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Voorzitter. ~~ 

Seer. Arch: 

Aanwezig ir. Bastiaan Gribling (voorzitter), ing. Nico Zimmermann (ge and. architectlid); 
Hans Boonstra (monumentenadviseur)j Lodewijk Duymaer van Twist 
(burqerlid); Sanne Alberts (plantoelichter); Sybren Bruinsma (plantoelichter), 
Renee Stroomer (coördinator), 

Bezoekers architect, inzake De Noord 29 in Ilpendam 
architect, inzake Havenstraat l6 in Monnickendam 

l Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

190023 Bouwadres De Noord 29 in IIpendam 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen 
Omschrijving uitbreiden woonhuis aan de zijgevel 
Welstandsnota 2·4· Dorpslinten en 3.3 dakkapellen 
Code gemeente VO-20l9-029 
Bestemmingspla Voldoet aan bestemmingsplan 
n 

gemand. Bevindingen De architect en opdrachtgever zijn aanwezig voor een toelichting. 
l5-o4-2Ol9 Het betreft een preadvies voor het uitbreiden van het bestaande 

woonhuis middels het vergroten van de bestaande aanbouwaan de 
rechterzijgevel. Uitvoering als bestaand. Tevens wordt op beide 
dakvlakken van de aanbouween dakkapel gerealiseerd. 

Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota. 
deelgebied 2.4 Dorpslinten. een gewogen welstandsgebied met een 
bijzonder beoordelingsniveau. Daarnaast heeft de commissie bij de 
beoordeling gebruikt gemaakt van de criteria voor kleine 
bouwplannen. 

Bevindingen commissie: 
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De commissie acht het plan voorstelbaar/ het voldoet naar haar 
mening op hoofdlijnen aan redelijke eisen van welstand. De 
commissie ziet een definitieve uitwerking van de detaillering en het 
kleur- en materiaalgebruik met belangstelling tegemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

gemand. Advies Akkoord op hoofdlijnen 

2 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

1.90024 Bouwadres Zeedijk 2 in Uitdam 
Soort bouwwerk Niet van Toepassing 
Omschrijving plaatsen van een lichtobject 
Welstandsnota 2.7. Landelijk gebied 
Code gemeente Z-201.9-051. 

Bestemmingspla Voldoet aan bestemmingsplan 
n 

gemand. Bevindingen In het in aanbouw zijnde Resort 'Poort van Amsterdam' in het 
1.5-04-201.9 buitendijks gelegen gebied nabij Uitdam. wordt een nagenoeg 1.0 

meter hoog object/ voorstellende een tulp van staal geplaatst. Het 
object is geplaatst op een positie nabij de jachthaven en vermoedelijk 
bedoeld om als een baken voor navigatie te dienen vanuit het 
Markermeer. Het object is sterk gebogen en vraagt om die reden een 
zware betonfundering. Het is de bedoeling dat het object's avonds 
licht uitstraalt. Hoe dit wordt gerealiseerd wordt niet uitgelegd. 

Beoordelingskader: 
De commissie heett de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota. 
deelgebied 2.7 Landelijk gebied/ een gewogen welstandsgebied met 
een bijzonder beoordelingsniveau. Daarnaast heeft de commissie de 
aanvraag getoetst aan de criteria voor kleine bouwplannen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie is verbaasd over het feit dat de mast reeds is 
gerealiseerd en dat het om een laat ingediende aanvraag 
omgevingsvergunning gaat. De commissie is in verwarring wat de 
reden is om een tulp van 1.0 meter hoog nabij de jachthaven te 
plaatsen. Vorm en inhoud van het object lijken niets te maken te 
hebben met de naam van het resort/ de thematiek van de resort 
bebouwing of de jachthaven. Ook ontbreekt een toelichting of uitleg 
door iemand van de organisatie zodat vragen onbeantwoord blijven 
tijdens de behandeling. 

