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‘Kwaliteit is overal om ons heen, 

je moet het alleen zien en zichtbaar maken’ 

MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit

Enkhuizen is een stad met een veelheid van 
monumenten, cultuurhistorie een zeer goed 
bewaarde stedenbouwkundige structuur , 
een kwaliteit om trost op zijn en het meer 
dan waard om met goed adviezen deze 
kwaliteiten te behouden en waar mogelijk 
te versterken.

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de 
Welstandscommissie Enkhuizen. De 
commissie, die bestaat uit door de 
gemeenteraad benoemde leden, en geeft 
gevraagd en ongevraagd de gemeente 
advies over de ruimtelijke kwaliteit bij 
nieuwe bouw- en ontwikkelinitiatieven. 

In dit specifieke jaar hebben wij weer met 
veel plezier en inspiratie in de commissie 
plannen beoordeeld en daarover 
geadviseerd. Opvallend daarbij is de 
goede sfeer en de plezierige samenwerking 
met de plantoelichters. Ons werk wordt 
bevorderd door de accurate ambtelijke 
voorbereiding met daarbij het gebruik 
maken van de digitale presentaties. Graag 
willen we de gemeente bedanken voor het 
vertrouwen in onze commissie. 

Wij gaan ervan uit dat dit jaarverslag u 
een goed beeld geeft van de inspanningen 
om de advisering over de ruimtelijke 
kwaliteit in uw gemeente professioneel en 
volgens gemeentelijk beleid te laten 
plaatsvinden. Ook in 2016 willen we ons 
samen met u inspannen voor een mooi 
Enkhuizen. Het stimuleren van kwaliteit en 
historisch besef gaat daarbij hand in hand! 
Hopelijk spreken de voorbeelden uit dit 
jaarverslag voor zich.

Dit jaar brengt de Welstandscommissie 
Enkhuizen voor het eerst verslag uit onder 
nieuwe naam van de coördinerende 
organisatie MOOI Noord-Holland 
(voorheen WZNH). Als adviseurs 
omgevingskwaliteit haken we hiermee aan 

op de Omgevingswet die volgens 
verwachting eind 2018 in werking zal 
treden. MOOI Noord-Holland blijft de 
onafhankelijke en niet-commerciële 
adviesorganisatie op het gebied van 
landschap, stedenbouw, architectuur en 
cultuurhistorie in Noord-Holland. MOOI 
Noord-Holland biedt hetzelfde vertrouwde 
team van deskundige adviseurs, creatieve 
meedenkers, procesbegeleiders en 
grossiers in ruimtelijke kennis.

Ir. Richard Colombijn, voorzitter 
Welstandscommissie Enkhuizen

Voorwoord

Omslag: De Drommedaris werd na een geslaagde renovatie in 2015 feestelijk heropend
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Enkhuizen is een stedelijke gemeente met 
een relatief grote binnenstad die samen 
met de schootsvelden geheel de status van 
beschermd stadsgezicht heeft. Dat stelt 
speciale eisen aan het ruimtelijke beleid 
om kwaliteit van de openbare ruimte en de 
bebouwing te behouden en waar mogelijk 
te versterken. Er zijn de binnenstad 
interessante initiatieven voor 
herbestemming en inbreilocaties geweest 
zoals bij de Korte Tuinstraat en 
Admiraliteitsweg. 

Enkhuizen bouwt in Kadijken een 
Gommerdijk West-west naar behoefte en 
specifiek voor de eigen bevolking. 
In de Kadijken is de gekozen bouwstijl 
vaak gerefereerd aan de dertigerjaren 
bouwstijl. In Gommerwijk West-west is de 
opdracht de binnenstad als referentie 
kader te gebruiken. 

Opvallend is de omvang van de 
bouwplannen voor 
zaadveredelingsbedrijven. Met name de 
planmatige en procedureel goed 
voorbereide ontwikkelingen bij ENZA 
vallen daarbij op. Dit leidt tot efficiency 
maar ook veel ruimtelijke kwaliteit. In de 
bestaande woonwijken is het vervangen 
van bruggen een constante activiteit 
geweest in het afgelopen jaar, waarbij er is 
gekozen voor een duurzame oplossing met 
een uniforme beeldkwaliteit. Er is een 
beeldkwaliteitplan voor gemaakt.

Ruimtelijke kwaliteit wordt ook bereikt door 
de nieuwe vestiging van de ALDI. Op de 
kavel tussen Drechterlandse weg, Gerard 
Brandtweg en het Rode Paard. Dit plan is 
stedenbouwkundige uitstekend voorbereid 
en zal door het ruimere profiel en de 
verbijzondering van het gebouw krijgt dit 
kwadrant van het kruispunt dat de entree 
van Enkhuizen vormt een kwalitatieve 
impuls. In het inpassingsplan is ook 

aandacht besteed aan de landschappelijke 
inpassing. Hiervoor zal aan het Rode Paard 
een groenstrook komen en zullen op het 
parkeerterrein bomen geplant worden. Het 
bouwplan is in september 2015 in de 
welstandscommissie besproken en is op 
hoofdlijnen akkoord geadviseerd.

De restauratie van het belangrijkste 
monument van Enkhuizen, De 
Drommedaris, werd in 2015 afgesloten 
met de officiële opening in mei. Er zijn de 
jaren hiervoor diverse monumenten- en 
welstandsadviezen gegeven met name om 
de afsluitbaarheid van de poort ook 
kwalitatief goed te regelen. Het resultaat is 
positief en in geopende toestand is de 
zichtbaarheid van het hek en de glazen 
poort tot het minimum beperkt.

Goede omgevingskwaliteit is een 
gemeenschappelijk belang. Het heeft te 
maken met geschiedenis, duurzaamheid 
en gezondheid, met veiligheid en 
bruikbaarheid, met herkenbaarheid en 
aantrekkelijkheid. Bij elke verandering in 
de omgeving moet het gemeentebestuur 
beoordelen of de ingreep naast een 
privaat belang, ook het publieke belang 
dient. De Welstandscommissie Enkhuizen is 
door de gemeenteraad ingesteld om het 
College van B&W daarover te adviseren. In 
dit jaarverslag vertellen we hoe die 
advisering in 2015 is verlopen. 

