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Commissie 
Vergaderdatum 
Vergaderlocatie 

Waterland 
08-0l-20l8 
Gemeentehuis 
Waterland 

Voorzitter: 

Vastgesteld: 

Aantal adviesaanvragen: 4 
Waarvan herhalingen: l 
Grote commissie: 4 

Aanwezig ir. Bastiaan Gribling (voorzitter); Arie Boezaard (monume ten lid); ing. 
Nico Zimmermann (gemand. architectlid); Rinus Blok (burgerlid); ir. ing. 
Sjef Kwakman (burgerlid); Sybren Bruinsma (plantoelichter); Willy 
Meekes (coördinator); 

Bezoekers - stedenbouwkundige gemeente, inzake Jachthaven l Monnickendam 
- architect 0, inzake Niesenoort 3 in Monnickendam 
- aanvrager 0, inzake Uitdammer Dorpsstraat l5 in Uitdam 

l Preadvies (welstand) Aantal voorgaande 
behandelingen: 0 

180003 Bouwadres Uitdammer Dorpsstraat 15 in Uitdam 
Soort Individuele woning 
bouwwerk 
Omschrijving slopen bestaande bebouwing en oprichten nieuw woonhuis 
Aanvrager M. Schilder 
Architect Bureau Calis 
Welstandsnota gebiedsgericht lint Uitdam 
Code gemeente VO-20l7-o64 
Bestemmingspi Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee 
an aan binnenplanse afwijking 

Bevindingen De architect en de aanvrager zijn bij de planbehandeling 
08-0l-20l8 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 
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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, 
architectonische en culturele kwaliteiten. Voorkomen moet 
worden dat nieuwe toevoegingen leiden tot een aantasting van 
de bestaande structuur. 

Welstandscriteri Gebieds- en objectgerichte criteria 
a 

Advies Collegiaaloverleg 

2 Preadvies (welstand) Aantal voorgaande 
behandelingen: 0 

180002 Bouwadres I Niesenoort 3 in Monnickendam 
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Soort Kleine bouwwerken bij Beschermd stadsgezicht 
bouwwerk woningen 
Omschrijving uitbreiden woonhuis en realiseren bijbehorende bouwwerken 
Aanvrager B. Buis 
Architect W'land ir. Ted M. Vorst Architect BNA 
Welstandsnota gebiedsgericht historische kern Monnickendam 
Code gemeente VO-201.7-079 
Bestemmingspi Voldoet niet aan besternminqsplan, maar gemeente werkt mee 
an aan binnenplanse afwijking 

Bevindingen De architect en de aanvrager zijn bij de planbehandeling 
08-01.-201.8 aanwezig. De aanvraag betreft twee naast elkaar gelegen 

woningen waarbij de bijbehorende percelen een andere 
inrichting krijgen. 
De woning met langskap wordt aan de achterzijde voorzien van 
een uitbreiding en aan de voorzijde vindt een gevelwijziging 
plaats. 
De voorgevel bestaat uit een voordeur en een overhead 
garagedeur. De lange gevel is in het midden voorzien van een 
dakkapel in de goot. 
De garagedeur wordt verwijderd en de nieuwe invulling zal 
bestaan uit driedelige glaspui tot aan het maaiveldniveau. Voor 
deze gevelopeningen langs komen twee hangende panelen 
(staldeur-achtig) die voor de ramen geschoven kunnen worden. 
De commissie constateert een verbetering ten opzichte van de 
bestaande toestand maar is toch van mening dat de uitstraling 
van het voorgevelbeeld niet passend is bij de sfeer van de 
historische kern. Zij adviseert de panelen uit het ontwerp te 
halen en de gevelopeningen te voorzien van een borstwering 
zoals te zien is bij nabijgelegen woningen in de straat. 

De uitbreiding aan de achterzijde van de woning is aangeluifd 
en het dak wordt bedekt met dakpannen waarin velux 
dakvensters. De nieuwe achtergevel is voorzien van houten 
geveldelen en openslaande deuren met roedeverdeling. 

Op het terrein komen twee vrijstaande bijqebouwen, waarvan 
één alleen een overkapping is. De rechthoekige volumes zijn 
plat afgedekt en worden bedekt met sedum. Beide volumes 
zijn zichtbaar vanuit de openbare ruimte. 
Conform het welstandsbeleid. geldend voor de historische 
kern, dient een gebouween topgevel te hebben, een 
zadeldakgevel met een verticaal karakter of rondgaand 
schilddak is ook toegestaan. 
Gezien het bovenstaande maakt de commissie bezwaar tegen 
de twee plat afgedekte losstaande bijgebouwen. Een kap of 
lessenaar dak zou passender zijn in de omgeving. 
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Concluderend wil de commissie de aanvraag graag aanhouden, 
aandachtspunten zijn de nieuwe invulling van de voorgevel en 
de uitvoering van de twee losstaande bijgebouwen. 

