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Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie 
Waterland 

Commissie 
Vergaderdatum 
Vergaderlocatie 

Waterland 
:10-:12 - 20:18 
Gemeentehuis 
Waterland 

Aantal adviesaanvragen: :10 
Waarvan herhalingen: 6 
Kleine commissie: 3 
Gemandateerd: :1 
Grote commissie: 6 

Voorzitter: 

Vastgesteld: 

Aanwezig ir. Bastiaan Gribling (voorzitter), ing. Nico Zimmermann (gemand. rchitectlid), Hans 
Boonstra (rnonurnentenlid), Sybren Bruinsma (plantoelichter): Marieke Leeverink 
(plantoelichter); Renee Stroomer (commissie coördinator) 

Bezoekers aanvrager! inzake Houtrib 35 in Monnickendam 
gemachtigde, inzake Kerkplein n Broek in Waterland 
gemachtigde, inzake Noordeinde 50 in Monnickendam 
aanvrager, inzake De Erven 38A in Broek in Waterland 
architect! inzake Drs. J.van Disweg 4 Broek in Waterland 
aanvra er! inzake Lagedijk :1 in Katwoude 

:1 Preadvies (welstand) I Aantal voorqaande behandelingen: 0 

180107 Bouwadres Houtrib 35 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving uitbreiden woonhuis 
Welstandsnota 2.5 Woongebieden - 3.2 Bijbehorende erfbebouwing 
Code gemeente VO-20:18-:100 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan! maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijkinq 

gemand. Bevindingen Aan de zijgevel van een woning met zadelkap wordt aan de linker zijgevel 
:10-:12-20:18 een dwarskap geplaatst die aan de bovenzijde is afgeknot met een plat 

dakje. De bestaande Baskapel serre wordt herplaatst op de het achterschild 
van de dwarskap. 

Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit gemeentelijke welstandsnota. deelgebied 2.5 
Woongebieden! een welstandsgebied met een normale beoordeling en de 
criteria voor kleine bouwplannen. 

Bevindingen commissie. 
De commissie is van mening dat de dwarskap beter door kan lopen tot de 
nok van het hoofddak. m.a.w. tot in de punt. De bestaande Baskapel serre 
dient voldoende vrij te blijven van de nieuwe kopgevel en de 
hoekkeperaansluiting van de hoofdkap. De commissie ziet deze 
aanpassinqen in de aanvraaq met belanqstellinq teqemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsqerichte en criteria voor kleine bouwplannen 
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gemand. Advies I Akkoord op hoofdlijnen 

2 Omqevinqsverqunninq (monument en bouwen) I Aantal voorqaande behandelingen: 0 

180108 Bouwadres Gooische Kaai 9 Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning Rijksmonument 
Omschrijving Vervangen van de bestaande dakkapellen 
Welstandsnota Monumenten / Historische Kern Monnickendam 
Code gemeente z-zoaê-zçi 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsp!an 

kl_cam Bevindingen Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de 
lO-l2-20l8 bestaande drie dakkapellen. De dakkapellen zullen in groottel kleur en 

materiaai hetzeifde biijven en zuiien iets rijker qedetailleerd worden. De 
ramen worden voorzien van monumentenglas. 

Beoordel ingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit gemeentelijke welstandsnota. deelgebied 
historische kern Monnickendami een gewogen welstandsgebied met een 
bijzondere beoordeling. Daarnaast heeft de commissie bij de beoordeling 
gebruik gemaakt van de criteria voor specifieke gebouwen en de criteria 
voor kleine bouwplannen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert een verbetering. Het plan voldoet, naar haar 
meninq, aan redelijke eisen van welstand. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 
kl_cam Advies Akkoord 

Mon. advies Akkoord 

3 

170106 

Omgevinqsverqunninq (monument en bouwen) I Aantal voorgaande behandelingen: 2 

Bouwadres Zuideinde 17 Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning Gemeentelijk monument 
Omschrijving verbouwing 
Welstandsnota Monumenten / Historische kern Broek 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Z-20l8-263 
Voldoet niet aan bestemmingspiani maar gemeente werkt mee aan 
buitenplanse afwijkinq 

grote 
com. 

Bevindingen 
13-11-2017 

Het betreft een twee- onder- een- kapwoning waarvan beide eigenaars bij de 
planbehandeling aanwezig zijn. Het blokje maakt deel uit van een ensemble van twee 
blokjes (vier duplexwoninqen), gebouwd in 1950 en aangewezen als gemeentelijk 
monument. 