De nota 'uiterlijk van bouwwerken' geeft criteria voor bouwwerken 
die niet vergunningvrij zijn. Daarin wordt bijvoorbeeld aangegeven 
dat een reclame object direct betrekking moet hebben op de 
activiteiten die eraan grenzen. De indruk wordt gewekt dat het 
object geen directe relatie heeft met functies in de directe omgeving. 
Dit roept vragen op. 
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De commissie stelt vast dat het object goed zichtbaar is vanuit de 
directe omgeving en in verlichte toestand ook 's avonds en mogelijk 
's nachts een dominante rol zal spelen. Omdat bij de aanvraag 
omgevingsvergunning van de verschillende resort bebouwing veel 
aandacht is besteed aan de ruimtelijke kwaliteit van het wijkje, acht 
de commissie het van belang om op de hoogte te zijn van de 
bedoelingen van dit object. Daarom vraagt zij om nader overleg met 
de aanvrager(s) en houdt zij de aanvraag aan tot hierover meer 
duidelijkheid is. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

gemand. Advies Aanhouden,naderoverleg 

3 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

190025 Bouwadres Havenstraat 16 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Bedrijfsgebouw 
Omschrijving vervangen van de dakbedekking 
Welstandsnota 2.3. Historische kernen 
Code gemeente Z-2019-062 
Bestemmingspla Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 
n binnenplanse afwijking 

kl_com Bevindingen De opdrachtgever is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een 
1.5-04 -201.9 aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de 

dakbedekking op twee bedrijfsgebouwen gelegen in een rij 
woonhuizen. De bestaande dakbedekking, asbest golfplaten, wordt 
vervangen door sandwichpanelen met golfprofiel in de kleur 
antraciet. Het kopprofiel wordt uitgevoerd met een plank en de goot 
voorzien van een zetstuk dat nodig is voor een deugdelijke 
regenwater afvoer. Tevens wordt een monster van het beoogde 
plaatmateriaal aangeleverd. 

Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota, 
deelgebied 2.3 Historische kernen, een gewogen welstandsgebied 
met een bijzonder beoordelingsniveau. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat de bebouwing overwegend bestaat uit 
gemetselde gevels en keramische pannen. Ze acht het plan in 
principe voorstelbaar, maar heeft moeite met de glansgraad van de 
golfplaten. De commissie adviseert een materiaal toe te passen met 
een matte uitstraling, bijvoorbeeld vezelcementplaten van Eternit en 
mogelijk in een horizontale gepotdekselde montage zodat het 
dakvlak enige structuur krijgt. Tevens vraagt de commissie aandacht 
voor detail j, ze adviseert de goot hoger op te trekken en het zetstuk 
te laten vervallen zodat de golf aan de dakvoet zichtbaar blijft. De 
commissie adviseert om bovenstaande redenen het plan aan te 
houden en ziet graag een aangepast plan met belangstelling 
tegemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 
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kl_com Advies Aanhouden 

4 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

190027 Bouwadres Kerkbuurt 186 op Marken 
Soort bouwwerk Individuele woning Gemeentelijk monument 
Omschrijving plaatsen van beun aan de achterzijde van de woning met 

toegangsdeur 
Welstandsnota beschermd dorpsgezicht 
Code gemeente VO-20l9-on 
Bestemmingspla Voldoet niet aan bestemmingspiani over afwijking wordt beslist na 
n advies van welstandscommissie 

Bevindingen De eigenaar is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een 
preadvies voor het plaatsen van een houten beun met trap aan de 
achterzijde van een woninq, de woning is aangewezen als 
gemeentelijke monument en maakt onderdeel uit van een rij van zes 
woninqen. De beun wordt verankerd aan de draagconstructie van de 
woninq, er komen dus geen palen zoals wel is getekend. Tevens 
wordt een toegangsdeur qereallseerd, ter plaatse van een bestaande 
gevelopening en worden de kozijnen en het glas vervangen. De twee 
naastgelegen panden hebben al een beun. 

Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota. 
deelgebied 2.3 Historische kernen, een gewogen welstandsgebied 
met een bijzonder beoordelingsniveau. 

