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Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie 
Waterland 

Commissie 
Vergaderdatum 
Vergaderlocatie 

Waterland 
20-°3-201) 
Gemeentehuis 
Waterland 

Aantal adviesaanvragen: 4 
Waarvan herhalingen: 3 
Kleine commissie: 1 
Gemandateerd: 2 
Grote commissie: 1 

Vastgesteld: 

Voo";tt'~ 

S cc Arch: 

Aanwezig Marina Roosebeek (plv. voorzitter), Joost Buchner (monument nli )j ing. Nico 
Zimmermann (gemand. architectlid), Rinus Blok (burqerlld), ir. ing. Sjef Kwakman 
(burqerlid): Marieke Leeverink (plantoelichter), Sybren Bruinsma (plantoelichter); Willy 
Meekes (coördinator), 

Bezoekers -M. van Driel (aanvrager), inzake De Erven 18 Broek in Waterland 
-Lubrun (gemachtigde), inzake Eilandweg 15 broek in Waterland 

1 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

17°027 Bouwadres Avegaar 87 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Bijzonder (openbaar) bouwwerk 
Omschrijving verbouwen schoolgebouw 
Aanvrager St. Confessioneel Primair Onderwijs 
Architect Bouwadvies Wim Baltus 
Welstandsnota stadsuitbreidingen Monnickendam 
Code gemeente Z-20:17-017 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen De architect is aanwezig en geeft een toelichting op het ontwerp. De school 
20-°3-2017 wordt qua gebruik aangepast aan het nieuwe onderwijs waarbij meer 

gemeenschappelijke ruimte in het gebouw wordt voorzien ten behoeve van 
zelfstandig onderwijs. De entree wordt daartoe verlegd naar de meer 
centraal gelegen as, waarvoor de directieruimte is opgeofferd. De voorgevel 
krijgt een naar binnen buigende gevelwand die naar de nieuwe entree voert 
en deze gevel wordt wit gestukadoord. De rechter gebouwvleugel (kleur 
blauw) en de overige gevelboeiboorden (kleur wit) worden voorzien van een 
volkern gevelbekleding. 
De commissie constateert dat de helderheid in het ontwerp van de school 
sterk is verbeterd en qaat akkoord met de aanvraag. 

Welstandscriteria Algemene- en gebiedsgerichte criteria 

gemand. Advies Akkoord 

2 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Welstandsnota 

I Aantal voorgaande behandelingen: 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) 

170020 Houtrib 66 in Monnickendam 
Individuele woning 
realiseren aanbouwaan de voorgevel van het woonhuis 
E. Willemsen 
uitbreidingen Monnickendam 
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Code gemeente Z-20l7-03l 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen Aan de voorgevel wordt een uitbouw gerealiseerd. De erker is traditioneel gedetailleerd 
06-03-201.7 met gootklossen en heeft een klein overstek. De luifel ernaast ligt iets terug van de 

voorkant van de erker en loopt door boven de entreedeur tot de belending. 
De tussenwoning van het woonblok is vormgegeven in een kenmerkende 70-er jaren 
architectuur met een strakke, grafische gevelcompositie. 
De commissie stelt vast dat de traditionele detaillering van de beoogde erker met 
roedeverdeling niet passend is bij de bestaande architectuur. Zij geeft in overweging om 
het boeiboord strak en vlak, zonder dakoverstek, uit te voeren (als bij de belendende 
woning) en de pui aan de onderzijde hiervan direct aan te sluiten zonder paspaneel. 
Het verdient aanbeveling om de luifel niet helemaal door te laten lopen tot de 
belending, maar deze te laten stoppen bij de penant naast de entreedeur. 

Conform het gemeentelijke welstandsbeleid in dit gebied dient welstandstoezicht een 
bijdrage te leveren aan het behoud van de basiskwaliteit waarbij voorkomen dient te 
worden dat nieuwe toevoegingen afbreuk doen aan deze basiskwaliteit. 
Gezien het bovenstaande dient de uitbouw zodanig te worden ontworpen dat deze 
meer is afgestemd op de bestaande gevelarchitectuur. 
De commissie gaat derhalve niet akkoord en vraagt om nader overleg. 

Advies 06-03-201.7 Niet akkoord, nader overleg 

gemand. Bevindingen De aanvrager heeft onderzoek gedaan in de omgeving en aangetoond dat 
2O-O3-2Ol7 eerder minder strakke uitbouwen met een kantelaafzijn goedgekeurd. Het 

ontwerp is conform de opmerkingen uit het vorige verslag aangepast 
waarbij de luifel nu strak is doorgetrokken tot boven de entreedeur, zonder 
sprong en gootklossen. De commissie gaat akkoord met de aanvraag. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 
gemand. Advies Akkoord 

3 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 2 

].60125 Bouwadres De Erven ].8 Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning Beschermd dorpsgezicht 
Omschrijving uitbreiding 
Aanvrager M. van Driel 
Welstandsnota Historische kern Broek in Waterland / beeldbepalende panden 
Code gemeente Z-20l6-263 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

kleine Bevindingen De aanvrager is bij de planbehandeling aanwezig. 
com. 28-1.1.-201.6 Aan de achterzijde van een bescheiden woning, bestaande uit i laaq met een zadelkap 

wordt een uitbouw gerealiseerd, bestaande uit een gemetselde plint met horizontale 
raamstrook onder een aangekapt dakvlak met zinken felsbedekking. Aan de zijkant van 
de uitbouw is een schuifpui ontworpen terwijl de andere woningscheidende zijkant 
bestaat uit gesloten gevelmetselwerk. In de noordgevel worden twee dakramen 
bijgeplaatst en in de zuidgevel eveneens twee dakramen boven bestaande dakramen. 
De commissie heeft geen bezwaar tegen de achteruitbouw maar eonstateert dat het 
dakraam in de noordgevel horizontaal van vorm is. In de zuidgevel bevinden de 
dakramen zich te hoog in het dakvlak. Zij geeft aan dat het horizontale dakraam in de 
noordgevel verticaal (staand) moet worden uitgevoerd of evt. in twee kleinere verticale 
dakramen gewijzigd. Van de twee bovenste dakramen in de zuidgevel dient de linker 
lager te worden geplaatst op één lijn met het rechter bestaande dakraam. Het rechter 
dakraam in de tweede lijn dient te vervallen. 
De commissie constateert dat de aanvraag niet voldoet aan redelijke eisen van 
welstand, tenzij aan bovengenoemde opmerkingen is voldaan. 