Hoofdstuk 1
Het jaar 2015

Nieuwbouw in Gommerdijk West-west

Door de nieuwbouw  van de ALDI ontstaat de mogelijkheid door meer groen de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving te 
vergroten.
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2.1 Samenstelling 
De welstandscommissie Enkhuizen is een 
gemeentelijke adviescommissie die is 
ingesteld om het college bij haar beleid en 
vergunningverlening te adviseren over 
ruimtelijke kwaliteit van 
stedenbouwkundige- en bouwplannen. De 
commissie wordt in opdracht van de 

gemeente georganiseerd door MOOI 
Noord-Holland. De leden van de 
commissie zijn benoemd door de 
gemeenteraad en zijn onafhankelijk ten 
opzichte van het gemeentebestuur en de 
gemeentelijke organisatie. 
In 2015 was de commissie als volgt 
samengesteld:

Ing. Richard Colombijn
Richard Colombijn is is tuin- en landschapsarchitect en stedenbouwkundige. Voor 

zijn afstuderen bij de Stichting Bureau Architectenregister heeft hij meer dan 10 jaar 

ervaring opgedaan bij VHP. Samen met Renzo Veenstra heeft hij in 2006 bureau 

RRog (Richard Colombijn Renzo Veenstra Ontwerp Groep) opgericht. Richard 

Colombijn is sinds januari 2008 verbonden aan MOOI Noord-Holland en voert voor 

deze organisatie ook supervisie opdrachten uit.

Rob Bakelaar
Directeur/eigenaar van Tekta Architekten v.o.f., te Lelystad. Is lid van de Bond 

Heemschut Flevoland en lid van de Regieraad Oost-Nederland. Rob Bakelaar is 

sinds 2004 verbonden aan MOOI Noord-Holland als lid van welstandscommissies 

Ir. Dana Ponec
Studeerde in 1988 met een eervolle vermelding af aan de TU Delft. Ze was 16 jaar 

werkzaam voor het bureau van Sjoerd Soeters. In januari 2007 ging ze zelfstandig 

verder als Dana Ponec architecten. Het bureau houdt zich bezig met de leefomgeving 

in al zijn aspecten en alle schaalniveaus: van verbouwingen voor particulieren tot en 

met herstructureringsplannen met een grote diversiteit aan functie. Dana Ponec is 

sinds 2010 verbonden aan MOOI Noord-Holland.

Hoofdstuk 2
Commissie 

Henk de Visser
Beleidscoördinator Mooi Noord-Holland 

De commissie wordt ondersteund door:

Rob Laan 
plantoelichter van SED voor gemeente Enkhuizen

Hans Groot
plantoelichter van SED voor gemeente Enkhuizen
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Verbetering openbare ruimte door nieuwe kademuren Bierkade

2.2 Werkwijze 
De vergaderingen van de commissie 
worden gehouden op de donderdag in de 
even weken, in het gemeentehuis van 
Medemblik in Wognum. In ieder geval één 
keer per jaar komt de commissie naar 
Enkhuizen. De vergaderingen zijn 
openbaar, iedereen is welkom om te zien 
en te horen hoe de commissie met 
initiatiefnemers (inwoners, architecten, 
ondernemers) over hun plannen spreekt. 
Vaak gebeurt dat al in een vroeg stadium; 
juist bij de eerste ideeën en schetsen is er 
nog ruimte om te zoeken naar een 
optimale inpassing in de omgeving. 

Dit jaar zijn 39 aanvragen behandeld in 
aanwezigheid van architecten en/of 
planindieners. Dit is ca. 29 % van het 
totaal aantal behandelingen. Het aantal 
bezoeken was daarmee relatief iets lager 
dan in het voorgaande jaar. 

De commissie werkt binnen het beleid van 
de gemeente (zie hoofdstuk omgevings-
kwaliteit en beleid). De commissie gebruikt 
een omgevingsinformatiesysteem waarmee 
de inpassing van het plan in de omgeving 
goed kan worden beoordeeld. Indien 
nodig gaan de commissieleden ter plekke 
kijken. Na elke planbehandeling wordt een 
kort advies uitgebracht dat schriftelijk door 
de coördinator van de commissie wordt 
uitgewerkt. Als er meerdere behandelingen 
nodig zijn, is het voorgaande advies steeds 
het uitgangspunt. Daardoor verloopt de 
advisering consistent en efficiënt.  

Beoordeling van kleinere plannen
Enkhuizen heeft er bewust voor gekozen 
alle plannen door een onafhankelijke 
commissie te laten beoordelen voor een 
welstandsadvies. Dat komt in de eerste 
plaats doordat het beschermd stadsgezicht 
een kritische beoordeling vraagt, waarbij 
ook de cultuurhistorische kwaliteiten een 

rol spelen. En in de ander gebieden zijn de 
kleinere plannen vanwege de rijksregeling 
(het BOR) vaak vergunningvrij. Het is wel 
de bedoeling dat de werkwijze voor 
welstandsadvisering in SED verband 
geregeld gaat worden. Daarbij kan de 
advisering van kleinere plannen ambtelijk 
of gemandateerd door één commissielid 
plaats vinden. 

