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GOEDE OMGEVINGSKWALITEIT ONTSTAAT 

NIET ACHTER EEN TEKENTAFEL, MAAR IS 

EEN GEZAMENLIJKE ZOEKTOCHT NAAR DE 

BESTE OPLOSSING VOOR EEN OPGAVE. 

ZO’N ZOEKTOCHT KAN SNELLER GAAN ALS 

OP DE GOEDE MOMENTEN DESKUNDIGHEID 

EN CREATIVITEIT WORDEN INGEZET
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Medewerkers, adviseurs en bestuur tijdens de najaarsbijeenkomst in de 

leegstaande poptempel de Waerdse Tempel in Heerhugowaard
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Alkmaar, april 2016
Voorwoord

Het jaarverslag over 2015. Het jaar waarin we het 
vertrouwde beeld van onze organisatie stevig op de 
kop hebben gezet door een nieuwe naam te kiezen, 
passend bij ons streven om onze stichting opnieuw 
neer te zetten. Het jaar 2015 eindigde daarom met 
onze aankondiging dat we vanaf 1 januari 2016 
Stichting MOOI Noord-Holland heten, een naam 
waar we trots op zijn. We konden het niet laten 
ons jaarverslag over het jaar 2015, waarin we nog 
gewoon WZNH heetten, op te maken in onze 
nieuwe, frisse huisstijl.
MOOI Noord-Holland; niet alleen een nieuwe naam 
maar ook een bevestiging of erkenning van het 
gegeven dat we veranderd zijn. Van een organisatie 
die weliswaar actuele thema’s agendeerde, maar 
vooral uitmuntte in de uitvoering van de wettelijke 
adviestaken, naar een organisatie die vanuit haar 
kennis, ervaring en deskundigheid medeverantwoor-
delijkheid wil nemen in de totstandbrenging van 
ruimtelijke kwaliteit in complexe planprocessen. 
Dat gebeurt steeds meer vanuit de overtuiging dat 
niet regels en formele argumenten, maar het 
constructieve kwaliteitsgesprek ons belangrijkste 
instrument is geworden. Het meeste werk vindt 
daarbij nog steeds in door de gemeente aangestelde 
adviesteams plaats, en steeds vaker vanuit een 
brede, intensieve en langdurige verbinding aan 
ingewikkelde ruimtelijke processen. In de meeste 
gemeenten heten we tegenwoordig dan ook 
adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit.
De veranderingen die onze organisatie de afgelopen 
jaren in gang heeft gezet maakt dat we het gevoel 
hebben dat we de uitdagingen aankunnen waar 
we in de ruimtelijke ontwikkeling voor staan. Niet 
alleen een nieuw wettelijk kader maar ook het 
maatschappelijke besef dat ruimtelijke kwaliteit van 
ons allemaal is en tegelijkertijd ook een zorgplicht 
met zich meebrengt. We willen als burger meer 

betrokken zijn, maar kampen ook met complexere 
opgaves: meer gebruik maken van bestaande en 
lokale bronnen, duurzamer, meer divers en flexibel, 
enerzijds klaar voor steeds nieuwe programma’s en 
anderzijds bewust van verdwijnende programma’s. 
Wat dat betreft bevinden we ons op een keerpunt, 
na decennia van ongeremde groei bestaat er nu een 
ruimtelijke ordening van balans en zorgvuldigheid.
In 2016 bestaat onze organisatie 100 jaar. We zijn 
in 2015 druk bezig geweest dit feestjaar goed voor 
te bereiden, maar we zien het vooral als een mooie 
opmaat naar een nieuwe eeuw van aandacht voor 
ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland.

Ik wens u veel leesgenoegen.

Hans Krieger, 
voorzitter bestuur MOOI Noord-Holland

MOOI Noord-Holland maakt gebruik van de kennis 
en ervaring van circa 60 omgevingsadviseurs die 
allen vanuit verschillende vakinhoudelijke invalshoe-
ken en specialismen - stedenbouw, planologie, 
landschap, cultuurhistorie en architectuur-adviseren, 
allemaal vanuit dezelfde passie en gedrevenheid 
voor de ontwikkeling van goede omgevingskwaliteit. 
Zie: www.mooinoord-holland.nl

Voorwoord 
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1.  ONTWIKKELINGEN IN 
DE ORGANISATIE
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Presentatie nieuw logo aan de adviseurs

Grote kaart van Noord-Holland op de wanden dwars door het hele gebouw
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1.1  Algemene ontwikkelingen  

Vernieuwd profiel, vertrouwde kwaliteit

“ Een mooi Noord-Holland 
waar mensen met plezier 
wonen, werken of recreëren. 
‘Mooi’ in de brede zin van 
het woord: een leefomgeving 
die functioneel, duurzaam 
en aantrekkelijk is. Hoe dat 
‘mooi’ gestalte krijgt, is overal 
anders. Omgevingskwaliteit 
heeft geen vastomlijnd eind-
beeld maar kan groeien als 
mensen samenwerken aan 
een ruimtelijke verandering.” 

Met deze woorden sorteerden wij in 2015 alvast 
voor op de naamswijziging van onze organisatie per 
1 januari 2016: WZNH adviseurs ruimtelijke kwaliteit 
wordt MOOI Noord-Holland adviseurs omgevings-
kwaliteit. Naast de naam wijzigde ook de ondertitel. 
Met het onderschrift ‘adviseurs omgevingskwaliteit’ 
haken we aan op de Omgevingswet die naar 
verwachting eind 2018 in werking zal treden. Door 
middel van omgevingsadviezen, proces- en ontwerp-

begeleiding, beleidsontwikkeling en het delen van 
relevante kennis proberen wij omgevingskwaliteit 
in Noord-Holland te bevorderen en te behouden. 
MOOI Noord-Holland levert op verschillende 
momenten in planprocessen gespecialiseerde 
vakmensen voor commissies, kwaliteitsteams en 
voor projecten. Van een kleine verbouwing tot 
een grote stedelijke of landschappelijke ingreep: 
onze inbreng is altijd deskundig, creatief en  
constructief. Dat doen we zo veel mogelijk dicht  
op de locatie en steeds meer samen met de  
betrokkenen   minder benaderd vanuit formele wet- 
en regelgeving en meer gericht op de realisatie 
van publieke meerwaarde. Herkenbaar voor een 
bredere doelgroep   : dat is de nieuwe doelstelling 
en ons vernieuwde profiel. 

Ook het interieur van ons monumentale pand Villa 
Holland, in 1907 gebouwd naar een ontwerp 
van architect J.A.G. van der Steur, is onderhanden 
genomen. Er is gekozen voor een eigentijdse invulling 
van de wanden door middel van het aanbrengen 
van grote prints. Zo is nu dwars door het hele 
gebouw een grote kaart van Noord-Holland te 
bewonderen, waardoor het historische karakter 
van het pand en de hedendaagse benadering 
elkaar vinden en versterken. Niet alleen wordt op 
die manier aandacht gegeven aan het uitgestrekte 
en veelzijdige werkgebied van de stichting met al 
zijn bijzondere landschappen, structuren en patronen; 
ook wordt een mooie combinatie gevonden van 
een zorgvuldig beheer van het monumentale pand 
en een spannende en eigentijdse wandbekleding 
en inrichting.  
MOOI Noord-Holland vraagt hiermee aandacht 
voor hedendaagse architectuur- en interieurontwikke-
lingen  , met respect voor de monumentale waarde 
van het pand. 

1.   Ontwikkelingen in 
de organisatie
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Op weg naar de Omgevingswet 
De nieuwe Omgevingswet die – als alles volgens 
planning verloopt – in 2018 van kracht wordt, 
bundelt al het omgevingsgerelateerde recht in één 
wet. De nieuwe Omgevingswet biedt mooie kansen 
voor modernisering van het ruimtelijk kwaliteits-
beleid en de kwaliteitsadvisering. MOOI Noord- 
Holland is nauw betrokken bij de ontwikkeling en 
implementatie van de wet.
MOOI Noord-Holland heeft ook in 2015, onder 
andere via het project Mooiwaarts, gewerkt aan 
nieuwe vormen van ruimtelijke kwaliteitsadvisering 
die aansluiten bij de intenties van de Omgevingswet. 
Niet zonder resultaat, want in februari 2015 heeft 
minister Schultz van Haegen in een tussentijds 
wijzigingsvoorstel van de concept-Omgevings - 
wet een expliciete wens van de initiatiefgroep 
gehonoreerd. Ze komt terug op de verplichting 
voor gemeenten om een sectorale monumenten-
commissie in te stellen. Naar mening van Mooi-
waarts is die ouderwets en in strijd met de integrale 
kwaliteitsvisie die aan de Omgevingswet ten 
grondslag ligt. In de wijziging wordt de term 
monumentencommissie vervangen door gemeente-
lijke adviescommissie. Die kan net zo integraal 
adviseren als de gemeente wenselijk acht. 
Onder de vlag van Mooiwaarts werden in 2015 
drie Mooiwaartscafés georganiseerd onder het 
motto ‘beauty, brains and beer’. In Eindhoven, 
Amsterdam en Zwolle werd met professionals 
en geïnteresseerden gesproken over de beste 
manieren om ruimtelijke kwaliteit te bevorderen.

