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OMGEVINGSKWALITEIT IS VOOR IEDEREEN. DE BEHOEFTE AAN 

GOEDE OMGEVINGSKWALITEIT KOMT NIET VOORT UIT EEN 

THEORETISCH SCHOON HEIDSIDEAAL MAAR UIT HET BEWUST-

ZIJN DAT EEN MOOIE LEEFOMGEVING MAATSCHAPPE LIJKE 

BETEKENIS HEEFT. MOOI IS WAT MENSEN WAARNEMEN EN 

POSITIEF WAARDEREN, DIT VRAAGT OEFENING, INZICHT EN 

BEGELEIDING, MAAR KAN LEIDEN TOT NIEUWE INZICHTEN 

OVER WAT MOOI ZOU KUNNEN ZIJN. EEN MOOIE  

OMGEVING IS VERRIJKEND VOOR JONG EN OUD.
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Busstation Schiphol Noord door Claessens Erdmann architects & designers, 
ingezonden voor de Arie Keppler Prijs 2016.
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2016 was een bijzonder jaar. We vierde het 100-jarig jubileum van onze 
organisatie. Met een enorme kaart van Noord-Holland reisde we door de 
provincie en vroegen we op een creatieve manier aan bestuurders, ambtenaren, 
ondernemers en bewoners wat zij mooi vinden aan hun leefomgeving. Het heeft 
ons een schat aan inzichten en een inspirerende voorbereiding op de nieuwe 
Omgevingswet opgeleverd.

Langzaam maar zeker bereiden wij ons ook op andere manieren voor op de 
komst van de omgevingswet. Onze gemeenten praten over omgevingsvisies,  
meer integrale werkwijzen, grotere ruimte voor initiatief en maatwerk.  
Elke gemeente heeft zo langzamerhand wel een aantal mensen aangewezen die 
de transitie naar het nieuwe stelsel gaan trekken.  
Een van de kerndoelstellingen van de nieuwe wet is ‘goede omgevingskwaliteit’. 
De algemene zorgplicht voor een goede omgevingskwaliteit is een van de grote 
vernieuwingen van de Omgevingswet. Die zorgplicht beweegt zich dus tussen 
publiek en privaat belang. Om goede omgevingskwaliteit te bereiken moeten 
private en publieke ambities, wensen en belangen elkaar treffen. Dat moet je 
organiseren met een transparant proces waarin gezocht kan worden naar de 
beste kwaliteit. Een proces waarin maatschappelijke participatie kan plaatsvinden 
en waarin kwaliteitsgesprekken met deskundigen gevoerd kunnen worden, op 
basis van de wensen van de initiatiefnemer en de democratisch vastgestelde 
beoordelingskaders. 
Als onafhankelijk adviseur van uw gemeente zien wij dat samen brengen van 
publieke en private belangen door middel van een constructieve dialoog, als onze 
belangrijkste opdracht. Het beste resultaat ontstaat als onze onafhankelijke 
adviseurs 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 architectuur, landschap, stedenbouw en erfgoed.

In dit jaarverslag leggen we verantwoording af over hoe wij ons werk hebben 
georganiseerd en uitgevoerd. Wij zij daar trots op en hopen dat u dat met 
genoegen leest.

Hans Krieger, 
voorzitter bestuur MOOI Noord-Holland
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1. 
ONTWIKKELINGEN IN  
DE ORGANISATIE



“DE OUWE, TROUWE STATIONSWEG;  

HISTORISCH MOOI. ZEKER IN DE HERFST,  

MAAR VOOR MIJ ALTIJD.”

Inzending voor de Collectie MOOI in Noord-Holland  
door Hans uit Heerhugowaard.

1.1 Over MOOI Noord-Holland

Mooi is van iedereen
Mooi is niet onveranderlijk. Er is geen absoluut en onverbiddelijk mooi. 
Mooi wordt waargenomen en gewaardeerd op een bepaalde plek, in een 
concrete situatie. Wat je mooi vindt heeft met persoonlijke smaak te maken 
en wordt ook bepaald door je sociale en culturele achtergrond. Daarom is 
het verhelderend om over mooi te praten. We hebben er veel woorden 
voor maar we zijn het eigenlijk verrassend vaak eens.
-  Uit: 10 OVER MOOI; 10 agendapunten naar goede omgevingskwaliteit

MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit probeert door middel van 
omgevingsadviezen, proces- en ontwerpbegeleiding, beleidsontwikkeling en het 
delen van relevante kennis, omgevingskwaliteit in Noord-Holland te bevorderen 
en te behouden. Dit doen wij door op verschillende momenten in planprocessen 
gespecialiseerde vakmensen voor commissies, kwaliteitsteams en projecten te 
leveren. Van een kleine verbouwing tot een grote stedelijke of landschappelijke 
ingreep: onze inbreng is altijd deskundig, creatief en constructief. 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 en hierdoor herkenbaar voor een bredere doelgroep. 

We maken hierbij gebruik van de kennis en ervaring van circa 60 omgevings-
adviseurs die allen vanuit verschillende vakinhoudelijke invalshoeken en 
specialismen — stedenbouw, planologie, landschap, cultuurhistorie en 
architectuur — adviseren, vanuit dezelfde passie en gedrevenheid voor de 
ontwikkeling van goede omgevingskwaliteit. 

In 2016 vierde we onze 100ste verjaardag. Met deze rijke erfenis gaan we 
vooruit, samen met alle betrokkenen in Noord-Holland. 
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1.2 Bestuur en organisatie 

Bestuur
Het bestuur van MOOI Noord-Holland 
bestond in het jaar 2016 uit de 
volgende personen: 
-  Hans Krieger, wethouder gemeente 

Purmerend (voorzitter) 
-  Evert Vermeer 

(penningmeester/vicevoorzitter)
-  drs. Irmgard van Koningsbruggen,  

architectuurhistoricus 
- ir. Marc Reniers, architect
-  Ronald Vennik, wethouder  

gemeente Velsen 
-   Jeanine van Pinxteren,  

dagelijks bestuurder stadsdeel  
centrum Amsterdam 

Mutaties
In 2016 trad wethouder Ronald Vennik toe 
tot het bestuur, Rob van Leeuwen is op 
1 januari 2016 op zijn verzoek terugge-
treden. Ten behoeve van de viering van 
het 100 jarig jubileum heeft hij voor de 
stichting  opgetreden als curator van het 
project OVERMOOI. Hij zal vanaf februari 
2017 weer toetreden tot het bestuur.

Organisatie
Stafmedewerkers 
- drs. ing. Jef Mühren, directeur 
- drs. Dorine van Hoogstraten,  
 strategisch beleidsadviseur
-  Dick van Kampen,  

financieel administrateur
-  Marlous Ruiter, BA,  

medewerker communicatie
- Florine van der Does, BA,  
 bureaucoördinator 
-  drs. Willy Meekes,  

commissie coördinator
-  Mariëtte Bruin-de Groot,  

commissie coördinator
-  drs. Emmy Kanon, beleidscoördinator
-  drs. Ingrid Langenhoff,  

beleids coördinator
- Henk de Visser, beleidscoördinator 
-  Ana van der Mark, MA,  

beleids coördinator monumenten

Stagiaire   
- Primo Reh, student erfgoedstudies  
 van 1 februari t/m 23 september 2016
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Planbehandeling in de Welstandscommissie Wijdemeren.

