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Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie 
Waterland 

Commissie 
Vergaderdatum 
Vergaderlocatie 

Waterland 
23-01-2017 
Gemeentehuis 
Waterland 

Aantal adviesaanvragen: 7 
Waarvan herhalingen: 3 
Gemandateerd: 3 
Grote commissie: 4 

Vastgesteld: 

voo";tte~ 

Seer. A h: 

~l 
Aanwezig ir. Miranda Reitsma (voorzitter)jJoost Buchner (monumentenlid)j ng. Nico 

Zimmermann (gemand. architectlid), Rinus Blok (burqerlid), ir. ing. Sjef Kwakman 
(burqerlid), Sybren Bruinsma (plantoelichter), Willy Meekes (coördinator), 

Bezoekers gemandateerde planbehandeling 13.45 -14.00 : 
-W3 (gemachtigde), inzake Monnickenmeer 1 in Monnickendam 
-hr. Tessel (aanvrager), inzake Cornelis Roelestraat 34 Broek in Waterland 
-W3 (gemachtigde), inzake Kanaaldijk 91A in Watergang 
grote commissie 14.00 -15.15 : 
-vertegenwoordiger HHNK Alliantie Markermeerdijken, inzake Markermeerdijk 
-architect en aanvrager, inzake Rozendaal a, Monnickendam 
-architecten, inzake Overleek 28, Monnickendam 

1 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

170004 Bouwadres Monnickenmeer 1 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving realiseren van een nieuwe schuur 
Aanvrager M.P. Pronk 
Welstandsnota Landelijk gebied 
Code gemeente Z-2016-277 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 
gemand. Bevindingen Een bestaande schuur achter op het erf achter een 1-laagse woning met 

23-01-2017 zadeldak, wordt gesloopt. Op een locatie meer naar voren op het erf maar 
achter de woning wordt een nieuwe schuur opgetrokken met een bakstenen 
plint, een zwarte potdeksel sandwich gevelpanelen en een rood golfplaten 
sandwich dakpaneel. Kozijnen zijn wit met donkergroene draaiende delen. 

De commissie constateert dat de rode kleur voor het dak afwijkt van het 
gebruikelijke beeld in de omgeving en gaat niet akkoord, tenzij de 
dakplaten worden uitgevoerd in de kleur antraciet. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte en sneltoetscriteria 
gemand. Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan 

2 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

Bouwadres I Kanaaldijk 91A in Watergang 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 

170005 
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Omschrijving Realiseren van een schuur 
Aanvrager C. van Riessen - Kemper 
Welsta ndsnota lint Watergang 
Code gemeente Z-20:1.6-289 
Bestemmingsplan Anders 

gemand. Bevindingen Achter een woonhuis wordt de bestaande schuur gesloopt en vervangen 
23-0:1.-20:1.7 door een nieuw :1.-laags bijgebouw met zadeldak, bestaande uit gevels met 

horizontale houten gevelbekleding in een middengrijze kleur en zwart 
gesmoorde dakpannen. 
De commissie constateert dat de aanvraag voldoet aan redelijke eisen van 
welstand en gaat akkoord. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte en sneltoetscriteria 
gemand. Advies Akkoord 

3 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 2 

160130 Bouwadres Comelis Roelestraat 34 Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving uitbreiden woning + berging 
Aanvrager P.A. Tessel 
Welstandsnota dorpsuitbreiding Broek in Waterland 
Code gemeente Z-20:1.6-293 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 

grote Bevindingen De architect en aanvrager zijn bij de planbehandeling aanwezig. De aanvraag betreft 
com. 27-n-2016 het uitbreiden van een twee- onder- een- kapwoning aan de zij- en achtergevel, het 