Nieuwe instrumenten in de Omgevingswet
De gereedschapskist van de Omgevingswet bevat 
zes kerninstrumenten, verdeeld over drie comparti-
menten: beleidsinstrumenten, regelende instrumen-
ten en vergunnende instrumenten. Hoe het ruimtelijk 
kwaliteitsbeleid over deze instrumenten wordt 
verspreid is aan de gemeenten en provincies zelf. 
Een heldere en inspirerende gemeentelijke omge-
vingsvisie is uiteraard cruciaal. Een bestuur dat 
niet alles met regels dicht wil timmeren heeft een 
democratisch vastgestelde visie op omgevingskwali-
teit nodig. In het omgevingsplan worden vervolgens 
alle regels vastgelegd. Bestaande instrumenten 

en verordeningen, zoals bestemmingsplannen, 
welstandsnota’s, erfgoedverordeningen en dergelijke 
gaan allen op in het nieuwe gemeentelijke omge-
vingsplan. In verschillende digitale kaartlagen zullen 
alle ruimtelijk relevante regels per individueel kavel 
worden vastgelegd. De regels met betrekking tot 
ruimtelijke kwaliteit zullen op de ene plek abstract en 
globaal zijn, op andere plekken juist gedetailleerd, 
afhankelijk van gemeentelijke waarden en ambities. 
Gemeenten krijgen een grotere beleidsvrijheid 
om specifiek maatwerk te leveren. Op dit moment 
worden in vele gemeenten de eerste stappen 
gezet om deze instrumenten voor te bereiden. 
Partijen als de VNG en onze koepelorganisatie 
zijn samen met de grotere stedenbouwkundige 
bureaus actief om de goede voor  beelden te 
verzamelen    en gemeenten te ondersteunen. 

Gemeentelijke adviescommissie
De welstandscommissie en de monumentencommis-
sie worden in de Omgevingswet vervangen door een 
verplichte ‘gemeentelijke adviescommissie’. Deze 
commissie krijgt van de rijksoverheid in elk geval de 
adviestaak over de wijziging van rijksmonumenten. 
Deze adviescommissie kan, als de gemeente dit 
belangrijk vindt, ook worden ingezet als een brede 
commissie voor omgevingskwaliteit die eveneens 
aspecten van cultuurhistorie, welstand, landschap, 
stedenbouw en infrastructuur kan behandelen.
Met deze begrippen wordt invulling gegeven aan 
een van de hoofddoelstellingen van de wet: goede 
omgevingskwaliteit. Verdergaande integratie - 
waar het bijvoorbeeld milieu-, en wateraspecten 
betreft - is in deze adviescommissie wellicht ook 
denkbaar. In de Omgevingswet wordt een aantal 
kwaliteitseisen voor die advisering opgenomen, 
zoals de koppeling aan het beleid, deugdelijke 
motivering, openbaarheid en verantwoording 
in een jaarverslag. 
MOOI Noord-Holland sorteert voor op de 
Omgevingswet   . De commissieleden zijn in 2015 
op ver  schillende manieren geïnformeerd over het 
nieuwe stelsel. In 2016 zal de commissie met de 
gemeente overleggen over de manier waarop 
de gemeente uitwerking kan geven aan de 
vernieuwing    van het omgevingsbeleid.
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 Planbehandeling in de commissie
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Stroomversnelling
MOOI Noord-Holland heeft samen met de collega-
organisaties    in de andere provincies (Team Ruimtelij-
ke Kwaliteit Nederland) een samenwerkingsovereen-
komst gesloten met Stroomversnelling ten behoeve 
van de versnelling en verbetering van de verduur-
zaming van het woningaanbod. Stroomversnelling 
is een initiatief waarbij wordt gestreefd naar het 
grootschalig realiseren van Nul op de Meterwoon-
concepten met een energieprestatie garantie voor 
bewoners van huur én koopwoningen uit de 
jaren ‘50-’80.
Het Team Ruimtelijke Kwaliteit en Stroomversnelling 
hebben op maandag 28 september een samen-

werkingsovereenkomst getekend in het bijzijn 
van Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst. 
Dankzij de samenwerking proberen het Team 
Ruimtelijke Kwaliteit en Stroomversnelling de 
grootschalige verduurzaming van Nederland te 
versnellen en deze te benutten om de ruimtelijke 
kwaliteit van de Nederlandse wijken te vergroten. 
Het initiatief Stroomversnelling heeft een pilotproject 
in Heerhugowaard uitgevoerd. Hieruit zijn goede 
lessen getrokken voor toekomstige projecten. Vanuit 
MOOI Noord-Holland is adviseur ir. Kees van Hoek 
aangesteld als coördinator (‘stroomversneller’). 
Alle provinciale organisaties hebben zo’n stroom-
versneller om zo kennis en expertise te combineren.

Pilotproject van het initiatief Stroomversnelling in Heerhugowaard
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1.2  Bestuur en organisatie 

Bestuur
Het bestuur van MOOI Noord-Holland bestond 
in het jaar 2015 uit de volgende personen: 
-  Hans Krieger, wethouder gemeente Purmerend, 

voorzitter 
- Evert Vermeer, penningmeester/vicevoorzitter
-  drs. Irmgard van Koningsbruggen, lid,  

architectuurhistoricus   
-  ir. Marc Reniers, lid, architect
-  ir. Rob van Leeuwen, landschapsarchitect 
-  Jeanine van Pinxteren, dagelijks bestuurder 

stadsdeel centrum Amsterdam (februari 2015)

Mutaties
Met het vertrek van Han Hefting en Christel Portegies 
in augustus 2014 ontstonden er twee vacatures 
bestuurder. Begin 2015 werd één plaats ingevuld 
door Jeanine van Pinxteren, stadsdeelbestuurder 
Amsterdam-Centrum. 

Hans Krieger

drs. Irmgard van Koningsbruggen

ir. Rob van Leeuwen

Evert Vermeerir. Marc Reniers

Jeanine van Pinxteren
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Jeanny Mudde-Crezée
Op 23 april nam onze gedreven adjunct-directeur 
Jeanny Mudde-Crezée afscheid van de organisatie. 
Ze heeft bijna 15 jaar met hart en ziel voor MOOI- 
Noord-  Holland gewerkt. Met wederzijdse instemming 
en in goede harmonie met directeur en bestuur maakte 
zij plaats voor vernieuwing en een jongere garde. 

Corinne Bouwers
Corinne Bouwers, architect te Haarlem was sinds 
2002 een enthousiast en zeer betrokken adviseur 
binnen onze organisatie. Begin 2015 bleek ze 
ernstig ziek. Het bericht van haar overlijden op 

woensdag 22 april 2015 heeft de organisatie diep 
geschokt. 
Corinne Bouwers was als adviseur bij MOOI 
Noord-Holland onder andere lid van de commissies 
Den Helder, Waterland, Edam-Volendam en de 
regiocommissie Laag-Holland. Ze was een alom 
gewaardeerde collega met een gevoelig oog en 
ze stond voor een mooie en aantrekkelijke leefom-
geving. Ze was een vrolijk, mooi, creatief en 
aimabel mens. We zijn haar als organisatie veel 
dank verschuldigd voor haar enthousiaste inzet 
voor ons advieswerk en zullen haar erg missen 
in onze hechte kring van adviseurs.



drs. ing. Jef Mühren

Mariëtte Bruin-de Groot

Ana van der Mark

Jeanny Mudde-Crezée

drs. Emmy Kanon

Marlous Ruiter

Dick van Kampen

drs. Ingrid Langenhoff

Florine van der Does

drs. Willy Meekes

Henk de Visser

drs. Dorine van Hoogstraten
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Organisatie
Stafmedewerkers 
-  drs. ing. Jef Mühren, directeur 
-     Jeanny Mudde-Crezée, adjunct-directeur  

(tot 01-05-2015)
-  Dick van Kampen, financieel administrateur
-  drs. Willy Meekes, commissiecoördinator
-  Mariëtte Bruin-de Groot, commissiecoördinator
-  drs. Emmy Kanon, beleidscoördinator
-  drs. Ingrid Langenhoff, beleidscoördinator
-  Henk de Visser, beleidscoördinator 
-   Ana van der Mark, MA, beleidscoördinator 

monumenten

-  Marlous Ruiter, BA, medewerker communicatie
-   Florine van der Does, BA, management assistent 

(per 01-02-2015)
-   drs. Dorine van Hoogstraten, strategisch 

beleidsadviseur    (per 01-07- 2015)
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Stolpboerderijen in Koedijk