De woningen hebben één bouwlaag en zijn voorzien van een hoge kap met op de 
kopgevels een wolfseinde. De entree van de woningen ligt in de zijgevel. Achter de 
woningen staan twee tegen elkaar aangelegen (vrijstaande) bijbehorende bouwwerken. 
De aanvraag betreft het verwijderen van de bestaande schuurtjes en het plaatsen van 
nieuwe volumes op dezelfde plek en deze worden verbonden met het hoofdvolume. Bij 
de rechter woning ontstaat een langgerekte uitbouw met stalen kozijnen en horizontaal 
geplaatste rabatdelen. De linker woning krijgt dezelfde langgerekte uitbouw met een 
dichte deur en een glazen openslaande deur en verticaal geplaatste rabatdelen. In de 
oksel wordt een glazen aanbouw geplaatst die iets terug ligt van de zijgevel. 
In de achtergevel van de linker woning wordt de bestaande drieraams dakkapel 
uitgebreid met twee ramen. 
In de voorgevel van beide woningen wordt een bestaande gevelopening (drieraams) 
gewijzigd in openslaande deuren. 
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Conform het welstandsbeleid dient het welstandstoezicht bij te dragen aan het 
maximaal behouden van de architectonische en culturele kwaliteiten van de 
beschermde monumenten. Hierbij dient bij vervanging van onderdelen van het gebouw 
de detaillering conform de oorspronkelijke detaillering te zijn. Ook detaillering van 
aanbouwen en andere toevoegingen dienen aan te sluiten bij die van het hoofdgebouw. 
Tevens mag bij een dakkapel (geplaatst op een monument dus vergunning plichtig) de 
afstand tot de kilkeper of hoekkeper nergens kleiner zijn dan 0.90m., en de breedte niet 
meer dan 50% van de gemiddelde breedte van het dakvlak. 

De commissie maakt bezwaar tegen de beoogde dakkapel aan de achterzijde, deze 
dient te voldoen aan de objectgerichte criteria voor vergunning plichtige dakkapellen. 
Voor wat betreft de uitbreiding aan de achterzijde van beide woningen is de commissie 
van mening dat deze qua oppervlakte dient te voldoen aan het bestemmingsplan, 
tevens dient de uitwerking meer afgestemd te zijn op het bijbehorende hoofdvolume, 
dus uitvoeren in metselwerk en het afstemmen van de details. 
De aanvraag wordt gezien het bovenstaande aangehouden. 

Advies 23-n-2m7 Aanhouden 

Man. Advies 23-n- Aanhouden 
2027 

grote Bevindingen Het ontwerp van de linker woning is aangepast, hieruit blijkt dat de dakkapel aan de 
com. 28-22-2027 achterzijde niet is gewijzigd. De uitbreiding aan de achterzijde is versmald en voorzien 

van een stalen pui, de glazen uitbouw in de oksel is ook versmald waardoor het 
bijgebouw meer tot zijn recht komt, en deze wordt nu uitgevoerd in metselwerk. 
De commissie heeft geen bezwaar tegen de uitbouwaan de achterzijde, de samenhang 
blijft behouden en omdat het volume nu meer terug ligt heeft de commissie geen 
bezwaar tegen de hoogte. 
De dakkapel daarentegen dient te voldoen aan de criteria: de breedte mag niet meer 
dan 50% van de gemiddelde breedte van het dakvlak bedragen. 
Concluderend gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag tenzij de dakkapel van 
de linker woning wordt aangepast aan de criteria uit de gemeentelijke welstandsnota. 

Advies 28-22-2027 Niet akkoord, tenzij 

Man. Advies 28-22- 
2027 

kl_cam Bevindingen Het betreft de uitwerking van de eerdere schets. De dakkapel blijft als 
10-12-2018 bestaand. In de voorgevel wordt het drievaks-raamkozijn vervangen door 

dubbele deuren met zijlicht gelijk aan de belendende woning. De berging 
wordt uitgevoerd in een vezelcementplaat met baksteen uiterlijk en een 
daktrim. 

Bevindingen commissie: 
De commissie heeft geen bezwaar, naar haar mening voldoet het plan aan 
redelijke eisen van welstand. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

kl_cam Advies Akkoord 

Mon. advies Akkoord 

4 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) I Aantal vooreaaride behandelingen: 2 

170106 Bouwadres Zuideinde 19 Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning Gemeentelijk monument 
Omschrijving verbouwing 
Welstandsnota Monumenten / Historische kern Broek 
Code gemeente Z-2018-264 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

buitenplanse afwijkinq 

grote Bevindingen Het betreft een twee- onder- een- kapwoning waarvan beide eigenaars bij de 
com. 23-n-2027 planbehandeling aanwezig zijn. Het blokje maakt deel uit van een ensemble van twee 
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blokjes (vier duplexwoningen), gebouwd in 2950 en aangewezen als gemeentelijk 
monument. 

