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Vastgesteld: 

Aantal adviesaanvragen: 4 
Waarvan herhalingen: 2 
Kleine commissie: l 
Grote commissie. 3 

Voorzitter: 

Aanwezig ir. Bastiaan Gribling (voorzitter), ing. Nico Zimmermann (gemand. a chitectlid), Hans 
Boonstra (rnonurnentenlid), ir. ing. Sjef Kwakman (burqerlid); Lode iik Duymaer van 
Twist (burqerlid), Sanne Alberts (plantoelichter); Sybren Bruinsma (pl ntoelichter), 
Renee Stroomer (coördinator) 

Bezoekers architect, inzake Hofweg 5 in Ilpendam 
architect, inzake Noordeinde 80-86 in Monnickendam 
architect, inzake Kerkplein II Broek in Waterland 

l Omqevinqsverqunninq (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

190019 Bouwadres Havenstraat 22 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Niet van Toepassing 
Omschrijving plaatsen drietal vlaggenmasten 
Welstandsnota 2.3. Historische kernen 
Code gemeente Z-20l9-0S0 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemminqsplan 

kl_com Bevindingen De ontwerper en aanvrager zijn aanwezig voor een toelichting. Het betreft 
l8-03-2Ol9 een aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van drie 

vlaggenmasten bij een bedrijfspand. Bij de poort die toegang verschaft tot 
het parkeerterrein worden twee vlaggenmasten en één vlaggenmast wordt 
achter op het terrein in de buurt van de loods geplaatst. De vlaggenmasten 
hebben een hoogte van 6.00 meter. De aanvrager vraagt of het mogelijk is 
masten van lO.OO meter te plaatsen. 

Beoordel i ngskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.3 
Historische kern Monnickendam, een gewogen welstandsgebied met een 
bijzondere beoordeling. 

Bevindingen commissie: 
De commissie acht de voorgestelde 6.00 meter hoge vlaggenmasten 
voorstelbaar. Zij is van mening dat lO.OO meter de kleinschaligheid van de 
straatwand aantast. De kern bestaat uit een smal straten- en 
stegenpatroon. De commissie ziet dan ook geen reden afte wijken van de 
criteria uit de nota en gaat akkoord met de voorgestelde 6.00 meter hoge 
vlaggenmasten. 
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Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

kl_cam Advies Akkoord 

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

l.70049 Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Kerkplein l.l. Broek in Waterland 
Individuele woning Rijksmonument 
Verbouwen woning - wijzigen reeds verleende vergunning 
Historische Kern Broek in Waterland I Monumenten 
Z-2019-016 

Voldoet niet aan besternmlnqsplan, maar gemeente werkt mee aan 
binnenplanse afwijking 

grote 
com. 

Bevindingen 
15-05-2017 

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

In de noord- oostgevel aan het water wordt het tweede raam van rechts vervangen 
door een dubbel deurstel dat uitkomt op een nieuw te plaatsen balkon, voorzien van 
stalen leuningen. Oe bestaande kozijnen worden hersteld. Tevens wordt in dit dakvlak 
een dakkapel geplaatst en wordt het bijgebouwaan het water vergroot. 
Oe commissie heeft geen bezwaar tegen de wijzigingen in het interieur, er wordt 
voldoende aandacht besteed aan de restauratie. 

Aandachtspunten zijn de dakkapellen, die toch als een wezensvreemd element worden 
gezien. Hier kunnen dakramen uitkomst bieden. Oe commissie is van mening dat het 
balkon aan de waterkant een onevenredig zware toevoeging vormt van de nog gave 
gevel. Deze tast het oorspronkelijk beeld teveel aan. Oe vouwdeurconstructie in vier 
delen overtuigt nog niet en vraagt om nadere studie. 
Oe commissie vraagt aandacht voor de bouwfysica van de ingrepen zoals dak- en 
gevelisolatie. 
Concluderend gaat de commissie vooralsnog niet akkoord met de aanvraag. 

Advies 15-05-2017 Niet akkoord, nader overleg 

Man. Advies 15-05- 
2017 

Niet akkoord, nader overleg 

grote 
com. 

Bevindingen 
29-05-2017 

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

Advies 29-05-2017 Akkoord op hoofdlijnen 

Man. Advies 29-05- 
2017 

Akkoord op hoofdlijnen 

grote 
com. 

