
MOOI 
NOORD- 
HOLLAND 
ADVISEURS 
OMGEVINGSKWALITEIT 

Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie 
Waterland 

Commissie 
Vergaderdatum 
Vergaderlocatie 

Waterland 
07-03.-203.9 
Gemeentehuis 
Waterland 

Aantal adviesaanvragen: 8 
Waarvan herhalingen: 2 
Kleine commissie: 4 
Grote commissie: 4 

Voorzitter: 

Vastgesteld: 

Aanwezig ir. Bastiaan Gribling (voorzitter), ing. Nico Zimmer a+Hl (gemand. à chitectlid), 
Lodewijk Duymaer van Twist (burqerlld), ir. ing. Sjef Kwakman (burg rlid), Hans 
Boonstra (rnonumentenlid), Marieke Leeverink (plantoelichter): Renee Stroomer 
(com m issiecoördi nator) 

Bezoekers gemachtigde! inzake Niesenoortsburgwal 42 in Monnickendam 
gemachtigde! inzake Noordeinde 3.8 in Monnickendam 
gemachtigde! inzake Noordeinde 21. A in Monnickendam 
architect! inzake Lagedijk 3. in Katwoude 

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

190005 Bouwadres Roomeinde 30 in Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Individuele woning Gemeentelijk monument 
Omschrijving plaatsen van monumentenglas 
Welstandsnota Historische kern Broek in Waterland / Monumenten 
Code gemeente z-203.8-269 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

kl_cam Bevindingen Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 
07-03.-203.9 monumentenglas in vijf'beneden' ramen. De woning is aangewezen als 

gemeentelijk monument. 

Beoordeli ngskader: 
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. 

Bevindingen commissie: 
De commissie is van mening dat het plan zorgvuldig is uitgewerkt en 
adviseert akkoord te gaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 
kl_cam Advies Akkoord 

Mon. advies Akkoord 
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2 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemminqsplan 

Nieuwe Zijds Burgwal 42 Monnickendam 
Kleine bouwwerken bij woningen Beschermd dorpsgezicht 
Plaatsen van dakkapellen op de voor- en achtergevel van het woonhuis 
Historische Kern Monnickendam 
VO-2018-109 
Voldoet aan bestemminqsplan 

kl_cam Bevindingen 
07-01-2019 

Het betreft een preadvies voor het plaatsen van dakkapellen op het voor- en 
achterdakvlak van een woning. De twee reeds aanwezig dakkapellen op het 
voordakvlak worden vervangen doortwee grotere exemplaren. De twee 
reeds aanwezige dakkapellen op het achterdakvlak worden vervangen door 
één groot exemplaar met een breedte van 8.40 meter. 

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 beoordeling. Daarnaast heeft de commissie bij de beoordeling 
gebruik gemaakt van de criteria voor kleine bouwplannen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat de dakkapellen aan de voorzijde niet de 
gewenste 50 centimeter uit de goot staan. Tevens staat de dakkapel aan de 
achterzijde meer dan de gewenste l,50 meter uit de goot. Gerekend vanaf 
de goot van de aanluifing. Echter kan de commissie in dit specifieke geval 
instemmen met een lichte afwijking van de nota omdat de dakkapel aan de 
achterzijde niet zichtbaar is vanaf de openbare weg en de dakkapellen aan 
de voorzijde op de voorgestelde wijze beter passen bij de kleinschaligheid 
van de woning. De commissie is dan ook van mening dat het plan voldoet 
aan redelijke eisen van welstand en adviseert akkoord te gaan. 

Opmerking ten overvloede: 
Ten overvloede vraagt de commissie aandacht voor detail A 
(dakrandprofiel). 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 
kl_cam Advies Akkoord op hoofdlijnen 

Mon. advies Akkoord op hoofdlijnen 

3 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

190006 Bouwadres Gooische kaai 14 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning Beschermd dorpsgezicht 
Omschrijving Plaatsen van twee dakramen 
Welstandsnota Historische kern Monnickendam 
Code gemeente Z-2018-286 
Bestemminqsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

kl_cam Bevindingen Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee 
07-01-2019 dakramen op het linker dakvlak. De dakramen zijn 1.40 meter breed en 1.35 

meter hoog. 

Beoordel ingskader: 
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. 
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Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat de dakramen zichtbaar zijn vanuit de 
openbare ruimte van het beschermde dorpsgezicht! om deze reden 
adviseert zij dan ook de dakramen in een staande verhouding uit te voeren 
passend binnen de pannenverdeling. Het plan is niet akkoord! tenzij aan 
bovenstaand advies wordt voldaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

kl_cam Advies Niet akkoord, tenzij 

Mon. advies Niet akkoord, tenzij 

4 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelinqen: 0 

1900°4 Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Niesenoortsburqwal z.z in Monnickendam 
Kleine bouwwerken bij woningen Beschermd dorpsgezicht 
Plaatsen van een dakkapel in het linker- en rechter- dakvlak 
Historische kern Monnickendam 
Z-2018-287 

Voldoet aan bestemminqsplan 
kl_cam Bevindingen 

07-01-2019 

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 1.70 meter uit de goot vanwege de vrij lage positie van 
de goot ten opzichte van de vlieringvloer. 

