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Commissie 
Vergaderdatum 
Vergaderlocatie 

Waterland 
21.-01.-201.9 
Gemeentehuis 
Waterland 

Aantal adviesaanvragen: 1.2 
Waarvan herhalingen: 7 
Kleine commissie: 4 
Gemandateerd: 2 
Grote commissie: 6 

Voorzitter: 

Vastgesteld: 

Secr. Arch: 
( 

Aanwezig ir. Bastiaan Gribling (voorzitter), Lodewijk Duymaer van Twist (b rlid); ing. Nico 
Zimmermann (gemand. architectlid), ir. ing. Sjef Kwakman (burge id), Hans Boonstra 
(monurnentenlid), Sybren Bruinsma (plantoelichter): Marieke Leeve ink (plantoelichter); 
Renee Stroomer (coördinator), 

Bezoekers architect, inzake Wagenweg 2 in Katwoude 
gemachtigde, inzake Oude Zijds Burgwal 31. in Monnickendam 
gemachtigde, inzake Niesenoortsburgwal 42 in Monnickendam 
gemachtigde, inzake Zuiderwouder dorpsstraat n A Zuiderwoude 
gemachtigde, inzake Zuideinde 20 in Monnickendam 
gemachtigde, inzake De Erven 38A in Broek in Waterland 
architect, inzake Hoogedijk 8 in Katwoude 
architect, inzake Nieuwland 1.6 in Broek in Waterland 
aanvra er, inzake Esthetisch PvE dïkversterkin Marken 

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

190009 Bouwadres Oosterweg M 30 in Purmer 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving realiseren bijbehorende bouwwerk 
Welstandsnota 2.7. Landelijk gebied 
Code gemeente VO-201.8-076 
Bestemminqsplan Voldoet aan bestemminqsplan 

gemand. Bevindingen Een bijbehorend bouwwerk wordt vervangen door een iets groter eenlaags 
21.-01.-201.9 volume met zadelkap. De gevels zijn van rode baksteen en de bestaande 

dakpannen worden hergebruikt. Gevelkozijnen zijn van hout, kleur wit en de 
bewegende delen zijn groen. Aan de achtergevel is een uitbouw getekend 
die valt onder vergunningsvrij bouwen. 

De commissie constateert dat de achteruitbouw niet voldoet aan de criteria 
voor vergunningsvrij bouwen en raadt de aanvrager aan de breedte daarop 
aan te passen en het dak met één nok uit te voeren, dus zonder platdakje. 
De uitbouw valt buiten de beoordeling. 
De aanvraag voldoet verder aan redelijke eisen van welstand. De commissie 
qaat derhalve akkoord met de aanvraag. 

Welstandscriteria Gebiedsqerichte criteria 
gemand. Advies Akkoord 
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2 Omgevinqsverqunning (verbouwinq) I Aantal voorqaande behandelingen: 0 

190008 Bouwadres Wagenweg 2 in Katwoude 
Soort bouwwerk Bedrijfsgebouw 
Omschrijving realiseren bijbehorende bebouwing bij kaasboerderij 
Welstandsnota 2.7. Landelijk gebied 
Code gemeente Z-2018-289 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

gemand. Bevindingen Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 
21-01-2019 bijbehorende bebouwing bij een kaasboerderij. De eigenaar en ontwerper 

zijn aanwezig voor een toelichting. Het betreft een kaasboerderij in een 
voormalige agrarische schuur. De entree aan de voorzijde wordt uitgebreid 
met een vijzelberg en een bijgebouw met veranda ten behoeve van de 
rookruimte. Tevens wordt langs de rechter zijgevel een overkapping 
geplaatst met lessenaarsdak ten behoeve van de fietsenstalling. De 
voorgevel wordt uitgevoerd met horizontale houten delen en verticale delen 
in de topgevel en het asbest dak wordt vervangen door antraciet grijze 
sandwichpanelen (golfplaat). De overige gevels worden bekleed met 
geïsoleerde sandwichpanelen. De vijzelberg wordt voorzien van een 
rietenkap. 

Beoordeli ngskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota. deelgebied 
Landelijk gebiedt 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 acht het plan voorstelbaar en spreekt van een verbetering. 
Het plan voldoet! naar haar mening! aan redelijke eisen van welstand. 

Duurzaamheid: 
In het kadervan duurzaamheid geeft de commissie mee het plan van Eneco 
eens te bekijken voor wat betreft het saneren van het asbestdak en het 
eventueel plaatsen van zonnepanelen. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

gemand. Advies Akkoord 

3 Omgevinqsverqunninq (monument en bouwen) I Aantal voorgaande behandelingen: a 

190011 Bouwadres Oosterweg M23 Purmer 
Soort bouwwerk Stolp Gemeentelijk monument 
Omschrijving Splitsen van de stolpboerderij in twee wooneenheden 
Welstandsnota Stolpen 
Code gemeente Z-2018-278 

Bestemminqsplan Voldoet aan bestemminqsplan 
kl_cam Bevindingen Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het splitsen van een 

21-01-2019 stolpboerderij in twee wooneenheden. De stolpboerderij is aangewezen als 
gemeentelijk monument. De eigenaar is aanwezig voor een toelichting. 
Intern betreffen het beperkte wijzigingen! in de rechter zijgevel wordt een 
deur geplaatst en in het linker- en rechterdakvlak wordt een Solatube 
geplaatst. 

