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Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie 
Waterland 

Aantal adviesaanvragen: 5 
Waarvan herhalingen: 2 
Kleine commissie: J. 
Gemandateerd: 2 
Grote commissie: 2 

Voorzitter: Commissie 
Vergaderdatum 
Vergaderlocatie 

Waterland 
n-06-20J.8 
Gemeentehuis 
Waterland 

Vastgesteld: 

Aanwezig ir. Bastiaan Gribling (voorzitter); ing. Nico Zimmermann (gemand. ar hitectlid); Hans 
Boonstra (monumentenlid); ir. ing. Sjef Kwakman (burgerlid); Sybren 
(plantoelichter); Willy Meekes (coördinator); 

Bezoekers -architect Ol inzake Oosterweg M J.2 Purmer 
-architect Ol inzake Ossenvenne J. Monnickendam 
-aanvragers Wilhelminalaan 56 Monnickendam 

J. Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

180060 Bouwadres Oosterweg M 12 Purmer 
Soort bouwwerk Agrarisch bouwwerk 
Omschrijving vernieuwen en veranderen van agrarische bebouwing 

Nota bouwwerken agrarische bedrijfsbebouwing / Landelijk gebied 
Code gemeente VO-2oJ.8-038 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen De aanvrager en ontwerper zijn bij de behandeling aanwezig. 
n-06-2oJ.8 De aanvraag betreft het vervangen van de bestaande gevel- en 

dakmaterialen (asbest) door donkergroen vlak sandwichpaneel voor de 
qevel, en een lichtgrijs damwand sandwichpaneel voor het dak. 
De commissie stelt vast dat het uitgangspunt in het landelijk gebied is het 
behouden en waar mogelijk versterken van de landschappelijke 
karakteristieken. 
Conform de criteria voor agrarische bebouwing dient men voor qevels, 
onder andere uit te gaan van een zwartel antracietkleurige of donkergroene 
beplating. De keuze voor vlakke sandwichpanelen wordt als te weinig 
karakteristiek aangemerkt. Zij verzoekt de aanvrager deze panelen te 
vervangen door panelen met een damwandprofiel. 
Concluderend kan de commissie op hoofdlijnen akkoord qaan, waarbij de 
genoemde wijziging een aandachtspunt is. 

Criteria Specifieke gebouwen en gebiedsgerichte criteria 

gemand. Advies Akkoord op hoofdlijnen 
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2 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelinqen: 0 

180059 Bouwadres Ossenvenne 1 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving verbouwen kantoorruimte tot woning 

Nota bouwwerken woongebied Monnickendam 
Code gemeente VO-20J.8-044 
Bestemminqsplan Voldoet aan bestemminqsplan 

gemand. Bevindingen De architect is bij de behandeling aanwezig. Voor ligt een aanvraag voor het 
n -06- 20J.8 splitsen van een bedrijfspand in twee gelijke woningen. In de voorgevel 

wordt in beide dakvlakken een dakkapel en drie dakramen aangebracht. 
Verder worden er twee ramen in de voorgevel vervangen door openslaande 
deuren. 
De aanvraag voldoet aan redelijke eisen van welstand, de commissie gaat 
akkoord op hoofdlijnen 

criteria Gebiedsgerichte en objectgerichte criteria 
gemand. Advies Akkoord op hoofdlijnen 

3 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

180058 Bouwadres Nieuwe Niesenoortsburgwal naast 9 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Bedrijfsgebouw 
Omschrijving vernieuwen en veranderen bedrijfsdeur 

Nota bouwwerken historische kern Monnickendam 
Code gemeente Z-2oJ.8-J.47 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemminqsplan 

kl_cam Bevindingen Voor ligt een aanvraag voor het vervangen van een bedrijfsdeur, bestaande 
n-06-20J.8 uit een loopdeur en drie vouwbare deurvleugels, door een sectionaaldeur 

bestaande uit vijf panelen waarvan de bovenste twee van transparant 
materiaal zijn. 
Voor historische kernen is het bijzondere beoordelingsniveau van 
toepassing waarbij behoud en versterking van bebouwingskenmerken het 
uitgangspunt vormt. 
De commissie constateert dat met het plaatsen van een overheaddeur te 
weinig rekening is gehouden met de cultuurhistorische waarde van het 
gebied en de architectuur van het bestaande gebouw. 
De commissie geeft een negatief advies en vraagt naar een meer 
traditionele oplossinq te zoeken. 

