
MOOI 
NOORD- 
HOLLAND 
ADVISEURS 
OMGEVINGSKWALITEIT 

Commissie 
Vergaderdatum 
Vergaderlocatie 

Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie 
Waterland 

Waterland 
°4-02-20J.9 
Gemeentehuis 
Waterland 

Aantal adviesaanvragen: 5 
Waarvan herhalingen: 3 
Kleine commissie: J. 

Gemandateerd: J. 
Grote commissie: 3 

Voorzitter: 

Vastgesteld: 

Aanwezig ir. Bastiaan Gribling (voorzitter), ing. Nico Zimmermann (gemand. a 
Sjef Kwakman (burqerlid); Hans Boonstra (rnonurnentenlid): Lodewij Duymaer van 
Twist (burqeriid): Sybren Bruinsma (plantoelichter), Marieke Leeverink (plantoelichter): 
Renee Stroomer (coördinator) 

Bezoekers aanvager! inzake Zuideinde 79 in Monnickendam 
architect! inzake Noordeinde 2J. A in Monnickendam 
gemachtigde! inzake Kerkstraat 46 Monnickendam 
gemachtigde! inzake Brugstraat 6 in Monnickendam 

J. 

180080 

grote 
com. 

Omgevingsvergunning (nieuwbouw) 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 
Bevindingen 
23-07-2018 

I Aantal voorgaande behandelingen: 2 

Pierebaan naast 5 in Monnickendam Kohnstammlocatie 
Kleine bouwwerken bij woningen 
plaatsen carports met zonnepanelen 
2-5- Woongebieden 
Z-20J.8-254 
Voldoet aan bestemmingsplan 
De architect, designer, bouwkundige en ontwikkelaar zijn aanwezig om het plan toe te 
lichten. Het plan betreft het realiseren van een appartementencomplex voorzien van 62 
wooneenheden. Het appartementencomplex volgt grotendeels de 
bebouwingsmogelijkheden van het bestemmingsplan en bestaat uit drie blokken die 
samen een u-vorm vormen. De blokken bestaan uit vier bouwlagen. Getracht is het 
volume te verkleinen door het aanbrengen van sneden en de blokken te laten 
verschuiven. Het binnenterrein is open en vormt een relatie met het naastgelegen park. 
De volumes worden geparcelleerd uitgevoerd door het creëren van een variatie aan 
gevels door het gebruik van verschillende materialen. Er is een afwisseling tussen 
baksteen, hout en metaal. Op deze wijze wordt een eigentijds accent toegevoegd in de 
omgeving van eenvormige strokenbouw. Aan de buitengevels bevinden zich balkons die 
meegaan in de verticale geleding van het gebouw. De balkons zijn voorzien van spijlen 
hekwerken. 
Het complex wordt opgebouwd uit houten modulaire eenheden. Op deze wijze tracht de 
architect een brug te slaan tussen het verleden en het hedendaagse Monnickendam. De 
kozijnen worden uitgevoerd in kunststof met een hautprofiei. 
De bergingen bevinden zich op de begane grand in de hoeken van het complex. De 
parkeerplaatsen bevinden zich aan de achterkant van het complex. 

Bevindingen commissie: 
De commissie prijst de kwaliteit van het voorliggende plan en ziet het als een goed 
voorbeeld van de hedendaagse architectuur. Echter mist de commissie het beeld van 
het gebouw in de omqeving. Zij zou dit graag noq willen zien. Daarnaast vraagt zij 
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aandacht voor de hoeken die goed zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. Juist deze 
hoeken zijn voorzien van bergingen. De commissie is van mening dat dit niet de meest 
geschikte plek voor bergingen is. Zij benadrukt hier de beleefbaarheid van het plint in de 
parkachtige omgeving. 