De woningen hebben één bouwlaag en zijn voorzien van een hoge kap met op de 
kopgevels een wolfseinde. De entree van de woningen ligt in de zijgevel. Achter de 
woningen staan twee tegen elkaar aangelegen (vrijstaande) bijbehorende bouwwerken. 
De aanvraag betreft het verwijderen van de bestaande schuurtjes en het plaatsen van 
nieuwe volumes op dezelfde plek en deze worden verbonden met het hoofdvolume. Bij 
de rechter woning ontstaat een langgerekte uitbouw met stalen kozijnen en horizontaal 
geplaatste rabatdelen. De linker woning krijgt dezelfde langgerekte uitbouw met een 
dichte deur en een glazen openslaande deur en verticaal geplaatste rabatdelen. In de 
oksel wordt een glazen aanbouw geplaatst die iets terug ligt van de zijgevel. 
In de achtergevel van de linker woning wordt de bestaande drieraams dakkapel 
uitgebreid met twee ramen. 
In de voorgevel van beide woningen wordt een bestaande gevelopening (drieraams) 
gewijzigd in openslaande deuren. 

Conform het welstandsbeleid dient het welstandstoezicht bij te dragen aan het 
maximaal behouden van de architectonische en culturele kwaliteiten van de 
beschermde monumenten. Hierbij dient bij vervanging van onderdelen van het gebouw 
de detaillering conform de oorspronkelijke detaillering te zijn. Ook detaillering van 
aanbouwen en andere toevoegingen dienen aan te sluiten bij die van het hoofdgebouw. 
Tevens mag bij een dakkapel (geplaatst op een monument dus vergunning plichtig) de 
afstand tot de kilkeper of hoekkeper nergens kleiner zijn dan 0.90m., en de breedte niet 
meer dan 50% van de gemiddelde breedte van het dakvlak. 

De commissie maakt bezwaar tegen de beoogde dakkapel aan de achterzijde, deze 
dient te voldoen aan de objectgerichte criteria voor vergunning plichtige dakkapellen. 
Voor wat betreft de uitbreiding aan de achterzijde van beide woningen is de commissie 
van mening dat deze qua oppervlakte dient te voldoen aan het bestemmingsplan, 
tevens dient de uitwerking meer afgestemd te zijn op het bijbehorende hoofdvolume, 
dus uitvoeren in metselwerk en het afstemmen van de details. 
De aanvraag wordt gezien het bovenstaande aangehouden. 

Advies 23-22-2027 Aanhouden 

Man. Advies 23-22- Aanhouden 
2027 

grote Bevindingen Het ontwerp van de linker woning is aangepast, hieruit blijkt dat de dakkapel aan de 
com. 28-22-2027 achterzijde niet is gewijzigd. De uitbreiding aan de achterzijde is versmald en voorzien 

van een stalen pui, de glazen uitbouw in de oksel is ook versmald waardoor het 
bijgebouw meer tot zijn recht komt, en deze wordt nu uitgevoerd in metselwerk. 
De commissie heeft geen bezwaar tegen de uitbouwaan de achterzijde, de samenhang 
blijft behouden en omdat het volume nu meer terug ligt heeft de commissie geen 
bezwaar tegen de hoogte. 

De dakkapel daarentegen dient te voldoen aan de criteria: de breedte mag niei meer 
dan 50% van de gemiddelde breedte van het dakvlak bedragen. 
Concluderend gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag tenzij de dakkapel van 
de linker woning wordt aangepast aan de criteria uit de gemeentelijke welstandsnota. 

Advies 28-22-2027 Niet akkoord, tenzij 

Man. Advies 28-22- 
2027 

kl_com Bevindingen Het betreft de uitwerking van de eerdere schets. De dakkapel blijft als 
~o-n-2o~B bestaand. De berging wordt uitgevoerd in een vezelcementplaat met 

baksteen uiterlijk en een boeideel in de kleur zwart. 

Bevindingen commissie: 
De gemeentelijke welstandsnota vraagt om gelijke detaillering. De 
commissie is dan ook van mening in detail VB het boeideel boven de 
vezelcementplaat met baksteen uiterlijk dient te vervallen zoals bij nummer 
~7. Het plan is niet akkoord, tenzij aan bovenstaande opmerking wordt 
voldaan. 
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Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

kl_cam Advies Niet akkoord, tenzij 

Mon. advies Niet akkoord, tenzij 

5 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) I Aantal voorgaande behandelinqen: 3 

170049 Bouwadres Kerkplein 11 Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning Rijksmonument 
Omschrijving Verbouwen woning - wijzigen reeds verleende vergunning 
Welstandsnota Historische Kern Broek in Waterland / Monumenten 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Z-20l7-l4° 
Voldoet aan bestemmingsplan 

grote 
com. 