Criteria Gebiedsqerichte criteria 
kl_cam Advies Niet akkoord, nader overleq 

4 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 4 

180014 Bouwadres Nieuwland 32 in Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Bijzonder bouwwerk 
Omschrijving renoveren en veranderen basisschool De Havenrakkers 
Aanvrager Gemeente Waterland 

Nota bouwwerken Woongebieden Broek in Waterland 
Code gemeente VO-20J.8-0J.4 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijkinq 
grote Bevindingen Oe architect is bij de planbehandeling aanwezig. Het betreft een schoolgebouw, 
lUITI. 1.9-02-2U1.8 qebouwd ill de jaren'ro dat zal worden uitqebreid en vernieuwd. Oe huidiqe school heeft 
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een gangenstructuur in een L- vorm met een losstaand volume. De L- vorm zal aan één 
poot worden verlengd, op het scharnierpunt wordt een volume vervangen en er wordt 
een dwarsvolume bij geplaatst waardoor een U- vormige plattegrond ontstaat. Tevens 
zal er een uitbreiding komen in de oksel waardoor een centraal volume in het midden 
ontstaat. Het nieuwe, plat afgedekte middendeel is voor een deel tweelaags waardoor 
het dak aansluit op de nokken van de omringende kappen van de bestaande volumes. 
De gevels van de 'oude' school blijven intact, ook aan de binnenzijde waar het 
middendeel met de centrale hal is gesitueerd. 
In de lokalen worden de plafonds eruit gehaald waardoor de balkenstructuur zichtbaar 
wordt. De buitengevels worden aan de buitenzijde geïsoleerd en voorzien van een 
horizontale gevelbekleding en een verticale bekleding voor de topgevels. De 
verschillende volume krijgen ieder een eigen kleur en topgevel. 
De gevelbekleding zelf bestaat uit panelen met een steenachtig reliëf (coshapes). De 
kozijnen worden vernieuwd en krijgen een stalen profiel en een diepe negge. 
De zuidoost gevels en het platte dak worden voorzien van pv panelen. De overige 
kappen worden bedekt met dakpannen (hergebruik). 
De gevels van het hoge middendeel bestaan uit een messingachtige vliesgevel ingevuld 
met glas en vergrijsd Douglas hout. 
Terreinrichting: de voetbalkooi wordt verplaatst en hetfiets parkeren komt op het 
voorterrein. 

De commissie constateert dat het nieuwe plan qua organisatie en indeling een heldere 
structuur heeft maar heeft wat betreft de architectonische transformatie bedenkingen. 
Zij is van mening dat het doosachtige middendeel qua massa en vorm niet passend is in 
de configuratie van gebouwvolumes en in breder verband zich niet voegt in de 
korrelgrootte die kenmerkend is voor de dorpse bebouwing. Zij verwacht een meer 
kleinschalige, eventueel shed- achtige oplossing. 
Als oplossingsrichting geeft de commissie mee om meer onderzoek te doen hoe de extra 
mz 's zodanig binnen het bestaande volume kunnen worden gerealiseerd zodat het 
aanzien vanaf het centrale open plein meer kapachtig wordt uitgewerkt. Ook vraagt zij 
zich af of een kolomvrije ruimte in een centrale hal wel gewenst is en niet onnodig duur. 
In plaats daarvan kan worden gestudeerd op een draagconstructie die de bestaande 
volumes met elkaar verbindt en wordt afgesloten met kapvorm(en), waarbinnen 
eventueel een hoger volume kan worden opgenomen om de verdieping te realiseren. 
Tevens worden er vragen gesteld over het toe gevelmateriaal. Ervan uitgaande dat alle 
bestaande gebouwen moeten worden geisoleerd en dit niet aan de binnenzijde kan 
worden gerealiseerd, dient aan de buitenzijde te worden nagedacht over behoud van de 
architectonische expressie die bij de bestaande schoolgebouwtjes en de directe 
omgeving hoort. Het voorstelom daarin ook verschillende kleuren toe te passen zal 
leiden tot verlies aan samenhang. 
De commissie ziet een schakeling van 'Breekse' huizen maar het plan heeft teveel 
elementen die tegenin gao. De commissie adviseert meer samenhang te zoeken. Ook 
adviseert zij de aanvrager om aandacht te geven aan de inrichting van het schoolplein 
en de gebruikelijke routing van pr, aansluiting op fietspaden en voetgangers gebieden. 

