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Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie 
Waterland 

Commissie 
Vergaderdatum 
Vergaderlocatie 

Waterland 
06-03-2m7 
Gemeentehuis 
Waterland 

Aantal adviesaanvragen: 8 
Waarvan herhalingen: 1 
Kleine commissie: 4 
Gemandateerd: 1 
Grote commissie: 3 

Aanwezig ir. Miranda Reitsma (voorzitter); ing. Nico Zimrnermanrr'[qeman 
Blok (burgerlid); ir. ing. Sjef Kwakman (burgerlid); Joost Buchner 
(monumentenadviseur); Marieke Leeverink (plantoelichter); Sybren B 
(plantoelichter); Willy Meekes (coördinator); 

Bezoekers - J. Vermeer (aanvrager), inzake Kerkbuurt 155 Marken 
- hr. Broekhoven (aanvrager), inzake Noordeinde 73 in Monnickendam 
- hr. Massenberg (aanvrager), inzake Woudweeren 3 WS 
- R. Baltussen (gemachtigde), inzake Leeteinde achter 24 in Broek in Waterland 
- R. Baltussen (architect), inzake Broekermeerdijk 35C, Broek in Waterland 

1 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

170020 Bouwadres Houtrib 66 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving realiseren aanbouwaan de voorgevel van het woonhuis 
Aanvrager E. Willemsen 
Welstandsnota Stadsuitbreiding Monnickendam 
Code gemeente Z-2017-031 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen Aan de voorgevel wordt een uitbouw gerealiseerd. De erker is traditioneel 
06-03-2017 gedetailleerd met gootklossen en heeft een klein overstek. De luifel ernaast 

ligt iets terug van de voorkant van de erker en loopt door boven de 
entreedeurtot de belending. 
De tussenwoning van het woonblok is vormgegeven in een kenmerkende 
zo-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 doorte 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. 
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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. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

gemand. Advies Nietakkoord, naderoverleg 

2 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 1 

160125 Bouwadres De Erven 18 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-2016-263 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

kleine Bevindingen De aanvrager is bij de planbehandeling aanwezig. 
com. 28-n-2016 Aan de achterzijde van een bescheiden woning, bestaande uit 1 laag 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 constateert 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 eonstateert dat de aanvraag niet voldoet aan redelijke etsen van 
welstand, tenzij aan bovengenoemde opmerkingen is voldaan. 

Advies 28-11-2016 Niet akkoord, tenzij 

kl_cam Bevindingen Het plan is aangepast waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande 
06-03-2017 achtergevelpui. 

De commissie constateert 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. 
Ten overvloede deelt de commissie mee een voorkeur te hebben voor een 
plat dak en het op gelijke hoogte aanleggen van de begane grondvloer. 
Vooralsnog gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

kl_cam Advies Nietakkoord, naderoverleg 

3 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

170026 Bouwadres Woudweeren 3 WS 
-soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen Beschermd dorpsgezicht 
Omschrijving realiseren van een berging 
Aanvrager A.J. Massenberg 
Architect DB Architecture 
Welstandsnota Historische kern Broek in Waterland 
Code gemeente Z-2017-023 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 
kl_cam Bevindingen De aanvrager is bij de planbehandeling aanwezig. Het betreft het plaatsen 

06-03-2017 van een bijgebouw op de kavel behorende bij een woonboot. Het bijgebouw 
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is eenlaags en wordt plat afgedekt en uitgevoerd in zwartel verticale, 
houten delen en blank houten kozijnen. Aan de tuinzijde komen grote 
schuiframen en een inloopdeur. Deze deur wordt meegenomen in de zwart 
houten geveldelen. 
De commissie gaat niet akkoord, tenzij de kozijnen ook zwart worden 
uitgevoerd. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

kl_cam Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan 

4 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: ° 
:1.70025 Bouwadres Noordeinde 73 in Monnickendam 