Overleg en evaluatie
Op 29 juni 2015 vond het jaarlijkse 
evaluatiegesprek met de portefeuillehouder 
plaats. Er is toen onder andere gesproken 
over de naam van de commissie en de 
wisselwerking tussen stedenbouw en 
welstand die beiden van invloed zijn op de 
ruimtelijke kwaliteit. Gelet op de gewijzigde 
samenstelling van de commissie en andere 
invulling van het stedenbouwkundig advies 
waren er enige afstemmingproblemen 
ontstaan. Afgesproken werd dat de 
contacten tussen commissie, 
stedenbouwkundig adviseur en afdeling 
RO weer frequenter gaan verlopen. Bij 
grotere bouwplannen is het wenselijk dat 
naast de gemeentelijke plantoelichter er 
iemand vanuit de RO discipline aanwezig 
is. Dat gebeurt ook bij de grotere plannen 
zoals recentelijk de Aldi en Peijnenburg. De 
commissie wees als goed voorbeeld naar 
de plannen rond ENZA waar het overleg 
tussen planindieners, architect, afdeling 
RO en de commissie optimaal is verlopen, 
met veel aandacht voor de ruimtelijke 
kwaliteit. Afgesproken werd dat de 
gemeente de stedenbouwkundige plannen 
in relatie met de ruimtelijke kwaliteit steeds 
in zo vroeg mogelijk stadium op de 
agenda van de commissie zal plaatsen. De 
gemeente stelde aan de orde dat bij 
aanbesteding op basis van construct en 
design een negatief welstandsadvies kan 
leiden tot meerwerkkosten. De commissie 
reageerde dat dit voorkomen kan worden 
door vooroverleg door middel van het 

Ontwerp nieuwbouw voor Peijnenburg aan de Oosterdijk
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vastleggen van de ruimtelijke 
kwaliteitsaspecten in de opdracht. De 
aanbesteding en planbeoordeling vindt 
vervolgens plaats op grond van deze 
vastgelegde voorwaarden. Als het plan 
dan niet voldoet, voldoet het ook niet aan 
de opdracht. 

Wat betreft de naam van de commissie 
werd gesteld dat de term “welstand” al 
lang niet meer representatief voor het 
werkveld van de commissie en zou een 
naam als ‘commissie omgevingskwaliteit’ 
of ‘commissie ruimtelijke kwaliteit’ 
passender zijn. 

Door de commissie werd aangegeven dat 
bij de planbehandelingen soms kennis van 
cultuur- en bouwhistorie en 
stedenbouwkundige achtergrond bij 
plannen in het beschermd stadsgezicht 
gemist wordt. Wellicht is een adviseur 
vanuit een historische vereniging een 
goede inhoudelijke aanvulling voor de 
commissie. Ook bij plannen voor de 
erfgoedcommissie gebeurt dit. Met name 
bij de trend terug te willen grijpen op een 
oudere bouwstijlen kan historische kennis 
van belang zijn om tot een juiste afweging 
te komen. De gemeente zou dit intern 
bespreken met de vereniging Oud- 
Enkhuizen. Ook werd er door de 
wethouder gewezen op een cursus over de 
historie van Enkhuizen.

Het jaarverslag 2014 is later digitaal ter 
informatie aan de raad gestuurd.

De gerenoveerde Drommedaris
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Voorgevel tweede plan

14
PROJECT
BIJZONDER PLAN 

ENKHUIZEN

Herbestemming Venedie 8-10
voormalige ABN Amrobank
Dit betreft de herbestemming van de van de voormalige ABN 
Amrobank. Wat betreft welstand ging het vooral om het aanpassen 
van de voorgevel. Helaas was de oorspronkelijke gevel bij de 
verbouwing tot bank ernstig aangetast. Bij de herbestemming wordt het 
pand weer geschikt gemaakt voor bewoning. De commissie 
constateerde dat het vervangen van de puien en de kozijnen uitstekend 
is maar dat het aanbrengen van stucwerk op de gevel uit oogpunt van 
ruimtelijke en historische kwaliteit niet gewenst. Het bouwplan voldeed 
niet aan de criteria voor het beschermd stadsgezicht. De commissie 
adviseerde de natuurstenen beplating te handhaven dan wel de gevel 
te wijzigen op basis van bouwhistorisch onderzoek. Bij de volgende 
behandeling was het plan gewijzigd, waarbij de gevelindeling meer 
geïnspireerd werd op de helaas gesloopte pui. De constructie met 
stalen balken en betonnen muurdammen is zodanig dat een volledig 
herstel van de oude puien technisch niet mogelijk was binnen een 
redelijk budget. Er werd bij de tweede behandeling voor een stucwerk 
onderzijde met blokstructuur voorgesteld. 

De commissie constateerde dat het plan aanzienlijk verbeterd was. 
Zij adviseerde de detaillering nog iets verder te verfijnen (zoals de 
welstandsnota vraagt). De commissie merkte op dat de ruimtelijke 
kwaliteit van het straatbeeld door dit plan aanzienlijk wordt verbeterd.

Bestaande voorgevel

Gewijzigde voorgevel

Voorgevel eerste plan
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3.1 Aantal plannen en 
behandelingen
In 2015 heeft de commissie advies 
uitgebracht over 111 aanvragen voor een 
omgevingsvergunning. De commissie boog 
zich over de vraag of het plan het aanzien 
waard is, of het goed aansluit bij de 
omgeving en of cultuurhistorische waarden 
bij monumenten en beeldbepalende 
panden gerespecteerd worden. Er waren 
voor de gemeente Enkhuizen in totaal 132 
planbehandelingen. Het aantal nieuwe 
aanvragen was 106. Samen met de vijf 
plannen die uit 2014 waren dat 111 
aanvragen. Het aantal nieuwe plannen 
zakte na de forse stijging in 2014 terug 
naar het gemiddelde tussen 2013 en 
2014. 

Het aantal plannen dat direct positief of 
met bijna akkoord (niet akkoord, tenzij) 
werd geadviseerd bleef ongeveer gelijk. Er 
werd ongeveer 17% van de plannen eerst 
als preadvies beoordeeld. Dat geeft vaak 
meer ruimte om tot een beter plan te 
komen. Vaak kunnen bij vroegtijdig 

overleg ook nog tips worden gegeven een 
plan te verbeteren hoewel dat strikt op 
basis van ‘redelijke eisen van welstand’ 
niet nodig zou zijn. Planindieners maken 
daar soms dankbaar gebruik van! 

Er moest vaker dan in het voorgaande jaar 
het advies ‘Niet akkoord, nader overleg’ 
gebruikt worden. Meestal kan het plan 
later dan na aanpassingen het plan als 
nog een positief advies krijgen . 
Gemiddeld 10 van de aanvragen uit 2015 
was nog in behandeling.