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

Bevindingen commissie: 
De commissie acht de interne wijziging evenals de gevelwijziging 
voorstelbaar. Zij heeft echter bezwaartegen de Solatubes. De commissie is 
van mening dat de Solatubes de verschijningsvorm van de karakteristieke 
gesloten kap teveel aantasten en niet passend zijn bij het monument. 
Tevens omschrijven de criteria voor kleine bouwplannen dat een daklicht op 
het voor- en zijdakvlak gekeerd naar openbaar gebied niet uit het dakvlak 
mag steken. De commissie stelt dan ook voor de Solatubes te verwijderen 
en eventueel een traditioneel dakraam te plaatsen passend tussen de 
pannen en vlak in het dakvlak. Indien gekozen wordt voor een dakraam ziet 
de commissie het plan graag nog eens terug. Het plan is niet akkoord, tenzij 
de Solatubes worden verwijderd. 

Overweging ten overvloede: 
De commissie geeft de suggestie mee om in het plafond van de woonkamer 
twee openingen te maken voor het daglichteffect. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

kl_com Advies Niet akkoord, tenzij 

Mon. advies Niet akkoord, tenzij 

4 Omqevingsverqunninq (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: l 

180098 Bouwadres Oude Zijds Burgwal 31 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen Beschermd stadsgezicht 
Omschrijving plaatsen van een dakopbouw 
Welstandsnota Historische kern Monnickendam 
Code gemeente Z-20l9-008 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

kleine Bevindingen De ontwerper is aanwezig om het plan toe te lichten. Het betreft een preadvies voor het 
com. 12-11-2018 plaatsen van een dakopbouw op de bestaande aanbouw. De dakopbouw betreft een 

zadeldak met verhoogde gevel. 

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 nota schrijft onder andere voor dat het bouwwerk ondergeschikt moet zijn aan het 
hoofdgebouwen dat het bouwwerk aansluit op de architectuur van het hoofdgebouw. 
De commissie heeft bezwaar tegen het plan omdat het niet ondergeschikt is en niet 
aansluit bij de architectuur van het hoofdgebouw. Zij stelt dan ook voor de gedachte 
van het hoofdgebouwaan te houden en de opbouw in dezelfde kapvorm uit te voeren 
als het hoofdgebouw. Ook stelt zij voor de goot lager te leggen waardoor het bijgebouw 
ondergeschikt wordt aan het hoofdgebouw. De commissie adviseert dan ook het plan 
aan te houden en ziet een aangepast plan met belangstelling tegemoet. 

Advies 12-11-2018 Aanhouden 

Mon. Advies 12-11- Aanhouden 
2018 

kl_cam Bevindingen De ontwerper is aanwezig voor een toelichting. Naar aanleiding van de 
21.-Ol-20l9 opmerkingen van de commissie is het ontwerp aangepast. De afdeling 

Ruimtelijke Ordening van de gemeente heeft aangegeven welwillend 
tegenover het plan te staan de opbouw in dezelfde kapvorm uit te voeren 

Commissievergadering Monumenten- en Welstandscommissie Waterland 21.-01.-201.9 3 



als het hoofdgebouw. De bestaande aanbouw wordt dan ook uitgevoerd 
met een mansardekap en voorzien van twee dakramen in het 
rechterdakvlak. Het dak wordt bedekt met zwarte dakpannen. 

Bevindingen commissie. 
De commissie spreekt van een verbetering, de dakopbouw is nu 
ondergeschikt aan het hoofdgebouwen sluit aan op de architectuur van het 
hoofdgebouw. Wel stelt de commissie voor de dakpannen rood te houden, 
gelijk aan de dakpannen van het hoofdgebouw. Het plan is niet akkoord, 
tenzij de dakopbouw wordt voorzien van rode dakpannen. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

kl_com Advies Niet akkoord, tenzij 

Mon. advies Niet akkoord, tenzij 

5 Omgevingsverqunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 1 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Niesenoortsburgwal 42 in Monnickendam 
Kleine bouwwerken bij woningen Beschermd dorpsgezicht 
Plaatsen van een dakkapel in het linker- en rechter- zijgeveldakvlak 
Historische kern Monnickendam 
Z-2018-287 
Voldoet aan bestemmingsplan 

kleine 
com. 

Bevindingen 
°7-m-2019 

De aanvragers en architect zijn aanwezig voor een toelichting. Het betreft een 
aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel in het linker- en 
rechterdakvlak. De dakkapellen zijn 3.00 meter breed, 1.50 meter hoog en staan 110 
meter uit de goot vanwege de vrij lage positie van de goot ten opzichte van de 
vlieringvloer. 

Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria uit 
de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied historische kern Monnickendam, 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 constateert dat de dakkapellen zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte 
en te ver uit de goot staan. In de nota staat omschreven minimaal 0.50 meter en 
maximaal i.ço meter dakvlak onder de dakkapel. De commissie adviseert dan ook de 
dakkapellen lager in het dakvlak te plaatsen, zij merkt hierbij op dat dit mogelijk is, ook 
gelet op de eis van het Bouwbesluit met de glaslijn op 85 centimeter boven de vloer. Als 
aandachtspunt geeft de commissie nog mee te letten op de verhouding van de ramen 
en deze af te stemmen op die van de bestaande gevelkozijnen- en raamverdeling. Het 
plan voldoet, naar mening van de commissie, niet aan redelijke eisen van welstand. De 
commissie adviseert niet akkoord te gaan en ziet een aangepast plan met belangstelling 
tegemoet. 

Advies 07-01-2019 Niet akkoord, nader overleg 

Man. Advies 07-01- 
2019 

Niet akkoord, nader overleg 

kl_cam Bevindingen 
21-01-2019 

De ontwerper is aanwezig voor een toelichting. Naar aanleiding van de 
opmerkingen van de commissie is het plan aangepast. De dakkapel is lager 
in het dakvlak geplaatst tot l,50 meter boven de goot. Tevens is in de 
dakkapellen de raamverhouding aangepast door een andere raamindeling. 