Concluderend heeft de commissie veel waardering voor het eigentijdse en bijzondere 
woonproject, maar heeft zij nog een aantal aandachtspunten om te komen tot de 
gewenste ruimtelijke kwaliteit: 

0 De markante hoeken vragen aandacht om tot een zekere openheid in de 
plint te komen. 

0 Oe parcellering van het project is subtiel. Een eenduidig blok wat op een 
genuanceerde manier is geleed in een parcellering. Juist deze parcellering 
luistert heel nauw in detaillering. Hier zijn nog een aantal aandachtspunten 
wat betreft de kozijnen en de aansluiten op de dakrand. 

0 De schuine neqge van de kunststof kozijnen hoort recht te zijn. 

Advies 23-07-2018 collegiaaloverleg 

grote Bevindingen De architect, designer en ontwikkelaar zijn aanwezig om het verder uitgewerkte plan 
com. 12-11-2018 toe te lichten. Het plan is op de volgende punten aangepast: 

0 Het plan kenmerkt zich door een aantal snedes, deze snedes worden in een 
ander materiaal uitgevoerd dan de gevels. 

0 Het metselwerk is aangepast naar een donkere, rode tint. 
0 De hoofdentree is als een helder en open volume opgenomen in een snede. 
0 De markante hoek heeft meet openheid gekregen door het verbijzonderen 

van het metselwerk aldaar. 
0 De profilering van de kozijnen is aangepast naar een vierkant profiel. 
0 De balkons zijn verplaats van de Pierebaan naar de achterzijde. 
0 De gevellangs de Pierebaan is meer geopend door het toepassen van glas. 
0 De parkachtige omgeving langs de Pierebaan wordt om het gebouw 

doorgetrokken. 
0 Het dak wordt volledig bedekt met zonnepanelen. 
0 De materiaalmonsters van de bakstenen, gevelbekleding en kozijnen 

worden getoond. 

Bevindingen commissie: 
De commissie uit wederom haar waardering voor het plan. Door de gedane 
aanpassingen is het plan nog beter geworden. Wel vraagt de commissie zich nog af hoe 
wordt omgegaan met de veroudering van het hout. Aangegeven wordt dat het hout 
wordt behandeld. De commissie constateert dat er voldoende aan haar opmerkingen 
tegemoet is gekomen en adviseert akkoord te gaan. 

Advies 12-11-2018 Akkoord 

gemand. Bevindingen De architect is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een aanvraag 
04-02-201.9 omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport met 

zonnepanelen. De parkeerplaatsen richting de achtergelegen school 
worden deels voorzien van een carport met lessenaarsdak. De carport ligt in 
het midden van de kavel. 

Bevindingen commissie: 
De commissie acht het plan voorstelbaar, maar stelt wel voor de carport in 
het midden van de gebouwcourt te plaatsen in plaats van in het midden van 
de kavel. Het plan is niet akkoord, tenzij aan de opmerking is voldaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

gemand. Advies Niet akkoord, tenzij 
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2 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

190013 Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Zuideinde 79 in Monnickendam 
Individuele woning 
plaatsen van 6 zonnepanelen 
Historische kern Monnickendam 
Z-2019-002 
Voldoet aan bestemmingsplan 

Beschermd stadsgezicht 

kl_cam Bevindingen 
04-02-2019 

Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zes 
zonnepanelen op het rechterdakvlak van een individuele woning in de 
historische kern van Monnickendam, aangewezen als beschermd 
stadsgezicht. 

Beoordeli ngskader: 
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 heeft bezwaar, zij constateert dat het dakvlak goed zichtbaar 
is vanuit de openbare ruimte. Voor zonnepanelen geldt: niet storend 
zichtbaar vanuit het openbaar gebied. 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. 

