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Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie 
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Commissie 
Vergaderdatum 
Vergaderlocatie 

Waterland 
~8-09-20~7 
Gemeentehuis 
Waterland 

Vastgesteld: 
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Secr../Arch: 

»> jfL--·· 

Aantal adviesaanvragen: 9 
Waarvan herhalingen: 4 
Kleine commissie: 2 

Gemandateerd: 2 

Grote commissie: 5 

Aanwezig ir. Miranda Reitsma (voorzitter); ir. Anke Zeinstra (plv. gemand. arc~itectlid); Arie 
Boezaard (monumentenlid); Rinus Blok (burgerlid); Marieke Leeverinkg (plantoelichter 
monumenten); Sybren Bruinsma (plantoelichter); Willy Meekes (coördinator); 

Bezoekers Gemandateer en kleine commissie: 
-aanvrager 0, inzake Galgeriet 8 en ~oA in Monnickendam 
-aanvrager 0, inzake Herengracht 3 in Monnickendam 
Grote commissie: 
-architect 0, inzake Uitdammer Dorpsstraat 29 Uitdam 
-architect 0, inzake Kerkplein n Broek in Waterland 
-architect 0, inzake Zeedijk ~3 Zuiderwoude 
-aanvrager 0, inzake Markermeerdijken 
-medewerker RO 0, inzake N247 Broek in Waterland 

~ Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: ~ 

:1.70084 Bouwadres Galgeriet 8 en :1.oA in Monnickendam 
Soort bouwwerk Bedrijfsgebouw 
Omschrijving gedeeltelijk verhogen van de goot in de straatgevel 
Aanvrager gemeente Waterland 
Welstandsnota bedrijventerrein Galgeriet - Monnickendam 
Code gemeente Z -2o~7-~59 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen De gebouwbeheerder van de gemeente is bij de planbehandeling aanwezig. 
°4-09-2m7 Bij een industriegebouw worden de daken vervangen. Voor een deel van de straatgevel 

wordt een dakkapel/dakopbouw voorgesteld, zodat er werkplekken op de verdieping 
gemaakt kunnen worden. Een houten kozijn wordt aangevraagd ter breedte van de 
twee overheaddeuren en de tussenliggende metselwerk penant op de begane grond. 
Nog niet duidelijk is of de goot ervoor langs loopt en waar de zijwangen van gemaakt 
worden. 
Omdat de verdiepingsvloer veel lager ligt dan de goot is een standaard dakkapel die vrij 
blijft van de goot bij dit gebouw niet mogelijk. 

Het welstandstoezicht is hier gericht op handhaven van de basiskwaliteit, nieuwe 
toevoegingen moeten bijdragen aan behoud of verbetering van de basiskwaliteit. 
De commissie is van mening dat een dergelijke ingreep hier wel mogelijk is, maar dat 
gezocht moet worden naar een oplossing met meer architectonische kwaliteit. Zij stelt 
voor een vorm te kiezen die ook de verdieping met de begane grond verbindt, 
bijvoorbeeld in de vorm van een lijstwerk. 

Advies 04-09-20~7 Niet akkoord, nader overleg 
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gemand. Bevind ingen De gebouwbeheerder van de gemeente is bij de planbehandeling aanwezig en legt 
l8-og-20l7 een aangepast plan voor. Er is nu een lijstwerk aangebracht rondom de dakkapel en 

overheaddeuren. Uitgevoerd in multiplex, scm voor de metselwerk gevel. De kleur 
wordt donkergrijs zoals de bestaande randen. De commissie constateert een 
verbetering en gaat akkoord met de aanvraag. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

gemand. Advies Akkoord 

2 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

l.70090 Bouwadres Karn 62 Monnickendam 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving plaatsen dakkapel in het voorgevel dakvlak 
Aanvrager I. Arends 
Architect Tekenbureau Van Assen 
Welstandsnota objectgerichte criteria voor dakkapellen 
Code gemeente Z-20l7-l82 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen Er wordt een drieraams dakkapel in de voorgevel aangevraagd. De dakkapel 
l8-og-20l7 voldoet grotendeels aan het gestelde in de nota, met uitzondering van de 