verwijderen van de aanbouwen en het plaatsen van een nieuw bijgebouw. Tevens wordt 
de dakkapel vergroot en vinden er gevelwijzigingen aan de voor- en zijgevel plaats. 
Het bijgebouw is voorzien van twee topgevels met een tussen dakvlak. (In verband met 
de hoogte voldoet dit bijgebouw niet aan het bestemmingsplan.) Het bijgebouw wordt 
uitgevoerd in hout, kleur grijs, wit, houten kozijnen, en een keramische dakpan grijs 
gesmoord. 
Het grote raam in de voorgevel wordt voorzien van een gevelopening met borstwering 
en de entree wordt van de zijgevel verplaatst naar de voorgevel van de uitbreiding. 
De commissie kan op hoofdlijnen akkoord gaan, de ensemble waarde wordt nauwelijks 
aangetast. Aandachtspunt voor de commissie is de uitwerking van de entree in de 
aanbouw, deze wordt niet passend bij het gevelbeeld gevonden. Tevens wil de 
commissie bij de definitieve aanvraag graag de belendende woning in beeld of op 
tekening zien. 
In verband met het bestemmingsplan zal het nieuwe bijgebouw qua hoogte dienen te 
worden aangepast wat de verhouding in het gevelbeeld ten goede komt. 

Advies 27-12-2016 Akkoord op hoofdlijnen 

gemand. Bevindingen Er is een definitieve tekening met de belendende woning aanwezig. 
09-01-2017 De bestaande garage wordt verhoogd en voorzien van een entreepui met zij- en 

bovenlichten. De pui zit in het midden van de aanbouwen is symmetrisch. 
De commissie constateert dat de wijziging goed zichtbaar is en onvoldoende is 
afgestemd op de architectuur van de woning. Zij gaat derhalve niet akkoord met de 
aanvraag, tenzij de pui in z'n geheel tot op 20 cm van de woning wordt verschoven. 

Advies 09-01-2017 Niet akkoord, tenzij 

gemand. Bevindingen Naar aanleiding van de opmerkingen uit het vorige verslag is de entree pui 
23-0:1.-20:1.7 in de zijuitbouw aangepast. Het bijgebouw dat zich aan de achterzijde op 

het erf bevindt en grenst aan het water is ter plaatse van de oever 
aangepast in de geveltekening. 
De commissie gaat akkoord met de aanvraag. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

gemand. Advies Akkoord 
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4 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

170007 Bouwadres Markermeerdijk 
Soort bouwwerk Bijzonder (openbaar) bouwwerk Provinciaal monument 
Omschrijving realiseren van twee kunstwerken (inlaat Katwoude en afvoer Uitdarn, de 

Nes) 
Aanvrager HHNK Alliantie Markermeerdijken 
Welstandsnota Landelijk gebied 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen De aanvrager is bij de planbehandeling aanwezig. Het betreft het plaatsen 
23-01-2W7 van een inlaat bij Katwoude en een afvoer bij Uitdam in de Markermeerdijk. 

De gemeente geeft aan dat bij Uitdam de dijk is aangewezen als provinciaal 
monument. 
In het water worden de inlaat en afvoer uitgevoerd als een betonnen 
keerwandconstructie en op het hoogste deel van de dijk komt een betonnen 
werkplatform met dezelfde sobere uitstraling en voorzien van een hekje. 
De commissie heeft op zich geen bezwaar, het betreft drie relatief kleine 
ingrepen die uitgevoerd worden in beton. Als overweging geeft zij aan een 
eenvoudig, meer transparant hek te plaatsen of te onderzoeken of het 
hekwerk weggelaten kan worden. 
Tevens vraagt de com missie zich af of, i n het kader va n de dij kversterki ng 
door de provincie een BKP is opgesteld. Zo ja, dan zou de commissie daar 
graag over beschikken. 

Welstandscriteria 

Advies Collegiaaloverleg 

Mon. advies Collegiaaloverleg 

5 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

I Aantal voorgaande behandelingen: 2 

grote 
com. 