1.3 Adviseren over omgevingskwaliteit 

De leefomgeving is de plek waar je woont, werkt, verblijft of leeft. Als je geluk 
hebt, is dat een mooie plek. Een mooie buurt heeft economische waarde en is 
gezond, veilig en duurzaam. Mensen houden van zo’n plek en gaan er zorgvuldig 
mee om. Het groeiende inzicht in wat ‘mooi’ gevonden wordt en hoe we dat 
zichtbaar en bespreekbaar maken, speelt daarbij een belangrijke rol. 

MOOI Noord-Holland biedt ondersteuning bij dit groeiproces. Wij doen dit altijd 
uit het publieke belang. Onze adviseurs slaan een brug tussen regelgeving, beleid 
en gewenste veranderingen. In 2016 faciliteerde en organiseerde MOOI 
Noord-Holland voor 34 Noord-Hollandse gemeenten adviescommissies voor 
ruimtelijke kwaliteit. Wij bieden betrokkenheid, professionaliteit en onafhankelijk-
heid en onze kring van adviseurs omvat alle ruimtelijke disciplines. 

MOOI Noord-Holland is er van overtuigd dat er de komende jaren meer  
behoefte zal ontstaan aan multidisciplinaire denkkracht op het terrein van 
ruimtelijke kwaliteit. Dit om goede afwegingen te kunnen maken en private en 
publieke belangen bij elkaar te brengen, om goede omgevingskwaliteit te 
realiseren en burgers het gevoel te geven dat dit wordt gedaan om  
maatschappelijke meerwaarde te creëren. 
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1.3.1 Beleidsontwikkeling 

“We willen mensen bewust maken van de kwaliteit van hun omgeving, zodat 
ze bij elke ingreep bedenken hoe het kan bijdragen aan nieuwe kwaliteit, 
om Noord-Holland nog mooier te maken.“ 
- Jef Mühren, directeur MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit

Aanloop naar de Omgevingswet
In veel gemeenten is de op handen zijnde herziening van het omgevingsrecht met  
de komst van de Omgevingswet echt in het vizier gekomen. Veel gemeenten wijzen 
functionarissen aan die de implementatie van de wet gaan trekken, inclusief de 
cultuurverandering die nodig is. MOOI Noord-Holland investeert actief om een 
betrouwbare kennispartner op dit terrein te zijn.
De Omgevingswet wordt op zijn vroegst van kracht in 2019. In 2016 is er meer 
duidelijkheid gekomen over de inhoud van de wet en de vier bij behorende  
algemene maatregelen van bestuur. Begin 2017 is ook het ontwerp van de  
Invoeringswet gepubliceerd. Het Actieprogramma Aan de slag met de  
Omgevingswet (www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl) geeft veel nuttige 
informatie en biedt gemeenten de mogelijkheid om (financiële) ondersteuning  
te vragen voor implementatieprojecten. 

De eerste stap op weg naar de Omgevingswet is praten over de gewenste o m-
gevingskwaliteit, wiens belang dit is en wie er over gaat. Dat biedt kansen voor een 
maatschappelijke dialoog op gebiedsniveau: welke kwaliteit is er al, welke daarvan 
willen we beschermen en waar is ruimte voor het scheppen van nieuwe kwaliteit? 

Wie zijn de actoren en wie voert regie? Deze vragen moeten worden beantwoord  
in de omgevingsvisie en vervolgens worden uitgewerkt in het omgevingsplan.  
Veel gemeenten zijn inmiddels gestart, bijvoorbeeld door met een gemeentelijke 
omgevingsvisie te beginnen. Graag praten wij hier in een vroeg stadium over mee:  
de basis voor ruimtelijke kwaliteit begint op dit niveau.

Bijeenkomst met bewoners voor de leidraad ruimtelijke 
kwaliteit Kleurenbuurt in Zaandam.

Kans voor integrale benadering
Omgevingskwaliteit is, nog meer dan het veelgebruikte ‘ruimtelijke kwaliteit’,  
te zien als balans tussen gebruikswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde.  
Het zijn nog steeds de eeuwenoude begrippen van Vitruvius, waarbij hij nadruk-
kelijk zei dat het gaat om synthese van deze drie, waarbij het één het ander niet 
overheerst. Praten over de gewenste omgevingskwaliteit biedt een uitgelezen  
kans om doelstellingen uit verschillende sectoren samen te brengen. Dan kan  
een integrale benadering ontstaan: een duurzame stad is ook een gezonde stad; 
in een mooie omgeving zijn mensen gezonder; waterveiligheid kan bijdragen aan 
belevingswaarde; her ontwikkeling van erfgoed is vaak de motor voor vernieuwd 
eigenaarschap. Enzovoorts. 
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OOK Mooiwaarts
MOOI Noord Holland investeert in een goede borging van ruimtelijke kwaliteit in  
de toekomst door actieve betrokkenheid bij de ontwikkelingen rond de komst van de 
nieuwe omgevingswet. In 2012 waren wij mede-initiatiefnemer van MOOIWAARTS, 
pleidooi voor een waardevolle leefomgeving. In het verlengde daarvan participeren 
wij nu, onder regie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, in OOK Mooiwaarts , een 
concrete vakinhoudelijke bijdrage aan het nieuwe Omgevingsplan. Het project kreeg 
de titel OOK (Omgevingsplan Op Kwaliteit). Centraal staat de vraag hoe ruimtelijke 
kwaliteit — of in de termen van de omgevingswet ‘goede omgevingskwaliteit’ — als 
basis voor het omgevingsplan kan dienen, in plaats van te figureren aan de zijlijn.  
Er werd een denkwerkteam samengesteld, met daarin negen vertegenwoordigers  
van de regionale adviesorganisaties van Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland, de 
stedenbouwkundige bureaus die samenwerken in het Kennislab Omgevingswet en 
de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Ingrid Langenhoff was in dit team project-
leider voor MOOI Noord-Holland. Samen onderzochten zij kansrijke denkrichtingen 
en scenario’s voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit. Een eerste stelling is dat een 

omgevingsplan alleen ‘op kwaliteit’ kan zijn als het is ingebed in een stevig en 
samenhangend stelsel van gedeelde zorg voor een goede omgevingskwaliteit;  
het kwaliteitsstelsel. Kwaliteit ontstaat niet door regels maar kwaliteit is vooral 
mensenwerk. Kwaliteit ontstaat in dialoog met alle actoren, als onderdeel van  
een integrale manier van werken en als uitkomst van een proces. 