Bevindingen 
18-09-2017 

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

Advies 1.8-09-201.7 Akkoord 

Man. Advies 1.8-09- Akkoord 
201.7 

grote Bevindingen De architect is aanwezig voor een toelichting. Het betreft het verplaatsen over één 
com. 1.0-1.2-201.8 travee van de binnenmuur naar de plek waar voorheen al een wand stond. Ook wordt 

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

Bevindingen commissie: 
De commissie acht het plan voorstelbaar. Zij constateert dat de binnenmuur al een 
schuifwand was en dus van niet hoog monumentale waarde. Ook heeft zij geen 
bezwaar tegen het verplaatsen van de trap, indien deze tussen de balken wordt 
geplaatst. Wel vraagt de commissie aandacht voor detail 020 en dan met name 
bouwfysisch, de aansluiting van de dampremmende folie op de balk kan tot 
ongewenste condensatie leiden. 
Het plan voldoet, naar mening van de commissie, aan redelijke eisen van welstand met 
aandacht voor detail 020 en de warmtepomp bij de aanvraag voor de berging. 

Advies 1.0-1.2-201.8 Akkoord 

Man. Advies 1.0-1.2- Akkoord 
201.8 

Bevindingen De ontwerper is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een wijziging 
:1.8-03-20:1.9 aan de berging die reeds vergund en geplaatst is aan de achterzijde van de 

woning. De berging wordt aan de noord-oostgevel en zuid-westgevel 
uitgevoerd met openslaande deuren ten behoeve van een veranda. De 
deuren zullen als luiken wegvallen in de gevel. Tevens wordt aan de 
achterzijde van de berging een aangeluifde uitbreiding gerealiseerd als 
omkasting van de luchtwarmtepomp. De omkasting wordt uitgevoerd met 
geluidsabsorberende lamellen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie is van mening dat de omkasting van de warmtepomp op een 
goede manier is geïntegreerd in de bestaande architectuur. Zij heeft meer 
moeite met de semipermanente opening in de wand. De commissie 
constateert dat het plan goed zichtbaar is vanaf de openbare weg. Zij stelt 
een meer ondergeschikte oplossing voor, waarbij de luiken meer als een 
schuurachtige deur worden uitgevoerd en waarbij de buitenste twee 
vleugels komen te vervallen. De commissie adviseert niet akkoord te gaan, 
tenzij aan bovengestelde adviezen wordt voldaan. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Niet akkoord, tenzij 

Mon. advies Niet akkoord, tenzij 

3 
Bouwadres Noordeinde 80-86 in Monnickendam 

Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 2 

Woningcomplex Beschermd stadsgezicht 
realiseren van een woningbouwproject 
2.3. Historische Kernen 
VO-2o:1.8-049 
Voldoet niet aan bestemmingsplan, er is een projectbesluit of partiële 
herziening van het bestemmingsplan nodig 

Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 
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grote Bevindingen De stedenbouwkundige van de gemeente, de initiatiefnemers en de architect zijn 
com. 23-07-20:18 aanwezig om het plan toe te lichten. Het plan betreft het saneren van het voormalige 

garagebedrijf en de bouw van twaalf wooneenheden verdeelt over een 
appartementencomplex van acht woningen aan het Noordeinde en vier woningen aan 
de Moordsteeg. 
In 2012 is er voor deze locatie een soortgelijk plan gemaakt. 

Beoordelingskader: 
Het Noordeinde ligt in de historische kern van Monnickendam, in de Nota uiterlijk van 
bouwwerken (2018) zijn de volgende ambities vastgesteld: . Bescherming van de typerende cultuurhistorische, stedenbouwkundige en 

architectonische waarden (zie aanwijzingsbesluit beschermd stadgezicht 
Monnickendam). . Behoud van bestaande verkavelingsstructuur, korrelgrootte en schaal . 

Voor de historische kernen is het bijzondere beoordelingsniveau van toepassing. 
Uitgangspunt is het behouden en waar mogelijk versterken van de cultuurhistorisch 
waardevolle stedenbouwkundige structuur en bebouwingskarakteristieken. 

