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Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie 
Waterland 

Commissie 
Vergaderdatum 
Vergaderlocatie 

Waterland 
2S-06-20l8 
Gemeentehuis 
Waterland 

Voorzitter: 

Vastgesteld: 

Aantal adviesaanvragen: 7 
Waarvan herhalingen: 2 
Kleine commissie: 2 
Gemandateerd: 2 
Grote commissie: 3 

Aanwezig ir. Bastiaan Gribling (voorzitter); Hans Boonstra (monumentenlid); 
Zimmermann (gemand. architectlid), ir. ing. Sjef Kwakman (burgeri ); Sybren Bruinsma 
(plantoelichter); Marieke Leeverink (plantoelichter monumenten); Willy Meekes 
(coördinator); Renee Stroomer (coördinator) 

Bezoekers -gemachtigde en aanvrager! inzake Veenderijgouw 3 in Broek in Waterland 
-archltect, Roomeinde l7A in Broek in Waterland 
-aanvrager inzake Ilpenhof 2 in Ilpendam 
-aanvrager inzake Nieuwe Zijds Burgwal SlA Monnickendam 
-aanvrager inzake Noordervesting 8 WS in Monnickendam 
-aanvrager inzake Wilhelminalaan 56 in Monnickendam 

l Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

180061 Bouwadres Broekermeerdijk 10A in Watergang 
Soort bouwwerk Agrarisch bouwwerk 
Omschrijving vernieuwen en vergroten van een agrarisch bedrijfsgebouw 
Welstandsnota 2.7 Landelijk gebied - 4.4 Agrarische bedrijfsgebouwen 
Code gemeente VO-20l8-04S 
Bestemminqsplan Voldoet aan bestemminqsplan 

gemand. Bevindingen Het voorste deel van de westelijk gelegen stal wordt naar voren toe 
2S-06-20l8 uitgebreid! gelijk met de bestaande oostelijke stal. Materiaal en kleur zijn als 

bestaand. 
De commissie gaat akkoord op hoofdlijnen en ziet de uitwerking met 
belanqstellinq tegemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte en criteria specifieke qebouwen 

gemand. Advies Akkoord op hoofdlijnen 

2 Preadvies (welstand) I Aantal voorqaande behandelingen: 0 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Veenderijgouw 3 in Broek in Waterland 
Kleine bouwwerken bij woningen 
realiseren balkon 
2.5 Woongebieden 
VO-20l8-047 
Voldoet niet aan bestemmingsplan! over afwijking wordt beslist na advies 
van welstandscommissie 

180062 
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gemand. Bevindingen De aanvrager is aanwezig om het plan toe te lichten. 
2S-06-20l8 Bij een vrijstaande woning wordt aan de zijgevel een balkon, ondersteund 

door pilaren en grenzend aan de voorgevel, geplaatst. 
De gemeente geeft aan dat conform het bestemmingsplan een balkon niet 
is toegestaan. 
Conform het geldende welstandsbeleid is de ambitie voor het woongebied 
het behouden van de aanwezige ritmiek, herhaling en samenhang op wijk-, 
buurt- of bouwblokniveau. Tevens dient verrommeling van het straatbeeld 
voorkomen te worden door oneigenlijk individuele ruimtelijke inpassingen 
van, onder andere, kleine bouwplannen. 

Gezien het bovenstaande is de commissie van mening dat de 
balkontoevoeging de samenhang in het straatbeeld aantast en tevens ziet 
zij geen reden om afte wijken van het gestelde in het bestemmingsplan. Zij 
geeft derhalve een neqatief welstandsadvies. 

- Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

gemand. Advies Niet akkoord 

3 Ornqevinqsverqunninq (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelinqen: 0 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

IIpenhof 2 in Ilpendam 
Kleine bouwwerken bij woningen 
realiseren berging 
2.S Woongebieden - 3.2 Bijbehorende erfbebouwing 
Z-2ol8-ns 
Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 
binnenplanse afwijking 

Grote 
Com. 

Bevindingen 
2S-06-20l8 

De aanvrager is aanwezig om het plan toe te lichten. Bij een twee- onder 
een- kapwoning wordt aan de zijgevel een aangebouwd bouwwerk 
geplaatst aan een bestaand aangebouwd bouwwerk. De zijgevel van de 
betreffende woning grenst aan het openbaar gebied. 
Conform het geldende welstandsbeleid is een secundair aangebouwd 
bouwwerk niet mogelijk. 