In 2017 zullen we de eerste resultaten van OOK aanbieden aan gemeenten:  
een schetsboek, met daarin tien principes voor een omgevingsplan waarin de 
ruimtelijke kwaliteit goed is ingebed en waarmee een stap wordt gezet naar een 
integrale benadering van omgevingskwaliteit. Ook organiseren wij bijeen komsten, 
presentaties en workshops voor bestuurders en ambtenaren over de omgevings-
wet. Regelmatig geven wij uitleg over ons werk in relatie tot de komst van de 
Omgevingswet aan gemeenteraden. Ons doel is de gemeenten in Noord-Holland 
optimaal te ondersteunen bij de inrichting van modern om gevingsbeleid. 

In de Memorie van Toelichting van de omgevingswet (pag. 63) wordt 
uitgelegd dat omgevingskwaliteit duidt op het belang van aspecten als 
cultureel erfgoed, architectonische kwaliteit van bouwwerken, stedenbouw-
kundige kwaliteit en kwaliteit van natuur en landschap. Het gaat daarbij 
zowel om de menselijke beleving van de fysieke verschijningsvormen als 
om de intrinsieke waarden die de maatschappij toekent aan de identiteit 
van gebieden en aan dier- en plantensoorten. 

1.3.2 Kwaliteitsgesprekken

MOOI Noord-Holland faciliteert omgevingsgesprekken op allerlei manieren.  
In een goed omgevingsgesprek worden regels niet ingezet om te toetsen maar 
worden belangen van initiatiefnemers zo goed mogelijk afgestemd op de  
belangen van omgeving . 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 ervenconsulent. 
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. Naast de ervenconsulent participeert  
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Plankaart ervenconsulentadvies voor Schermerdijk 1 in Oudorp gemeente Alkmaar.  
Het planvoornemen van de eigenaren is om op het erf 3 nieuwe woningen te bouwen 

en zelf in één van de woningen te gaan wonen.

MOOI Noord-Holland ook in het Team Erfkwaliteit in de Noordkop. Samen met  
de Provincie Noord-Holland, gemeenten, Greenport, het ontwikkelingsbedrijf 
Noord-Holland-Noord en andere betrokkenen wordt intensief gezocht naar  
inspirerende pilotprojecten bij transformaties in het landelijk gebied. In 2016  
zijn er 4 pilotprojecten begeleid.

1.3.3 Procesbegeleiding

MOOI Noord-Holland wordt regelmatig door aangesloten gemeenten gevraagd 
de supervisie te organiseren en adviseurs te leveren die verantwoordelijk zijn voor 
de planbegeleiding en -beoordeling door supervisoren of kwaliteitsteams om zo 
een gestroomlijnd planproces te waarborgen. Door inzet van adviseurs bij de 
vroege begeleiding van de plannen kan het traject van de advisering in de 
commissies 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 beoordelingsprincipes en bevindingen van zijn/haar 
 werkzaamheden 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 adviescommissie wanneer de gemeente zelf een 
supervisor aanstelt. 
In verschillende kwaliteitsteams wordt het secretariaat door MOOI Noord-Holland 
gefaciliteerd.
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Jaarlijkse bijeenkomst voor erfgoedadviseurs van MOOI Noord-Holland op 
Duin en Bosch in Bakkum gemeente Castricum. 

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, 
landschapsarchitect en stedenbouwkundige)

Bloemendaal: Beoordelingscommissie Park Brederode en Q-team Haringbuys
(MOOI Noord-Holland: ing. Nico Zimmermann, architect) 

Bloemendaal: Kwaliteitsteam Marine Hospitaalterrein
(MOOI Noord-Holland: ir. Anke Zeinstra, architect en Marlies van Diest,  
landschapsontwerper)

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

Castricum: K-team Duin en Bosch 
(MOOI Noord-Holland: Marleen van Driel, architect)

Castricum: Q-team Limmer Linten
(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 en Onno Vlaanderen, architect) 

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

Hollands Kroon: Supervisie Windplan
(MOOI Noord-Holland ir. Richard Colombijn,  
landschapsarchitect en stedenbouwkundige)

Hollands Kroon: Kwaliteitsteam Afsluitdijk  
(MOOI Noord-Holland Paul Kramer, architect)

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 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)

Purmerend: Supervisie Baanstee-Noord  
(MOOI Noord-Holland: ir. Richard Colombijn,  
landschapsarchitect en stedenbouwkundige)

Purmerend: Supervisie Kop van West  
(MOOI Noord-Holland: ir. Dana Ponec, architect)

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: Q-team Hoogtij
(MOOI Noord-Holland: Marlies van Diest, landschapsontwerper en  
ir. Bart Duvekot, architect)

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

1.3.4 Commissie voor Second Opinions

Wanneer belanghebbenden bezwaar hebben tegen het advies van de lokale 
gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit, kan een uitgebracht welstands-
advies voor nadere overweging voorgelegd worden aan een andere commissie.  
De MOOI Noord-Holland Commissie voor Second Opinions krijgt regelmatig 
verzoeken om een second opinion uit te brengen. In 2016 gebeurde dit slechts twee 
keer; één keer op verzoek van de gemeente Amstelveen en één keer op verzoek 
van een particulier in de gemeente Amsterdam, in het kader van een beroep- en 
bezwaarprocedure. 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 opdrachtgever of omwonenden, 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 adviescommissies van MOOI Noord-Holland. 
De samenstelling van de commissie kan op deze manier steeds worden afgestemd 
op de aard van het te behandelen plan. Ingrid Langenhoff coördineert de commissie.
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Gemeentehuis Bloemendaal in Overveen door NEXT architects en Rudy Uytenhaak 
architecten, ingezonden voor de Arie Keppler Prijs 2016.

1.3.5 Gemeentelijke adviescommissies

MOOI Noord-Holland adviseert op reguliere basis in de 
volgende gemeenten (stand per 1-1-2017)
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Aalsmeer
Amstelveen
Alkmaar 
Beemster 
Bergen
Bloemendaal
Castricum
Den Helder
Diemen
Drechterland
Edam-Volendam
Enkhuizen
Haarlemmerliede en  
Spaarnwoude
Haarlemmermeer
Heemskerk
Heemstede 
Heerhugowaard
Heiloo 

Hollands Kroon
Hoorn
Koggenland
Landsmeer
Langedijk 
Medemblik
Oostzaan
Opmeer
Ouder-Amstel
Purmerend
Schagen
Uitgeest
Uithoorn
Velsen
Waterland
Wijdemeren
Wormerland
Zaanstad 
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Commissie 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 R. Verver, afdeling Bouwen

Commissie Adviescommissie voor Ruimtelijke   
 Kwaliteit Bloemendaal
Zitting  op donderdag in de oneven weken van het jaar in 

het gemeentehuis van Bloemendaal, Bloemen-
daalseweg 158, te Overveen

Voorzitter mr. Jacob Ouderkerk 
Leden   Egon Kuchlein, architect MArch
 ir. Anke Zeinstra, architect
 ing. Maarten Fritz, monumentendeskundige
  ing. Nico Zimmermann, plv monumentendeskundige