afstand tot de bouwmuur. Deze is 55cm in plaats van de vereiste gocm. 
Omdat er echter in de omgeving al meer dakkapellen op een dergelijke 
wijze zijn vergund gaat de commissie akkoord. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

gemand. Advies Akkoord 

3 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

l.70088 Bouwadres Zuideinde 33 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning Rijksmonument 
Omschrijving legaliseren van een geplaatste gevelsteen 
Aanvrager J. Klok 
Welstandsnota Historische kern Monnickendam / beschermde monumenten 
Code gemeente Z-20l7-l75 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

kl_cam Bevindingen 
l8-og-20l7 

Op l7 maart 2014 is in het kader van de handhavingszaak al een advies 
afgegeven: 
Het betreft een zonder vergunning geplaatste gevelsteen in de voorgevel van 
een rijksmonument. De gevelsteen is geplaatst in het vlak tussen het middelste 
kozijn op de begane grond en het enige raam op de verdieping. 
De commissie betreurt het feit dat de steen al geplaatst is zonder overleg 
aangezien zij niet erg enthousiast is over de locatie van de gevelsteen. Deze 
verstoort de harmonie van de gevel. Een meer logische locatie zou boven de 
voordeur zijn geweest. 
Aangezien het verplaatsen van de steen meer schade aan het metselwerk met 
zich meebrengt en daarmee de monumentale uitstraling zou aantasten gaat 
de commissie akkoord met de aanvraag. Als overweging ten overvloede geeft 
zij mee de rand van de gevelsteen te voorzien van een frijnslag om de steen 
meer ondergeschikt te maken in het gevelvlak. 

l8-g-20l7 
De nieuwe eigenaar van de woning dient een verzoek tot legalisatie in voor 
de geplaatste gevelsteen. De gemeente geeft aan dat de bewuste voorgevel 
in 1968 is vernieuwd. 
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De commissie gaat, gezien het bovenstaande akkoord met de aanvraag en 
geeft nogmaals aan dat een verandering van locatie schade aan de 
voorgevelzalveroorzaken. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

kl_cam Advies Akkoord 

Man. advies Akkoord 

4 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

170089 Bouwadres Herengracht 3 in Manniekendam 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving plaatsen 2 dakkapellen, dakvensters en raamluiken 
Aanvrager J. Rondaij 
Architect J. Meermand 
Welstandsnota historische kern Monnickendam en objectgerichte criteria voor dakkapellen 
Code gemeente Z-20~7-~8~ 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

kl_cam Bevindingen De aanvrager is aanwezig. Het betreft een stolp in het beschermd 
~8-09-20~7 stadsgezicht. Goed zichtbaar vanuit de openbare ruimte vooral de voor- en 

zijgevel west. 
In de voorgevel worden luiken geplaatst, een grote dakkapel in de rechter 
zijgevel (west), een kleine dakkapel in zijgeveloost en dakramen in achter- 
en zijgeveloost. 
De commissie gaat niet akkoord met de luiken in de voorgevel, dit is niet 
passend bij de stolp. Eveneens heeft zij bezwaartegen de dakkapel in de 
westgevel, dit is een te grote aantasting van het nog gave dakvlak. 
De commissie heeft geen bezwaar tegen de kleine tweeraams dakkapel in 
de oostgevel, deze is niet zichtbaar, en tegen de dakramen in het hoge dak. 
Wel geeft zij aan dat deze net zo smal als de reeds bestaande uitgevoerd 
moeten worden, ca. 60cm en minder hoog. 
Concluderend gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag tenzij de 
luiken en de dakkapel in de westgevel komen te vervallen en de dakramen 
als bestaand worden uitgevoerd. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte en loketcriteria 
kl_cam Advies Niet akkoord tenzij de luiken vervallen, evenals de dakkapel in westgevel, 

en de dakramen worden uitgevoerd als de bestaande. 