De historische kern van Monnickendam is aangewezen als rijksbeschermd stadsgezicht. 
Volgens het aanwijzingsbesluit beschermd stadsgezicht behoort het Noordeinde tot de 
drie oorspronkelijke hoofdstraten. Gezamenlijk leveren de ze verschillende onderdelen 
van het stadsbeeld op, dat van algemeen belang is wegens de schoonheid en het 
karakter van de stad. 
De bebouwing kenmerkt zich door individuele panden binnen aaneengesloten 
gevelwanden. In het gedeelte nabij de Dam zijn het Raadhuis en een aantal statige 18- 
eeuwse panden gelegen. Door het verschil in parcellering, perceelgrootte en de 
afwisseling tussen lijst- en topgevels vormen de straatwanden een aantrekkelijk 
aanzien. 
Volgens het aanwijzingsbesluit dient men bij eventuele veranderingen met de 
bovengenoemde waarden rekening te houden. 

Hetplan: 
i--fo4ef-pltIR-8es-I'Efe.-f-.ldit-een Q-PfJEfFt-emeRt-€-A-C-effipl8-X-EfGJ..R f.:Jet-N()()-r-d~--e-be"'/;;~ 
woningen langs de Moordsteeg. Aan het Noordeinde bestaat het complex uit vier 
verschillende gevels. De buitenste twee gevels bestaan uit twee bouwlagen met 
afgeknotte kap. De middelste twee gevels bestaan uit drie bouwlagen met schilddak. 
Door het dak heen loopt een soort ruggengraad. Langs de Moordsteeg zijn eenlaagse 
woningen voorzien van een afgeknotte kap met twee loggia's aan de voorzijde. Het 
geheel is geparcelleerd en verschilt in architectuur en kleur. De nokhoogte van de twee 
buitenste gevels aan het Noordeinde is negen meter. Van de twee middelste gevels is 
dat dertien meter. Het binnengebied wordt gebruikt voor parkeergelegenheid. 
Aan het Noordeinde bevinden zich op de begane grond de volgende functies: 
toegangspoort, hoofdentree, bergingen en de woonkamer en slaapkamer van het 
rechter pand. De entrees van de Moordsteeg liggen aan de flanken en de bergingen 
bevinden zich aan de achterzijde op de begane grond. 

Bevindingen commissie: 
De commissie spreekt haar waardering voor de presentatie uit. 
Echter vraagt zij aandacht voor de massa in relatie tot het straatbeeld. Het behoud van 
de bestaande verkavelingsstructuur, korrelgrootte en schaal zijn van groot belang 
aangezien deze patronen dragers vormen van de stedelijke hoofdstructuur en een 
belangrijke karakteristiek van het gebied zijn. Conform het aanwijzingsbesluit dient het 
karakter van de vroegere waterstad bewaard te blijven. De commissie constateert dat 
het Raadhuis en enkele statige herenhuizen de enige panden, nabij de Dam een opbouw 
hebbeo van twee en halve bouwlaag en een kap. Over het algemeen kenmerkt de 
bebouwing aan het Noordeinde zich door twee bouwlagen met kap. Wat verder de 
straat in heboen de woningen vaak één bouwlaag met kap. 
De commissie constateert hier een zekere spanning tussen het beoordelingskader en het 
plan. Zij is van mening dat het voorliggende plan eigenlijk niet aan het karakteristieke 
straatbeeld voldoet. De bebouwing aan het Noordeinde kenmerkt zich van groot (bij de 
Dam) naar klein (de stad uit). Zij is van mening dat deze ritmiek gevolgd dient te 
worden. Daarnaast vraagt zij aandacht voor de relatie interieur en exterieur. Zij 
constateert dat de gevel aan het Noordeinde nagenoeg geheel in onbruik is op de 
woonkamer van het rechterpand na. 
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Concluderend benadrukt de commissie dat ten opzichte van de plannen uit 2012 een de 
flinke slag is gemaakt in de gewenste richting, maar dat er zeker nog ruimte voor 
verbetering is. Daarom heeft de commissie nog een aantal aandachtspunten om te 
komen tot de gewenste kwaliteit: 

0 Ze verzoekt de architect een nadere studie te maken, met als uitgangspunt 
de te ontwikkelen bouwmassa in te passen in de historische ritmiek van de 
beschermde gevelwand. En inzichtelijk te maken hoe het nieuwe plan vanaf 
het straatniveau ervaren wordt. 

0 De relatie tussen interieur en exterieur op straatniveau aan het Nooreinde. 
Er valt winst te behalen in het programma op de begane grond. 

0 De drie dakkapellen van de linker woning aan het Noordeinde. 
0 Aandacht voor de verhoudingen van de ramen, deuren en kozijnen. 