Commissiecoördinator drs. Willy Meekes

Plantoelichters  R. van Heyst, R.P. Perquin, afdeling Bouwen en 
Wonen

 P. Schaapman, afdeling Monumenten

Commissie  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 Ouderkerk 
Leden  Egon Kuchlein, architect MArch
 ir. Anke Zeinstra, architect
 ing. Maarten Fritz, monumentendeskundige
  ing. Nico Zimmermann, plv monumenten 

deskundige 
 Brigit de Werd, burgerlid 

Commissiecoördinator drs. Willy Meekes

Plantoelichter  J. van Wanum, afdeling Bouw- en Woningtoezicht

Commissie  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 ir. Joop Slangen, architect 
Leden  ir. Anouk Vermeulen, architect
 ir. Bastiaan Gribling, architect 
 ir. Willemien van Duijn, architect

Commissiecoördinator drs. Emmy Kanon

Adviseurs  ir. F. Kaaij, stadsarchitect
 T. Weterings, stedenbouwkundig adviseur

Plantoelichters C. Paarlberg, M. Gort, M. Hoekstra,  
 Groep Uitvoering, Team Vergunningen
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Commissie 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
 Dipl. Ing. Uda Visser, architect
 ir. Martine van Vliet, landschapsarchitect

Commissiecoördinator Mariëtte Bruin-de Groot

Adviseurs ir. Frits op ten Berg, senior stedenbouwkundige
 Richard Leijen, teamleider afdeling Ruimte

Plantoelichters M. Gielens, afdeling Vergunningen
 mw. Richtsje de Boer, afdeling Vergunningen

Regio Team 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. Robbert Jan Wijntjes, stedenbouwkundige 
Leden Egon Kuchlein, architect MArch
 ir. Maarten Overtoom, architect
 ir. Marleen van Driel, 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
      
Commissie Adviescommissie voor Ruimtelijke 
 Kwaliteit Heiloo 
Zitting op maandag in de oneven weken van het jaar in  
 het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Heiloo

Voorzitter ir. Robbert Jan Wijntjes, stedenbouwkundige 
Leden ir. Maarten Overtoom, architect 
 Egon Kuchlein, architect MArch
 ir. Marleen van Driel, architect
 ing. Cees Hooyschuur, restauratiearchitect
 Bon Hoetjes, burgerlid
 Ingrid Völke, plv. burgerlid
 Wil Barendse, plv. burgerlid
 
Commissiecoördinator drs. Emmy Kanon

Plantoelichters J. Hopman, G. Twint, afdeling BWT 

Commissie 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
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Commissie  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, afdeling VVH

Commissie 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 (tot 1-7-2016)
 ir. Paul Kramer, architect-secretaris (vanaf 1-7-2016) 
 ir. Eddo Carels, architect (vanaf 1-7-2016)
 ir. Nelleke Domburg, burgerlid   
    
Commissiecoördinator Mariëtte Bruin - de Groot

Plantoelichters J. Blaauw, Bouw- en Woningtoezicht Zijpe

Commissie 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 1-7-2016)
 ir. Paul Kramer, architect-secretaris (vanaf 1-7-2016) 
 ir. Eddo Carels, architect (vanaf 1-7-2016)

Commissiecoördinator Mariëtte Bruin - de Groot

Plantoelichters D.J. Lukasse, Bouw- en Woningtoezicht 
 G. Stam, Bouw- en Woningtoezicht 
 C. Nijhuis, Bouw en Woningtoezicht 

Regio  Team Noord-Holland Zuid (Diemen, 
 Haarlemmerliede & Spaarnwoude, 
 Ouder-Amstel, Uithoorn, Wijdemeren)
Zitting op maandag in de oneven weken van het jaar in  
 het gemeentehuis van Wijdemeren, De Rading 1  
 te Loosdrecht en in Diemen, D.J. den Hartoglaan  
 1 te Diemen

Voorzitter drs. Dorine van Hoogstraten, architectuurhistoricus
Leden ing. Wil Smulders, architect-secretaris 
 (tot 1-4-2016) 
 ir. Egon Kuchlein, architect-secretaris 
 (vanaf 1-4-2016) 
 ir. Hans Kodde, architect

Commissiecoördinator Mariëtte Bruin - de Groot

Plantoelichters ing. E.A. Linger, Bouw- en Woningtoezicht   
 Diemen
 ing. Arjen den Breejen afdeling Ruimte 
 Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
 M. van den Ancker, Bouw- en Milieuzaken   
 Ouder-Amstel 
 M. Brink, Vergunningen en Handhaving Uithoorn
 ing. M. van Drunen, afdeling BWT Wijdemeren
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Zicht op de Melkbrug en het Tramplein in Purmerend.

Regio Team Laag Holland 
 (Beemster, Landsmeer, Purmerend)
Zitting op maandag in de oneven weken van het jaar in  
 het Gemeentehuis van Purmerend, Purmersteen 
 weg 42 te Purmerend

Voorzitter ir. Miranda Reitsma, stedenbouwkundige
Leden ir. Willemien van Duijn, architect
 Marcel Heijmans, architect

Commissiecoördinator drs. Ingrid Langenhoff (tot 1-4-2016)
 Marlous Ruiter BA (vanaf 1-4-2016)

Plantoelichters S. Melk, sector Grondgebied/Bouwzaken   
 Landsmeer 
 J. Kemper, Domein Ruimtelijk, Vergunningen,  
 Beleid en Advies Purmerend 
 J. van Zijp, Domein Ruimtelijk, Vergunningen,  
 Beleid  en Advies Beemster

Commissie 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 
Leden ing. Nico Zimmermann, architect 
 ing. Arie Boezaard, monumentendeskundige
 Joost Buchner, plv. monumentendeskundige
 Rinus Blok, burgerlid Vereniging Oud  
 Monnickendam
 ir. Sjef Kwakman, burgerlid Ver. Oud Broek in  
 Waterland

Commissiecoördinator drs. Willy Meekes
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Plantoelichters S. Bruinsma, bureau VROM Waterland 
 M. Leeverink, plantoelichter monumenten

Commissie 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 M. 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 M. Mulder
 J. Warmerdam

Monumenten-
beleidsmedewerker M. Gemser

Wabo Casemanagers R. Boon
 M. Welp
 M. van den Ancker
 R. Oltshoorn

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

Voorzitter ir. Richard Colombijn, stedenbouwkundige/   
 landschapsarchitect 
Leden Rob Bakelaar, architect (tot 1-6-2016)
 ing. Patrick van Emmerik (vanaf 1-6-2016)
 ir. Dana Ponec, architect
 drs. Marijke Beek, monumentendeskundige  
 (voor Medemblik)
 Cees Olbers, adviseur cultuurhistorie  
 (voor Koggenland)