Overweging ten overvloede: 
Als suggestie geeft de commissie mee de zonnepalen op het platte dak van 
de naastgelegen garage te plaatsen. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 
kl_cam Advies Niet akkoord, nader overleg 

Mon. advies Niet akkoord, nader overleg 

3 Preadvies (monument) I Aantal voorgaande behandelingen: 1 

190002 Bouwadres Noordeinde 21 A in Monnickendam 
Soort bouwwerk Woningcomplex Rijksmonument 
Omschrijving intern verbouwen van een rijksmonument 
Welstandsnota Historische Kern Monnickendam - Monumenten 
Code gemeente VO-2018-106 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

grote Bevindingen De architect, opdrachtgever en aannemer zijn aanwezig voor een toelichting. Het 
com. 07-01.-201.9 betreft een preadvies voor het intern verbouwen van een rijksmonument, gelegen in het 

beschermde stadsgezicht van Monnickendom. Het pand aan het Noordeinde 21. bestaat 
uit 1.6 appartementen en is aangewezen als rijksmonument met de volgende 
omschrijving: 'Herenhuis, XVI//b gebouwd door de familie Stichter. Monumentale 
natuurstenen lijstgevel met gebeeldhouwde middenpartij en bekroning in Lodewijk X/X- 
stijl. Gesneden dubbele deuren en snijraam X/Xa. Zes hardstenen stoeppalen, 
waartussen kettingen. Achtergevel in de vorm van een gedrukte klokgevel met een 
deklijst en zijvoluten van natuursteen: ingang tussen ionische halfzuilen. Gang met 
deuren en stucwerk in Lodewijk X/V-stijl. /n linker voorkamer een stucplafond in 
Lodewijk X/V-stijl en een schoorsteenmantel, X/Xa.' Het 'herenhuis'is als bouwkundige 
eenheid in zijn geheel beschermd, zonder uitsluitingen. Dat betreft niet alleen het 
exterieur en de stoep, maar ook de constructie, indeling en interieur. 
Tevens is een bouwhistorisch rapport opgesteld waarin onder andere staat omschreven 
dat het huidige pand tot stand is gekomen in de tweede kwart van de i.Sde eeuwals 
representatief herenhuis met kantoor- en ontvangstruimten bij de zeepfabriek 'De 
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Bruinvis'. Tot diep in de t.qde eeuw hebben er geen grootschalige wijzigingen of 
verbouwingen plaatsgevonden. In de loop van de iqde eeuw is het interieur rijker 
geworden. Het huis heeft dan ook hoge monumentwaarden als een van de grootste en 
meest representatieve herenhuizen in Monnickendam waarvan gevels, plattegronden 
en interieur-afwerking in rijke Lodewijk-XIV-stijl zijn uitgevoerd. Vooral op de begane 
grond hebben de indeling en interieur-afwerking overwegend hoge monumentwaarden. 
Belangrijk hierbij is de kenmerkende indeling van een middengang met aan weerszijden 
kamers, het sierlijk lijstwerk en het rijk gedecoreerde stucplafonds op de begane grond. 
Op de eerste verdieping hebben alleen de restanten van de oorspronkelijke 
gangwanden hoge monumentwaarden en de rookkanalen, lambriseringen, 
vensterbanken en architraaflijsten. Op de zolder en vliering zijn geen resten van de 
historische indeling en afwerking behouden, afgezien van de kapconstructie. 
Het plan betreft het verbouwen van de huidige 16 appartementen tot 12 
appartementen waarbij op iedere verdieping een optimalisatie van de indeling 
plaatsvindt. Het bouwhistarisch rapport is meegenomen in het ontwerp en er is getracht 
de hoog monumentale waarden te behouden. De postkasten worden achter de 
voordeur in de gang opgelost, in een ontworpen stalen gaaswerk met toegangsdeur 
waarbij wordt verwezen tiaar de zwurte gietijzeren liften in het interbellum (Parijs). De 
scheidende constructie wordt op een neutrale plaats in de wand aangesloten met 
minimale middelen en is half hoog zodat het zicht op de rijk geornamenteerde wanden 
en het plafond zo min mogelijk wordt weggenomen. 