19

1.3  Adviseurs omgevingskwaliteit 
MOOI Noord-Holland organiseert en faciliteert voor 
34 Noord-Hollandse gemeenten adviescommissies 
voor welstand en monumenten (of ruimtelijke 
kwaliteit). Wij bieden betrokkenheid, professionaliteit 
en onafhankelijkheid.
Een MOOI Noord-Holland adviescommissie bestaat 
in de basis meestal uit drie deskundige commissiele-
den en een coördinator. Op verzoek van de gemeente 
kan de commissie worden uitgebreid met burger leden 
of specifieke deskundigen. De deskundige commis-
sieleden worden in overleg met de gemeente 
voorgedragen door MOOI Noord-Holland    en 
benoemd door de gemeenteraad. Wij selecteren 
onze adviseurs op basis van vakinhoudelijke kennis 
en communicatieve competenties. Onze kring van 
adviseurs omvat alle ruimtelijke disciplines. Nieuwe 
commissieleden worden zorgvuldig begeleid en 
toegevoegd aan ervaren commissieleden. Continuï-
teit is hierdoor gewaarborgd. We evalueren het 
werk van elke commissie regelmatig.
De commissiecoördinator, ingezet door MOOI 
Noord-Holland, bewaakt de voortgang en deugde-
lijkheid van de advisering, de administratie en 
vormt het eerste aanspreekpunt van de commissie. 
MOOI Noord-Holland blijft streven naar adviescom-
missies die in overleg met de gemeenten breder 
samengesteld zijn dan de huidige welstands– en/of 
monumentencommissies. Welstandsbeleid heeft in 
veel gemeenten een integrerende functie, maar 
ruimtelijk kwaliteitsbeleid is méér dan welstandsbe-
leid. De Omgevingswet biedt de kans om de inhoud 
en de processen te moderniseren. Graag willen we 
in deze dynamische tijd voorop lopen in de geza-
menlijke zoektocht naar toekomstgericht kwaliteits-
beleid. Zo bieden wij overheden en private partijen 
ondersteuning bij verschillende fasen van beleidsont-
wikkeling: agenderen, stimuleren, (ontwerpend) 
onderzoek, visievorming, regelgeving, beleidsnota’s, 
opstellen van procedures, evaluatie en actualisatie.

Projecten
In 2015 zijn weer diverse onderzoeks- en beleids-
projecten uitgevoerd. Meestal in opdracht van de 
gemeenten in Noord-Holland. Regelmatig herzien 
we gemeentelijk welstandsbeleid, maken we 

waardestellingen voor monumenten of analyses van 
waardevolle gebieden. Enkele voorbeelden worden 
hieronder nader toegelicht.

Kansen voor de stolpboerderij in Noord-Holland
In opdracht van de provincie heeft MOOI 
Noord-Holland een rapport geschreven over de 
bedreigingen en kansen bij het behoud van histori-
sche stolpboerderijen. Stolpboerderijen zijn uitermate 
karakteristiek voor het Noord-Hollandse landschap 
vanwege hun verknoping met de omgeving, hun 
specifieke silhouet, bijzondere bouwvorm en 
functionele indeling. Door leegstand, verwaarlozing 
en sloop verdwijnen er echter stolpen terwijl er legio 
mogelijkheden zijn voor herbestemming van deze 
piramides van de polder. Welke instrumenten zijn 
er om de ontwikkeling van stolpen te stimuleren, 
of zelfs af te dwingen? Een gevarieerd team deed 
onderzoek. De conclusies en aanbevelingen werden 
zowel in kaartbeelden als in tekst samengevat in 
een onderzoeksrapport dat inmiddels openbaar 
is en via de website van MOOI Noord-Holland 
gevonden kan worden.

“ Een stolp is een kans, een 
potentiële ontwikkellocatie.” 
hoorden wij over stolpen  
tijdens   onze interviews met 
betrokken  . Toch worden 
veel stolpen gesloopt en 
gaat herbestemming  
moeizaam. Hoe komt dat?  
En hoe kan het beter?
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Texel
Op Texel speelt erfgoed een cruciale rol bij de 
versterking van ruimtelijke kwaliteit en daarmee van 
de aantrekkingskracht voor toeristen, bewoners en 
ondernemers in de komende jaren. Er is op Texel al 
veel onderzoek gedaan naar de eigenheid, het 
karakter; de identiteit van het eiland. De gemeente 
wil nu een nieuwe erfgoednota die inspeelt op actuele 
ontwikkelingen in de monumentenwereld en recht 
doet aan de ambities van het gemeentebestuur op 
dit vlak. Bescherming van landschappen of gebieden 
waar veel cultureel erfgoed samenkomt, en aandacht 
voor onderwaterarcheologie zijn daarbij aandachts-
punten. 
Het team dat de erfgoednota opstelt heeft een 
kaart gemaakt van het hele eiland, waarin gebieden 
zijn aangegeven waar veel tijdslagen en Texelse 
verhalen bij elkaar komen. Die gebieden verdienen 
vanwege hun hoge cultuurhistorische dichtheid 
extra zorgvuldigheid bij ontwikkelingen, en de 
waardevolle objecten worden in hun ruimtelijke 
en historische context benaderd. De kaart helpt 
om cultuurhistorie zichtbaar te maken en om keuzes 
te maken bij bescherming en ontwikkeling. In de 
nota worden ook aanbevelingen gedaan over zaken 
als de benodigde mankracht op monumentenge-
bied, communicatie met monumenteneigenaren 
en financieringsvormen.

De kunstwerken voor de Westfrisiaweg
In 2015 zijn de belangrijkste kunstwerken voor de 
aanleg van de N23 (Westfrisiaweg) behandeld in 
een speciaal daartoe aangestelde adviescommissie.
In 2013 zijn toetsingscriteria voor deze commissie 
opgesteld om het beeldkwaliteitsplan N23 en de 
architectuurvisie via aanvullende toetsingscriteria 
te koppelen aan de gemeentelijke welstandsnota‘s. 
Deze zijn door de betrokken gemeenten vastgesteld 
in 2014 waardoor er een juridische basis ontstond 
voor de adviezen. 
Mede op aanraden van de commissie is de ontwer-
pende landschapsarchitect Frank Immerzeel steeds 
bij het project betrokken gebleven. Er is in 2014 
aanbesteed op basis van construct en design, 
waardoor Structon (spoorviaducten) en Heijmans 
(overige kunstwerken) de formele planindieners 
werden. Hoewel de kwaliteit in het beeldkwaliteits-
plan goed geborgd is, heeft de commissie in 
haar advisering toch nog een aantal zaken naar 
een hoger ruimtelijk kwaliteitsniveau kunnen 
tillen. Ook heeft de commissie, en met name 
de stads architect van Stede Broec Patrick van 
Emmerik, gevraagd om meer kwaliteit bij het 
fietspad-viaduct, op de plek waar N23 en Westfriese 
Omringdijk samenkomen. De advisering door 
de adviescommissie voor de N23 wordt in 2016 
voortgezet. 

“ Hoewel de kwaliteit in het 
beeldkwaliteitsplan goed 
gewaarborgd    is, heeft de 
commissie in haar advisering 
toch nog een aantal zaken 
naar een hoger ruimtelijk 
kwaliteitsniveau kunnen  
tillen.”
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Westfrisiaweg verbinding tussen oost en west Noord-Holland. Bron: Heijmans
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1.4  Commissie voor Second Opinions 
Gemeenten en particulieren hebben de mogelijkheid 
om een uitgebracht welstandsadvies voor nadere 
overweging voor te leggen aan de MOOI Noord- 
Holland Commissie voor Second Opinions. In de 
meeste gevallen gebeurt dit als er een patstelling is 
ontstaan, óf omdat een oordeel van de reguliere 
welstandscommissie betwist wordt door de betrokken 
architect of de opdrachtgever, óf als er twijfels zijn 
over de juistheid van het welstandsoordeel bij het 
betrokken gemeentebestuur.

De Commissie voor Second Opinions wordt per casus 
samengesteld en bestaat doorgaans uit drie leden: 
de vaste voorzitter Onno Vlaanderen, architect te 
Amsterdam, en twee leden uit andere adviescommis-
sies van MOOI Noord-Holland (niet uit de commissie 
waarvoor een second opinion wordt gevraagd). De 
samenstelling van de commissie kan op deze manier 
steeds worden afgestemd op de aard van het te 
behandelen plan, wat als een voordeel wordt gezien. 

Net als in voorgaande jaren is het aantal uitgebrach-
te second opinions in 2015 beperkt; de commissie 
heeft dit jaar vier adviezen uitgebracht, alle vier 
over bouwplannen in Amsterdam. De in het vorige 
jaarverslag gesignaleerde trend dat steeds vaker 
particulieren een beroep doen op de Commissie 
voor Second Opinions lijkt doorgezet: twee van de 
vier adviezen zijn door de particuliere aanvragers 
van een omgevingsvergunning zelf aangevraagd, en 
éénmaal werd advies gevraagd door omwonenden 
met bezwaren tegen een gerealiseerd en vergund 
bouwplan. Vooral deze laatste zaak, waarin het 
second opinion advies ingebracht werd in een 
rechtsprocedure, bleek juridisch complex en vergde 
een zorgvuldige juridische voorbereiding door de 
commissie. Het vierde advies is aangevraagd door 
het gemeentebestuur. 
De aard van de plannen was ook dit jaar divers. 
In willekeurige volgorde ging het om het alzijdig 
verbouwen van een woning, het plaatsen van een 
dakopbouw, het aanbrengen van een pui in de 
achtergevel over twee bouwlagen en het bouwen 
van een overdekt terras aan de voorgevel van 
een horecaonderneming.