De commissie constateert dat in de rij van twee- onder- een -kapwoningen 
al meerdere aangebouwde bouwwerken aan bestaande aangebouwde 
bouwwerken (vergunning vrij) zijn gerealiseerd. Zij is dan ook van mening 
dat het realiseren van een nieuwaangebouwd bouwwerk bij de 
voorliggende woning mogelijk is. De kracht van de herhaling en de 
aansluiting bij het ensemble in de rij wordt hier benadrukt. 
Het nieuwe bouwwerk wordt uitgevoerd met houten gevels, kleur zwart en 
boeiboorden in de kleur zwart. 

Gezien het bovenstaande gaat de commissie vooralsnog niet akkoord met 
de aanvraag tenzij het nieuwe bijbehorende bouwwerk wordt uitgevoerd 
met een wit boeiboord en zo aansluit bij de bijbehorende woning en de 
overige bijbehorende bouwwerken in de omgeving. De basiskwaliteit van 
het gebied blijft zodoende voldoende gehandhaafd. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte en criteria kleine bouwplannen 

Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan 
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4 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelinqen: 0 

180064 Bouwadres Roomeinde 17A in Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning Beeldbepalend pand 
Omschrijving wijzigen dakbedekking aanbouw 
Welstandsnota Historische kern Broek in Waterland 
Code gemeente Z-20J.8-J.54 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

kl_cam Bevindingen De architect is aanwezig om het plan toe te lichten. Het betreft een 
25-06-2OJ.8 beeldbepalende woning. 

Op het achterste deel van het woonhuis waar een flauwhellende kap 
aansluit op een kaakberg, is deze kap voorzien van zwarte dakpannen. 
De aanvraag betreft het wijzigen van de dakbedekking van de aankapping 
naar een zinken roevendak. 

De nota Uiterlijk van Bouwwerken geeft aan dat in historische kernen 
bescherming van kenmerkende cultuurhistorische en architectonische 
karakteristieken tot de ambities van de gemeente behoren. Verwezen 
wordt naar de redengevende omschrijvingen die behoren bij de aanwijzing 
van historische kernen. 
In de aanwijzing tot beschermd gezicht uit J.97J. wordt met name ingegaan 
op de ontstaansgeschiedenis van Broek en de kenmerkende houten 
bebouwing met heldere kleuren en keramische dakpannen. De toepassing 
van zink als dakmateriaal dateert van na de industriële revolutie en is om die 
reden niet karakteristiek voor de historische kern, waarin Roomeinde met 
name wordt aangehaald als representatief voor het vroegere gemengde 
karakter van boeren- en vissersdorp. 

De commissie constateert dat de aankapping zichtbaar is vanuit de semi- 
openbare weg waaraan de verschillende woonhuizen zijn ontsloten. 
De commissie stelt vast dat het voorgestelde materiaalgebruik niet passend 
is bij de kaakberg en te dominant is in het beeldbepalende gevelbeeld. De 
commissie geeft derhalve een negatief welstandsadvies. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria beeldbepalende panden 
kl_cam Advies Niet akkoord, nader overleg 

Mon. advies Niet akkoord, nader overleg 

5 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: J. 

180045 Bouwadres Nieuwe Zijds Burgwal 51A in Monnickendam 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving plaatsen dakkapel 
Welstandsnota 2.3 Historische kern Monnickendam - 3.3 Dakkapellen 
Code gemeente VO-20J.8-0J.7 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

kleine Bevindingen In het rechter zij dakvlak wordt een dakkapel geplaatst met een breedte van 6,s6m en 
com. 16-04-2018 een hoogte van l,37m. De afstand van de goot tot de onderzijde van de dakkapel 

bedraagt ongeveer l,50 en de afstand tot de nok O,SSm. De dakkapel is voorzien van 
zes ramen met in het midden een gesloten deel, voorzien van horizontale houten 
gevelbekleding. 

De commissie constateert dat de dakkapel niet voldoet aan de standaardcriteria voor 
dakkapellen, waarbij de breedte niet meer dan 50% van de gevelbreedte mag bedragen 
en de afstand tot de nok minimaal o.qom dient te zijn. Zij ziet geen reden om af te 
wijken van de standaardcriteria en gaat derhalve niet akkoord met de aanvraag. De 
commissie vraagt bovendien om een dwarsdoorsnede van het woonhuis. 