Bevindingen 
15-05-2017 

De architect en de aanvragers zijn bij de planbehandeling aanwezig. De heer Kwakman 
(in de commissie als burgerlid vanuit de Ver. Oud Broek in Waterland aanwezig) heeft 
aangegeven zich van stem te onthouden. 
Het betreft een houten huis met aanbouw dat is aangewezen als Rijksmonument en 
waarvan de zijgevel (noord- oost) direct grenst aan het water. De aanvraag betreft 
aanpassingen in het interieur van de woning en het wijzigen van gevels. 
In de zuid- west gevel worden de twee tweeraams gevelopeningen naast elkaar gezet 
en rechts in de gevel komt een zesruits gevelopening, tevens wordt er een dakkapel in 
het dakvlak geplaatst. De garagedeur komt te vervallen. 
In de zuid- oostgevel (achterzijde) worden de twee verschillende gevelopeningen 
vervangen door één gevelopening tot op maaiveldniveau, ingevuld met een 
harmonicadeurbestaande uit vier vleugels. 
In de noord- oostgevel aan het water wordt het tweede raam van rechts vervangen 
door een dubbel deurstel dat uitkomt op een nieuw te plaatsen balkon, voorzien van 
stalen leuningen. De bestaande kozijnen worden hersteld. Tevens wordt in dit dakvlak 
een dakkapel geplaatst en wordt het bijgebouwaan het water vergroot. 

De commissie heeft geen bezwaar tegen de wijzigingen in het interieur, er wordt 
voldoende aandacht besteed aan de restauratie. 
Aandachtspunten zijn de dakkapellen, die toch als een wezensvreemd element worden 
gezien. Hier kunnen dakramen uitkomst bieden. De commissie is van mening dat het 
balkon aan de waterkant een onevenredig zware toevoeging vormt van de nog gave 
gevel. Deze tast het oorspronkelijk beeld teveel aan. De vouwdeurconstructie in vier 
delen overtuigt nog niet en vraagt om nadere studie. 
De commissie vraagt aandacht voor de bouwfysica van de ingrepen zoals dak- en 
gevelisolatie. 
Concluderend qaat de commissie vooralsnoq niet akkoord met de aanvraag. 

Advies 15-05-2017 Niet akkoord, nader overleg 

Man. Advies 15-05- 
2017 

Niet akkoord, nader overleg 

grote 
com. 

Bevindingen 
29-05-2017 

De aanvragers en de architect zijn bij de planbehandeling aanwezig en lichten de 
aanpassingen toe. 
De harmonicadeur in de achtergevel (zuid- oost) is komen te vervallen, hier wordt een 
openslaande deur als in de voorgevel geplaatst met bovenlicht. De gevel aan de 
waterkant blijft onqewijziqd, het balkon is komen te vervallen. Aandachtspunt is het 
plaatsen van de dakkapellen. De commissie geeft als overweging mee dakkapellen 
vorm te geven zoals aanwezig in het hoofdvolume maar dan kleiner. 
Voor het overige kan de commissie op hoofdlijnen akkoord gaan. 

Advies 29-05-2017 Akkoord op hoofdlijnen 

Man. Advies 29-05- 
2017 

Akkoord op hoofdlijnen 

grote 
com. 

Bevindingen 
18-09-2017 

De architect is bij de planbehandeling aanwezig en geeft aan dat er nu twee 
dakkapellen worden geplaatst: in de zuid- west gevel en aan de noord- oostgevel aan 
de waterkant. De dakkapellen zijn qua uitstraling conform de dakkapel op het 
hoofdhuis maar zijn qua breedte aangepast op de breedte van de onderliggende 
gevelopening aan de waterkant. 
Het betreft een dakkapel met een gebogen fronton. De nieuwe kozijnen worden 
uitgevoerd met de bestaande profielen. 
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Tevens wordt de schuur aan de zuid- oostgevel voorgelegd, deze wordt iets breder en 
komt hierdoor voor de achterdeur te liggen. 
De commissie gaat akkoord met de aanvraag. 

Advies ~8-o9-2011 Akkoord 

Mon. Advies ~8-09- Akkoord 
2O~7 

Bevindingen De architect is aanwezig voor een toelichting. Het betreft het verplaatsen 
10-12-2018 over één travee van de binnenmuur naar de plek waar voorheen al een wand 

stond. Ook wordt de trap verplaatst. Achterin de tuin wordt een berging 
gerealiseerd waarbuiten een warmtepomp wordt geplaatst, de aanvraag 
hiervoor wordt apart ingediend. Op zolder wordt een warmteterugwinning- 
unit geplaatst waarbij de luchttoevoer via de bestaande schoorsteen en 
onder het pannendak wordt opgelost. 

Bevindingen commissie: 
De commissie acht het plan voorstelbaar. Zij constateert dat de binnenmuur 
al een schuifwand was en dus van niet hoog monumentale waarde. Ook 
heeft zij geen bezwaar tegen het verplaatsen van de trap, indien deze 
tussen de balken wordt geplaatst. Wel vraagt de commissie aandacht voor 
detail D20 en dan met name bouwfysisch, de aansluiting van de 
dampremmende folie op de balk kan tot ongewenste condensatie leiden. 
Het plan voldoet, naar mening van de commissie, aan redelijke eisen van 
welstand met aandacht voor detail D20 en de warmtepomp bij de aanvraag 
voor de berging. 