Beoordeli ngskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 
historische kern Mormickendarn, 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 rnaximaal 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 afte 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 teqemoet. 

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

Mon. advies Nietakkoord,naderoverleg 
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5 I Aantal voorgaande behandelingen: 1 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Noordeinde 18 in Monnickendam 
Individuele woning 
wijzigen van de achtergevel 
Historische kern Monnickendam / Monumenten 
VO-2018-103 
Voldoet aan bestemminqsplan 

Rijksmonument 

grote 
com. 

Bevindingen 
:12-U-20:18 

De architect en eigenaar zijn aanwezig om het plan toe te lichten. Het betreft een 
preadvies voor het wijzigen van de achtergevel van een Rijksmonument. Het pand aan 
het Noordeinde heeft een statig voorhuis daterend uit :1750 met klokgevel, voorzien van 
gebeeldhouwde afdekkingen in Lodewijk XV-stijl. Achter het voorhuis ligt, van 
oorsprong gescheiden door een buitenplaatsje, het achterhuis. Deze smalle 
buitenruimte is bij een verbouwing in 200:1 bij de binnenruimte getrokken. Tevens zijn bij 
die verbouwing twee openslaande deuren aangebracht in de achtergevel naast een 
bestaand raampje. Deze bestaande puien en het raampje worden vervangen door drie 
gelijke openslaande deuren die hoger worden dan bestaande mat glas tot het maaiveld, 
met houten kozijnen en stalen draaidelen. In het dak van het achterhuis bevinden zich 
twee daklichten, deze worden vervangen door dakkapellen. 

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 criteria voor kleine 
bouwplannen. Daarnaast heeft de commissie gebruikt gemaakt van de criteria voor 
specifieke gebouwen. 

Bevindingen commissie: 
Er is archiefonderzoek gedaan naar het Rijksmonument met als belangrijkste conclusie 
dat tijdens de verbouwing in 200:1 de achtergevel is ingestort en daarmee de 
monumentale waarden van dat deel zijn verdwenen. De achtergevel heeft alleen door 
de positie waar hij staat en in bouwmassa nog monumentale waarde. 
De commissie acht het van belang dat het pand niet één grote ruimte wordt, maar dat 
de kenmerkende verschillende ruimten zichtbaar blijven. Zij achten de gevelwijziging in 
principe voorstelbaar, maar zijn van mening dat er meer metselwerk in de gevel 
aanwezig dient te blijven. Zij stellen dan ook voor de puien te verlagen waardoor met 
name aan de bovenzijde meer metselwerk aanwezig blijft. Voor wat betreft de 
dakkapellen heeft cie commissie bezwaar omdat deze niet ondergeschikt zijn aan het 
dakvlak van het Rijksmonument en te dicht op de daklijn staan. De nota schrijft onder 
andere voor dat de afstand tot de zijkant van het dak minimaal :1. 00 meter is en de 
hoogte van de dakkapel maximaal :1.50 meter. Tevens vraagt de commissie om meer 
informatie wat betreft de monumentale waarde van de kap(constructie) om de 
plaatsing van de dakkapellen goed te kunnen beoordelen. 
Concluderend heeft de commissie aangegeven meer metselwerk te behouden boven de 
puien in de achtergevel en onderzoek te doen naar de monumentale waarden van de 
kap en de criteria uit de nota voor het plaatsen van dakkappelen. 
De commissie adviseert om bovenstaande redenen het plan aan te houden en ziet een 
aangepast plan met belangstelling tegemoet. 

Advies :12-U-20:18 Aanhouden 

Man. Advies :12-U- 
20:18 

Aanhouden 

Bevindingen 
°7-01-2019 

De architect is aanwezig voor een toelichting. Het plan is aangepast naar 
aanleiding van de opmerkingen van de commissie. De gevelopeningen in de 
achtergevel zijn minder hoog waardoor meer geveloppervlak behouden 
blijft. De twee bestaande dakramen in het achterhuis worden vervangen 
door gelijkvormige exemplaren die iets naar beneden toe worden 
doorgetrokken. De gording en balklaag blijven na onderzoek hierbij in tact. 
Tevens wordt door de architect de vraag gesteld hoe de commissie staat 
tegenover het aanbrengen van extra daglicht in een ander dakschild of het 
erboven gelegen platte dak. 
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Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat er voldoende aan haar opmerkingen 
tegemoet is gekomen. Voor wat betreft de vraag voor extra daglicht geeft 
de commissie aan hier geen bezwaar tegen te hebben als het een klein 
dakraam betreft dat binnen de gordingen en spanten geplaatst wordt in het 
schuine dakvlak gekeerd naar het voorhuis of het op platte dak. Het plan 
voldoet/ naar mening van de commlssie, 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. 

