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Met veel genoegen bieden wij het 
gemeentebestuur van Medemblik het verslag 
aan van de werkzaamheden van de 
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 
Medemblik over 2016. 

De commissie, die bestaat uit door uw 
gemeenteraad benoemde leden, vervult de 
wettelijke adviestaak op grond van de 
Woningwet, de erfgoedwet  en de 
Monumentenwet (voor zover nog van 
toepassing). De commissie bestaat  uit een 
voorzitter (stedenbouwkundige en 
landschapsarchitect), twee architect-leden en 
een monumentendeskundige en wordt 
ondersteund door een coördinator met kennis 
van stolpen en erfgoed. Het monumentenlid 
Marijke Beek gaat bij grote ingrepen bij 
monumenten altijd eerst ter plaatse kijken.

In het voorliggende jaarverslag 2016 komt, 
zoals de Woningwet dat voorschrijft, aan de 
orde op welke wijze de commissie toepassing 
heeft gegeven aan de uitvoering van haar 
adviestaken. Hoe gebruikt de commissie de 
welstandscriteria bij de beoordeling van 
bouwvergunningaanvragen en hoe heeft de 
commissie op grond van artikel 15 van de 
Monumentenwet geoordeeld over aanvragen 
voor wijziging van monumenten.

Naast deze wettelijke taken adviseert de 
commissie graag de planindieners in een 
vroegtijdig stadium op welke wijze een plan 
aan de criteria kan voldoen voordat het 
definitieve advies naar het college gaat. Ook 
geeft de commissie gevraagd en ongevraagd 
adviezen over de ruimtelijke kwaliteit in de 
gemeente. Het afgelopen jaar was er steeds 
vroegtijdig overleg met de ambtelijke 
organisatie over projecten als het SEW terrein, 
de vooroever bij Medemblik en het DEK terrein.

Bij alle planbeoordelingen speelt voor de 
commissie de kwaliteit van de openbare ruimte 
de belangrijkste rol. Het gaat bij het geven en 
motiveren van de adviezen om passendheid in 
het straatbeeld en in het buitengebied om de 
landschappelijke inpassing. 

Wij vertrouwen erop dat dit jaarverslag u een 
goed beeld geeft van de advisering door de 
commissie zoals bedoeld in uw erfgoedbeleid 
en uw welstandsnota.

Ing. Richard Colombijn, 
Voorzitter Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 
Medemblik 

Voorwoord
'We willen de mensen bewust maken van de 
kwaliteit van hun omgeving en om bij elk 
plan te bedenken hoe het kan bijdragen aan 
nieuwe kwaliteit, om Noord-Holland nog 
mooier te maken.'

JEF Mühren, directeur MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit

Foto Omslag : 
Vooreiland Medemblik eetcafé De Kwikkel 
De commissie adviseerde negatief over een grote aanbouw om het fraaie zicht op de historische gevelwand te behouden. 
Het gezellige buitenterras draagt daaraan bij.
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Het gebied van Zuiderpad en het Oosteinde in Opperdoes heeft in vervolg op Twisk de kwaliteit voor een gemeentelijk 
dorpsgezicht!

Gereed gekomen nieuwbouw aan het graaf Florisplein is een nieuwe kwaliteit aan de rand van de binnenstad
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1.1 Advisering 
De leefomgeving is de plek waar je woont, 
werkt of wandelt. Als je geluk hebt, is dat een 
mooie bijzondere plek. Medemblik heeft veel 
van die mooie plekken. Elke kern heeft een 
aantal van die bijzondere buurten. Een mooie 
buurt heeft economische waarde en is gezond, 
veilig en duurzaam. Mensen houden van zo’n 
plek en gaan er zorgvuldig mee om.

De gemeente Medemblik wil een gemeente zijn 
waar het fijn wonen, werken en verblijven is. 
De gemeenteraad heeft voor de komende jaren 
aangegeven in welke richting de gemeente zich 
verder moet ontwikkelen. Dit is te lezen in de 
Structuurvisie Sterke kust en sterk achterland 
2012-2022. Hierin wordt onder andere 
aandacht besteed aan de verschillende 
maatschappelijke veranderingen, zoals de 
bevolkingsontwikkeling (toename aantal 
oudere inwoners) en het kunnen bieden van 
genoeg werk voor de inwoners van de 
gemeente. Per dorpskern wordt ingezet op 
voldoende mogelijkheden voor sport, leren, 
ontspanning en zorg. 

De commissie is verheugd over een 
aanzienlijke toename van voorgenomen 
bouwactiviteiten in Medemblik. Het aantal 
nieuwe aanvragen voor een welstandsadvies 
steeg met zelfs 28 %. We komen hierop in 
hoofdstuk 3 terug. Vele nieuwbouwplannen 
werden in vooroverleg besproken; dat geeft de 
mogelijkheid om naast de zorg voor de 
openbare ruimte en het plan te boordelen op 
basis van de welstandscriteria en suggesties te 
geven voor mogelijke verbeteringen van de 
kwaliteit. Het groeiende inzicht in wat ‘mooi’ 
gevonden wordt en hoe we dat zichtbaar en 
bespreekbaar maken, speelt daarbij een 
belangrijke rol. 

1.2 ruimtelijke kwaliteit in relatie met 
leefbaarheid, verduurzaming en 
toerisme 
De thema’s leefbaarheid, verduurzaming en 
toerisme speelde in de publieke discussie in 
Medemblik in 2016 een belangrijke rol. Zo 
heeft de gemeente samen met de dorpsraad 
Abbekerk een gesprek georganiseerd met de 
inwoners van Abbekerk en Lambertschaag. 

Abbekerk en Lambertschaag slingeren als een 
lint door het weidse Westfriese landschap. De 
dorpen werden ooit gebouwd op een kreekrug 
met aan weerszijden karaktervolle 
boerenstolpen. Later volgde uitbreiding met 
een scala aan grote en kleine woningen. De 
nieuwbouw van de dorpen is zowel links als 
rechts van de Dorpsstraat gelegen. Met de 
variëteit aan woningen en de twee ruim 
aangelegde parken aan de buitenrand van de 
bebouwing, is een goede ruimtelijke kwaliteit 
tot stand gekomen. Verduurzaming en energie 
neutraal was een belangrijk thema bij 
nieuwbouwprojecten voor de Fruittuinen, 
Tripkouw Oost met 89 nieuwe woningen, een 
nieuw bouwfase in Bloesemgaerde en in 
Wognum op de voormalige locatie van de 
Hieronymusschool aan de Kerkstraat waar 26 
levensloopbestendige (huur)woningen werden 
gebouwd. 

In Medemblik en de andere Westfriese 
gemeenten start een project om mensen met 
een woning in de lintbebouwing te helpen met 
het verduurzamen van hun woning. Voor 
woningeigenaren in de lintbebouwing is in 
november een informatiebijeenkomst over 
duurzame lintbebouwing gehouden. Juist 
omdat lintbebouwing beeldbepalend is voor 
het landschap in Medemblik, is duurzaam 
behoud noodzakelijk.

In 2016 heeft de gemeente, samen met de 
ondernemers en andere belanghebbenden, 
hard gewerkt aan de visie voor het 
stadscentrum van Medemblik. In winkel-

Hoofdstuk 1
Het jaar 2016 

Kaart uit Centrumvisie Medemblik

Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit door nieuwbouw van een woningcomplex aan de Kerkstraat 
te Wognum (tekening architecten bureau Breddels)
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gebieden vinden grote veranderingen plaats: 
e-commerce, vergrijzing, leegstand en het 
vervagen van grenzen tussen retail, horeca en 
dienstverlening e.d. De Centrumvisie voor de 
binnenstad van Medemblik is inmiddels gereed 
en zal ook voor de commissie nuttig zijn.  
Daarnaast willen de zeven Westfriese 
gemeenten met een gezamenlijke agenda en 
een coördinator meer halen uit de toeristische 
ambities die zij hebben.

1.3 Wat is jouw mooiste plek in Noord-
Holland? 
Die vraag stelden we dit jaar aan honderden 
Noord-Hollanders. Iedereen kon (en kan nog 
steeds) zijn foto’s van mooiste plekken in 
Noord-Holland uploaden in de collectie MOOI 
in Noord-Holland. Van bankje, brug, tuin, huis, 
kantoor, stal, tot plein, erf en landschap. Alle 
inzendingen worden op de website www.
collectiemooi.nl geplaatst. We maken met deze 
collectie nieuwe vormen van participatie bij 
ruimtelijke processen mogelijk en de beeldbank 
biedt inspirerende praktijkvoorbeelden voor 
vormgevers en bouwers. Wij nodigen u van 
harte uit uw mooiste, opvallendste of 
interessante plek in de gemeente Medemblik te 
delen via www.collectiemooi.nl. Er zijn helaas 
nog weinig aanmeldingen voor Medemblik. 
Bijzondere monumenten als de Doopsgezinde 
Vermaning in Twisk en de Buurtjeskerk in 
Andijk–west zijn inmiddels genoemd.

1.4 Manifest over mooi  
We stelden de mooi-vraag ook aan de 
bezoekers van het festival OVERMOOI, 
waarmee MOOI Noord-Holland in september 
2016 zijn eeuwfeest vierde.  Verschillende 
mensen uit Medemblik troffen we tijdens de 
dag op de Noorderveemarkt in Hoorn.Met een 
reuzenkaart van Noord-Holland trokken we 
door de zes karakteristieke landschappen van 
de provincie. We hebben met veel, heel veel 
betrokken mensen gesproken over wat zij mooi 
vinden. Hoe zij hun omgeving zien en 
waarderen. We hadden het niet over regels, 
toetsingscriteria en vergunningen maar over 
bezieling, verbondenheid, waardering en 

vakkundigheid. We zagen hoe mensen op de 
reuzenkaart ineens beseften wat de waarde en 
de kwaliteit van hun leefomgeving is. Bruikbare 
en technisch verantwoorde gebouwen 
neerzetten is niet moeilijk, maar gebouwen en 
openbare ruimten maken die de plek en het 
leven verrijken, wel. Uit al die gesprekken 
hebben we tien agendapunten gefilterd die zijn 
gevat in het manifest 10 OVER MOOI. In 2017 
zullen we deze agendapunten breed uitdragen 
en hopen u en veel Noord-Hollanders hierin te 
ontmoeten.

