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Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie 
Waterland 

Commissie 
Vergaderdatum 
Vergaderlocatie 

Waterland 
22-0:1-20:18 
Gemeentehuis 
Waterland 

Voorzitter: 

Vastgesteld: 

Aantal adviesaanvragen: 5 
Waarvan herhalingen: 2 
Kleine commissie: :1 
Gemandateerd: :1 
Grote commissie: 3 

Aanwezig ir. Bastiaan Gribling (voorzitter), Arie Boezaard (monu ntenlid), il'lg Nico 
Zimmermann (gemand. architectlid); Rinus Blok (burqerlid), ir. ing. Sj f Kwakman 
(burqerlid); Sybren Bruinsma (plantoelichter), Willy Meekes (coördinator), 

Bezoekers -aanvrager 0, inzake Havenbuurt 7 op Marken 
-architect 0, inzake Brugstraat 6 in Monnickendam 
-architect 0, inzake Niesenoort 3 in Monnickendam 
-architect 0, inzake Drs. J.van Disweg 4 Broek in Waterland 

:1 Omqevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

180004 Bouwadres Zeedijk 2 Uitdam 
Soort bouwwerk Bedrijfsgebouw 
Omschrijving oprichten fietsenstalling 
Aanvrager Resort Poort van Amsterdam 
Architect W3 
Welstandsnota gebiedsgericht Landelijk gebied 
Code gemeente Z-20:17-230 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen Voor ligt een aanvraag voor een open fietsenstalling, bestaande uit een 
22-0:1-20:18 blank houten hoofddraagconstructie met een donker gazen hekwerk en 

een met boeiboord afgewerkte dakrand in de kleur Ral 6009. 
De commissie constateert dat de stalling goed zichtbaar is vanuit de 
openbare ruimte en dichtbij het centrumgebouw is gelegen. De aanvraag 
vertoont te weinig verwantschap met de bestaande architectuur van het 
aangrenzende receptiegebouw en voldoet om die reden niet aan redelijke 
eisen van welstand. 
De commissie geeft in overweging de blank houten constructiedelen en de 
zichtbare beplanking afte werken in de donkergroene kleur RAL 6009 van 
de dakrand. 
De commissie gaat derhalve niet akkoord, tenzij aan de bovenstaande 
voorwaarde is voldaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

gemand. Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. 

2 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

Bouwadres I Havenbuurt 7 op Marken 
Soort bouwwerk Bedrijfsgebouw 

170116 
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o msch rijvi ng plaatsen dakkapel in het voorgevel dakvlak 
Aanvrager W. Kroon 
Welstandsnota Historische kern Marken 
Code gemeente Z-2017-222 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

kl corn Bevindingen Digitale planbehandeling 11 december: 
22-01-2018 Op het voor dakvlak van een houten woning wordt een dakkapel geplaatst, 

voorzien van een dwars geplaatst en aangekapt zadeldakje. 
Dakkapellen dienen te zijn voorzien van een plat afgedekt dak. Oe aanvraag 
voldoet daarmee niet aan de objectgerichte standaard criteria voor 
dakkapellen uit de welstandsnota. Oe commissie ziet geen reden om af te 
wijken van de standaard criteria en gaat niet akkoord, tenzij aan de 
opmerkingen wordt voldaan en de dakkapel wordt voorzien van een plat 
afgedekt dak. 

Op zz januari ziet de commissie het plan voor de dakkapelopnieuw en stelt 
vast dat er geen reden is om af te wijken van de objectgerichte criteria in de 
welstandsnota. Zij handhaaft om die reden haar eerdere advies. Ten 
overvloede deelt zij mee dat afwijkingen van de objectgerichte criteria tot 
precedenten kunnen leiden bij beoordelingen in de toekomst en om die 
reden ongewenst zijn. 

Welstandscriteria Gebieds- en objectgerichte criteria 
kl_cam Advies Niet akkoord tenzij de dakkapel wordt voorzien van een plat afgedekt dak 

3 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

180005 Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code gemeente 
l:lestemmlngsplan 

Bevindingen 
22-01-2018 

Brugstraat 6 in Monnickendam 
Woningcomplex 
oprichten appartementengebouw 
Waterland vastgoed en makelaars BV 
EWP 
gebiedsgericht historische kern Monnickendam 
VO-2017-037 
voldoet ruet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 
binnenplanse afwijking 

Het betreft een overleg over de herontwikkeling van een voormalig 
horecapand (Markerveerhuis) naar een appartementen gebouw. Dit project 
grenst aan de haven, de Brugstraat en de Havenstraat en ligt als gebouw 
tussen de industriële bebouwing van Waterland (Hakvoort) en de stedelijke 
bebouwing. 
In 2016 is over hetzelfde project ook een oriënterend gesprek geweest 
waarbij een medewerkster van de afd. RO van de gemeente aanwezig was. 
Er werden toen drie modellen voorgelegd waarbij zowel de gemeente als de 
commissie een voorkeur aangaf voor mcdel i met gedraaide nok waardoor 
een langskap ontstaat met een kopgevel gericht naar de haven. 