1.5  Ervenconsulent 
Om zorgvuldige landschappelijke inpassing van 
nieuwe ontwikkelingen te bevorderen werken 
MOOI Noord-Holland en Landschap Noord-Holland 
sinds 2012 samen bij de inzet van de ervenconsu-
lent. Een ervenconsulent is niet één vast persoon 
maar de juiste (proactieve) adviseur, op het juiste 
moment, op de juiste plek. Deze ervenconsulent 
kan worden ingezet bij uiteenlopende veranderingen 
in het landelijk gebied, van schaalvergroting tot 
functieverandering en herbestemming.

Sinds de start van de samenwerking tot en met 2014 
zijn 18 adviezen gegeven en in 2015 zijn daar drie 
adviezen bijgekomen. Een mogelijke verklaring voor 
het beperkte aantal is de projectmatige opzet van 
het ervenconsulentschap in Laag Holland (zeven 
adviezen) en in Bergen (eveneens zeven adviezen), 
en daarmee de beëindiging van de financiering van 
een deel van de kosten van de adviezen door de 
Provincie Noord Holland en de gemeente Bergen. 
Het project in Bergen, met als doel de landschappe-
lijke kwaliteit van erven bij erftransformaties te 
waarborgen en verrommeling tegen te gaan, is 
inmiddels ook geëvalueerd. Met inzet van de 
ervenconsulent ontstaan goede basisvoorwaarden 
voor de verbetering van ruimtelijke kwaliteit. Een 
grote vooruitgang is de aandacht voor de land-
schappelijke inpassing in de toch vooral op bouw-
kundige aspecten gerichte procedures binnen de 
gemeente. Een grote winst is ook de inzet van 
personen in plaats van het opstellen van nieuw 
abstract beleid. De gemeenteraad van Bergen zal 
op grond van het evaluatierapport besluiten over 
de eventuele voortzetting van het project.
De overige zeven adviezen kwamen verspreid over 
de gemeenten in Noord-Holland voor; Purmerend, 
Wijdemeren, Uitgeest, Heemskerk, Koggenland 
(2 adviezen) en Alkmaar.
Naast deze adviezen participeert MOOI Noord- 
Holland ook in de pilot van het Team Erfkwaliteit 
in de Noordkop. De provincie heeft hiervoor het 
Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland de opdracht 
gegeven om een aantal pilots uit te voeren. Daarbij 
probeert een adviesteam complexe opgaven in het 
landelijk gebied van een ontwerp-impuls te voorzien, 
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waarbij meekoppelende belangen van ruimtelijke 
kwaliteit worden geïdentificeerd en waar mogelijk 
benut. MOOI Noord-Holland heeft zitting in de 
initiatiefgroep en heeft een van de leden van 
het team vanuit haar adviseurskring naar voren 
geschoven. In 2016 zal deze pilot naar verwachting 
een vervolg krijgen.

Over het algemeen lijken de gemeenten en de 
betrokken initiatiefnemers de aanpak te waarderen 
omdat de onafhankelijke en integrale adviezen 
voorzien in een behoefte aan maatwerk, vooral bij 
vastgelopen processen. Er wordt nog gezocht naar 
een evenwichtige verdeling van de kosten die met 
deze vorm van advisering zijn gemoeid. In andere 
provincies waar de ervenconsulent al langer 
functioneert, zijn er steeds meer gemeenten die de 

kosten van de advisering van de ervenconsulent 
verrekenen met de legeskosten die worden geïnd 
indien er een bouwaanvraag uit het initiatief volgt. 
Dit zou ook in Noord-Hollandse gemeenten een 
stimulerende vorm kunnen zijn. 

Advies Nauernasche Vaart in Zaanstad
In het onderstaande voorbeeld van een advies van 
de ervenconsulent aan de Nauernasche Vaart in 
Zaanstad wordt het potentiële resultaat van de 
inzet van de ervenconsulent in beeld gebracht.
De nieuwe eigenaar van het erf wil een aantal 
gebouwen voor op het erf slopen, een garage en 
een bedrijfswoning bouwen (zuidwesthoek van het 
erf) en op de huidige plek van de boerderij een 
nieuwe kapschuur plaatsen. Een grote veestal in 
de noordoosthoek van het erf is al vergund en 

De noordelijke erfrand van Nauernasche Vaartdijk Zaanstad
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de hooiberging blijft bestaan. Het voorstel voor de 
nieuwe kapschuur stuit op grond van het beleid van 
de gemeente op bezwaar vanwege de situering op 
het voorerf bij de entree aan de weg en voor de 
voorgevelrooilijn van de woning: dit is vanuit de 
kenmerkende erfindeling niet wenselijk. De erven-
consulent adviseert om een aantal functies 
(kapschuur, paardenboxen, garage en opslag) in 
één bedrijfsgebouw te combineren en in de lengte-
richting van het erf achter de woning te plaatsen. 
Daarmee ontstaat ruimte voor een karakteristieke 
indeling en een groene inrichting van het erf, met 
gras en bomen op het voorerf, een boomgaard, 
bomenrijen op de dijk en langs de sloot en een 
zichtas over het erf. Ook de voorstellen voor 
streekeigen materialen en detaillering van de schuur 
en de nieuwe stolpwoning zorgen voor een aanmer-
kelijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en 
inpassing in het landschap. 

Het ervenconsulentschap 2.0
Het ervenconsulentschap bestaat nog relatief kort 
in Noord-Holland. Een groot deel van de plannen 
die de ervenconsulent heeft behandeld is nog 
niet uitgevoerd. De komende jaren zullen we 
aandacht schenken aan het effect van de adviezen. 
Daarbij zal ook de ervaring van particulier of 

erfeigenaar met de ervenconsulent nadrukkelijker 
onderzocht worden.
Uiteraard werken we, in samenwerking met 
Landschap    Noord-Holland, verder aan de imple-
mentatie van de werkwijze van de ervenconsulent, 
een werkwijze die ons inziens past bij de intenties 
en doelstelling van de Omgevingswet. Dit met 
het oog op verbetering van landschappelijke 
en architectonische kwaliteit, maar vooral van 
integrale omgevingskwaliteit.

Erfinrichtingsplan door BOA 

bouwkundig ontwerp en advies

“ Daarbij voorzien we een 
ontwikkeling    waarbij het 
accent    van deze aanpak 
verschuift    van een korte, 
tijdelijke    interventie naar een 
procesbenadering waarbij 
de creatieve en procesmatige 
kennis en kunde langduriger 
worden ingebracht.”
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1.6  Supervisoren en Q-teamdeelnames
MOOI Noord-Holland wordt regelmatig door 
aangesloten gemeenten gevraagd de supervisie te 
organiseren en de adviseurs te leveren die verant-
woordelijk zijn voor de planbegeleiding en -beoorde-
ling door supervisoren of kwaliteitsteams. MOOI 
Noord-Holland vindt deze ontwikkeling positief 
omdat het één van de manieren is om bij te dragen 
aan een meer gestroomlijnd planproces. Door inzet 
van adviseurs bij de vroege begeleiding van de 
plannen kan het traject van de welstandsadvisering 
veel sneller en doelgerichter zijn. Meestal zijn de 
supervisoren ook aan de commissie verbonden, al 
dan niet met een mandaat. MOOI Noord-Holland 
heeft goede ervaringen met verschillende ’modellen’:

•  De supervisor kan in overleg met MOOI 
Noord-Holland door de gemeenteraad worden 
benoemd als lid van de welstandscommissie voor 
het gebied waarop de supervisie betrekking heeft;

•  Een gemandateerd lid van de welstandscommissie 
beoordeelt plannen tijdens het ‘spreekuur’ met 
de supervisor;

•  Een gemandateerd lid van de welstandscommissie 
(previsor) draagt, betreffende de beoordelings-
principes en bevindingen van zijn/haar werkzaam-
heden in het kwaliteitsteam, zorg voor een continue 
en adequate terugkoppeling aan en inhoudelijke 
afstemming tussen het kwaliteitsteam en de 
welstandscommissie.

MOOI Noord-Holland kan ook behulpzaam zijn bij 
het stroomlijnen van de relatie met de gemeentelijke 
welstandscommissie wanneer de gemeente zelf 
een supervisor aanstelt. 
In verschillende kwaliteitsteams wordt het secretariaat 
door MOOI Noord-Holland gefaciliteerd.

