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In het tweede jaar dat wij met de nota 
Ruimtelijke Kwaliteit werkten, hebben wij als 
adviseurs volle aandacht kunnen geven aan de 
grotere initiatieven en plannen. 

De nota is daarbij een steun in de rug om te 
sturen op de ruimtelijke kwaliteit. Dat bleek ook 
dit jaar weer uit de constructieve discussies met 
architecten, initiatiefnemers en ondersteunende 
ambtenaren. 

Dat wil niet zeggen dat wij het altijd per 
definitie eens werden met de ontwerpende en 
uitvoerende partijen tegenover ons. Zo willen 
economische belang en de gevoelde noodzaak 
een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving te 
creëren, nog wel eens schuren. 

2017 markeert ook de afsluiting van het vorige 
beleid. Het aantal plannen dat aan de 
adviseurs wordt voorgelegd neemt af. Tegelijk 
betreft het juist gecompliceerde plannen met 
tegenstrijdige belangen die meer (voor)overleg 
vragen om tot een afgewogen advies te komen. 
Dit verklaart de toename van het aantal 
behandelingen.

Goed voorbeeld daarvan is het stationsgebied 
van Heerhugowaard. De wens om te verdichten 
en de schaal van gebouwen te vergroten nabij 
een station is vanuit meerdere opzichten 
logisch. Het gebied kent echter ook een aantal 
kleinschaliger en kwalitatief èn cultuurhistorisch 
belangrijke elementen. Een goede inpassing is 
van groot belang voor de kwaliteit van de stad. 
De adviseurs zijn dan ook blij dat voor dit 
gebied een integraal kader wordt opgesteld. 

Als vanouds konden wij onverminderd steunen 
op de informatie en grote (lokale) kennis van 
de ambtenaren. Zonder anderen tekort te doen 
danken wij met name Hans Visscher, Dick Kooij 
en Leontine Wennekers voor hun inbreng.

Ook in 2018 adviseren wij de gemeente 
Heerhugowaard weer met groot enthousiasme 
over de ruimtelijke kwaliteit van de stad.  
Daarbij wijzen wij er op dat Mooi Noord-
Holland, naast de vaste kern van adviseurs, 
ook andere deskundigen op diverse 
onderdelen van de ruimtelijke ordening en 
cultureel erfgoed, kan laten ‘invliegen’.

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
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Omgevingskwaliteit in uw gemeente
In dit jaarverslag vertellen we hoe de advisering 
door de adviseurs ruimtelijke kwaliteit in 2017 
is verlopen en bespreken we de hoofdlijnen uit 
projecten waar we als adviseurs en organisatie 
aan werken. We gaan ook in op de rol van de 
ruimtelijke kwaliteitsadvisering in de komende 
Omgevingswet. Heerhugowaard vervult hierin 
een bijzondere rol, omdat het één van de 
gemeentes is waarin we, in nauw overleg met 
de gemeente, onderzoeken wat de 
mogelijkheden van een Omgevingsplan en –
visie zijn. De aanpassing in 2016 van de oude 
Welstandsnota in de huidige Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit probeerde hierop al voor te sorteren.

In dit eerste hoofdstuk beginnen we met een 
terugblik op een opvallende ontwikkeling dit 
jaar. Waar Heerhugowaard met veel 
nieuwbouwwijken de afgelopen decennia een 
sterke groei heeft meegemaakt, zijn er dit jaar 
opvallend veel (her)ontwikkelingsplannen in de 
bestaande stad. 

Van nieuwbouwwijken naar nieuwe impulsen 
voor de bestaande stad. 
Uiteraard zijn er nog nieuwbouwwijken als de 
Draai, Broekhorn en Plandeel 4 
Heerhugowaard-Zuid. Maar opvallend zijn het 
aantal grote plannen in de bestaande stad, 
zoals de grootschalige verduurzaming in de 
Bomenwijk, het Masterplan voor het 
Stationsgebied, de nieuwbouw voor het 
Huygenscollege aan de Zuid-Tangent, de 
woningbouwontwikkeling aan de Koraal en de 
herontwikkelingen aan de van Foreestraat nabij 
de Middenweg.