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 specifieke gebouwen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie is van mening dat het een bijzonder historisch pand betreft en een mooie 
opgave om het pand deels in oude luister te herstellen en een nieuwe woonfunctie toe te 
voegen. Het is nu het moment om het anders te doen dan in de jaren '80 en te 
verbeteren. De commissie uit haar waardering voor het gedegen bouwhistarisch rapport 
dat bij dit soort plannen als uitgangspunt genomen dient te worden. De commissie 
twijfelt of dat laatste met het voorliggende plan voldoende is gebeurd. De commissie 
wijst hierbij nog eens op het feit dat de monumentale waarden zich echt op de begane 
grond en in de centrale hal bevinden. Zij uit haar bevindingen dan ook per ruimte: 

· Hal: het hekwerk in Parijse look met de postkasten is eigenlijk een 
onderbreking van de barokke hal, maar wordt door de commissie wel 
voorstelbaar geacht als een reversibele oplossing binnen de monumentale 
ruimte zolang het aansluit op de minst monumentale plek en zoveel 
mogelijk de beleving van de totale ruimte garandeert. 

· Rechter voorkamer: is in zijn totaliteit nog helemaal gaaf De commissie ~ - stelt dan ook voor fiet in deze hoedanigheid te behouden. Vooral de 
kastenwand, die verdwijnt in het ontwerp, is hoog monumentaal. De 
commissie adviseert dan ook deze te behouden en de woonplattegrond 
hierop aan te passen. 

· Linker voorkamer: het stucplafond, de lambrisering en de 
schoorsteenmantel zijn hoog monumentaal. De woonplattegrond en 
voorziene insteekverdieping met vaste trap dient hierop te worden 
aangepast en als een 'los' meubel te worden uitgewerkt. 

· De commissie vraagt aandacht voor de gevelisolatie aan de binnenzijde van 
het pand en dan met name bij de aansluiting op het bijzondere plafond. 

· De commissie stelt voor de structuur van de plafonds volledig te behouden 
en geeft mee dat de schouwen symmetrisch in de ruimte horen te staan. 
Ook de scheidende binnenwanden met deuren dienen in tact te blijven als 
geheel. 

· Linker achterkamer: de hele wand met inbouwkasten en kachelnis is hoog 
monumentaal. De commissie adviseert dan ook deze te behouden. 

· Rechter achterkamer: de vloer van de insteekverdieping heeft hoge 
historische waarde. Ook het stookkanaal in deze kamer zou behouden 
moeten blijven. 
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Advies 07-01-2019 

Man. Advies 07-01- 
2019 

Bevindingen 
°4-02-2019 

Concluderend is de commissie van mening dat het om een belangrijk historisch pand 
gaat met een bijzondere opgave waar een goed bouwhistorisch rapport aan ten 
grondslag ligt. Zij heeft een aantal aandachtspunten benoemd met name op de begane 
grond. Verder heeft zij nog een aantal algemene opmerkingen: 

• Hoe wordt omgegaan met isolatie en condensatie? 
• Hoe gaan de installoties verwerkt worden in het interieur? 
• Het pand vraagt om een meer restauratieve aanpak. 
• De werkomschrijving ontbreekt. 

De commissie adviseert het plan aan te houden en ziet een aangepast plan met 
belangstelling tegemoet. 

Aanhouden 

Aanhouden 

De architect, aannemer en opdrachtgever zijn aanwezig voor een 
toelichting. Het plan is aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van 
de commissie. De belangrijkste aanpassingen bevinden zich op de begane 
grond: 

• De wanden in de linker- en rechtervoorkamer blijven behouden. 
Dus ook de kastenwand. 

• De insteekverdieping/hoogslaper wordt als los meubelontworpen. 
• De linker achterkamer wordt terug gedrongen naar hoe het was 

zodat de kachelnis en kastenwand behouden blijven. 
• De verdiepingsvloer in de rechter achterkamer wordt iets verder 

opengehaald waardoor de balklaag in het zicht komt. 
• Op de overige verdiepingen is weinig tot niets aangepast. 
• Voor wat betreft de isolatie wordt voorgesteld om de bestaande 

spouw op te vullen met vlokkenisolatie. 
• Ook de linker- en rechter voorkamer worden voorzien van isolatie. 
• Het glas wordt vervangen door monumentenglas, hiervoor wordt 

de sponning 8mm dieper gefreesd. 