5 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) I Aantal voorgaande behandelingen: 2 

170049 Bouwadres Kerkplein 11 Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning Rijksmonument 
Omschrijving Verbouwen woning 
Aanvrager K. van der Schaar 
Architect TPAHG Architecten BV 
Welstandsnota Historische Kern Broek in Waterland / Monumenten 
Code gemeente Z-20~7-~40 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

grote Bevindingen De architect en de aanvragers zijn bij de planbehandeling aanwezig. De heer Kwakman 
com. lS·oS-2m7 (in de commissie als burgeriid vanuit de Ver. Oud Broek in Waterland aanwezig) heeft 

aangegeven zich van stem te onthouden. 

Het betreft een houten huis met aanbouw dat is aangewezen als Rijksmonument en 
waarvan de zijgevel (noord- oost) direct grenst aan het water. De aanvraag betreft 
aanpassingen in het interieur van de woning en het wijzigen van gevels. 
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In de zuid- west gevel worden de twee tweeraams gevelopeningen naast elkaar gezet 
en rechts in de gevel komt een zesruits gevelopening, tevens wordt er een dakkapel in 
het dakvlak geplaatst. De garagedeur komt te vervallen. 
In de zuid- oostgevel (achterzijde)worden de twee verschillende gevelopeningen 
vervangen door één gevelopening tot op maaiveldniveau, ingevuld met een 
harmonicadeur bestaande uit vier vleugels. 
In de noord- oostgevel aan het water wordt het tweede raam van rechts vervangen 
door een dubbel deurstel dat uitkomt op een nieuw te plaatsen balkon, voorzien van 
stalen leuningen. De bestaande kozijnen worden hersteld. Tevens wordt in dit dakvlak 
een dakkapel geplaatst en wordt het bijgebouwaan het water vergroot. 

De commissie heeft geen bezwaar tegen de wijzigingen in het interieur, er wordt 
voldoende aandacht besteed aan de restauratie. 
Aandachtspunten zijn de dakkapellen, die toch als een wezensvreemd element worden 
gezien. Hier kunnen dakramen uitkomst bieden. De commissie is van mening dat het 
balkon aan de waterkant een onevenredig zware toevoeging vormt van de nog gave 
gevel. Deze tast het oorspronkelijk beeld teveel aan. De vouwdeurconstructie in vier 
delen overtuigt nog niet en vraagt om nadere studie. 
De commissie vraagt aandacht voor de bouwfysica van de ingrepen zoals dak- en 
gevelisolatie. 
Concluderend gaat de commissie vooralsnog niet akkoord met de aanvraag. 

Advies ~5-o5-20~7 Niet akkoord, nader overleg 

Man. Advies ~5-05- Niet akkoord, nader overleg 
20~7 

grote Bevindingen De aanvragers en de architect zijn bij de planbehandeling aanwezig en lichten de 
com. 29-o5-2m7 aanpassingen toe. 

De harmonicadeur in de achtergevel (zuid- oost) is komen te vervallen, hier wordt een 
openslaande deur als in de voorgevel geplaatst met bovenlicht. De gevel aan de 
waterkant blijft ongewijzigd; het balkon is komen te vervallen. Aandachtspunt is het 
plaatsen van de dakkapellen. De commissie geeft als overweging mee dakkapellen 
vorm te geven zoals aanwezig in het hoofdvolume maar dan kleiner. 
Voor het overige kan de commissie op hoofdlijnen akkoord gaan. 

