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Commissie 
Vergaderdatum 
Vergaderlocatie 

Waterland 
30-10-2017 
Gemeentehuis 
Waterland 

Vastgesteld: IMQ 
Voorzitter: V , U Aantal adviesaanvragen: 5 

Waarvan herhalingen: 3 
Kleine commissie: 2 
Grote commissie: 3 

Seer. ArcV • 

·~r 
Aanwezig ir. Miranda Reitsma (voorzitter): Arie Boezaard (rnonumentenlid): ing. NllCo 

Zimmermann (gemand. architectlid): Rinus Blok (burqerlid); ir. ing. Sjef Kwakman 
(burqerlid): Sybren Bruinsma (plantoelichter), Marieke Leeverink (plantoelichter 
monumenten), Willy Meekes (coordinator); 

Bezoekers -gemachtigde 0, inzake De Erven 2 in Broek in Waterland 
-gemachtigde 0, inzake Kloosterdijk 3A Monnickendam 
-gemachtigde 0, inzake Overlekergouw 1 in Broek in Waterland 

1 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 1 

170068 Bouwadres Noordeinde 54 Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning Beeldbepalend pand 
Omschrijving aanbouwen 2 dakkapellen 
Aanvrager A.M.M. Ouaegebeur - de Bruin 
Architect Allard Architecture B.V. 
Welstandsnota Historische kern Monnickendam 
Code gemeente Z-2017-107 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na advies 

van welstandscommissie 
kleine Bevindingen Bij een beeldbepalende woning met in het linkerdakvlak twee dakkapellen die in de 
com. 10-07-2017 goot zijn geplaatst worden twee extra, vergelijkbare dakkapellen geplaatst. Een van de 

dakkapellen komt vóór in het dakvlak en de andere dakkapel komt achter in het 
dakvlak. 
Tevens wordt de uitbouwaan deze gevel uitgebreid. Deze uitbouw is in verband met een 
aanwezige poort niet zichtbaar vanaf de openbare weg. 
Aangezien er al twee dakkapellen in het dakvlak aanwezig zijn die in de goot zijn 
geplaatst heeft de commissie geen bezwaar. Tevens heeft zij geen bezwaar tegen de 
uitbreiding van de aanbouwaan de linker zijgevel. 
Concluderend gaat zij niet akkoord met de aanvraag tenzij de nieuwe dakkapellen qua 
uitvoering en plaatsing gelijk aan de bestaande dakkapellen worden uitgevoerd. 

Advies 10-07-2017 Niet akkoord, tenzij 

Man. Advies 10-07- Niet akkoord, tenzij 
2017 

kl_cam Bevindingen Het eerder voorgelegde plan is iets aangepast. Door het niveauverschil in de 
30-10-2017 verdiepingsvloer wordt de nieuwe dakkapel, die het verst van de straat is 

gelegen, hoger in het linker zijdakvlak gezet en smaller uitgevoerd 
waa rdoor deze meer vrij bi ijft va n de schoorsteen. De da kkapel aa n de 
straatzijde wordt iets naar links geschoven. De commissie constateert dat 
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de wijzigingen van ondergeschikte aard zijn en gaat akkoord met de 
aanvraag. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte en criteria voor specifieke bouwwerken 

kl_cam Advies Akkoord 

Man. advies Akkoord 

2 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: ~ 

170097 Bouwadres Harinqburqwal a in Manniekendam 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving plaatsen dakvensters in voorgevel dakvlak 
Aanvrager M. Hakvoort 
Architect tekenburo De Krim 
Welstandsnota historische kern Monnickendam 
Code gemeente Z-20~7-~90 

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 
kleine Bevindingen Het woonhuis op nr. 1 bevindt zich binnen het bouwblok op het achterterrein en bestaat 
com. 16-10-2017 uit 1 bouwlaag met een zadeldak over 1 verdieping en daarboven een bescheiden 

vliering. In de oostgevel bevinden zich een dakkapel en 4 dakramen op de verdieping en 
vliering/aag. 
In de aanvraag worden in de vliering/aag de bestaande twee dakramen vervangen en in 
het midden twee dakramen toegevoegd. 
Het geve/materiaal/ijkt te verschillen tussen bestaand en nieuw, echter dit is niet het 
geval. De gevels blijven verder buiten beschouwing. 