Heerhugowaard had in 2014 de pilot voor de 
grootscheepse verduurzaming van naoorlogse 
woningbouw voor het landelijke project De 
Stroomversnelling. Inmiddels is het 2e project 
hiervoor in ontwikkeling nu voor de Bomenwijk 
met een andere bouwer en een andere 
technische aanpak. Duurzaamheid gaat allang 
niet meer uitsluitend over de techniek, maar 

ook over sociale en ruimtelijke aspecten. 
De technische verduurzaming dient samen te 
gaan met een ruimtelijke verbetering van de 
wijk. Over 30 jaar moet het nog steeds een 
fijne plek zijn om te wonen.

Hoofdstuk 1
Nieuwe impulsen voor de 
bestaande stad 

bestaande straat

impressie straat na verduurzaming

Grootschalige verduurzaming van bestaande woningbouw in de Bomenwijk
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2.1 Samenstelling
Ons advies over de ruimtelijke kwaliteit van de 
voorgelegde bouwplannen is altijd gebaseerd 
op het gemeentelijk beleid (zie hoofdstuk 4 
Beoordelingskaders). Ruimtelijke kwaliteit is niet 
alleen de uiterlijke verschijningsvorm van een 
gebouw of bouwwerk, maar gaat ook over de 
betekenis van een plan voor de plek. Wij 
wegen in onze advisering af of het plan 
bijvoorbeeld ook sociale, duurzame of 
gebruikskwaliteiten met zich meebrengt. In de 
afweging spelen zowel publieke als private 
belangen. Als onafhankelijk adviseur van uw 
gemeente zien wij dat samenbrengen van deze 
publieke en private belangen, door middel van 
een constructieve dialoog, als onze 
belangrijkste opdracht. Het beste resultaat 
ontstaat als we in staat worden gesteld vanaf 
een vroeg moment mee te denken samen met 
de lokale ambtelijke specialisten op het terrein 
van landschap, stedenbouw en erfgoed. 
Hiermee zetten we in op de ontwikkeling die 
door de Omgevingswet wordt aangejaagd; 
namelijk de overstap van sectorale welstands- 
en monumentencommissies naar brede 
adviescommissies met meerdere vormen van 
deskundigheid (zoals landschap, stedenbouw, 
architectuur, ruimtelijke ordening, 
cultuurhistorie en monumenten).  

De adviseurs ruimtelijke kwaliteit
Heerhugowaard adviseren uw gemeente ook 
over omgevingskwaliteit in brede zin en wij 
worden ingezet als klankbord voor grote en 
beeldbepalende ruimtelijke ontwikkelingen, 
beeldkwaliteitplannen en cultuurhistorische 
opgaven, zoals de Lintenvisie.

2.2 Deskundige adviseurs 
Het goed beoordelen en afwegen van alle 
aspecten van een bouwplan vraagt 
vakmanschap. De adviseurs ruimtelijke kwaliteit 
Heerhugowaard zijn, in overleg met uw 
gemeente, samengesteld uit ervaren en 
vakbekwame adviseurs met kennis die nodig is 
binnen de gemeente Heerhugowaard. 

De adviseurs zijn onafhankelijk ten opzichte 
van de gemeentelijke organisatie en de 
bouwinitiatieven. De adviseurs zijn benoemd 
door de gemeenteraad. In 2017 bestond het 
team uit de volgende adviseurs:

Remco Reijke

Jan-Richard Kikkert

Kees van Hoek

Hoofdstuk 2
De adviseurs  

De adviseurs worden ondersteunt door:

Dick Kooij en Leontine Wennekers 
Plantoelichters gemeente Heerhugowaard

2.3 Werkwijze 
De adviseurs ruimtelijke kwaliteit 
Heerhugowaard komen op donderdag in de 
even weken van het jaar in het gemeentehuis 
bij elkaar. De vergaderingen zijn openbaar; 
aanvragers maar ook belanghebbenden en 
geïnteresseerden zijn van harte welkom om een 
toelichting te geven of gewoon te luisteren. De 
adviseurs bieden een goede gespreksomgeving 
waar iedereen aan bod komt in het gesprek 
over omgevingskwaliteit. Over het algemeen 
worden de plannen digitaal gepresenteerd 
door de plantoelichter van de gemeente. Indien 
aanwezig licht de initiatiefnemer of de 
ontwerper het plan verder toe. Bij de grotere 
plannen schuift de stedenbouwkundige Hans 
Visscher of de betreffende projectmanager van 
de gemeente aan en informeert de commissie. 
Dat gebeurt bij voorkeur in een zo vroeg 
mogelijk stadium. De vergaderdata zijn te 
vinden op de speciale gemeentepagina van 
Heerhugowaard op www.mooinoord-holland.nl 
/gemeenten 

Opstellen van adviezen
De adviseurs motiveren hun adviezen op basis 
van de geldende beoordelingskaders van het 
gebied (welstandsnota, beeldkwaliteitsplan 
etc.). Van elke planbehandeling stelt de 
architect-secretaris, onder de verantwoordelijk-
heid van de voorzitter, een advies op. Van 
belang is dat het advies begrijpelijk is voor 
iedereen; dus helder geschreven en zonder 
gebruik van onnodig vakjargon. De 
plantoelichter zorgt voor het openbaar maken 
en verspreiden van de adviezen richting het 
college, de aanvrager en eventuele andere 
belanghebbenden. 

Planregistratiesysteem
De vergaderingen worden gepland en de 
adviezen worden gerubriceerd in een door 
MOOI Noord-Holland ontwikkeld 
planregistratiesysteem genaamd CorSys. Zowel 
de architect-secretaris als de plantoelichters 
hebben toegang tot dit systeem en kunnen te 

allen tijde de geschiedenis van de 
planbehandeling raadplegen. Momenteel 
wordt een nieuw verbeterd systeem voorbereid 
om de overstap naar volledig digitaal werken 
te kunnen maken. In 2018 zal dit nieuwe 
systeem in werking gaan onder de naam 
(MOOI) DARS (Digitaal Advies Registratie 
Systeem). De gemeenten kunnen hier optimaal 
gebruik van maken ook voor de plannen die in 
Heerhugowaard ambtelijk beoordeeld worden. 
MOOI Noord-Holland zal de gebruikers 
begeleiden bij de toepassing ervan.

Preadvies
De adviseurs gaan bij grote, ingewikkelde of 
voorbeeldstellende bouwplannen graag al voor 
de vergunningaanvraag in gesprek met de 
initiatiefnemer om de mogelijkheden en de 
kans op meerwaarde te verkennen. Dat 
gebeurt binnen een zogenoemd preadvies. De 
kosten voor een  preadvies wordt bij de 
uiteindelijke vergunningaanvraag verrekend 
met de legeskosten. De planbehandeling 
verloopt dan namelijk een stuk sneller.

Gemandateerde adviseur / klein team/ 
ambtelijke behandeling
Niet alle plannen worden door de drie 
adviseurs gezamenlijk behandeld. Afhankelijk 
van het soort plan en de grootte ervan wordt 
het team met adviseurs samengesteld. Daarbij 
vindt in Heerhugowaard al jaren plantoetsing 
door ambtenaren plaats. Heerhugowaard was 
hierin voorloper in het gebruik maken van de 
zogenaamde Kan-bepaling, die de gemeente 
de mogelijkheid geeft om plannen ambtelijk te 
toetsen. In geval van twijfel of bij controversiële 
plannen leggen de plantoelichters in dat geval 
een plan dat normaal gesproken ambtelijk 
getoetst zou worden, voor aan de adviseurs.
Voor de ontwikkel-gebieden de Draai en de 
Vaandel is één adviseur als gemandateerde 
namens het team betrokken bij de advisering 
van de plannen in deze ontwikkel-gebieden. 
Op deze wijze is een efficiënte en snelle 
planbehandeling en ontwikkeling mogelijk.
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PROJECT
BIJZONDER PLAN 
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Woningbouwcomplex 
Koraal
Spaanse invloeden, Nederlandse praktijk 