1.5 Verrijkende projecten 
De mensen die mooie projecten voor elkaar 
krijgen verdienen lof. Daarom reiken 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. Voor de editie 2016 
ontvingen we 89 inzendingen, waaruit de jury 
12 nominaties en uiteindelijk 4 winnaars heeft 
geselecteerd. Het zijn stuk voor stuk verrijkende 
projecten die een bezoek waard zijn. Voor de 
gemeente Medemblik waren er (helaas) geen 
nominaties ingediend. De commissie heeft in 
2016 een aantal projecten beoordeeld die bij 
realisatie voor 2018 zeker voor nominatie in 
aanmerking komen. De voorgenomen 
nieuwbouw voor stichting Sint Martinus aan de 
Ridderstraat te Medemblik is daar een goed 
voorbeeld van. Maar ook kleinere projecten als 
aan het Gedempt Achterom 1 kunnen een 
grote verrijking van de straatwand betekenen 
als gaten weer dichtgebouwd worden op een 
kwalitatieve wijze. De renovatie en 
herbestemming tot bierbrouwerij van het 
voormalige garagepand Gedempt Achterom 4 
zal deze straat nog een extra kwaliteitsimpuls 
geven. De voorgevel zal worden teruggebracht 
naar de situatie van 1950. Op begane grond 
niveau worden de gevelopeningen enigszins 
aangepast

Kortom; er is zeer veel om over door te praten. 
Dat doen we graag met u. Ook in 2017!

De Doopsgezinde vermaning (Twisk) en Buurtjeskerk (Andijk-west) in de collectie van MOOI Noord-Holland

Nieuwbouw op een kavel aan het gedempte achterom 
in Medemblik

Situatie open kavel
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2.1 Samenstelling
De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 
Medemblik is één van de 34 gemeentelijke 
adviescommissies op het gebied van ruimtelijke 
kwaliteit georganiseerd door MOOI Noord-
Holland. In opdracht van de gemeente 
Medemblik is de commissie samengesteld uit 
ervaren adviseurs die onafhankelijk zijn ten 

opzichte van het gemeentebestuur en de 
gemeentelijke organisatie. De commissieleden 
zijn benoemd door de gemeenteraad.

In 2016 was de commissie als volgt 
samengesteld: 

Hoofdstuk 2
Commissie 

ing. Richard Colombijn
Landschapsarchitect en stedenbouwkundige. Na een ambtelijke loopbaan heeft hij 

vanaf 1996 in Rotterdam ervaring opgedaan bij het ontwerpbureau VHP. Samen met 

Renzo Veenstra heeft hij in 2006 bureau RRog stedenbouw en landschap (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 (tot 1 juni 2016)
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 

ing. Patrick van Emmerik (vanaf 1 juni 2016)
Patrick van Emmerik is oprichter van AVEM Architecten, gespecialiseerd in 

woningbouw, zorg- en restauratiewerken. Hij heeft ruime ervaring als adviseur in 

verschillende welstands- en monumentencommissies in Noord-Holland. Sinds 2016 

is hij als architect verbonden aan MOOI Noord- Holland en is hij architectlid voor 

diverse gemeentelijke adviescommissies.

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, inmiddels Ponec de Winter Architecten. 

Het bureau houdt zich bezig met de leefomgeving in al zijn aspecten en alle 

schaalniveaus: van verbouwingen voor particulieren tot en met herstructurerings-

plannen met een grote diversiteit aan functie. 

ing. Marijke Beek
Architectuurhistorica afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Als zelfstandige werkt 

zij vooral aan opdrachten op het gebied ven erfgoed en cultuurhistorisch onderzoek.Zij heeft 

ruime ervaring opgedaan met projecten op het snijvlak van inventarisatie, waardebepaling 

en ontwerp, in opdracht van het rijk, provincies en gemeenten. Marijke Beek is sinds 2003 

lid van de Erfgoedcommissie van Mooi Noord-Holland en tot 2017 lid van de Raad voor 

Cultuur, bijzondere commissie Monumenten en Archeologie. 

Henk de Visser
Beleidscoördinator Mooi Noord-Holland 

De commissie wordt ondersteund door:

Gerard Wouda
Plantoelichter gemeente Medemblik

Johan Tromp
Plantoelichter gemeente Medemblik
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2.2 Werkwijze 
De commissie adviseert op basis van het 
ruimtelijke beleid van de gemeente (zie 
hoofdstuk 5 Beleidskaders). De plannen zonder 
bezoek worden analoog gepresenteerd door de 
plantoelichter van de gemeente. De grotere 
plannen met bezoek worden meestal toegelicht 
met een digitale presentatie De coördinator 
presenteert met behulp van een 
omgevingsinformatiesysteem de locatie, 
waardoor de commissie de inpassing van het 
plan in de omgeving goed kan beoordelen. 
Indien nodig gaat één van de commissieleden 
ter plekke kijken. Bij de grotere plannen wordt 
zo vroeg mogelijk overlegd met de projectleider 
van de gemeente en meestal de architect of 
stedenbouwkundige van de opdrachtgever.

Openbaar
De vergaderingen van de Adviescommissie 
Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik worden 
gehouden op de donderdag in de even weken, 
in het gemeentehuis van Medemblik in 
Wognum. De vergaderingen van de zijn 
openbaar. De commissie stelt het zeer op prijs 
dat initiatiefnemers de vergadering bezoeken 
om hun ideeën toe te lichten en gaat graag het 
gesprek aan over optimale inpassing in de 
omgeving. Dit jaar zijn 112 aanvragen 
behandeld in aanwezigheid van architecten en/
of planindieners. Dit is ca. 20 % van het totaal 
aantal behandelingen. Het aantal bezoeken 
was procentueel gelijk aan voorgaande jaren, 
maar door stijging van het aantal plannen nam 
ook het bezoek toe. Planbesprekingen in een 
vroeg stadium leveren de meest constructieve 
gesprekken op. Juist dan is er ruimte om te 
zoeken naar mogelijkheden zonder dat de 
initiatiefnemer reeds uitgewerkte wensen moet 
bijstellen. 

Van elke planbehandeling maakt de 
commissiecoördinator een kort advies. Als er 
meerdere behandelingen nodig zijn, is het 
voorgaande advies steeds het uitgangspunt. 
Daardoor verloopt de advisering consistent en 

efficiënt. Alle adviezen wordt verwerkt in een 
door MOOI Noord-Holland ontwikkeld 
planregistratiesysteem. Zowel de 
commissiecoördinator als de plantoelichter 
heeft toegang tot dit systeem en kan te allen 
tijde de geschiedenis van de planbehandeling 
raadplegen. De plantoelichter draagt zorg voor 
het openbaar maken en verspreiden van de 
adviezen richting het college, de aanvrager en 
eventuele andere belanghebbenden. Niet 
alleen initiatiefnemers maar ook 
belanghebbenden en geïnteresseerden zijn van 
harte welkom. Voor het vergaderschema zie de 
gemeentepagina van Medemblik op www.
mooinoord-holland.nl /gemeenten 

2.3 Contacten en activiteiten in de 
gemeente  
Naast de twee wekelijkse vergaderingen zijn er 
vele contacten met de gemeente zowel vanuit 
de commissie als vanuit MOOI Noord-Holland. 
De voorzitter heeft contacten met de 
deelnemers van het grote projecten overleg en 
kan ad hoc benaderd worden voor het geven 
van advies of sparren over stedenbouwkundige 
en landschappelijke zaken. Het monumentenlid 
heeft direct contact met de Wabo specialist 
inzake monumenten en met de beleids-
medewerker erfgoed. Ook bestemmings-
plannen en andere ruimtelijke plannen worden 
steeds voor advies naar MOOI Noord-Holland 
gestuurd.

2.4 Evaluatiegesprek portefeuillehouder
Op 20 april 2017 vond het jaarlijkse 
evaluatiegesprek met de portefeuillehouder 
plaats over het jaar 2015 en 2016. 

De belangrijkste uitkomsten van dat gesprek 
zijn dat er drie afspraken zijn gemaakt. Op 9 
oktober vindt er een thema bijeenkomst plaats 
voor raadsleden over erfgoed beleid. MOOI 
Noord-Holland heeft aangeboden dit mede te 
organiseren in het kader van de steunpunttaken 
voor erfgoed beleid. Daar naast zal een nader 
gesprek plaatsvinden over de implementatie 

De commissie op bezoek in Medemblik

van de Omgevingswet en de gevolgen voor het 
ruimtelijke kwaliteitsbeleid. Tenslotte zal na het 
verschijnen van de provinciale brochure 
Leidraad Landschap en Cultuurhistorie een 
afspraak met de gemeente worden gemaakt 
over de wenselijkheid het stolpenbeleid te 
actualiseren. Ook kwam ter sprake dat de 
gemeente een kleine bijdrage doet bij sloop en 
nieuwbouw in geval er archeologisch 
onderzoek nodig is. De commissie had liever 
gezien dat de kleine subsidie aangewend zou 
worden om restauratie van karakteristieke 
panden te stimuleren in plaats van sloop te 
belonen. 
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PROJECT
BIJZONDER PLAN 

TWISK

Verbouwing  
Dorpsweg154A 
Omdat Twisk een beschermd dorpsgezicht is, is de commissie, indien een 

woning vergroot wordt, altijd extra alert. Een in eerste instantie onopvallend 

plan aan de Dorpsweg 154a deed zich voor met een klein pandje in Delftse 

schoolstijl van begin jaren 50. Er werden dakkapellen op het voordakvlak 

aangevraagd en een aanbouw aan de achterzijde. De commissie stelde dat 

de dakkapellen de ingetogenheid en ondergeschiktheid van de kleine woning 

zouden aantasten. Zij adviseerde de gehele volumevergroting aan de 

achterzijde te realiseren (bijvoorbeeld met dwarskap) of dakkapellen op het 

achterdakvlak en het voordakvlak ongemoeid te laten. Aanbevolen werd 

voor het ontwerp een architect in te schakelen. Het tweede plan was op 

onderdelen verbeterd,  maar tegen de samenklontering van dakkapel en 

aanbouw bleef  de commissie bezwaar houden.