Bevindingen commissie: 
De commissie spreekt van een verbetering. De compositie van de ramen is 
rustiger en de dakkapel is meer passend in het dakvlak. Het plan voldoet, 
naar mening van de commissie, aan redelijke eisen van welstand. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

Commissievergadering Monumenten- en Welstandscommissie Waterland 21-01-2019 4 



ki_corn Advies Akkoord 

Man. advies Akkoord 

6 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

190010 Bouwadres Zuiderwouder dorpsstraat 11 A Zuiderwoude 
Soort bouwwerk Individuele woning Beschermd dorpsgezicht 
Omschrijving plaatsen van 2 raamkozijnen in de rechterzijgevel, één raamkozijn in de 

achtergevel, het vergroten van de dakramen in het voor-, achter- en 
rechterzijgevel- dakvlak, en het plaatsen van zonnepanelen op het 
rechterzijgevel dakvla k 

Welstandsnota Historische kern Zuiderwoude 
Code gemeente Z-20l8-29l 

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

ki_corn Bevindingen Besloten is dit plan in de grote commissie te behandelen. Het betreft een 
21. -Ol - 2019 wijziging op de reeds verleende vergunning uit 20l3. De ontwerper en 

eigenaar zijn aanwezig voor een toelichting. De wijziging betreft het 
vergroten van de dakramen, het plaatsen van een extra dakraam in het 
achterdakvlak, het plaatsen van zonnepanelen op het rechterdakvlak en het 
plaatsen van twee gevelopeningen in de rechter zijgevel iets meer naar 
achteren geplaatst ten opzichte van het plan in 20l3. 

Beoordel ingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 
Historische kern Zuiderwoude, 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 acht het plan in principe voorstelbaar, maar heeft bezwaar 
tegen de hoeveelheid dakramen, de afmetingen van de dakramen en de 
zonnepanelen. Tevens voldoet de afstand van de dakramen tot de dakrand 
niet. De grote dakramen tasten de karakteristieke geslotenheid van de kap 
aan. Voor historische kernen is het uitgangspunt het behouden en waar 
mogelijk versterken van de landschappelijke waardevolle lintstructuur, de 
bebouwingskarakteristieken en de relatie met het landschap. Voor 
zonnepanelen op panden in de historische dorpskern geldt dat deze niet 
storend zichtbaar mogen zijn vanuit het openbaar gebied. De commissie 
stelt dan ook voor de zonnepanelen te laten vervallen, de dakramen uit te 
voeren met een maximale breedte van 90 centimeter en de dakramen in de 
nok zo klein mogelijk uit te voeren. Gezien de positie en de afmeting van de 
twee kleine gevelkozijnen in de rechter zijgevel heeft de commissie geen 
bezwaar, deze gaan schuil achter naastgelegen pand. 
Het plan is niet akkoord, tenzij de zonnepanelen vervallen en de dakramen 
worden aangepast aan bovengestelde adviezen. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

ki_corn Advies Niet akkoord, tenzij 

Man. advies Niet akkoord, tenzij 

Commissievergadering Monumenten- en Welstandscommissie Waterland 22-0~-20~9 5 



7 Preadvies (welstand) I A.antal voorqaande behandelingen: l 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Zuideinde 20 in Monnickendam 
Individuele woning 
nieuwbouw van de bestaande bebouwing 
Historische kern Monnickendam 
VO-20l8-096 
A.nders 

Beschermd stadsgezicht 

grote 
com. 

Bevindingen 
12-H-2018 

De bouwkundige is aanwezig om het plan toe te lichten. Het betreft een preadvies voor 
sloop/nieuwbouw van een pand aan het Zuideinde. Het pand betreft een voormalig 
koetshuis behorende bij het naastgelegen Rijksmonument aan het Zuideinde 20. Het 
koetshuis is aangeluifd aan het Rijksmonument en is ondergeschikt aan het 
hoofdgebouw. Tijdens een verbouwing in 2000 is het koetshuis voorzien van een raam 
en toegangsdeur. Het voormalige koetshuis en het Rijksmonument zijn kadastraal 
gezien van elkaar gescheiden. Er is door de bouwkundige en architect onderzoek 
gedaan naar wat er op grond van het bestemmingsplan gerealiseerd kan worden op de 
locatie van het koetshuis dat aansluit bij de gevelwand van de straat. Hiervan worden 
verschillende opties aan de commissie voorgelegd: 

• A. het behouden van de huidige voorgevel met daarachter een nieuw 
modern volurne. 

• B. het bestaande volume wordt vervangen door een nieuw volume conform 
bestemmingsplan: goot op 3.50 meter hoogte en nok op 5.50 meter hoogte. 

• C. het bestaande volume wordt vervangen door een nieuw volume dat 
aansluiting zoekt bij de aangrenzende bebouwing en daarbij de maximale 
hoogte van het straatbeeld opzoekt. 

• D. het bestaande volume wordt vervangen door een nieuw volume dat 
aansluiting zoekt bij de kroonlijsten van de bebouwing aan het Zuideinde. 

• E. het bestaande volume wordt vervangen door een nieuw volume dat 
aansluiting zoekt bij de kroonlijsten van de bebouwing aan het Zuideinde en 
daarbij wordt het dak verbijzonderd waardoor extra vierkante meters aan 
het volume toegevoegd kunnen worden. 

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. 