Supervisie en Q-teamdeelnames 
•  Bergen: Q-team Mooi Bergen (MOOI Noord- 

Holland: ir. Maarten Overtoom, architect)
•  Bergen: Q-team Schoorl Klopt (MOOI Noord- 

Holland: ir. Maarten Overtoom, architect)
•  Egmond: Q-team Dorp en Duin (MOOI Noord- 

Holland: ir. Maarten Overtoom, architect)
• Bloemendaal: Kwaliteitsteam Bloemendaal aan  

  Zee (MOOI Noord-Holland: ing. N. Zimmermann, 
architect en ir. Richard Colombijn, landschaps-en 
stedenbouwkundige)

•  Bloemendaal: Beoordelingscommissie Park  
Brederode en Q-team Haringbuys (MOOI Noord-  

Holland: ing. Nico Zimmermann, architect) 
•  Bloemendaal: Kwaliteitsteam Marine Hospitaal-

terrein (MOOI Noord-Holland: ir. Anke Zeinstra, 
architect)

•  Bloemendaal: Vormgevingscommissie natuurbrug 
Zeepoort (MOOI Noord-Holland: Egon Kuchlein, 
architect) 

•  Castricum: K-team Duin en Bosch (MOOI Noord- 
Holland: Egon Kuchlein, architect)

•  Castricum: Q-team Zandzoom-Limmen (MOOI 
Noord-Holland: ir. Maarten Overtoom, architect)

• Diemen: Q-team Holland Park Diemen  
 (MOOI Noord-Holland: ir. Hans Kodde, architect) 
•  Haarlemmermeer: supervisie Zwanenburg (MOOI 

Noord-Holland: ir. Anouk Vermeulen, architect) 
•   Heerhugowaard: Supervisieteam de Vaandel (MOOI 

Noord-Holland: ir. Jan-Richard Kikkert, architect)
•  Heerhugowaard: Supervisieteam De Draai (MOOI 

Noord-Holland: ir. Jan-Richard Kikkert, architect)
•  Hollands Kroon: Supervisie Windplan (MOOI 

Noord-Holland ir. Richard Colombijn, landschaps- 
en stedenbouwkundige)

•  Hoorn: previsie Bangert en Oosterpolder (MOOI 
Noord-Holland: Marina Roosebeek, architect)

•  Hoorn: previsie bedrijventerrein ’t Zevenhuis en 
Botlocatie (MOOI Noord-Holland: ir. Bart Duvekot, 
architect)

•   Hoorn: previsie bedrijventerrein De Schelphoek 
(MOOI Noord-Holland: ir. Anouk Vermeulen, 
architect)

•   Langedijk: K-team Vroonermeer-Noord (MOOI 
Noord-Holland: ir. Ron Baltussen)

• Langedijk: K-team Breekland (MOOI Noord- 
 Holland: ir. Kees van Hoek, architect)
•  Langedijk: K-team Westerdel (MOOI Noord- 

Holland: Marina Roosebeek, architect)
• Oostzaan: Supervisie Bedrijventerrein Skoon en  
  Bombraak (MOOI Noord-Holland: Onno  

Vlaanderen, architect)
•  Oostzaan: Supervisie Klein Twiske (MOOI 

Noord-Holland: ir. Dana Ponec, architect)
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• Purmerend: Supervisie Baanstee-Noord  
  (MOOI Noord-Holland: ir. Richard Colombijn, 

landschaps-en stedenbouwkundige)
•  Schagen: Supervisie Oudevaart Zuid (MOOI 

Noord-Holland: ir. Ron Baltussen, architect)
•  Zaanstad: Q-team Inverdan en supervisieteam 

ZaanIJ (MOOI Noord-Holland: Onno Vlaanderen, 
architect)

•  Zaanstad: Supervisie Wijk Poelenburg en  
Kleurenbuurt (MOOI Noord-Holland: ir. Dana 
Ponec, architect)

•  Zaanstad: Supervisieteam Kreekrijk (MOOI 
Noord-Holland: Rob de Vries, bouwhistoricus 
en (restauratie)architect)

1.7  Bijzondere activiteiten en bijeenkomsten
In de (plenaire) bijeenkomsten voor commissieleden 
zijn er ook dit jaar verschillende interessante 
onderwerpen aan de orde geweest. In februari 
werd een bijeenkomst georganiseerd waar architect 
ir. Bastiaan Jongerius de achtergronden van het 
ontwerp voor de CONO kaasfabriek toelichtte. 
Het belang van een bevlogen opdrachtgever, de 
investering in ontwerpkwaliteit, de afstemming 
met alle stakeholders, het vergunningentraject  
en het uiteindelijke resultaat: alle aspecten 
passeerden    de revue.
Diezelfde avond sprak architect en supervisor ir. Dana 
Ponec aan de hand van drie voorbeelden over werken 
aan ruimtelijke kwaliteit in een veranderende samen  - 
leving. Hoe kom je tot een integraal advies en welke 
invloed hebben samenwerken en de specifieke 
inbreng van ontwerpende krachten daarop? 
In april gaf architectuurcriticus en NRC-redacteur 
Bernard Hulsman een presentatie over de wonderlijk 
grote diversiteit van het Nederlandse rijtjeshuis 
en behandelde hij de onterechte reputatie van 
het rijtjeshuis als burgerlijk, saai en monotoon. 
Tijdens een feestelijke najaarsbijeenkomst in 
november richtten we ons volledig op ons jubileum-
jaar in 2016. In de verwaarloosde, leegstaande 
poptempel de Waerdse Tempel werd onder leiding 
van SLeM voorgesorteerd op het komende feestjaar 
door de lancering van een actieve pilot waarin werd 
gesproken over de verschillende landschapstypen 
van Noord-Holland. 

Jan Wilslezing
De zeventiende Jan Wilslezing werd uitgesproken 
door Dirk Sijmons, professor landscape architecture. 
Dirk Sijmons (1949) studeerde Bouwkunde aan de 
Technische Universiteit Delft en is één van de drie 
grondleggers van H+N+S Landschapsarchitecten. 
Sijmons ontving in 2002 de Rotterdam Maaskantprijs. 
In 2004 werd hij door de minister van LNV benoemd 
tot Rijksadviseur voor het Landschap. In 2007 ontving 
hij de prestigieuze Edgar Donckerprijs voor zijn 
bijdrage aan de ‘waarachtig Nederlandse cultuur’. 
Naast zijn werkzaamheden voor IABR–2014 bekleedt 
Sijmons momenteel onder andere de leerstoel Land - 
scape Architecture aan de TU Delft. In zijn lezing met 
als titel Urban by Nature 2015 ging hij in op verstede-
lijking als landschappelijk en geografisch fenomeen. 

Galerie MOOI Noord-Holland
MOOI Noord-Holland geeft, naast haar reguliere 
advieswerkzaamheden, één of twee keer per jaar 
gelegenheid tot het exposeren van kunst in haar 
pand aan de Emmastraat te Alkmaar. De galerie 
heeft tot doel om personen (die op enigerlei wijze 
verbonden zijn aan het werkgebied van MOOI 
Noord-Holland) in de gelegenheid te stellen om hun 
kunstwerken te tonen en om MOOI Noord-Holland 
en haar pand in Alkmaar te profileren als een 
creatieve en inspirerende, open organisatie. Tijdens 
een drukbezochte Open Monumentendag op 
zaterdag 12 september 2015 werd de expositie 
‘Het Nederlandse rijtjeshuis’ geopend. Deze was 
tot stand gekomen in samenwerking met het ABC 
Architectuurcentrum Haarlem en vernoemd naar 
het boek van Bernard Hulsman. 

Openbare Jaarvergadering en Oud-IJmuiden; 
modern wonen op historische grond
Op vrijdag 26 juni werd de openbare bestuurs-
vergadering georganiseerd in het stadhuis van de 
gemeente Velsen. Actualiteiten omtrent de nieuwe 
Omgevingswet werden toegelicht. Aansluitend 
werden een presentatie gegeven en een excursie 
gehouden over de ontwikkelingen in Oud-IJmuiden 
door Marcus Sloog, projectleider Oud-IJmuiden 
en Rob Duindan en Maarten Groeneveld van  
Just architects. 
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Ambtenaren en commissieleden van de gemeente Zaanstad op pad in Poelenburg met supervisor Dana Ponec

Najaarsbijeenkomst met de medewerkers, adviseurs en het bestuur in de leegstaande poptempel de Waerdse Tempel
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Overige bijeenkomsten
Op donderdag 5 maart organiseerde MOOI 
Noord-Holland een symposium over complexe 
gebiedsontwikkeling en herbestemming van industri-
eel   erfgoed op het Hembrugterrein te Zaandam. 
Tijdens deze bijeenkomst werd de ontwikkeling van 
het Hembrugterrein, het terrein van een voormalige 
wapenfabriek, onder de loep genomen en werd er 
gekeken welke lessen er uit de kansen en problemen 
op dit terrein kunnen worden getrokken voor verge-
lijkbare herbestemmings- en gebiedsontwikkelings-
projecten. Aan het einde van de bijeenkomst werd 
stilgestaan bij het afscheid van drs. Dorine van Hoog - 
straten als voorzitter van de Erfgoedcommissie en de 
benoeming van Marjorie Verhoek als haar opvolger. 

