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Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie 
Waterland 

Commissie 
Vergaderdatum 
Vergaderlocatie 

Waterland 
19-03-20l8 
Gemeentehuis 
Waterland 

Aantal adviesaanvragen: l6 
Waarvan herhalingen: 4 
Kleine commissie: 4 
Gemandateerd: 6 
Grote commissie: 6 

Voorzitter: 

Vastgesteld: 

Seer. Arch: 

Aanwezig Marina Roosebeek (plv. voorzitter); ir. Anke Zeinstra (plv. architectlfd . Arie Boezaard 
(rnonurnentenlid), ir. ing. Sjef Kwakman (burqerlid): Sybren Bruinsma (plantoelichter); 
Marieke Leeverink (plantoelichter monumenten), Willy Meekes (coördinator), 

Bezoekers Gemandateerd en kleine commissie: ll.30 -l3.00 
-aanvrager inzake Wendelmoet Claesdochterlaan 23 Monnickendam 
-aanvrager inzake Hoogedijk 54 Katwoude 
Grote commissie: l3.00 -l5.00 
-Zuideinde 6 Monnickendam 
-Achterdichting 3 Katwoude 
-Nieuwland 32 Broek in Waterland 
-Molengouw '60-62', Broek in Waterland 
-De Noord 24, Ilpendam 
-'t Spill, Monnickendam 

l Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

l.80034 Bouwadres Willem van der Voetstraat 2 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving realiseren dakopbouw in de achtergevel 
Aanvrager M. de Jong 
Welstandsnota gebiedsgericht dorpsuitbreiding Monnickendam 
Code gemeente Z-20l8-045 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 

gemand. Bevindingen Bij een eindwoning in een woonblok wordt het voordakvlak verlengd 
19-03-2Ol8 waarbij de nok wordt verlegd. Aan de achterzijde wordt een brede 

dakopbouw gerealiseerd. 
De commissie constateert dat deze uitbreiding in de straat al eerder is 
gerealiseerd. 

De commissie gaat vooralsnog niet akkoord met de aanvraag tenzij de 
opbouwaansluit op de perceelsgrens van de belendende woning en de 
schoorsteen komt te vervallen. 

Welstandscriteria Gebieds- en objectgerichte criteria 

gemand. Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan 
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2 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 1. 

180023 Bouwadres Willem van der Voetstraat 38 in Monninckendam 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving Uitbreiding 
Aanvrager J. van den Burg 
Welstandsnota gebiedsgericht dorpsuitbreiding Monnickendam 
Code gemeente Z-201.8-052 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijkinq 

gemand. Bevindingen In een tussenwoning in een woonblok wordt het voordakvlak verlengd en de nok 
°5-03-2m8 verlegd. In het voordakvlak wordt een dakkapel gerealiseerd. 

De commissie stelt vast dat de nieuwe nokhoogte afwijkt van de nieuwe nokhoogte van 
het buurpand op nr. 36 waardoor een onrustig gevelbeeld ontstaat. Aangezien de 
aanvraag op nr. 36 reeds is verleend is de commissie van mening dat de nieuwe nok op 
nr. 38 in het verlengde en op dezelfde positie dient te liggen van die van nr. 36. 
Gezien het bovenstaande gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag. 

Advies 05-03-2018 Niet akkoord, nader overleg 

gemand. Bevindingen De nieuwe aanvraag wordt voorgelegd. De nok ligt nu op dezelfde hoogte 
1.9-03-201.8 als bij de belendende woning op nr. 36. De commissie vraagt bij de 

uitvoering aandacht voor de aansluiting op de bestaande schoorsteen. 

Welstandscriteria Gebieds- en objectgerichte criteria 

gemand. Advies Akkoord 

3 Reclameaanvraag I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

180032 Bouwadres Pierebaan 2 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Reclameobject 
Omschrijving vernieuwen boeiboorden met reclame tekst 
Aanvrager Garage Boom B.V. 
Welstandsnota gebiedsgericht dorpsuitbreiding Monnickendam 
Code gemeente Z-201.8-069 
Bestemminqsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen De bestaande boeiboorden met reclame teksten worden vervangen. Het 
.19-°3-2018 boeiboord wordt iets hoqer, uitgevoerd ill eell donkere kleur met witte 

letters. De aanvraag voldoet aan redelijke eisen van welstand, de 
commissie qaat akkoord 