Welstandscriteria Criteria voor kleine bouwplannen 

Advies Akkoord 

Mon. advies Akkoord 

6 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) I Aantal voorgaande behandelingen: 1 

18°°93 Bouwadres Noordeinde 50 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning Rijksmonument 
Omschrijving Intern verbouwen van een rijksmonument 
Welstandsnota Monumenten 
Code gemeente Z-2018-280 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

grote Bevindingen De architect en aanvrager zijn aanwezig om het plan toe te lichten. 
com. ~5-~o-2o~8 

Projectinformatie: 
Het betreft een preadvies voor het intern verbouwen van een rijksmonument gelegen in 
het beschermd stadsgezicht van Monnickendam. 
Het betreft een individuele woning in een rij, gebouwd aan het begin van de xrde eeuw. 
De woning heeft een lijstgevel en een lagere achterbouw met in- en uitgezwenkte gevel 
voorzien van toppilaster op maskerkraagsteen. Aan de tuinzijde zijn tegen de 
oorspronkelijke rechter zijgevel in de loop van de tijd verschil/ende aanbouwen 
gemaakt. Gedurende het zde kwart van de ~8de eeuw is het voorste deel van het dak 
gesloopt, zijn de zijmuren gedeeltelijk verhoogd en heeft het voorste deel van het pand 
een schilddak met de nok paraI/el aan de straat gekregen, het overige deel van het pand 
heeft het oorspronkelijke zadeldak behouden. Achter de aanbouw links van de 
achtergevel is nu op de verdieping een uitbouw met aangeluifd dakvlak te zien en dwars 
daarop een zijuitbouw op de begane grond met lessenaarsdak. In de aanbouw op de u 
verdieping bevindt zich de badkamer die als indifferent is aangemerkt in het 
bouwhistorisch rapport. 
De gang op de eerste verdieping heeft houten wanden van verticale delen met deuren. 
Een steile steektrap leidt naar de zolders van het huis. Onder andere de buitengevels, de 
hoofdvorm, de interne indeling van het hoofdhuis, de kapconstructie, de houten 
betimmering rondom de gang op de verdieping is gehout zeer gaaf gebleven hebben een 

Commissievergadering Monumenten- en Welstandscommissie Waterland ~O-~2-20~8 6 



hoge waardering. Oe latere aanbouwen aan de achterzijde in machinale baksteen 
hebben een positieve waardering. 
Oe interne verbouwing bestaat uit de volgende aanpassingen: 

· In de aanbouw wordt op de begane grond in de bijkeuken een wand 
geplaatst. · Oe badkamer op de eerste verdieping wordt vergroot door het verlengen 
van het dak van de zijaanbouw. 

· Oe houten wand op de eerste verdieping wordt voorzien van andere 
sparingen waarbij de bestaande deuren worden herplaatst. 

· Oe laddertrap naar zolder wordt vervangen door een luiere trap om de 
tweede verdieping beter toegankelijk te maken. 

· Op de tweede verdieping worden de kasten weggehaald en de ruimte 
opnieuw ingedeeld. 

• Op beide dakvlakken van het zadeldak worden kleine dakramen geplaatst, 
drie in totaal. 

Beoordelingskader: 
Oe commissie heeft de aanvraag getoetst op het beleidskader specifieke gebouwen. 
Alsmede op grond van de criteria voor kleine bouwplannen uit de gemeentelijke 
welstandsnota. 

Bevindingen: 
Oe commissie heeft waardering voor de omgang met dit heel bijzondere pand. Het 
bijzondere aan dit pand is de hoge ensemble waarde die nog in het interieur aanwezig 
is. Oe commissie is dan ook van mening dat bij onderdelen met een hoge monumentale 
waarde geen speelveld mogelijk is, bij onderdelen met een positieve waardering is 
ruimte te vinden. 
Zo heeft de laddertrap een positieve monumentale waarde en bij het vergroten van de 
trapsparing gaat een deel van het hoog gewaardeerde vloerhout van de zolder verloren. 
Oe trap heeft een dusdanige minimale aantrede, dat dit een veilig gebruik van de 
zolderverdieping belemmert. 
Oe commissie kan zich dan ook vinden in het vergroten van de sparing en van de 
laddertrap naar zolder. De houten wand met deuren op de eerste verdieping is echter 
van hoge monumentale waarde en daar is behoud het uitgangspunt. Oe aanpassingen 
die hier gedaan worden acht de commissie dan ook niet voorstelbaar, zij is van mening 
dat de gang gaaf moet blijven. Zij stelt daarom voor de deur naar de walk-in closet en 
de deur naar de slaapkamer niet in de houten monumentale wand te maken, maar hier 
een andere oplossing voor te vinden. 
Het vergroten van de badkamer in de aanbouwacht de commissie voorstelbaar. Wel 
geeft de commissie aan dat de hoofdvorm van het pand het hoge zadeldak betreft met 
de leugenaar ervoor. Deze hoofdvorm is van een hoge monumentale waarde. Zij is van 
mening dat het verlengen van de zijaanbouw niet overheersend mag zijn in het hoge 
zijdakvlak en stelt dan ook voor de verlenging iets terug te plaatsen tot op de wand van 
de zijuitbouw op de begane grond met het lessenaarsdak. Voor wat betreft de 
aanpassingen op de begane grond, de tweede verdieping en de dakramen heeft de 
commissie heeft geen bezwaar. Zij constateert dat de dakramen beperkt van omvang 
zijn en tevens zijn ze niet zichtbaar vanuit de openbare ruimte. 
Het plan voldoet, naar mening van de commissie, op hoofdlijnen aan redelijke eisen 
van welstand met inachtneming van het behouden van de houten wand op de eerste 
verdieping en het meer terug plaatsen van de verlenging. Oe commissie ziet een 
definitieve aanvraag omgevingsvergunning met een uitwerkingen van de detaillering 
van de wand in de qang en de aanbouw met belanqstelling teqemoet. 