Welstandscriteri Gebiedsgerichte criteria 
a 

Advies Aanhouden 

3 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande 
behandelingen: 4 

140004 Bouwadres Jachthaven 1 Monnickendam 
Soort Bedrijfsgebouw 
bouwwerk 
Omschrijving gedeeltelijk vernieuwen/ vergroten hotelaccommodatie 
Aanvrager J.c. Leek 
Architect Ziegler Branderhorst 
Welstandsnota Landelijk gebied 
Code gemeente Z-20~7-~64 
Bestemmingspi Voldoet niet aan besternrninqsplan, er is een projectbesluit of 
an partiële herziening van het bestemmingsplan nodig 

grote Bevindingen De heer Koldewijn, adviseur Ra en de initiatiefnemer de heer Leek zijn aanwezig. 
com. 06-m-2m4 De heer Koldewijn geeft aan dat ook de ARa een advies zal uitbrengen aangezien het 

een nieuwe ontwikkeling betreft in het landelijk gebied waarvoor een ontheffing nodig 
is. 
Gezien de locatie (buitendijks en beeldbepalend), de functie en de noodzaak wordt de 
commissie al in een vroeg stadium in de planontwikkeling meegenomen. 

Het hotel is gelegen op een buitendijks schiereiland, net buiten het centrum van 
Monnickendam, en bestaat uit een hoofdgebouwen een later aangebouwde vleugel. 
Het hoofdgebouw wordt vervangen en voorzien van een aanbouw met een halfronde 
kopgevel in de waterkont. In de nieuwe aanbouw komt een restaurant met terras met 
uitzicht op het water. De later aangebouwde vleugel blijft bestaan en wordt 
heringericht De entree/voorgevel wordt gericht op het entreegebied dat verder wordt 
ingevuld door groen en parkeren. 
Het totaalbeeld wordt gezien als een knipoog naar de vroegere ommuring van 
Monnickendam. Het volume is dan ook voorzien van torentjes, boogvormen, galerijen 
en de terrassen zijn aangelegd in de vorm van een bastion. 
De voorgestelde goot- en nokhoogten wijken af van het maximaal toegestane in het 
bestemmingsplan. 

Er is een ruimtelijke onderbouwing aanwezig, de commissie constateert echter dat de 
visie weinig informatie over de omgeving geeft. 
Het concept ontwerp doet op dit moment geen recht aan de plek/situatie, er dient meer 
aangegeven te worden hoe het zich verhoudt tot de omgeving, als incidentele 
ontwikkeling op het schiereiland of als onderdeel van de stad. 
Tevens is het ontwerp dominant ten opzichte van het silhouet van de stad en wordt de 
inspiratie bron, burcht, niet passend voor de buitendijkse locatie gevonden. 
De commissie constateert dat het totaalbeeld van het hotel erg ad hoc is en veel 
verschil/ende bouwvolumes en bouwstijlen laat zien, de stijl is niet consistent 
doorgezet Tevens zou zij meer duidelijkheid over de relatie met het water wil/en zien: 
hoe is het gebouwerop georiënteerd, hoe ervaar je het vanaf het water? Het gebouw 
onderbreekt met de ronde uitbouw de oeverlijn, die verder door een rietkraag wordt 
gevormd, ook dit is een incident 
Vooralsnog maakt de commissie bezwaar tegen het ontwerp. 

Advies 06-01-2014 Niet akkoord, nader overleg 
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grote Bevindingen De beleidsmedewerker Ra en de aanvragers zijn aanwezig. 
com. 16-02-2015 De nieuwe stedenbouwkundige randvoorwaarden worden voorgelegd en besproken. 

De stedenbouwkundige is aanwezig en geeft een korte presentatie over het plan. Het 
bestaande hotel is gelegen op een buitendijks schiereiland, net buiten het centrum van 
Monnickendam, en bestaat uit een hoofdgebouwen een later aangebouwde vleugel. De 
kernwaarden van de locatie worden toegelicht waarin de zichtrelaties en de 
verschillende omgevingsaspecten zoals de nabij gelegen historische binnenstad, het 
open water en de groene oevers de belangrijkste zijn. Ook worden de planologische 
randvoorwaarden van de locatie omschreven waarin een deel van het oorspronkelijke 
hotel is bewaard. 
De later aangebouwde vleugel wordt echter als uitgangspunt genomen voor een nieuwe 
footprint voor de nieuwbouw die hier haaks op is georiënteerd. Voor wat betreft de 
schaal en massa van de nieuwbouw wordt voorgesteld een meer geleed en (daardoor) 
minder massaaloverkomend gebouw toe te passen dan het te slopen hoofdvolume. 
Voor de nieuwbouw wordt een samengestelde bouwmassa voorgesteld, bestaande uit 
langgerekte bouwvolumes, maximaal twee bouwlagen met zadeldak. 
Ook is er een inrichting van de openbare ruimte aanwezig die afhankelijk van het 
seizoen dient als parkeerterrein en botenberging. 

