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Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie
Waterland

Commissie
Vergaderdatum
Vergaderlocatie

Waterland
18-04-2017
Gemeentehuis
Waterland

Aantal adviesaanvragen: 6 
Kleine commissie: 1 
Grote commissie: 5

Vastgesteld

Voorzitte

Secr. Are

Aanwezig ir. Miranda Reitsma (voorzitter); Arie Boezaard (monumentenlid); info. Nico 
Zimmermann (gemand, architectlid); Rinus Blok (burgerlid); ir. ing. í jef Kwakman 
(burgerlid); Sybren Bruinsma (plantoelichter); Willy Meekes (coördinator);

Bezoekers -W3 (gemachtigde), inzake Oude Zijds Burgwal 11 in Monnickendam 
-W3 (gemachtigde), inzake Rietgorspad 32 in Watergang 
-Aanvrager (), inzake Kanaaldijk 17 in Watergang 
-Architect en aanvrager, inzake Rietgorspad 30 in Watergang 
-Architect (), inzake Zeedijk 13 in Zuiderwoude

1 Preadvies (welstand) Aantal voorgaande behandelingen: 0

170036 Bouwadres
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Welstandsnota
Code gemeente 
Bestemmingsplan

Leeteinde 26 Broek in Waterland
Niet van Toepassing Beschermd dorpsgezicht

realiseren van een voetbalcourt
V. Bras
Historische kern Broek in Waterland
VO-2017-005
Voldoet aan bestemmingsplan

kLcom Bevindingen
18-04-2017

De commissie wil de aanvraag aanhouden. Aangezien er in de toekomst ook 
uitbreidingsplannen zijn voor de verenigingsgebouwen wil de commissie 
graag een totaalopzet zien van de terreininrichting en ontsluitingen, waarin 
ook de bevoorrading en eventueel parkeergelegenheid voor, onder andere 
fietsen is meegenomen.

Welstandscriteria Algemene welstandscriteria

kLcom Advies Aanhouden

2 Omqevingsvergunninq (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 0

170035 Bouwadres
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Welstandsnota
Code gemeente 
Bestemmingsplan

Oude Zijds Burgwal 11 in Monnickendam
Individuele woning Beschermd dorpsgezicht

Bouwen van een nieuwe woning
W. Hoekstra
Historische Kern Monnickendam 
z-2017-045
Voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na advies 
van welstandscommissie
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Bevindingen
18-04-2017

De gemachtigde en de aanvragerzijn bij de planbehandeling aanwezig.
Een eenlaagse woning met zadeldak, gelegen naast een toegangsweg naar 
een achtergelegen woning in de Kerkstraat, wordt gesloopt en hiervoor in 
de plaats komt een nieuwe woning.
Het betreft een eenlaagse woning met zadeldak en een entree in de 
zijgevel. In het zijdakvlak komt boven de entree een doorlopende dakkapel 
overtwee kozijnen, in hetzelfde dakvlak komen dakramen en 
zonnepanelen.
De straatgevel wordt iets opgetrokken en is voorzien van schouderstukken 
en een tuitgevel. De woning heeft aan de achterzijde een plat afgedekte 
aanbouw.

De commissie heeft geen bezwaartegen de massa en de ligging maar heeft 
een aantal aandachtspunten voor wat betreft de uitwerking van het 
ontwerp.
De woning is uitgewerkt in een historiserende stijl, op zich passend in het 
beschermd dorpsgezicht maar er dient meer aandacht te komen voor de 
gevelopeningen in de voor- en zijgevel, deze zijn nu te laag in de gevel 
gepositioneerd en qua afmeting kleiner dan gebruikelijk in het straatbeeld 
en daardoor niet in verhouding.
De commissie geeft als aanbeveling mee de afmeting van de raamkozijnen 
in de voor- en zijgevel meer af te stemmen op de afmeting van kozijnen in 
de omgeving, en het aantal in de voorgevel terug te brengen tot twee.
Tevens zijn de zonnepanelen prominent aanwezig en zichtbaar vanuit de 
openbare ruimte.
Ook de aansluiting van het dakvlak op de achtergevel met betrekking tot de 
kantpannen is niet kenmerkend voor het beschermd dorpsgezicht. Omdat 
deze aansluiting zichtbaar is vanuit de openbare ruimte, dient de aansluiting 
op de gemetselde achtergevel te worden gerealiseerd met een verholen 
goot.

Concluderend gaat de commissie niet akkoord, de schaal en maatopbouw 
van de gevels en de aansluiting van het zichtbare dakvlak op de achtergevel 
dienen aangepast te worden.

Op voorhand geeft de commissie aan dat zonnepanelen ten minste 3 meter 
achter de voorgevel dienen te liggen en alleen zijn toegestaan op delen van 
dakvlakken die niet of nauwelijks zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte.
Als overweging geeft de commissie mee de zonnepanelen te plaatsen op de 
aanbouw en de dakvensters te verplaatsen naar de noordqevel.

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en loketcriteria

Advies Niet akkoord, nader overleg

Mon. advies Niet akkoord, nader overleg

3 Preadvies (welstand) Aantal voorgaande behandelingen: 0

170033 Bouwadres
Soort bouwwerk
Omschrijving
Aanvrager
Architect
Welstandsnota
Code gemeente 
Bestemmingsplan

Zeedijk 13 in Zuiderwoude
Individuele woning
oprichten woonhuis met bijgebouw
B. de Jong - Elder
Paul Seuntjes
gebiedsgericht Landelijk gebied
VO-2017-007
Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 
binnenplanse afwijking

Bevindingen
18-04-2017

De architect en de aanvrager zijn bij de planbehandeling aanwezig.
Op de locatie waar een woning wordt gesloopt komt een nieuw te bouwen
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woning: tweelaags met een zadeldak (langsgevel) met schuin daarachter 
een vrijstaand bijgebouw van één bouwlaag met zadeldak.
De entree ligt aan de achterkant, bij het bijgebouw.

