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Aanwezig Marina Roosebeek (plv. voorzitter): Arie Boezaard (monumentenlid) ing. Nico 
Zimmermann (gemand. architectlid), Rinus Blok (burqeriid): ir. ing. ~ief Kwakman 
(burqerlid); Marieke Leeverink (plantoelichter), Willy Meekes (coördfnator)j 

Bezoekers - gemachtigde, inzake Molengouw 38, Broek in Waterland 
- aanvrager, inzake Zuideinde 17-19 Broek in Waterland 
- aanvrager, inzake Zuideinde 10 Broek in Waterland 
- aanvrager, inzake Kerkbuurt 155 Marken 
- architect, inzake Overlekergouw 2, Broek in Waterland 
- gemachtigde en architect, inzake Noordmeer r, Broek in Waterland 
- gemachtigde Noordmeerweg 10, Broek in Waterland 

1 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 1 

170098 Bouwadres Bloernendaal j in Monnickendam 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving plaatsen dakkapel in de zijgevel van het woonhuis 
Aanvrager F. Meij 
Architect Ontwerpstudio WL 
Welstandsnota historische kern Monnickendam 
Code gemeente Z-2017-187 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

kleine Bevindingen De aanvraag betreft een dakkapel, hoog ±2,40 m in het linker zijdakvlak van 
com. 16-10-2017 een een-laaqse woning met mansardekap. De dakrand heeft een hoogte 

van ±O,34 m. 
De dakkapel voldoet qua hoogte niet aan de objectgerichte 
welstandscriteria en steekt bovendien door in het bovenste deel van de 
mansardekap. Ook de hoogte van de dakrand is met 0,34 monvoldoende 
afgestemd op de architectuur van de woning. 
De commissie stelt vast dat de aanvraag niet voldoet aan de objechtgerichte 
criteria voor dakkapellen in de welstandsnota en ziet geen reden om hiervan 
af te wijken. Zij vraagt aandacht voor meer afstemming van de 
dakranddetaillering op die van de bestaande woning (hoogte maximaal 25cm. 

Advies 16-10-20:1.7 Niet akkoord, nader overleg 

kl_cam Bevindingen De dakkapel is in hoogte aangepast en verlaagd tot op de knik in de 
13-11-2017 mansardekap. Ook de dakrand is teruggebracht naar 250 mm. De hoogte 

van de dakkapel blijft binnen de maximale hoogte van 175 m en is hoger dan 
de toegestane hoogte van l,50 m. De commissie stelt echter vast dat de 
hellingshoek van de mansardekap en de positie van de onderdorpel van de 
dakkapel een grotere hoogte rechtvaardigt waarmee de aanvraag voldoet 
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aan redelijke eisen van welstand. De commissie gaat akkoord met de 
aanvraag. 

Welstandscriteria Objectgerichte criteria 

kl_cam Advies Akkoord 

2 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

1.7°1.°3 Bouwadres Molengouw 38 Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving oprichten bijgebouw 
Aanvrager R. Roeleveld 
Architect W3 
Welstandsnota lint Broek in Waterland 
Code gemeente Z-2W7-1.94 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 

kl_cam Bevindingen De gemachtigde is aanwezig en licht het plan toe. Een bestaande schuur 
1.3-n-201.7 met kap wordt gesloopt en op dezelfde bouwvlek wordt een nieuwe schuur 

geplaatst: qua massa iets langer en met een houten dubbele deur in de 
voor(kop-)gevel. In de achtergevel worden gevelopeningen met luiken 
geplaatst op begane grond niveau en de topgevel wordt voorzien van glas. 
De zijgevel gericht naar de tuin krijgt in het midden een topgevel. De 
zijgevel grenzend aan de erfgrens is gesloten. 
De schuur wordt in potdekselwerk uitgevoerd, kleur zwart, met een houten 
bakgoot, rode dakpannen en een gemetselde plint. 
De commissie gaat akkoord met de aanvraag. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

kl_cam Advies Akkoord 

3 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) I Aantal voorgaande behandelingen: a 

1.7°1.°7 Bouwadres Zuideinde 1.0 Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning Rijksmonument 
Omschrijving bouwen van een aanbouwen intern verbouwen van de woning 
Aanvrager J. Altena 
Welstandsnota Monumenten / historische Kern Broek 
Code gemeente Z-201.7-1.95 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevind ingen De gemachtigde, de aanvrager en de bewoner van de belendende woning 
1.3-n-201.7 zijn bij de planbehandeling aanwezig. De betreffende woning, een houten 

huis uit de 1.9de eeuw, is aangewezen als rijksmonument. 
Een afgevaardigde van de commissie heeft een bezoek ter plaatse gebracht. 