Bevindingen commissie: 
De commissie is van mening dat er een grote stap gemaakt is, zij heeft 
waardering voor het feit dat met name de hoog monumentale kastenwand 
en kachelnis behouden blijven. Ook heeft zij geen bezwaar tegen het los 
ontworpen meubel van de insteekverdieping, zij ziet dit als een reversibele 
toevoeging in de ruimte. Wel vraagt de commissie dit meubel goed uit te 
werken passend in de stijlkamers. De commissie heeft nog een aantal 
aandachtspunten: 
• Voor wat betreft het openhalen van de verdiepingsvloer in de rechter 

achterkamer is de commissie van mening dat erteveel historisch 
vloerhout verloren gaat. Zij stelt dan ook voor een deel van het hout te 
laten liggen tot boven de keuken zodat het kanaal er op een logische 
manier invalt. 

• Voor wat betreft de isolatie is de commissie van mening hier, vooral in 
de voorkamers, heel terughoudend mee om te gaan. Vooral in de 
voorkamers zijn veellastige ontmoetingen. Het monumentenlid van de 
commissie pleit er dan ook voor de wanden in de voorkamers niet te 
isoleren. 

• De commissie vraagt aandacht voor de condensatiepunten en 
adviseert een dampopen systeem. 

• De commissie wijst op de lambrisering die hoogstwaarschijnlijk is 
behandeld met olieverf en daardoor dampdicht is. 

• De commissie vraagt tevens aandacht voor het vervangen van het glas. 
Zij is van mening dat er teveel hout wordt weggefreesd en stelt voor 
maximaal z.mrn te verwijderen en dunner glas te plaatsen of 
achterzetramen te plaatsen. 
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Concluderend voldoet het plan, naar mening van de commissie, op 
hoofdlijnen aan redelijke eisen van welstand, waarbij de commissie ervan uit 
gaat dat de genoemde uitgangspunten meegenomen worden in het 
definitieve ontwerp. Tevens geeft de commissie aan graag ter plaatse te 
kijken. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 

Mon. advies Akkoord op hoofdlijnen 

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

190012 Bouwadres Kerkstraat 46 Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning Rijksmonument 
Omschrijving intern verbouwen van een rijksmonument en slopen aanbouw 
Welstandsnota Monumenten / Historische kern Monnickendam 
Code gemeente 
Bestemminqsplan 

Z-201.9-001. 

Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen 
04-02-201.9 

De opdrachtgever en bouwkundige zijn aanwezig voor een toelichting. Het 
betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor een interne verbouwing 
van een individuele woning en het slopen van een aanbouw. Het pand is 
aangewezen als rijksmonument met de volgende beschrijving: 'huis met 
houten puntgevel boven een pui met een gebogen hoekvenster en aan 
weerszijden van de ingang pilasters. XVIII.' Omstreeks 1.950 is aan de 
rechterzijde van het pand een garage gerealiseerd waarop rond 1.970 een 
dwarskap is geplaats. Tevens is er een verlaagd plafond aangebracht en is 
de verdieping al volledig vernieuwd. Voorgesteld wordt om het verlaagde 
plafond en het bovenliggende historische vloerhout te verwijderen 
waardoor de oude balklaag weer zichtbaar wordt. Op de gebinten worden 
onderslagbalken geplaats die de nieuwe verdiepingsvloer zullen dragen. De 
originele houtconstructie wordt intact gelaten. Tevens wordt het pand van 
buitenaf geisoleerd en wordt de aanbouw verwijderd en vervangen door 
twee grote puien met openslaande deuren. 