De architect is aanwezig om het nieuwe ontwerp toe te lichten. De huidige 
bebouwing bestaat uit een langgerekt pand van één bouwlaag met een 
mansardeachtige kap met een kopgevel aan de haven, aan deze kopgevel 
een overdekt terras. In het verlengde van de kopgevel aan de achterzijde ligt 
een tuinmuur. 

Het ontwerp voor het beoogde appartementengebouw kent twee 
bouwlagen met langskap die aan de Brugstraat doorbroken wordt door drie 
verschillende dwarskappen met topgevels, waarvan één is uitgevoerd als 
trapgevel. Ook aan de gevel aan de haven wordt de helft van de gevel 
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ingevuld door een mansardeachtige kopgevel met twee uitkragende 
balkons en voor de gevel een eenlaagse glasachtige uitbouw. 

Als eerste constateert de commissie dat het gewijzigde plan 
stedenbouwkundig nogal afwijkt van de eerdere modellen en dat deze 
varianten niet door de Afd. RO aan de commissie zijn voorgelegd. 

Het beoogde volume heeft dan wel een langskap maar deze wordt 
grotendeels aan het zicht onttrokken door de dwarskappen met topgevels 
waardoor een hybride model is ontstaan. Door de combinatie van de 
langskap met de dwarskappen ontstaat een massa die op deze locatie niet 
passend wordt gevonden. Het gebouwonttrekt zich op deze wijze aan de 
historische verkaveling en vormt geen vanzelfsprekende overgang naar de 
pakhuizenarchitectuur die kenmerkend is voor de haven en dit deel van de 
kern van Monnickendam. 

Concluderend wil de commissie de aanvraag allereerst aanhouden voor 
overleg met de afd. RO en daarna het gebouw toetsen aan het geldende 
welstandsbeleid. 

Welsta ndscriteri a 

Advies Aanhouden 

4 Preadvies (welstand) I Aantal voorqaande behandelingen: 3 

l.6007l. Bouwadres Drs. J. van Disweg 4 Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Woningcomplex 
Omschrijving bouw van 3 woningen 
Aanvrager Waterland Recreatie B.V. 
Architect WLand Ted Vorst 
Welstandsnota Dorpsuitbreidingen Broek in Waterland 
Code gemeente VO-201}-059 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

buitenplanse afwijkinq 

grote Bevindingen De architect, de eigenaar en de projectleider van de gemeente zijn aanwezig. 
com. 30-05-2016 Het betreft een perceel waar nu nog een watersportcentrum is gevestigd in twee 

gebouwen. Het bestaande volume gelegen aan de Van Disweg (de vm. kantine) wordt 
uitgebreid en krijgt de bestemming wonen. De woning gelegen in de zuidelijke punt van 
het perceel blijft behouden. Op het terrein worden drie nieuwe volumes bestemd voor 
wonen toegevoegd. 
Het perceel krijgt drie toegangswegen, alle drie voorzien van een brug. 
De architectuur van de woningen krijgt een Waterlands karakter, zoals een type 
kaakberg met voorhuis en een hoofdvolume met topgevel en bijvolume. 
Aan het begin van de Van Disweg wordt door de gemeente een planlocatie voorgesteld 
waar een SPVE voor is opgesteld. Hoe deze plek precies wordt ingevuld is niet op 
tekening aangegeven. Daardoor is voor de commissie nu niet duidelijk hoe het 
voorgestelde plan zich verhoudt tot de toekomstige omgeving. 
Om een correct advies te kunnen afgeven heeft de commissie naast het voorliggende 
plan daarom meer informatie nodig over de planlocatie van de Van Disweg. In 
afwachting hiervan wordt de aanvraag aangehouden. 
Vooralsnog heeft de commissie wel een aantal aandachtspunten: 
De verkaveling en de wegenstructuur worden niet als uitgangspunt genomen, waardoor 
de positionering van de nieuwe woningen onduidelijk is. Tevens mag er meer eigenheid 
op de plek komen, waarbij het Waterlands karakter met zorg moet worden 
vormgegeven. 
Het valt op dat het programma te groot is voor de plek. Het aantal toe te voegen 
bouwvolumes op de plek wordt niet passend gevonden, evenals de hoeveelheid 
toegangsbruggetjes. En voor wat betreft de woningen in de tweede lijn: deze dienen 
meer ondergeschikt zijn aan het hoofdvolume aan de weg. De parkeerplaatsen zijn niet 
weergegeven waardoor het 'echte' beeld (met verharde wegdelen) anders en minder 
groen wordt dan nu is voorgesteld. 
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Advies 30-05-2016 Aanhouden 