Welstandscriteria Gebieds- en objectqerichte criteria 

gemand. Advies Akkoord 

4 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

180029 Bouwadres Buitendijk 3 in Katwoude 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving plaatsen erfafscheiding 
Aanvrager A. Kloppenburg 
Architect W3 
Welstandsnota gebiedsgerichte criteria landelijk gebied 
Code gemeente Z-201.8-072 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemminqsplan 

gemand. Bevindingen Bij een hoekwoning, deel uitmakend van een blokje van drie woningen 
1.9-03-20l8 wordt langs de zij- en achtergevel een erfscheiding geplaatst. Deze bestaat 

uit een gemetselde plint, geschilderde houten kolommen en een vulling van 
houten delen. Het geheel is l,96m hoog. 
De commissie heeft op zich geen bezwaartegen de erfafscheiding indien 
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deze aanvangt ter hoogte van de voorgevelrooilijn. Vóór de 
voorgevelrooilijn is een hoogte van am mogelijk. Gezien de zichtbaarheid 
vanuit het groengebied vraagt de commissie of het mogelijk is langs de 
zijtuin enige transparante delen aan de brengen. 

Welstandscriteria 

gemand. Advies Niet akkoord tenzij de hoge erfscheidinq begint achter de voorgevelrooilijn 

5 Omgevingsverqunning (verbouwinq) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

180028 Bouwadres Wendelmoet Claesdochterlaan 23 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving plaatsen dakkapel in het voorgevel dakvlak 
Aanvrager P.P. van Hoek 
Welstandsnota gebiedsgericht dorpsuitbreiding Monnickendam 
Code gemeente Z-2o~8-074 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen Bij een tussenwoning in een woonblok wordt in het voorgevel dakvlak een 
~9-03-20~8 dakkapel aangebracht. Deze is 3m breed en ~J5 m hoog. Het is de eerste in 

dit dakvlak. 
De commissie heeft bezwaar tegen de hoogtel deze voldoet niet aan het 
gestelde in de notal en tegen de dubbele, brede kozijnstijl. 
De aanvrager is aanwezig en geeft aan dat de plattegrondtekening niet 
overeenkomt met de gewenste indelinq, er komt geen wandaansluiting ter 
plaatse van de dakkapel. 
Concluderend gaat de commissie niet akkoord me de aanvraag tenzij de 
hoogte wordt aangepast naar ~.50m en de dubbele tussenstijl vervangen 
wordt door een enkele kozijnstijl. 

Welstandscriteria Gebieds- en objectgerichte criteria 

gemand. Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan 

6 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

180033 Bouwadres Hoogedijk 54 in Katwoude 
Soort bouwwerk Agrarisch bouwwerk 
Omschrijving realiseren van een bedrijfsloods 
Aanvrager H. Kraaij Agrarische dienstverlening 
Architect Leguit en Roos 
Welstandsnota gebiedsgericht Landelijk gebied 
Code gemeente Z-2o~8-078 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen De aanvrager is aanwezig. Op het achtererf worden enkele schuren 
~9-03-20~8 vervangen door een nieuwe, halfopen bedrijfsloods. 

De commissie kan zich in het ontwerp vinden maar vraagt alleen de 
dakbedekking uit te voeren in golfplaten in de kleur antraciet, in plaats van 
damwandprofiel plaat in de kleur rood. 
Concluderend gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag tenzij voor 
de dakbedekking golfplaten in de kleur antraciet worden toegepast. 

Welstandscriteria 

gemand. Advies Niet akkoord tenzij de dakbedekking wordt aangepast 

Omgevingsvergunning (monument en bouwen) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 7 
Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 

Noordeinde 16 in Monnickendam 
Individuele woning Rijksmonument 
plaatsen nieuw kozijn, vervangen voordeur en overige 
herstelwerkzaam heden 