Bevindingen commissie: 
De bebouwing aan het Zuideinde kenmerkt zich door individuele panden binnen 
aaneengesloten gevelwanden in strakke rooilijnen. Meer naar de Middendam toe zijn de 
bijzondere panden gelegen, meet van de Middendam af naar het landelijk gebied wordt 
de bebouwing lager en eenvoudiger, dit was de periferie van Monnickendam. Het 
uitgangspunt is het behouden en waar mogelijk versterken van de cultuurhistorisch 
waardevolle stedenbouwkundige structuur en bebouwingskarakteristieken en het niet 
aantasten van de cultuurhistorische waarden. 
De commissie is van mening dat het voormalige koetshuis in stedenbouwkundige zin 
visueelonderdeel uitmaakt van het Rijksmonument en het ensemble van bijzondere 
waarde is. Tevens geeft zij aan dat het hier een bijzonder gevoelige locatie betreft waar 
een statig pand wordt voorgesteld dat er nooit heeft gestaan. De commissie is dan ook 
van mening dat het voorgestelde plan de cultuurhistorische waarden onevenredig 
schaadt en stelt daarom voor het totale perceel te betrekken bij het onderzoek naar de 
uitbreidingsmogelijkheden. Zij stelt een studie voor naar het perceel als geheel, waarbij 
uitbreiding aan de achterzijde onderzocht wordt, waardoor het bijzondere straatbeeld 
intact kan blijven. 
Concluderend geeft de commissie aan de uitbreiding te zoeken aan de achterzijde en 
weg te blijven van de meeste waardevolle plek: de gevelwand. 

Advies 12-11-2018 Aanhouden 

Mon. Advies 12-11- 
2018 

Aanhouden 

Bevindingen 
2l-0l-20l9 

De bouwkundige en ontwerper zijn aanwezig voor een toelichting. Op 
verzoek van de commissie is onderzoek gedaan naar de 
uitbreidinqsmogelijkheden aan de achterzijdel deze blijken beperkt. Het 
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perceel is van één eigenaar, maar wordt in de toekomst gesplitst. Zodoende 
is gekozen om idee A verder uit te werken waarbij de huidige voorgevel 
behouden blijft en een nieuw volume wordt qeïntroduceerd, 2 meter 
terugliggend ten opzichte van de bestaande gevelwand met een 
verbijzondering in de vorm van een lessenaarsdak in tegengestelde richting 
als de voorgevel. Het nieuwe volume wordt uitgevoerd in een moderne, 
maar subtiele materiaalkeuze. Tevens wordt idee F voorgesteld waarbij het 
pand wordt vervangen door een nieuw volume dat aansluiting zoekt bij de 
kroonlijsten van de bebouwing op het Zuideinde en waarbij het dak wordt 
verbijzonderd. 
De beide ideeën voldoen niet aan het bestemmingsplan, maar er bestaat 
een vrijstellingsmogelijkheid als er geen afbreuk wordt gedaan aan de 
waarde van het beschermd stadsgezicht. 

Bevindingen commissie: 
De commissie is van mening dat er, in tegenstelling tot idee F, met idee A 
een slimme en interessante oplossing wordt gepresenteerd, maar dat dit 
sterk afhankelijk is van de materiaalkeuze en detaillering. Tevens is de 
commissie van mening dat het straatbeeld intact blijft door het terugleggen 
van het nieuwe volume, en ook de andere dakrichting zorgt voor een mooi 
contrast en de historie van het Zuideinde in zijn waarde laat. Zoals tijdens 
de vorige behandeling al besproken staat het pand op een zeer belangrijk 
punt. Wel constateert de commissie dat het dakvlak erg zichtbaar is vanuit 
de openbare ruimte en stelt dan ook voor het nieuwe volume iets meer 
terug te leggen dan de voorgestelde 2 meter. Zodoende zal de huidige 
opening in de straatwand meer behouden blijven. 
Concluderend staat de commissie positieftegenover idee A, maar geeft zij 
aan dat de uitwerking van materiaal en detaillering zeer belangrijk zijn. 
Modern en subtiel is volgens de commissie de juiste weg. Tevens vraagt de 
commissie het nieuwe volume nog iets meer terug te leggen en dit 
aanschouwelijk te maken met een 3D-beeld. De commissie adviseert het 
plan aan te houden en ziet en uitwerking van idee A met belangstelling 
tegemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Aanhouden 

Mon. advies Aanhouden 

8 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: l 

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 
grote Bevindingen De architect is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een preadvies voor het 
com. ~O-~2-201.8 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 qeïntroduceerd. De aanbouw voldoet zowel in breedte als diepte 
niet aan het bestemmingsplan. 

Beoordelingskader: 
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. 
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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 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 aangetast, 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 gedaan, 
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 gebied, 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. 

Advies 10-12-2018 Aanhouden 

Mon. Advies 10-12- Aanhouden 
2018 

Bevindingen De ontwerper is aanwezig voor een toelichting. Op verzoek van de 
21-01-2019 commissie is onderzoek gedaan naar het gebied en de geschiedenis van de 

plek en het ensemble. Hieruit blijkt het ensemble na 1946 verschillende 
wijzigingen te hebben ondergaan, de huidige situatie stamt uit 1997. De 
ontwerper blijft bij de reeds voorgestelde oplossing voor de aanbouwen is 
van mening dat de gekozen plaats voor de aanbouw zich voegt in de 
voorgaande historische ontwikkeling. 