Het kleine dakvlak wordt door de extra dakramen teveel aangetast. Gezien de positie 
van de woning in de historische kern en het feit dat de woning bovendien zichtbaar is 
vanuit de openbare ruimte, acht de commissie de voorgestelde gevelwijziging niet 
aanvaardbaar en gaat zij niet akkoord met de aanvraag. 
Tegen het vervangen de bovenste twee bestaande dakramen heeft de commissie geen 
bezwaar. 

Advies 16-10-2017 Niet akkoord, nader over/eg 

kl_cam Bevindingen Het plan is aangepast conform de opmerkingen uit het vorige advies. 
30-~0-20~7 In plaats van vier dakramen op rij in het bovenste deel van het dak, worden 

nu twee dakramen geplaatst die iets naar het midden zijn geschoven. 
De commissie constateert dat de plaatsing een verbetering is. Ten aanzien 
van de afmetingen van de beide dakramen, gaat de commissie niet akkoord 
tenzij de hoogte van de dakramen wordt teruggebracht van 1,60 m naar 
~,20 m. Hiermee zijn dakramen meer afgestemd op de verhoudingen van de 
bestaande dakramen onderin het dakvlak. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte en criteria voor specifieke bouwwerken 
kl_cam Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan 

3 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

17°101 Bouwadres De Erven 2 in Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning Gemeentelijk monument 
Omschrijving herstellen van de houten topgevel in de voorgevel van het rijksmonument 
Aanvrager Schulpzand Schilders- en onderhoudsbedrijf BV 
Welstandsnota Monumenten / historische kern Broek in Waterland 
Code gemeente Z-20~7-~88 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen De aanvragers (aannemers en uitvoerder) zijn bij de planbehandeling 
30-~O-20~7 aanwezig en lichten het herstel van de voorgevel toe. De voorgevel wordt 

gereconstrueerd waarbij een andere houtsoort voor de topgevelbeplanking 
(Accoya) wordt toegepast, mits deze dezelfde, geprofileerde uitstraling 
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heeft (spinthout aan binnenzijde). De deklijst wordt uitgevoerd in grenen, 
de getoogde delen/ornamenten in hardhout. 
In eerste instantie vraagt de commissie zich af of er een zwamonderzoek is 
geweest in verband met de noodzaak van het voorgenomen herstel en in 
welk gevalook naar de aangrenzende bouwdelen moet worden gekeken om 
herhaling te voorkomen. 
De commissie heeft geen bezwaar tegen het herstel en de toepassing van 
Accoya hout en gaat akkoord met de aanvraag. 
Ten overvloede wordt een zwamonderzoek voorgesteld. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord 

Man. advies Akkoord 

4 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 2 

:1.7003:1. Bouwadres Kloosterdijk 3A Manniekendam 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving dakkapel in zijdakvlak 
Aanvrager W. Berkhout 
Architect W3 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

gebieidsgericht Landelijk gebied en objectgericht dakkapellen 
VO-2017-021 

Voldoet aan bestemmingsplan 

grote 
com. 

Bevindingen 
15-05-2017 

De aanvrager en de gemachtigde zijn bij de planbehandeling aanwezig. Bij een 
vrijstaande woning (hoofdgebouw met verschillende bijvolumes) is in het zijdakvlak 
(gericht naar het openbaar gebied) een dakkapel geplaatst naast een reeds bestaande 
dakkapel. 
Het betreft een aangekapte dakkapel afgedekt met dakpannen, houten gevelbekleding 
en ramen met roede verdeling en twee openslaande deuren. 
Gezien de deuren en de laag geplaatste positie in het dakvlak gaat het eigenlijk om een 
dakopbouw. 
De commissie maakt bezwaar. De dakkapel voldoet niet aan de criteria uit het 
gemeentelijke welstandsbeleid qua hoogte, aankapping en breedte. Tevens worden 
deuren als een wezensvreemd element in een dakkapel gezien. 
De commissie ziet geen reden om van de criteria af te wijken en gaat niet akkoord met 
de aanvraag. Zij geeft als overweging mee eventueel twee losse dakkapellen te 
plaatsen of te kiezen voor een dakopbouw conform de criteria uit de gemeentelijke 
welstandsnota. 