Soort bouwwerk Individuele woning Beschermd dorpsgezicht 
Omschrijving Plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak 
Aanvrager R. van Broekhoven 
Welstandsnota Historische kern Monnickendam 
Code gemeente Z-20l7-030 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

kl_cam Bevindingen De aanvragers zijn aanwezig en lichten het plan toe. Het betreft een 
o6-03-2Ol7 individuele woning in een rij waar op het linker dakvlak een vijfdelige 

dakkapel wordt gerealiseerd. De dakkapel liqt, conform de welstandscriteria 
voor dakkapellen te dicht op de goot en bestaat uit twee open en drie dichte 
vlakken. 

De commissie heeft geen bezwaartegen de locatie en de massa van de 
dakkapel. Conform het welstandscriteria voor dakkapellen mogen deze 
echter aan de buitenzijde geen gesloten kistachtige borstwering hebben. 
Gezien het bovenstaande gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag 
tenzij de dichte vlakken van de dakkapel worden uitgevoerd met een kozijn 
met een invulling in glas of colorbel!. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte en objectgerichte criteria 

kl_cam Advies Niet akkoord, tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan 

5 
:1.70023 

Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: ° 
Bouwadres Kerkbuurt :1.55 Marken 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen Beschermd dorpsgezicht 
Omschrijving realiseren van een schuur 
Aanvrager J. Vermeer 
Welstandsnota Historische kern Marken 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Z-20l7-o37 
Voldoet niet aan bestemmingspiani over afwijking wordt beslist na advies 
van welstandscommissie 

kl_cam Bevindingen 
06-o3-20l7 

De aanvragers zijn bij de planbehandeling aanwezig. De aanvraag betreft 
het plaatsen van een losstaand bijgebouw op een nabijgelegen bleekveld. 
Het bijgebouw is eenlaags en voorzien van een lessenaarsdak met oranje 
oudhollandse dakpannen. De gevels van het bijgebouw worden uitgevoerd 
in horizontale delen (Zweeds rabat) in de kleur zwart, wit geschilderde 
kozijnen en deuren, lijstwerk en boeiboord en een antraciet plint. 
In de lange gevel komt een openslaandel in de kleur wit uitgevoerde deur. 

De commissie heeft geen bezwaar tegen de plaatsing en de massa, deze 
voldoet aan de welstandscriteria geldend voor bijgebouwen geplaatst op 
bleken. Het doorzicht wordt ook gerespecteerd. Aandachtspunt is de 
uitvoering in Zweeds rabat en de kleur van de deur. Conform het 
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welstandsbeleid dient er gebruikt gemaakt te worden van een getrapte 
weeg oftraditionele rabat. De commissie gaat daarom niet akkoord met de 
aanvraag, tenzij de deur zwart geschilderd wordt uitgevoerd en het Zweeds 
rabat wordt vervangen door traditioneel rabat of getrapte weeg 
(potdekselwerk). 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

kl_cam Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. 

6 I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

170024 

Preadvies (welstand) 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Bevindingen 
06-03-2017 

Zuideinde 34A in Monnickendam 
Individuele woning Beschermd dorpsgezicht 
verbouwen en uitbreiden van de bestaande woning 
Braspenning 
tekenburo de Krim 
Historische Kern Monnickendam 
VO-2016-075 
Voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na advies 
van welstandscommissie 

Het betreft een totaalvolume van twee woningen, eenlaags, met een 
langskap en een eenlaagse woning met dwarskap. De woning met de 
langskap wordt uitgebreid. 
De betreffende woning is aan de voorzijde voorzien van een langskap die 
aan de achterzijde plat is afgedekt. De uitbreiding betreft het doorzetten 
van de kap tot een volledig zadeldak, en aan de achterzijde wordt de plat 
afgedekte aanbouw voor tweederde deel voorzien van een opbouw met 
dwarskap. Tussen de betreffende woning en het buurpand blijft hier een 
opening, bedoeld als balkon. In de kap aan de voorzijde komt wederom een 
dakkapel. 