Duurzaamheid: 
Aangegeven wordt dat de opdrachtgever graag duurzame maatregelen wil 
nemen. Groene Grachten zal een advies uit brengen. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 

Mon. advies Akkoord op hoofdlijnen 

6 Preadvies (monument) I Aantal voorgaande behandelinqen: 0 

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-20l8-l06 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen De architect/ opdrachtgever en aannemer zijn aanwezig voor een 
°7-0l-20l9 toelichting. Het betreft een preadvies voor het intern verbouwen van een 

rijksmonument/ gelegen in het beschermde stadsgezicht van 
Monnickendam. Het pand aan het Noordeinde za bestaat uit l6 
appartementen en is aangewezen als rijksmonument met de volgende 
omschrijving: 'Herenhuis/ XVlllb gebouwd door de familie Stichter. 
Monumentale natuurstenen lijstgevel met gebeeldhouwde middenpartij en 
bekroning in Lodewijk XIX-stijl. Gesneden dubbele deuren en snijraam XIXa. 
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 
XIV-stijl. In linker voorkamer een stucplafond in Lodewijk XIV-stijl en een 
schoorsteenmantel/ XIXa.' 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 l8de eeuwals representatief herenhuis met kantoor- en 
ontvangstruimten bij de zeepfabriek 'De Bruinvis'. Tot diep in de 19de eeuw 
hebben er geen grootschalige wijzigingen of verbouwingen 
plaatsgevonden. In de loop van de 19de 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/ 
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lambriseringent vensterbanken en architraaflijsten. Op de zolder en vliering 
zijn geen resten van de historische indeling en afwerking behoudent 
afgezien van de kapconstructie. 

Het plan betreft het verbouwen van de huidige 1.6 appartementen tot 1.2 
appartementen waarbij op iedere verdieping een optimalisatie van de 
indeling plaatsvindt. Het bouwhistorisch 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 opqelost, in een 
ontworpen stalen gaaswerk met toegangsdeur waarbij wordt verwezen naar 
de zwarte 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. 

Beoordel i ngskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota. deelgebied 
historische kern Monnickendamt 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 luisterte 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 bouwhistorisch 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 Pdrij~e look met de postkasten is eigenlijk een 
onderbreking van de barokke halt 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 het in deze hoedanigheid te 
behouden. Vooral de kastenwand, die verdwijnt in het ontwerpt 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. 
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- 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. 

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 installaties 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 teqemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Aanhouden 

Mon. advies Aanhouden 

7 Overige adviesaanvragen I Aantal voorqaande behandelingen: 0 

190001 Bouwadres Marken 
Soort bouwwerk Niet van Toepassing Beschermd dorpsgezicht 
Omschrijving Esthetisch programma van Eisen - Dijkversterking Marken 
Welstandsnota Historische kern Marken 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen 
°7-0l-20l9 

Het Esthetisch Programma van Eisen ten behoeve van de dijkversterking 
van Marken ligt voor.ln 2017 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 Westkade (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 ervoorte 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. 
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Het nieuwe dijkprofiel van de Westkade 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 
adviseertjuist 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. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Collegiaaloverleg 

Mon. advies Collegiaaloverleg 

8 Omqevinqsverqunning (verbouwinq) I Aantal voorqaande behandelingen: 1 

Bouwadres Lagedijk 1. in Katwoude 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving uitbreiden woonhuis 
Welstandsnota 2.7. Landelijk gebied 
Code gemeente Z-2018-279 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 

grote 
com. 

Bevindingen 
~O-~2-20~8 

Oe aanvragers zijn aanwezig voor een toelichting. Het betreft een aanvraag 
omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning. Oe woning bestaat uit een 
hoofdgebouw met achterliggend bijgebouw met nagenoeg hetzelfde uiterlijk van één 
bouwlaag met zadeldak. Oe 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. 

Beoordelingskader: 
Oe 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: 
Oe 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. Oe 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 
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verkleinen tot het hoogst noodzakelijke. Ook is zij van mening dat de opval/ende 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 smal/er 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 heldere indeling voor de zonnepanelen 
aan te houden. 

Advies 1O-V-2018 Aanhouden 

Bevindingen De aanvragers en architect zijn aanwezig voor een toelichting. Naar 
07-01-2019 aanleiding van de 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 dati voor wat betreft de verzelfstandiging van 
de twee volumes, aan haar opmerkingen tegemoet is gekomen en dat het 
een flinke verbetering betreft. Wel is zij van mening dat het tussenlid nog 
iets smaller zou 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 gaanl 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 voostel. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord 
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