Advies 29-o5-2m7 Akkoord op hoofdlijnen 

Man. Advies 29-05- Akkoord op hoofdlijnen 
2O~7 

Bevindingen De architect is bij de planbehandeling aanwezig en geeft aan dat er nu twee 
~8-09-20~7 dakkapellen worden geplaatst: in de zuid- west gevel en aan de noord- 

oostgevel aan de waterkant. De dakkapellen zijn qua uitstraling conform de 
dakkapel op het hoofdhuis maar zijn qua breedte aangepast op de breedte 
van de onderliggende gevelopening aan de waterkant. 
Het betreft een dakkapel met een gebogen fronton. De nieuwe kozijnen 
worden uitgevoerd met de bestaande profielen. 
Tevens wordt de schuur aan de zuid- oostgevel voorgelegd, deze wordt iets 
breder en komt hierdoor voor de achterdeur te liggen. 
De commissie gaat akkoord met de aanvraag. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord 

Man. advies Akkoord 

6 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Welstandsnota 
Bestemmingsplan 

Markermeerdijken 
Bijzonder (openbaar) bouwwerk 
Dijkversterking Hoorn-Amsterdam 
HHNK 
landelijk gebied 
Voldoet aan bestemmingsplan 

Provinciaal monument 

Omgevingsvergunning (monument en bouwen) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

l.7009l. 
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Bevindingen De opdrachtgever en leden van de Alliantie Markermeerdijken zijn aanwezig 
18-09-2017 om de versterking van de Markermeerdijken toe te lichten: mw. E. Nijpels 

enJ.Boon. 
De toelichting vindt plaats aan de hand van de Rapportage cultuurhistorie 
opgesteld door de Alliantie. 
De gemeente vraagt de MWW om vrijblijvend advies in algemene zin. 
De Markermeerdijken zijn aangewezen als provinciaal monument omdat ze 
historisch gezien een belangrijke rol hebben gespeeld. De beschermde 
waarden hebben drie kenmerken: 
-beeldbepalende waarde 
-cultuurhistorische waarde 
-historisch morfologische waarde. 
De dijk is onderdeel van een oer- Hollands landschap met grote waarde voor 
cultuurhistorie, recreatie, wonen, werken en natuur. Het betreft een 
integrale opgave waarbij de Provincie streeft naar 'behoud door 
ontwikkeling'. 
Het kader Ruimtelijke Kwaliteit Dijkversterking Hoorn- Amsterdam is 
opgesteld om de kwaliteiten van het gebied rond de versterking van de 
Markermeerdijken (landschappelijk, cultuurhistorisch, recreatief, 
archeologisch en ecologisch) te borgen en een volwaardige plek te geven in 
de planvorming. 
Bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van de effecten op de 
monumentale dijken zijn de kenmerkende waarde, waar de 
monumentenstatus op berust en de benoemde waarden uit het kadervan 
toepassing. 
De vraag is wat het probleem is op de beoogde dijk en welke oplossing het 
beste toegepast kan worden. Er wordt gebruik gemaakt van nieuwe 
technieken en bij nieuwe delen worden de bepalende stijlkenmerken van de 
dijkteruggebracht. Per eenheid komt er continuïteit in het profiel met 
variatie in de breedte van de bermen met een herkenbare kruin. 

Voor de gemeente Waterland zijn de volgende drie modules van belang: 
Module 11: Pieterman: hier is gekozen voor een kruinverhoging en een 
buitenwaartse versterking. 
Module 12: Katwoude: hier is gekozen voor een binnenwaartse versterking 
en het verhogen van de dijk met circa 50cm. Het tweede traject betreft een 
buitenwaartse asverschuiving waarbij de huidige dijk grotendeels wordt 
afgegraven en de kruin wordt verhoogd. 
Module 13: De Nes en Opperwoud: hier is gekozen voor een buitenwaartse 
versterking van circa 5 meter. De kruin van de huidige dijk wordt 
afgegraven. Op hettweede deel vindt een buitendijkse asverschuiving van 
circa 16 meter plaats. De huidige dijk wordt grotendeels afgegraven. 
Module 14: Uitdam: hier wordt vernageling toegepast waardoor de oude 
dijk behouden blijft. Aan de buitenzijde van de dijk (waterzijde) wordt een 
golf brekende berm aangebracht. 

Voor de verdere uitwerking van de dijk is een Vormgevingsplan opgesteld 
waar gekeken wordt naar de fiets- en wandel verbindingen en de bekleding 
van de dijk: kunstwerken, steigers enzovoort. 
Het overzicht van de procedures wordt toegelicht. 