Toe te passen materialen: donkere strakke antraciet dakpan, of een zinken 
roeven- achtig dak. De begane grond gevel wordt uitgevoerd in baksteen en 
de bovenverdieping krijgt een kunststof gevelbekleding in de kleur 
grijs/bruin (houtgelijkend materiaal).

Als variant wordt er eenzelfde woning voorgelegd maar dan afgedekt met 
een schildkap.

De commissie heeft een sterke voorkeur voor de woning met zadeldak die 
zich goed voegt in de landelijke omgeving. Het voorliggende ontwerp is 
overtuigend en de commissie kan hier op hoofdlijnen mee akkoord gaan. Zij 
ziet een bemonstering en een uitgewerkte tekening graag tegemoet.

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria

Advies Akkoord op hoofdlijnen

4 Preadvies (welstand) Aantal voorgaande behandelingen: 0

170034 Bouwadres Rietgorspad 32 in Watergang
Soort bouwwerk Individuele woning
Omschrijving oprichten woonhuis met bijgebouw
Aanvrager A. Mommer
Architect W3
Welstandsnota gebiedsgericht Landelijk gebied
Code gemeente vo-2017-025
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan

Bevindingen De gemachtigde is bij de planbehandeling aanwezig. Op een lege kavel in de
18-04-2017 hoek van het plangebied wordt een volgend ontwerp voorgelegd: woning 

met een T- plattegrond, de entree in het midden van de lange voorgevel en 
drie dakkapellen in het voorgeveldakvlak.
De kap van het staartstuk is lager dan de kap van het hoofdvolume en 
voorzien van zonnepanelen en een dakkapel in het rechterdakvlak.
Op de kavel komt ook een houten schuur met kap en in de kopgevel een 
garagedeur.

De commissie kan op hoofdlijnen akkoord gaan maar vraagt zich af waarom 
het staartstuk lager is dan het hoofdvolume. Het zou het beeld ten goede 
komen als het staartstuk is geïntegreerd in de architectuur waardoor het 
ontwerp meer alzijdig wordt.
De commissie is op hoofdlijnen akkoord en ziet de uitwerking en 
materiaalkeuze graag tegemoet.

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria

Advies Op hoofdlijnen akkoord

5 Preadvies (welstand) Aantal voorgaande behandelingen: 0

170030 Bouwadres
Soort bouwwerk
Omschrijving
Aanvrager
Architect
Welstandsnota
Code gemeente 
Bestemmingsplan

Rietgorspad 30 in Watergang
Individuele woning
uitbreiden woonstolp aan de zijgevel
S. Schouten
Kraal architecten 
gebiedsgericht Landelijk gebied 
z-2017-056
Voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na advies
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van welstandscommissie

Bevindingen
18-04-2017

De architect en de aanvrager zijn bij de planbehandeiing aanwezig.
Het betreft een nieuw te bouwen, gedeelde en reeds vergunde stolp met 
topgevel aan de voorzijde. De twee entrees bevinden zich ook in de 
voorgevel.
De aanvraag betreft het plaatsen van een aanbouw aan de linker zijgevel 
voorzien van een kapvorm die door de goot steekt. De uitbouw wordt 
uitgevoerd met een breed, zinken kader met een pui van glas.

Aangezien het totaalvolume voldoet aan de opvallende ruimtelijke vorm en 
stijlkenmerken van een stolp dient de aanvraag getoetst te worden aan de 
objectgerichte criteria geldend voor stolpen:
Een stolpboerderij verdraagt moeilijk een ander aangebouwd gebouw dan 
een staartstuk; soms behoort een bescheiden serre aan de zij- of 
achtergevel tot de mogelijkheden.
Aangezien de beoogde aanbouw door de commissie niet gezien wordt als 
een bescheiden toevoeging aan de stolp kan zij niet akkoord gaan met de 
aanvraag.
Gezien het bovenstaande voldoet de aanvraag niet aan redelijke eisen van 
welstand.

Welstandscriteria Gebieds- en objectgerichte criteria

Advies Niet akkoord, nader overleg

6 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0

170032 Bouwadres Kanaaldijk 17 in Watergang
Soort bouwwerk Individuele woning
Omschrijving uitbreiden woonhuis
Aanvrager M. Blom
Welstandsnota lint Watergang
Code gemeente Z-2017-057
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan

Bevindingen De aanvragers zijn bij de planbehandeiing aanwezig.
18-04-2017 Het betreft een woning met kap met een verschoven aanbouw aan de 

achterzijde ook met kap. De 'open' oksel wordt nu ingevuld. Tevens wordt 
de bestaande kap van de aanbouw opgehoogd en aangesloten op de kap 
van het hoofdvolume waardoor nu een doorlopend vlak ontstaat.

De commissie gaat niet akkoord met de aanvraag tenzij op begane grond 
niveau de nieuwe gevel aan de zuidzijde een kleine verkenning krijgt (een 
steen, ongeveer 20 cm) om het verschil in massa en vormgeving tussen 
hoofdvolume en bijgebouw te accentueren.

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria

Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan
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