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What’s in a name.

MOOI Noord-Holland, adviseurs 
omgevingskwaliteit zo genoemd sinds 2016 en 
de organisatie die al lange tijd voor de 
gemeente Oostzaan de welstandsbeoordeling 
uitvoert. Met haar 100-jarig bestaan is de wat 
zorgelijke naam veranderd in een met 
hoofdletters geschreven MOOI. Waarbij ik zelf 
altijd de neiging krijg er ook nog een 
hoofdletter achter te zetten. Het festival 
waarmee MOOI vorig jaar het nieuwe tijdperk 
in is gegaan toont haar ambitie: op een open, 
vrolijke, interactieve wijze het kwaliteitsgesprek 
voeren met professionals en leken. De 
pleinvullende kaart van Noord-Holland als 
letterlijke drager voor het gesprek.

Er staan de komende periode nog meer 
veranderingen op stapel. In 2020 (?) gaat de 
nieuwe omgevingswet in. Een wet die al het 
omgevingsgerelateerde recht in één wet 
bundelt. Één loket voor alle zaken van invloed 
op de fysieke leefomgeving. Onderliggend is 
de gedachte dat er in de processen meer 
afwegingsruimte moet worden geboden om de 
verschillende aspecten tegen elkaar te kunnen 
afwegen. Van toetsing achteraf naar 
kwaliteitsgesprekken vooraf.

Wij als Commissie Zaanstreek zijn 
tweewekelijks bijeen en er is volop ruimte voor 
dit soort kwaliteitsgesprekken. Initiatiefnemers 
komen langs en gezamenlijk proberen we tot 
de best passende oplossing te komen, waarbij 
privébelang en publiekbelang steeds tegen 
elkaar worden afgewogen. In de afweging zijn 
de criteria uit de welstandsnota soms de 
scheidslijn maar vooral de kapstok aan de 
hand waarvan het gesprek gevoerd wordt. 

What’s in a name schrijft Shakespeare over de 
naam van een roos, maar net als bij de 
omvorming van Welstandszorg naar MOOI 
toont een naam ambitie, een sfeer, een 
verandering. Het toont ook politiek commitment 
voor de onderliggende intenties van ons werk. 
Een nieuwe naam op weg naar de 
Omgevingswet. Iets met hoofdletters en 
uitroepteken. Wat denkt u van OM!

Marlies van Diest

Voorzitter welstandscommissie Oostzaan

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



54
WELSTANDSCOMMISSIE OOSTZAAN
JAARVERSLAG 2016

1. Het jaar 2016  7

2. Commissie  8

  BIJZONDER PLAN Paviljoen 't Twiske, De Noorderlaaik 1   12

3. Adviezen 15

  GROOT PLAN Vooroverleg Kerkstraat 38, van bedrijventerrein naar woonlocatie   20

4. Beleid  22

  KLEIN PLAN De Haal 27    24

5. Op weg naar de Omgevingswet 26

6. Conclusies en aanbevelingen   29

  Colofon 30

Inhoud



76
WELSTANDSCOMMISSIE OOSTZAAN
JAARVERSLAG 2016

1.1 Advisering 
De leefomgeving is leefomgeving is de plek 
waar je woont, werkt of wandelt. 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. 

In 2016 mochten we voor uw gemeente weer 
de advisering over welstand uitvoeren en, 
steeds vaker, ook over ruimtelijke kwaliteit. Het 
groeiende inzicht in wat ‘mooi’ gevonden wordt 
en hoe we dat zichtbaar en bespreekbaar 
maken, speelt daarbij een belangrijke rol.
  
1.2 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, voordeur, 
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 Oostzaan te delen via 
www.collectiemooi.nl. 
 
1.3 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. 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.

1.4 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 Oostzaan waren er dit jaar helaas 
geen nominaties of winnaars, maar er zijn wel 
enkele plannen ontwikkeld die het predicaat 
‘verrijkend project voor Oostzaan’ verdienen.

Kortom; er is zeer veel om over door te praten. 
Dat doen we graag met u. Ook in de komende 
jaren, op weg naar de Omgevingswet!