Advies 1.9-02-201.8 collegiaaloverleg 

grote Bevindingen De architect en de projectmanager van de gemeente zijn aanwezig. De aanpassing van 
com. 1.9-03-201.8 de terreininrichting worden toegelicht: defietsen worden geplaatst in zogenaamde 

fietsenkoffers. De 'fietsenkoffers' en de voetbalkooi worden met 'qroen' ingepakt en ook 
op het voorplein worden meer hagen geplaatst. Aan de zijde van het parkeerterrein aan 
het Nieuwland komt deformele entree. 
Tevens wordt de materiaalkeuze nogmaals toegelicht en wordt aangegeven dat er 
gekozen is voor Ecoshapes waarbij de horizontale naad minder zichtbaar zal zijn in het 
totaalbeeld. De hoeken van de volumes worden voorzien van stalen kaders. 
In de voorgevel van het nieuwe centrale volume wordt de luifel meer veifijnd en worden 
verticale constructie elementen aan de buitenzijde gezet. 

Voor de commissie blijft de massa (hoofdvorm) en de aanhechting van de nieuwe 
centrale hal op de bestaande bouw toch een belangrijk aandachtspunt. Het betreft met 
name de architectonische ontmoeting van het nieuwe, plat afgedekte volume op de kap 
/ nok van het bestaande dak. Hier dient een andere oplossing voor gezocht te worden. 
Voor wat betreft de terreininrichting constateert de commissie een verbetering. 
Ook de materiaalkeuze roept nog steeds vragen op. Vooralsnog worden de kleur en de 
uitstraling niet passend gevonden in de omgeving. De gekozen materialen overtuigen 
nog onvoldoende en de fijnheid van de detaillering verdient nog aandacht. 
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Concluderend gaat de commissie vooralsnog niet akkoord met de aanvraaq. 

Advies ~9-03-2m8 

grote Bevindingen De architect is aanwezig bij de behandeling. 
com. 30-04-20~8 De commissie stelt vast dat er nader onderzoek is gedaan naar mogelijkheden om de 

centrale hal van de school (overdekt plein) meer te laten aansluiten bij de omliggende 
kleinere volumes met zadeldaken. De aanvrager heeft hiervoor niet gekozen. In plaats 
daarvan is i.o.m. afdeling ruimtelijke ordening besloten om de verhoogde nokken a.g. v, 
het na-isoleren in de kappen, middels een binnenplanse wijziging, toe te staan 
waardoor het dakvlak van de centrale hal zichtbaar lager komt te liggen en er nog een 
nokvorst en een dakpan boven uitsteken. 

De gevelbekleding is vervangen door Eterniet-Cedral planken in licht contrasterende 
pasteltinten. Rond de aansluitingen op de gevelkozijnen wordt een aluminium kader 
geplaatst en op de hoeken zijn de eerder ontworpen metalen lijsten gehandhaafd. 

De commissie eonstateert een verbetering in de opzet rond de centrale hal. De 
vliesgevel is nu voorzien van horizontale belijningen in de vorm van lamellen hetgeen de 
transparantie ten goede komt. Onder de dakrand is een korte bonzontale loife! 
aangebracht. Luifel en lamellen lopen door tegen de 'huisjes' ter weerszijden. 
De commissie is van mening dat dit de helderheid van het concept niet ten goede komt 
en geeft aan dat luifel en lamellen in het laatste travee moeten vervallen opdat het 
centrale halgebouw los komt van de 'huisjes' . Hier kan het terugliggende vlak langs de 
dakrand achter de belettering gewoon doorlopen in het laatste travee, waarbij de 
contravorm van de 'huisjes' wordt gevolgd. Dit zalook tot een werkbare bouwkundige 
oplossinq leiden. 