De commissie is positief en eonstateert dat de aanpak voor dit project sterk is verbeterd 
ten opzichte van de vorige plannen. De commissie vraagt zich wel af wat het 
ambitieniveau zal zijn voor de nieuwbouw, die immers moet aansluiten op de bestaande 
vleugel en als één geheel moet overkomen om de samenhang tussen architectuur en 
omgeving te kunnen garanderen. 
Tevens wordt de materiaalkeuze besproken. De referentiebeelden tonen voorbeelden 
van strak en eigentijds vormgegeven houten architectuur. De commissie kan zich een 
dergelijke oplossing voorstellen maar wijst op de noodzaak om in zo'n gevalook de 
bestaande vleugel ingrijpend aan te pakken. Donkere (zwarte) houten gevelbekleding 
komt in de omgeving zeker voor maar een vergrijsd gevelbeeld is niet gewenst. Ook de 
bouwmassa voorziet in een grotere bouwhoogte waardoor, in verband met het brede 
naar het water toegekeerde front, wellicht meer variatie in hoogte kan worden 
geïntroduceerd. Dit zal een aandachtspunt ziin voor de architect. 

Advies 16-02-2015 collegiaaloverleg 

grote Bevindingen De medewerker Ra van de gemeente, de aanvragers en de architect zijn bij de 
com. 08-06-2015 planbehandeling aanwezig. 

De hoofdopzet van het vergroten en het gedeeltelijk vernieuwen van het hotel wordt 
toegelicht. 
Op een maquette van de wijde omgeving wordt het hotel gepositioneerd als groot 
object, verqeliikbaar met bijvoorbeeld de loodsen en de kerken van Monnickendam. 
Daarmee wordt de schaal van het hotel als autonoom bouwwerk aan de rand van de 
historische stad onderbouwd. 
Loodrecht op de vleugel die behouden blijft wordt een nieuwe vleugel geplaatst zodat er 
een nagenoeg orthogonale structuur ontstaat. 
Het nieuwe volume bestaat uit twee langgerekte parallel gelegen delen, voorzien van 
twee zadeldaken en waarvan het lagere deel, grenzend aan de parkeerplaats (het 
verharde deel van het perceel) korter is. Aan de waterkant is dit dubbele volume parallel 
aan de oeverlijn 'afgesneden' waardoor een dubbele gevelontstaat. In het midden van 
het langgerekte en hogere volume komt een subtiele knik waarin de hoofdentree is 
gesitueerd. Het hoge deel bestaat uit twee bouwlagen waarin een door een 
insteekverdieping een ruimtelijk interessante doorsnede ontstaat. 
Langs de kopgevels aan de waterkant is een boven het water uitgebouwd terras 
gesitueerd met een steiger en hellingbaan. 
In het dak zijn dakramen opgenomen, geen loggia's, om het dakvlak intact te houden, 
zoals in de bijgeleverde maquette te zien is. 

De commissie is positief over de wijze waarop de interne organisatie van het hotel is 
afgestemd op de locatie en heeft geen bezwaar tegen de ligging van het nieuwe volume 
en de bouwmassa. 
Er zijn een aantal aandachtspunten: 
Het gaat met name over de nadere detaillering van de waterrand. Het probleem is dat 
de oevers snel afkalven. Er dient een structurele oplossing te worden bedacht die visueel 
onopvallend wordt vormgegeven zodat deze niet beeldbepalend wordt. Ten overvloede 
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geeft de commissie mee dat een groene oeverbeplanting kan bijdragen aan de gewenste 
nuancering van een technische (harde) oplossing (damwand of iets dergelijks). 
Tevens wordt geconstateerd dat het gebouw de oeverlijn niet alleen overschrijdt maar 
ook overschrijft door de haakse hoek en knik. Het gebouw kan echter wat meer los van 
de oever komen te liggen, bijvoorbeeld door het lage volume terug te leggen van de 
kopgevel (geknipte variant). De commissie vraagt dus aandacht voor de vormgeving 
van de kop van het gebouwaan het water. Door met de volumes te springen kan er 
meer dynamiek ontstaan. 
Ook ontbreekt nog een helder inzicht in hoe het gebouw zich aan de zijde van de 
dorpsbebouwing manifesteert. 
Verder wordt aandacht gevraagd voor de invulling van de buitenruimte. 