Advies 25-20-2028 Akkoord op hoofdlijnen 

Man. Advies 25-20- Akkoord op hoofdlijnen 
2028 

Bevindingen De opdrachtgever en architect zijn aanwezig voor een toelichting. Het plan 
10-12-2018 is aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie. De 

houten wand met deuren op de eerste verdieping wordt behouden en de 
verlenging van de zijaanbouw wordt iets terug geplaatst. 

Bevindingen commissie: 
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De commissie constateert in de details dat de verlenging van de zijaanbouw 
niet helemaal goed aansluit op de bestaande wand van de zijuitbouw op de 
begane grond maar er iets overheen hangt. De architect geeft aan dat de 
verlenging iets over de bestaande wand steekt in verband met een 
deugdelijke aansluiting op het eronder gelegen pannendak. Dit detail wordt 
in het werk opgelost. Tevens constateert de commissie in de technische 
omschrijving dat de verlenging bedekt wordt met OVH pannen. De architect 
geeft aan dezelfde pan te gebruiken als bestaand. De commissie vertrouwt 
erop dat de toe te passen dakpan aansluit op het bestaande werk en de 
verlenging van de zijaanbouw deugdelijk in het werk wordt opgelost. Naar 
haar mening voldoet het plan aan redelijke eisen van welstand. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

Advies Akkoord 

Mon. advies Akkoord 

7 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: l 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Niesenoortsburgwal12 in Monnickendam 
Individuele woning Beschermd stadsgezicht 
aanpassen voorgevel, herbouwen serre en plaatsen dakkapellen 
Historische kern Monnickendam 
Z-20l8-274 
Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 
binnenplanse afwijking 

kleine 
com. 

Bevindingen 
12-11-2018 

De architect en eigenaar zijn aanwezig om het plan toe te lichten. Het betreft een 
preadvies voor het aanpassen van de voorgevel van een woning bestaande uit twee 
bouwlagen met schilddak en het plaatsen van dakkapellen ter weerszijde van het dak. 
De voorgevel wordt voorzien van lichtgrijs pleisterwerk en de kozijnen worden 
aangepast (vergroot). Ook wordt de aanbouwaan de achterzijde vergroot over de 
gehele lengte van de achtergevel. 

Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria uit 
gemeentelijke welstandsnota, deelgebied historische kern Monnickendam, een 
gewogen welstandsgebied met een bijzondere beoordeling en de criteria voor kleine 
bouwplannen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie acht het plan in principe voorstelbaar, maar wijst op de nota waarin 
onder andere staat omschreven dat de bebouwing overwegend uit gemetselde gevels 
en keramische dakpannen bestaat. De aaneengesloten gevelwand waar de woning deel 
van uitmaakt bestaat overwegend uit metselwerk met hout. Het betreffende pand is 
door zijn forse korrel al vrij dominant aanwezig door het pleisteren van de voorgevel 
wordt hij nog explicieter. De commissie pleit voor terughoudendheid en volgt de nota 
waarin metselwerk omschreven staat. Zij stelt dan ook voor de aanpassingen binnen de 
bakstenen gevel te zoeken. 
Voor wat betreft de dakkapellen constateert de commissie dat de dakkapel op tekening 
voorzien is van een vrij dun dak, gezien de huidige isolatie eisen zal het dak dikker 
worden. Tevens is de commissie van mening dat de dakkapel vrij hoog in het dakvlak 
staat en adviseert dan ook deze iets naar beneden te brengen. 
De aanpassingen aan de kozijnen ziet de commissie als een verbetering, het pand voegt 
zich daardoor meer in het straatbeeld. 
Het plan voldoet, met inachtneming van de opmerkingen, aan op hoofdlijnen aan 
redelijke eisen van welstand. De commissie ziet een definitieve aanvraag 
omgevingsvergunning met een uitwerking van de detaillering en het kleur- en 
materiaalgebruik, met belangstelling tegemoet. 

