werven zelfredzaam rnaken. 
-het aanpassen (waterbewust maken) of vervangen van de laag gelegen 
bebouwing. 
Er is een basis typologie ontwikkelt die passend is voor Marken waarbij van 
belang zijn: duurzaam, energie neutraal en water bewust. Het zijn woningen 
op palen met op maaiveldniveau ruimte voor parkeren. De afmeting van de 
woning kan verschillen. Deze woningen kunnen op verschillende manieren 
op Marken worden gebouwd. In een werven structuur waarbij de woningen 
geclusterd worden rondom de karakteristieke bleekvelden, taluds, 
collectieve buitenruimte en een sloot rondom de werf. 
Ook kunnen de woningen in een wijk configuratie geplaatst worden, deels 
vrijstaand of in rijtjes. 
Aanpassing van de bestaande situaties: 
-het is nog niet bekend hoe om te gaan met de nieuw bebouwing op de 
mogelijke locatie bij de sportvelden, 
-Rozewerf: de huidige werven zijn waterbewust maar de woningen dienen 
geisoleerd te worden en aangepast aan een duurzame energiezuinige 
leefstijl, 
-plaatsen van een soort energieschuur in de nabijheid van de werf zodat 
geen zonnepanelen nodig zijn op de individuele bebouwinq, 
-het vervangen van de laaggelegen woningen zoals in de Buurtestraat 
-woningen Minnebuurt aanpassen tot waterbewuste woningen en 
eventueel het welstandsvrij maken van deze naoorlogse buurt. 
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Concluderend is men op zoek naar waterbewust en zelfredzaam Marken. Is 
dit mogelijk en hoe is dit betaalbaar en kan de leefbaarheid versterkt 
worden. 

Na afloop van de presentatie worden de eerste reacties uitgewisseld. De 
commissieleden reageren enthousiast op het voornemen om Marken als 
pilot project voor vergelijkbare potentiële overstroomlocaties in Nederland 
waterbewust te maken. Er zijn ook bemerkingen ten aanzien van de 
typologische studiemodellen voor nieuwe woningen. Enkele voorbeelden 
hiervan zijn: 
-paalwoningen zijn niet echt geschikt voor de vergrijzende bevolkinq, 
-en wat is de kwaliteit van het maaiveld onder de paalwoninq, 
-ontwikkelaar moet het gewenste ambitieniveau van het onderzoek Marken 
Boven Water wel handhaven, hiervoor is een duurzaam ingesteld regime 
met vaste commissieleden onontbeerlijk om de plannen voortdurend te 
beqeleiden; 
-schaal en maat van de objecten is belanqrijk, 
-transformatie tast het karakter van Marken aan: de vraag is in hoeverre dit 
eiland nieuwe bebouwing kan faciliteren zonder haar karakter te verliezen, 

De slotvraag aan commissie: 
Het onderzoek is nu bekend, maar het gaat verder en wat kan de MWW en 
het welstandsbeleid doen bij het vervolg van het onderzoek. 
De commissie komt met een uitgebreid schriftelijk advies. 

Welstandscriteria 

Advies 

6 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 1 

170006 Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Overleek 28 in Monnickendam 
Stolp 
renoveren van een stolpboerderij 
C.v.E. Kornfeind 
ds. Architecten 
Landelijk gebied 
Z-2016-283 
Anders 

grote 
com. 

Bevindingen 
23-01-2017 

De architecten zijn aanwezig om het plan toe te lichten. Een stolp wordt grondig 
verbouwd waarbij ook de uiterlijke verschijningsvorm wordt aangepast. De verdieping 
wordt volledig bewoonbaar gemaakt en er komt een tweede verdieping in de kap. De 
stolp ligt in een 'qroene' omgeving. 
In de nieuwe situatie wordt de dakkapel aan de voorzijde wat vergroot, en tevens wordt 
er in de twee zijdakvlakken een dakkapel geplaatst. In het achtergevel dakvlak komt 
een legraam. De gevelindeling aan de voorzijde met de entreedeur blijft gelijk. In de 
linker zijgevel wordt het liggende raam vergroot en wordt de 'open' hoekpartij voorzien 
van een stalen pui met een vierkante verdeling waarin ook een entreedeur. 