Vervolgens werd door de opdrachtgever een architect in geschakeld. Die 

kwam direct met een schets om een eigentijdse vergroting van het volume 

voor te stellen aan de achterzijde. De bestaande kleine woning blijft 

herkenbaar en de gehele uitbouw wordt met zinken roefen bekleed. De 

commissie reageerde enthousiast op dit plan, dat de bestaande woning 

respecteert en het volume op een ingetogen wijze vergoot. In goed overleg 

met de aanvrager was er een architectonisch fraai plan ontstaan. 

Planontwikkeling Dorpsweg 154a Om het beeld van het kleine huisje zonder dakkapel op het voordakvlak 
herkenbaar te houden wordt de volume vergroting aan de achterzijde op een eigentijdse wijze gerealiseerd

Bestaande situatie

Render verbouwing
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3.1 Cijfers
In 2016 heeft de Adviescommissie voor 
Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik 349 
vergunningaanvragen behandeld, waarvan 32 
betrekking hadden op aanvragen van 
voorgaande jaren. In verband met plannen die 
meerdere behandelingen nodig hadden, was 
het totaal aantal planbehandelingen 501.

Het aantal nieuwe plannen is met ca 28 % 
gestegen ten opzichte van 2015. Het aantal 
behandelingen steeg met ca 33 % ten opzichte 
van het vorige jaar. Dat betekende een forse 
groei van het aantal bouwaanvragen terwijl de 
kleinere aanvragen in toenemende mate 
ambtelijk werden behandeld. Er zijn weer meer 
plannen eerst als preadvies voorgelegd. Het 
totaal aantal preadviesaanvragen was 148. Dit 
is 42 % van het aantal aanvragen, dat voordat 
de omgevingsvergunning wordt aangevraagd 
naar de commissie gaat. Dit maakt het 
gemakkelijker plannen bij te sturen indien de 
kwaliteit nog onvoldoende is of beter kan. Vaak 
kunnen bij vroegtijdig overleg ook nog tips 
worden gegeven om 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!
Opvallend is dat het aantal aanvragen voor 
bedrijven in twee jaar tijd verdubbelde, 
daarentegen namen aanvragen voor 
agrarische bebouwing af.

Een klein deel daarvan moest nog wel aan 
kleine voorwaarde voldoen maar kon toch in 
één behandeling worden afgewerkt. Bij 20% 
van de planbehandelingen was de 
initiatiefnemer of ontwerper aanwezig. De 
meeste planindieners waren tevreden over de 
behandeling en vrijwel altijd werd het advies 
opgevolgd. 

Wederom opvallend in de cijfers is het hoge 
aantal plannen dat na het preadvies akkoord 
op hoofdlijnen (nog) niet voor de 
omgevingsvergunning is teruggekomen. 
Grotendeels komt dit  doordat plannen niet 
meer veranderen na het preadvies en dan door 
ambtelijke beoordeling verder worden 
behandeld.

Er zijn in 2016 19 negatieve eindadviezen (4 
%) afgegeven. Dat is minder dan verleden jaar 
toen was het 6%. 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. 
Negatieve eindadviezen gaan vaak vergezeld 
van een schriftelijke motivatie. 

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.

Hoofdstuk 3
Adviezen

Bij 50% van de 
aanvragen kon in één 
keer een positief 
advies gegeven 
worden. 

Geslaagde herbestemming van een garagepand tot Bierbrouwerij aan het Gedempte Achterom in Medemblik

Jeugdige belangstelling bij de planbeoordeling
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3.2 Effect van de adviezen 
De adviezen zijn openbaar en worden 
uitgebracht aan het College van B&W. In het 
jaar 2016 zijn vrijwel alle adviezen van de 
commissie overgenomen door het College van 
B&W. In de pagina’s van dit jaarverslag wordt 
een aantal opvallende plannen uit de 
commissievergaderingen van het vorige jaar 
toegelicht: voorbeeld stellende plannen van 
hoge kwaliteit, plannen waarbij de commissie 
een duidelijke rol heeft gespeelt of plannen met 
een interessant proces. 

Welstandsadvies mede bepalend om al dan 
niet van het bestemmingsplan af te wijken 
Aan het Lieveweid in Midwoud mocht op een 
vrije kavel een vrijstaande woning worden 
gebouwd. De aanvrager wilde graag een flauw 
lessenaardak als een dakvlak dat goed geschikt 
is voor zonnepanelen. De hellingshoek voldeed 
niet aan de bestemmingsplan bepalingen. Het 
advies van de commissie was voor de 
gemeente medebepalend om hiervan af te 
wijken. De commissie stelde dat de aanvraag 
niet aan de welstandscriteria voldeed, met 
name door het gesloten karakter van de voor- 
en zijgevel, de dakvorm en –helling en de het 
materiaal van de gevels.  De welstandsnota 
geeft een voorkeur voor zadeldaken en  
gemetselde gevels.  De commissie vroeg aan 
de ontwerper het ontwerp meer te richten op de 
omgeving.  Hoewel de aanvrager in eerste 
instantie volhield om een ontwerp met een plat 
of lessenaars dak te willen bouwen is het toch 
gelukt samen met de ontwerper te komen tot 
een voorhuis met zadeldak dat goed aansluit 
op de woningen in de wijk. Ook is gekozen 
voor begroeide erfafscheidingen. Hoewel er vijf 
behandelingen voor nodig waren is er toch een 
goed eindresultaat bereikt waardoor er in de 
wijk onwenselijke precedenten zijn voorkomen. 

Een mansarde kap brengt ruimte maar is dat 
mogelijk op elke onderbouw?
Een aanvraag voor het vergroten van een 
vrijstaande woning aan de Midwouder 
Dorpsstraat betrof het vervangen van het 
bestaande flauwe zadeldak door een hoge 
mansarde kap. Er werden stalen kolommen 
voorgesteld naast het bestaande pand om de 
fundatie te versterken. De woning staat schuin 
op de kavel ten opzichte van de weg. Een 
mansarde kap is in de lintbebouwing goed 
denkbaar, maar detaillering, gevelindeling en 
kleur en materiaalgebruik riepen bij de eerste 
behandeling nog vragen op. De welstandsnota 
vraagt in de linten een hoogwaardige 
detaillering. Daarom is het toepassen van 
vrijstaande pilaren om de kap te dragen niet 
passend bij een voorgevel. Na een goed 
gesprek met eigenaar en ontwerper is het plan 
aangepast. in een verbeterd ontwerp krijgt het 
pand een nieuw gemetselde voorgevel en is het 
pand in goede harmonie met de 
lintbebouwing.

Lieveweid, Midwoud 1e plan voor- en zijgevel

Dorpsstraat, Midwoud 1e plan voorgevel

Dorpstraat, Midwoud
1e plan zijgevel

Dorpstraat, Midwoud 
def. plan zijgevel

Lieveweid, Midwoud zijgevel definitief Lieveweid, Midwoud voorgevel
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Bedrijfspanden worden beoordeeld vanuit de 
publieke ruimte
Voor de doorgaande weg door het WFO 
bedrijventerrein, de Markerwaardweg, vraagt 
de welstandsnota om extra representativiteit 
van de gevels die zichtbaar zijn vanuit de 
openbare ruimte. Panden die aan de 
‘Bollenmarkt’ komen, moeten aan de 
achterkant die grenst aan de Markerwaardweg 
ook een hoogwaardige gevel krijgen; het mag 
geen dichte achterzijde worden. Over het eerste 
voorstel voor een bedrijfsgebouw op dit terrein 
werd negatief geadviseerd omdat er slechts een 
paar kleine ramen in de gevelontwerpen waren 
opgenomen, die ook geen consistentie 
vertoonden met de andere gevelopeningen. Uit 
het daarop volgende gesprek met de architect 
en aanvrager bleek dat zij voornemens zijn het 
pand binnen 5 jaar uit te breiden richting 
Markerwaardweg.

Na enkele tussenstappen waarbij soms sprake 
was  van ‘opleuken’ zonder toegevoegde 
waarde adviseerde de commissie om over de 
volledige begane grond een strak ontworpen 
transparante wand te maken op de begane 
grond. Tezamen met de meeontworpen 
reclame op de bovengevel bood dit uitzicht op 
een positief advies. Ontwerper en aanvrager 
hebben dit daarna goed opgepakt met een 
gevel aan de Markerwaardweg die voldoet aan 
het beeldkwaliteitplan maar ook het bedrijf 
meer promotionele waarde biedt. 

Bollenmarkt definitef plan

Bollenmarkt tweede plan

Bollenmarkt eerste plan

Bollenmarkt derde plan
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Woningen voor arbeidsmigranten
Ook woningen en tijdelijke verblijfslocaties voor 
arbeidsmigranten moeten aan beeldkwaliteits-
criteria voldoen afhankelijk van de locatie. Er 
werden in 2016 diverse plannen voor 
huisvesting in de commissie behandeld die na 
advies van de commissie met verbeteringen 
door de commissie positief geadviseerd 
werden. 

Opvallend was de verbouwing van het 
voormalige café restaurant het Wapen van 
Andijk (Kleingouw 10) dat gerenoveerd werd 
voor een pension voor seizoenarbeiders in de 
tuinbouw. De weinig fraaie serre aan de 
voorgevel kan gesloopt worden en  nieuwe 
kozijnen en deuren met een detaillering 
volgens de oorspronkelijke bouwstijl van de 
Delftse school worden aangebracht in de nieuw 
op te metselen gevel. Op advies van de 
commissie werden openslaande deuren 
aangebracht in plaats van raamkozijnen en er 
werd aandacht gevraagd voor een nieuwe 
tuininrichting .  