Wat zijn de aandachtspunten; 
De commissie is verheugd dat er dergelijke onderleggers en kaders zijn voor 
de beoordeling van de dijkversterkingsprojecten. De commissie ondersteunt 
de keuze om de dijk alleen te verplaatsen als het echt niet anders kan. 
Voor wat betreft de materiaaltoepassing (bv. Noordse steen) lijkt de 
toepassing het meest geschikt op plekken met grote cultuurhistorische 
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waarde. De continuïteit in het profiel en de materiaalkeuze van de dijk heeft 
haar aandacht. De leidraad hiervoor zijn de module bladen. 

Verder zal de commissie zich vanuit haar lokale kennis richten op de relatie 
tussen de dijkversterkingsmaatregelen en de lokale bebouwing(-s 
typologie) langs en aan de dijken. Dan valt te denken aan de 
inrichting/begroeiing van de dijkvoet. sloten en taluds, paden J 

voetgangersbruggen of inritten naar erven en eventueel toepassing van 
hekwerken. Voorts richt haar advisering zich op de vormgeving van 
kuristwerken. dat wil zeggen qernalen, sluizen en andere civieltechnische 
artefacten. 

Welstandscriteria 

Advies 

Man. advies 

7 Overige adviesaanvragen I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

170087 Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Welstandsnota 
Bestemmingsplan 

N247 Broek in Waterland 
Bijzonder (open baar) bouwwerk Beschermd dorpsgezicht 
Beeldkwaliteitsplan maaiveld en onderdoorgang variant 
Provincie Noord-Holland 
Historische kern Broek in Waterland / landelijke gebied 
Anders 

Bevindingen 
18-09-2017 

De stedenbouwkundige van de qerneente, de landschapsontwerpers, de 
projectleider vanuit de Provincie NHJ een lid van de dorpsraad en een 
inwoner/belangstellende zijn bij de planbehandeling aanwezig. 
Het betreffende traject maakt deel uit van de provinciale weg N247 van 
Amsterdam via Broek in Waterland naar Monnickendam en door richting 
Hoorn. 
Uitgangspunt is de bereikbaarheid, de doorstroming en de 
verkeersveiligheid te verbeteren. Tevens geldt voor de bewoners van Broek 
in Waterland een betere bereikbaarheid (oversteekbaarheid) in de 
dorpskern van noord naar zuid. 

De twee beeldkwaliteitsplannen voor de herinrichting van de provinciale 
weg (N247) ter hoogte van Broek in Waterland worden besproken: 
-Maaiveld variant: plan waarbij de weg op maaiveldhoogte blijft en het 
langzaam verkeer door middel van twee onderdoorgangen de weg kan 
kruisen; 
-Onderdoorgang variant: plan waarbij de N247 ter hoogte van Broek in 
Waterland ondergronds wordt aangelegd en het gebied op maaiveld niveau 
wordt aangepast voor lokaal en langzaam verkeer en openbaar vervoer. 

Maaiveldvariant. 
Deze variant houdt in dat de tafelbrug over de Broekervaart en de 
bestaande onderdoorgang in de kern wordt vervanqen, er een nieuwe 
onderdoorgang onder de N247 komt en de haltevoorziening van het 
openbaar vervoer wordt uitgebreid. De huidige kruising van de N247 met de 
Eilandweg wordt heringericht en uitgebreid. De beplanting van het 
zuidelijke talud blijft behouden. De beide dorpsentrees worden 
geaccentueerd door drie gele palen. De bestaande boombeplanting wordt 
gehandhaafd. 
Voor de kruising N247 en de Broekermeerdijk is gekozen voor een ovonde. 
De brug wordt vernieuwd en de landhoofden en het brugwachtershuisje zijn 
als beeldbepalende elementen aangeduid. De uitstraling van de bestaande 
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baksteen landhoofden wordt deels teruggebracht. Eventueel wordt het 
brugwachtershuisje verplaatst en voorzien van een nieuwe functie. 
Aan de westzijde van de brug komt een rechte onderdoorgang voor fietsers 
en voetgangers. Voor de kruising N247 en de Parallelweg is ook gekozen 
voor een ovonde. Voor de onderdoorgang voor fietsers en voetgangers 
tussen de Jaagweg en de Parallelweg zijn twee varianten bedacht: een 
rechte en een schuine onderdoorgang. 
De wijkende wanden van de onderdoorgangen worden voorzien van tegels 
en een lichtspeI. De tunnels zelf zijn vrij breed in verband met de sociale 
veiligheid. 
Bij de bushaltes en de aansluitingen op de bestaande wegen worden 
gebakken klinkers toegepast, passend bij het dorpse karaktervan Broek in 
Waterland. 