De commissie is, vanwege de huidige slechte staat van de stolp op zich positief over de 
aanpak van de renovatie maar is van mening dat de verbouwing meer in 
overeenstemming met het gemeentelijke beleid dient te worden uitgevoerd. In het 
landelijk gebied dient de basiskwaliteit behouden te blijven, dit betekent dat indien het 
een stolpboerderij betreft de aanpassingen dienen te voldoen aan de objectgerichte 
welstandscriteria voor stolpboerderijen. De opvallende ruimtelijke vorm, stijlkenmerken 
en de positie van het gebouw in het landschap dienen voor de toekomst behouden te 
blijven. Hierbij mag een dakkapel alleen geplaatst worden op het voor- en 
achterdakvlak en hebben vlakke dakramen een staande diagonaal, evenals de ruiten in 
ramen en kozijnen. Elementen in de gevel dienen in een consistente verhouding te staan 
tot elkaar en de gevel als geheel. 
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Tevens wordt de open hoek (zonder hoekkolom) door de commissie als een vreemd 
element gezien, zij ziet liever een herkenbare ondersteuning van de kap op de hoek. 
Gezien het bovenstaande gaat de commissie vooralsnog niet akkoord met de aanvraag. 

Advies 23-01-2017 Niet akkoord, nader overleg 

Bevindingen De architecten zijn bij de planbehandeling aanwezig. De gemeente geeft 
06-02-20l7 aan dat de in de zijgevel getekende dakkapellen vergunningsvrij kunnen 

worden geplaatst. 

Het plan is aangepast, de dakkapellen in de zijgevels blijven in het ontwerp. 
De dakkapellen worden uitgevoerd zonder roedeverdeling, in de stalen 
puien worden staande diagonalen toegepast en op de 'open' hoek wordt nu 
een kolom geplaatst. 
Aandachtspunt voor de commissie is de uitwerking van het legraam in het 
achtergeveldakvlak. Om de staande diagonaal te benadrukken dienen de 
horizontale tussendorpels te worden weggelaten. Ook is het aan te bevelen 
om de stijlen iets dichter bij elkaarte plaatsen in het ritme van de 
gevelkozijnen eronder. 

Concluderend gaat de commissie vooralsnog niet akkoord met de aanvraag 
tenzij in het legraam de horizontale profielen komen te vervallen en de 
profielafstand in samenhang met de overige gevelraamindeling wordt 
uitgewerkt. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan 

7 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelinqen: 0 

170011 Bouwadres Kanaaldijk 91A in Watergang 
Soort bouwwerk Woningcomplex 
Omschrijving oprichten woongebouwen eengezinswoningen 
Aanvrager Wooncompagnie 
Welstandsnota gebiedsgericht Landelijk gebied 
Code gemeente Z-20l6-29l 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen De architect en de project leider zijn bij de planbehandeling aanwezig. 
06-02-20l7 Het betreft nu het appartementengebouw dat achter de rij (starters) 

woningen met doorlopende mansardekap komt te staan. Het gebouw heeft 
een schildkap, met op de hoeken en aan de koppen topgevels. 

De commissie heeft bezwaar tegen de uitwerking van de gevel van het 
gebouw grenzend aan de rij met woningen met mansardekap. Deze gevel is 
eigenlijk een achtergevel maar toont als een voorgevel. Dit is het gevolg van 
de stedenbouwkundige situatie. De gevel heeft een symmetrische 
uitwerking terwijl de situatie en de woningplattegrond niet symmetrisch is. 
De commissie geeft als suggesties mee de dakvorm aan te passen, de 
topgevels te laten vervallen of anders in te vullen of de gevel anders in te 
delen. 