Het betreft een woning met een topgevel als voorgevel en een schuin 
dakvlak (schilddak) aan de achterzijde. Aan de achterzijde wordt een 
aangeluifde aanbouw geplaatst die onder de goot aansluit. Hierbij loopt de 
zijgevel grenzend aan de erfgrens door. 
Intern vindt er op de begane grond een uitbreiding van de badkamer plaats 
en op de verdieping worden ruimtes samengevoegd. 
De commissie heeft geen bezwaar tegen de interne aanpassingen, er 
worden geen bijzondere waarden aangetast en het houtskelet blijft 
behouden. Tevens constateert zij dat de afstand tot de achterliggende 
woning voldoende is. De dichte zijgevelap de erfgrens zal worden 
uitgevoerd in donker potdekselwerk. 
De commissie heeft geen bezwaar en gaat akkoord met de aanvraag. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 
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Advies Akkoord 

Mon. advies Akkoord 

4 Preadvies (monument) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

170106 Bouwadres Zuideinde 17-19 Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning Gemeente/ijk monument 
Omschrijving verbouwen van de woning 
Aanvrager W. Smeenk - Galama 
Welstandsnota Monumenten / Historische kern Broek 
Code gemeente VO-2m7-056 
Bestemmingsplan Anders 

Bevindingen Het betreft een twee- onder- een- kapwoning waarvan beide eigenaars bij 
~3-n-20~7 de planbehandeling aanwezig zijn. Het blokje maakt deel uit van een 

ensemble van twee blokjes (vier duplexwoningen), gebouwd in ~950 en 
aangewezen als gemeentelijk monument. 
De woningen hebben één bouwlaag en zijn voorzien van een hoge kap met 
op de kopgevels een wolfseinde. De entree van de woningen ligt in de 
zijgevel. Achter de woningen staan twee tegen elkaar aangelegen 
(vrijstaande) bijbehorende bouwwerken. 

De aanvraag betreft het verwijderen van de bestaande schuurtjes en het 
plaatsen van nieuwe volumes op dezelfde plek en deze worden verbonden 
met het hoofdvolume. Bij de rechter woning ontstaat een langgerekte 
uitbouw met stalen kozijnen en horizontaal geplaatste rabatdelen. De linker 
woning krijgt dezelfde langgerekte uitbouw met een dichte deur en een 
glazen openslaande deur en verticaal geplaatste rabatdelen. In de oksel 
wordt een glazen aanbouw geplaatst die iets terug ligt van de zijgevel. 
In de achtergevel van de linker woning wordt de bestaande drieraams 
dakkapel uitgebreid met twee ramen. 
In de voorgevel van beide woningen wordt een bestaande gevelopening 
(drieraams) gewijzigd in openslaande deuren. 

Conform het welstandsbeleid dient het welstandstoezicht bij te dragen aan 
het maximaal behouden van de architectonische en culturele kwaliteiten 
van de beschermde monumenten. Hierbij dient bij vervanging van 
onderdelen van het gebouw de detaillering conform de oorspronkelijke 
detaillering te zijn. Ook detaillering van aanbouwen en andere 
toevoegingen dienen aan te sluiten bij die van het hoofdgebouw. 
Tevens mag bij een dakkapel (geplaatst op een monument dus vergunning 
plichtig) de afstand tot de kilkeper of hoekkeper nergens kleiner zijn dan 
0·90m., en de breedte niet meer dan 50% van de gemiddelde breedte van 
het dakvlak. 