180026 
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Aanvrager M. Berkman 
Welstandsnota Beschermde monumenten 
Code gemeente Z-2018-067 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

kl_com Bevindingen Het betreft een individuele woning in een rij, zijnde een Rijksmonument. In 
19-03-2018 de zijgevel wordt een kozijn bijgeplaatst, uitgevoerd als kozijn met 

schuifraam met roeden identiek aan de twee bestaande gevelopeningen. In 
de voorgevel worden de houten pilasters vervangen, evenals de voordeur. 
De detaillering en kleur zijn gelijk aan bestaand. 
De commissie heeft geen bezwaar en kan akkoord gaan met de aanvraag. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

kl_com Advies Akkoord 

Mon. advies Akkoord 

8 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorqaande behandelingen: 1 

180020 Bouwadres Zuideinde 30 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning Beschermd stadsgezicht 
Omschrijving verbouwen winkelpand naar 2 appartementen 
Aanvrager A. Meij 
Welstandsnota gebiedsgericht historische kern Monnickendam 
Code gemeente Z-2018-oso 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

grote Bevindingen De aanvrager is bij de planbehandeling aanwezig en lieht de aanvraag toe. 
com. 05-03-201.8 De voorgevel van een eenlaags volume wordt aangepast ten behoeve van wonen. In de 

voorgevel komen twee gevelopeningen (met roedeverdeling) met aan weerszijde een 
inloopdeur. De gevel wordt afgesloten door een schijnqevel in de vorm van een 
ingezwenkte lUstgevel. 
De voorgevel wordt uitgevoerd in metselwerk. 

De commissie heeft op zich geen bezwaar tegen de nieuwe voorgevelinvulling, echter de 
beëindiging van de gevel, de schijnqevel uitgevoerd als ingezwenkte lijstqevel, wordt 
niet passend gevonden bij de regionale architectuur en de cultuurhistorische betekenis 
van het gebied. 
De commissie adviseert de lijst van de schijnqevel aan te passen naar een houten, 
rechte lijst zonder inzwenking, oftewel de bestaande lijs: iets meer omhoog te zetten en 
de onderliggende gevel daarop aan te passen. 
Concluderend gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag tenzi] de gevel wordt 
uitgevoerd met een lUstgevel zoals besproken. De bemonstering wordt in een later 
stadium voorgelegd. 

Advies 05-03-201.8 Niet akkoord, tenzi] 

Man. Advies 05-03- 
201.8 

kl_com Bevindingen Er wordt een nieuwe aanvraag voorgelegd. De gevel wordt nu recht 
19-03-2018 uitgevoerd, met een natuursteen lijst van az.omrn, en drie lettervakken. De 

totale hoogte van de gevel is verhoogd vergeleken met de vorige aanvraag. 
De commissie ziet de hoogte van de gevel graag weer teruggebracht naar 
4,7sm en heeft een voorkeur voor een hogere houten lijst. Een alternatief 
kan natuursteen zijn, maar dan wel 2somm hoog. Gezien het bovenstaande 
gaat de commissie vooralsnog niet akkoord met de aanvraag tenzij de 
hoogte van de gevel wordt teruggebracht en uitgevoerd wordt in hout (of 
natuursteen). 

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

Mon. advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan 
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9 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

180031 Bouwadres bleek behorend bij Kerkbuurt 52 op Marken 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving vernieuwen en veranderen berging op bleek 
Aanvrager E.T. Kaars - Springer 
Welstandsnota gebiedsgericht historische kern Marken 
Code gemeente Z-2o~8-076 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

kl_cam Bevindingen Een bestaande schuur wordt vervangen door een schuur met lessenaarsdak, 
~9-03-20~8 traditioneel gematerialiseerd en gedetailleerd. 

De commissie heeft bezwaar en gaat akkoord met de aanvraag. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 
ki_corn Advies Akkoord 

~o Omgevi ngsvergun n i ng (verbouwi ng) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

180030 Bouwadres De Haven 10 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving plaatsen gevelsteen in de voorgevel 
Aanvrager E.E. Nijssen 
Welstandsnota gebiedsgericht historische kern Monnickendam 
Code gemeente Z-2o~8-077 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

kl_cam Bevindingen Er wordt een bestaande gevelsteen aangebracht. De commissie gaat 
~9-o3-20~8 akkoord met de aanvraag. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 
ki_corn Advies Akkoord 

~~ Omgevingsvergunning (monument en bouwen) I Aantal voorqaande behandelingen: 0 

180027 Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemminqsplan 

Bevindingen 
~9-03-20~8 

Zuideinde 6 in Monnickendam 
Individuele woning 
restaureren van het pand 
A. Matroos 
MAP 
Beschermde monumenten 
Z-2o~8-o65 
Voldoet aan bestemmingsplan 

Rijksmonument 

De project manager is bij de planbehandeling aanwezig. De 
monumentendeskundige van de commissie heeft een bezoek ter plaatse 
gebracht en geconstateerd dat het pand in slechte staat verkeert. Het pand 
is verzakt en er wordt geadviseerd een funderingsonderzoek uit te voeren. 
Gevraagd wordt zoveel mogelijk 'sparren' te handhaven en de nieuwe 
sleutelstukken vakkundig te laten maken. 