Naast het gemeentehuis ligt al jaren een leeg terrein te wachten om 

bebouwd te worden. De deadline van een oude afspraak met de 

ontwikkelaar naderde. Het oorspronkelijke ontwerp is van een bekende 

Spaanse architect maar was jaren geleden gemaakt. 

Een heroverweging van dit oude ontwerp lag daarom voor de hand. 

Aanvankelijk leek het erop dat de oorspronkelijke architect hier niet bij 

betrokken zou zijn, maar de aanpassingen zijn dermate ingrijpend dat dit 

niet zonder diens betrokkenheid kon.

De aansluitingen van het alzijdige blok op de straten, plein en het water is 

een veel besproken onderwerp geweest. Appartementen op de begane grond 

direct aan een trottoir of plein is altijd een lastige ontwerpopgave: hoe 

voldoende privacy voor de bewoners bieden zonder dat dit gesloten en 

onaantrekkelijk oogt voor de omwonenden en vanuit de straat. Hier knelde 

aanvankelijk de culturele verschillen met Spanje waar het gebruikelijk is om 

aan de straat gesloten gevels te hebben. In overleg met de gemeente zijn er 

passende oplossingen gekomen. Ook de aansluiting van de terrassen op het 

groene karakter van het water is uiteindelijk passend en zorgt voor het 

behoud van de kwaliteit van de groene oevers.

Koraal, impressie plein
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3.1 Cijfers
De adviseurs ruimtelijke kwaliteit 
Heerhugowaard hebben in 2017 advies 
uitgebracht over 38 nieuwe aanvragen voor 
een omgevingsvergunning. Dat zijn er 9 minder 
ten opzichte van 2016. 

Bij 55% van de planbehandelingen was de 
initiatiefnemer, ontwerper of projectleider 
aanwezig. Het aantal preadviezen was in 2017 
18 gevallen ten opzichte van 18 in 2016 en 
daarmee gelijk gebleven.

Door de nieuwe Nota Ruimtelijke Kwaliteit van 
de gemeente Heerugowaard worden meer 
plannen ambtelijk getoetst. Dit betekent dat 
wanneer aan de adviseurs om advies wordt 
gevraagd, dit gaat over controversiele en 
complexe en/of grote projecten. Tevens is er 
meer behoefte aan vooroverleg als plannen 
nog in ontwikkeling zijn. Vanwege het 

complexe en controversiele karakter zijn 
dergelijke plannen vaak niet gelijk bij een 
eerste behandeling akkoord. Dit verklaart de 
afname van het percentage van “Bij eerste 
behandeling akkoord” bevonden plannen.
Op www.mooinoord-holland.nl/
cijferbijlageheerhugowaard2017 zijn meer 
cijfers te vinden.

Hoofdstuk 3
Adviezen; cijfers en effecten
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Hoe	vaak	behandeld?	

ADVIEZEN AAN B&W 2017 2016 2015 

Totaal nieuwe aanvragen* 32 38 49 

Bij eerste behandeling 
akkoord 

6 % 11 % 12 % 

Bij eerste behandeling niet 
akkoord tenzij (kleine 
aanpassing nodig) 

19 % 13 % 10 % 

Bij tweede behandeling 
akkoord (of niet akkoord 
tenzij) 

9 % 8 % 6 % 

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

19 % 18 % 14 % 

Nog in behandeling of 
definitief niet akkoord of 
aanvraag ingetrokken 

38 % 34 % 45 % 

Plan wel akkoord op 
hoofdlijnen maar nog geen 
aanvraag voor vergunning 

9 % 16 % 12 % 

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

Door de nieuwe Nota Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Heerugowaard worden meer plannen 
ambtelijk getoetst. Dit betekent dat wanneer aan de adviseurs om advies wordt gevraagd, dit gaat over 
controversiele en complexe en/of grote projecten. Tevens is er meer behoefte aan vooroverleg als 
plannen nog in ontwikkeling zijn. Vanwege het complexe en controversiele karakter zijn dergelijke 
plannen vaak niet gelijk bij een eerste behandeling akkoord.  Dit verklaart de afname van het 
percentage van “Bij eerste behandeling akkoord” bevonden plannen. 