De commissie maakt bezwaartegen de beoogde dakkapel aan de 
achterzijde, deze dient te voldoen aan de objectgerichte criteria voor 
vergunning plichtige dakkapellen. 
Voor wat betreft de uitbreiding aan de achterzijde van beide woningen is de 
commissie van mening dat deze qua oppervlakte dient te voldoen aan het 
bestemmingsplan, tevens dient de uitwerking meer afgestemd te zijn op het 
bijbehorende hoofdvolume, dus uitvoeren in metselwerk en het afstemmen 
van de details. 
De aanvraag wordt gezien het bovenstaande aangehouden. 

Welstandscriteria Gebieds- en objectgerichte criteria 

Advies Aanhouden 

Mon. advies Aanhouden 

Commissievergadering Monumenten- en Welstandscommissie Waterland 13-11-2017 3 



5 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 1 

1.7°°74 Bouwadres Kerkbuurt 1.55 Marken 
Soort bouwwerk Individuele woning Beeldbepalend pand 
Omschrijving aanbrengen doorgang tussen 2 kappen 
Aanvrager J. Vermeer 
Welstandsnota Historische Kern Marken 
Code gemeente VO-2017-023 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

grote Bevindingen De aanvragers zijn bij de planhandeling aanwezig evenals een toehoorder vanuit de 
com. 24-°7-2017 Ver. Oud Marken. 

Het betreft een beeldbepalende woning: eenlaags en uitgevoerd in donker hout met een 
zadeldak en een bijvolume, ook met kap dwars op de kap van het hoofdvolume. 
Tussen de kopgevel van het hoofdvolume en de kap van het bijvolume wordt een 
tussenlid (met rechte zijwangen) geplaatst, uitgevoerd in zink. Hiertoe wordt intern de 
trap verdraait en geeft zo ook toegang tot de zolder van het kleine volume. 

De commissie maakt bezwaar tegen het tussenlid, deze is zichtbaar vanuit de openbare 
ruimte en wordt qua massa en materiaalkeuze niet passend bij de woning en binnen het 
beschermd dorpsgezicht gevonden. 
De commissie geeft als overweging mee de doorgang te versmallen naar maximaal 
1.50m uitwendig en deze uit te voeren met een plat bitumen gedekt dakje en houten 
zijwangen, zodat het tussenlid minder zichtbaar en minder dominant is. 
Vooralsnog gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag. 

Advies 24-07-2017 Niet akkoord, nader overleg 

Man. Advies 24-07- Niet akkoord, nader overleg 
2017 

Bevindingen De eigenaar en een toehoorder zijn aanwezig en vragen uitleg over het 
13-11-2017 advies. 

Na overleg gaat de commissie vooralsnog niet akkoord met de aanvraag 
tenzij het tussenlid wordt versmald, deze dient los te blijven van de 
boeidelen en qua maat dient de breedte gemeten te worden vanuit het 
midden van de topgevel en dan aan beide zijden even breed. De doorgang 
dient uitgevoerd te worden met houten zijgevels en een plat zinken dakje. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan 

Man. advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan 

6 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 1 

1.7°1.02 Bouwadres Overlekergouw 1. in Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Bedrijfsgebouw 
Omschrijving oprichten van een bijgebouw met B&B en zorgboerderij 
Aanvrager N. Spaans 
Architect Bouwkundig Ontwerp en Tekenburo de Jong 
Welstandsnota gebiedsgerichte criteria Landelijk gebied 
Code gemeente VO-2017-028 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 
grote Bevindingen De aanvrager is bij de planbehandeling aanwezig. Het betreft een agrarisch perceel met 
com. 30-10-2017 een bedrijfswoning en opstallen. Een van de volumes wordt gesloopt en vervangen door 