Advies 28-1.1.-201.6 Niet akkoord, tenzij 

kleine Bevindingen Het plan is aangepast waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande 
com. 06-03-201.7 achtergevelpui. 

De commissie eonstateert dat door de hogere, bestaande pui geen ruimte is voor een 
aankapping en de sprong in de begane grondvloer vragen oproept. Zij vraagt daarom 
overleg met de aanvrager. 
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Ten overvloede deelt de commissie mee een voorkeur te hebben voor een plat dak en 
het op gelijke hoogte aanleggen van de begane grandvlaer. 
Vooralsnog gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag. 

Advies 06-03-201.7 Niet akkoord, nader overleg 

kl_com Bevindingen De ontwerper is aanwezig en geeft een toelichting op het aangepaste plan. 
20-03-201.7 Hergebruik van de bestaande pui is vervallen! er wordt een nieuwe gevelpui 

gemaakt. De flauw hellende kap is een dwinqende eis uit het 
bestemmingsplan. Platte daken zijn niet toegestaan. De sprong in het 
vloerniveau van de begane grond is een nadrukkelijke wens van de 
opdrachtgever en voorziet in meer hoogte in de uitbouw. 
De commissie constateert dat de aanvraag voldoet aan redelijke eisen van 
welstand en gaat akkoord. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

kl_cam Advies Akkoord 

4 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 1. 

].700].3 Bouwadres Eilandweg ].5 broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving vernieuwen kapberg tot woonhuis 
Aanvrager M van Doornik - Ermers 
Welstandsnota historische kern Broek in Waterland 
Code gemeente VO-201.6-oS7 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

grote Bevindingen De architect is bij de planbehandeling aanwezig. Het betreft een voorhuis met een 
com. 20-02-201.7 aanbouw met daaraan vast een kaakberg. De kaakberg heeft aan drie zijden een 

verlaagd deel. 
Aangezien de kaakberg in een slechte staat verkeert is het nog niet zeker of deze in zijn 
geheel, of anders delen ervan behouden kan blijven. Zo zullen de dakpannen worden 
hergebruikt. Wanneer deze wordt herbouwd dienen de details en de materialen te 
refereren aan de historische context. 

In de kaakberg wordt een tweede woning gerealiseerd, hiertoe wordt het verlaagde deel 
grenzend aan de aanbouw verwijderd en worden er nieuwe openingen gecreëerd. In de 
aanbouw, die direct grenst aan de openbare weg wordt, ter plaatse van een bestaande 
deuropening een loggia gemaakt met de entreepartij. Op de begane grond (behalve aan 
de straatzijde) worden grote gevelopeningen geplaatst met aan de tuinzijde ook grote 
gevelopeningen op de verdieping. Tevens worden in het dakvlak rondom meerdere 
dakramen geplaatst. 
De commissie heeft op hoofdlijnen geen bezwaar tegen de ingrepen. Gesproken wordt 
over de loggia in combinatie met de entreepartij en het aantal daklichten. 
Aandachtspunt is de hoeveelheid openingen, tast het dakvlak aan. Met name de 
regelmatige plaatsing draagt hieraan bij. Een meer verspreide plaatsing zou het dakvlak 
meer intact laten. 

Advies 20-02-201.7 Akkoord op hoofdlijnen 

Bevindingen De gemeente geeft aan dat doordat er een extra woning wordt vergund er 
20-03-201.7 twee parkeerplekken op eigen terrein gerealiseerd dienen te worden. 

De gemachtigde is aanwezig om de bestemmingswijziging aan te vragen! 
van tuin naar verkeer. 

Op het voorerf van de bestaande woning! aan de Eilandweg wordt de 
erfafscheiding! zijnde een heg onqeveerz.çm naar achteren geplaatst om 
vier! dwars geplaatste parkeerplaatsen te realiseren, in plaats van de nu 
aanwezige twee evenwijdig aan de weg. Dit heeft tot gevolg dat er 
geparkeerd wordt op een deel van de tuin met cultuurhistorische waarde. 
De bestrating zal worden aangepast aan de bestaande bestrating. 
Het betreft een tuin die in het bestemmingsplan is aangemerkt als cultuur 
historisch waardevol. 
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De commissie is van mening dat er een cultuurhistorisch verantwoorde 
oplossing dient te komen en vraagt zich af of de bestemmingsgrens tuin in 
de huidige situatie nogjuist is. 
Zij is tevens van mening dat de mogelijkheid van vier haaks gelegen 
parkeerplekken de beeldkwaliteit van de straat aantast. Door de nieuwaan 
te brengen verharding van de tuin worden de cultuur historische waarden 
aanqetast, waarmee geen recht wordt gedaan aan de geldende 
bestemming. De cultuurhistorische bestemming voortuin dient 
gerespecteerd te worden. 
De commissie gaat niet akkoord. Zij adviseert de gemeente een andere 
oplossing te vinden, bijvoorbeeld in de ruimte naast de woning. 

Welstandscriteria 

Advies Niet akkoord, advies 
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