Onderdoorgang variant 
Bij deze variant wordt een onderdoorgang van de N247 voorgesteld. De 
tunnel begint aan de zuidwest kant van de dorpskern van Broek in 
Waterland en komt ten noordoosten van de dorpskern weer boven 
maaiveld. De begin- en einddelen zijn open bedekt met roosters. Vanuit het 
zuiden gezien blijft de rand van de Broekermeerdijk zichtbaar en loopt het 
gras door langs de entree van de tunnel. Aan de noordzijde loopt de 
bestaande bomenrij als een trechter zo ver mogelijk door. 
Qua breedte zijn er vier varianten uitgewerkt eventueel mogelijk door het 
'opschuiven' van de Broekervaart en het verschuiven van de Parallelweg. 
De tunnel wordt bekleed met tegels of metselwerk met een horizontale 
geleding. 
Het gebied boven de tunnel zal als een centrale ruimte worden ingericht 
met ruimte voor lokaal verkeer met een groen karakter. De bushalte krijgt 
een volwaardige plek. 

Voor de commissie zijn de beeldbepalende elementen en de 
karakteristieken van het beschermde dorpsgezicht van belang. Zij pleit voor 
het behoud van de kenmerkende bomenstroken bij de entrees van Broek en 
de groene taluds langs de weg, in beide varianten. 
Tevens wordt gesproken over zowel de bekleding van de fietstunnels (tegels 
en beton) en de onderdoorgang. De te kiezen materialen dienen te passen 
bij het kenmerkende kleur- en materiaalgebruik van Broek in Waterland. Zo 
meent de commissie dat de kleur wit bij de onderdoorgangen erg 
contrasterend is. Bij de kademuren, landhoofden en brughoofden heeft zij 
een sterke voorkeur voor het gebruik van metselwerk. De commissie ziet de 
kademuren liever gemetseld. 

Ook het brugwachtershuisje wordt als belangrijk gezien. Bij de variant van 
de onderdoorgang is het centrale plein nog niet overtuigend qua functie en 
uitstraling. 

Welstandscriteria 

Advies 

Mon. advies 

8 

Bouwadres Zeedijk l.3 Zuiderwoude 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving woning met bijgebouw 
Aanvrager B. de Jong- Elder 
Architect W3 
Welstandsnota gebiedsgericht Landelijk gebied 

Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 4 

l.70033 
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Code gemeente Z -2o~7-~32 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 

grote Bevindingen De architect en de aanvrager zijn bij de planbehandeling aanwezig. 
com. ~8-04-20~7 Op de locatie waar een woning wordt gesloopt komt een nieuw te bouwen 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. 

Advies 18-04-2017 Akkoord op hoofdlijnen 

grote Bevindingen De architect is aanwezig om een ander ontwerp toe te lichten. Ten opzichte van het 
com. 24-07-2017 eerdere ontwerp ligt er nu een tweelaagse woning met zadeldak voor, voorzien van een 

tuitgevel met oortjes en in beide dakvlakken drie dakkapellen. De rechter zijgevel heeft 
een symmetrische indeling met in het midden de entree. 