een nieuw gebouw met een zorgfunctie. Het wordt een samengesteld volume 
bestaande uit een kaakberg met een aangeluifde aanbouw, een voorhuis (met topgevel) 
en een rechthoekig, plat afgedekt volume aan de zuidzijde. Op dit volume wordt een 
balkonhek geplaatst ten behoeve van een dakterras. 
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De commissie stelt vragen over de kaakberg met aanluifing die nogal hoog aansluit 
maar die in dezelfde lijn als de kap van de kapberg doorloopt. Wellicht is een andere 
(dak) helling mogelijk. 
Voor wat betreft het schotwerk van de kaakberg is de commissie van mening dat er 
horizontaal schotwerk toegepast dient te worden. Dit geeft een rustiger beeld en is 
meer gebiedseigen. Het dakterras met het balkonhek op het volume aan de zuidzijde is 
zichtbaar vanuit het landschap en wordt niet passend gevonden in het totaalbeeld. 
Conform het welstandsbeleid dienen dakterrasafscheidingen in principe van metaal te 
zijn met spijlen waardoor een grote openheid ontstaat, de kleur dient donker te zijn en 
het hekwerk dient ruimt binnen de dakrand geplaatst te worden. Gezien het 
bovenstaande ziet de commissie graag een meer bescheiden balkonhek. 
Ook de korte nok van de kaakberg verdient nog aandacht. Een piramidedak van een 
kaakberg heeft in principe geen nok. 
Met de bovenstaande opmerkingen kan de commissie op hoofdlijnen akkoord gaan. 

Advies 30-10-2017 Akkoord op hoofdlijnen 

Bevindingen De architect is aanwezig en licht de aanpassingen toe: de kaakberg krijgt nu 
~3-n-2O~7 een 'echt' piramide dak (zonder korte nok) en het balkonhek is transparant 

en wordt over het hele terras teruggeplaatst. Het balkonhek zelf krijgt de 
kleur van de achterliggende gevel zodat deze minder opvallend wordt. 
Aandachtspunt blijft het schotwerk, de commissie is van mening dat er 
gekozen dient te worden voor traditioneel, horizontaal potdekselwerk. 

Concluderend kan de commissie op hoofdlijnen akkoord gaan met de 
aanvraag met als aandachtspunt het toepassen van horizontaal 
potdekselwerk voor de kaakberg. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 

7 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 2 

170010 Bouwadres Noordmeer 1 Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving renoveren en verbouwen stolp 
Aanvrager M. van Doorik- Erners 
Architect W3 
Welstandsnota gebiedsgericht Landelijk gebied en objectgericht stolpen 
Code gemeente Z-20~7-~89 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

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

Advies 06-02-2017 Aanhouden 

kleine Bevindingen In de vier gevels van een stolp worden raam- en deurkozijnen toegevoegd. In de 
com. 20-02-2017 oostgevel worden de bestaande raamkozijnen vervangen door 3 brede verdieping hoge 

glaspuien. In de zuidgevel (tevens voorgevel) wordt een raamkozijn toegevoegd als 
bestaand en de bestaande voordeur vervangen door een glasdeur. In de noordgevel 
worden de twee bestaande staldeuren vervangen door deurkozijnen met bovenlicht. De 
westgevel is, samen met de zuidgevel, het meest zichtbaar vanaf de openbare ruimte 
en zal worden voorzien van een nieuwe entreedeur met twee nieuwe raamkozijnen, 
uitgevoerd als die in de bestaande woning aanwezig zijn. De bestaande stalramen 
zullen worden vervangen doorgelijkvormige nieuwe stalramen. 

De commissie is van mening dat de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie als 
stolpboerderij wordt gerespecteerd. Het openmaken van de oostgevel met grote 
glaspuien is vanuit de openbare ruimte nauwelijks zichtbaar maar tast de gevelmassa 
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teveel aan. De bovenlichten boven de nieuwe deuren in de noordgevel acht de 
commissie te rijk voor het oorspronkelijke stalbeeld. 
De commissie kan op hoofdlijnen akkoord gaan en vraagt aandacht voor de volgende 
onderdelen. De middelste glaspui in de oostgevel dient in de breedte te worden 
teruggebracht tot 4 raamdelen en de bovenlichten boven de nieuwe deuren in de 
noordgevel dienen te vervallen. 

Advies 20-02-2017 Akkoord op hoofdlijnen 

Bevindingen De aanvragers en de architect zijn bij de planbehandeling aanwezig en 
~3-:n-2m7 lichten de aanpassingen toe. De bovenlichten in de noord-(achter) gevel zijn 

komen te vervallen en de breedte van de schuifpui in de oostgevel is 
afgestemd op het vierkant. 
De commissie constateert nu dat er in alle dakvlakken velux dakramen 
worden geplaatst. Dit aantal dient beperkt te worden zodat het dakvlak 
minder wordt aangetast. 
De commissie heeft geen bezwaar tegen de twee beoogde dakvensters in 
het voorgeveldakvlak en de vijf voorgestelde da kvensters in het 
achterdakvlak maar is van mening dat er één dakvenster mogelijk is per 
zijda kvla k. 
Concluderend gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag tenzij het 
aantal dakramen in de zijdakvlakken wordt aangepast. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan 