 
Op www.mooinoord-holland.nl/cijferbijlageheerhugowaard2017 zijn meer cijfers te vinden. 
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3 Adviezen;	cijfers	en	effecten	

 3.1 Cijfers 

De adviseurs ruimtelijke kwaliteit Heerhugowaard hebben in 2017 advies uitgebracht over 38 nieuwe 
aanvragen voor een omgevingsvergunning. Dat zijn er 9 minder ten opzichte van 2016.  Bij 55% van de 
planbehandelingen was de initiatiefnemer, ontwerper of projectleider aanwezig. 

Het aantal preadviezen was in 2017 18 gevallen ten opzichte van 18 in 2016 en daarmee gelijk gebleven. 

Aantal	planbehandelingen		ten	opzichte	voorgaande	jaren:	

SOORT AANVRAAG 2017 2016 2015 

Nieuwe aanvragen 38 47 63 

Aanvragen van voorgaande 
jaren 

6 9 7 

Herhalingen 35 46 44 

Totaal behandelingen 79 102 114 

	

Vorm	van	behandelingen	

VERDELING AANVRAGEN 2017 2016 2015 

Totaal behandelingen 79 102 114 

Gemandateerd behandeld 54 % 70 % 78 % 

Voorgelegd aan de 
adviseurs 

44 % 30 % 22 % 
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Hoe vaak behandeld?
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3.3 Effect van de adviezen 
De adviezen zijn openbaar en worden 
uitgebracht aan het college van B&W. In het 
jaar 2017 zijn alle adviezen van de commissie 
overgenomen door het college van B&W.

3.4 Adviezen grote ruimtelijke plannen
In 2017 zijn diverse grote en complexe 
ruimtelijke plannen aan de orde geweest. 

3.5  Kwaliteitsgesprekken, 
procesbegeleiding, beleidsontwikkeling 
De advieswerkzaamheden van MOOI 
Noord-Holland voor behoud en ontwikkeling 
van omgevingskwaliteit in Noord-Holland gaat 
verder dan de gemeentelijke adviescommissies. 
Voor Heerhugowaard hebben wij de volgende 
ondersteunende activiteiten uitgevoerd:

•  De ervenconsulent is een initiatief van 
MOOI Noord-Holland en Landschap 
Noord-Holland en adviseert 
initiatiefnemers met name agrarische 
bedrijven in het buitengebied om bij 
groeiende omvang toch een passende 
inrichting in het open en vaak cultuur-
historisch landschap te kunnen maken.

•  Eén van de adviseurs is gemandateerd om 
namens de adviseurs in de kwaliteitteams 
voor De Draai en De Vaandel te adviseren 
over plannen in deze ontwikkelgebieden.

•  Met de gemeente Heerhugowaard zijn er 
diverse overleggen geweest over de nieuwe 
invulling van de advisering in het kader de 
komende Omgevingswet, aansluitend op 
de vernieuwde Nota Ruimtelijke Kwaliteit.