De commissie heeft geen bezwaartegen de uitwerking van de rij met 
mansardewoningen. 
De aanvraag wordt vooralsnog aangehouden. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Aanhouden 

Commissievergadering Monumenten- en Welstandscommissie Waterland 06-02-2017 6 



.. . 
8 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 3 

160062 Bouwadres Oude Zijds Burgwal 53 Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning Beschermd stadsgezicht 
Omschrijving woning:steen- en dakpanmonsters 
Aanvrager F. Jungerius 
Architect Architectenbureau Ruben Wennekers 
Welstandsnota Historische kern Monnickendam 
Code gemeente Z-20l6-l33 
Bestemmingsplan Anders 

grote Bevindingen De architect en aanvrager zijn bij de planbehandeling aanwezig. 
com. ~7-05-20~6 Een bestaand woonhuis wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw, bestaande uit 

een hoofdvolume van metselwerk en een terugliggend houten aanbouw. De hoogte van 
het bouwplan is nog onderwerp van discussie met de plantoetsers ruimtelijke ordening. 
Het woonhuis bevindt zich op de plaats waar de noordelijke toegangspoort tot het dorp 
zich bevond. Nog altijd bevindt het woonhuis zich op de rand van Monnickendam en 
bevindt zich naast het perceel een groot bouwvolume dat zich onttrekt aan de huidige 
regelgeving. 
Het woonhuis met zijaanbouw is gedetail/eerd conform de Waterlandse stijlkenmerken. 
De geel- bruine bakstenen gevel van het hoofdvolume wordt in de aanbouwafgewisseld 
met een horizontale houten gevelbekleding in de kleur lieht grijs, en een top met 
verticale houten delen. De afwerking is traditioneel met witte windveren en 
gootdetail/ering. 
De commissie eonstateert dat met het verdwijnen van het oorspronkelijk woonhuis, de 
situatie verbetert en er stedenbouwkundig een passend volume wordt gecreëerd. Zij kan 
daarom op hoofdlijnen akkoord gaan met het plan en ziet de definitieve aanvraag met 
belangstelling tegemoet. 

Advies ~7-05-20~6 Akkoord op hoofdlijnen 

Mon. Advies ~7-05- Akkoord op hoofdlijnen 
20~6 

grote Bevindingen De aanvrager is bij de planbehandeling aanwezig en geeft aan dat de aanbouwanders 
com. 27-06-20~6 zal worden uitgevoerd: nu met verticale, houten gevelbekleding en een verzonken 

dakgoot. De windveren komen te verval/en. Ook de gevelinvulling van de aanbouw is 
iets aangepast. 
Materiaal keuze: dakpan blauw gesmoord, genuanceerd bruinrode bakstenen en grijs 
red cedar delen. 
De commissie gaat akkoord maar ziet nog een bemonstering van de dakpan en 
baksteen tegemoet. 

Advies 27-06-2026 Akkoord 

Mon. Advies 27-06- Akkoord 
20~6 

grote Bevindingen De aanvrager is in de vergadering aanwezig en lieht de bemonstering van de baksteen 
com. 27-~2-20~6 en de dakpan toe. 

De commissie heeft geen bezwaar tegen de dakpan, de baksteen is donker gemêleerd. 
Aangezien het betreffende gebied aangewezen is als beschermd stadsgezicht spreekt 
de commissie haar voorkeur uit voor een baksteen in een andere roodtint (dit in overleg 
met de gemeente). 
De commissie gaat echter wel akkoord met de aanvraag. 

Advies 27-~2-2026 Akkoord 

Bevindingen Er vindt een bemonstering plaats van de baksteen, dit is een gemêleerde 
06-02-20l? rode steen waarbij de donkere steen de overhand heeft. 

De commissie heeft geen bezwaar en gaat akkoord met de aanvraag. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord 
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