Bevindingen commissie: 
De commissie is van mening dat het pand een grote betekenis heeft 
voor de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Karakteristiek voor 
Marken is dati behalve een stenen voetinq, de woning uit hout is 
opgetrokken. Het gebied kenmerkt zich door de karakteristieke 
houten huizen met aan de achtergevel beunen en trappetjes naar de 
voordeur op de eerste verdieping. De commissie acht het plan in 
principe dan ook voorstelbaar, maar heeft bezwaar tegen de lengte 
van de beun. De beun loopt door tot de erfafscheiding waardoor 
ongewenst het effect van een galerij ontstaat. De commissie is van 
mening dat de beun niet voldoende ondergeschikt is en stelt voor de 
beun minimaal jo centimeter, de afmeting van de penanti terug te 
leggen uit de zijgevel zodat de beun het gewenste ondergeschikte 
karakter behoudt. 
Tevens adviseert de commissie dunner isolatieglas (9mm) toe te 
passen, geen gebruik te maken van plakroeden met schijn 
afstandhouders en de roeden meer in proportie te brengen. 
Daarnaast vraagt zij aandacht voor de stevigheid van het hekwerk, 
dat nogal dun lijkt. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Collegiaaloverleg 

Man. advies Collegiaaloverleg 
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5 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

190026 Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingspla 
n 

Haven 14 in Monnickendam 
Individuele woning Beschermd stadsgezicht 
plaatsen van een dakopbouwen dakkapellen 
2.3 Historische kernen 
VO-2019-021 

Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen 
15-04-2019 

De architect is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een 
preadvies voor het plaatsen van een dakopbouwen dakkapellen. De 
woning bestaat aan de voorzijde uit twee topgevels die middels een 
terugliggende dakopbouw met schuindakvlak aan elkaar verbonden 
zijn. De bestaande dakopbouw wordt meer naar voren gehaald en 
recht opgetrokken, voorzien van een glaspui. Tevens worden de twee 
bestaande dakkapellen vergroot. 

Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota, 
deelgebied 2.3 Historische kernen, een gewogen welstandsgebied 
met een bijzonder beoordelingsniveau. Daarnaast heeft de 
commissie bij de beoordeling gebruik gemaakt van de criteria voor 
kleine bouwplannen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat het om een smalle woning gaat, die op 
een zeer zichtbare en markante plek aan de haven staat waardoor de 
mogelijkheden tot uitbreiding beperkt zijn. Zij is van mening dat de 
huidige situatie het maximaal toelaatbare is en ziet geen 
mogelijkheden de bestaande dakopbouw nog verder uit te breiden. 
Dit zal de parcellering van de woning teveel aantasten en is niet 
passend in de context van de Haven. Wel geeft de commissie aan het 
vergroten van het huidige dakraam voorstelbaar te achten. 
Voor wat betreft de dakkapellen adviseert de commissie deze te 
verkleinen en uit te voeren conform de criteria zoals genoemd in de 
nota uiterlijk van bouwwerken. Tevens adviseert zij de dakopbouw 
aan de linkerzijde minder hoog uit te voeren en meer naar achteren 
te leggen. De commissie adviseert om bovenstaande redenen het 
plan aan te houden en ziet graag een aangepast plan met 
belangstelling tegemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen 

Advies Aanhouden 
Man. advies Aanhouden 
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6 Omgevingsvergunning (verbouwing) I Aantal voorgaande behandelingen: 2 

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- 2o~8-o88 
Bestemmingspla Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 
n binnenplanse afwijking 

grote Bevindingen De architect is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een preadvies voor 
com. 1.0-12-2018 het realiseren van een aanbouw. De bestaande woning betreft een kaakberg 

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

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. 

Beeldbepalende panden hebben geen monumentenstatus, maar wel een hoge 
historische waarde en genieten op culturele of historische gronden 
bescherming van de gemeente. tij 7ijn 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 mel Je (flisiurische) 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 aanvraqer om onderzoek te doen naar het qebied, 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: 
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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 

grote Bevindingen Oe ontwerper is aanwezig voor een toelichting. Op verzoek van de commissie is 
com. 21-01-2019 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- Oe 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: 
Oe 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. Oe typologie van het woonhuis, met kaakberg en stal is 
typerend voor Broek in Waterland. Oe commissie blijft bij haar mening dat het 
ensemble door de aanbouw teveel verdicht. Oe 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 
gebouwals zelfstandige eenheid herkenbaar dient te blijven. Oe 
commissie stelt dan ook voor de aanbouwondergeschikt vorm te 
geven zoals in 1946, als een aanluifing aan de stal. Oe commissie is 
van mening dat het voorgestelde plan niet voldoet aan de criteria 
uit de nota. Zij vraagt de aanvrager er nog eens goed naar te kijken 
op een manier die recht doet aan het monument. Oe commissie 
adviseert om bovenstaande redenen het plan aan te houden en ziet 
graag een aangepast plan met belangstelling tegemoet. 