Bevindingen commissie. 
De commissie dankt de ontwerper voor het inzichtelijk maken van de 
bouwgeschiedenis, maar kan zich niet vinden in de opvatting dat de 
voorgestelde uitbreiding zich op een logische wijze voegt in deze 
bouwgeschiedenis. De typologie van het woonhuis, met kaakberg en stal is 
typerend voor Broek in Waterland. De commissie blijft bij haar mening dat 
het ensemble door de aanbouw teveel verdicht. De voorgestelde aanbouw 
is te dominant ten opzichte van de bestaande gebouwen en is typologisch 
niet passend. Hierdoor verwatert het originele beeld. 
Tevens omschrijven de criteria voor specifieke gebouwen dat het gebouw 
als zelfstandige eenheid herkenbaar dient te blijven. De commissie stelt dan 
ook voor de aanbouwondergeschikt vorm te geven zoals in 1946, als een 
aanluifing aan de stal. De commissie is van mening dat het voorgestelde 
plan niet voldoet aan de criteria uit de nota. Zij vraagt de aanvrager er nog 
eens qoed naarte kijken op een manier die recht doet aan het monument. 
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De commissie adviseert om bovenstaande redenen het plan aan te houden 
en ziet graag een aangepast plan met belangstelling tegemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Aanhouden 

Mon. advies Aanhouden 

9 Overige adviesaanvragen I Aantal voorgaande behandelingen: l 

190001 Bouwadres Marken 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Bestemmingsplan 

Niet van Toepassing Beschermd dorpsgezicht 
Esthetisch programma van Eisen - Dijkversterking Marken 
Historische kern Marken 
Voldoet aan bestemmingsplan 

grote 
com. 

Bevindingen 
07-01.-201.9 

Het Esthetisch Programma van Eisen ten behoeve van de dijkversterking van Marken 
ligt voor. In 201.7 is het Kader Ruimtelijke kwaliteit dijkversterking Marken goedgekeurd 
door de raad en het college en verder uitgewerkt in het nu voorliggende PvE. De 
omringdijk van Marken is een markant element: hij is laag en overwegend opvallend 
smal en steil waardoor hij een compacte vorm kent. De dijk maakt deel uit van het rijks 
beschermd dorpsgezicht. Om Marken voor de komende 50 jaar tegen hoogwater te 
beschermen is het noodzakelijk om de Westkode (inclusief de haven) en de Zuidkade 
van de omringdijk te versterken. Voor beide kades geldt dat ze zijn afgekeurd op hoogte 
en binnenwaartse stabiliteit. Ook laat de sterkte van de steenbekleding te wensen over. 
De nieuwe dijk aan de west- en zuidzijde wordt vanaf de teensloot buitenwaarts 
verschoven. Het huidige dijklichaam verdwijnt, de nieuwe dijk krijgt een brede 
binnenberm en een hogere kruin. Voor het behoud van de bestaande cultuurhistorische 
en ruimtelijke waarden van de Rozenwerf en de Heuvel is hier een specifiek toegesneden 
profielontwikkeld. Het doel is ervoor te zorgen dat de dijk ruimtelijk goed wordt 
ingepast in het beschermde dorpsgezicht. Het tracé van de oude dijk blijft als 
herinnering zichtbaar door de teensloot te laten liggen. Het grillige verloop daarvan 
vormt een herkenbaar contract met het rechtere nieuwe dijktracé. Het verloop van de 
nieuwe ringdijk om Marken is strakker en hoekiger dan de bestaande, het is geen kopie. 
Het tracé van de nieuwe dijk vindt zijn basis in het accentueren van de markante 
knikpunten van het oude tracé. De knikpunten en verspringingen van de as van de dijk 
krijgen betekenis door ze te verbinden aan bestaande waardevolle elementen aan de 
dijk, en aan nieuwe waarden, zoals natuur, strandjes of uitzichtpunten. 
Het nieuwe dijkprofiel van de Westkode en Zuidkade is bepalend voorde omlijsting van 
het eiland. Het profiel moet passen bij de fijne schaal van Marken en herkenbaarheid 
geven. De kenmerken van de oude dijk worden daarom vertaald in het nieuwe profiel. 
Een smalle kruin met steile taluds die helder afsteekt tegen de binnen- en buitenberm. 

Bevindingen commissie: 
Door het monumenten-lid van de commissie is een cultuurhistorische analyse gemaakt 
waarbij vooral gekeken is naar de historische geografie. De dijk verbeeldt ruim 900 jaar 
geschiedenis en de strijd tegen het water. Het oude traject met de knikpunten is in de 
huidige staat min of meer nog beleefbaar. De nota schrijft voor: het versterken van 
cultuurhistorische waardevolle stedenbouwkundige structuur en 
bebouwingskarakteristieken. De commissie geeft daarom aan dat het beeld van Marken 
vanaf het land én vanaf het water niet te veel aangetast mag worden en dat de oude 
dijk zoveel mogelijk gehandhaafd dient te blijven. Tevens zijn er onder de oude dijk nog 
veel vroege sporen aanwezig die archeologisch van betekenis zijn. 
De bovengenoemde knikpunten wijken in de huidige situatie geleidelijk naar binnen en 
worden in de nieuwe dijk recht getrokken. De commissie adviseert juist deze kaapvorm 
erin te laten en de knikpunten niet recht te trekken waardoor de oude dijk afleesbaar 
blijft. Zij vraagt aandacht voor afleesbaar houden en waar nodig weer zichtbaar maken 
van de oude dijkstructuren. De commissie zal ter plekke gaan kijken en wil graag de 
gemachtigden uitnodigen voor een gesprek. 