Advies 30-04 -2o~8 Aanhouden 

grote Bevindingen De commissie constateert dat de vliesgevel van de centrale hal nu is voorzien van een 
com. ~4-05-20~8 vakverdeling met grote vlakken en daarboven een reststrook met een eveneens 

verticale vakverdeling met smalle vlakken. De commissie kan zich hierin vinden. 
Ter weerszijden van de centrale hal wordt de glasgevel doorgezet tot de 'huisjes' en 
daarmee direct aangesloten. De commissie herhaalt en handhaaft haar vorige advies: 
De commissie is van mening dat dit de helderheid van het concept niei ten goede komt 
en geeft aan dat luifel en lamellen in het laatste travee moeten vervallen opdat het 
centrale halgebouw los komt van de 'huisjes' . Hier kan het terug liggende vlak langs de 
dakrand achter de belettering gewoon doorlopen in het laatste travee, waarbij de 
contravorm van de 'huisjes' wordt gevolgd. Dit zalook tot een werkbare bouwkundige 
oplossing leiden. 

Advies ~4-05-2m8 Aanhouden 

Bevindingen Opnieuw worden drie varianten aan de commissie voorgelegd. De 
l1. -06- 2018 oplossingen spitsen zich toe op de expressie van het centrale bouwdeel en 

de aansluiting daarvan op de bestaande 'huisjes'. 
Variant 1 en 2 gaan uit van een rechthoekig centraal transparant deel met 
ter weerszijden een dicht geveldeel dat aansluit op het huisjesprofiel. 
Variant 3 gaat uit van een vliesgevel die geheel transparant is uitgevoerd en 
alleen langs het huisjesprofiel is voorzien van een dichte band. 

De commissie constateert dat variant 3 niet tegemoetkomt aan de eerder 
door haar gemaakte opmerkingen. Een volledig glazen vliesgevel is in 
relatie tot de 'huisjes' een te dominante oplossing die in deze context niet 
passend wordt gevonden. 
Variant 2 beantwoordt wel aan de vraag een meerterughoudende oplossing 
te vinden voor het centrale bouwdeel dat meer rust brengt in het ensemble 
van gebouwen. De verticale pui-indeling geniet de voorkeur ten opzichte 
van variant 1 waarin een meer horizontale verdeling is aangebracht. 
Punt van aandacht is de uitwerking van het dichte vlak ter weerszijden van 
de qlaspui, bestaande uit horizontale qevelbekledinq, en boven de luifel dat 
bestaat uit een vlakke plaat dat als boeiboord is vormgegeven. 

De commissie kan op hoofdlijnen met variant 2 akkoord qaan, waarbij zij 
aangeeft dat de horizontale gevelbekleding ter weerszijden van de glaspui 
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en ook boven de luifel dient door te lopen en moet worden afgewerkt met 
een daktrim in plaats van een boeiboord. 

Criteria Gebiedsgerichte criteria en Grote bouwplannen 

Advies Akkoord op hoofdlijnen. 

5 Reclameaanvraaq I Aantal voorgaande behandelingen: 1. 

180055 Bouwadres Wilhelminalaan 56 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Reclameobject 
Omschrijving plaatsen reclames op de verschillende gevels van het pand 

Nota bouwwerken Reclame uitingen 
Code gemeente Z - 201.8-1.28 

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

grote Bevindingen De aanvrager is bij de behandeling aanwezig. 
com. 14-05-2018 Op een bestaand sportcentrum worden aan de oostgevel (op het dak), aan de zuidgevel 

(op de luifel met lichtreclame) en aan de noord-westgevel (op de gebouwgeve!), diverse 
reclame-uitingen aangebracht. De afmetingen zijn fors en zichtbaar vanuit de openbare 
ruimte. 
De nota bouwwerken geeft voor wat betreft reclame-uitingen aan dat de vormgeving, 
het materiaalgebruik, detaillering en kleuren afgestemd moeten worden op en 
harmoniëren moeten met de oorspronkelijke gevel; wanneer bij een reclame sprake is 
van een huisstijl kan hiervan worden afgeweken. 