Advies 21-01-2019 Aanhouden 

Mon. Advies 21-01- Aanhouden 
2019 

Bevindingen De architecten zijn aanwezig voor een toelichting. Het plan is 
J.5-04-2OJ.9 aangepast. De bestaande woning, zijnde een kaakberg met voorhuis, 

wordt gesloopt en daarvoor in de plaats komt het oorspronkelijke 
volume van kaakberg met stal-achtig volume in een moderne 
vormgeving. De vervangende nieuwbouw wordt gerealiseerd in een 
eigentijds materiaal. Aan de zuidzijde van het stalachtige volume 
wordt een aangeluifde uitbouw geplaatst met een licht hellend 
dakvlak. De kaakberg wordt bekleed met een geweven materiaal 
'smart louvre' in een zwarte kleur. Het stal-achtige volume en de 
uitbouw worden bekleed met cementboard met een houtachtig 
uiterlijk in twee tinten grijs. Het dak van de kaakberg wordt 
uitgevoerd met gepotdekselde zonnepanelen op maat gemaakt. 

Bevindingen commissie: 
Daar waar in eerste instantie sprake was van een uitbreiding van het 
bestaande woonhuis heeft de commissie nu voor het eerst kennis 
genomen van een plan dat uitgaat van sloop/nieuwbouw. De 
commissie wil graag in overleg met de gemeente om uit te zoeken of 
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het überhaupt mogelijk is medewerking te verlenen aan de sloop van 
een pand dat is aangewezen als beeldbepalend. De commissie 
adviseert het plan aan te houden in afwachting van extra informatie. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Aanhouden 
Man. advies Aanhouden 

7 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 1. 

190020 Bouwadres Parallelweg 27 in Broek in Waterland 
Soort bouwwerk lndrvrduele woning 
Omschrijving uitbreiden woonhuis 
Welstandsnota 2.':;. Woongebieden 
Code gemeente VO- 2m8-1.o1. 

Bestemmingspla Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 
n buitenplanse afwijking 

grote Bevindingen De opdrachtgever en ontwerper zijn aanwezig voor een toelichting. Het betreft 
com. 01-04-2019 een preadvies voor een uitbreiding en modernisering van een jaren '50 woning 

gelegen langs de provinciale weg. De bestaande woning bestaat uit één laag 
met zadelkap haaks op de weg met aan de rechterzijde een dwarskap. Ten 
behoeve van de uitbreiding wordt het hoofdvolume aan de achterzijde 
verlengd, waarbij de vorm van de kap wordt doorgezet en middels een glazen 
tussenlid gescheiden van het hoofdgebouw. De uitbreiding aan de achterzijde 
is iets breder dan het hoofdvolume. Tevens wordt de plat afgedekte aanbouw, 
achter de dwarskap, verlengt naar achteren. Aan de linkerzijde van het 
hoofdvolume en aan de voorzijde van de dwarskap wordt een dakkapel door de 
goot geplaatst. De gehele uitbreiding, aanbouwen dwarskap worden 
uitgevoerd in verticale Lariks kitten, in ril' kleur rwart De dakkapellen worden 
uitgevoerd in zink. 

Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte 
criteria uit de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.5 Woongebieden, 
een welstandsgebied met een normaal beoordelingsniveau. 