Er zijn in 2015 slechts 3 negatieve 
eindadviezen afgegeven. Dat betekent niet 
dat er niet meer negatieve beoordelingen 
waren, maar de planindieners konden in 
de meeste gevallen de plannen tijdig 
bijstellen waarbij gebruik werd gemaakt 
van de adviezen van de commissie.
Meer cijfermatige informatie over de 
vergunningaanvragen treft u op de 
volgende pagina aan. De uitgebreide 
cijferopstelling die u wellicht uit 
voorgaande jaarverslagen kent, vind u op 
de website van MOOI Noord-Holland.

3.2 Effect van de adviezen 
De adviezen werden uitgebracht aan het 
College van B&W. Alle adviezen over 
aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn openbaar. Deze worden door de 
gemeente steeds naar aanvragers en 
ontwerpers gestuurd en anderen kunnen 
de adviezen opvragen. De adviezen zijn 
niet beschikbaar via de website.

In 2015 zijn alle adviezen van de 
commissie overgenomen door het College 
van B&W.

Van het effect van de adviezen vindt u op  
de volgende pagina's enkele voorbeelden:

Hoofdstuk 3
Adviezen

Circa 60 % van de aan-

vragen gaat over indivi-

duele woningen. Opval-

lend is dat er verleden 

jaar meer bouwplannen 

waren over woningcom-

plexen dan voorgaande 

jaren.'

 Veel aandacht voor woningcomplexen zoals aan het Westeinde en de Korte Tuinstraat



1918
WELSTANDSCOMMISSIE ENKHUIZEN
JAARVERSLAG 2015

Aantal planbehandelingen 
In 2015 heeft de Welstandscommissie Enkhuizen 111 vergunningaanvragen behandeld, waarvan 5 betrekking 
hadden op aanvragen van voorgaande jaren. In verband met herhalingen was het totaal aantal 
planbehandelingen 132. 
 
Tabel 1 

SOORT AANVRAAG AANTAL AANVRAGEN AANTAL BEHANDELINGEN 

Omgevingsvergunning 87 106 

waarvan een monument 11 11 

waarvan nieuwbouw 22 32 

waarvan verbouwing 54 63 

Preadvies* 10 11 

Reclameaanvraag 11 12 

Advies ruimtelijke plannen 2 2 

Overige vergaderonderwerpen 1 1 

Totaal 111 132 
* Dit zijn de preadviezen waarvoor nog geen omgevingsvergunning is ontvangen. 
 
Aantal planbehandelingen  ten opzichte voorgaande jaren: 
 
Tabel 2 

SOORT AANVRAAG 2015 2014 2013 

Nieuwe aanvragen 106 130 83 

Aanvragen van voorgaande jaren 5 10 9 

Herhalingen 21 28 23 

Totaal behandelingen 132 168 115 

 
Het aantal nieuwe plannen is met ca 18 % gedaald ten opzichte van 2014. Het aantal behandelingen daalde met 
ca 21 % ten opzichte van het vorige jaar 
 

Cultuurhistorisch belang 
Een groot deel van de aanvragen bevindt zich in het beschermd stadsgezicht  of het gebied heeft een 
cultuurhistorisch belang. 
 
Tabel 3 

VERDELING AANVRAGEN 2015 2014 2013 

Totaal behandelingen 132 168 115 

plannen in gebieden zonder 
cultuurhistorische waarde  

47 % 46 % 55 % 

Plannen in cultuurhistorische 
gebieden 

53 % 54 % 45 % 

  

Hoe vaak behandeld? 
In 2015 werden 105 nieuwe aanvragen* beoordeeld. Het aantal keren dat deze aanvragen behandeld werden tot 
een eindadvies is als volgt: 
 
Tabel 4 

ADVIEZEN AAN B&W 2015 2014 2013 

Totaal nieuwe aanvragen* 105 130 83 

Bij eerste behandeling akkoord 57 % 59 % 60 % 

Bij eerste behandeling niet 
akkoord tenzij (kleine aanpassing 
nodig) 

14 % 16 % 14 % 

Bij tweede behandeling akkoord 
(of niet akkoord tenzij) 

10 % 8 % 11 % 

Bij derde of verdere behandeling 
akkoord (of niet akkoord tenzij) 

2 % 4 % 1 % 

Nog in behandeling of definitief 
niet akkoord of aanvraag 
ingetrokken 

10 % 6 % 5 % 

Plan wel akkoord op hoofdlijnen 
maar nog geen aanvraag voor 
vergunning 

6 % 6 % 8 % 

* Dit zijn alle nieuwe aanvragen exclusief beleidsadviesaanvragen en handhaving aanvragen. 
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Aantal planbehandelingen  ten opzichte voorgaande jaren: 
 
Tabel 2 

SOORT AANVRAAG 2015 2014 2013 

Nieuwe aanvragen 106 130 83 

Aanvragen van voorgaande jaren 5 10 9 

Herhalingen 21 28 23 

Totaal behandelingen 132 168 115 

 
Het aantal nieuwe plannen is met ca 18 % gedaald ten opzichte van 2014. Het aantal behandelingen daalde met 
ca 21 % ten opzichte van het vorige jaar 
 

Cultuurhistorisch belang 
Een groot deel van de aanvragen bevindt zich in het beschermd stadsgezicht  of het gebied heeft een 
cultuurhistorisch belang. 
 
Tabel 3 

VERDELING AANVRAGEN 2015 2014 2013 

Totaal behandelingen 132 168 115 

plannen in gebieden zonder 
cultuurhistorische waarde  

47 % 46 % 55 % 

Plannen in cultuurhistorische 
gebieden 

53 % 54 % 45 % 

  

Aantal planbehandelingen

Aantal planbehandelingen ten opzichte van voorgaande jaren

Cultuurhistorisch belang

Hoe vaak behandeld?