3.6 Steunpunt Monumenten en 
Archeologie Noord-Holland 
De gemeente Heerhugowaard heeft ook 
gebruik gemaakt van het Steunpunt 
Monumenten en Archeologie Noord-Holland; 
een vraagbaak voor gemeenten met vragen 
over erfgoed, cultuurlandschap, omgevingswet 
en archeologie. Het Steunpunt is een 
samenwerking tussen MOOI Noord-Holland en 
Stichting NMF en wordt mogelijk gemaakt door 
de provincie Noord-Holland en het RCE. 
Medewerkers van Noord-Hollandse gemeenten 
kunnen bij het Steunpunt terecht met vragen 
over alles wat met erfgoed te maken heeft, om 
te sparren over ingewikkelde kwesties of om 
mee te lezen met nieuwe beleidsstukken. Ook 
kunnen gemeenten concrete cases voordragen 
voor een expertmeeting, onderzoek of als 
interessant voorbeeldproject. Zo waren enkele 
ambtenaren van de gemeente Heerhugowaard 
bijvoorbeeld aanwezig op de netwerkbijeen-
komst van het Steunpunt voor de Regio Noord- 
en Zuid-Kennemerland (11 april 2017) en bij 
de Dag van de Herbestemming (10 oktober 
2017).
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PROJECT
GROOT PLAN 

HEERHUGOWAARD

Twee woontorens
Van Foreestraat 
Daar waar de lange Middenweg een karakteristieke knik maakt ontstond er 

achter het oude lint een groot driehoekig gebied als overgang met de 

naoorlogse uitbreidingswijk. Dit gebied is nu een herontwikkelingslocatie met 

enkele markante projecten. Eén daarvan zijn deze twee woongebouwen die 

gedraaid ten opzichte van elkaar staan. Het eerste ontwerp dat werd 

voorgelegd voor advies, oogde gedateerd met weinig ambitie, dat de groene 

kwaliteit van bijvoorbeeld de waterstructuur nauwelijks benutte. Aanvankelijk 

was er om begrijpelijke redenen veel weerstand bij architect en 

opdrachtgever om het ontwerp te heroverwegen, aangezien het het resultaat 

was van een lang en moeizaam proces. De architect verdient alle lof omdat 

hij er na enkele collegiale overleggen in slaagde zijn opdrachtgever te 

overtuigen met een vereenvoudigd maar krachtig ontwerp met een duidelijk 

eigentijds karakter. Het landschappelijk ontwerp voor het omliggende terrein 

completeert het geheel.

Impressie straat Impressie terrein
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4.1 Welstandsbeleid
De Nota Ruimtelijke Kwaliteit, vastgesteld in 
2016 door de gemeenteraad, vormt het 
belangrijkste beoordelingskader van de 
adviseurs. 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 Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit bevat ook criteria voor het handhaven 
van reeds gerealiseerde bouwwerken, de 
zogeheten excessen.

4.2 Monumentenbeleid 
De adviezen over ingrepen aan monumenten 
worden voorgelegd aan de Erfgoedcommissie 
van MOOI Noord-Holland. De adviseurs 
worden hierover indien van toepassing 
geïnformeerd.

4.3 Steunpunt Monumenten en 
Archeologie Noord-Holland 
Het ruimtelijke beleid van Heerhugowaard 
wordt in belangrijke mate bepaald door de in 
2011 vastgestelde Structuurvisie 2020 
Heerhugowaard ‘Stad van Kansen’, 
bestemmingsplannen en beeldkwaliteit-
plannen. Het is het kader voor ruimtelijke 
ontwikkelingen en benoemt de opgaven waar 
Heerhugowaard de komende jaren voor staat. 
De structuurvisie is een integraal beleids-
document, omdat het de maatschappelijke 
(sociale en economische) opgaven centraal 
stelt. De structuurvisie vertaalt de verschillende 
opgaven in ruimtelijk beleid. Nieuwe 
bestemmingsplannen worden gebaseerd op 
deze structuurvisie, maar zullen nu ook in het 
teken staan van de nieuwe Omgevingswet. 
Naast de welstandsnota zijn er ook 
welstandscriteria opgenomen in 
beeldkwaliteitplannen zoals die voor De Draai, 
De Vaandel, en Broekhorn.

4.4 Aanvullingen op het huidige beleid
In de loop van 2017 bleek dat de commissie 
onvoldoende handvatten vond ten aanzien van: 

•  Oudere beeldkwaliteiplannen kunnen soms 
op gespannen voet staan met het 
veranderde ambitieniveau al dan niet als 
gevolg van een vertraging in de 
ontwikkeling ten tijde van de recente 
economische crisis.