Bevindingen commissie: 
De commissie spreekt van een behoorlijk 'druk' plan waarbij een bescheiden 
jaren '50 woning met dwarskap deels een heel andere behandeling krijgt, 
voortkomend uit de verlengde achteruitbouw. Hierdoor wordt de 
oorspronkelijke samenhang van hoofdkap en dwarskap verstoord, hetgeen 
wordt versterkt door de materiaalkeuze op de achter- en zijuitbouw die nu met 
hout wordt bekleed. 
De commissie constateert dat de woning is gelegen in een straat met huizen 
van baksteen en goed zichtbaar is vanaf de provinciale weg. In het straatbeeld 
bestaat eenheid in architectuur en materiaal. Het materiaal hout komt als 
gevelbekleding niet voor. De commissie stelt dan ook voor de bestaande 
architectuur in zijn waarde te laten en het aantal ingrepen te beperken. Zij 
adviseert de verlenging aan de achterzijde als een apart moderne uitbreiding te 
ontwerpen, ondergeschikt aan hoofdvolume. Dit kan bereikt worden door de 
nok van de verlening te verlagen ten opzichte van het hoofdvolume waardoor 
de maximale goothoogte kan worden gerespecteerd. Voor wat betreft de 
uitbreiding aan de dwarskap adviseert de commissie dit meer bij het bestaande 
te houden zodat het beeld aan de straatzijde behouden blijft. Er dient dan aan 
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de rechterzijde (evenals ter linkerzijde van de woning) een duideluke overgang 
van baksteen (oud) naar hout (nieuw) te worden ontworpen. 
Tevens is de commissie van mening dat de, van zinken kaders voorziene, 
dakkapellen onvoldoende zijn afgestemd op de traditionele bouwtypologie en 
zijn te dominant in het straatbeeld. Zij vraagt daar nog eens goed naar te 
kijken en een doideliike keuze te maken tussen abstract, modern of deze vorm 
te geven als een bijpassende traditionele dakkapel zoals in de omgeving 
gebruikelijk is. 
Voor wat betreft het materiaal hout, acht de commissie dit bij de gevel naar de 
tuin toe voorstelbaar, maar is zij van mening dat het gevelbeeld van bakstenen 
naar de straat toe behouden dient te blijven. Zij stelt ten overvloede voor om 
de gevels onder de dwarskop, waar nodig, opnieuwop te metselen. 

Advies 01-04-2019 collegiaaloverleg 

Bevindingen De opdrachtgever en architect zijn aanwezig voor een toelichting. 
~5-o4-2o~9 Het plan is, naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie, 

op de volgende punten gewijzigd: 
- De nok aan de achteruitbouw is verlaagd waardoor de 

maximale goothoogte is gerespecteerd. 
- De dak van de achteruitbouw wordt voorzien van dezelfde 

dakpannen als de dwarskap. 
- De gehele uitbreiding, evenals de uitbreiding aan de 

dwarskap wordt voorzien van steenstrips. 
- De dakkapellen zijn abstractervormgegeven, waarbij het 

zink is vervallen en de dakkapellen nu afgewerkt worden met 
Colorbelpanelen in de kleur antraciet. De kozijnen in de 
dakkapellen worden weg gedetailleerd. 

Bevindingen commissie: 
De commissie is van mening dat er een flinke stap gemaakt is ten 
opzichte van het vorige plan, vooral aan de voorzijde wordt de 
uitbreiding meer passend bij het bestaande vormgegeven waardoor 
het beeld aan de straatzijde behouden blijft. Wel is de commissie van 
mening dat de dakkapel aan de linkerzijde nu een wezensvreemd 
element is, zij vindt deze dakkapel te dominant ten opzichte van het 
traditionele hoofdvolume en adviseert dan ook de dakkapel anders 
vorm te geven, bijvoorbeeld vanaf de gevel op te metselen. De 
commissie wil hierin graag nog overtuigd worden. Het plan voldoet, 
naar mening van de commissie en met inachtneming van de 
gemaakte opmerking over de dakkapel aan de linkerzijde, op 
hoofdlijnen aan redelijke eisen van welstand. De commissie ziet een 
definitieve aanvraag omgevingsvergunning met uitwerking van de 
detaillering en kleur- en materiaalgebruik met belangstelling 
tegemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 

Commissievergadering Monumenten- en Welstandscommissie Waterland ~5-04-20~9 9 