De commissie maakt bezwaar, zij is van mening dat het ontwerp niet passend is in het 
gebied. Conform het welstandsbeleid dienen nieuwe ruimtevormende elementen in de 
landschappelijke hoofdstructuur te worden ingepast en heeft een ontwerp bijzondere op 
de plek toegesneden eigen architectonische kwaliteiten, afgeleid van gebiedseigen 
kenmerken. Het bestaansrecht van het gebouw ligt niet in het eigen functioneren alleen 
maar ook in de betekenis die het gebouw heeft in zijn stedelijke of landschappelijke 
omgeving. 
Ter vergadering wordt een alternatief ter tafel gelegd. Een ontwerp waarbij de gevels 
van de bovenverdieping worden bekleed met hout. 
De commissie heeft een voorkeur voor het alternatief. Zij ziet de uitwerking van het 
alternatief graag tegemoet met aandacht voor een sobere detaillering en het eventueel 
wat lager doorzetten van de houten topgevel. 
De huidige aanvraag wordt daarom aangehouden. 

Advies 24-07-2017 Aanhouden 

grote Bevindingen Het alternatieve plan is uitqewerkt, de verdieping en topgevel worden nu volledig 
com. 07-08-2017 uitgevoerd in hout en de luiken zijn uit het ontwerp gehaald. 

De commissie is echter van mening dat het ontwerp voor de woning nog niet voldoet 
aan een landelijke uitstraling, passend in het gebied. En omdat het schetsmatige 
alternatief niet aanwezig is, is het voor de commissie niet mogelijk om het te vergelijken 
met het voorliggende ontwerp en zo tot een passend advies te komen. De aanvraag 
wordt daarom aangehouden. 

Advies 07-08-2017 Aanhouden 

grote Bevindingen De gemachtigde is bij de planbehandeling aanwezig. De schets is aangepast. Er komt 
com. 04-09-2017 meer hout bij de kozijnen op de verdieping en de hoogte van de kozijnen is aangepast 

(nu vierkant). De gootklossen zijn vereenvoudigd en de dakkapellen liggen hoger in 
dakvlak. 

De commissie moet nu constateren dat de eerder voorgelegde schets, die nu is 
uitgewerkt ook niet echt een landelijke woning laat zien. Conform het welstandsbeleid 
dient het ontwerp een op de plek toegesneden architectonische kwaliteit te hebben, 
afgeleid van gebiedseigen kenmerken. 
Om de landelijkheid in dit ontwerp te benadrukken dienen nog een aantal aanpassingen 
te worden gedaan zoals het verlagen van de houten gevelbekleding tot de rollaag 
boven de kozijnen, het veranderen van de linker zijgevel (zoals het tegen elkaar 
plaatsen van de tuindeuren) en het aantal dakkapellen aan te passen. 
De aanvraag wordt vooralsnog aangehouden. 

Advies 04-09-2017 Aanhouden 
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Bevindingen De gemachtigde is aanwezig om het aangepaste plan toe te lichten. De 
l8-09-2Ol7 houten gevelbekleding is doorgezet tot de gevelopeningen op de begane 

grond, de twee openslaande deuren zijn gekoppeld en in de kap komen drie 
dakkapellen. De commissie is van mening dat de verhouding in het 
gevelbeeld is verbeterd en kan akkoord gaan met de aanvraag. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord 

9 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: l 

170066 Bouwadres Uitdammer Dorpsstraat 29 Uitdam 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving slopen bestaand en oprichten nieuw woonhuis 
Aanvrager L. Kruseman 
Architect Rolf Botman 
Welstandsnota gebiedsgericht lint van Uitdam 
Code gemeente Z-2017-16S 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 

grote Bevindingen De architect en de aanvrager zijn bij de planbehandeling aanwezig. Een eenlaagse 
com. ~O-07-20~7 woning met zadeldak gelegen aan de dijk, wordt gesloopt. Deze woning was voorzien 

van bijgebouwen aan de straatzijde. 