Hoofdstuk 1
Het jaar 2016 

Inzending collectie MOOI door Greetje; 

Twiskepolder Oostzaan; een veelzijdig Recreatie- en Natuurgebied. Blijft mooi in alle jaargetijden.
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2.1 Samenstelling 
De Welstandscommissie Oostzaan is één van 
de 34 gemeentelijke adviescommissies op het 
gebied van ruimtelijke kwaliteit georganiseerd 
door MOOI Noord-Holland. In opdracht van 
de gemeente Oostzaan 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: 

Marlies van Diest
Landschapsontwerper en voorzitter heeft diverse opleidingen op het gebied van landschapsontwerp 

gevolgd. Zij voegt met haar eigen ontwerpbureau ervaring op het gebied van landschap en inrichting 

openbaar gebied toe aan de commissie. Door haar lidmaatschap van diverse kwaliteitsteams, als 

supervisor van enkele omvangrijke ontwikkelingen, brengt zij veel kennis in van het landschap en  ‘de 

onbebouwde ruimte’ in het commissiewerk, waardevol voor de ontwikkeling naar een brede 

gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit.

Bart Duvekot 
Afgestudeerd aan de TH-Delft, afdeling Bouwkunde, afstudeerrichting architectuur. Na zijn studie was 

hij tot 1987 werkzaam als Projectleider Stadsvernieuwing, Dienst Volkshuisvesting Amsterdam en tot 

1989 op het architectenbureau Duinker & Van de Torre te Amsterdam. Na die tijd is hij zijn eigen 

zelfstandig architectenbureau gestart, met vele opdrachten in de woningbouw in opdracht van 

corporaties, woningbedrijven en projectontwikkelaars. Bart Duvekot is lid van de commissie Hoorn 

geweest en heeft ook brede ervaring met supervisierollen. Bart Duvekot is de opvolger van Henk 

Spreeuwenberg die in juli 2016 na zes betrokken jaren de commissie heeft verlaten.

Hoofdstuk 2
Commissie 

Onno Vlaanderen

Supervisieteam Skoon en Bombraak

Ir. Dana Ponec
Klein Twiske, fase 2

Rob de Vries 
Architect en bouwhistoricus en met zijn eigen architectenbureau deskundig op het gebied van 

nieuwbouw maar ook op het gebied van hergebruik van oude gebouwen, restauraties, bouwhistorisch 

onderzoek en het oplossen van stedenbouwkundige vraagstukken. Zijn ervaring in verschillende 

commissies en als docent bouwhistorie aan de Hogeschool Utrecht is welkom in de commissie. Sinds 

het vertrek van Ir. Dana Ponec (per 1 september 2016) vult Rob de Vries haar positie in als 

deskundige op het gebied van architectuur. 

Drs. Ingrid Langenhoff

Beleidscoördinator Mooi Noord-Holland 

Ing. Sjaak Schavemaker
Plantoelichter

De commissie wordt ondersteund door:

De commissie wordt ondersteund door:
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2.2 Werkwijze 
De commissie adviseert op basis van het beleid 
van de gemeente (zie hoofdstuk 4 Beleid). De 
plannen worden analoog gepresenteerd door 
de plantoelichter van de gemeente.  De 
plantoelichter maakt daarbij gebruik van een 
omgevingsinformatiesysteem waardoor de 
commissie de inpassing van het plan in de 
omgeving goed kan beoordelen. Indien nodig 
gaan de commissieleden ter plekke kijken. Bij 
de grotere plannen wordt zo vroeg mogelijk 
overlegd met de afdeling ruimtelijke ordening 
van de gemeente.  

Op basis van elke planbehandeling en onder 
verantwoordelijkheid van de voorzitter, 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 worden 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. 

Gemandateerde commissie 
Niet alle plannen worden door de voltallige 
commissie behandeld. Onder 
verantwoordelijkheid van de commissie worden 
de kleine bouwplannen of de plannen met 
geringe invloed op het publieke domein door 
de vaste gemachtigde van de commissie, 
samen met de plantoelichter, beoordeeld. Deze 
digitale werkwijze is snel en efficiënt en levert 
de gemeente tijdwinst, aldus het volgende 
citaat van plantoelichter Sjaak Schavemaker:

Openbaar
De vergaderingen van de Welstandscommissie 
Oostzaan 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. 
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. 
Niet alleen initiatiefnemers maar ook 
belanghebbende en geïnteresseerden zijn van 
harte welkom. De commissie vergadert op 
dinsdag in de even weken van het jaar in het 
stadhuis van Zaanstad. Voor het 
vergaderschema Oostzaan op
www.mooinoord-holland.nl /gemeenten.