De projectmanager geeft aan dat er een bouwhistorisch onderzoek is 
gedaan en dat alle nieuwe toevoegingen worden verwijderd. De 
houtconstructie uit ~6oo blijft behouden en wordt in ere hersteld. In het 
interleur zijn weinig beschermingswaardige elementen aanwezig. De kap 
wordt aan de buitenzijde geïsoleerd en de 'oude' pannen worden zoveel 
mogelijk hergebruikt. 
De winkelpui aan de voorzijde zal veranderen in een woongevel met een 
entreepartij in het midden geflankeerd door hoge gevelopeningen. Alle 
gevelopeningenlook aan de achterzijde zijn van hout en worden voorzien 
van roedeverdeling. 
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Aan de achterzijde wordt de aanbouw bij de woning betrokken en 
uitgebreid over de hele achtergevel, hiertoe wordt een nieuwe achtergevel 
geplaatst. Er blijft een penant van de 'oude' gevel behouden. Tevens komt 
er een nieuwe aanbouwover de hele breedte die wordt voorzien van een 
balkonhek ten behoeve van een dakterras. Dit dakterras ligt ongeveer op 
gelijke hoogte met de verdiepingsvloer. Op begane grond niveau wordt een 
stalen pui geplaatst met openslaande deuren en op de verdieping komen 
ook openslaande deuren. 
De nieuwe kozijnen worden uitgevoerd in hout. 
In beide dakvlakken zitten dakkapellen en in de tweede lijn komt een rij van 
vier velux dakramen. 

De commissie heeft geen bezwaar tegen de veranderingen in de gevels, 
aandachtspunt is de verhouding van de gevelopeningen aan de voorzijde. 
Het raam in de topgevel aan de achter zijde zou iets kleiner en daarmee 
meer in verhouding mogen, en de entreepartij met bovenlicht dient qua 
afmeting aangepast te worden. Ook vraagt de commissie zich af welk type 
raam er op de verdieping wordt geplaatst. 
Voor wat betreft de toevoegingen in de kap: (de dakkapellen blijven 
gehandhaafd) de nieuw te plaatsen dakramen in de tweede lijn dienen 
zoveel mogelijk uit het zicht geplaatst te worden. De commissie adviseert 
drie in plaats van vier dakramen per dakvlak te plaatsen. Een eventuele 
dakkapel in de tweede lijn is niet akkoord. 

Concluderend gaat de commissie vooralsnog niet akkoord met de aanvraag, 
de commissie geeft als suggestie mee de verhouding van de 
gevelopeningen in de voorgevel aan te passen, dejuiste details te gebruiken 
en de locatie van en het aantal dakramen aan te passen. Een extra 
aanbeveling is het meer zichtbaar laten zijn van de 'oude' achtergevel. 
Tevens geeft zij de suggestie mee om dendrochronologisch onderzoek uit te 
voeren. 
De commissie is verheugd dat het volume weer een passende invulling krijgt 
en ziet de wijzigingen graag tegemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Nietakkoord,naderoverleg 

Mon. advies Nietakkoord,naderoverleg 

J.2 Preadvies (monument) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

Bouwadres Achterdichting 3 in Katwoude 
Soort bouwwerk Individuele woning Gemeentelijk monument 
Omschrijving plaatsen toegangspoort en wijzigen voorgevel 
Aanvrager T.M. Koning 
Architect W3 
Welstandsnota gebiedsgericht Landelijk gebied en objectgericht beschermde monumenten 
Code gemeente Z-2oJ.8-073 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen 
J.9-03-2018 

De gemachtigde is bij de planbehandeling aanwezig. Bij de stolp wordt in 
het achtergevel dakvlak op de tweede lijn een dakraam, in de vorm van een 
stalraam toegevoegd. 
Op de nieuwe dam komt een toegangspoort bestaande uit twee gemetselde 
penanten (z.aorn hoog) met een hardstenen afdekplaat plus verlichting en 
een in hoogte (tot 2.30m) oplopend spijlen hekwerk met links en rechts een 
smeedijzeren versiering / zijhek. Het hekwerk zelf wordt uitgevoerd met 
stalen profielen. 