3.3 Advies grote ruimtelijke plannen
De commissie wordt ook ingezet als klankbord 
voor grote en beeldbepalende ruimtelijke 
ontwikkelingen, beeldkwaliteitplannen en 
cultuurhistorische opgaven binnen de 
gemeente. In 2016 zijn drie van dit soort 
ruimtelijke plannen aan de orde geweest. Deze 
plannen zijn door de gemeentelijke 
projectleiders uitgebreid in de commissie 
besproken.  Het betrof het inbreidplan op de 
voormalige SEW velden in Nibbixwoud, het 
inbreidplan op de voormalige DEK velden in 
Medemblik en het vooroeverplan langs het 
IJsselmeer onder Medemblik. 

SEW velden 
De sportvelden van SEW zijn vrij gekomen voor 
woningbouw. De projectleider gaf in augustus 
een toelichting aan de commissie. De 
commissie constateerde dat het gebied de 
mogelijkheid biedt de stedenbouwkundige 
structuur van Klaverweide in de vorm van 
gesloten bouwblokken door te zetten. De 
achtertuinen van de lintbebouwing aan de Sint 
Matthijsstraat zouden meer ruimte kunnen 
krijgen. De commissie adviseerde vooral 
achterkanten tegen achterkanten te plaatsen 
om verrommeling zoveel mogelijk te 
voorkomen. De commissie adviseerde een 
goed stedenbouwkundig bureau in te schakelen 
voor een verkavelingsplan, ruimtelijke 
onderbouwing en een bestemmingsplan. 
In de tweede bespreking gaf de projectleider 
een toelichting op de  inventarisatie van de 
wensen en ideeën die in Nibbixwoud leven over 
de inrichting van het gebied. Er wordt ruimte 
geboden aan maximaal 60 woningen, 
variërend van één tot twee bouwlagen met kap; 
vrijstaand, twee-onder-een-kap, rijenwoningen 
en een bijzondere woonvorm.
De commissie heeft veel waardering voor de 
planopzet en de procedure die gevolgd is om 
tot dit plan te komen. Er is (nog) geen 
thematiek voor de woningen gekozen in deel B. 
Een kap heeft een voorkeur volgens de visie 
maar wordt niet expliciet voorgeschreven. De 
commissie adviseert te streven naar 
samenhang met de woningen in Klaverweide 
en mogelijk in het noordelijke deel een ander 
thema te kiezen. Er is een aantal 
aandachtspunten en suggesties uit oogpunt van 
ruimtelijke kwaliteit meegegeven. 

Kleingouw Andijk 10 oude situatie

Kleingouw Andijk 1e plan

Plan SEW terreinKleingouw Andijk 2e plan
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DEK terrein,
De projectleider gaf in augustus een toelichting 
op een gebiedsvisie voor het vrijgekomen 
DEK-terrein. Op deze stedelijke locatie van 3,6 
ha. zijn 70 woningen en 100 parkeerplekken in 
de openbare ruimte gepland. Er is een 
klankbordgroep gevormd met omwonenden, 
potentiele bewoners en gemeenteambtenaren. 
Er wordt een keuze uit vier opties voor 
woonsferen voorgelegd: straat, plein, 
eilandenrijk, grachten. De commissie gaf een 
aantal aanbevelingen over het proces en het 
sturen op ruimtelijke kwaliteit.

Na de keuze voor het ‘grachten’ model is er 
weer een presentatie aan de commissie. 

De commissie heeft veel waardering voor de 
planopzet en de procedure die is gevolgd om 
tot dit plan te komen. Er wordt een aantal 
aandachtspunten en suggesties uit oogpunt van 
ruimtelijke kwaliteit meegegeven:

•  Houdt het peil van het maaiveld ten 
opzichte van het waterpeil zo laag mogelijk 
om hoge kades en beschoeiingen te 
voorkomen.

•  Situeer het bouwvlak voor het hoofdvolume 
zover mogelijk van de wateroever om 
tuinen een flauw talud te kunnen geven 
waarmee hoge beschoeiingen voorkomen 
worden. 

•  Daar waar openbare oevers overgaan in 
privé oevers is aandacht voor de 
beeldkwaliteit nodig. 

•  Ontwerp de parkeerruimte op het meest 
westelijke eiland meer als een met bomen 
beplant plein. 

Er is nog geen thematiek voor de bebouwing 
vastgesteld. Het publiek wil zoveel mogelijk 
vrijheid. De gemeente wil in ieder geval door 
het verplicht stellen van een kap de samenhang 

garanderen. De commissie stelt dat de 
proefverkaveling gericht is op kappen haaks op 
de weg. Gelet op de grote vraag naar zgn. 
‘notariswoningen’ (die juist een kap in de 
langsrichting hebben) adviseert de commissie 
hier planologisch en met beeldkwaliteitscriteria 
rekening te houden. De ‘verplichting’ van een 
topgevel als schijf kan een en geslaagde 
thematiek zijn. Verwezen wordt naar een 
wijkdeel in Bangert en Oosterpolder (Hoorn).

Vooroeverproject Medemblik
Ook voor dit project is het vooroverleg met de 
projectleider gestart. Het betreft  de 
ontwikkeling van de vooroever buitendijks bij 
de Westfriese Omringdijk bij Medemblik. De 
gemeente wil in dit gebied de recreatie en het 
toerisme bevorderen. 

De commissie adviseerde de ambities, 
mogelijkheden en randvoorwaarden duidelijk 
vast te leggen. Er werd gewezen op de 
aanvraag voor een strandpaviljoen dat eerder 
in de commissie werd aangehouden in verband 
met situering en ontwerp. Er is een 
landschappelijk plan nodig, waarbij het 
beeldkwaliteitplan voor de Westfriese 
Omringdijk een basis zou moeten zijn. De 
commissie wees  op  een goede positionering 
en programmering. Er werd verwezen naar 
referenties als De Schelphoek in Hoorn en het 
nieuwe strandpaviljoen in Petten. 
Bij het tweede vooroverleg werd door de 
projectleider een powerpoint presentatie 
getoond. Er had inmiddels een inventarisatie 
van wensen plaatsgevonden. Er zijn veel 
verschillende stakeholders bij betrokken. Er 
komt een buitendijkse boulevardroute tussen 
kasteel Radboud en het Stoommuseum voor 
langzaam verkeer waardoor er samenhang 
ontstaat van alle elementen. Het 
strandpaviljoen had inmiddels een andere 
positie. De nieuwe positie is gebaseerd op de 
opmerkingen van de commissie. Er is reeds een 
paviljoen van uit Noordwijk aangekocht. De 
commissie constateerde dat een verstandige 

DEK terrein Visualisatie varianten

DEK terrein Proefverkaveling

DEK terrein Visualisatie openbare ruimte Visualistaie ambitie
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procedure met alle stakeholders wordt 
doorlopen en ziet dat er ook aandacht is voor 
ruimtelijke kwaliteit. Het is wel belangrijk de 
Westfriese Omringdijk als provinciaal 
monument goed herkenbaar te houden.

3.4 Inrichting van de openbare ruimte  
Het komt steeds vaker voor dat de commissie 
wordt geraadpleegd voor de inrichting van de 
openbare ruimte. Er werd advies gevaagd over 
het type verharding van de straten in het 
beschermd stadsgezicht. Stedenbouwkundig 
overleg vond ook in vooroverleg plaats inzake 
de herinrichting van een vrijgekomen en te 
slopen agrarisch complex aan de Dorpsstraat 
te Abbekerk. In het kader van de ruimte voor 
ruimte regeling komen hier 6 vrije kavels voor 
lintbebouwing. Oorspronkelijk was hier een 
uitbreidingsplan De Roskam gepland. 
De commissie was verheugd dat het 
uitbreidingsplan aan dit landelijke lint niet door 
gaat en stelt dat er mogelijkheden zijn te 
komen tot een passende landelijke 
lintbebouwing met doorzichten naar het open 
landschap. Geadviseerd werd via een 
ervenconsulent tot een analyse van het gebied 
te komen met een advies voor goede 
landschappelijke kavelindeling. Wat betreft 
bestemmingsplanbepalingen stelt de commissie 
dat landelijk bebouwing gewenst is van één 
bouwlaag met kap. Het lijkt niet wenselijk dat 
hier bijvoorbeeld allemaal ‘notariswoningen’ 
met een goothoogte van 7 meter en een 
nokhoogte van ca 11 meter komen. De 
commissie adviseert vooral de goothoogte 
beperkt te houden op maximale 3 á 4 meter. 
Stolpen zijn dan eventueel wel mogelijk. 

3.5 Kwaliteitsgesprekken, 
procesbegeleiding, beleidsontwikkeling 
Naast welstandsadvisering ondersteunde de 
commissie  de gemeente Medemblik ook op 
andere manieren in het behouden en 
ontwikkelen van goede omgevingskwaliteit. De 
voorzitter is een paar maal uitgenodigd bij het 
(ambtelijke) grote projecten overleg en is actief 

geweest in de deskundigencommissie 
Medemblik aan Zee (MaZ). In mei 2016 is 
advies over MaZ- plan aan het college 
gegeven. Hij heeft de architecten gestuurd in 
het opstellen van meerdere modellen. De 
modellen zijn gewogen aan de hand van 
criteria en gezamenlijk beoordeeld. De 
voorzitter heeft verslag gedaan van het 
ontwerpproces.