2.3 Contacten en activiteiten in de 
gemeente  

Excursie 
Eind mei organiseerde de commissie 
Zaanstreek (Zaanstad, Wormerland en 
Oostzaan) een excursie door de Zaanstreek, 
waarbij de fietsroute dit jaar met name door 
Zaanstad liep, maar ook door Oostzaan, over 
de Kerstraat, het Noordeinde en De Haal. De 
fietstocht werd aangegrepen om de nieuwe 
commissieleden ‘in te werken’ in het gebied 

door de ervaren maar vertrekkende 
commissieleden. Volgend jaar zal de excursie 
vooral gericht zijn op het cultuurhistorische 
erfgoed en het prachtige buitengebied van 
Wormerland. 

2.4 Evaluatiegesprek portefeuillehouder
Het jaarlijkse evaluatiegesprek met de 
portefeuillehouder over het jaar 2016 had dit 
jaar een ander karakter vanwege de start van 
de herziening van het welstandsbeleid. De 
eerste fase van de herijking van het beleid 
betekent een debat met de Raad van Oostzaan 
over de richting en intensiteit van het nieuwe 
beleid. Door middel van een discussienotitie en 
een excursie in mei door Oostzaan vindt dit 
debat, met ondersteuning van MOOI Noord-
Holland, plaats. De ervaring met en de 
deskundigheid van de commissieleden op het 
gebied van cultuurhistorie en erfgoed, (Zaanse) 
architectuur, stedenbouw en landschap in de 
regio Zaanstreek is daarbij zeer waardevol. Bart Duvekot wordt ingewerkt in zijn rol als gemachtigde 

'Voor wat betreft de 

advisering van de 

gemandateerde plannen 

door Bart kan ik zeggen dat 

dit zeer vlot verloopt.'
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OOSTZAAN - TWISKE

Paviljoen
De Noorderlaaik 1
De commissie is aangenaam verrast door het ambitieniveau dat spreekt uit 

de eerste schetsontwerpen van het multifunctionele horecagebouw in het 

Twiske (zie foto voorkaft). De uitgangspunten ecologisch, duurzaam en 

reversibel leiden tot een alzijdig ontwerp in de typologie van een paviljoen, 

van hout en glas. Minder overtuigd is de commissie van de plaatsing van de 

volumes die willekeurig lijkt en van de wijze van inbedding in het landschap, 

waarover een visie lijkt te ontbreken. In een drietal kwaliteitsgesprekken 

ontstaat een constructieve dialoog; de ontwerper levert een visie op de 

landschappelijke inpassing. De wens is om van het voorheen introverte 

gebied een toegankelijke en aantrekkelijke plek maken, met het 

horecagebouw als het hart van het plan. Ook wordt een maquette van het 

gebouw gemaakt. Onderwerpen die in deze gesprekken aan bod komen zijn 

bijvoorbeeld; routes en ontsluiting, zichtlijnen, verbinding, water(vorm), 

zonering in sferen, bezonning, gebiedseigen beplanting enz. Het 

landschapsontwerp leidt er toe dat het gebouw gedraaid wordt, in verband 

met de plaatsing aan het water, bezonning en terrassen, en de zichtlijnen. 

Deze samenhangende benadering en de constructieve gesprekken leiden er 

toe dat het gebouw goed in het bijzondere landschap wordt ingepast.  

Kortom; het totaal van gebouw en landschap heeft aan kwaliteit gewonnen, 

niet alleen volgens de commissie maar ook in de ogen van de opdrachtgever.
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Hoofdstuk 3
Adviezen
3.1 Cijfers
De welstandscommissie Oostzaan heeft in 
2016 advies uitgebracht over 75 nieuwe 
aanvragen voor een omgevingsvergunning. 
Dat zijn er 12 meer ten opzichte van 2015. 
In verband met plannen die meerdere 
behandelingen nodig hadden, was het totaal 
aantal planbehandelingen 94.

Het aantal gevallen waarin vóór de 
vergunningaanvraag advies gevraagd werd 
aan de commissie, het vooroverleg of 
preadvies, was dit jaar 9, ten opzichte van 8 in 
2015 (9%). Zoals al in het vorige jaarverslag 
werd vermeld is dit aandeel vooroverleg relatief 
bescheiden ten opzichte van andere 
gemeenten, waar dit aandeel geregeld boven 
een kwart uitstijgt. Voor de ruimtelijke kwaliteit 
van Oostzaan blijven we de gemeente 
aanbevelen om het vooroverleg te stimuleren. 
De commissie gaat graag in een zo vroeg 
mogelijk stadium in gesprek met 
initiatiefnemers over de bredere impact van het 
plan op de specifieke locatie. 