Bevindingen 
03-10-2016 

Advies 03-10-2016 

Rozendaal a Monnickendam 
Individuele woning Beschermd stadsgezicht 
vervangen aanbouw 
R. van Duuren 
Ontwerp & tekenburo De Krim 
Historische Kern Monnickendam I Beeldbepalende panden 
Z-2016-294 
Anders 

De architecten zijn bij de planbehandeling aanwezig. 
Het betreft een eenlaagse woning in een rij voorzien van een topgevel met aan de 
rechter zijgevel een aangekapte aanbouw. 
De aanvraag betreft het vervangen van de aanbouw door een kaakbergachtige 
uitbreiding bestaand uit twee bouwlagen met een piramide kap. Vanuit de verdieping 
komt een tussenlid (dakopbouw/dakkapel) naar de kap van het hoofdvolume. 
In het linker dakvlak van het hoofdvolume wordt een zesdelige dakkapel geplaatst. 

Conform het welstandsbeleid dienen nieuwe ruimtelijke elementen in de stedelijke 
hoofdstructuur te passen en het karakter dient aan te sluiten bij de regionale uitstraling 
en cultuurhistorische betekenis van het gebied. Het welstandstoezicht is gericht op het 
handhaven, herstellen en versterken van de ruimtelijke karakteristiek en de samenhang 
van het gebied. De architectuur dient bij te dragen aan zowel het continue beeld en 
sfeer van de stad als aan de herkenbare identiteit van de individuele gebouwen. 

Gezien het bovenstaande wordt de aanvraag aangehouden. 
De kaakberg wordt als typologie en volume niet passend gevonden in het straatbeeld. 
De commissie geeft als suggestie mee het ontwerp meer in overeenstemming te 
brengen met het bestemmingsplan en de gemeentelijke welstandsnota. 
Voor wat betreft de nieuw te plaatsen dakkapellen bij het hoofdvolume verwijst de 
commissie naar de welstandscriteria geldend voor dakkapellen. 

Aanhouden 

Commissievergadering Monumenten- en Welstandscommissie Waterland 23-01.-201.7 3 



• 

grote Bevindingen De aanvragers en de architect zijn bij de planbehandeling aanwezig en leggen een 
com. 28-11-2016 gewijzigd ontwerp voor. Het hoofdvolume wordt opgehoogd naar twee bouwlagen met 

een zadeldak en aansluitend wordt een lager volume, ook met kap, geplaatst dat iets 
terug ligt van hoofdvolume. In de achtergevel van het bijgebouw komt op de verdieping 
een gevelopening met openslaande deuren, met daarnaast een klein raam. En in de 
rechterzijgevel van het bijgebouw, komen kleine horizontale bovenlichten met in de kap 
een vierdelige dakkapel. 

De commissie constateert een verbetering, het voorliggende ontwerp wordt beter 
passend in het straatbeeld gevonden. Aandachtspunt is de afmeting van de ramen in de 
zijgevel, deze zijn zichtbaar vanuit de open bare ruimte en niet in verhouding met het 
totale gevelbeeld, en de afmeting (hoogte) van de openslaande deuren aan de 
achterzijde, deze wordt ook te groot gevonden. Wellicht kan het kleine raam naast de 
openslaande deuren worden weggelaten. Voor het overige kan de commissie op 
hoofdlijnen akkoord gaan met de aanvraag. 

Advies 28-11-2016 Akkoord op hoofdlijnen 

Bevindingen De architect en de aanvragers zijn bij de planbehandeling aanwezig en 
23-01-2017 lichten het aangepaste en definitieve plan toe. 

De openslaande deuren in de achtergevel zijn iets verkleind en in het 
midden van de gevel geplaatst. Het kleine raam is komen te vervallen. In de 
rechterzijgevel zijn de bovenlichten in twee groepen bijeengezet. 
Tevens wordt de rechter zijgevel nu uitgevoerd in houten rabat delen. 
Bemonstering overige gevels: een rustieke, rood genuanceerde baksteen 
en er wordt een oranje dakpan toegepast. Wit, houten kozijnen, raam 
donkergroen (in de voorgevel naar binnen draaiend, zonder weldorpel), 
hardstenen dorpel en plakroeden. 