Ontwikkeling stadhuislocatie / Oude haven 
(MaZ)
Het voorkeursmodel bestaat uit een bebouwing 
van 16 woningen met een variatie in 
bouwlagen (maximaal 3 bouwlagen met kap). 
Het geheel is opgebouwd uit drie rijen met 6, 5 
en 3 woningen en één dubbele woning. Alle 
woningen krijgen in principe een kap. Hierbij is 
aangemerkt dat de uitstraling van de woningen 
overeen zal komen met het eerder 
gepresenteerde architectonisch beeld. Op de 
plaatsen waar de achtertuinen grenzen aan de 
openbare ruimte worden stadsmuren gemaakt. 
Dit zijn gemetselde muren met een minimale 
hoogte van 1,80 meter. Vanuit de ruimtelijke 
invalshoek voldoet dit ontwerp aan de 
gewenste ruimtelijke kwaliteit. De nieuw 
gevormde stedelijke ruimten zijn helder en het 
geheel heeft een alzijdige uitstraling. Er is een 
éénzijdige ‘parkeerkoffer’ ontworpen en er zijn 
langsparkeerplaatsen gesitueerd langs de 
Oude Haven. Dit is een prima oplossing. 
Maatschappelijk gezien is dit ontwerp een 
verbetering ten opzichte van het prijswinnende 
plan. De woningen grenzend aan de 
bestaande bebouwing zijn verlaagd en ogen 
minder massaal. In zijn algemeenheid kan 
worden gezegd dat dit ontwerp voldoet aan de 
uitgangspunten van het prijsvraag-ontwerp. De 
deskundigencommissie adviseerde dit 
stedenbouwkundig voorkeursmodel uit te 
werken.

Visiekaart vooroeverproject Medemblik

Laatste ontwerp MaZ
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Hoe vaak behandeld?

Erfgoedaanvragen

Hoe vaak behandeld? 
 
Tabel 4 

ADVIEZEN	AAN	B&W	 2016	 2015	 2014	

Totaal	nieuwe	aanvragen*	 313	 245	 236	

Bij	eerste	behandeling	akkoord	 38	%	 38	%	 46	%	

Bij	eerste	behandeling	niet	
akkoord	tenzij	(kleine	aanpassing	
nodig)	

12	%	 7	%	 10	%	

Bij	tweede	behandeling	akkoord	
(of	niet	akkoord	tenzij)	 8	%	 10	%	 8	%	

Bij	derde	of	verdere	behandeling	
akkoord	(of	niet	akkoord	tenzij)	 8	%	 5	%	 7	%	

Nog	in	behandeling	of	definitief	
niet	akkoord	of	aanvraag	
ingetrokken	

17	%	 18	%	 15	%	

Plan	wel	akkoord	op	hoofdlijnen	
maar	nog	geen	aanvraag	voor	
vergunning	

16	%	 21	%	 14	%	

* Dit zijn alle nieuwe aanvragen exclusief beleidsadviesaanvragen en handhaving aanvragen. 

 

Erfgoedaanvragen 
 
Tabel 5 

ERFGOEDAANVRAGEN	 2016	 2015	 2014	

Totaal	aantal	 54	 47	 37	

rijksmonumenten	 15	 10	 7	

panden	in	beschermd	gezicht	 28	 28	 22	

karakteristieke	panden	 5	 8	 6	

provinciale	monumenten	 2	 2	 2	

gebied	met	cultuurhist.	waarde	 4	 0	 1	
 
Op	www.mooinoord-holland.nl/cijferbijlage	Medemblik	2016	kunt	u	meer	cijfers	vinden	

Hoe vaak behandeld? 
 
Tabel 4 

ADVIEZEN	AAN	B&W	 2016	 2015	 2014	

Totaal	nieuwe	aanvragen*	 313	 245	 236	

Bij	eerste	behandeling	akkoord	 38	%	 38	%	 46	%	

Bij	eerste	behandeling	niet	
akkoord	tenzij	(kleine	aanpassing	
nodig)	

12	%	 7	%	 10	%	

Bij	tweede	behandeling	akkoord	
(of	niet	akkoord	tenzij)	 8	%	 10	%	 8	%	

Bij	derde	of	verdere	behandeling	
akkoord	(of	niet	akkoord	tenzij)	 8	%	 5	%	 7	%	

Nog	in	behandeling	of	definitief	
niet	akkoord	of	aanvraag	
ingetrokken	

17	%	 18	%	 15	%	

Plan	wel	akkoord	op	hoofdlijnen	
maar	nog	geen	aanvraag	voor	
vergunning	

16	%	 21	%	 14	%	

* Dit zijn alle nieuwe aanvragen exclusief beleidsadviesaanvragen en handhaving aanvragen. 

 

Erfgoedaanvragen 
 
Tabel 5 

ERFGOEDAANVRAGEN	 2016	 2015	 2014	

Totaal	aantal	 54	 47	 37	

rijksmonumenten	 15	 10	 7	

panden	in	beschermd	gezicht	 28	 28	 22	

karakteristieke	panden	 5	 8	 6	

provinciale	monumenten	 2	 2	 2	

gebied	met	cultuurhist.	waarde	 4	 0	 1	
 
Op	www.mooinoord-holland.nl/cijferbijlage	Medemblik	2016	kunt	u	meer	cijfers	vinden	
Op www.mooinoord-holland.nl/cijferbijlagemedemblik2016 kunt u meer cijfers vinden. 

Aantal planbehandelingen 
 
Tabel 1 

SOORT	AANVRAAG	 AANTAL	AANVRAGEN	 AANTAL	BEHANDELINGEN	

Omgevingsvergunning	 265	 397	

waarvan	een	monument	 6	 13	

waarvan	nieuwbouw	 96	 155	

waarvan	verbouwing	 163	 229	

Preadvies*	 58	 74	

Reclameaanvraag	 8	 10	

Adviesaanvraag	handhaving	 3	 4	

Advies	ruimtelijke	plannen	 3	 3	

Overige	vergaderonderwerpen	 12	 13	

Totaal	 349	 501	
* Dit zijn de preadviezen waarvoor nog geen omgevingsvergunningaanvraag is ontvangen.  
 
Aantal planbehandelingen ten opzichte voorgaande jaren: 
 
Tabel 2 

SOORT	AANVRAAG	 2016	 2015	 2014	

Nieuwe	aanvragen	 317	 247	 270	

Aanvragen	van	voorgaande	jaren	 32	 23	 21	

Herhalingen	 152	 108	 113	

Totaal	behandelingen	 501	 378	 404	
 
 

Vorm van behandelingen 
 
Tabel 3 

VERDELING	AANVRAGEN	 2016	 2015	 2014	

Totaal	behandelingen	 501	 378	 404	

Gemandateerd	behandeld	 4	%	 4	%	 5	%	

In	de	welstandscommissie	
behandeld	 78	%	 77	%	 81	%	

In	de	geïntegreerde	commissie	
met	monumentenleden	
behandeld	

18	%	 19	%	 14	%	
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Aanvragen	van	voorgaande	jaren	 32	 23	 21	

Herhalingen	 152	 108	 113	

Totaal	behandelingen	 501	 378	 404	
 
 

Vorm van behandelingen 
 
Tabel 3 

VERDELING	AANVRAGEN	 2016	 2015	 2014	

Totaal	behandelingen	 501	 378	 404	

Gemandateerd	behandeld	 4	%	 4	%	 5	%	

In	de	welstandscommissie	
behandeld	 78	%	 77	%	 81	%	

In	de	geïntegreerde	commissie	
met	monumentenleden	
behandeld	

18	%	 19	%	 14	%	

  

Aantal planbehandelingen

Aantal planbehandelingen ten opzichte van voorgaande jaren

Vorm van behandelingen

Aantal planbehandelingen 
 
Tabel 1 

SOORT	AANVRAAG	 AANTAL	AANVRAGEN	 AANTAL	BEHANDELINGEN	

Omgevingsvergunning	 265	 397	

waarvan	een	monument	 6	 13	

waarvan	nieuwbouw	 96	 155	

waarvan	verbouwing	 163	 229	

Preadvies*	 58	 74	

Reclameaanvraag	 8	 10	

Adviesaanvraag	handhaving	 3	 4	

Advies	ruimtelijke	plannen	 3	 3	

Overige	vergaderonderwerpen	 12	 13	

Totaal	 349	 501	
* Dit zijn de preadviezen waarvoor nog geen omgevingsvergunningaanvraag is ontvangen.  
 
Aantal planbehandelingen ten opzichte voorgaande jaren: 
 
Tabel 2 

SOORT	AANVRAAG	 2016	 2015	 2014	

Nieuwe	aanvragen	 317	 247	 270	

Aanvragen	van	voorgaande	jaren	 32	 23	 21	

Herhalingen	 152	 108	 113	

Totaal	behandelingen	 501	 378	 404	
 
 

Vorm van behandelingen 
 
Tabel 3 

VERDELING	AANVRAGEN	 2016	 2015	 2014	

Totaal	behandelingen	 501	 378	 404	

Gemandateerd	behandeld	 4	%	 4	%	 5	%	

In	de	welstandscommissie	
behandeld	 78	%	 77	%	 81	%	

In	de	geïntegreerde	commissie	
met	monumentenleden	
behandeld	

18	%	 19	%	 14	%	
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Nieuwbouw 
Sint Martinus 
Op een prachtige locatie aan de Ridderstraat in het centrum van Medemblik 

staat al jaren het verzorgingshuis Sint Martinus. In juni 2016 startte het (voor)

overleg over nieuwbouw voor zorgwoningen na sloop van het huidige 

verzorgingshuis dat hier in de 80er jaren is gebouwd. Gekozen is voor 

eigentijdse bouw die zoveel mogelijk aansluit bij de schaal van de 

binnenstad. De kapel op het binnenterrein wordt gehandhaafd en wordt 

weer vrijstaand. 

De commissie stelde dat de voorgestelde nieuwbouw beter passend is in 

relatie met de binnenstad dan de bestaande bouw. Hoewel het gebied niet 

valt onder het beschermd stadsgezicht maakt het grondgebied wel deel uit 

van de oude omwalde binnenstad. De commissie waarschuwde wel dat er 

(o.a. door het ontbreken van kappen) nog een kwaliteitsslag gemaakt moet 

worden om de verticale parcellering sterker te maken dan het horizontale 

beeld van het complex. Ook de balkons in de voorgevel vroegen nog om 

meer integratie in de verticale gevelopbouw. Het vrijhouden van de kapel op 

het binnenterrein is uit ruimtelijk en historisch oogpunt een verbetering. 

Voorts vroeg de commissie om een inrichtingsplan van de buitenruimte.