Commissiecoördinator Henk de Visser

Plantoelichters C. Hoek en M. Haakman, Bouw- en 
 Woningtoezicht  Koggenland
 R.Laan en H. Groot, afdeling Ruimte SED 
 (Drechterland en Enkhuizen)
 G. Wouda en J. Tromp, specialisten 
 WABO-vergunningen Medemblik
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 M. Groeneveld en N. Huisman, Bouw- en  
 Woningtoezicht Opmeer

Commissie 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 
Leden ir. Ron Baltussen, architect 
 Piet Verhoeven, monumentenadviseur
 drs. Carlo. Huijts, monumentenadviseur
 Frans van Iersel, (namens Vereniging Oud Hoorn)
  Ruud van Diepen, burgerlid 
 Marina Roosebeek, architect (previsor Bangert en  
 Oosterpolder)

Commissiecoördinator Henk de Visser (tot 1-8-2016)
 drs. Marrit van Zandbergen (vanaf 1-07-2016)

Plantoelichters M. Dijkman, bureau VVH
 N. Happé, bureau Erfgoed

Regio Team Zaanstreek (Oostzaan, Wormerland,  
 Zaanstad)
Zitting op dinsdag in de even weken van het jaar in het
 stadhuis van Zaanstad, Stadhuisplein 100, 
 te Zaandam

Voorzitter  Marlies van Diest, landschapsontwerper 
Leden Oostzaan ir. Bart Duvekot, architect
 Rob de Vries, architect

Aanvullende leden Wormerland  drs. Marijke Beek, erfgoed en cultuurhistorie 
 drs. Johan Jacobs, erfgoed en cultuurhistorie
Aanvullende leden Zaanstad Rob de Vries, erfgoed en bouwhistorie 
 Marga Palmboom, burgerlid 
 (welstandsadvisering) 
 Linette Pielkenrood-van Mechelen, burgerlid  
 (monumentenadvisering) 
 
Commissiecoördinator drs. Ingrid Langenhoff

Plantoelichters  S. Schavemaker, afdeling Dienstverlening 
 OVER-gemeenten, Oostzaan en Wormerland
 H. Postuma, senior medewerker ruimtelijke 
 advisering, Zaanstad
 J. van den Ham, vakspecialist erfgoed,   
 Zaanstad
 M. den Hertog, adviseur stedenbouw, 
 vakspecialist stedenbouwkunde, Zaanstad 
 N. Verbeek–Wolthuys, adviseur stedenbouw,  
 vakspecialist stedenbouwkunde, Zaanstad

Commissie 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 
Leden Kees Doornenbal, restauratie-architect  
 Cees Hooyschuur, restauratie-architect
 Rob de Vries, architect/ bouwhistoricus
 Nico Zimmermann, architect 
 Maarten Fritz, restauratiearchitect 

Secretaris Ana van der Mark, MA
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Commissie 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
Leden  samenstelling wordt afgestemd op de aard van  
 het te behandelen plan

Coördinator drs. Ingrid Langenhoff

Presentatie door een student van de 
Hogeschool Inholland aan de 
Welstandscommissie Bloemendaal.



1.4   Bijeenkomsten in het teken van 100 jaar  
ruimtelijk kwaliteit

In het vroege voorjaar van 2015 kwamen vijf mensen van MOOI Noord-Holland 
bijeen met als enig agendapunt: het honderdjarig bestaan van de organisatie in 
2016. Het zou een culturele ontmoeting worden, met de blik op de toekomst en 
een feest voor en met alle mensen in Noord-Holland. Het ontstane thema 
‘waarnemen en waarderen van de kwaliteit van onze leefomgeving’, werd vertaald 
in de doeltreffende titel ‘OVERMOOI’ en van eeuwfeest werd OVERMOOI een 
meerdaags cultureel festival over ruimtelijke kwaliteit met een reizende reuzenkaart 
als podium. De andere bijeenkomsten van 2016 kregen een bijzondere uitvoering 
en stonden, in aanloop naar OVERMOOI, ook in het teken van het jubileumjaar 
en de viering van 100 jaar ruimtelijke kwaliteit. 

Jan Wils Lezing
Op 13 januari 2016 trapten we ons jubileumjaar af met de achttiende Jan 
Wilslezing door minister van infrastructuur en milieu Melanie Schultz van Haegen. 
In een bevlogen speech sprak minister Schultz van Haegen over de nieuwe 
Omgevingswet en de bijdrage van MOOI Noord-Holland aan de benodigde 
cultuurverandering binnen de overheid. De volledige speech is na te lezen op 
www.mooinoord-holland.nl/jan-wilslezing-2016. 

Voorafgaand aan de Jan Wilslezing werden ook de eerste drukproeven van de 
reuzenkaart gepresenteerd aan de aanwezige wethouders en de gedeputeerde van 
de provincie Noord-Holland, Joke Geldhof. Middels deze presentatie vroegen wij 
de verschillende gemeenten om gastvrijheid en ondersteuning, zowel financiële 
steun als een beroep op menskracht binnen de gemeente. 
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“WIE BEPAALT LOKAAL WAT DE JUISTE OMGEVINGSKWALITEIT 

IS? EN WIE BEPAALT WAT MOOI IS? IEMAND ZAL DAAROVER DE 

KNOOP MOETEN DOORHAKKEN. DAT KLOPT – MAAR DAT WIL 

NIET ZEGGEN DAT HET RIJK DIE SCHOONHEID DAN MAAR 

ALTIJD MOET VOORSCHRIJVEN. IN TEGENDEEL!”

Melanie Schultz van Haegen, minister van infrastruc-
tuur  en milieu tijdens de Jan Wilslezing 2016.



Expositie Vergeten Water
Ter ere van het 100-jarig bestaan van de organisatie werd in Villa Holland een 
foto-expositie ingericht met foto’s van de Noord-Hollandse watersnoodramp in januari 
1916. De beelden zijn geselecteerd uit de privé collectie van filmregisseur 
en cameraman Jacques Laureys. Laureys verzamelde afgelopen jaren honderden 
originele door de fotografen zelf afgedrukte foto-ansichtkaarten over deze watersnood.

Omgeslagen huis in Marken tijdens de 
watersnoodramp op 13 januari 1916.

De vernieuwde Genieloods van het Kunstfort bij Vijfhuizen; locatie voor 
het minisymposium ‘Het Laadvermogen van Werelderfgoedgebieden’. 

Tevens inzending voor de Arie Keppler Prijs 2016.

Het laadvermogen van Werelderfgoedgebieden
In samenwerking met Stichting Werelderfgoed Nederland en de Federatie 
Ruimtelijke kwaliteit werd 9 juni 2016 een minisymposium in de vernieuwde 
Genieloods van het Kunstfort bij Vijfhuizen georganiseerd. Ontwerpers, bestuur-
ders, beleidsmakers, erfgoedspecialisten, planologen, eigenaren en beheerders 
gingen in gesprek over de dynamiek van de soms kwetsbare werelderfgoed-
gebieden en de opnamecapaciteit voor nieuwe functies en vormen van gebruik. 
Tevens vond die dag de openbare bestuursvergadering van MOOI Noord- 
Holland plaats. 