Op de aanvraag zijn de criteria geldend voor de historische kern 
Monnickendam van toepassing, waarbij het welstandstoezicht is gericht op 
het handhaven, herstellen en versterken van de ruimtelijke karakteristiek en 
de samenhang van het gebied. Het Zuideinde is mede door haar bochtig 
beloop en de profilering karakteristiek. Nieuwe ruimtevormende elementen 
dienen in de stedelijke hoofdstructuur te worden ingepast. 

Gezien het bovenstaande maakt de commissie bezwaar, zij constateert een 
forse afwijking ten opzichte van het bestaande straatbeeld en door de 
wijzigingen in het totaalbeeld is een onsamenhangend geheelontstaan. 
Concluderend gaat de commissie niet akkoord met het voorstel, zij maakt 
bezwaar tegen de massa en de opbouw. 

Welstandscriteria 

Advies 

Gebiedsgerichte criteria 

Niet akkoord, nader overleg 

7 I Aantal voorgaande behandelingen: 0 Preadvies (welstand) 

170022 Bouwadres 
Soort bouwwerk 
o msch rijvi ng 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Leeteinde achter 24 in Broek in Waterland 
Bijzonder bouwwerk Beschermd dorpsgezicht 
vergroten van de accommodatie 
Voetbal Vereniging Sterk Door Onderling Begrip 
Hooyschuur 
Historische kern Monnickendam 
VO-2016-083 
Voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na advies 
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van welstandscommissie 

Bevindingen De architect is bij de planbehandeling aanwezig en licht de aanvraag toe. Hij 
o6-03-2Ol7 geeft aan dat de sportaccommodatie is gelegen aan een pleintje dat grenst 

aan de achterzijde van Het Broeker Huis (Leeteinde l6), een rijksmonument. 

Aan het pleintje ligt de entree naar de kantine (eenlaags gebouw met 
zadeldak), en een volume met een hogere kap (kleedkamers). Voor (tussen) 
deze twee gebouwen ligt een plat afgedekt klein volume. Dit platte 
gedeelte wordt uitgebreid en voor het volume met de kleedkamers komt 
een aanbouw met een flauw hellende kap. Tevens komt er een uitbreiding 
aan de achterkant, op tekening de linker zijgevel. 

De commissie constateert dat de belangrijke uitbreidingen plaats vinden op 
het voorplein waardoor de afstand tot het rijksmonument wordt verkleind. 
Het bestaande doorzicht vanaf het Leeteinde over het slootje blijft deels 
behouden. Voor wat betreft de vormgeving is de commissie van mening dat 
er nu een onrustig beeld ontstaat. Zij ziet wel mogelijkheden maar de 
aanpassingen dienen wel aan een hoge beeldkwaliteit te voldoen. 

Welstandscriteria 

Advies Collegiaaloverleg 

8 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

170021 Bouwadres Broekermeerdijk 3SC in Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving Oprichten van een woonhuis 
Aanvrager H. Evenboer 
Architect Hooyschuur architecten 
Welstandsnota gebiedsgericht Landelijk gebied 
Code gemeente Z-20l7-026 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen De architect is aanwezig om het plan toe te lichten. Het betreft het 
o6-03-2Ol7 realiseren van een tweede woning op een erf ter vervanging van een 

bedrijfspand. De footprint blijft ongewijzigd en de zichtlijn naar het open 
landschap blijft onveranderd. 
Het nieuwe volume bestaat uit één bouwlaag en wordt afgedekt met een 
zadeldak. De gevels en de plint worden gemetseld en de topgevel wordt 
uitgevoerd in keralit (donkergroen/zwart). De kozijnen in hout en er wordt 
een keramische pan, antraciet grijs of blauw gesmoord toegepast. 

De commissie heeft geen bezwaar, het eenvoudige volume voegt zich goed 
in het ensemble ter plaatse. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord 
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