Samenwerking gelieerde organisaties
MOOI Noord-Holland werkt waar dit kan samen 
met Landschap Noord-Holland, de CultuurCompag-
nie Noord-Holland, de Boerderijenstichting Vrienden 
van de Stolp en andere organisaties om kernkwali-
teiten van het landschap te versterken, bij te dragen 
aan cultureel erfgoed, en gezamenlijk onderzoek 
te doen naar gemeenschappelijke doelstellingen.

MOOI Noord-Holland is lid van het Team Ruimtelijke 
Kwaliteit Nederland (TRKN). Binnen dit samenwer-
kingsverband van regionale adviesorganisaties wordt 
kennis gedeeld en gezamenlijk gewerkt aan projec-
ten. MOOI Noord-Holland is daarnaast lid van de 
Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en levert aan deze 
organisatie een lid van het bestuur (penningmeester) 
in de persoon van de directeur van MOOI Noord- 
Holland Jef Mühren. Op 20 mei organiseerde MOOI 
Noord-Holland een teamdag TRKN waarbij afgevaar-
digden van alle gelieerde welstandsorganisaties 
samenkwamen voor een excursie door Inverdan 
en het Hembrugterrein. Aansluitend werden  
verschillende actuele onder werpen besproken 
tijdens zogenaamde kickstartsessies   .

CorSys
Het planregistratiesysteem CorSys is een hulp - 
middel voor communicatie tussen de gemeente en 
de commissies. De te behandelen plannen worden 
ingevoerd, agenda’s opgemaakt en alle adviezen 
komen in het systeem terecht en zijn vanuit daar 
altijd in een latere fase van een project ook weer 
opvraagbaar. Het huidige systeem functioneert in 
de praktijk naar tevredenheid, maar dient op het 
gebied van onderhoud, databeheer en de mogelijk-
heden om in te spelen op nieuwe gebruikerswensen 
en bedrijfsprocessen geoptimaliseerd te worden. 
Bovendien wil MOOI Noord-Holland CorSys niet 
alleen als planregistratiesysteem gebruiken, maar 
ook als databank van bouwplannen per adres 
en als communicatiesysteem tussen gebruikers: 
een allround kennisbank voor de advisering van  
bouw- en monumentenplannen. Het koppelen 
aan kaartsystemen is daarbij wenselijk. 
Op dit moment worden de bestaande en  
gewenste functionaliteiten in kaart gebracht. 

“ Ook organiseerde MOOI 
Noord-Holland een cursus  
planbeoordeling    stolpen; 
over kenmerken, criteria, 
uitdagingen   , bedreigingen, 
praktijkcases en inspirerende 
voorbeelden op 15 september. 
De cursus was gericht op het 
vergroten en actualiseren van 
de kennis en deskundigheid 
over stolpen. In een workshop 
werden verschillende praktijk- 
cases   van verbouwings-
plannen in deelgroepen 
behandeld    en plenair  
besproken.”
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 Op de bouwplaats in Oud-IJmuiden

Cursus planbeoordeling stolpen
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Nieuwe website en huisstijl
Met Funcke communications & design werden 
verdere gesprekken gevoerd over imago en  
huisstijl van de nieuwe koers onder de naam  
MOOI Noord-Holland. Er kwam een geheel  
nieuwe website tot stand, die begin 2016  
is opgeleverd. 

Presentatie van de logovoorstellen bij Funcke in Haarlem
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Alkmaar 
Beemster 
Bergen
Bloemendaal
Castricum
Den Helder
Diemen
Drechterland
Edam-Volendam
Enkhuizen
Graft- De Rijp
Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude
Haarlemmermeer
Heemskerk
Heemstede 
Heerhugowaard
Heiloo 
Hollands Kroon

Hoorn
Koggenland
Landsmeer
Langedijk 
Medemblik
Muiden
Oostzaan
Opmeer
Ouder-Amstel
Purmerend
Schagen
Schermer
Uitgeest
Uithoorn
Velsen
Waterland
Wijdemeren
Wormerland
Zaanstad 

AANGESLOTEN 
GEMEENTEN
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Welstands- en Monumentencommissie Alkmaar
Zitting     op vrijdag in de oneven weken van het jaar in de Besognekamer van  

  het Stadhuis Langestraat 97 te Alkmaar

Voorzitter   drs. Jouke van der Werf, architectuurhistoricus 
Leden    Kees Doornenbal, restauratie-architect 
    ir. Bastiaan Jongerius, architect
    Harry Snellaars, burgerlid
    ing. Sandra van Vuuren, burgerlid
Commissiecoördinator  Ana van der Mark, MA
Plantoelichter   Rob Verver, afdeling Bouwen

Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal
Zitting    op donderdag in de oneven weken van het jaar in het gemeentehuis  
    van Bloemendaal, Bloemendaalseweg 158, te Overveen

Voorzitter   mr. Jacob Ouderkerken 
Leden    Egon Kuchlein, architect MArch
    ir. Anke Zeinstra, architect
    ing. Maarten Fritz, monumentendeskundige
Commissiecoördinator  drs. Willy Meekes
Plantoelichters   R. van Heyst, afdeling Bouwen en Wonen
    R.P. Perquin, afdeling Bouwen en Wonen
    P. Schaapman, afdeling Monumenten

Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede 
Zitting:    op donderdag in de oneven weken van het jaar in het gemeentehuis van 
    Heemstede, Raadhuisplein 1 te Heemstede    
  
Voorzitter   mr. Jacob Ouderkerken 
Leden    Egon Kuchlein, architect MArch
    ir. Anke Zeinstra, architect
    ing. Maarten Fritz, monumentendeskundige
    Floor Smit, burgerlid
    Brigit de Werd, burgerlid (vanaf 1-6-2015)
Commissiecoördinator  drs. Willy Meekes
Plantoelichter   J. van Wanum, afdeling Bouw- en Woningtoezicht

Welstandscommissie Haarlemmermeer
Zitting    op woensdag in de even weken van het jaar plenaire vergadering,  
    gemandateerd elke woensdag in het Raadhuis van Haarlemmermeer,  
    Raadhuisplein 1 te Hoofddorp

Voorzitter   Onno Vlaanderen, architect 
Leden    ir. Anouk Vermeulen, architect
    ir. Bastiaan Gribling, architect 
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Schermerhorn. Bron: Rob van Leeuwen
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Commissiecoördinator  drs. Emmy Kanon
Adviseur    ir. F. Kaaij, stadsarchitect
Plantoelichters   C. Paarlberg/Marcel Gort, Groep Uitvoering, Team Vergunningen

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Den Helder
Zitting    op donderdag in de even weken van het jaar in het Stadhuis van Den  
    Helder, Drs. Bijlweg 20 te Den Helder. Op de laatste donderdag van de  
    maand aansluitend CRK

Voorzitter   ir. Ben Ewals, stedenbouwkundige
Leden    ir. Ron Baltussen, restauratiearchitect
    ing. Uda Visser, architect
    ir. Martine van Vliet, landschapsarchitect
Commissiecoördinator  Mariëtte Bruin-de Groot
Adviseur    ir. A. Mudde (tot 1-4-2015 ) teamleider afdeling Ruimte
    Richard Leijen (vanaf 1-4-2015) teamleider afdeling Ruimte
Plantoelichters   ir. F. op ten Berg, senior stedenbouwkundige
    M. Gielens, afdeling Vergunningen

Commissie Regio Kennemerland (Bergen, Heemskerk, Castricum, Uitgeest)
Zitting    op maandag in de oneven weken van het jaar in het pand van MOOI  
    Noord-Holland, Emmastraat 111 te Alkmaar. Gemandateerd op locatie

Voorzitter   ir. R.Wijntjes, stedenbouwkundige 
Leden    Egon Kuchlein, architect MArch
    ir. Maarten Overtoom, architect   
    ing. Cees Hooyschuur, restauratiearchitect (ARK Bergen)  
    Joost Buchner, monumentendeskundige (ARK Bergen)
Commissiecoördinator  drs. Emmy Kanon
Plantoelichters   J. Schol, M. Dürr, afdeling Vergunningen Bergen
    A. Hobby, G. Dubbeld, P. Backer, Bureau Vergunning en  
    Handhaving Heemskerk
    P. Monincx, afdeling Vergunningen Uitgeest 
    M. Admiraal, afdeling BWT Castricum
      
Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heiloo 
Zitting    op maandag in de oneven weken van het jaar in het gemeentehuis,  
    Raadhuisplein 1 te Heiloo

Voorzitter   ir. R. Wijntjes, stedenbouwkundige 
Leden    ir. Maarten Overtoom, architect 
    Egon Kuchlein, architect MArch
    ing. Cees Hooyschuur, restauratiearchitect
    Ingrid Völke, burgerlid
    Wil Barendse, plv. burgerlid
Commissiecoördinator  drs. Emmy Kanon
Plantoelichters   J. Hopman, G. Twint, afdeling BWT 
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Welstandscommissie Heerhugowaard 
Zitting    op donderdag in de even weken van het jaar in het gemeentehuis van  
    Heerhugowaard, Parelhof 1 te Heerhugowaard