Op www.mooinoord-holland.nl/cijferbijlageenkhuizen2015 kunt u meer cijfers vinden. 
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Sloop/ nieuwbouw leidt tot verbetering 
ruimtelijke kwaliteit 
Bij een plan in de straat ‘De Drie Groene 
Eikels’ werd inderdaad een forse 
kwaliteitsverbetering door de nieuwbouw 
bereikt. Het oude pand had geen 
monumentale waarde. De commissie had 
aanvankelijk wel een aantal bezwaren bij 
de geveluitwerking en de detaillering zoals 
dat een dubbel kozijn niet gewenst is en de 
gevelopeningen gelijk aan elkaar en 
symmetrisch in de gevel geplaatst moet 
worden. 

Geadviseerd werd o.a. dat de 
geprofileerde lijst en de kozijnen in de 
bovenverdieping zou een metselwerkrand 
met bijvoorbeeld rollagen boven de 
kozijnen zichtbaar moeten zijn en dat een 
dakkapel direct in de goot van de hogere 
voorgevel prima is, maar de raambreedte 
zou conform de kozijnbreedte op de 
verdieping moeten zijn.

Bij de tweede behandeling bleek dat alle 
voorgestelde wijzigingen in het ontwerp 
verwekt waren. Op het zijdakvlak was 
bovendien sprake van twee smallere 
dakkapellen in plaats van één grote 
dakkapel. Het plan was aanzienlijk 
verbeterd en de commissie had veel 
waardering voor het plan.

Restauratie en reconstructie aan de 
Vijzelstraat
Dit betreft een restauratie- en renovatie 
plan voor een tweelinggevel (Vijzelstraat 
69-71). De linker gevel was qua opbouw 
na de oorlog verloren gegaan. Aan de 
hand van oude foto’s wordt de gevel 
gereconstrueerd. Het pand wordt nu één 
woning waarbij de ruimte tussen de 
kappen wordt benut met een zinken 
opbouw. De commissie was verheugd over 
dit plan dat een aanzienlijke verbetering 

van de gevelwand impliceert. De 
dakopbouw is voldoende teruggezet en zal 
vanaf de straat nauwelijks zichtbaar zijn. 
De gevelindeling en detaillering zijn 
zorgvuldig en gebaseerd op de oude 
gevelindeling. De achterzijde is niet te zien 
vanuit de openbare ruimte, maar de 
commissie adviseerde ook hier de 
topgevels los te houden van de zinken 
opbouw. Dit zal de waarde van het pand 
ten goede komen.

De Drie Groene Eikels, eerste plan

De Drie Groene Eikels, bestaande situatie

De Drie Groene Eikels, definitief plan
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Planverandering leidt tot behoud 
historische loodsen
Voor Wierdijk 31 werd in 2015 een geheel 
nieuw plan gemaakt omdat sloop van de 
oude bebouwing leidde tot relatief hoge 
kosten voor een archeologisch onderzoek. 
De bestaande bedrijfsgebouwen worden 
nu gerenoveerd en gedeeltelijk van de kap 
ontdaan. Aan de Wierdijkzijde wordt een 
nieuwe woning boven de loodsen gebouwd 
in eigentijdse architectuur. De dichte 
wanden en de dubbele kap worden 
bekleed met zink. In de kopgevels wordt 
veel glas verwerkt. De commissie 
reageerde enthousiast op dit plan waarbij 
enerzijds de karakteristieke loodsen 
worden gerespecteerd en gerestaureerd en 
anderzijds een goed gelede eigentijdse 
toevoeging wordt gerealiseerd. Dit plan 
geeft een meerwaarde aan de straatwand. 
Zink is in dit geval een passend materiaal. 
Het is helaas nog onzeker of dit plan nog 
gerealiseerd wordt.

Nieuwbouw in Gommerdijk West-west
Voor het gebied van Gommerdijk West-
west geldt een beeldkwaliteitplan dat 
voorschrijft dat de bebouwing moet 
refereren aan de binnenstad. Bij een plan 
aan het Tuindershof 17 constateerde de 
commissie dat het plan nog niet aan de 
beeldkwaliteitscriteria voldeed. De 
voorgevel moest meer als pronkgevel zich 
onderscheiden ten opzichte van de 
zijgevels. Het is daarbij noodzakelijk dat de 
voordeur in de voorgevel komt. Daarnaast 
is een klein hoogte verschil nodig ten 
opzichte van de goothoogte bij de buren. 
De ramen dienen verticaal geleed te zijn, 
waarbij de pui hoger is dan de verdieping. 
Er wordt wederom een lijstgevel met 
schilddak voorgesteld terwijl eigenlijk 
wenselijk zou zijn volgens het 
beeldkwaliteitplan dat er meer variatie in 
geveltype zou ontstaan. Op grond van het 
beeldkwaliteitplan kan de commissie dat 

echter niet voorschrijven. De commissie 
adviseerde deze aspecten te verwerken in 
een bijgesteld plan. Dit plan kreeg de 
volgende vergadering een positief advies. 
Overigens vraagt de commissie zich af of 
en buitenwijk qua structuur goed past bij 
de binnenstad als referentie kader. 

Een nieuw plan voor Wierdijk 31 is een mix van restauratie van de oude loodsen en eigentijdse nieuwbouw van een 
woning boven de de loodsen aan de Wierdijkzijde

De referentie met de binnenstad blijkt in de praktijk moeizaam realiseerbaar. Er worden veel panden met schilddak en 
geprofileerde gootlijst ingediend
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De commissie had veel waardering voor het initiatief het oude veilinggebouw te gebruiken voor appartementen 