Voornamelijk de liggende ruiten zijn zeer atypisch. 
0 Verfijning in detaillering. 

De commissie ziet de uitwerking met veel belangstelling tegemoet. 

Advies 23-07-2018 collegiaaloverleg 

Man. Advies 23-07- collegiaaloverleg 
2018 

grote Bevindingen De projectleider van de gemeente, de initiatiefnemers en de architect zijn aanwezig om 
com. 01-10-2018 het gewijzigde plan toe te lichten. Het plan voldoet niet aan het bestemmingsplan, 

maar de gemeente is bereid mee te werken aan een afwijking na advies van de 
commissie. De commissie geeft aan dat er enige verwarring bestaat over het wel of niet 
aanhouden van het stedenbouwkundig advies uit 2012. Bij de vorige behandeling is 
door de gemeente aangegeven dat er nu een ander plan voorligt en dat het 
Stedenbouwkundig advies uit 2012 niet als leidraad van toepassing is (immers is 
tussentijds het bestemmingsplan en de welstandsnota aangepast). De commissie geeft 
dan ook aan hierover met de gemeente overleg te willen voeren. 
Het ontwerp is qua uitwerking op de volgende punten aangepast: 

0 Het programma op de begane grond is gewijzigd. Er is meer woonruimte 
gerealiseerd en een bedrijfsruimte. Hiermee is de plint verlevendigd. 

0 De maat en schaal van de dakkapellen zijn aangepast. Ook is de linker 
woning uitgevoerd met twee dakkapellen in plaats van drie. 

0 De goot van één van de twee middelste gevels is met 80 centimeter 
verlaagd, waardoor het beeld van parcellering versterkt wordt. 

0 Het metselwerk in het midden van de rechter woning maakt een kleine 
sprong naar voren, hierdoor wordt de gevel wat meer geleed. 

0 De dakopbouw (dwars geplaatst op het schilddak van de twee hoge 
woningen) is uitgevoerd als twee losse elementen rondom uitgevoerd in 
zink. 

0 Aan de rechterzijde wordt een dakterras gerealiseerd, hiertoe is de kap van 
het rechterpand zodanig verhoogd dat het terras deels aan het zicht wordt 
onttrokken. 

0 Er zijn 3D visualisaties gemaakt van het woongebouw in de omgeving. 
0 

Beoordelingskader: 
De welstandsnota voor de historische kern gaat uit van de bescherming van de 
typerende cultuurhistorische, stedenbouwkundige en architectonische karakteristieken 
(zie ook de redengevende omschrijvingen behorende bij de Rijksbeschermde stad- en 
dorpsgezichten). En het behoud van bestaande verkavelingsstructuur, korrelgrootte en 
schaal. Verder is het uitgangspunt het behouden en waar mogelijk versterken van de 
cultuurhistorisch waardevolle stedenbouwkundige structuur en 
bebouwingskarakteristieken. 

In haar vorige advies heeft de commissie het aanwijzingsbesluit beschermd 
stadsgezicht aangehaald en de daarin beschermde bebouwingskarakteristieke van het 
Noordeinde. Citaat verslag vorige behandeling: De bebouwing aan het Noordeinde 
kenmerkt zich van groot (bij de Dam) naar klein (de stad uit). 
Over het algemeen bestaat de bebouwingschaal aan de noordzijde van het Noordeinde 
uit een één laagse bebouwing met kap, in dit deel van de straat bevinden zich enkele 
panden die een hoogte hebben van twee lagen met kap. 