Voorzitter   ir. Remco Reijke, stedenbouwkundige
Leden    ir. Kees van Hoek, architect secretaris
    ir. Jan Richard Kikkert, architect 
Plantoelichter   D.J. Kooij, afdeling Bouwen Heerhugowaard

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Langedijk 
Zitting    op woensdag in de even weken van het jaar in het gemeentehuis van  
    Langedijk, Vroedschap 1 te Zuid-Scharwoude

Voorzitter   ir. Ron Baltussen, architect 
    ir. Kees van Hoek, architect secretaris
    ir. Caroline van Veen, stedenbouwkundige
    Simon Schoon, burgerlid
Plantoelichter:   K. Tijsen, afd. VVH

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Schagen
Zitting    op woensdag in de oneven weken van het jaar in het Gemeentehuis van  
    Schagen, Laan 19 te Schagen

Voorzitter   Jaap van der Hout, stedenbouwkundige 
Leden    ing. Wil Smulders, architect secretaris 
    ir. Ron Baltussen, architect (tot 1-4-2015)
    ir. Paul Kramer, architect (vanaf 1-4-2015)
    ir. Nelleke Domburg, burgerlid     
Commissiecoördinator  Mariëtte Bruin-de Groot
Plantoelichters   ing. C.M. Bakker, Bouw- en Woningtoezicht Schagen
    J. Blaauw, Bouw- en Woningtoezicht Zijpe

Welstandscommissie Hollands Kroon
Zitting    op woensdag in de oneven weken van het jaar in het Gemeentehuis van  
    Schagen, Laan 19 te Schagen

Voorzitter   Jaap van der Hout, stedenbouwkundige 
Leden    ing. Wil Smulders, architect-secretaris (tot 1-4-2015)  
    ir. Ron Baltussen, architect (vanaf 1-4-2015) 
    ir. Paul Kramer, architect
Commissiecoördinator  Mariëtte Bruin-de Groot
Plantoelichters:   P. Glim, Bouw- en Woningtoezicht Hollands Kroon
    D.J. Lukasse, Bouw- en Woningtoezicht Hollands Kroon
    G. Stam, Bouw- en Woningtoezicht Hollands Kroon
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Commissie Regio Noord-Holland Zuid (Diemen, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, 
Ouder-Amstel, Uithoorn, Wijdemeren, Muiden)
Zitting    op maandag in de oneven weken van het jaar in het gemeentehuis van  
    Wijdemeren, De Rading 1 te Wijdemeren, Diemen, D.J. den Hartoglaan  
    1 te Diemen

Voorzitter    drs. Dorine van Hoogstraten, architectuurhistoricus
Leden    ing. Wil Smulders, architect-secretaris 
    ing. Nico Zimmermann, architect
    ir. Hans Kodde, architect
Commissiecoördinator  Mariëtte Bruin-de Groot
Plantoelichters   ing. E.A. Linger, Bouw- en Woningtoezicht Diemen
    ing. Arjen den Breejen Ruimte Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
    M. van den Ancker, Bouw- en Milieuzaken Ouder-Amstel 
    M. Brink, Vergunningen en Handhaving Uithoorn
    ing. M. van Drunen, afd. BWT Wijdemeren
    G. Vlaun, afdeling Gebieds- en Beheerszaken BWT Muiden

Commissie Laag Holland (Beemster, Zeevang, Landsmeer, Purmerend)
Zitting    op maandag in de oneven weken van het jaar in het 
    Gemeentehuis van Purmerend, Purmersteenweg 42 te Purmerend

Voorzitter   ir. Miranda Reitsma, stedenbouwkundige
Leden    ir. Willemien van Duijn, architect
    ir. Marcel Heijmans, architect
Commissiecoördinator  drs. Ingrid Langenhoff
Plantoelichters   Cees Stet, Zeevang
    Sander Melk, sector Grondgebied/Bouwzaken Landsmeer 
    Jan Kemper, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving Purmerend

Monumenten- en Welstandscommissie Waterland
Zitting    op maandag in de even weken van het jaar in het Gemeentehuis van  
    Waterland, Pierebaan 3 te Monnickendam

Voorzitter   ir. Miranda Reitsma, stedenbouwkundige 
    ing. Nico Zimmermann, architect 
Leden    ing. Arie Boezaard, monumentendeskundige
    Joost Buchner, plv. monumentendeskundige
    Lodewijk Duymaer van Twist, burgerlid Vereniging Oud Monnickendam
    ir. Sjef Kwakman, burgerlid Ver. Oud Broek in Waterland
Commissiecoördinator  drs. Willy Meekes
Plantoelichters   S. Bruinsma, bureau VROM Waterland 
    M. Leeverink, plantoelichter monumenten
    Mr. A. Hoekstra, plv. plantoelichter monumenten
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Spieringbrug in Muiden. Fotograaf: Luuk Kramer
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Welstands- en Monumentencommissie Edam-Volendam
Zitting    op maandag in de even weken van het jaar op de  
    Mgr. C. Veermanlaan 1F te Volendam

Voorzitter   ir. Miranda Reitsma, stedenbouwkundige
Leden    ing. Nico Zimmermann, architect 
    Rob de Vries, architect
    ing. Arie Boezaard, monumentendeskundige
    Joost Buchner, monumentendeskundige
    Hans Boonstra, burgerlid Vereniging Oud Edam
    Thames Zwarthoed, burgerlid Vereniging Oud Volendam 
Commissiecoördinator  drs. Willy Meekes
Plantoelichter   Mark Steur, Bouw- en Milieuzaken
    mr. A. Hoekstra, beleidsmedewerker monumenten

Commissie Stedelijk Schoon Velsen
Zitting    op donderdag in de oneven weken van het jaar.
    Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden 

Voorzitter   ir. Miranda Reitsma, stedenbouwkundige 
Leden    ir. Marcel Heijmans, architect 
    ing. Cees Hooyschuur, restauratiearchitect 
Commissiecoördinator  Mariëtte Bruin-de Groot
Stedenbouwkundigen  Marieke Mulder
    Jacques Warmerdam
Monumentenbeleidsmedewerker Masja Gemser
Wabo Casemanagers  Robert Boon
    Marcel Welp
    Hetty Witvoet

Commissie Regio West-Friesland (Koggenland, Enkhuizen, Drechterland, Medemblik, Opmeer)
Zitting    op donderdag in de even weken van het jaar. Voor Koggenland in het   
    gemeentehuis van Koggenland, Middenhof 2 te De Goorn. Voor de overige  
    gemeenten in het gemeentehuis van Medemblik, Ketlaan 21te Wognum

Voorzitter   ir. Richard Colombijn, stedenbouwkundige/ landschapsarchitect 
Leden    Rob Bakelaar, architect 
    ir. Dana Ponec, architect
    drs. Marijke Beek, monumentendeskundige (voor Medemblik)
    Cees Olbers, adviseur cultuurhistorie (voor Koggenland)
Commissiecoördinator  Henk de Visser
Plantoelichters   Cor Hoek, Bouw- en Woningtoezicht Koggenland
    Rob Laan, afd. Ruimte SED (Drechterland en Enkhuizen)
    Hans Groot, afdeling Ruimte SED (Drechterland en Enkhuizen)
    Gerard Wouda, specialist WABO-vergunningen Medemblik
    Johan Tromp, specialist WABO-vergunningen Medemblik
    Matty Groeneveld, Bouw- en Woningtoezicht Opmeer
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Commissie voor Monumenten en Welstand Hoorn 
Zitting    op woensdag in de oneven weken van het jaar in het Stadhuis van  
    Hoorn, kamer C010, Nieuwe Steen 1 te Hoorn; om de vier weken  
    in plenair verband

Voorzitter   ir. Anouk Vermeulen, architect (va 1-4-2015)
    ir. Bart Duvekot, architect (tot 1-4-2015)
 Leden    ir. Ron Baltussen, architect va 1-04-2015
    Piet Verhoeven, monumentenadviseur
    drs. Carlo. Huijts, monumentenadviseur
    Frans van Iersel, (namens Vereniging Oud Hoorn)
     Ruud van Diepen, burgerlid 
     previsor Bangert en Oosterpolder Marina Roosebeek, architect
Commissiecoördinator  Henk de Visser
Plantoelichters   Mariska Dijkman, bureau VVH
    Nico Happé, bureau Erfgoed

Luchtfoto marinahaven Uitdam
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Commissie Zaanstreek (Oostzaan, Wormerland, Zaanstad)
Zitting    op dinsdag in de oneven weken van het jaar in het stadhuis van  
    Zaanstad, Stadhuisplein 100, 1506 MZ te Zaandam