Korte Tuinstraat, oud plan Korte Tuinstraat, gewijzigd plan

Opvallende bouwinitiatieven in de 
Boerenhoek
Behalve de hiervoor genoemde 
bouwplannen deden zich in de Boerenhoek 
nog twee noemenswaardige initiatieven 
voor. Ten eerste was er herbestemming van 
het oude veilinggebouw aan de 
Admiraliteitsweg en goed te zien vanaf de 
Burgwal. Het gebouw met de 
karakteristieke sheddaken zou gerenoveerd 
worden tot vijf woningen. Het was een 
fraai plan dat in 2016 niet haalbaar bleek, 
maar er volgde wel een ander 
renovatieplan dat ongetwijfeld in het 
jaarverslag van 2016 aan de orde zal 
komen. Daar vlakbij aan de korte Tuinstaat 
deed zich een opvallend schetsplan voor 
een de nieuwbouw van 7 woningen op het 
terrein van een te slopen bedrijfscomplex. 
Er was overleg geweest met 
stedenbouwkundig adviseur van de 
gemeente. Die heeft aangegeven dat 
verdere verbreding van het straatprofiel, 
dan bij de bestaande teruggezette woning, 
niet wenselijk is. Tevens zijn 
stedenbouwkundige richtlijnen meegeven 
voor de achterzijden omdat deze grenzen 
aan het water van de Burgwal. De 
commissie constateerde dat het plan een 
grote verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit kan betekenen. De commissie 
onderschreef de stedenbouwkundige 
uitgangspunten. Het voorliggende 
schetsplan is meer een massa studie met 
individuele woningen en twee-onder-één-
kap woningen. De commissie stelde dat 
het moet gaan om een straatwand van 
individuele woningen; twee-onder-één-kap 
woningen zijn hier qua architectuur minder 
wenselijk. Zowel bij de voorzijde als de 
achterzijde gaat het om individualiteit en 
parcellering. Daar een definitief 
vooralsnog niet aan de orde is gaan we nu 
niet verder in op dit veelbelovende 
initiatief.
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Inrichting Openbare ruimte
In 2015 zijn diverse plannen over nieuwe 
beschoeiingen en bruggen in de commissie 
behandeld. Er is ambtelijk een consistent 
beeldkwaliteitsplan voor nieuwe bruggen 
en beschoeiingen opgesteld om tot meer 
uniformiteit te komen. De vormgeving van 
de bruggen en beschoeiing in de 
binnenstad blijft echter gebaseerd op de 
historische situatie. In juni werd een plan 
voor nieuwe damwanden langs openbaar 
water in de commissie behandeld. De 
commissie constateerde dat de locatie van 
grote invloed is op de ruimtelijke kwaliteit 
van de omgeving. Op basis van de 
verstrekte gegevens was het niet duidelijk 
hoe de voorgestelde glasvezel damwand 
zich zal manifesteren ten opzichte van de 
huidige houten kade. Uitgangspunt is dat 
de huidige kwaliteit van de omgeving 
minimaal wordt gehandhaafd. 

Er werd de volgende vergadering een 
uitgebreide toelichting gegeven door de 
heer De Winter. Er is gezocht naar een 
materiaal dat hout kan vervangen en 
duurzaam is. Glasvezel versterkt polyester 
is zo’n materiaal. Dit materiaal heeft een 
holle structuur en is gemakkelijk te 
plaatsen. Met name op de scheiding van 
water en lucht is het veel duurzamer dan 
hout. De polyester ‘planken’ hebben een 
soort messing-groef structuur. Over de 
bovenzijde wordt een brede slof geplaatst. 
Men vond dit vooral fraaier dan de 
bekende stalen damwandprofielen. De 
hoogte wordt in de hoek van de Laars 
tussen de twee brugaanlandingen lager en 
wordt met een flauw grastalud afgewerkt. 
Twee bomen moesten voor de druk op de 
beschoeiing voor de druk gerooid worden.

De commissie begrijpt de keuze voor het 
materiaal maar vroeg zich af of de 
kleurstelling niet te donker is en of het 
glimmende uiterlijk niet voorkomen kan 

worden. De vertegenwoordiger van de 
gemeente stelt dat de definitieve kleur nog 
niet vast staat maar uitgangspunt is een 
antraciete kleurstelling en het 
materialisering zal snel dof worden. De 
commissie heeft hier geen bezwaar tegen 
als dit neigt naar de vergrijzende kleur van 
hardhout. Naar deze kleurstelling wordt 
inderdaad gestreefd. De commissie heeft 
uit oogpunt van ruimtelijke kwaliteit geen 
bezwaar tegen het materiaal en gaf een 
positief advies. 

Toelichting op het plan voor de vernieuwing van beschoeiingen en bruggen door de gemeente.
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Nieuwbouw
ENZA Zaden 
Voorbeeldige planontwikkeling deed zich voor bij ENZA aan de Haling. 
Al eerder gaven we aan dat er een gedegen en consistent beeldkwaliteitplan 
was opgesteld door Bügel Hajema dat in 2014 werd gepresenteerd. In 2015 
werden er drie plannen voor gefaseerde nieuwbouw bij ENZA behandeld. In 
maart was dat het nieuwe kassencomplex en in april een bouwplan voor fase 
3.4 en 5 van de bedrijfsgebouwen. De architecten AAB Nederland lichtten 
steeds het uitgewerkte plan toe met een pp presentatie. 

In december volgde een bouwplan voor de derde fase van de nieuwbouw op 
het complex van ENZA. Het is een tweelaags gebouw dat deels in en volgde 
fase wordt verhoogd naar een drielaags gebouw. Er komt in dit bouwdeel 
een centrale ruimte met atrium. Het gebouw is een deel waar zakenrelaties 
ontvangen kunnen worden. Er is daarom ook een herkenbare entree 
ontworpen. Deze voor deze entree waren nog twee varianten. Een lage en 
verhoogde vijfhoekige toren. De commissie constateerde dat ook deze fase 
weer veel kwaliteit aan het complex toe voegt en dat het ontwerp het eerder 
gepresenteerd beeldkwaliteitplan goed volgt. De commissie adviseerde te 
kiezen voor de hogere toren om duidelijk een herkenbaar element aan het 
complex toe te voegen. De lage variant zal wegvallen tussen de gebouwen. 
De commissie adviseert bij de inrichting van de buiten ruimte rekening te 
houden met een aparte wandelroute gescheiden van de rijweg. De architect 
gaf aan dat dit al de bedoeling was. Het advies van de commissie werd 
opgevolgd.