Advies 16-04-2018 Niet akkoord, nader overleg 

Commissievergadering Monumenten- en Welstandscommissie Waterland 25-06-2018 3 



kl_cam Bevindingen De aanvrager is aanwezig en legt een aangepaste tekening voor waarin 
25-06-2018 aangegeven wordt dat de beoogde dakkapel is aangepast aan de 

standaardcriteria . 
Op het rechter dakvlak wordt nu een brede dakkapel geplaatst, bestaande 
uit zeven delen waarvan de middelste als paneel met horizontale planken 
wordt uitgevoerd. 

De commissie stelt vast dat het dakvlak is gericht naar het aangrenzende 
buurpand, echter de dakkapel is vanuit de openbare ruimte goed zichtbaar. 
De commissie is van mening dat in de historische kern behoud en 
versterking van de bestaande kwaliteiten voorop moet staan. Dakkapellen 
zijn een ondergeschikte toevoeging in de kap. Het voorliggende plan toont 
een grote dakkapel die het daklandschap grotendeels aan het zicht vanuit 
de openbare ruimte onttrekt. 

Om die reden gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag, tenzij het 
voorste raamdeel van de getekende dakkapel vervalt zodat de dakkapel als 
een meer bescheiden toevoeqing aan het dakvlak kan worden qezien. 

Welstandscriteria Gebiedsqerichte en criteria dakkapellen 

kl_cam Advies Niet akkoord tenzij de dakkapel in breedte wordt aanqepast. 

6 Omqevinqsverqunninq (nieuwbouw) I Aantal voorqaande behandelinqen: 0 

].80065 Bouwadres Noordervesting 8 WS in Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving vervangen van een woonark 
Welstandsnota 2·3 Historische kern Monnickendam - 4.5 Woonboten 
Code gemeente Z-2018-120 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen De aanvrager is aanwezig. Het plan betreft het vervangen van een oude 
25-06-2018 woonark door een nieuwe woonark. De nieuwe woonark komt op dezelfde 

manier aan wal te liggen als de oude woonark. 
De nieuwe woonark ondergaat enkele gevelwijzigingen en is opgebouwd uit 
hout met een plat en voor een deellicht hellend dak. De wanden zijn blauw, 
de kozijnen en boeiborden wit. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat de woonark in het meest noordelijke deel van 
Monnickendam ligt, tegen de vesting die als Rijksmonument is aangeduid. 
De woonark is duidelijk zichtbaar vanuit de openbare ruimte. 

De commissie wijst up de nota uiterlijk van bouwwerken waarin slaat 
omschreven dat: 'de wanden van de opbouw zijn in gedekte, 
terughoudende kleuren uitgevoerd (waaronder ook "wittinten" worden 
bedoeld' (p, 45). De commissie is van mening dat het plan voldoet aan de 
redelijke eisen van welstand. Zij heeft geen bezwaar, zij is van mening dat 
de kleur blauw kan worden gezien als een gedekte, terughoudende kleur. 

Welstandscriteria Gebiedsqerichte criteria en criteria voor specifieke gebouwen 

Advies Akkoord 
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7 Reclameaanvraag I Aantal voorgaande behandelingen: 2 

180055 Bouwadres Wilhelminalaan 56 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Reclameobject 
Omschrijving plaatsen reclames op de verschillende gevels van het pand 
Welstandsnota objectgericht criteria voor reclames 
Code gemeente Z-20l8-128 

Bestemminqsplan Voldoet aan bestemminqsplan 
grote Bevindingen De aanvrager is bij de behandeling aanwezig. 
com. 14-05-2018 Op een bestaand sportcentrum worden aan de oostgevel (op het dak), aan de zuidgevel 