Voorzitter    drs. ing. Jef Mühren, planoloog (tot 1-05-2015)
    Marlies van Diest, landschapsontwerper (vanaf 1-05-2015)
Leden Oostzaan en Wormerland ir. Dana Ponec, architect 
    Henk Spreeuwenberg, architect
    Aanvullende leden Zaanstad 
    drs. Marijke Beek, erfgoed en cultuurhistorie 
    Rob de Vries, erfgoed en bouwhistorie
    Marga Palmboom, burgerlid (welstandsadvisering) 
    Linette Pielkenrood-van Mechelen, burgerlid (monumentenadvisering) 
    Bert Pots, plv. burgerlid
    drs. Johan Jacobs, bijzonder adviseur Zaanse Houtbouw en 
    cultuurhistorie (Monumentenkamer)
Commissiecoördinator  drs. Ingrid Langenhoff
Plantoelichters    Sjaak Schavemaker, afdeling Dienstverlening OVER-gemeenten,  
    Oostzaan en Wormerland
    Hendrik Postuma, senior medewerker ruimtelijke advisering, Zaanstad
    Joost van den Ham, vakspecialist erfgoed, Zaanstad
    Marc den Hertog, adviseur stedenbouw, vakspecialist stedenbouwkunde  
    (gemeente), Zaanstad
    Nicole Verbeek–Wolthuys, adviseur stedenbouw, vakspecialist  
    stedenbouwkunde, Zaanstad

Erfgoedcommissie
Zitting    op woensdag volgens een aan het begin van het jaar vastgesteld schema  
    op het bureau van MOOI Noord-Holland, Emmastraat 111 te Alkmaar

Voorzitter   ing. Marjorie Verhoek 
Secretaris   Ana van der Mark, MA
Leden    Kees Doornenbal, restauratie -architect    
    Marloes van Haaren, architect
    ing. Cees Hooyschuur, restauratiearchitect
    ir. Hans Kodde, architect
    drs. Barbara Laan, interieurdeskundige
    drs. Carla Oldenburger, tuinhistoricus
    Rob de Vries, architect/ bouwhistoricus
    drs. ir. Han van der Zanden, bouwhistoricus
    ing. Nico Zimmermann, architect 

Commissie voor Second Opinions
Zitting    op een per case nader te bepalen datum; in principe op het bureau van  
    MOOI Noord-Holland, Emmastraat 111 te Alkmaar
Voorzitter   Onno Vlaanderen, architect
Coördinator   drs. Ingrid Langenhoff
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Voormalig politiebureau en rijksmonument ontworpen door Kropholler
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2.    KENGETALLEN EN  
FINANCIEEL RESULTAAT
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2.1  Accountantsverklaring

In de volgende paragrafen treft u een samenvatting 
van de jaarrekening 2015 aan. Voor een volledig 
inzicht in de resultaten en vermogenspositie 
dient kennis genomen te worden van de gehele 
jaarrekening van de stichting. De jaarrekening van 
Stichting MOOI Noord-Holland is gecontroleerd 
door Omnyacc van Teylingen, registeraccountants. 
De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende 
controleverklaring. 

2. Kengetallen en 
financieel resultaat
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AANTALLEN 2015 2014 2013 2012

Behandelende nieuwe plannen 4.627 4.357 4.980 5.561

Totaal behandelde plannen 7.366 6.863 7.244 8.301

Plannen met negatief eindadvies 596 499 409 663

Aantal bezoekers 2.023 1.827 1.501 1.752

Noord-Hollandse gemeenten 52 53 53 55

Aangesloten gemeenten 36 37 38 40

Commissievoorzitters 13 14 15 14

Commissieleden 50 51 47 53

Medewerkers 12 10 9 9

ACTIVA EN PASSIVA, BATEN EN LASTEN

In duizenden euro’s 2015 2014 2013

Eigen vermogen 1.699 1.623 1.561

Opbrengst verstrekte adviezen 1.353 1.214 1.034

Saldo baten en lasten na belastingen en inflatiecorrectie 
eigen vermogen

60 23 -64

FINANCIËLE KENGETALLEN

In duizenden euro’s 2015 2014 2013

Solvabiliteit 84,2% 83,7% 90,4%

Rentabiliteit van het eigen vermogen 4,7% 4,0% -1,5%

Current Ratio 4,0 4,7 6,3

2.2  De MOOI Noord-Holland-organisatie en het advieswerk in cijfers

2.3  Financiële kengetallen, baten en lasten
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ACTIVA Bedragen in euro’s 

Vaste activa 31-12-2015 31-12-2014

Materiële vaste activa 88.801 31.384

Financiële vaste activa 650.000 650.000

Totaal vaste activa 738.801 681.384

Vlottende activa

Vorderingen 708.820 487.587

Liquide middelen 570.583 769.720

Totaal vlottende activa 1.279.403 1.257.307

Totaal activa 2.018.204 1.938.691

PASSIVA Bedragen in euro’s  

Vaste activa 31-12-2015 31-12-2014

Eigen vermogen begin boekjaar 1.622.992 1.560.698

Resultaat lopend boekjaar 75.746 62.294

Eigen vermogen einde boekjaar 1.698.738 1.622.992

Kortlopende Schulden+voorzieningen 319.466 315.699

Totaal passiva 2.018.204 1.938.691

2.4  Vermogensoverzicht
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BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Bedragen in euro’s 2015 2014 2013

Netto Omzet 1.560.016 1.333.600 1.168.236

Directe kosten 606.737 476.807 469.621

Bruto resultaat 953.279 856.793 698.615

BEDRIJFSLASTEN

Bedragen in euro’s 2015 2014 2013

Personeelskosten (inclusief bestuurskosten) 579.312 589.592 543.020

Huisvestingskosten 83.768 75.296 74.937

Bureaukosten 113.295 85.511 93.942

Public relations 81.148 29.693 19.038

Algemene kosten 17.584 13.288 11.074

Afschrijvingen op materiële vaste activa 19.011 19.709 23.049

Totaal lasten 894.119 813.089 765.060

Bedrijfsresultaat 59.160 43.704 66.445-

Financiële baten en lasten 32.747 34.416 36.420

Batig saldo vóór belastingen 91.907 78.120 30.025-

Vennootschapsbelasting 16.161 15.826 5.649-

Batig saldo ná belastingen 75.746 62.294 24.376

Inflatiecorrectie eigen vermogen 15.905 39.486 39.151

Saldo na inflatiecorrectie eigen vermogen 59.841 22.808 63.527-

2.5  Overzicht baten en lasten
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2.6  Grondslagen voor balanswaardering  
en resultaatbepaling

Algemeen
De waardering van activa en passiva en de bepaling 
van het resultaat berusten op grondslagen van 
verkrijgingsprijs of nominale waarde, tenzij hierna 
anders is vermeld. De baten en lasten worden toege-
rekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op 
aanschafwaarde, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd 
op de geschatte economische levensduur en 
worden berekend op basis van een vast percentage 
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met 
een eventuele restwaarde. Materiële vaste activa 
aangeschaft gedurende het boekjaar worden 
tijdsgelang    afgeschreven en indien van toepassing 
met bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen, liquide middelen en 
kortlopende schulden
De opgenomen posten zijn gewaardeerd tegen 
nominale waarde.

Vennootschapsbelasting
De belasting is gebaseerd op het resultaat in de 
jaarrekening met inachtneming van de permanente 
verschillen tussen de winstberekening volgens 
de jaarrekening en de fiscale winstberekening. 
De berekening vindt plaats tegen het actuele 
belastingtarief. Het tijdelijke verschil met de op 
basis van de fiscale winstberekening verschuldigde 
belasting komt tot uitdrukking in de voorziening 
voor latente belastingverplichtingen.
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COLOFON

Samenstellers
Jef Mühren en Florine van der Does 
Beeldredactie: Marlous Ruiter
Met tekstbijdragen van Dick van Kampen, 
Henk de Visser, Ingrid Langenhoff, 
Dorine van Hoogstraten en Ana van der Mark

Ontwerp
Funcke creative partners

Uitgave
MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit
Emmastraat 111
1814 DP Alkmaar
T 072 520 44 59
info@mooinoord-holland.nl
www.mooinoord-holland.nl

Alkmaar, juni 2016

MOOI Noord-Holland adviseurs  
omgevingskwaliteit

MOOI Noord-Holland is de onafhankelijke en 
niet-commerciële adviesorganisatie op het gebied 
van landschap, stedenbouw, architectuur en 
cultuurhistorie in Noord-Holland. Deskundig 
adviseur, creatief meedenker, procesbegeleider 
en grossier in ruimtelijke kennis. 

MOOI Noord Holland
• ondersteunt gemeenten in Noord-Holland
• brengt een netwerk van vakdeskundigen samen
• faciliteert onafhankelijke adviescommissies
• stimuleert het gesprek over omgevingskwaliteit
• begeleidt ontwerpprocessen en onderzoek
• helpt bij het opstellen van ruimtelijk beleid
• organiseert lezingen, excursies en cursussen
• denkt creatief mee bij ontwerp
• grossiert in ruimtelijke kennis

en doet dit betrokken en belangeloos.

Nieuwsgierig wat MOOI Noord-Holland uw 
gemeente    kan bieden? 
Bel ons kantoor in Alkmaar T 072 520 44 59
Mail naar info@mooinoord-holland.nl 
Of kijk op www.mooinoord-holland.nl  



MOOI NOORD-HOLLAND

Emmastraat 111
1814 DP Alkmaar

T 072 520 44 59
info@mooinoord-holland.nl
www.mooinoord-holland.nl