Bij 15 planbehandelingen (16%) was de 
initiatiefnemer of ontwerper aanwezig, helaas 
minder dan in 2015, waar bij 26 
planbehandelingen (21%) de initiatiefnemer of 
zijn ontwerper in gesprek ging met de 
commissie.

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

3.3 Advies grote ruimtelijke plannen
De commissie wordt steeds vaker ingezet als 
klankbord voor grote, soms beeldbepalende 
ruimtelijke ontwikkelingen. Omdat ruimtelijke 
kwaliteit verder reikt dan ‘welstand’ of 
architectonische kwaliteit is deze 
klankbordfunctie van de commissie waardevol 
voor de ruimtelijke kwaliteit van Oostzaan. 
In 2016 is bijvoorbeeld het plan voor de bouw 
van een aantal woningen op een voormalige 
bedrijfslocatie achter het lint aan de Kerkstraat 
in een vroege fase van de ontwikkeling aan de 
commissie getoond. 

Bij 57% van den aanvragen 

kon in één keer een positief 

advies gegeven worden, 

en bij nog eens 13% 

na een relatief bescheiden 

aanpassing.
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3.4  Kwaliteitsgesprekken, 
procesbegeleiding, beleidsontwikkeling 
Naast welstandsadvisering ondersteunde 
MOOI Noord-Holland de gemeente Oostzaan 
ook op andere manieren in het behouden en 
ontwikkelen van goede omgevingskwaliteit.

Procesbegeleiding door middel van 
supervisie
De inzet van supervisor en voormalig 
commissielid Dana Ponec ten behoeve van de 
ontwikkeling van het eerste deel van de nieuwe 
wijk Klein Twiske is voortgezet in fase 2 van de 
ontwikkeling. Deze uitbreiding borduurt voort 
op de ingeslagen weg van fase 1, en ook het 
voor deze fase vastgestelde beeldkwaliteitplan 
is gelijk van opzet. De architectuur van de 
projectmatig ontwikkelde woningen zijn dan 
ook snel van een positief advies voorzien. 
Ook wat betreft de bouwplannen op de vrije 
kavels wordt snelle voortgang geboekt en de 
wijk nadert zijn voltooiing. Punt van aandacht, 
ook in fase 2, blijft de inrichting van de 
openbare ruimte, wat een onmisbaar 
onderdeel is om de beoogde kwaliteit ook te 
realiseren. De supervisor vraagt om de 
inrichting van de openbare ruimte opnieuw te 
benaderen als een ontwerpopgave en niet 
alleen als een civieltechnische opgave. 

Beleidsontwikkeling
Zoals hiervoor al aan de orde gesteld is de 
gemeenteraad in debat over de herziening van 
het welstandsbeleid. Wat moet in Oostzaan de 
inzet en intensiteit van het toekomstige 
welstandsbeleid zijn, in het licht van alle 
ontwikkelingen rondom ruimtelijk 
kwaliteitsbeleid? De welstandsnota stamt uit 
2004 en is inmiddels gedateerd. Enerzijds door 
recente en toekomstige wetswijzigingen en 
hernieuwde inzichten ten aanzien van 
welstandsbeleid en ruimtelijk kwaliteitsbeleid. 
Anderzijds zijn de ontwikkelingen in Oostzaan 
doorgegaan, een aantal gebiedsontwikkelingen 
is (nagenoeg) afgerond en nog niet in de nota 
geïntegreerd. 

De gemeenteraad wordt bij dit publieke debat 
en de visievorming op verschillende manieren 
ondersteund door deskundigen van MOOI 
Noord-Holland. Dit verslagjaar is er, samen 
met de ambtenaren, gewerkt aan de 
discussienotitie “Richtingen en overwegingen 
voor welstandsbeleid”. Op basis van deze 
notitie en de excursie zal de komende tijd een 
debat en discussie plaatsvinden, ook door de 
inwoners van Oostzaan daarbij te betrekken.
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Hoe vaak behandeld?

Hoe vaak behandeld? 
 