Hoog kwalitatieve plan voorbereiding en uitwerking bij nieuwbouw ENZA
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4.1 Pact van West-Friesland
In het Pact van West-Friesland de ambitie is 
vastgelegd om binnen vijf jaar tot de top 
10 van meest aantrekkelijke regio’s te 
behoren. Dit wil men bereiken door via 
regionale samenwerking de regio te 
versterken op het gebied van wonen, 
werken, bereikbaarheid, onderwijs en vrije 
tijd. Er wordt vanuit een gezamenlijk 
gedragen ambitie, waarbij ook de 
Provincie een rol speelt een structuurschets 
West-Friesland opgesteld die deze 
doelstellingen in de vorm van projecten 
concreet moet maken. Er zijn - raadsbrede 
bijeenkomsten gehouden waarin raad- en 
commissieleden inhoud, vorm en proces 
hebben aangegeven waar een 
kaderstellende notitie aan moet voldoen. In 
2015 is de kaderstellende notitie akkoord 
is bevonden en dit onderwerp structureel 
op de agenda blijft van de Portefeuille 
houders RO van de 7 Westfriese 
gemeenten. 

In Enkhuizen is het bestaande beleid is 
opgenomen in de zogeheten ‘Basisnota 
Beleid’. Hierin staan de uitgangspunten 
voor het ruimtelijke beleid dat vastgelegd 
wordt in de verschillende bestemmings-
plannen. De nota Basisbeleid is in 2011 
vastgesteld en is gebaseerd op de 
Stadsvisie 2030.

Richtinggevende uitspraken die relevant 
zijn voor bestemmingsplannen: 

•  Enkhuizen brengt samenhang aan in 
de fysieke structuur van de stad door te 
kiezen voor concentratiegebieden en 
goede verbindingen. 

 

•  De binnenstad en de wijken zijn geen 
concurrerende gebieden, maar vullen 
elkaar goed aan. Enkhuizen benut en 
versterkt de bestaande verbindingen 
tussen binnen- en buitenstad, zowel 
voor bewoner als toerist.  

•  De binnenstad wordt alleen vernieuwd 
op de vlakken waar dit aansluit bij de 
cultuurhistorische waarden en waar dit 
leidt tot kwaliteitsverbetering.

•  De laatste uitspraak is uiteraard 
belangrijk voor het welstandsbeleid. 
Daaruit spreekt de ambitie van 
Enkhuizen vooral op historische en 
ruimtelijke kwaliteit te sturen.

4.2 Welstandsbeleid
De geactualiseerde ‘Welstandsnota 
Enkhuizen 2013’ is in de raadsvergadering 
van 1 oktober 2013 vastgesteld en direct 
na de publicatie in werking getreden.

De welstandsnota bevat het toe te passen 
beoordelingskader voor de 
welstandsadvisering bij bouwplannen. 
De welstandsnota is geactualiseerd aan de 
hand van stedenbouwkundige 
ontwikkelingen en juridisch en procedureel 
aangepast aan de huidige wetgeving 
(Wabo en WRO). 

Een nieuwe actualisatie zal in het kader 
van de nieuwe Omgevingswet gewenst 
zijn.

Als aanvulling op de welstandscriteria in de 
nota over zonnepanelen is in Januari 2015 
een schriftelijk advies gegeven over  de 
dakpannen met zonnecellen in de 
historische  binnenstad. 

Hoofdstuk 4
Omgevingskwaliteit 
en beleid 

4.3 Erfgoedbeleid
Enkhuizen kent geen integrale nota voor 
erfgoedbeleid. Er wel een aparte nota voor 
archeologie beleid. Het erfgoed beleid 
wordt wat betreft het beschermd 
stadsgezicht geregeld in de 
bestemmingsplannen voor de binnenstad. 

De gehele binnenstad inclusief de 
schootsvelden an de buitenzijde van de 
vestingwerken zijn beschermd stadsgezicht. 
Er is in dit gebied bijzonder 
welstandsbeleid. 

De plannen die een wettelijk 
monumentenadvies vereisen, worden eerst 
in de centrale erfgoedcommissie van 

MOOI Noord-Holland behandeld en 
vervolgens voor een welstandsadvies in de 
welstandscommissie van Enkhuizen. Bij de 
behandeling in monumentencommissie is 
er altijd een adviseur van de Historische 
Vereniging Oud Enkhuizen aanwezig. Er 
zijn in 2015 14 monumentenaanvragen 
behandeld.

De volgende monumenten kwamen zijn in 
2014 in de welstandscommissie 
behandeld: 

•  Noorderweg 19, 
  vergroten woning
•  Westerstraat 19, 
  plaatsen reclame-uiting

Een zorgvuldige eigentijdse aanbouw aan de achterzijde is volgens de commissie in het beschermd stadsgezicht 
goed mogelijk en draagt bij aan het behoud van het historische pand. 

Noorderweg 19 zijgevel oud Noorderweg 19 zijgevel nieuw
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•  Zuider Havendijk 292, 
  dakkapellen
•  Kaasmarkt 4-6, 
  gevelreclame
•  Harpstraat 4, 
  verbouwen/ restaureren pand
•  Vijzelstraat 69-71, 
  verbouwen/ restaureren pand
•  Westerstraat 30, 
  3 vlaggen aan de gevel
•  Kaasmarkt 2, 
  aanbouw aan achterzijde
•  Westerstraat 130, 
  Wijzigen achtergevel
•  Westerstraat 29 / Zuiderkerksteeg 14 

verbouwen tot 2 appartementen
•  Westerstraat 127/ Patershof, 

verbouwen tot 3 appartementen
•  Torenstraat 22-24, 
  gevelreclame
•  Breedstraat 166, 
  plaatsen 2 dakramen
•  Westerstraat 55, 
  wijzigen zijgevel
•  Stationsplein 2, 
  windschermen bij stationsgebouw

4.4 Op weg naar de Omgevingswet 
De nieuwe Omgevingswet die – als alles 
volgens planning verloopt - in 2018 van 
kracht wordt, bundelt al het omgevings-
gerelateerde recht in één wet. De nieuwe 
Omgevingswet biedt mooie kansen voor 
modernisering van het ruimtelijk 
kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsadvisering. 
Mooi Noord-Holland is nauw betrokken bij 
de ontwikkeling en implementatie van de 
wet. De gereedschapskist van de 
Omgevingswet bevat zes kerninstrumenten 
verdeeld over drie compartimenten: 
beleidsinstrumenten, regelende 
instrumenten en vergunnende 
instrumenten. Hoe het ruimtelijk 
kwaliteitsbeleid over deze instrumenten 
wordt verspreid is aan de gemeenten en 
provincies zelf. 