“Ontwikkeling biedt een kans om verbeteringen tot stand te brengen. 
Daarbij is de houding van de opdrachtgever doorslaggevend.  
Maar heeft het gemeentebestuur wel voldoende instrumenten om  
te sturen als ontwikkelingen niet zorgvuldig plaatsvinden?”
- Dorine van Hoogstraten, strategisch beleidsmedewerker MOOI  
 Noord-Holland en dagvoorzitter van het minisymposium.
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mooiKUST
Ook was MOOI Noord-Holland mede-organisator van mooiKUST: een vijfdaagse 
fietstocht om waarden en ontwikkelingen langs de kust te aanschouwen. De 
fietsconferentie werd in samenwerking met onze zusterorganisaties Dorp Stad  
en Land, Hûs en Hiem en Libau georganiseerd naar aanleiding van de discussie 
omtrent kustbebouwing. Op 15 juni 2015 fietsten wij van Zandvoort naar Den 
Helder. Onderweg werden kustkwartiermakers geïnterviewd, en werd er stil-
gestaan bij de schoonheid en kwetsbaarheid van de kust. De fietsconferentie  
heeft bijgedragen aan een genuanceerde zienswijze op de diversiteit van de kust 
en reageert daarmee op het inmiddels verschenen kustpact. In zijn advies over  
het Kustpact roept Erik Luiten (toenmalig Rijksadviseur en één van onze Jan 
Wilssprekers) op om een kwaliteitsteam voor de kust te formeren. De interviews  
en het beeldverslag zijn terug te bekijken op www.mooikust.nl.

“Stilstaan is geen optie, maar het gaat om de voorzichtigheid waarmee je 
de ontwikkeling tegemoet gaat.” 
- Egon Kuchlein, architect en adviseur MOOI Noord-Holland
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OVERMOOI op Plein 1945 in IJmuiden 
gemeente Velsen.

OVERMOOI
OVERMOOI was een ontdekkingsreis naar omgevingskwaliteit in Noord-Holland. 
Aanleiding was honderd jaar MOOI Noord-Holland. Zeven locaties (Amsterdam, 
Hoorn, Den Helder, Zaandam, Purmerend, Loosdrecht en IJmuiden) met zeven 
programma’s samengesteld in samenwerking met de deelnemende gemeenten 
en SLeM (Stichting Landschapstheater en Meer). De doelstelling van MOOI 
Noord-Holland is het bevorderen van de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit in 
Noord-Holland. Ons werk neemt meestal de vorm aan van adviezen en gesprek-
ken met professionals. Maar wat als je een geïnteresseerde burger wil betrekken 
en bewust wilt maken, wilt helpen bij het waarnemen en waarderen van zijn of 
haar leefomgeving? Hoe kun je toegankelijk en inspirerend vertellen over het 
ontstaan van het landschap, de steden en de dorpen van Noord-Holland en over 
het gegeven dat Noord-Holland in hoge mate door mensenhanden is ontworpen, 
op alle schaalniveaus? Hoe kun je laten zien dat Noord-Holland kan worden 
opgevat als een maatschappijkunstwerk? 

In september 2016 trok het festival OVERMOOI met een enorme ‘reproductie’ 
van Noord-Holland, in de vorm van een luchtfoto van 30x60 meter, door de 
provincie Noord-Holland. We stonden stil bij de indrukwekkende inspanningen 
van de Noord-Hollanders om de provincie mooi en waardevol te maken. We 
keken vooral ook naar de toekomst. Welke waarden blijven we koesteren, hoe 
krijgen onze ambities gestalte en wie neemt welke verantwoordelijkheid? Hoe 
geven we invulling aan noodzakelijke veranderingen? Zijn we de komende 
decennia ook in staat de kwaliteit van onze leefomgeving te behouden en 
versterken, zodat Noord-Holland mooi blijft en mooier wordt? Deze vragen  
— en nog veel meer — kwamen op een even vrolijke als diepgravende manier 
aan de orde tijdens OVERMOOI. De interviews, beeldverslagen en programma’s 
zijn terug te vinden op www.overmooi.nl.

Het leverde een schat aan inzichten op. Die positieve en opbouwende manier van 
praten over omgevingskwaliteit willen we vasthouden in ons advieswerk. Uit al die 
onvergetelijke gesprekken hebben we tien agendapunten gefilterd: 10 OVER 
MOOI. De publicatie zal in de loop van 2017 plaatsvinden. 
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Gastdocent Rob de Vries tijdens de themales aan 
groep 7 van basisschool Dynamis in Hoorn.

Educatief programma OVERMOOI Ik zie, ik zie wat jij niet ziet!
Aan OVERMOOI zat ook een educatief programma gekoppeld dat kosteloos 
werd aan geboden bij de scholen (groep 7) in de buurt van de evenementlocatie. 
Twaalf scholen hebben deelgenomen. Het thema was ‘kijken naar je eigen 
omgeving’ en sloot aan bij het vaste lescurriculum. Het lesprogramma bestond uit 
een themales in de klas gegeven door Rob de Vries (adviseur MOOI Noord- 
Holland) en een spel op de reuzenkaart bedacht en begeleid door SLeM (Stichting 
Landschapstheater en Meer). Onderwijsadviseur Hilde Streuper van Filter C heeft 
ondersteund in de ontwikkeling van de themales.

Het educatieve programma bleek een onlosmakelijk onderdeel van OVERMOOI 
te zijn en wekte ook de belangstelling van de wethouders van de gastgemeenten. 
Zij bevestigden onze indruk dat het de moeite waard is om het programma ook 
na OVERMOOI voort te zetten. De les en het landschapsspel zijn daarom 
geëvalueerd met de scholen en zullen indien mogelijk worden doorontwikkeld tot 
een vast product van de organisatie.

“Ik vond het een heel belangrijke les om aan de kinderen te leren dat 
mensen al eeuwenlang bezig zijn om de omgeving waarin ze wonen naar 
hun hand te zetten, en ze te laten kijken hoe dit gebeurt en wat je daar  
als jong mens van vindt. Of je vindt dat we dat goed doen, of dat je het 
graag op een andere manier zou zien. De kinderen na te laten denken 
over de vraag wat vind ik nou mooi, wat vind ik belangrijk? Daar kun je 
niet jong genoeg mee beginnen!”
- Addy Verschuren, wethouder Monumenten gemeente Zaanstad en   
 gastdocent educatief programma OVERMOOI. 
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Opname door RTV Noord-Holland ter 
promotie van het festival OVERMOOI en 

de collectie MOOI in Noord-Holland.

Collectie MOOI in Noord-Holland
Het eerste onderdeel van OVERMOOI, opgezet voor en door een breed publiek, 
was de Collectie MOOI in Noord-Holland. Deze digitale beeldbank, bestaande 
uit de mooiste plekken in Noord-Holland, werd mogelijk gemaakt door inzendin-
gen van bewoners en bezoekers, van mensen betrokken bij Noord-Holland. De 
totstandkoming van de collectie is een zoektocht naar ‘wat we mooi vinden’: naar 
schoonheid in onze provincie. Dat is belangrijk om te weten voor het behoud en 
de ontwikkeling van een goede leefomgeving. 