Advies12-11-2018 Akkoord op hoojdiijnen 

Mon. Advies iz-ii- 
2018 

Akkoord op hoofdlijnen 
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Bevindingen De opdrachtgever is aanwezig voor een toelichting. Het plan is aangepast 
lO-l2-20l8 naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie. Het pleisterwerk op 

de voorgevel is vervallen en de isolatie en de afwerking van de dakkapellen 
is aangepast. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat er grotendeels aan haar opmerkingen 
tegemoet is gekomen. Echter is zij nog steeds van mening dat de 
dakkapellen vrij hoog in het dakvlak zitten, maar omdat de verdiepingsvloer 
boven de goot ligt en er dus geen mogelijkheid is de dakkapellen omlaag te 
brengen, gaat zij in dit geval akkoord. Zij is dan ook van mening dat het plan 
voldoet aan redelijke eisen van welstand en adviseert akkoord te gaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

Advies Akkoord 

Mon. advies Akkoord 

8 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

180110 Bouwadres De Erven 38A in Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning Beeldbepalend pand 
Omschrijving Bouwen van een aanbouw 
Welstandsnota Historische kern Broek in Waterland 
Code gemeente vo- 20l8-o88 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 

Bevindingen De architect is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een preadvies 
lO-l2-20l8 voor het realiseren van een aanbouw. De bestaande woning betreft een 

kaakberg met voorhuis, aangewezen als beeldbepalend pand, naast een 
Rijksmonument en gelegen in het beschermde dorpsgezicht van Broek in 
Waterland. Aan de rechterzijde van het voorhuis wordt een dwarskap 
geïntroduceerd. De aanbouw voldoet zowel in breedte als diepte niet aan 
het bestemmingsplan. 

Beoordel ingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 
historische kern Broek in Waterland, een gewogen welstandsgebied met 
een bijzondere beoordeling. Daarnaast heeft de commissie bij de 
beoordeling gebruik gemaakt van de criteria voor specifieke gebouwen. 

Beeldbepalende panden hebben geen monumentenstatus, maar wel een 
hoge historische waarde en genieten op culturele of historische gronden 
bescherming van de gemeente. Zij zijn aangewezen als beeldbepalende 
panden vanwege hun belang in het historische straatbeeld. De beoordeling 
van ingrepen is daarom altijd gericht op het handhaven, herstellen en 
versterken van de cultuurhistorische karakteristieken, de samenhang van 
het gebouwen de relatie met de (historische) omgeving. 

Broek in Waterland bestaat uit lintbebouwing langs onder andere de Erven. 
De oorspronkelijk organisch gegroeide lintstructuur is bewaard gebleven. 
Kenmerkend zijn de doorzichten tussen de panden op het achterliggende 
erf en naar het open weidegebied. 

Bevindingen commissie: 
De commissie is van mening dat het een zeer bijzondere, markante locatie 
betreft waar een Rijksmonument en een beeldbepalend pand bij elkaar 
komen die samen één ensemble vormen. En precies daar wordt de aanbouw 
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gebouwd waardoor één groot ensemble ontstaat en het geheel dicht slibt. 
Door de verdubbeling van de bestaande dwarskap op het buurerf wordt niet 
alleen het rijksmonument aanqetast, maar ook het doorzicht naar het open 
weidegebied. Verder vraagt de commissie zich af of een aanbouwaan het 
woonhuis passend is bij de typologie van kaakberg met voorhuis. Dit is een 
atypische plek waardoor de eenvoud van het voorhuis teniet wordt qedaan, 
terwijl de nota onder andere spreekt over de bescherming van de typerende 
cultuurhistorische, stedenbouwkundige en architectonische 
karakteristieken. 
De commissie verzoekt de aanvrager om onderzoek te doen naar het 
gebiedt de geschiedenis van de plek en het ensemble om de vraag te 
kunnen beantwoorden waar de aanbouw het beste geplaatst zou kunnen 
worden. Zonder deze informatie is het voor de commissie niet goed 
mogelijk een oordeel te geven over de aanbouw. De commissie adviseert 
dan ook het plan aan te houden en ziet nadere informatie zoals besproken 
met belangstelling tegemoet. 

Overweging ten overvloede: 
Als suggestie geeft de commissie mee de mogelijkheid te onderzoeken om 
een uitbreiding in het aanluifen van de kaakberg te zoeken en te kijken naar 
wat typisch is voor Broek in Waterland. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor specifieke bouwwerken 

Advies Aanhouden 

Mon. advies Aanhouden 

9 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 4 

l.6007l. Bouwadres Drs. J.van Disweg 4 Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Woningcomplex 
Omschrijving bouw van 3 woningen 
Welstalldsllota 2.7 Landelijk gebied 
Code gemeente Z-20l8-243 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan besternrnlnqsplan, 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 bestema 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 weq. De parkeerplaatsen zijn niet 
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weergegeven waardoor het 'echte' beeld (met verharde wegdelen) anders en minder 
groen wordt dan nu is voorgesteld. 