Beoordel i ngskader: 
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 beoordelinq, Daamaa~t heeft de commissie bij-de beoordeling 
gebruik gemaakt van de criteria voor specifieke gebouwen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie acht het plan in principe voorstelbaar en constateert dat er al 
veel verbouwd is waardoor alleen nog fragmenten van hoog monumentale 
waarde over zijn. Dit zijn de gebinten en de structuur. Door deze structuur is 
de historische context nog afleesbaar als voorkamer, tussenlid en 
achterkamer. De commissie heeft waardering voor het feit dat de originele 
houtconstructie intact wordt gelaten, maar geeft aan de onderslagbalken 
een oneigenlijke oplossing te vinden. Ook is de commissie benieuwd 
hoeveel van het historische vloerhout nog aanwezig is en wil graag ter 
plaatse kijken. Hier wordt een afspraak voor gemaakt. Tevens wordt tijdens 
deze afspraak de voorgestelde isolatiewens bekeken en het knelpunt bij de 
dakgoot. Als suggestie geeft de commissie mee de isolatie aan de 
binnenzijde aan te brengen met een dampopen folie. 
Voor wat betreft de wijziging aan de achtergevel is de commissie van 
mening dat het karakter van de twee grote puien afwijkt van het historische 
pand. Zij stelt dan ook een meer traditionele invulling voor. De commissie 
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adviseert om bovenstaande redenen het plan aan te houden en ziet graag 
een aangepast plan met belangstelling tegemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor specifieke gebouwen 

Advies Aanhouden 

Mon. advies Aanhouden 

grote 
com. 

Bevindingen 
17-09-2018 

I Aantal voorgaande behandelingen: 2 5 Preadvies (welstand) 

180005 Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

grote Bevindingen 
com. 22-01-2018 

Advies 22-01-2018 

Man. Advies 22-01- 
2018 

Brugstraat 6 in Monnickendam 
Woningcomplex Beschermd stadsgezicht 
oprichten appartementengebouw 
historische kern Monnickendam 
VO- 201}-037 
Voldoet niet aan bestemmingspiani maar gemeente werkt mee aan 
binnenplanse afwijking 

Het betreft een overleg over de herontwikkeling van een voormalig horecapand 
(Markerveerhuis) naar een appartementen gebouw. Dit project grenst aan de haven, de 
Brugstraat en de Havenstraat en ligt als gebouw tussen de industriële bebouwing van 
Waterland (Hakvoort) en de stedelijke bebouwing. 
In 2016 is over hetzelfde project ook een oriënterend gesprek geweest waarbij een 
medewerkster van de afd. Ra van de gemeente aanwezig was. Er werden toen drie 
model/en voorgelegd waarbij zowel de gemeente als de commissie een voorkeur aangaf 
voor model 1 met gedraaide nok waardoor een langskap ontstaat met een kopgevel 
gericht naar de haven. 
De architect is aanwezig om het nieuwe ontwerp toe te lichten. De huidige bebouwing 
bestaat uit een langgerekt pand van één bouwlaag met een mansardeachtige kap met 
een kopgevel aan de haven, aan deze kopgevel een overdekt terras. In het verlengde 
van de kopgevel aan de achterzijde ligt een tuinmuur. 
Het ontwerp voor het beoogde appartementengebouw kent twee bouwlagen met 
langskap die aan de Brugstraat doorbroken wordt door drie verschil/ende dwarskoppen 
met topgevels, waarvan één is uitgevoerd als trapgevel. Ook aan de gevel aan de haven 
wordt de helft van de gevel ingevuld door een mansardeachtige kopgevel met twee 
uitkragende balkons en voor de gevel een eenlaagse glasachtige uitbouw. 
Als eerste constateert de commissie dat het gewijzigde plan stedenbouwkundig nogal 
afwijkt van de eerdere model/en en dat deze varianten niet door de Afd. Ra aan de 
commissie zijn voorgelegd. 
Het beoogde volume heeft dan wel een langskap maar deze wordt grotendeels aan het 
zicht onttrokken door de dwarskoppen met topgevels waardoor een hybride model is 
ontstaan. Door de combinatie van de langskap met de dwarskoppen ontstaat een 
massa die op deze locatie niet passend wordt gevonden. Het gebouwonttrekt zich op 
deze wijze aan de historische verkaveling en vormt geen vanzelfsprekende overgang 
naar de pakhuizenarchitectuur die kenmerkend is voor de haven en dit deel van de kern 
von Monnickendom. 
Concluderend wil de commissie de aanvraag al/ereerst aanhouden voor overleg met de 
afd. Ra en daarna het gebouw toetsen aan het geldende welstandsbeleid. 
Aanhouden 