De commissie heeft geen bezwaar tegen het dakraam, aandachtspunt is de 
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uitwerking van het stalen hekwerk, en dan gaat het met name over de 
hoogte van het hekwerk en de zwaarte van de stalen profielen. Het hekwerk 
dient meer in verhouding te zij met de bijbehorende stolp. 
Gezien het bovenstaande gaat de commissie vooralsnog niet akkoord met 
de aanvraag. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Niet akkoord, nader overleg 

Mon. advies Niet akkoord, nader overleg 

l3 Preadvies (welstand) 

:1800:14 Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

grote Bevindingen 
com. 19-o2-2m8 

I Aantal voorgaande behandelingen: l 

Nieuwland 32 in Broek in Waterland 
Bijzonder bouwwerk 
renoveren en veranderen basisschool De Havenrakkers 
Gemeente Waterland 
Seckel Van den Dobbelsteen 
gebiedsgericht dorpsuitbreiding Broek in Waterland 
VO-20l8-0l4 

Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 
binnenplanse afwijking 
De architect is bij de planbehandeling aanwezig. Het betreft een schoolgebouw, 
gebouwd in de jaren'ro dat zal worden uitgebreid en vernieuwd. De huidige school heeft 
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 geisoleerd 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 (ecoshapes). 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 
rnz '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 
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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 gaan. De commissie adviseert meer samenhang te zoeken. Ook 
adviseert zij de aanvrager om aandacht te geven aan de inrichting van het schoolplein 
en de gebruikeliike routing van pr, aansluiting op fietspaden en voetgangers gebieden. 

Advies 1.9-02-2mB collegiaaloverleg 

Bevindingen De architect en de projectmanager van de gemeente zijn aanwezig. De 
19-03-2018 aanpassing van de terreininrichting worden toegelicht: de fietsen worden 

geplaatst in zogenaamde fietsenkoffers. De 'fietsenkoffers' en de 
voetbalkooi worden met 'groen' ingepakt en ook op het voorplein worden 
meer hagen geplaatst. Aan de zijde van het parkeerterrein aan het 
Nieuwland komt de formele 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 
verfijnd 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. 
Concluderend gaat de commissie vooralsnog niet akkoord met de aanvraag. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Niet akkoord, advies 

14 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: ° 

180036 Bouwadres Molengouw '60-62' in Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Woningcomplex 
Omschrijving realiseren van een tweetal woningen 
Aanvrager Quartet Projecten B.V. 
Architect W3 
Welstandsnota gebiedsgericht Landelijk gebied 
Code gemeente VO-2018-021 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen De gemachtigde en de projectleider van de gemeente zijn bij de 
19-°3-2018 planbehandeling aanwezig. 

Op een leeg perceel komen twee vrijstaande woningen met een 
aangebouwd bijbehorend bijgebouw dat aansluit op de dakrand van het 
hoofdvolume. 
Het zijn eenlaagse woningen ieder met een schildkap en een aanbouwaan 
de zijgevel. De linker woning heeft een verhoogde topgevel en de rechter 
woning heeft twee dakkapellen in het voorgeveldakvlak. Elke woning heeft 
een entree in het midden van de voorgevel met links en rechts 
gevelopeningen. 
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Materialen: de linker woning heeft een gemetselde voorgevel, de aanbouw 
en de zij- en achtergevels worden uitgevoerd in hout. 
De rechterwoning is in zijn geheel gemetseld met een houten aanbouw. 

De commissie kan met een aantal aandachtspunten op hoofdlijnen akkoord 
gaan. De linker woning ligt vrij dicht op de weg wat een ongemakkelijke 
situatie teweeg brengt voor het parkeren. Hierbij verdient het aanbeveling 
de aanbouw verder terug te leggen. Ook is de ondergeschiktheid van de 
aanbouwen van belang. Beide aanbouwen dienen iets verlaagd te worden 
en verspringend ofterug springend van de achtergevel te liggen. En indien 
de aanbouwen in hout worden uitgevoerd is de aansluiting van belang. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 

l5 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: a 

180035 Bouwadres De Noord 24 in IIpendam 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving realiseren van een woonhuis 
Aanvrager J. Kramer 
Architect W3 
Welstandsnota gebiedsgericht Lint Ilpendam 
Code gemeente Z-20l8-033 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 

Bevindingen De gemachtigde en de opdrachtgevers zijn bij de planbehandeling 
19-03-20l8 aanwezig. Op de kavel is nu nog een vrijstaand bijgebouwaanwezig dat zal 

worden vervangen. 