Tabel 4 

ADVIEZEN AAN B&W 2016 2015 2014 

Totaal nieuwe aanvragen* 75 63 59 

Bij eerste behandeling akkoord 57 % 70 % 63 % 

Bij eerste behandeling niet 
akkoord tenzij (kleine aanpassing 
nodig) 

13 % 0 % 10 % 

Bij tweede behandeling akkoord 
(of niet akkoord tenzij) 

8 % 13 % 12 % 

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

4 % 5 % 2 % 

Nog in behandeling of definitief 
niet akkoord of aanvraag 
ingetrokken 

13 % 13 % 5 % 

Plan wel akkoord op hoofdlijnen 
maar nog geen aanvraag voor 
vergunning 

4 % 0 % 8 % 

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

 Op www.mooinoord-holland.nl/cijferbijlageOostzaan2016 kunt u meer cijfers vinden. 

Aantal planbehandelingen 
In 2016 heeft de Welstandscommissie Oostzaan 79 vergunningaanvragen behandeld, waarvan 4 betrekking 
hadden op aanvragen van voorgaande jaren. In verband met plannen die meerdere behandelingen nodig 
hadden, was het totaal aantal planbehandelingen 94. 
Het aantal nieuwe plannen is met ca 19 % gestegen ten opzichte van 2015. Het aantal behandelingen steeg met 
ca  % ten opzichte van het vorige jaar 
 
Tabel 1 

SOORT AANVRAAG AANTAL AANVRAGEN AANTAL BEHANDELINGEN 

Omgevingsvergunning 68 83 

waarvan een monument 1 1 

waarvan nieuwbouw 23 31 

waarvan verbouwing 44 51 

Preadvies* 6 6 

Reclameaanvraag 3 3 

Overige vergaderonderwerpen 2 2 

Totaal 79 94 
* Dit zijn de preadviezen waarvoor nog geen omgevingsvergunningaanvraag is ontvangen. Het totaal aantal preadviesaanvragen was 
9. 

 
Aantal planbehandelingen  ten opzichte voorgaande jaren: 
 
Tabel 2 

SOORT AANVRAAG 2016 2015 2014 

Nieuwe aanvragen 75 63 59 

Aanvragen van voorgaande jaren 4 6 4 

Herhalingen 15 25 17 

Totaal behandelingen 94 94 80 

 
 

Vorm van behandelingen 
 
Tabel 3 

VERDELING AANVRAGEN 2016 2015 2014 

Totaal behandelingen 94 94 80 

Gemandateerd behandeld 64 % 66 % 37 % 

In de welstandscommissie 
behandeld 

36 % 34 % 63 % 

  

Aantal planbehandelingen 
In 2016 heeft de Welstandscommissie Oostzaan 79 vergunningaanvragen behandeld, waarvan 4 betrekking 
hadden op aanvragen van voorgaande jaren. In verband met plannen die meerdere behandelingen nodig 
hadden, was het totaal aantal planbehandelingen 94. 
Het aantal nieuwe plannen is met ca 19 % gestegen ten opzichte van 2015. Het aantal behandelingen steeg met 
ca  % ten opzichte van het vorige jaar 
 
Tabel 1 

SOORT AANVRAAG AANTAL AANVRAGEN AANTAL BEHANDELINGEN 

Omgevingsvergunning 68 83 

waarvan een monument 1 1 

waarvan nieuwbouw 23 31 

waarvan verbouwing 44 51 

Preadvies* 6 6 

Reclameaanvraag 3 3 

Overige vergaderonderwerpen 2 2 

Totaal 79 94 
* Dit zijn de preadviezen waarvoor nog geen omgevingsvergunningaanvraag is ontvangen. Het totaal aantal preadviesaanvragen was 
9. 

 
Aantal planbehandelingen  ten opzichte voorgaande jaren: 
 
Tabel 2 

SOORT AANVRAAG 2016 2015 2014 

Nieuwe aanvragen 75 63 59 

Aanvragen van voorgaande jaren 4 6 4 

Herhalingen 15 25 17 

Totaal behandelingen 94 94 80 

 
 

Vorm van behandelingen 
 
Tabel 3 

VERDELING AANVRAGEN 2016 2015 2014 

Totaal behandelingen 94 94 80 

Gemandateerd behandeld 64 % 66 % 37 % 

In de welstandscommissie 
behandeld 

36 % 34 % 63 % 

  