Aanhouden 

De architect is aanwezig om het gewijzigde plan toe te lichten. Het plan is nog in de 
ontwerpfase waarin gezocht wordt naar stedenbouwkundig het juiste model. Het 
volume is hetzelfde als het vorige massamodel, al/een de kopgevels zijn gewijzigd. Het 
idee is om twee pakhuizen neer te zetten. Het ontwerp bestaat uit twee langgerekte 
panden met de kopgevels naar de haven: één met een mansardekap en één met een 
trapgevel. Het ontwerp kent twee bouwlagen met langskappen. Het 'pakhuis' met de 
trapgevel aan de haven wordt voorzien van meerdere uitkragende balkons en voor de 
gevel een een-Iaagse serre. Achter de kopgevels wordt een plat dak gecreëerd voor een 
dakterras. 

Bevindingen commissie: 
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Advies 17-09-2018 

Man. Advies 17-09- 
2018 

Bevindingen 
04-02-201.9 

De commissie constateert dat het ontwerp op een zichtbare, beeldbepalende (vooral 
vanaf het water) locatie in Monnickendam staat. Zij is van mening dat de keuze voor de 
langskappen en de parcellering in twee gebouwen denkbaar is en dat aansluiting 
gezocht moet worden bij de stedenbouwkundige structuur van de noordzijde van de 
haven. De commissie heeft echter twijfels over de uitwerking van de twee gevels aan de 
haven: de mansarde en trapgevel. De commissie is van mening dat er een duidelijke 
keuze in typologie gemaakt dient te worden. De keuze voor een trapgevel is minder 
passend bij een pakhuis. Het aanbrengen van parcellering is goed denkbaar, maar in de 
uitwerking moet gezocht worden naar een bepaalde stoerheid, passend bij een pakhuis. 
Ook de grote balkons aan de voor- en achtergevel zijn volgens de commissie niet 
passend bij deze typologie en sted.elijke situatie. Zij stelt voor deze te vervangen door 
franse balkons met openslaande deuren. 
Verder moet voorkomen worden dat de uitwerking in twee gebouwen ontkracht wordt 
door het platte dak en dakterras dat goed zichtbaar is vanaf de straat en met name het 
water. 
De commissie stelt voor dit op een andere manier vorm te geven door de terrassen uit 
het volume te halen en het ontwerp op die manier helder te houden. 
Ouk cotisiuieeri de cummissie dui er een ie qrote versciieidenheid aan rumen wouli 
toegepast en dat aan de langsgevel drie identieke voordeuren zijn geplaatst. Dit 
correspondeert niet met het idee van een appartementengebouw met één hoofdingang. 
De commissie stelt dan ook voor het middendeel meer te verbijzonderen en hierbij de 
hoofdingang te accenturen. Tevens constateert de commissie dat de plattegronden niet 
corresponderen met het gevelbeeld van de kopgevels. Zij kan zich voorstellen dat de 
plattegronden anders georganiseerd zouden kunnen worden. 
Concluderend geeft de commissie aan dat er flinke stappen zijn gemaakt en dat het 
ontwerp in grote lijnen op de goede weg is. De langskappen zijn overtuigend en ook de 
parcellering is passend op de locatie. Wel geeft de commissie nog een aantal adviezen 
mee: 

• Het ontwerp bij elkaar brengen en tot één verhaal maken. 
• De beide gevels voorzien van franse balkons in plaats van uitkragende 

balkons. 
• Het dakterras bovenop meer verzonken maken. 
• De zijgevelontwerpen met meer geleding. 