8 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

:1.7°:1.°5 Bouwadres Noordmeerweg :1.0 in Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving verbouwen en uitbreiden woonhuis en oprichten bijbehorend bouwwerk 
Aanvrager W3 
Architect W3 
Welstandsnota historische kern Broek in Waterland 
Code gemeente Z-20~7-202 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijkinq 

Bevindingen De gemachtigde is aanwezig om het plan toe te lichten, het betreft een 
~3-U-20~7 uitbreiding en het plaatsen van een nieuw vrijstaand bijbehorend 

bouwwerk. 
Bij de éénlaagse woning met langskap worden gevelwijzigingen toegepast. 
De gevelopening rechts van de entreedeur wordt vervangen door twee 
gevelopeningen, de entreepartij wordt anders ingevuld en de linker 
gevelopening wordt vervangen door openslaande terrasdeuren. Boven de 
voordeur komt een dakkapel voorzien van een fronton en 'oortjes'. In de 
linker zijgevel worden extra gevelopeningen geplaatst, en aan de 
rechterzijgevel komt een terugliggende aanbouw voorzien van een kap. 
Tevens wordt het volume aan de achterzijde uitgebreid met een aanbouw 
voorzien van een dwarskap. In zowel het achterdakvlak van de zij- aanbouw 
als het hoofdvolume wordt een dakkapel geplaatst met dezelfde 
detaillering als de dakkapel in het voordakvlak. 
De twee losstaande bijbehorende bouwwerken komen te vervallen en 
vervangen door één volume, achter op de kavel geplaatst. 

De commissie heeft op zich geen bezwaar maar heeft wel een aantal 
aandachtspunten. 
De openslaande terrasdeur met stapeldorpels in de voorgevel wordt niet 
passend gevonden, en de dakkapel boven de entreedeur is nu dominant in 
beeld aanwezig, deze dient kleiner en sober te worden gedetailleerd. Ook 
de dakkapellen in de achtergevel dienen vereenvoudigd te worden. Er dient 
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aandacht te zijn voor de twee openslaande deuren in de achtergevel. Hier 
dient de tussenspijl verwijderd te worden. 

Het hoofdvolume dient uitgevoerd te worden met een bakstenen plint, een 
rabat houten voorgevel en potdekselwerk voor de zij- en achtergevels. 
Het bijgebouw wordt uitgevoerd in hout met potdekselwerk in de topgevel. 
Concluderend gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag tenzij aan 
bovenstaande aandachtspunten wordt voldaan. 

Welstandscriteria Gebieds- en objectgerichte criteria 

Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan 

9 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 3 

170067 Bouwadres Broekermeerdijk 30e Watergang 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving oprichten woonhuis 
Aanvrager C. Powell 
Architect VDM woningen 
Welstandsnota gebeidsgericht Landelijk gebied 
Code gemeente Z-20l7-208 

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 
binnenplanse afwijking 

grote Bevindingen De adviseur en opdrachtgever zijn bij de planbehandeling aanwezig. 
com. ~0-07-20~7 Het betreft een voormalige bedrijfslocatie waar vier nieuwe woningen komen. Het 

voorliggende ontwerp is de laatste van de vier en komt iets meer naar de weg toe te 
liggen ten opzichte van de naastgelegen woning. 
De woning heeft één bouwlaag met een zadeldak en wordt uitgevoerd in een 
zalmkleurige baksteen met een topgevel die deels wordt ingevuld met ruw horizontaal 
hout en is voorzien van een makelaar. 
In de voorgevel komen drie gevelopeningen en op de verdieping twee. In het midden van 
de linker gevel komt de entree met links en rechts daarvan een gevelopening. De 
gevelopeningen op de begane grond worden voorzien van T-vensters zonder raamhout. 
Materialen: plint mangaan steen met een donkere voeg, zalmkleurige steen met een 
donkere voeg, houten kozijnen. Het dak is belegd met antraciet keramische dakpannen. 
De commissie heeft geen bezwaar tegen de massa en vorm en materiaalkeuze. 
Aandachtspunt is de uitwerking van de kozijnen en de toepassing van hout in het 
bovenste deel van de topgevel. De beoogde houten topgevel dient uit het ontwerp 
gehaald te worden of worden doorgezet tot de onderkant van de goot en van verticaal 
hout voorzien. In de gevels is de verhouding van de kozijnen niet kloppend, deze dienen 
als schuifraam met bovenlicht en in de juiste verhoudingen en dieptewerking te worden 
uitgevoerd. Tevens adviseert de commissie de kozijnen aan de voorgevel uit te voeren 
met raamhout. 
Concluderend gaat de commissie vooralsnog niet akkoord met de aanvraag. 