De collectie fungeert als publiekspeiling, smaakmaker en agendabepaler en is 
voor iedereen toegankelijk. De aangestelde curator van OVERMOOI, ir. Rob van 
Leeuwen, stelde deelcollecties samen en lichtte deze tijdens het festival toe.  
Elke inzending droeg daar aan bij; de collectie MOOI in Noord-Holland is een 
museum met vele routekaarten en steeds meer zalen.
Ook gemeenten en provincie kunnen putten uit de collectie bij het opstellen van 
hun beleid voor ruimtelijke kwaliteit. 
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“MET HET UITGAANSGEBIED OP EEN STEENWORP 

AFSTAND VOOR HET STAPPEN SAMEN MET WAT 

VRIENDEN BIJ KLETSEN OP DE DIJK. KIJKEND HOE 

SCHEPEN NAAR BINNEN EN BUITEN VAREN TERWIJL 

DE RODE ZON ZACHTJES IN DE ZEE ZAKT. EENMAAL 

DONKER ZIE JE, KIJKEND NAAR DE SKYLINE VAN 

DEN HELDER, DE LAMPJES TIJDENS DE KERMIS.”

Inzending Collectie MOOI in Noord-Holland 
door Thijs uit Alkmaar.
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Arie Keppler Prijs 
Mooie projecten verdienen lof. Daarom rijken we om de twee jaar de Arie Keppler 
Prijs uit aan personen of organisaties die een bijzondere prestatie hebben geleverd 
op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap of ruimtelijke ordening en 
cultuurhistorie in de provincie Noord-Holland. Het prijswinnende project kan een 
nieuw gebouw of ruimtelijke ingreep zijn, een herbestemming, restauratie of 
transformatie, maar ook beleid. De prijs wordt uitgereikt aan personen en/of 
instellingen die actief betrokken zijn bij de totstandkoming van een werk of beleids-
voornemen dat bij uitstek ruimtelijke en culturele kwaliteiten heeft. 

Met de Arie Keppler Prijs hoopt MOOI Noord-Holland de belangstelling van politici 
en bestuurders, opdrachtgevers en het grote publiek voor architectuur, cultuur-
historie, stedenbouw en landschapsontwikkeling te bevorderen.

In 2016 namen zitting in de jury:
- drs. Irmgard van Koningsbruggen; architectuurhistoricus, bestuurslid  
 MOOI Noord-Holland (voorzitter)
- ir. Jandirk Hoekstra; Provinciaal Adviseur Ruimtelijk Kwaliteit, 
 directeur H+N+S
- ir. Dana Ponec; architect, adviseur MOOI Noord-Holland
- ir. Jan-Richard Kikkert; architect, adviseur MOOI Noord-Holland
- drs. ing. JEF Mühren; planoloog, directeur MOOI Noord-Holland (secretaris)

We ontvingen 89 inzendingen (projecten gerealiseerd in de periode 2014- 2016), 
waaruit de jury 12 nominaties en uiteindelijk 4 winnaars heeft geselecteerd in 4 
verschillende categorieën: 

Tugelawegblokken, Amsterdam  
door M3H Architecten 

Utiliteitsbouw 

Schouwburg De Kampanje, Den 
Helder door Van Dongen-Koschuch 
Architects and Planners

Ruimtelijke ordening 

Nieuwe Hondsbossche Duinen, 
Petten door West 8 i.s.m.  
Witteveen+Bos

Cultuurhistorie 

De Tandwielenfabriek, Amsterdam 
door Ronald Janssen Architecten 
i.s.m. Donald Osborne Architect

Woningbouw
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De jury tijdens de tweede jurydag op 
locatie; Hondsbossche Duinen in Petten.

De achtste editie van de Arie Keppler Prijs werd dit jaar uitgereikt door  
gedeputeerde Joke Geldhof op de laatste dag van het OVERMOOI festival,  
op Plein 1945 te Velsen. 

Ga voor alle inzendingen van de Arie Keppler Prijs 2016 en het juryrapport naar: 
www.ariekepplerprijs.nl

Joke Geldhof, gedeputeerde van de provincie voor 
Ruimtelijke ordening en Wonen, reikte de  

Arie Keppler Prijs 2016 uit. 
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Begraafplaats Beth Haim in Ouder-Amstel.

1.5 Projecten

In 2016 zijn ook weer diverse onderzoeks- en beleidsprojecten uitgevoerd.  
Meestal in opdracht van de gemeenten in Noord-Holland. Regelmatig herzien  
we gemeentelijk ruimtelijke kwaliteitbeleid, maken we waardestellingen voor 
monumenten of analyses van waardevolle gebieden. In opdracht van de  
gemeente Ouder-Amstel schreven we bijvoorbeeld een nieuwe erfgoedvisie,  
in nauwe samenwerking met een werkgroep vanuit de historische vereniging.

In 2016 hebben we ook projecten voor de provincie uitgevoerd, zoals een 
onderzoek naar stolpboerderijen in het Noord-Hollandse landschap. Dit leidde  
tot het rapport ‘Landschap vol stolpen. Karakteristieke stolpenzones in het 
Noord-Hollandse Landschap’. De uitkomsten hiervan verwerkt de provincie  
in de geactualiseerde Leidraad Landschap en Cultuurhistorie.

Een interessante ontwikkeling doet zich voor in onze ondersteuning van gemeen-
ten waarbij we procesbegeleiding combineren met het opstellen van integraal 
ruimtelijk kwaliteitsbeleid. In Zaanstad begeleiden we in een aantal wijken 
complexe ruimtelijke opgaven, renovaties en transformaties door middel van een 
kwaliteitsteam en aan de hand van een beleidsdocument, een Leidraad Ruimtelijke 
Kwaliteit. In de Kleurenbuurt is dit jaar ook een Leidraad Ruimtelijke Kwaliteit 
opgesteld, in de loop van de tijd omgedoopt tot Perspectief voor de Kleurenbuurt. 
De integrale benadering van de soms complexe ruimtelijke opgaven, samen met 
de verbindende aanpak door het kwaliteitsteam blijkt goed te werken, voor alle 
partijen. Belangrijk is het actieve, snelle en verbindende proces. De complexe 
ruimtelijke opgaven worden aan de hand van concrete initiatieven ‘blootgelegd’ 
en door middel van ontwerpend onderzoek en kwaliteitsgesprekken verder 
gebracht. Het beleidsdocument formuleert concrete doelen voor ruimtelijke 
kwaliteit, stuurt daarmee op hoofdlijnen en is voldoende flexibel om ‘onverwachte’ 
ontwikkelingen te faciliteren. Met deze ervaring van procesbegeleiding gecombi-
neerd met beleidsontwikkeling kunnen we de gemeenten actief ondersteunen op 
weg naar de Omgevingswet.
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Steunpunt Monumenten en Archeologie
In 2016 is in intensief overleg met de provincie gesproken over de inrichting  
van een vernieuwd Steunpunt Monumenten en Archeologie. Op verzoek van de 
provincie heeft MOOI Noord-Holland de samenwerking gezocht met Stichting 
NMF, de rechtsopvolger van de Cultuurcompagnie.
Sinds 1 januari 2017 is het vernieuwde Steunpunt Monumenten en Archeologie 
Noord-Holland in bedrijf. De missie van het Steunpunt is om gemeenten te helpen 
om de waarde van ons erfgoed te onderzoeken, koesteren en etaleren, maar 
vooral te verankeren in de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen die de 
komende jaren gaan plaatsvinden.