De commissie is van mening dat alle voorgestelde reclame-uitingen in afmeting 
onevenredig groot zijn t. o. v. de architectuur van het sportcentrum. De borden tasten de 
gevelarchitectuur ernstig aan en onttrekken het gebouw zelfs deels aan het oog. De 
toegevoegde foto's naast het logo acht de commissie niet toelaatbaar. Het is niet 
duidelijk of er sprake is van een huisstijlindien dit wel het geval zou zijn, ziet de 
commissie geen aanleiding om af te wijken van hetgeen in de nota als voorwaarden 
t. a. v. de vormgeving wordt gesteld. 
Deze voorwaarden zijn: 
o Reclame vormt een onderdeel van de gevelarchitectuur en dient in samenhang met 
het gebouw te worden ontworpen. 
o Reclame op het dak (dit geldt ook voor luifels) zijn niet toegestaan. 
o Lichtreclames zijn niet toegestaan. 

De commissie constateert dat: 
o De reclame op de oostgevel zich op het dak bevindt; niet is toegestaan en bovendien 
veel te groot is uitgevoerd; 
o De reclame op de luifel aan de zuidzijde zich op het dak bevindt; niet is toegestaan en 
bovendien veel te groot is uitqevoerd, 
o De reclame op de luifel is voorzien van een lichtreclame; zie advies hieronder; 
o De reclame aan de noordzijde excessief groot is uitgevoerd voor de positie waar deze 
zich bevindt; niet is toegestaan en onvoldoende bescheiden in het gevelvlak is 
aangebracht (voor het doel nml. signalering naar de naastgelegen school), 

De commissie maakt ernstig bezwaar en overlegt met de aanvrager. Het bedrijfslogo is 
aangevuld met fotomateriaal. De commissie geeft in overweging de reclamevoering te 
beperken tot het logo met een beknopte verklarende tekst (Fitnessclub Monnickendam). 
Reclames op het dak zijn in alle gevallen niet toegestaan. De reclame op de luifel boven 
de ingang is eveneens niet toegestaan. 
In plaats daarvan geeft de commissie in overweging het logo met beknopte verklarende 
tekst (Fitnessclub Monnickendam) te beperken tot de voorzijde van de luifel. 
De commissie kan zich in verband met de grote afstand tot de Pierebaan voorstellen dat 
de reclame op de voorzijde van de luifel van uitstralend lieht mag worden voorzien. Dit 
in verband met het ontbreken van woningen in de directe omqevinq van de sporthal. 

Advies 14-05-2018 Niet akkoord, nader overleg 
Bevindingen De aanvragers zijn bij de planbehandeling aanwezig en lichten een 
1.1.-06-201.8 aangepaste aanvraag toe. 
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Aan de voorgevel is de lichtbak op de luifel verkleind ten opzichte van de 
aanvraag van 14 mei. 
Aan de zijqevel, langs het fietspad aan het water wordt tegen de gevel van 
de aangeluifde opbouween reclame-uiting geplaatst. 
Aan de achtergevel is de reclame-uiting ook verkleind. 

Na overleg kan de commissie akkoord gaan met één lichtbak op de luifel bij 
de entree, mits verkleind, omdat deze gevel grenst aan een parkeerplaats. 
Voor wat betreft de achtergevel heeft de commissie geen bezwaar indien de 
reclame-uiting meer naar beneden wordt qeplaatst, direct boven het 
antraciet geveldeel en in lijn met de onderkant van de gevelpui. 
Bij de meest zichtbare zijqevel, de gevellangs het fietspad, dient de 
reclame-uiting op het bakstenen geveldeel te worden qeplaatst, waarbij 
rekening wordt gehouden met de speklaag. Het plaatsten van losse letters 
op de gevel heeft de voorkeur. Tenminste de letter "F" los op de gevel 
plaatsen. 
Concluderend geeft de commissie vooralsnog een negatief advies 

Criteria Gebiedsgerichte criteria 
Advies Niet akkoord, nader overleq 
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