Advies 15-05-2017 Niet akkoord, nader overleg 

grote 
com. 

Bevindingen 
26-06-2017 

De ontwerper van het plan is aanwezig om een toelichting te geven. Er is een aangepast 
plan waarin de reeds gebouwde dakkapel is aangepast. De deuren in de dakopbouw zijn 
vervallen, maar de opbouw is nog wel gecombineerd met een dakkapel. Het geheel is 
plat gedekt en met hout bekleed. 
Bevindingen. 
Het geheel is niet passend en het dakvlak wordt te veel aangetast. Twee kleinere, losse 
dakkapellen in lijn, geeft een rustiger beeld. Elke dakkapel zou dan drie ramen in plaats 
van vier moeten hebben om het dakvlak in voldoende mate intact te laten. De 
commissie adviseert de dakkapel zover mogelijk van de topgevel, de dijk plaatsen, en 
het boeideel te verkleinen .. 
Het plan voldoet, naar de mening van de commissie, niet aan redelijke eisen van 
welstand. 

Advies 26-06-2017 Niet akkoord, nader overleg 

Bevindingen 
30-10-2017 

De opdrachtgever en de gemachtigde zijn bij de planbehandeling aanwezig 
en lichten de aanpassing toe. 
De nieuwe, tweede dakkapel is losgemaakt van de bestaande dakkapel en 
ligt op het snijpunt van de bestaande aanluifing. 
De commissie kan, in afwachting van de details op hoofdlijnen akkoord 
gaan met de aanvraag. 
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Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 

5 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandeli ngen: 0 

17°102 Bouwadres Overlekergouw 1 in Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving oprichten van een bijgebouw met B&B en zorgboerderij 
Aanvrager N. Spaans 
Architect Bouwkundig Ontwerp en Tekenburo de Jong 
Welstandsnota landelijk gebied 
Code gemeente VO-2017-028 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 

Bevindingen De aanvrager is bij de planbehandeling aanwezig. Het betreft een agrarisch 
30-10-2017 perceel met een bedrijfswoning en opstallen. Een van de volumes wordt 

gesloopt en vervangen door een nieuw gebouw met een zorgfunctie. Het 
wordt een samengesteld volume bestaande uit een kaakberg met een 
aangeluifde aanbouw, een voorhuis (met topgevel) en een rechthoekig, plat 
afgedekt volume aan de zuidzijde. Op dit volume wordt een balkonhek 
geplaatst ten behoeve van een dakterras. 

De commissie stelt vragen over de kaakberg met aanluifing die nogal hoog 
aansluit maar die in dezelfde lijn als de kap van de kapberg doorloopt. 
Wellicht is een andere (dak) helling mogelijk. 
Voorwat betreft het schotwerk van de kaakberg is de commissie van 
mening dat er horizontaal schotwerk toegepast dient te worden. Dit geeft 
een rustiger beeld en is meer gebiedseigen . Het dakterras met het 
balkonhek op het volume aan de zuidzijde is zichtbaar vanuit het landschap 
en wordt niet passend gevonden in het totaalbeeld. Conform het 
welstandsbeleid dienen dakterrasafscheidingen in principe van metaal te 
zijn met spijlen waardoor een grote openheid ontstaat, de kleur dient 
donker te zijn en het hekwerk dient ruimt binnen de dakrand geplaatst te 
worden. Gezien het bovenstaande ziet de commissie graag een meer 
bescheiden balkonhek. 
Ook de korte nok van de kaakberg verdient nog aandacht. Een piramidedak 
van een kaakberg heeft in principe geen nok. 

Met de bovenstaande opmerkingen kan de commissie op hoofdlijnen 
akkoord gaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 
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