grote Bevindingen De architect en de opdrachtgever zijn bij de planbehandeling aanwezig en lichten de 
com. 13-06-2016 aanpassingen toe. Tevens is een stedenbouwkundige van de gemeente aanwezig. Ook 

is er een totaaloverzicht aanwezig met de stedenbouwkundige invullingen aan de Van 
Disweg waarbij zichtbaar is dat de bouwvolumes uit het plan "Groot" georiënteerd zijn 
opde weg. 
De twee volumes in de tweede lijn zijn gedraaid en zijn nu meer op de ontsluitingsweg 
georiënteerd die langs de kavelgrens ligt. 
Aandachtspunten voor de commissie blijft de krapte van de verschillende kavels. 
Wellicht is het mogelijk de positie van de twee hierboven genoemde volumes aan te 
passen zodat er meer ruimte rondom kan ontstaan. Daarmee komen de beoogde 
parkeerplaatsen misschien ook logischer te liggen; deze versnipperen nu de resterende 
ruimte op de kavel. Overigens is op tekening nog steeds niet de hoeveelheid verharding 
aangegeven, waardoor het overall beeld geflatteerd is ten aanzien van de hoeveelheid 
groen - deze zal kleiner zijn. Het is niet duidelijk of het plan voldoet aan de parkeereis 
van de gemeente. 
Een ander punt is de ontsluiting van het gebied. Er dient een ander ontsluitingsplan te 
komen. De beoogde drie inritten (dammen) liggen, volgens de commissie erg dicht op 
elkaar en dragen daardoor niet bij aan een landelijke uitstraling voor het gebied. Twee 
toegangsbruggen zou al beter passend zijn en verdient de voorkeur boven een dam in de 
sloot. 
aangetast. Wellicht is het ook mogelijk een meer geknikte variant te bedenken voor de 
ontsluitingsweg, zoals in het plan Groot. 
De commissie heeft geen bezwaar tegen de voorgenomen landelijke typologie van de 
woningen. 
Concluderend gaat de commissie vooralsnog niet akkoord met de aanvraag, de 
ontsluitinq en de invulling van het gebied dient aangepast te worden. 

Advies 13-06-2016 Niet akkoord, nader overleg 

grote Bevindingen De architect is aanwezig en legt nu een uitgewerkte tekening voor van de wijziging van 
com. 04-09-2017 het bestaande volume aan de Van Disweg. 

Er wordt niet verder ingegaan op het stedenbouwkundig plan (ontsluiting en grootte 
van de kavels). De gemeente geeft aan hier onderzoek naar te doen. 
Het bestaande volume zal geschikt gemaakt worden voor drie woningen. 

De gevels krijgen een nieuwe donkere rabat bekleding en houten opdekwerk in de 
kleuren bruingrijs (RaI7013) en steengrijs (RaI7030) voor de kozijnen. In de lange 
noordgevel komen drie dakkapellen voorzien van sponningdelen die ook in de kopgevels 
verwerkt zijn. De bestaande dakpannen worden hergebruikt. 

De commissie maakt bezwaar tegen de uitstraling en de kleurkeuze. De uitwerking hinkt 
op twee gedachten. Er is nu teveel uitgegaan van een woonhuis uitstraling in de ramen 
en dakkapellen terwijl de vorm en materialen wijzen op een schuurachtige typologie. 
Ook de aangezette dakkapellen zijn niet voldoende ondergeschikt, tevens stelt de 
commissie vragen over de verschillende typen en het aantal dakkapellen. 

De commissie geeft als suggestie mee een meer tradition eel antwerp te maken. Een 
meer lichte kleurstelling voor de kozijnen te kiezen, de uitstraling van een schuur te 
benadrukken door de dakkapellen aan te passen (zodat in de straatgevel één type 
dakkapel wordt aangehouden, zonder dichte panelen, en de boeiboorden minder hoog 
en traditioneel worden vormgegeven) en windveren toe te passen. 
Concluderend gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag voor het wijzigen van 
het bestaande volume. 
De aanvraag voor wat betreft de stedenbouwkundige opzet wordt aangehouden. 