Bevindingen commissie: 
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Oe commissie constateert dat haar opmerkingen betreffende de uitwerking ter harte 
zijn genomen en dat er een verbetering heeft plaatsgevonden ten opzichte van het 
vorige plan. Echter zij heeft nog steeds bezwaar tegen het plan vanwege de massa. 
Uitgaande van de beschrijving in het aanwijzingsbesluit van het beschermd 
stadsgezicht en de karakteristiek van de historische gevelwand geeft de commissie 
hierbij aan dat twee lagen met kap al een behoorlijk volume is voor dat deel op het 
Noordeinde. Oe twee panden aan het Noordeinde krijgen in het onderhavige plan een 
volume van drie lagen met een kap. Oe commissie geeft expliciet aan dat de massa 
afwijkt van de maat en schaal van de omgeving en het straatbeeld van het Noodeinde 
en een behoorlijke impact zal hebben voor dit deel van de stad. Verder geeft zij aan dat 
de dakopbouwen te dominant zijn en qua architectonische expressie en materiaalkeuze 
niet voldoen aan de criteria uit de nota. Oe commissie is van mening dat het materiaal 
zink niet passend is bij het voorliggende plan en geeft mee de opbouwen meer in de 
kapvorm proberen op te lossen, zodanig dat zij meer bij de historiserende stijl 
aansluiten. Verder constateert zij dat er studie heeft plaatsgevonden naar de invulling 
van de gevelopeningen. Oe commissie geeft aan dat de verhoudingen en raamvormen 
nog nadere aandacht verdienen om een rustig en vanzelfsprekend gevelbeeld te krijgen. 
Ook het dakterras is een aandachtspunt, dit dient wellicht een bescheidener omvang te 
krijgen opdat het niet zichtbaar is vanuit de openbare ruimte (dus niet tot de nokvorst 
van de kap doorzetten). 
Concluderend geeft de commissie aan dat het plan qua massa op gespannen voet staat 
met de schaal van de historische bebouwing in de omgeving. Of het aanvaardbaar is om 
deze schaalsprong te maken in dit deel van het Noordeinde is een stedenbouwkundige 
afweging die de gemeente dient te maken. Qua architectuur zijn in de uitwerking goede 
stappen gezet, hierbij worden nog wel de volgende aandachtspunten benoemd: 

· Dakopbouw · Gevelopeningen 

· Dakterras 
Om bovenstaande redenen adviseert de commissie het plan aan te houden. 

Overweging ten overvloede: 
Oe commissie wil de gemeente graag adviseren bij de stedenbouwkundige afweging die 

--- iJ ij-dit-bolJwplo-R-fl.flR-d.&Qçde-is...i=I i eçbij-moe.t...ae..v.r-aag-woLden beaaiwooid welke ma 5$1L 
acceptabel is voor de beleefbaarheid van het karakteristieke straatbeeld van het 
beschermd stadsgezicht. 

Advies m-~0-2m8 collegiaaloverleg 

Mon. Advies oz-zo- collegiaaloverleg 
20~8 

Bevindingen De projectleider van de gemeente, de architect en de projectontwikkelaar 
l8 03 2019 zijn aanwezig voor een toelichting. De projectleider van de gemeente QPpft 

aan clat het voorgaande plan door een stedenbouwkundig bureau is 
beoordeeld en, evenals de commissie, van mening is dat het plan qua massa 
op gespannen voet staat met de maat en schaal van de historische 
bebouwing in de omgeving. Het nu voorliggende plan wordt door het 
stedenbouwkundig bureau als verantwoord bevonden. 
De ontwikkelaar heeft besloten een andere weg in te slaan en een andere 
architect in de hand te nemen. Het plan is volledig aangepast waarbij in de 
nieuwbouw rekening is gehouden met het ritme en de parcellering van de 
oude straatwand. Aan het Noordeinde bestaat het complex uit vier gevels. 
De buitenste twee gevels bestaan uit twee bouwlagen met afgeknotte kap 
(nokhoogte 9,36 meter), de middelste twee topgevels bestaan ook uit twee 
bouwlagen met zadeldak (nokhoogte l0,44 meter). De panden zijn middels 
een doorloop tussen de kappen Illet elkaar verbonden. De doorloop is 
uitgevoerd als een terugliggend, ondergeschikt volume. De buitenste twee 
panden zijn op de begane grond en eerste verdieping één woning. De 
middelste twee panden zijn de entree naar het binnengebied en de entree 
van het appartementencomplex. Tevens worden de buitenste twee panden 
uitgevoerd met een dakkapel vanuit de goot. 
Langs de Moordsteeg staat een éénlaagse twee-onder-één-kapwoning 
voorzien van afgeknotte kap met twee loggia's aan de voorzijde. De 
gevelwand aan het Noordeinde is geparcelleerd uitgevoerd en verschilt in 
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• 
architectuur en kleur. Het binnengebied wordt gebruikt voor 
parkeergelegenheid en ontsluiting van de woningen langs de Moordsteeg. 
Tevens wordt een eerste verkenning van de achtergevel aan de commissie 
voorgelegd. 