De nieuw te bouwen woning bestaat uit een hoofd- en bijvolume waarbij het bijvolume 
aan de straatzijde ligt. Beide volumes zijn eenlaags met een zadeldak en met een zink 
U-profiel omkaderd tot op de plint. In het zichtbare deel van de voorgevel van het 
hoofdvolume komen openslaande deuren, de entree ligt in de oksel in het bijvolume. In 
de rechter gevel liggen gevelopeningen boven elkaar, onder en boven de gootlijn. Het 
dakvlak is aan één zijde bedekt met zonnepanelen. De linker gevel van zowel het hoofd- 
als bijvolume zijn zo goed als gesloten. 
De achtergevel heeft zowel op de begane grond als op de verdieping grote 
gevelopeningen. Op de verdieping zijn drie gevelopeningen gekoppeld waarbij de 
middelste achter het zinken U-profiel komt te liggen. De overige twee gevelopeningen 
zijn voorzien van een Frans balkon. 
Toe te passen materialen: metselwerk plint/strakke baksteen, kader in gepatineerd zink 
naturel grijs, houten geveldelen in een zwarte kleur, houten kozijnen en keramische 
dakpannen. 

De commissie heeft geen bezwaar tegen de ligging, maat en vorm, er is voldoende 
samenhang tussen het voor- en achterhuis en het volume wordt qua bouwmassa 
passend in zijn omgeving geacht. De uitwerking oogt echter wat onrustig vanwege de 
zwaarte van het kader en het lijnenspel van met name de houten geveldelen. 

De commissie kan op hoofdlijnen akkoord gaan maar geeft als overweging mee het 
kader aan te passen en eventueel in een donkere kleur uit te voeren, de plint van het 
bijgebouw te verlagen en de houten geveldelen als één doorlopend vlak uit te werken. 
Tevens adviseert zij een kleurenstudie te maken om de samenhang tussen woonhuis en 
de omgeving af te stemmen. 

Advies ~0-07-20~7 Akkoord op hoofdlijnen 

Bevindingen De architect en de aanvrager zijn bij de planbehandeling aanwezig, zij 
l8-09-2017 lichten de aanpassingen toe en tonen ook de bemonstering. 

De nieuwe woning komt drie meter van de dijk te liggen en daardoor meer 
naar de straat toe. De entree van de woning ligt in de zijgevel van het 
bijvolume, aan de straatzijde. 
De architect legt uit dat de zwaarte van het kader (socm) is afgeleid van de 
isolerende houtskelet constructie en dat de kleur is aangepast naar een 
donkere antraciet kleur. De hoogte van de plint is niet aangepast. 
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Toe te passen materialen: voor de plint een antraciet baksteen in twee 
verschillende diktes. De gevels worden voorzien van een staande, houten 
gevel bekleding in de kleur zwart, ook in twee breedtes. Er worden 
zinken windveren en houten kozijnen toegepast. De kozijnen liggen terug in 
de gevel. Het dakvlak van het hoofdvolume wordt voorzien van 
zonnepanelen / zwart met zwarte kaders en een keramische, vlakke dakpan 
in de kleur antraciet. 

Conform het welstandsbeleid geldend voor het gebied dient de architectuur 
bij te dragen aan het continue beeld en de sfeer van het dorp en dient er 
duidelijk onderscheid gemaakt te worden in massa en vormgeving tussen 
hoofd- en bijgebouw. 
Gezien het bovenstaande is de commissie nog niet overtuigd, het gaat met 
name om de materiaal keuze ( de verschillende breedtes van de bakstenen 
in combinatie met de verschillende breedtes van de houten delen en de 
donkere kleur), de breedte van het kader en de hoogte van de plint van het 
bijgebouw. 

Concluderend gaat de commissie vooralsnog niet akkoord met de aanvraag 
tenzij de plint wordt verlaagd, dit zal het ontwerp ten goede komen, het 
kader zo smal mogelijk wordt gehouden en de verschillende maten van de 
houten geveldelen komt te vervallen. Het gebruik van verschillende 
afmetingen wordt niet passend gevonden in de omgeving. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 
Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan 
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