Advies 04-09-2017 Niet akkoord, nader overleg 

Bevindingen De architect en de opdrachtgever zijn bij de planbehandeling aanwezig en 
22-01.-201.8 lichten de aanpassingen toe. 

De dakkapellen zijn nu allemaal gelijk en ranker gedetailleerd. De kleur van 
de kozijnen wordt lichter dan de eerder voorgestelde kleur steengrijs (Ral 
7030)/ de windveren zijn van hout/ als het gevelhout. De makelaars zijn uit 
het ontwerp gehaald. 
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.. 
De commissie constateert dat de diagonaal van de ruiten in de ondergevel 
afwijkt van de diagonaal van de ruiten in de dakkapellen. De architect geeft 
aan dat de glasverhaudingen in de dakkapellen aangepast kunnen worden. 
De commissie constateert een verbetering en kan op hoofdlijnen akkoord 
gaan met het ontwerp. 
Aandachtspunten zijn de ruitverhoudingen in de raamkozijnen van de 
dakkapellen en de commissie wil graag een bemonstering zien. Zij kan zich 
de voorgestelde, lichtere kleur van de kozijnen in combinatie met het 
bruingrijs van de rabat delen voor de gevels wel voorstellen maar wil graag 
overtuigd worden, middels de bemonstering. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 

5 Preadvies (welstand) 

180002 Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

grate Bevindingen 
com. 08-01-2018 

Advies 08-01-2018 

Bevindingen 
22-01-2018 

I Aantal voorgaande behandelingen: 1 

Niesenoort 3 in Monnickendam 
Kleine bouwwerken bij woningen 
uitbreiding en realiseren bijbehorende bouwwerken 
B. Buis 
W'land ir. Ted M. Vorst Architect BNA 
gebiedsgericht historische kern Monnickendam 
VO-2017-079 

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

De architect en de aanvrager zijn bij de planbehandeling aanwezig. De aanvraag betreft 
twee naast elkaar gelegen woningen waarbij de bijbehorende percelen een andere 
inrichting krijgen. 
De woning met langskap wordt aan de achterzijde voorzien van een uitbreiding en aan 
de voorzijde vindt een gevelwijziging plaats. 
De voorgevel bestaat uit een voordeur en een overhead garagedeur. De lange gevel is in 
het midden voorzien van een dakkapel in de goot. 
De garagedeur wordt verwijderd en de nieuwe invulling zal bestaan uit driedelige 
glaspui tot aan het maaiveldniveau. Voor deze gevelopeningen langs komen twee 
hangende panelen (staldeur-achtig) die voor de ramen geschoven kunnen worden. 

De commissie constateert een verbetering ten opzichte van de bestaande toestand 
maar is toch van mening dat de uitstraling van het voorgevelbeeld niet passend is bij de 
sfeer van de historische kern. Zij adviseert de panelen uit het ontwerp te halen en de 
gevelopeningen te voorzien van een borstwering zoals te zien is bij nabijgelegen 
woningen in de straat. 
De uitbreiding aan de achterzijde van de woning is aangeluifd en het dak wordt bedekt 
met dakpannen waarin velux dakvensters. De nieuwe achtergevel is voorzien van 
houten geveldelen en openslaande deuren met raedeverdeling. 
Op het terrein komen twee vrijstaande bijgebouwen, waarvan één alleen een 
overkapping is. De rechthoekige volumes zijn plat afgedekt en worden bedekt met 
sedum. Beide volumes zijn zichtbaar vanuit de openbare ruimte. 
Conform het welstandsbeleid, geldend voor de historische kern, dient een gebouween 
topgevel te hebben, een zadeldakgevel met een verticaal karakter of rondgaand 
schilddak is ook toegestaan. 

Gezien het bovenstaande maakt de commissie bezwaar tegen de twee plat afgedekte 
losstaande bijgebouwen. Een kap of lessenaar dak zou passender zijn in de omgeving. 
Concluderend wil de commissie de aanvraag graag aanhouden, aandachtspunten zijn 
de nieuwe invulling van de voorgevel en de uitvoering van de twee losstaande 
bijgebouwen. 
Aanhouden 

De architect is aanwezig en licht de aanpassingen toe. De bijbehorende 
bouwwerken worden nu voorzien van een houten kapje met een gelijke 
dakhelling en uitgevoerd in natuurlijk, vergrijzend hout en rode dakpannen. 
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De commissie constateert dat de bijgebouwen nu beter passend zijn in de 
omgeving. 
In de voorgevel krijgt de driedelige gevelopening een borstwering en zijn de 
'hangende' deuren uit het ontwerp gehaald. 
De commissie gaat op hoofdlijnen akkoord en ziet de uitwerking met 
belangstelling tegemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 
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