Bij de presentatie van het voorlopig ontwerp waren de meeste 

aandachtspunten van de commissie gerealiseerd. De commissie gaf in haar 

advies aan de gemeente aan dat het gebouw door het ontbreken van 

kappen weliswaar niet voldoet aan de stedenbouwkundige bepalingen voor 

de binnenstad, maar dat de hoge kwaliteit zodanig is, vooral ten opzichte 

van de bestaande situatie, dat de nieuwe architectuur een grote toegevoegde 

waarde brengt in deze omgeving.
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In 2016 zijn 54 erfgoedaanvragen behandeld. 
Het grootste deel daarvan (28) betrof 
aanvragen in de beschermd dorps- en 
stadsgezichten. Voor 15 rijksmonumenten werd 
een monumentenadvies gegeven. Vaak na 
eerst een bezoek van het monumentenlid van 
de commissie aan de locatie. We geven graag 
een paar voorbeelden van erfgoedadviezen:
 
Voor het opnieuw voegen van een gevel is een 
monumentenadvies nodig omdat er veel mis 
kan gaan als niet de gewenste kennis en 
vakmanschap wordt ingezet. Voor Westerhaven 
10 en Nieuwstraat 68 werd het vervangen van 
voegwerk in topgevel, stoep en opstap in 
ouderwets inwendige-snijvoeg aangevraagd. 
Een adviseur van MOOI Noord-Holland is 
gaan kijken of de juiste kennis en ervaring 
aanwezig is. Er wordt dan een kort referentie 
onderzoek gedaan. 

Het gaat er om dat vakmanschap wordt 
toegepast bij het uitslijpen, het maken van de 
juiste voegmortel en het uitvoeren van het 
voegwerk. In het algemeen is het advies dat als 
minder dan 40 % van de gevel nieuw voegwerk 
behoeft, dit alleen te doen op de plaatsen waar 
het nodig is. Bij meer dan 40% kan beter de 
hele gevel gevoegd worden. Uitslijpen dient 
diep maar zonder beschadiging van de stenen 
te gebeuren. 

4.1 Gevraagde aanbouw blijkt een 
reconstructie te zijn 
Bij een oude stolp aan het Westeinde in 
Opperdoes werd een nieuwe aanbouw 
aangevraagd. De commissie was aanvankelijk 
geen voorstander van een nieuwe aanbouw 
aan een bestaand staartstuk. De aanvrager 
betoogde dat de voorgestelde aanbouw in feite 
een reconstructie is van een oude situatie. De 
huidige situatie is na sloop van dit bouwdeel in 
de 70er jaren ontstaan. De fundamenten zijn 
volgens de eigenaar nog aanwezig. De 
commissie constateerde dat als er sprake is van 
reconstructie, dit dan zoveel mogelijk volgens 

de oude detaillering zou moeten gebeuren. De 
aanbouw wordt gerealiseerd in baksteen, 
passend bij de aanwezige steen. In de zijgevel 
komen twee grote openslaande houten deuren 
met daarboven een puntgevel, conform 
bestaand. 

Hoofdstuk 4
Erfgoedadviezen

Nieuwstraat 68, Medemblik

Westeinde in Opperdoes 
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4.2 Corridor tussen kerk en voormalige 
brandweerkazerne.
Al in het jaarverslag van 2014 is melding 
gemaakt van het schetsplan voor een corridor 
tussen de kerk van Opperdoes en het 
verenigingsgebouw (oude Brandweerkazerne). 
De commissie adviseerde toen in eerste 
instantie negatief, omdat aan het vrijstaande 
karakter van de kerk op een terp afbreuk zou 
worden gedaan. Gelet op de gewenste 
herbestemming en het ingetogen bouwplan na 
toelichting door de architect werd onder 
voorwaarden van een minimalistische 
detaillering positief geadviseerd. In 2016 kwam 
het plan terug voor een omgevingsvergunning. 
De commissie twijfelde of de detaillering 
volgens het schetsplan en de voorwaarden van 
de commissie was uitgewerkt. Na een goed 
gesprek met de tekenaar van het bouwplan 
kon de detaillering van het plan sterk worden 
verbeterd en werd de aansluiting op kerk zo 
minimaal mogelijk gehouden (juist tussen de 
segmentboog boven de entree en onder de 
rollaag van het kerkraam) en kon de 
transparantie worden vergroot zonder een 
dakoverstek en zonder zichtbaar boeiboard. De 
dakconstructie wordt achter de hoge ramen 
weggewerkt en de ruiten eindigen zo laag 
mogelijk op het maaiveld. Uitgangspunt is dat 
er geen bomen gekapt behoeven te worden. 
De toren is in 2016 na een positief advies van 
de commissie gerestaureerd. De commissie 
schrok begin 2017 van de uitvoering toen de 
toren niet een interne hemelwaterafvoer had 
gekregen zoals in het bestek was opgenomen, 
maar een goed zichtbare hemelwaterafvoer 
aan de buitenzijde. Samen met de restaurateur 
wordt alsnog onderzocht om tot een andere 
oplossing te komen. 

4.3 Ook bruggen kunnen monumentaal 
zijn. 
Bruggen in het landschap zijn vaak 
beeldbepalend. De brug over de Kromme Leek 
bij de Van Deureweg was aangewezen in het 
bestemmingsplan als karakteristiek object. Dat 
betekent dat het beeld gelijk moet blijven met 
dezelfde details, metselwerk en balusters. Het 

kostte de commissie heel wat moeite het 
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier en de aannemer hiervan te 
overtuigen, maar het is uiteindelijk gelukt tot 
een positief advies te komen. De brug is 
inmiddels gereed gekomen. (zie foto pag. 46) 
De Kromme Leek met haar oevers en bruggen 
vormt een belangrijk cultuurhistorische structuur 
in het landschap (zie ook Leidraad Landschap 
en Cultuurhistorie van de Provincie). 

4.4 Advies over historische geografische 
waarde van een kavel. 
Na een bezwaar tegen een verleende 
omgevingsvergunning voor het dempen van 
een oude doodlopende watergang in de 
Bennemeer vroeg de gemeente de commissie 
om advies. De dorpsraad Twisk en Stichting 
Twisca hadden binnen de bezwaartermijn 
bezwaar aangetekend tegen de demping en de 
aantasting van het stuk land waarop nog een 
oude molengang zou hebben gestaan. De 
gemeente vroeg de commissie of hier sprake is 
van aantasting van cultuurhistorische waarden 
en of de omgevingsvergunning al dan niet 
terecht verleend is. 

De te dempen aanvoersloot heeft naar het 
oordeel van de commissie zeker 
cultuurhistorische en landschappelijke waarde 
en dijkjes rond de kavel en de oude 
molenplaats met aanvoersloot zouden een 
bescherming moeten genieten, maar het 
bestaande beleidskader, met name het 
bestemmingsplan biedt onvoldoende grond om 
het plan voor demping van de aanvoersloot in 
te trekken of te weigeren. De commissie 
adviseerde bij de vergunning wel nadrukkelijk 
aan te geven dat het hoogteverschil in de kavel 
door het ringdijkje en de voormalige 
molenplaats behouden zouden moeten blijven. 
De commissie adviseerde de gemeente om  
belangrijke cultuurhistorische waarden goed te 
verankeren in regels en verbeelding van een 
bestemmingsplan of een omgevingsplan, met 
name in de buitengebieden. 

Corridor kerk 2e plan

Corridor kerk detaillering

Corridor kerk plattegrond
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Gezien vanaf de voorzijde. Impressie door Sander Douwma architecten. Achterzijde met in het linker dakvlak de twee loggia’s. Impressie door 
Sander Douwma architecten.
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HERBESTEMMING

TWISK 

Verbouwing

Dorpsweg 162 
Dit betreft een rijksmonument in het beschermd dorpsgezicht van 

Twisk. De stolp heeft een groot aantal jaren leeggestaan en de 

gemeente en de commissie waren blij dat zich een liefhebber 

aandiende om de stolp tot woning te renoveren. Dan is het altijd 

moeilijk een goed evenwicht te vinden tussen het behoud van 

historische indeling en details en modern wooncomfort.

De stolp had nog een authentieke indeling van de stal met grup en 

koeienschotten en een betimmering langs het vierkant met tuigkast en 

een stookplaats voor een zomerkeuken in de korte regel. Ook de 

bedstedenwand en de zgn. ‘koets’ voor de knecht (slaapplaats in de 

stal) waren nog aanwezig.

De aanvrager wil de buitenzijde zoveel mogelijk restaureren en daarbij 

ook het niet passende zijraam uit de zestiger jaren weer vervangen 

door een replica van de  voorgevelkozijnen. De achtergevel met 

darsdeuren en staartstuk wordt gemoderniseerd voor lichttoetreding en 

wooncomfort. Van de drie gemetselde schoorstenen worden er twee 

gerestaureerd. De commissie wilde een paar authentieke details van 

de oude indeling behouden (het is immers een rijksmonument), zoals 

de bedstedenwand en de wand met de blauwe betimmering, tuigkast 

en stookplaats. Uiteindelijk is dat na intensief overleg met de 

aanvrager gebeurd. Wel zijn bijgebouwen gesloopt en komt er nog 

een aanvraag voor de nieuwe bijgebouwen en voor de wijziging van 

het oprijpad met een nieuwe brug. Omdat hier ook moet worden  

afgeweken  van het bestemmingsplan , is de aanvraag gesplitst. De 

oude brug wordt dan een loopbrug.



3938
ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT MEDEMBLIK 
JAARVERSLAG 2016

5.1 Welstandsbeleid
Ook in 2016 werden alle welstandsadviezen 
gebaseerd op welstandscriteria die door de 
gemeenteraad zijn vastgesteld. De welstands-
nota, waarin de criteria zijn opgenomen is een 
helder document met duidelijke criteria per 
soort gebied en per object. De criteria voor veel 
voorkomende kleine plannen en de algemene 
criteria worden gebruikt voor bijzondere en 
onverwachte plannen. Naast de welstandsnota 
zijn er ook welstandscriteria opgenomen in 
beeldkwaliteitplannen voor nieuwe wijken zoals 
Bloesemgaarde. 