Het betreft een nieuw te bouwen woonhuis: eenlaags met schildkap met 
een terug gelegen aanbouw, ook met kap. In de langskap aan de voorzijde 
worden drie dakkapellen met fronton geplaatst waarvan de middelste qua 
afmeting groter is. In het achterdakvlak komen ook dakkapellen evenals op 
het achterdakvlak van de aanbouw. 
De gevels worden voorzien van stucwerk in blokverband met een donkere 
plint. Het bijgebouw wordt uitgevoerd in hout. Er worden donkere 
dakpannen geplaatst. 
De commissie heeft op zich geen bezwaartegen de massa en de 
vormgeving, aandachtspunt is de locatie en de vormgeving van de 
dakkapellen in het voordakvlak. De twee buitenste dakkapellen liggen nu te 
dicht op de hoekkeper en voldoen hierdoor niet aan de criteria geldend voor 
dakkapellen. Tevens verdienen de dakkapellen nog ontwerpaandacht: 
details, de afmeting van de ramen en de afmeting en/of vormgeving van de 
middelste dakkapel. 
De aanvraag wordt aangehouden in afwachting van aanpassing van de 
dakkapellen. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Aanhouden 

l6 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 

t Spil a Monnickendam 
Bijzonder bouwwerk 
Uitbreiding 
Sociaal cultureel centrum de Bolder 
maat architecten en adviseurs 
uitbreidingen Monnickendam 

Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: l 

170114 
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Code gemeente Z-2018-046 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

buitenplanse afwijking 

grote Bevindingen Oe projectleider van de gemeente en de architecten zijn bij de planbehandeling 
com. ~8-~2-20~7 aanwezig. 

Het betreft een bestaand, plat afgedekt gebouw met op het dak meerdere losstaande 
kappen. Oe uitbreiding bestaat uit het plaatsen van twee verbindingsstukken waardoor 
drie kappen met elkaar verbonden worden. Ook worden deze kappen voorzien van 
dakramen. Oe verbindingen hebben rechte gevels, zijn voorzien van gevelopeningen, 
liggen qua hoogte onder de nok van de kap en zijn terugliggend van de voor- en zijgevel 
geplaatst. Materiaalkeuze is zink kleurige beplating (colarmat) met houten kozijnen. 
Oe entreepartij wordt iets uitgebreid waarbij een nieuwe luifel wordt geplaatst met een 
rechte hoek. Tevens wordt de metselwerk gevel rechts van de entree wit gekeimd en 
voorzien van de naam aanduiding. 
Oe commissie kan met een aantal aandachtspunten op hoofdlijnen akkoord gaan. Oe 
metselwerk gevel bij de entree dient gerespecteerd te worden en de naam dient met 
losse letters aangeduid te worden. Tevens dient nagedacht te worden over de 
materiaalkeuze voor de twee verbindende dakopbouwen tussen de zadeldaken. Oe 
bestaande dakrandbekleding is van zink en wordt als beeldbepalend onderdeel gezien 
voor het ensemble. Het ligt daarom voor de hand voor de tussenelementen geen nieuw 
materiaal te introduceren en de oplossing te zoeken in een zinken fels bekleding. Oe 
commissie geeft ten overvloede mee de tussenelementen eventueel uit te voeren met 
een schuine gevel bedekt met dakpannen. Het materiaal van de verbindende 
dakopbouwen dient vooralsnog niet te detoneren tussen de bestaande kappen. 

Advies ~8-~2-2027 Akkoord op hoofdlijnen 

Bevindingen De projectleider van de gemeente en de architecten zijn bij de 
19-03-2018 planbehandeling aanwezig en lichten de aanpassingen toe. 

Voor de invullingen tussen de kappen wordt nu een verticaal zinken fels 
bekleding voorgesteld. Het keimen van een deel van voorgevel bij de entree 
komt te vervallen, de metselwerkgevel blijft zichtbaar. 
Rechts in de voorgevel komt een luifel die de hoek omloopt, en wordt 
vormgegeven als de luifel boven de entree. 
De commissie gaat akkoord met de aanvraag. Zij kan ook instemmen met 
het verwijderen van de schoorsteen op de hoek van de voor- / rechter 
zijgevel. Zij adviseert de zinken dakrand door te zetten. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord 
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