Aantal planbehandelingen

Aantal planbehandelingen ten opzichte van voorgaande jaren

Vorm van behandelingen

Aantal planbehandelingen 
In 2016 heeft de Welstandscommissie Oostzaan 79 vergunningaanvragen behandeld, waarvan 4 betrekking 
hadden op aanvragen van voorgaande jaren. In verband met plannen die meerdere behandelingen nodig 
hadden, was het totaal aantal planbehandelingen 94. 
Het aantal nieuwe plannen is met ca 19 % gestegen ten opzichte van 2015. Het aantal behandelingen steeg met 
ca  % ten opzichte van het vorige jaar 
 
Tabel 1 

SOORT AANVRAAG AANTAL AANVRAGEN AANTAL BEHANDELINGEN 

Omgevingsvergunning 68 83 

waarvan een monument 1 1 

waarvan nieuwbouw 23 31 

waarvan verbouwing 44 51 

Preadvies* 6 6 

Reclameaanvraag 3 3 

Overige vergaderonderwerpen 2 2 

Totaal 79 94 
* Dit zijn de preadviezen waarvoor nog geen omgevingsvergunningaanvraag is ontvangen. Het totaal aantal preadviesaanvragen was 
9. 

 
Aantal planbehandelingen  ten opzichte voorgaande jaren: 
 
Tabel 2 

SOORT AANVRAAG 2016 2015 2014 

Nieuwe aanvragen 75 63 59 

Aanvragen van voorgaande jaren 4 6 4 

Herhalingen 15 25 17 

Totaal behandelingen 94 94 80 

 
 

Vorm van behandelingen 
 
Tabel 3 

VERDELING AANVRAGEN 2016 2015 2014 

Totaal behandelingen 94 94 80 

Gemandateerd behandeld 64 % 66 % 37 % 

In de welstandscommissie 
behandeld 

36 % 34 % 63 % 

  



tt 2120
PROJECT
GROOT PLAN 

OOSTZAAN

Kerkstraat 38
Van bedrijventerrein naar 
woonlocatie en 
stedenbouwkundige opzet 

Op een bedrijfslocatie achter het lint aan de Kerkstraat wordt een schetsplan 

voor de herontwikkeling van deze locatie naar woningbouw voor senioren en 

starters aan de commissie getoond. 

Het gaat om twee-onder-een-kapwoningen in een Zaanse stijl aan een straat 

evenwijdig aan het lint, die uitmondt in een pleintje. De commissie vindt dat 

de architectuur zich ontwikkelt in de goede richting, ook wat betreft het 

welstandsbeleid voor dit gebied. Maar de stedenbouwkundige opzet mist een 

visie over de identiteit van de nieuwe buurt en is nog onvoldoende 

gerelateerd aan de locatie. De initiatiefnemer begrijpt dit advies en laat een 

landschapsontwerper de inrichting van de openbare ruimte ontwerpen.

In dit ontwerp is de stedenbouwkundige opzet gewijzigd. Het nieuwe buurtje 

krijgt de identiteit van een erf en de daarbij behorende kenmerken als 

verspringende rooilijnen, vormgeving van de entree als een erfpad met groen 

en bloesembomen en meer verscheidenheid in typen woningen 

(tweekappers, driekappers en vrijstaande woningen). 

Door het openbaar terrein door te trekken wordt de kwaliteit van het water 

beter benut en door een zorgvuldige vormgeving van de overgang van privé 

naar openbaar gebied ontstaat een erf en een gezamenlijke verblijfsruimte.

Het meer integrale ontwerp heeft aan kwaliteit gewonnen en wekt vertrouwen 

bij de commissie. Deze stedenbouwkundige opzet en meer op de 

landschappelijke kwaliteiten gerichte inrichting is een goede basis voor de 

uitwerking van de architectuur, Zaans met een eigentijdse vertaling.
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4.1 Welstandsbeleid
De welstandsnota, vastgesteld in 2004 door de 
gemeenteraad, vormt het beoordelingskader 
van de commissie. De adviezen worden 
gebaseerd op criteria uit deze nota die zijn 
opgesteld per welstandsgebied en type 
bouwwerk. Tevens zijn er algemene criteria voor 
bijzondere, onverwachte plannen. 
De welstandsnota bevat ook criteria voor het 
handhaven van reeds gerealiseerde 
bouwwerken, de zogeheten excessen. 
Zoals hiervoor al te lezen was is de 
gemeenteraad in debat over een herziening 
van het inmiddels gedateerde welstandsbeleid. 
De intentie bestaat om daarbij vast voor te 
sorteren op de nieuwe omgevingswet, waarvan 
de invoering weliswaar is uitgesteld maar die 
onmiskenbaar op de gemeenten afkomt.