Advies 07-01.-201.9 collegiaaloverleg 

Man. Advies 07-01.- 
201.9 

collegiaaloverleg 
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Bevindingen De omgevingsmanager en adviseur ruimtelijke kwaliteit van Rijkswaterstaat 
n-01-2019 en de landschapsarchitect zijn aanwezig voor een toelichting. Meegedeeld 

wordt dat het ontwerpprojectplan gereed is en binnenkort bij de Provincie 
Noord-Holland wordt neergelegd. De basis is het Kader Ruimtelijke 
Kwaliteit en dit is consequent doorgevoerd in het Esthetisch Programma 
van Eisen. Het Esthetisch Programma van Eisen is beoordeeld door een 
extern landschapsbureau. Tevens wordt een Kwaliteitsteam geformeerd om 
de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen. 

Door de landschapsarchitect wordt het Esthetisch Programma van Eisen 
toegelicht. De nieuwe dijk wordt ongeveer 30 meter naar buiten gelegd en 
dient een duidelijke overgang te zijn naar een andere tijdsperiode, waarbij 
alleen de teensloot nog de beweging van de oude dijk laat zien. De nieuwe 
dijk wordt meer hoekig en zal bestaan uit langere lijnen waardoor een 
contrast ontstaat tussen wat oud en nieuw is. De contouren van Marken 
blijven echter herkenbaar op de hoekpunten, dat geen harde hoekpunten 
zullen zijn, maar iets gebogen. Het doel van het Esthetisch Programma van 
Eisen is ervoor te zorgen dat de dijk ruimtelijke goed wordt ingepast in het 
beschermde stads- en dorpsgezicht van Marken. Het programma van eisen 
zal inzicht en inspiratie bieden om in te spelen om de bestaande waarden en 
het ontwikkelen van nieuwe waarden aan de hand van spelregels. 

Bevindingen commissie: 
De commissie heeft waardering voor het proces waarmee de dijkversterking 
van Marken wordt aangepakt. Het is goed dat het Esthetisch Programma 
van Eisen in dit stadium met de commissie wordt besproken. 
Een deel van de commissie heeft een locatiebezoek gebracht en door de 
monumentendeskundige van de commissie is een conceptadvies opgesteld 
dat met de aanvragers gedeeld zal worden. De voorgestelde ingrepen aan 
de dijk zijn zeerfors, waardoor belangrijke cultuurwaarden verloren dreigen 
te gaan. In het huidige verloop van met name de Zuiddijk, zijn de talloze 
kleine aanpassingen uit het verleden zichtbaar en voelbaar. Dit is een 
wezenlijk onderdeel om 'de strijd tegen het water' op Marken voelbaar en 
beleefbaarte laten zijn. Belangrijk zijn de subtiele bochten in de dijk die 
zorgen voor kleine subtiele veranderingen in het perspectief op dan eens 
het open water en dan weer de sloten en waterlopen in het land. Deze 
karakteristieke amorfe cultuurhistorische structuren worden in het nieuwe 
plan recht getrokken en zullen niet meer herkenbaar zijn. 

De nota stelt als uitgangspunt het behouden en waar mogelijk versterken 
van de cultuurhistorische waardevolle stedenbouwkundige structuur en 
bebouwingskarakteristieken. De commissie is van mening dat in het 
voorliggende plan de strakheid in de dijk te dominant aanwezig is waardoor 
de subtiliteit van de middeleeuwse dijk onvoldoende beleefbaar wordt. De 
commissie stelt dan ook voor meer verfijning in het plan aan te brengen, de 
spelregels aan te scherpen en erfgoed en cultuurhistorie meenemen in de 
meekoppelkansen. Tevens biedt de commissie aan deelgenoot te zijn van 
het K-team, op voorwaarde dat de gemeente hiermee instemt. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Collegiaaloverleg 

Mon. advies Collegiaaloverleg 
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10 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

190007 Bouwadres Hoogedijk 8 in Katwoude 
Soort bouwwerk Bedrijfsgebouw 
Omschrijving realiseren van een kaasmakerij en experience 
Welstandsnota 2.7 Landelijk gebied 
Code gemeente VO-2018-034 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

buitenplanse afwijking 

Bevindingen De ontwerper en opdrachtgevers zijn aanwezig voor een toelichting. Het 
21-01-2019 betreft een preadvies voor het realiseren van een kaasmakerij en 

'experience' op een erf met meerdere agrarische bedrijfsgebouwen. De 
experience is onderdeel van de kaasmakerij en toont aan publiek het proces 
van kaasmaken. Hiertoe wordt de bestaande kaasmakerij vervangen. 
De architect licht het plan toe en toont visualisaties van de zichtbaarheid 
van de nieuwbouw vanuit de omgeving. Het ontwerp bestaat uit een 
rechthoekig volume in twee bouwlagen. Op de begane grond is het 
productiegedeelte ondergebracht en op de eerste laag komt het 
bezoekersdeel dat onderdeel is van een route die start in een verbijzonderde 
entree op de kop van het gebouw. Vanaf de eerste verdieping is het 
mogelijk om op het polderlandschap te kijken en tegelijkertijd vanaf de vide 
de verschillende productieprocessen beneden te volgen. Het ontwerp 
bestaat uit een houten draagconstructie aan de buitenzijde en is ingedeeld 
met horizontale hoge 'gepotdekselde' vezelcementplaten om het gebouw 
maat en schaal te geven. 

Beoordel ingskader: 
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. 