Bevindingen commissie. 
De commissie heeft alom waardering voor het plan en de manier waarop 
het plan is vormgegeven en aangepast. Het is een zoektocht geweest naar 
hoe nieuwbouw in te passen in de historische straatwand, een zoektocht die 
geleid heeft tot een plan dat zich op een vanzelfsprekende maniervoegt aan 
het Noordeinde en waarbij de nuances heel zorgvuldig zijn aangebracht. De 
commissie wil nog het volgende meegeven: 

- Het dakterras aan de achterzijde van de rechterwoning steekt uit 
de gevellijn, de commissie adviseert dit iets terug te liggen. 

- De commissie heeft geen bezwaar tegen de dakkapellen uit de 
goot omwille van de compositie van de gevel. 

- Voor wat betreft de woningen aan de Moordsteeg doet de 
commissie de suggestie een entree aan de straatkant te realiseren 
en meer fijnheid in de detaillering aan te brengen. 

- De commissie adviseerd het verbindingsvolume niet met een schild 
op te lossen, maar het ondergeschikt in hout uit te voeren zoals nu 
voorgesteld. 

- De commissie heeft waardering voor het feit dat er ook aan de 
achtergevel een zekere parcellering aanwezig is, maar geeft wel 
aan dat hier door het dakoverstek nog teveel monumentaliteit 
wordt gesuggereerd. Een strakke detaillering is voor de achterkant 
meer op z'n plaats. 

Concluderend heeft de commissie alle vertrouwen in het besproken plan. 
Het plan voldoet, naar mening van de commissie, op hoofdlijnen aan 
redelijke eisen van welstand en aan de gebiedsgerichte welstandscriteria. 
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 

4 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

1900:18 Bouwadres Hofweg 5 in IIpendam 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving realiseren woonhuis met bijbehorend bouwwerk 
Welstandsnota 2·7· Landelijk gebied en 4.3. stolpboerderijen 
Code gemeente VO-20l8-069 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

buitenplanse afwijking 

Bevindingen De ontwerper is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een preadvies 
l8-03-2Ol9 voor het realiseren van een stolpboerderij met bijgebouw, hiertoe wordt de 

bestaande woning gesloopt. Het betreft een stolpboerderij met een 
grondmaat van l3.00 bij l3.00 meter. De stolpboerderij wordt aan de 
voorzijde voorzien van een middenrisaliet met topgevel en vier gestucte 
pilasters en aan de achterzijde uitgevoerd met darsdeuren. Materiaal: rood 
metselwerk en oude holle pannen in de kleur zwart. 
Het bijgebouw zal dienstdoen als B&B en bestaat uit één laag met zadelkap 
haaks op de weg. Het bijgebouw heeft een stenen onderbouwen een 
houten topgevel en wordt aan de linkerzijgevel voorzien van twee 
dakkapellen. Het bijgebouw krijgt een eigen oprit naast de bestaande oprit 
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voor de stolpboerderij. Materiaal: rood metselwerk en oude holle pannen in 
de kleur zwart. 

Beoordel i ngskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota. deelgebied 2.7 
Landelijke qebied, een gewogen welstandsgebied met een bijzondere 
beoordeling. Daarnaast heeft de commissie bij de beoordeling gebruik 
gemaakt van de objectgerichte criteria voor stolpboerderijen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie acht het plan in principe voorstelbaar, maar is van mening dat 
de stolpboerderij een gedrongen uitstraling heeft. Echter staat het 
bestemmingsplan gppn qrotere stolpboerderij toe. Tevens acht de 
commissie de schoorsteen te zwaar voor het geheeil zij stelt dan ook voor 
de schoorsteen minder dominant te maken. Verder adviseert de commissie 
de pilasters in de voorgevel in metselwerk uit te voeren om meer 
horizontaliteit in de gevelcompositie te krijgen. Daarnaast adviseert zij de 
roeden van de T-ramen minder zwaar uit te voeren (maximaal 5 
centimeter). 
Voor wat betreft het bijgebouw stelt de commissie voor een rode pan toe te 
passen. Een zwarte pan was altijd een waardevolle pan en bestemd voor de 
voorgevel van het hoofdvolume. De bijgebouwen waren van een 
eenvoudigere opzet en bedekt met rode keramische dakpannen. 
Behoudens de opmerkingen voldoet het piani 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 

Advies 

Gebiedsgerichte criteria 

Akkoord op hoofdlijnen 
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