4.2 Monumentenbeleid 
De gemeente Oostzaan beschikt slechts over 
een zestal Rijksmonumenten, allen gebouwd 
erfgoed. Er is nog geen draagvlak gevonden 
om een eigen gemeentelijk monumentenbeleid 
of erfgoedbeleid op te zetten. Niettemin 
beschikt Oostzaan over een rijke cultuurhistorie 
en een karakteristiek veenweidelandschap en 
deze geschiedenis is nog steeds beleefbaar, met 
name in de linten die de identiteit van 
Oostzaan bepalen. We willen daarom 
aanbevelen om bij de discussie en visievorming 
over welstand ook de discussie over erfgoed en 
landschap te agenderen. Het steunpunt kan 
daarbij ondersteuning bieden.

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.

Hoofdstuk 4
Beleid 

Noordeinde-1927-Nederland-in-beeld.nl
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Energie-neutrale woning
De Haal 27
Het ontwerp van de nieuwe, duurzame en energie-neutrale woning in het 

landelijke lint van Oostzaan laat niet meteen een gebruikelijk beeld zien in 

het landelijke lint van Oostzaan. De commissie wil graag meedenken over 

deze wens van particulieren om een volledig duurzame woning te bouwen in 

relatie tot inpassing in het lint. De woning van één bouwlaag wordt voorzien 

van een grasdak en een te begroeien pergola als losstaand element voor de 

voorgevel van vergrijzend hout. De woning voldoet aan de planologische 

eisen in het bestemmingsplan. In een constructieve dialoog wordt het 

ontwerp wat betreft landschappelijke inpassing aangescherpt en in de 

architectonische uitwerking vraagt de commissie om de pergola meer een 

geïntegreerd onderdeel van de architectuur te laten zijn.
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5.2 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 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.  
In de gemeente Oostzaan is, samen met 
Wormerland (OVER-gemeenten), een ambtelijk 
kwartiermaker Omgevingswet aangesteld, als 
start van het implementatietraject 
Omgevingswet. 

De eerste stap op weg naar de Omgevingswet 
is praten over de gewenste omgevingskwaliteit 
en de lopende discussie over de intensiviteit van 
het nieuwe welstandsbeleid kan in deze context 
gevoerd worden; 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 in het omgevingsplan. 
Gelukkig hoef je niet vanaf nul te beginnen: 
meestal kan gebruik gemaakt worden van 
bestaande beleidsdocumenten. 

5.3 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.

5.1 Wat is omgevingskwaliteit? 
Welstand en ruimtelijke kwaliteit zijn voor de 
meesten onder ons bekend terrein: 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. 

Hoofdstuk 5
Op weg naar de 
Omgevingswet    
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 6.1 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 omgevings-
kwaliteit 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. 

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

•   Voort te gaan op de ingeslagen weg om in 
een zo vroeg mogelijk stadium van   
planontwikkeling de commissie in te   
zetten om het kwaliteitsgesprek aan te  
gaan, zowel met de gemeente zelf als met  
de particuliere initiatiefnemers. 

•  Gebruik te maken van de kennis, ervaring  
en activiteiten van het Steunpunt   
Monumenten en Archeologie Noord-  
Holland. Oostzaan beschikt over een rijke  
cultuurhistorie en een karakteristiek   
veenweidelandschap en deze 

•  geschiedenis is nog steeds afleesbaar en  
te beleven, met name in de linten die de  
identiteit van Oostzaan bepalen. We   
willen daarom aanbevelen om bij de  
discussie en visievorming over welstand 

  de discussie breder te voeren en daarbij  
ook de onderwerpen erfgoed en   
landschap te agenderen. Het steunpunt  
kan daarbij ondersteuning bieden.

•  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. 

•  De welstandscommissie Oostzaan kijkt 
graag met de bredere blik van ruimtelijke 
kwaliteit naar ontwikkelingen in Oostzaan. 
We bevelen dan ook aan om de 
welstandscommissie om te vormen naar 
een adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 
of Omgevingskwaliteit en deze bredere 
opdracht (geleidelijk) te formaliseren. 
Graag denken we hierin met de gemeente 
mee hoe dat vormgegeven zou kunnen 
worden.

6.3 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 eens een vergadering bij te wonen.  

Hoofdstuk 6
Conclusies en aanbevelingen 
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