Bevindingen commissie: 
De commissie is van mening dat het een bijzonder plan betreft en dankt de 
ontwerper voor de presentatie en de visualisatie van de impact op de 
omgeving. 
De commissie acht het plan in principe voorstelbaar maar constateert 
echter dat beoordeling op uitsluitend de gebiedsgerichte criteria 
ontoereikend zal zijn, omdat het bouwplan qua massa en vormgeving 
afwijkt van wat gebruikelijk is in de landelijke omgeving, waar overwegend 
gebouwen met een zadeldak voorkomen. Het plan kan, naar de mening van 
de commissie, door de architectonische kwaliteit wel aan redelijke eisen van 
welstand voldoen, indien het plan zorgvuldig en hoogwaardig wordt 
uitgewerkt. Daarom zal de commissie het plan ook beoordelen op de 
algemene welstandscriteria waarbij hogere eisen gesteld mogen worden 
aan de zeggingskracht en het architectonisch vakmanschap, naarmate een 
bouwwerk zich sterker van zijn omgeving onderscheidt. Van een bouwwerk 
dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag onder andere worden 
verwacht dat: 

- Het een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van het openbaar 
gebied. 

- Het uiterlijk een relatie heeft met het gebruik ervan, terwijl de 
vormgeving daarnaast ook zijn eigen samenhang en logica heeft. 

- Materiaal, textuur, kleur en licht het karakter van het bouwwerk 
zelf ondersteunen en de ruimtelijke samenhang met de omgeving 
of de te verwachten ontwi kkeling daarvan duidelijk maken. 
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De commissie is van mening dat de grote schaal van het gebouw 
verdedigbaar is door de maat van het agrarische perceel waar het op staat. 
Het gebouw wordt omringd door andere bedrijfsgebouwen en staat 
zodoende inqesloten op de kdvelt behalve clcl l l de oostzijde. Tevens is de 
commissie van mening dat het ontwerp moet worden opgevat als een 
hedendaagse uitwerking van de kenmerkende bebouwing voor het landelijk 
gebiedt zijnde productiegebouwen bestaande uit één laag met kap. Door 
het terugleggen van de verdieping (setback) wordt bewust verwezen naar 
de kapvormt zonder deze klakkeloos over te nemen. 

Concluderend acht de commissie het plan veelbelovend en heeft zij er 
vertrouwen in dat de verdere uitwerking in detail zal bijdragen aan 
helderheid van het ontwerpconcept. Het plan voldoet, naar mening van de 
commissie. 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. Ook wil de commissie bij het uitgewerkte plan opnieuw 
visualisaties zien van het beeld van het complex vanuit de omgeving. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte en Aalgemene criteria 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 

:L1. Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 2 

Bouwadres Nieuwland l.6 in Broek in Waterland 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Kleine bouwwerken bij woningen 
verhogen dakconstructie woonhuis 
2-5- Woongebieden 
VO-2o:L8-o87 
Voldoet aan bestemmingsplan 

grote 
com. 

Bevindingen 
29-:10-2018 

De ontwerper en opdrachtgever zijn aanwezig om het plan toe te lichten. Het betreft 
een preadvies voor het verhogen van de kap van een eindwoning in een rij van vier. De 
nok wordt verhoogd naar 9. 00 meter. Er worden twee opties aan de commissie 
voorqeleqd. 
Optie 1: de verhoging wordt uitgevoerd in kunststof rabatdelen. 
Optie 2: de verhoging wordt uitgevoerd in metselwerk als bestaand. 

In de verhoging aan de achterzijde worden twee gevelopeningen gemaakt, zowel in het 
verticale deel als in de kap. 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria uit 
de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied woongebieden, een welstandsgebied met 
een normale beoordeling. Daarnaast heeft de commissie gebruikt gemaakt van de 
criteria voor kleine bouwplannen. De identiteit en uitstraling van grotere woonwijken 
zijn herkenbaar door het architectuurbeleid uit de periode dat ze gerealiseerd zijn. De 
stedenbouwkundige opzet en architectuur is bepalend voor de samenhang. 
Uitgangspunt is het handhaven van de basiskwaliteit van de woongebieden. Ambitie is 
het behouden van de aanwezige ritmiek, herhaling en samenhang. 

Bevindingen commissie: 
Het voorgestelde ontwerp roept bij de commissie vragen op, zij is van mening dat het 
ontwerp op deze manier niet in samenhang is met de bestaande architectuur van het 
woonblok. Zij stelt dan ook voor de goot door te laten lopen en de verhoging daarboven 
in hout uit te voeren of in metselwerk, maar in alle gevallen de goot door te trekken tot 
de eindgevel. Tevens constateert de commissie dat de afmetingen van de 
gevelopeningen in de verhoging aan de achterzijde afwijkend zijn. Zij suggereert dan 
ook een geknikt raam te maken in gevel en dakvlak. 
Concluderend is de commissie van mening dat het voorgestelde ontwerp kans van 
slagen heeft, maar dat de lat hoog ligt op het gebied van vormgeving en esthetische 
ambitie. Om te komen tot een passend ontwerp zijn een aantaloplossingsrichtingen 
gesuggereerd. De commissie adviseert het plan aan te houden en ziet een aangepast 
plan met belangstelling tegemoet. 
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Advies 29-20-2028 Aanhouden 

grote 
com. 

Bevindingen 
22-22-2028 

De ontwerper en eigenaar zijn aanwezig om het qewijziqde plan toe te lichten. Het plan 
is op de volgende punten aangepast: 

• De goot blijft en wordt doorgetrokken. 
• De verhoging wordt uitgevoerd in kunststof delen. 
• De gevelopeningen in de achtergevel worden voorzien van knikramen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie is positief over het aangepaste plan, maar heeft nog een aantal 
opmerkingen: 

• De belangrUkste goot is de onderste goot. De commissie stelt daarom voor 
de tweede goot een verholen goot voor. 

• In de bestaande situatie steekt de goot over en dient hU als beëindiging van 
het blok. De commissie vraagt hier aandacht voor in de detaillering. 

• Tevens vraagt de commissie aandacht voor het hoekdetail van de kunststof 
delen (massief hoekprofiel). 