De actuele welstandsnota is in januari 2014 
vastgesteld en als PDF via de website van de 
gemeente op te vragen. In 2013 zijn de criteria 
voor veel voorkomende kleine bouwwerken  
ruimer gemaakt en helderder geformuleerd om 
de plannen die onder deze criteria vallen 
ambtelijk te laten toetsen. Als plannen hieraan 
voldoen komt het plan sinds begin 2014 niet 
meer in de commissie. Voldoet de aanvraag 
niet aan de standaard criteria dan wordt 
alsnog via de commissie gekeken of toch de 
ruimtelijke kwaliteit zodanig is dat aan het plan 
meegewerkt kan worden. Daarnaast worden 
reclameaanvragen in eerste instantie ambtelijk 
beoordeeld en worden plannen die op 
hoofdlijnen akkoord zijn bevonden niet 
opnieuw bij de vergunningaanvraag aan de 
commissie voorgelegd indien het plan 
ongewijzigd is. 

Naast de welstandsnota is bij alle plannen het 
bestemmingsplan bepalend. Soms is een plan 
binnen de bestemmingsplanbepalingen niet 
mogelijk en wordt een binnenplanse of 
buitenplanse afwijking (ontheffing) verleend. In 
een aantal gevallen is het advies van de 
welstandscommissie dan voor de gemeente 
mede bepalend om aan een afwijking mee te 
werken.

5.2 Erfgoedbeleid
Medemblik heeft sinds 2012 een geïntegreerde 

welstands- en monumentencommissie. Er zijn 
in 2016 meer monumentenaanvragen 
behandeld dan in 2015. De gemeente 
Medemblik heeft geen erfgoedafdeling zoals 
bijvoorbeeld Hoorn en Alkmaar terwijl ook in 
Medemblik het aantal monumenten groot is, 
specialistische kennis ontbreekt  en het 
economisch belang van erfgoed groot is. De 
medewerkers binnen de gemeente die erfgoed 
behandelen hebben daarnaast vele andere 
taken. Daarom is ondersteuning vanuit de 
commissie door personen met erfgoedkennis 
belangrijk.

Alle karakteristieke panden zijn opgenomen in 
de lijst, ’Monumenten en Karakteristieke 
Panden,’ Deze lijst is op de website te 
downloaden. Op de lijst zijn ook alle 
rijksmonumenten en provinciale monumenten 
opgenomen. Er zijn  geen gemeentelijke 
monumenten aangewezen. De commissie heeft 
in haar jaarverslagen geadviseerd de toppers 
onder de karakteristieke panden als 
gemeentelijk monument aan te wijzen. Deze 
panden zijn dan beter beschermd en het pand 
krijgt meer aanzien in het dorp, hetgeen zich 
ook vaak vertaald in een hogere economische 
waarde. Karakteristieke panden zijn niet 
beschermd tegen sloop, maar in bestemmings-
plannen kan via begrips-bepalingen en 
voorschriften geborgd worden dat de 
hoofdvorm en de karakteristieke elementen 
behouden blijven bij renovaties en 
verbouwingen. In de meeste bestemmings-
plannen is geregeld dat karakteristieke panden 
niet zonder meer gesloopt mogen worden. 

De noodzaak moet worden aangetoond en er 
is advies van de commissie nodig. Afgesproken 
is dat bij een verbouwingsaanvraag voor een 
karakteristiek pand de korte redengevende 
omschrijving aan het dossier wordt toegevoegd 
om tot een goed advies te komen. Ook indien 
een omgevingsvergunning voor sloop 
aangevraagd wordt, wil de commissie deze 
gegevens als beoordelingskader.

Hoofdstuk 5
Beleidskaders     

Nieuwbouw in Bloesemgaarde

Wognum Raadhuisstraat 3
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Steunpunt Monumenten en Archeologie 
Noord-Holland 
Op verzoek van de Provincie Noord-Holland 
geeft MOOI Noord-Holland in samenwerking 
met Stichting NMF (de rechtsopvolger van 
Cultuurcompagnie) sinds 1 januari 2017 
invulling aan het Steunpunt Monumenten en 
Archeologie Noord-Holland. De missie van het 
Steunpunt is om gemeenten te helpen om de 
waarde van het Noord-Hollandse erfgoed te 
onderzoeken, koesteren en etaleren, maar 
vooral te verankeren in de ruimtelijke en 
maatschappelijke ontwikkelingen die de 
komende jaren gaan plaatsvinden. Gemeenten 
kunnen bij het Steunpunt terecht met alle 
vragen over erfgoed, cultuurhistorie, 
omgevingswet en archeologie. Zie ook www.
steunpunterfgoednh.nl 

5.3 Stolpenbeleid 
Een belangrijk deel van het erfgoed in 
Medemblik bestaat uit stolpen. Stolpen zijn in 
de kernen en linten van Medemblik samen met 
de kerken beeldbepalende gebouwen. MOOI 
Noord-Holland heeft in 2015 in opdracht van 
de provincie een onderzoek gedaan naar het 
effect van het stolpenbeleid. De gemeente 
Medemblik heeft meegedaan aan de enquête 
naar het stolpenbeleid. Naast de rijks- en 
provinciale monumenten heeft Medemblik geen 
stolpen aangewezen als gemeentelijk 
monument. Er is wel een groot aantal stolpen 
aangewezen als karakteristiek pand. De 
overige stolpen hebben de aanduiding stolp 
indien het betreffende bestemmingsplan 
geactualiseerd is. Dan is ook opgenomen dat 
splitsing mogelijk is. Bij de vraag over de 
effectiviteit van het provinciale stolpen beleid 
gaf de gemeente aan het effect van het beleid 
matig is, omdat er vanuit de provincie of 
gemeente geen middelen beschikbaar zijn om 
het proces van verval te voorkomen of een halt 
toe te roepen. De gemeente. Medemblik doet 
er alles aan om stolpen te behouden door 
regels te stellen in het bestemmingsplan maar 
regels alleen zijn niet voldoende. Het zou mooi 

zijn als de gemeente Medemblik een kleine 
financiële bijdrage kan leveren om actiever het 
behoud van stolpen te stimuleren. Een 
dergelijke regeling kan als een katalysator 
werken die ook de regionale economie 
stimuleert. 

5.4 Reclamebeleid
Reclames worden alleen aan de commissie 
voorgelegd als er bij de ambtelijke beoordeling 
twijfel zijn of indien het niet aan de regels 
voldoet. In het centrum van Medemblik zien de 
commissie met name aan de Nieuwstraat en de 
Kaasmarkt een toenemende druk van reclame 
en terrassen. 

Het verdient aanbeveling tot een duidelijk 
beeldkwaliteitsbeleid inzake reclame, 
zonneschermen en terrassen mede in overleg 
met winkeliers en bewoners te komen voor de 
Nieuwstraat en Kaasmarkt om wildgroei te 
voorkomen. Een goede ruimtelijke kwaliteit is 
duidelijk ook in het belang van de horeca en 
de winkeliers om het centrum gezellig en 
aantrekkelijk te houden. 

5.5 Ruimtelijk beleid
Ruimtelijke kwaliteit is niet alleen afhankelijk 
van de architectuur van gebouwen. Inrichting 
van de openbare ruimte en landschappelijke 
inpassing is vaak nog essentiëler. De commissie 
pleit er dan ook voor inrichtingsprojecten ook 
voor advies aan de commissie voor te leggen. 
De commissie heeft het vakmanschap om 
inrichtingsplannen te beoordelen en aan te 
kunnen geven of de doelstellingen van de 
gemeente gerealiseerd worden. Ook de 
voorgenomen verkoop van zgn. snippergroen 
kan tot aantasting van de ruimtelijke kwaliteit 
leiden. Meestal gaat dit gepaard met verdere 
verstening van de zichtbare ruimte en 
verarming van het groen in de omgeving. Het 
is raadzaam aan de commissie te vragen onder 
welke ruimtelijke voorwaarden dergelijk kavels 
kunnen worden verkocht.Ook reclame en terrassen vraagt om kwaliteit 

Karakteristieke stolp
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Achtergevel met terras. Het ontwerp tijdens de eerste planbehandeling. De voorgevel is hier 
volgens de commissie nog niet in balans.

42
PROJECT
KLEIN PLAN

ANDIJK

Herontwikkeling
Kleingouw  
Dit betreft een aanvraag voor drie woningen na sloop van de 

bestaande bebouwing waaronder een tankstation. Er werd een plan 

ingediend voor een vrijstaande woning van twee lagen met schilddak 

en twee geschakelde woningen met topgevel en zadeldak. 

De commissie constateerde dat het verdwijnen van het tankstation kan 

bijdragen aan een grote verbetering van de ruimtelijke kwaliteit maar 

vond het eerste plan nog onvoldoende aansluiten bij de criteria voor 

de lintbebouwing. Daarnaast heeft de commissie met name bezwaar 

tegen het verhogen van de achtererven en het bouwen van een hoge 

beschoeiing aan de sloot aan de achterzijde . Via de hoekkavel en de 

brug zal dit prominent zichtbaar zijn en het landelijk uitzicht op de 

begroeide oeverrand zal daardoor een stedelijk aanzien krijgen. Bij de 

tweede behandeling was de architect aanwezig en de commissie gaf 

een aantal aanbevelingen voor verbetering van het plan, waaronder 

• plaats de vrijstaande woning zoveel mogelijk in de hoek van de 

kavel, mede om privacy op het achter- en westelijk zijerf mogelijk te 

maken.

• ontwerp een tuinhuis of prieel aan de slootkant tezamen met een 

duurzame beschoeiing richt de strook tussen brug en tuinhuis met 

bomen of struiken in.

• besteed ontwerpaandacht aan een erfafscheiding tussen tuinhuis 

en woning. 

• Draai bij de twee-onder-één-kap woningen de kap van de 

rechterwoning haaks op de kap van de linker woning waardoor het 

ontwerp minder stedelijk wordt. 