Advies 30-05-201.6 Aanhouden 

grote Bevindingen De architect en de opdrachtgever zijn bij de planbehandeling aanwezig en lichten de 
com. 1.3-06-201.6 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 
ontsluiting en de invulling van het gebied dient aangepast te worden. 

Advies 1.3-06-201.6 Niet akkoord, nader overleg 

grote Bevindingen De architect is aanwezig en legt nu een uitgewerkte tekening voor van de wijziging van 
com. 04-09-201.7 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 (Ral 701.3) en steengrijs (Ral 7030) 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 aanvraaq voor wat betreft de stedenbouwkundiqe opzet wordt aangehouden. 

Advies 04-09-201.7 Niet akkoord, nader overleg 

grote Bevindingen De architect en de opdrachtgever zijn bij de planbehandeling aanwezig en lichten de 
com. 22-01.-201.8 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. 
De commissie eonstateert 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 
qlasverhoudingen in de dakkapellen aangepast kunnen worden. 
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De commissie eonstateert 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 qraaq overtuiqd worden, middels de bemonstering. 

Advies 22-01.-2m8 Akkoord op hoofdlijnen 

Bevindingen De opdrachtgever is aanwezig voor een toelichting. Het plan is aangepast 
lO-l2-20l8 naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie. De diagonaal van de 

ruiten van de dakkapellen is nu gelijk aan die van de ruiten op de begane 
grond. Zodoende is er een gelijke, staande ruitverhouding ontstaan. Tevens 
ligt de bemonstering van de kleuren van de kozijnen in combinatie met de 
rabatdelen voor. 

Bevindingen commissie: 
De commissie is overtuigd door de bemonstering en is van mening dat het 
plan traditioneler en meer landelijk beeld heeft gekregen en daarmee 
voldoet aan redelijke eisen van welstand. Zij adviseert dan ook akkoord te 
gaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord 

lO Omqevinqsvergunning (verbouwing) I Aantal voorqaande behandelingen: 0 

Bouwadres Lagedijk 1 in Katwoude 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving uitbreiden woonhuis 
Welstandsnota 2-7- Landelijk gebied 
Code gemeente Z-20l8-279 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 

Bevindingen 
lO-l2-20l8 

De aanvragers zijn aanwezig voor een toelichting. Het betreft een aanvraag 
omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning. De woning 
bestaat uit een hoofdgebouw met achterliggend bijgebouw met nagenoeg 
hetzelfde uiterlijk van één bouwlaag met zadeldak. De twee volumes zijn 
aan elkaar gekoppeld middels een tussenlid. Ten behoeve van de uitbreiding 
wordt het tussenlid opgetrokken in zink en langs de linkerzijgevel wordt een 
serre aangebouwd. Op de kap van het bijgebouw wordt een dakkapel 
geplaats. Het plan voldoet niet aan het bestemmingsplan omdat er een 
overschrijding van 79m3 van de inhoud van het hoofdgebouw is. 

Beoordel i ngskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 
Landelijk gebied, een gewogen welstandsgebied met een bijzondere 
beoordeling. Daarnaast heeft de commissie bij de beoordeling gebruik 
gemaakt van de criteria voor kleine bouwplannen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie is van mening dat het om een bijzondere, zeer zichtbare plek 
gaat, gelegen aan de Purmer Ee. Het betreft een voormalig 
brugwachtershuisje dat door de voorgestelde uitbreiding een groter volume 
krijgt, dan het bestemmingsplan toestaat en passend bij dit woonhuis is. De 
commissie stelt dan ook voor om het maximum volume van het 
bestemmingsplan aan te houden en het volume te verkleinen. Zij stelt 
daartoe voor het tussenlid van zink meerterug te leggen van de rooilijn en 
het tussenlid te verkleinen tot het hoogst noodzakelijke. Ook is zij van 
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mening dat de opvallende serre te dominant is waardoor de serre niet 
ondergeschikt is aan het hoofdvolume. De horizontale geleding draagt hier 
ook aan bij en de commissie stelt dan ook voor een verticale geleding in de 
serre te introduceren. Ook raad de commissie aan om te kijken naar een 
andere positionering van de serre, of deze smallerte maken en op één van 
de twee hoofdvolumes aan te sluiten, zodat de bouwvolumes duidelijk 
afleesbaar blijven. 
De commissie adviseert om bovenstaande redenen het plan aan te houden 
en ziet graag een aangepast plan met belangstelling tegemoet. 

Overweging ten overvloede: 
Als suggestie geeft de commissie nog mee een helder indeling voorte 
zonnepanelen aan te houden. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

Advies Aanhouden 
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