De commissie is van mening, met inachtneming van de opmerkingen, dat het plan op 
hoojdtiin voldoet aan redelijke eisen van welstand. ZU ziet een definitieve aanvraag 
omgevingsvergunning met een uitwerking van de detaillering en het kleur- en 
materiaalgebruik, met belangstelling tegemoet. 

Advies 22-22-2028 Akkoord op hoojalijnen 

Bevindingen 
2J.-OJ. - 20J.9 

De ontwerper is aanwezig voor een toelichting. Het plan is gewijzigd. De 
goot wordt hoger geplaatst en het dak wordt als het ware opgetild. De 
kopgevels worden voorzien van verticaal geplaatste kunststof delen. De 
ontwerper acht deze oplossing vanzelfsprekender. 

Bevindingen commissie: 
De commissie kan zich vinden in deze oplossing. Wel is zij van mening dat 
de borstwering boven de kozijnen op de eerste verdieping een 
wezensvreemd beeld oplevert. De suggestie wordt gedaan om het als één 
groot kozijn uit te voeren met een paneel boven het glas. Toch is de 
commissie van mening dat het plan op hoofdlijnen voldoet aan redelijke 
eisen van welstand. Zij ziet een definitieve aanvraag omgevingsvergunning 
met een uitwerking van de detaillering en het kleur- en materiaalgebruik, 
met belangstelling tegemoet. 

Overweging ten overvloede: 
De commissie stelt voor om in de kopgevel gevelopeningen te plaatsen. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte en criteria voor kleine bouwplannen 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 

J.2 Omgevingsvergunninq (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 2 

:1.80:1.09 Bouwadres Lagedijk :I. in Katwoude 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving uitbreiden woonhuis 
Welstandsnota 2.7. Landelijk gebied 
Code gemeente Z-20J.8-279 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 
grote Bevindingen De aanvragers zUn aanwezig voor een toelichting. Het betreft een aanvraag 
com. 20-22-2028 omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning. De woning bestaat uit een 

hoofdgebouw met achterliggend biiqebouv« met nagenoeg hetzelfde uiterlijk van één 
bouwlaag met zadeldak. De twee volumes zUn aan elkaar gekoppeld middels een 
tussenlid. Ten behoeve van de uitbreiding wordt het tussenlid opgetrokken in zink en 
langs de linkerzijqevel wordt een serre aangebouwd. Op de kap van het bijqebouv« 
wordt een dakkapel geplaats. Het plan voldoet niet aan het bestemmingsplan omdat er 
een overschrijdinq van 79m3 van de inhoud van het hoofdgebouw is. 
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Beoordelingskader: 
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 meer terug te leggen van de rooilijn en het tussenlid te 
verkleinen tot het hoogst noodzakelijke. Ook is zij van 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 smaller te 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 voor te zonnepanelen aan 
te houden. 

Advies ~O-~2-2018 Aanhouden 

grote Bevindingen De aanvragers en architect zijn aanwezig voor een toelichting. Naar aanleiding van de 
com. °7-0~-20~9 opmerkingen van de commissie is het plan op de volgende punten aangepast: 

• Het totale volume is gereduceerd tot 647 kuub. 

· Het tussenlid is iets versmald naar het maximaal haalbare. 

· De uitbouw sluit alleen aan op het hoofdgebouw. 
• De dakrand van de aanbouw is versmald. 

Bevindingen commissie: 
De commissie is van mening dat, voor wat betreft de verzelfstandiging van de twee 
volumes, aan haar opmerkingen tegemoet is gekomen en dat het een flinke verbetering 
betreft Wel is Tij van mening dat het tussenlid nog iets smaller TOil kunnen, minimaal 
35 centimeter inspringen op de begane grond. Tevens vraagt de commissie nog eens te 
kijken naar de goot van de uitbouw ten opzichte van de goot van het hoofdgebouw. 
Deze zou onder de bestaande gootconstructie moeten aangrijpen. De commissie 
adviseert niet akkoord te gaan, tenzij aan bovengestelde adviezen wordt voldaan. 
Via email is een verbeterd voorstel voorgelegd aan de leden van de commissie. In dit 
voorstel is het tussenlid verder versmald en is de uitbouw iets verlaagd zodat deze 
onder de dakgoot van het hoofdgebouwaangrijpt. 

· De commissie gaat alsnog akkoord met dit laatste vooste/. 

Advies 07-01-20~9 Akkoord 

Bevindingen De eigenaar, ontwerper en aannemer zijn aanwezig voor een toelichting. 
21-0l-20l9 Het verbeterde voorstel dat vorige keer per mail naar de commissie is 

gestuurd, is aangepast waarbij sprake is van twee varianten. In de eerste 
variant is de goot van de uitbouw weer op dezelfde hoogte uitgevoerd als de 
goot van het hoofdvolume. De tweede variant sluit aan bij het eerder door 
de commissie uitgebrachte advies. 

Bevindingen van de commissie: 
De commissie heeft bezwaar tegen de aanpassing, waarbij de goot van de 
aanbouwaansluit tegen de goot van de bestaande woning. Belangrijkste 
argument is de grote zichtbaarheid van deze bijzondere locatie en het 
ontbreken van voldoende ondergeschiktheid van de uitbouw ten opzichte 
van het hoofdvolume. De commissie houdt vast aan haar vorige advies en 
adviseert niet akkoord te gaan met de wijziging. De commissie adviseert 
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wel akkoord te gaan met de tweede variant waarbij de goot onder de 
dakgoot van het hoofdvolume aangrijpt. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

Advies Akkoord, met variant 2 
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