De commissie ziet het plan in een volgend stadium met belangstelling tegemoet. 

Opmerking ten overvloede: 
Volgens de plantoelichter van de gemeente Waterland en de architect wordt wat 
betreft de bouwhoogten niet afgeweken van het bestemmingsplan. De commissie 
vraagt zich af of de nokhoogte van 8,90 meter en de goothoogte van 6,80 meter, 
werkelijk voldoet aan het bestemmingsplan. Zij constateert namelijk dat op de website 
Ruimtelijke plannen.nl een toegestane nokhoogte van 7,00 meter en een goothoogte 
van 3,5 meter wordt aangegeven. De commissie wil dan ook graag vanuit de gemeente 
goed geïnformeerd worden over de nokhoogte die het bestemmingsplan toestaat, dit is 
van belang voor (je uiteindelijk beoordeling va-h (je aanvraag. - - - - ~ 

Aanhouden 

Aanhouden 

De architect is aanwezig voor een toelichting. Het schetsontwerp is 
uitgewerkt tot een plan waarin de opmerkingen van de commissie zijn 
verwerkt. De plantoelichter van de gemeente geeft aan dat met een 
kruimelafwijking medewerking kan worden verleend aan een binnenplanse 
afwijking van het bestemmingsplan. Het plan is als volgt aangepast: 

• Het ontwerp bestaat uit twee langgerekte volumes met 
mansardekappen. Voor het linkervolume is een pakhuisgevel 
gezet. Voor het rechtervolume is de mansardekap behouden 
gebleven als knipoog naar het bestaande pand. 

• De buitenruimte op het dak is meer verzonken, 90 centimeter 
verdiept vanaf de nok. De balkonhekken zullen op 1..00 meter vanaf 
de da krand worden geplaats. 
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• De voordeuren in de rechterzijgevel zijn verwijderd en vervangen 
door één centrale deur, terwijl aan de buitenzijde twee deuren 
zichtbaar blijven t.b.v. de gevelsymmetrie. 

• De pakhuisgevel is voorzien van luiken en een daklijst van 
natuursteen met tussenliggend metselwerk. 

• De achterzijde van het linkervolume is op de verdiepingen 
uitgevoerd met loggia's voorzien van doorvalveilig glas. 

• De achterzijde (havenzijde) van het linker volume (pakhuis) is 
voorzien van een moderne glazen uitbouw. 

• De achterzijde van het rechtervolume is voorzien van een 
traditionele erker/serre met roedeverdeling. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert een aanzienlijke verbetering, het plan is tot rust 
gekomen en overzichtelijker geworden. De voor- en zijgevel vormen nu een 
harmonieus en eenduidig geheel. Ook de achterzijde is meer in samenhang 
met de bouwmassa ontworpen. Wel benoemd de commissie nog een aantal 
aandachtspunten. Het doorvalveilig glas ter plaatse van de loggia's aan de 
havenzijde is volgens de commissie een atypisch element in de verder 
traditioneel vormgegeven gevel. Zij stelt dan ook voor het glas te vervangen 
door een stalen hekwerk. Ook is de commissie van mening dat de daklijst 
van het 'pakhuis' wel erg monumentaal is en te rijk voor Monnickendam. 
Voor wat betreft het dakterras stelt de commissie voor het hekwerk hoger 
te maken en mee te ontwerpen. Zij vraagt ook de zichtlijnen duidelijk in 
beeld te brengen. Ook de parkeerplaatsen en terreininrichting aan de 
voorzijde dienen mee ontworpen te worden. 

Concluderend zijn er goede stappen gezet en past het ontwerp nu goed op 
deze markante plek. Door de commissie zijn nog een aantal 
aandachtspunten benoemd en gevraagd wordt deze mee te nemen in de 
verdere uitwerking van het plan. 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. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 

Mon. advies Akkoord op hoofdlijnen 
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