(op de luifel met lichtreclame) en aan de noord-westgevel (op de qebouwqevel), diverse 
reclame-uitingen aangebracht. De afmetingen zijn fors en zichtbaar vanuit de openbare 
ruimte. 
De welstandsnota geeft voor wat betreft reclame-uitingen aan dat de vormgeving, 
het materiaalgebruik, detaillering en kleuren afgestemd moeten worden op en 
harmoniëren moeten met de oorspronkelijke gevel; wanneer bij een reclame sprake is 
van een huisstijl kan hiervan worden afgeweken. 
De commissie is van mening dat alle voorgestelde reclame-uitingen in afmeting 
onevenredig groot zijn t. o. v. de architectuur van het sportcentrum. De borden tasten de 
gevelarchitectuur ernstig aan en 
onttrekken het gebouw zelfs deels aan het oog. De toegevoegde foto's naast het logo 
acht de commissie niet toelaatbaar. Het is niet duidelijk of er sprake is van een huisstijl. 
Indien dit wel het geval zou zijn, ziet de commissie geen aanleiding om af te wijken van 
hetgeen in de nota als 
voorwaarden t. a. v. de vormgeving wordt gesteld. 
Deze voorwaarden zijn: 
• Reclame vormt een onderdeel van de gevelarchitectuur en dient in samenhang met 
het gebouw te worden ontworpen. 
• Reclame op het dak (dit geldt ook voor luifels) zijn niet toegestaan. 
• Lichtreclames zijn niet toegestaan. 
De commissie constateert dat: 
• De reclame op de oostgevel zich op het dak bevindt; niet is toegestaan en bovendien 
veel te groot is uitgevoerd; 
• De reclame op de luifel aan de zuidzijde zich op het dak bevindt; niet is toegestaan en 
bovendien veel te groot is uitgevoerd; 
• De reclame op de luifel is voorzien van een lichtreclame; zie advies hieronder; 
• De reclame aan de noordzijde excessief groot is uitgevoerd voor depositie waar deze 
zich bevindt; niet is toegestaan en onvoldoende bescheiden in het gevelvlak is 
aangebracht (voor het doel nml. 
signalering naar de naastgelegen school), 

De commissie maakt ernstig bezwaar en overlegt met de aanvrager. Het bedrijfslogo is 
aangevuld met fotomateriaal. De commissie geeft in overweging de reclamevoering te 
beperken tot het logo met een beknopte verklarende tekst (Fitnessclub Monnickendam). 
Reclames op het dak zijn in alle gevallen niet toegestaan. De reclame op de luifel boven 
de ingang is eveneens niet toegestaan. In plaats daarvan geeft de commissie in 
overweging het logo met beknopte verklarende tekst (Fitnessclub Monnickendam) te 
beperken tot de voorzijde van de luifel. 
De commissie kan zich in verband met de grote afstand tot de Pierebaan voorstellen dat 
de reclame op de voorzijde van de luifel van uitstralend licht mag worden voorzien. Dit 
in verband met het ontbreken van woningen in de directe omcevinq van de sporthal. 

Advies 14-05-2018 Niet akkoord, nader overleg 

grote Bevindingen De aanvragers zijn bij de planbehandeling aanwezig en lichten een aangepaste 
com. 11-06-2018 aanvraag toe. 

Aan de voorgevel is de lichtbak op de luifel verkleind ten opzichte van de aanvraag van 
i q mei. 

Aan de zijgevel, langs het fietspad aan het water wordt tegen de gevel van de 
aangeluifde opbouween reclame-uiting geplaatst. 
Aan de achtergevel is de reclame-uiting ook verkleind. 
Na overleg kan de commissie akkoord gaan met één lichtbak op de luifel bij de entree, 
mits verkleind, omdat deze oevel qrenst aan een parkeerplaats. 
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Voor wat betreft de achtergevel heeft de commissie geen bezwaar indien de reclame- 
uiting meer naar beneden wordt geplaatst, direct boven het antraciet geveldeel en in 
lijn met de onderkant van de gevelpui. 
Bij de meest zichtbare zijgevel, de gevellangs het fietspad, dient de reclame-uiting op 
het bakstenen geveldeel te worden geplaatst, waarbij rekening wordt gehouden met de 
speklaag. Het plaatsten van losse letters op de gevel heeft de voorkeur. Tenminste de 
letter "F" los op de gevel plaatsen. 
Concluderend geeft de commissie vooralsnog een negatief advies 

Advies 11-06-2018 Niet akkoord, nader overleg 

Bevindingen De aanvrager is aanwezig en licht de aanpassingen toe. 
25-06-2OJ.8 De reclame uiting op de achtergevel is meer naar beneden geplaatst, direct 

boven het antraciet geveldeel. Op de zijgevellangs het water wordt de 
reclame- uiting nu uitgevoerd in losse letters en een logo op de bestaande 
bakstenen muur. De commissie heeft geen bezwaar. 

Er wordt geconstateerd dat aan de opmerkingen van de commissie is 
voldaan en zij kan akkoord qaan met de aanvraaq. 

Welstandscriteria Gebiedsqerichte en criteria kleine bouwplannen 

Advies Akkoord 
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