Advies 08-06-2015 collegiaaloverleg 

grote Bevindingen Het ontwerp wordt wederom als vooroverleg voorgelegd. 
com. 11-01-2016 De architect, de aanvragers en de stedenbouwkundige van de gemeente zijn aanwezig. 

Er dient nog een toetsing aan het bestemmingsplan plaats te vinden. 

De aandachtspunten uit het vorige verslag worden toegelicht. De kopgevels aan het 
water worden voorzien van glas waarbij het glas aan twee kanten de hoek om wordt 
gezet (langs de eerste drie traveeën). De natuurlijke oever met riet blijft bestaan en 
zichtbaar naast een steiger die in een strakke lijn evenwijdig aan het gebouw doorloopt. 
De stenige vlakte (parkeerplaats) krijgt ook meer groen. 
De kopgevel, gericht naar de stad bestaat uit twee verspringende koppen die een 
symmetrische indeling krijgen. De hotelkamers aan de lange zijde worden voorzien van 
inpandige buitenruimtes en in de kap komen dakramen. 
De gevels worden aangekleed met houten, losstaande beplanking, kleur antraciet en er 
komt een zinken roeven dakbedekking in een donkere kleur. 

De commissie gaat op hoofdlijnen akkoord en ziet met belangstelling de uitwerkingen 
tegemoet. Het betreft een verbetering van de bestaande situatie en het ontwerp wordt 
ook voor de toekomstige aanpak van de oostelijke vleugels als een goed concept gezien 
waarna het een aanwinst voor de stad wordt. 

Advies 11-01-2016 Akkoord op hoofdlijnen 

Bevindingen De stedenbouwkundige (adviseur ruimtelijke ordening) van de 
08-0~-20~8 gemeente is aanwezig. Hij geeft aan dat de aanvraag voor de. 

omgevingsvergunning nu compleet is en informeert de 
commissie over het tot nu toe gevoerde proces. 
De uitwerking van de details zijn belangrijk voor de uitstraling 
van het gebouwen dan gaat het met name om de uitwerking 
van de open constructie van de kopgevels aan het water. 
Helaas ontbreken de detailtekeningen tijdens de vergadering. 

Aangezien het om een omvangrijk plan gaat op een 
beeldbepalende locatie wil de commissie toch graag overleg 
met de architect. Tevens wil zij graag een toelichting op de toe 
te passen kleuren, de detaillering en bemonstering. 

Welstandscriteri Gebiedsgerichte criteria 
a 

Advies Aanhouden 

4 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande 
behandelingen: 0 

180001 Bouwadres I Rijperweg 6 Uitdam 
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Soort Kleine bouwwerken bij 
bouwwerk woningen 
Omschrijving wijzigen gevels en plaatsen dakkapellen 
Aanvrager M. Klein Essink 
Architect W3 
Welstandsnota gebiedsgerichte criteria landelijk gebied en objectgericht 

dakkapellen 
Code gemeente Z-2m7-224 
Bestemmingspi Voldoet aan bestemmingsplan 
an 

Bevindingen Het betreft een langwerpig agrarisch volume voorzien van een 
08-0~-20~8 zadeldak. Het voorste deel van het volume heeft een 

woonfunctie. 
De bestaande grote gevelopeningen in de voor- en rechter 
zijgevel en het kozijn in de topgevel aan de voorzijde worden 
voorzien van roedeverdeling, in het rechter dakvlak worden vijf 
tweeraams dakkapellen geplaatst met roedeverdeling en 
kroonlijst, en de bestaande gevelopeningen in de achtergevel 
krijgen een andere invulling. Tevens wordt in het achterdakvlak 
één groot raamkozijn geplaatst in plaats van de twee kleine 
raamkozijnen. 

De commissie kan instemmen met de roedeverdeling in de 
kozijnen van het woonhuis. Zij vraagt zich echter af of de 
dakkapellen inderdaad vergunningvrij zijn, zoals op tekening 
aangegeven. Ook wordt het grote raamkozijn in de topgevel 
van de achtergevel niet passend gevonden in de traditionele 
agrarische architectuur. De aanvraag wordt daarom vooralsnog 
aangehouden. 

Welstandscriteri Gebiedsgerichte criteria 
a 

Advies Aanhouden 
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