Bij de derde behandeling bleek dat de architect de aanbeveling perfect 

had opgevolgd waardoor er voor deze locatie een grote 

kwaliteitsverbetering wordt bereikt!
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6.1 Wat is omgevingskwaliteit? 
Welstand en ruimtelijke kwaliteit zijn voor de 
meesten onder ons bekende begrippen: het 
gaat om de beeldkwaliteit van de bebouwing 
en de ruimtelijke kenmerken en waarden van 
erfgoed, landschap, stad of dorp, openbare 
ruimte en infrastructuur. Integrale 
omgevingskwaliteit is de grote uitdaging van de 
Omgevingswet. Maar wat is dat eigenlijk? In de 
Memorie van Toelichting wordt uitgelegd dat 
omgevingskwaliteit duidt op het belang van 
aspecten als cultureel erfgoed, architectonische 
kwaliteit van bouwwerken, stedenbouwkundige 
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.’ (MvT p. 63) 

Synthese van cultuur en natuur
De wetgever gebruikt omgevingskwaliteit dus 
voor de synthese van cultuur en natuur. Het is 
interessant om nog even verder te kijken naar 
andere omschrijvingen. In 2014 stelde de Raad 
voor de leefomgeving en infrastructuur dat 
omgevingskwaliteit grote gelijkenis vertoont 
met het begrip ruimtelijke kwaliteit maar dat 
het ruimer is omdat ook sociale componenten 
en aspecten als externe veiligheid en 
luchtkwaliteit deel uitmaken van de 
omgevingskwaliteit. Het College van 
Rijksadviseurs noemde in 2015 
omgevingskwaliteit een samengaan van de 
zorg voor grote publieke nutsvoorzieningen en 
gebruiksregels daarvoor, van ruimtelijke 
kwaliteit en milieukwaliteit en van de balans 
tussen economische concurrentiekracht en 
leefbaarheid. 

Breder dan ruimtelijke kwaliteit
In een essay in het jaarverslag 2015 van de 
Federatie Ruimtelijke Kwaliteit beschrijft Flip ten 
Cate drie andere punten waarin het begrip 
omgevingskwaliteit verschilt van ruimtelijke 

kwaliteit: 1) de koppeling van een initiatief met 
belangen die buiten het primaire doel van de 
initiatiefnemer liggen; 2) een actief streven 
naar betekenisvolle betrokkenheid van de 
omgeving; 3) het gaat altijd over de kwaliteit 
van de publieke ruimte, terwijl ruimtelijke 
kwaliteit ook verengd kan worden tot de 
kwaliteit van het object zelf. Paul Roncken, de 
kwaliteitsadviseur van de provincie Utrecht, sluit 
daar op zijn website op aan. “Het strenge 
begrip ‘ruimte’ wordt verruild voor de veel 
mildere betekenis van ‘omgeving’. Een ruimte 
is iets dat uit (blijvende) wanden bestaat, 
omsloten is en begrensd. Een omgeving is juist 
bruisend en wordt bepaald door wat erin 
voorkomt: de natuur, de buren, de bus, het 
klimaat, de regenbui, de geschiedenis, de 
griepepidemie.” 

Kans voor integrale benadering
We kunnen constateren dat de meningen nog 
verdeeld zijn maar dat de tendens duidelijk is: 
omgevingskwaliteit is nog meer dan ruimtelijke 
kwaliteit te zien als balans tussen 
gebruikswaarde, toekomstwaarde en 
belevingswaarde. Het zijn nog steeds de 
eeuwenoude begrippen van Vitruvius, waarbij 
hij nadrukkelijk zei dat het gaat om synthese 
van deze drie, waarbij niet het een het ander 
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; 
herontwikkeling van erfgoed is vaak de motor 
voor vernieuwd eigenaarschap. Enzovoorts. 

6.2 Aanloop naar de Omgevingswet
De Omgevingswet wordt van kracht in 2019. In 
2016 is er meer duidelijkheid gekomen over de 
inhoud van de wet en de vier bijbehorende 
algemene maatregelen van bestuur. Begin 

Hoofdstuk 6
Op weg naar de 
Omgevingswet  

Plan aan de Bennemeersweg waarbij het eerste plan negatief werd geadviseerd omdat er geen heldere keuze was 
gemaakt tussen een traditionele vergroting van het pand en een eigentijdse aanbouw. In goed overleg met de ontwerper 
en aanvrager kreeg de zichtbare vergroting een traditionele uitstraling en de (hogere) achtergevel naar het land een meer 
eigentijdse architectuur 
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2017 is ook de ontwerp-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 gemeente Medemblik heeft ook een 
kwartiermaker Omgevingswet aangesteld en 
samen met de andere zes Westfriese 
gemeenten wordt gewerkt aan een 
omgevingsvisie maar ook aan een proces van 
implementatie en werkwijze die uniformiteit en 
inzichtelijkheid voor de planindieners moet 
waarborgen 

De eerste stap op wet naar de Omgevingswet 
is praten over de gewenste omgevingskwaliteit. 
Dat biedt kansen voor een maatschappelijke 
dialoog op gebiedsniveau. Wat zijn de 
bestaande kwaliteiten, welke kwaliteiten willen 
we beschermen en waar is ruimte voor nieuwe 
kwaliteiten? Deze vragen moeten (op 
hoofdlijnen) worden beantwoord in de 
omgevingsvisie en vervolgens worden 
uitgewerkt het omgevingsplan. Gelukkig hoef je 
niet vanaf nul te beginnen: meestal kan gebruik 
gemaakt worden van bestaande 
beleidsdocumenten. 

6.3 Ondersteuning door MOOI Noord-
Holland 
MOOI Noord-Holland in het algemeen en de 
commissie in het bijzonder kan een bijdrage 
leveren aan de implementatie van de 
Omgevingswet in uw gemeente. 

We werken op landelijk niveau actief met de 
collega-adviseurs en de Federatie Ruimtelijke 
Kwaliteit aan Mooiwaarts (www.mooiwaarts.nl). 
In 2016 hebben we onder meer meegewerkt 
aan de lobby voor goede kwaliteitsinstrumenten 
bij de behandeling van de Omgevingswet in de 
Tweede en Eerste Kamer, de Mooiwaatscafé’s 
en het project Omgevingsplan Op Kwaliteit 
(OOK). 

Project OOK
In 2017 zullen we de eerste resultaten van 
OOK aanbieden aan uw gemeente: een 
denkmodel met tien principes voor een 
omgevingsplan waarin de ruimtelijke kwaliteit 
goed is ingebed en waarmee een stap wordt 
gezet naar een integrale benadering van 
omgevingskwaliteit. We nodigen de gemeente 
uit om de komende jaren samen met ons dit 
denkmodel verder te ontwikkelen en te 
participeren in het project OOK.

Panorama binnenstad Medemblik

De brug over de Kromme Leek in de Van der Deureweg, Zwaagdijk is gerenoveerd op basis van de oude detaillering.
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Landelijke dorpslinten vragen om adequaat ruimtelijk beleid (Hauwert)

•  De commissie vraagt aandacht voor 
handhaving bij zonder vergunning 
gebouwde bouwwerken met name in de 
beschermde gezichten. Dan kan het 
vastgestelde beleid consistent worden 
toegepast door de commissie.

•  Gebruik te maken van de kennis, ervaring 
en activiteiten van het Steunpunt 
Monumenten en Archeologie Noord-
Holland. 

•  De nieuwe Omgevingswet komt steeds 
dichterbij en de meeste gemeenten zijn al 
op één of andere manier aan het 
warmdraaien. Vanuit MOOI Noord-
Holland dragen we hieraan vanuit onze 
invalshoek en expertise graag bij met 
informatie en ondersteuning. 

7.4 Tot slot 
Met dit kleurrijke jaarverslag hebben we 
duidelijk willen maken dat we met veel plezier 
voor de gemeente werken. De samenwerking 
met de ambtenaren en het College van B&W is 
opbouwend en open. 

De gemeenteraad stelt het beleid vast op basis 
waarvan wij adviseren. Met dit jaarverslag 
geven we inzicht in de manier waarop we uw 
beleidskader gebruiken bij de advisering. We 
werken de komende jaren graag met u samen 
om ook onder de Omgevingswet een goed 
kwaliteitsbeleid te realiseren. 

Graag nodigen we alle belangstellenden uit 
om in 2017 een vergadering bij te wonen. 

7.1 Samenbrengen van publieke en 
private belangen
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 samenbrengen van publieke en 
private belangen door middel van een 
constructieve dialoog, als onze belangrijkste 
opdracht. 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. 

7.2 Conclusies
De commissie merkt dat een constructieve 
opstelling om te werken aan een mooi 
Medemblik 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. 

7.3  Aanbevelingen
De ervaringen en inzichten die in 2016 zijn 
opgedaan, leiden tot de volgende 
aanbevelingen:

•  De commissie adviseert het erfgoedbeleid 
in het zicht van de nieuwe omgevingswet te 
evalueren en te onderzoeken of er 
draagkracht aanwezig is voor de 
aanwijzing van gemeentelijke

  monumenten of gemeentelijke gezichten.
 
•  Dan wel te onderzoeken hoe er zonder 

gemeentelijke monumenten aan te wijzen 
toch tot een adequaat erfgoedbeleid 
gekomen kan worden in het nieuwe 
omgevingsplan. De dorpslinten en het 
stadscentrum vragen om een actief beleid 
om ruimtelijke en historische kwaliteiten te 
behouden en te versterken. 

•  De commissie adviseert ook voor 
inrichtingsplannen voor de openbare 
ruimte van de kennis en ervaring van de 
commissie gebruik te maken en haar voor 
stedenbouwkundige zaken als klankbord te 
gebruiken. Zij bepleit een goede periodieke 
afstemming tussen de stedenbouwkundige 
adviseur van de commissie en de afdeling 
die verantwoordelijk is voor het ruimtelijke 
beleid. 

•  De commissie adviseert in de 
bestemmingsplannen en later in het 
omgevingsplan een standaard 
binnenplanse afwijking op te nemen voor 
stolpen in de linten inzake nokhoogte en 
bouwvlak alsmede voor splitsing en 
gemengde bestemmingen indien daarmee 
het behoud van de stolp kan worden 
gestimuleerd. 

Hoofdstuk 7
Conclusies en aanbevelingen 
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