CorSys
In 2016 zijn voorbereidingen getroffen om ons huidige planregistratiesysteem 
CorSys te vernieuwen. Onder de naam MOOI-DARS (Digitaal Advies Registratie 
Systeem) zal in 2017 een gebruiksvriendelijker en meer interactief hulpmiddel 
ontwikkeld worden om gemeentelijke adviesvragen aan onze adviseurs en 
commissies te begeleiden en zorgvuldige te administreren.  
Met het nieuwe registratiesysteem moet MOOI Noord-Holland voorbereid zijn  
op de Omgevingswet. 

Het nieuwe systeem zal tevens fungeren als communicatiesysteem tussen plan-
toelichters, relevante collega-ambtenaren en onze medewerkers en adviseurs. 
Ook kan het systeem tijdens commissievergaderingen ingezet worden om 
kaartinformatie en relevante bijlagen toe te voegen aan het dossier en deze 
digitaal te ondertekenen.
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’t Melkhuisje in Haarlem door BureauVanEig,  
ingezonden voor de Arie Keppler Prijs 2016
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2.
KENGETALLEN EN  
FINANCIEEL RESULTAAT



2.1 Accountantsverklaring

Onderstaand treft u aan een samenvatting van de jaarrekening 2016. 
Voor een volledig inzicht in de resultaten en vermogenspositie dient 
kennis genomen te worden van de gehele jaarrekening van de stichting. 
De jaar rekening vanStichting MOOI Noord-Holland is gecontroleerd door 
Omnyacc Van Teylingen, registeraccountants. De jaarrekening is voorzien 
van een goedkeurende controleverklaring.
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AANTALLEN 2016 2015 2014 2013

Behandelende nieuwe plannen 4.844 4.627 4.357 4.980

Totaal behandelde plannen 7.813 7.366 6.863 7.244

Plannen met negatief eindadvies 662 596 499 409

aantal plannen met bezoek 2.268 2.023 1.827 1.501

Noord-Hollandse gemeenten 48 52 53 53

aangesloten gemeenten (welstand) 34 36 37 38

niet welstand maar wel monumenten 2

ACTIVA Bedragen in euro’s 

Vaste activa 31-12-16 31-12-15

Materiële vaste activa  162.133  88.801 

Financiële vaste activa  625.000  650.000 

Totaal vaste activa  787.133  738.801 

Vlottende activa

Vorderingen  708.332  708.820 

Liquide middelen  489.983  570.583 

Totaal vlottende activa  1.198.315  1.279.403 

Totaal activa  1.985.448  2.018.204 

PASSIVA Bedragen in euro’s 

Vaste activa 31-12-16 31-12-15

Eigen vermogen begin boekjaar  1.698.738  1.622.992 

Resultaat lopend boekjaar  98.283-  75.746 

Eigen vermogen einde boekjaar  1.600.455  1.698.738 

Kortlopende Schulden+voorzieningen  384.993  319.466 

Totaal passiva  1.985.448  2.018.204 

ACTIVA EN PASSIVA, BATEN EN LASTEN

In duizenden euro’s 2016 2015 2014

Eigen vermogen  1.600  1.699  1.623 

Opbrengst verstrekte adviezen  1.416  1.353  1.214 

Saldo baten en lasten na belastingen en
inflatiecorrectie eigen vermogen

 109-  60  23 

FINANCIËLE KENGETALLEN

2016 2015 2014

Solvabiliteit 80,6% 84,2% 83,7%

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

Current Ratio 3,1 4,0 4,7 

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

2.4 Vermogensoverzicht

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

2016 2015 2014

Netto Omzet  1.631.786  1.560.016  1.333.600 

Directe kosten  702.287  606.737  476.807 

Bruto resultaat  929.499  953.279  856.793 

BEDRIJFSLASTEN Bedragen in euro’s 

2016 2015 2014

Personeelskosten (inclusief bestuurskosten)  687.881  579.312  589.592 

Huisvestingskosten  78.295  83.768  75.296 

Bureaukosten  121.071  113.295  85.511 

Vervoerskosten  6.816 

Public relations  132.194  81.148  29.693 

Algemene kosten  12.389  17.584  13.288 

Afschrijvingen op materiële vaste activa  34.955  19.011  19.709 

Totaal lasten  1.073.602  894.119  813.089 

Bedrijfsresultaat  144.103-  59.160  43.704 

Financiële baten en lasten  29.660  32.747  34.416 

Saldo van baten en lasten vóór belastingen  114.442-  91.907  78.120 

Vennootschapsbelasting  16.159-  16.161  15.826 

Saldo van baten en lasten ná belastingen  98.283-  75.746  62.294 

Inflatiecorrectie eigen vermogen  10.872  15.905  39.486 

Saldo na inflatiecorrectie eigen vermogen  109.155-  59.841  22.808 

2.5 Overzicht baten en lasten 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 toegerekend 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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EEN ONTDEKKINGSREIS 
NAAR OMGEVINGS-
KWALITEIT IN 
NOORD-HOLLAND
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“De vraag ‘wat is mooi?’ kun je niet overlaten aan de toevallige omstandigheden. Niet iedereen heeft dezelfde mening en niet iedereen 
heeft de financiële draagkracht. Daarom moeten we met elkaar afspreken wat mooi is.”  
Ben Tap, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling gemeente Hoorn
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“Mooi in Noord-Holland vind ik de wijdsheid, de leegte, maar als niet-Noord-Hollander vind ik dat tegelijk ook wel beangstigend.”
Ben Ewals, architect en adviseur MOOI Noord-Holland
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“Op de kaart kun je op een andere manier communiceren met elkaar en met je omgeving… dit is geen Google Earth maar Google Reality”
Bruno Doedens, SLeM 
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“Ruimtelijke kwaliteit kan ontstaan wanneer én ecologie, én watersystemen, én recreatie, én cultuurhistorie, én gebruik allemaal met 

elkaar kloppen.” Jandirk Hoekstra, Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit 
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Alkmaar, juli 2017

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 072-5204459
Mail naar info@mooinoord-holland.nl 
Of kijk op www.mooinoord-holland.nl 

COLOFON
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