De commissie heeft geen bezwaar tegen de aanpassingen in de gevels, 
aandachtspunt is echter de materiaalkeuze. In verband met het 
oorspronkelijke stedenbouwkundige en het historische karakter van de 
omgeving is de commissie van mening dat een zijgevel uitgevoerd in 
metselwerk beter passend is. Het behoud van samenhang in de historische 
kern is van belang. De beoogde steen is rustiek en verschillend van afmeting 
en zal met een onregelmatige voeg een wit beeld geven. Dit beeld past niet 
bij de stijl van de nieuwe woning. Een meer vormvaste handvormsteen 
wordt hiervoor aanbevolen zonder te witte accenten in de sortering. Een 
oud Hollandse dakpan zou ook meer aansluiten op het beoogde beeld. 
Ook de details vertonen nog teveelonduidelijkheden. De 'weldorpel' 
(uitgevoerd in een aluminium profiel) in het raamkozijndetail wordt niet 
passend gevonden bij de architectuur en de aansluiting van het pannendak 
op de topgevel is niet helder. 

Gezien het bovenstaande wordt de aanvraag aangehouden, de steenkeuze 
dient te passen bij het karakter van de woning en de detaillering dient 
verder te worden uitgezocht. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte en loketcriteria 

Advies Aanhouden 

6 
Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Uitdammer Dorpsstraat 4SA Uitdam 
Individuele woning 
verbouwen atelier 
P. Gunneweg 
WE Architecten 
Uitdam 
Z-2016-262 

Voldoet aan bestemmingsplan 

Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 2 
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grote Bevindingen Een agrarische schuur met een asymmetrische dakhelling, gelegen onder aan een dijk 
com. 27-V-201.6 krijgt een andere functie en wordt daarom voorzien van nieuwe gevelinvullingen. 

De achter (kop) gevel wordt meer naar binnen gezet waardoor een loggia ontstaat. In 
de NO gevel blijven drie stalramen behouden, een wordt dichtqezet, en in de andere 
langsgevels blijven de openingen behouden maar worden opnieuw ingevuld. De 
kopgevel, gelegen onder aan de dijk krijgt op begane grond niveau openslaande deuren 
en in de top komen schuifpuien met een stalen balkon hekwerk. 

De aanvraag wordt aangehouden en de commissie vraagt om overleg met de architect. 
Aandachtspunt is met name de architectuurstijl van het geheel. De transformatie dient 
meer recht te doen aan het oorspronkelijke karakter van het volume en de gevels dienen 
daarom een meer schuurachtige, en niet woonhuisachtige invulling te krijgen. 

Advies 27-1.2-201.6 Aanhouden 

grote Bevindingen De architect en de aanvragers zijn bij de planbehandeling aanwezig. 
com. 09-01.-201.7 Voor wat betreft de nieuwe invulling van de achtergevel worden een aantal varianten 

voorgelegd. 
In de achterzijde van de schuur wordt de topgevel vervangen door een houten 
eindspant dat asymmetrisch is opgebouwd onder de nok van de zadelkap, als gevolg 
waarvan één zijde naar beneden is verlengd. Het pannendak en de bakstenen zijgevels 
lopen door tot het achtergevelvlak waar de steens muur eindigt. Tussen de zijgevels is 
een glazen achtergevelpui 1.,80 m naar achteren geschoven waarmee een balkon is 
geformeerd op de verdieping. Het balkon is voorzien van een spijlenhek en het portaal 
op de begane grond heeft 1. tussensteunpunt. Als alternatief is een variant getekend 
met 2 steunpunten, niet in het verlengde van het oorspronkelijke gebouwspant in de 
schuur. 