Advies ~0-07-20~7 Niet akkoord, nader overleg 

grote Bevindingen Het plan is aangepast: de houten topgevel wordt tot aan de onderkant van de goot 
com. 24-07-2027 doorgezet, de kozijnen zijn voorzien van een bovenlicht en op de verdieping zijn de 

kozijnen voorzien van raamhout. 
De commissie constateert dat er nog niet volledig aan haar opmerkingen is voldaan en 
handhaaft derhalve haar advies: in de gevels is de verhouding van de kozijnen niet 
kloppend, deze dienen als schuifraam met bovenlicht en in de juiste verhoudingen en 
dieptewerking te worden uitgevoerd. 
De aanvraag wordt aangehouden. 

Advies 24-07-20~7 Aanhouden 

grote Bevindingen Er wordt een aangepaste tekening voorgelegd en de commissie constateert dat aan 
com. 07-08-20~7 haar opmerkingen is voldaan en gaat akkoord met de aanvraag. 

Advies 07-08-20~7 Akkoord 

Bevindingen De details en de definitieve tekening worden voorgelegd waaruit blijkt dat 
l3-ll-2Ol7 er hoog in het linker dakvlak zonnepanelen worden geplaatst. 
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De commissie gaat niet akkoord met de aanvraag tenzij het detail van het 
raamhout staat aangegeven op tekening met beglazing. En de commissie 
vraagt zich af of de topgevel in hout wordt uitgevoerd zoals besproken. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan 

10 

17°104 

Omgevingsvergunning (verbouwing) 
Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 
Bevindingen 
13-11-2017 

Welstandscriteria 
Advies 

I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

Moeniswerf 10 op Marken 
Kleine bouwwerken bij woningen 
plaatsen dakkapel in voorgevel dakvlak 
A.M. van Altena 
Tekenbureau Van Assen 
historische kern Marken en objectgericht voor dakkapellen 
Z-2017-216 

Voldoet aan bestemmingsplan 
Bij een vrijstaande woning met een aangeluifde langskap wordt aan de 
voorzijde een drieraams dakkapel met kroonlijst in de goot geplaatst. De 
commissie constateert dat de dakkapel erg dicht op de zijgevel komt te 
liggen. 

Conform het welstandsbeleid is de Moeniswerf landschappelijk bijzonder en 
waardevol. Het welstandstoezicht is gericht op het handhaven, herstellen 
en het versterken van de ruimtelijke karakteristiek en de samenhang van 
het gebied. Aanpassingen dienen te worden uitgevoerd conform de 
architectonische vormtaal van het hoofdgebouwen dakkapellen dienen 
ondergeschikt te zijn toegevoegd. Tevens dienen dakkapellen op een 
bepaalde afstand van de goot geplaatst te worden, de afstand tot de 
hoekkeper mag nergens kleiner zijn dan o.qorn. en de breedte is niet meer 
dan 50% van de gemiddelde breedte van het dakvlak met een maximum van 
3·m. 

Gezien het bovenstaande gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag, 
de beoogde dakkapel voldoet niet aan de objectgerichte criteria voor 
dakkapellen en de dakkapel dient meerte zijn afgestemd op het 
hoofdvolume. De beoogde standaard dakkapel past niet qua massa en qua 
karakter bij de bijbehorende woning en in zijn omgeving. 
De commissie vraagt overleg met de architect. 
Gebieds- en objectgerichte criteria 
Niet akkoord, nader overleg 
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