Een heldere inspirerende omgevingsvisie is 
uiteraard cruciaal. Een bestuur dat niet 
alles met regels dicht wil timmeren, heeft 
een democratisch vastgestelde visie op de 
omgevingskwaliteit nodig. In het 
omgevingsplan worden vervolgens alle 
regels vastgelegd. De regels met 
betrekking tot ruimtelijke kwaliteit kunnen 
vaak abstract en globaal zijn, aangevuld 
met uitwerkingen in een beleidsnota. Een 
ontheffingsmogelijkheid is van belang, 
liefst gekoppeld aan een kwalitatieve 
beoordeling. 

De welstandscommissie en de 
monumentencommissie worden in de 
Omgevingswet vervangen door een 
verplichte ‘gemeentelijke adviescommissie’ 
die tenminste advies uitbrengt over 
wijziging van rijksmonumenten. Deze 
adviescommissie kan ook worden ingezet 
als een brede commissie voor 
omgevingskwaliteit, die ook aspecten van 
cultuurhistorie, welstand, landschap, 
stedenbouw en infrastructuur behandelt. 
Zelfs verdergaande integratie met milieu, 
water etc. is 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 is al bezig met 
voorsorteren op de Omgevingswet. De 
commissieleden zijn in 2015 op 
verschillende 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. 

Het voormalige pakhuis Harpstraat 4 werd gerenoveerd tot appartementengebouw.
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Van bollenschuur
naar appartementengebouw
Het betreft een herbestemming van een bollenschuur aan het Westeinde uit 
1929 naar 14 appartementen waarbij de oorspronkelijke schuur zo veel 
mogelijk wordt hersteld. Op het terrein zijn nog vier gebouwen aanwezig 
waarvan er twee worden geamoveerd. De bollenschuur krijgt twee 
woonverdiepingen plus een woonzolder.

De massa zou qua uitstraling gelijk blijven, de kap bleef ook intact maar het 
onderliggende volume zou door de opening tot goothoogte worden gesplitst 
in twee volumes waardoor ongeveer in het midden een onderdoorgang 
ontstaat voor een trappenhuis met de entrees naar de appartementen. De 
commissie was verheugd over het voorgenomen plan, maar had bezwaar 
tegen de knip in het volume. Hierdoor wordt toch de uitstraling van de 
bollenschuur teveel aangetast. 

Bij de tweede behandeling was het schetsontwerp gewijzigd. De grote 
doorlopende opening was verdwenen in die zin dat de opening nu aan de 
westzijde verkleind was en dat aan de oostzijde nu de oorspronkelijke gevel 
hersteld wordt. 

De commissie constateerde dat het plan verbeterd is, maar bleef de grote 
opening  aan de westzijde betreuren. De commissie adviseerde duidelijkheid 
te scheppen over de bestemming en mogelijk de indeling van de het pand te 
heroverwegen. In 2016 is het complex overgenomen door een 
woningbouwcorporatie en een gewijzigd schetsplan voorgelegd. We komen 
hierop in het volgende jaarverslag op terug.
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5.1 Werken aan een mooi Enkhuizen 
De commissie merkt dat een constructieve 
opstelling om te werken aan een mooi 
Koggenland op brede steun kan rekenen, 
niet alleen onder professionals in de 
ruimtelijke ordening, maar ook bij de 
meeste planindieners en de bewoners
.  
De commissie concludeert dat ze haar 
grootste meerwaarde heeft in die gevallen 
waarin publieke en private belangen 
botsen en het voeren van gesprekken met 
initiatiefnemers noodzakelijk is om de 
belangen bij elkaar te brengen. Het beste 
resultaat ontstaat als de commissie in staat 
wordt gesteld vanaf een vroeg moment 
mee te denken over de ruimtelijke kwaliteit, 
samen met de lokale ambtelijke 
specialisten op het terrein van landschap, 
stedenbouw en erfgoed. 

5.2 Aanbevelingen
De ervaringen en inzichten die in 2015 zijn 
opgedaan, leiden tot de volgende 
aanbevelingen:

•  De commissie adviseert de naam van 
de commissie te wijzigen in Advies 
commissie Omgevingskwaliteit. Deze 
naam geeft duidelijker aan waar de 
commissie voor staat in het zicht van 
de nieuwe Omgevingswet.

•  De commissie adviseert ook voor 
inrichtingsadviezen voor de openbare 
ruimte van de kennis en ervaring van 
de commissie gebruik te maken en 
voor stedenbouwkundige zaken als 
klankbord te gebruiken. 

  Bij beschoeiingen en bruggen gebeurt 
dit al.

•  De commissie adviseert de kennis van 
de locale situatie te vergroten door bij 
bouwplannen voor het beschermd 
stadsgezicht een deskundige met 
kennis over de locale 
bouwgeschiedenis als adviseur aan de 
commissie toe te voegen.

•  Hoewel het nog even duurt voor de 
nieuwe Omgevingswet in werking 
treedt, adviseert de commissie de 
gemeente om tijdig hierop in te spelen. 
Vanuit Mooi Noord-Holland wordt 
hierbij alle nodige informatie en 
ondersteuning aangeboden. 

5.3 Tot slot 
Als commissie werken wij met veel plezier 
voor de gemeente Enkhuizen. De 
samenwerking met de ambtenaren en het 
College van B&W is open en prettig. We 
houden elkaar scherp. 

Graag nodigen we alle belangstellenden 
uit om in 2016 een vergadering van de 
welstandscommissie Enkhuizen bij te 
wonen. 

  

Hoofdstuk 5
Conclusies 
en aanbevelingen   

Helaas bleek dat behoud van het hoekpand Vissersdijk 39 hoek Wiedesteiger niet haalbaar was. De commissie betreurt 
het houten tussendeel en de kleur van de dakpannen die afwijken van het advies!
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