De commissie kan zich het concept van een glazen achtergevel voorstellen. Zij wijst 
erop dat de detaillering en materialisatie bij dit concept zoveel mogelijk als bestaand, 
dus ruwen agrarisch moet worden uitgewerkt. Denk daarbij aan ongeschaafd hout. 
Aandachtspunten zijn de aansluitdetails van de bestaande gevels en dakrand op het 
nieuwe spant. De keuze voor één of twee tussensteunpunten onder het portaal op de 
begane grond wordt aan de ontwerper overgelaten. Eén kolom, maar dan recht onder 
de nok lijkt het meest voor de hand liggend. 
De commissie houdt het plan aan om de aanvrager gelegenheid te geven deze punten 
nog even na te lopen en het plan hierop aan te passen. 

Advies 09-01.-201.7 Aanhouden 

Bevindingen De definitieve tekening wordt nu voorgelegd waarbij te zien is dat er bij de 
23-O~-20~7 glazen achtergevel gekozen is voor twee tussensteunpunten die lijnen met 

de oorspronkelijke draagconstructie in het pand. 
De commissie gaat akkoord, het ontwerp voldoet aan redelijke eisen van 
welstand. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord 

7 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

l.70006 Bouwadres Overleek 28 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Stolp 
Omschrijving renoveren van een stolpboerderij 
Aanvrager C.v.E. Kornfeind 
Architect DS. Architecten 
Welstandsnota Landelijk gebied 
Code gemeente Z-2o~6-283 
Bestemmingsplan Anders 

Bevindingen De architecten zijn aanwezig om het plan toe te lichten. Een stolp wordt 
23-01-2017 grondig verbouwd waarbij ook de uiterlijke verschijningsvorm wordt 

aangepast. De verdieping wordt volledig bewoonbaar gemaakt en er komt 
een tweede verdieping in de kap. De stolp ligt in een 'groene' omgeving. 
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In de nieuwe situatie wordt de dakkapel aan de voorzijde wat vergroot, en 
tevens wordt er in de twee zijdakvlakken een dakkapel geplaatst. In het 
achtergevel dakvlak komt een legraam. De gevelindeling aan de voorzijde 
met de entreedeur blijft gelijk. In de linker zijgevel wordt het liggende raam 
vergroot en wordt de 'open' hoekpartij voorzien van een stalen pui met een 
vierkante verdeling waarin ook een entreedeur. 

De commissie is, vanwege de huidige slechte staat van de stolp op zich 
positief over de aanpak van de renovatie maar is van mening dat de 
verbouwing meer in overeenstemming met het gemeentelijke beleid dient 
te worden uitgevoerd. In het landelijk gebied dient de basiskwaliteit 
behouden te blijven, dit betekent dat indien het een stolpboerderij betreft 
de aanpassingen dienen te voldoen aan de objectgerichte welstandscriteria 
voor stolpboerderijen. De opvallende ruimtelijke vorm, stijlkenmerken en de 
positie van het gebouw in het landschap dienen voor de toekomst behouden 
te blijven. Hierbij mag een dakkapel alleen geplaatst worden op het voor- en 
achterdakvlak en hebben vlakke dakramen een staande diagonaal, evenals 
de ruiten in ramen en kozijnen. Elementen in de gevel dienen in een 
consistente verhouding te staan tot elkaar en de gevel als geheel. 
Tevens wordt de open hoek (zonder hoekkolom) door de commissie als een 
vreemd element gezien, zij ziet liever een herkenbare ondersteuning van de 
kap op de hoek. Gezien het bovenstaande gaat de commissie vooralsnog 
niet akkoord met de aanvraag. 

Welstandscriteria Gebieds- en objectgerichte criteria 

Advies Niet akkoord, nader overleg 

Commissievergadering Monumenten- en Welstandscommissie Waterland 23-O~-20~7 6 