Hoofdstuk 4
Beoordelingskaders
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HERONTWIKKELEN

Masterplan 
Stationsgebied 
Stationsgebied op de scheidslijn van historisch landschap en 

commerciële stad

In de ontwikkeling van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) is 

Heerhugowaard in de provinciale knooppuntontwikkeling het laatste 

(en eerste) knooppunt van de Zaancorridor. Het stationsgebied is een 

verouderd deel in het centrum van de stad. De tegenstelling is hier 

groot. Enerzijds is er de grootschaligheid door de verbinding met de 

metropool en de toegang tot het stadscentrum. Anderzijds ligt het aan 

de historische en kleinschalige Stationsweg en ligt het direct aan de 

historische Kolhornvaart met het unieke landschappelijke Duizend-

Eilanden Rijk van de buurgemeente Broek op Langedijk. 

De infrastructurele opgaven zijn enorm en de commerciële kansen 

groot. Ondernemers en investeerders staan te popelen om te 

beginnen, maar goede advisering over dergelijke plannen is niet 

mogelijk als er geen goed ruimtelijk beleidskader ligt. Met de 

ontwikkeling van het Masterplan wordt dit kader gemaakt. Het is 

daarom belangrijk dat de adviseurs in een vroegtijdig stadium overleg 

hebben gehad met de stedenbouwkundige en projectleider van de 

gemeente en Kuiper Compagnons over de stand van zaken van het 

Masterplan. 

De contrasten in schaal en karakter zijn immers groot. Een goede 

kwaliteit van de openbare ruimte bij de verbinding van beide zijden 

van de spoorlijn is kritisch voor het succes en ontstaat niet vanzelf.

Dit geldt evenzeer voor de aansluiting op de historische en 

kleinschalige Stationsweg en de zichtbaarheid vanuit het 

aangrenzende Duizend-Eilanden Rijk.

20
PROJECT
BIJZONDER PLAN

Vogelvlucht Structuurschema



2322
ADVISEURS RUIMTELIJKE KWALITEIT HEERHUGOWAARD
JAARVERSLAG 2017

5.1 Goede omgevingskwaliteit 
De Omgevingswet wordt naar verwachting in 
2021 van kracht. Dan zullen vertrouwde 
kaders, posities en instrumenten veranderen. 
Van sommige tradities zullen we afscheid 
nemen, andere werkwijzen worden verder 
ontwikkeld en vernieuwd. In een wereld die niet 
meer functioneert volgens sectorale kaders en 
lineaire processen, waar de lokale overheid 
uitnodigend en faciliteren te werk gaat, zullen 
we moeten zoeken naar de invulling van het 
begrip ‘goede omgevingskwaliteit’. Het begrip 
welstand verdwijnt uit de wet, de nieuwe term 
in de Omgevingswet is ‘het uiterlijk van 
bouwwerken’. De zorg voor het uiterlijk van 
bouwwerken moet geregeld worden in het 
omgevingsplan en daaraan gekoppelde 
beleidsregels. 
De oude scheiding tussen bestemmingsplan en 
welstand zal verdwijnen. De planologische 
bouwregels kunnen volledig worden 
geïntegreerd met de regels voor het uiterlijk 
van bouwwerken. En die beleidsregels kunnen 
worden verbreed tot beleidsregels voor 
ruimtelijke kwaliteit: erfgoed, stedenbouw, 
landschap, architectuur, openbare ruimte in 
onderlinge samenhang; of nog meer integrale 
beleidsregels voor omgevingskwaliteit, door 
ook duurzaamheid, gezondheid en veiligheid 
toe te voegen. Dit betekent natuurlijk ook nogal 
wat voor de uitvoering van kwaliteitsadvisering. 

Mooiwaarts
De invoeringsdatum van de Omgevingswet is 
opgeschoven naar 1 januari 2021. Dat geeft 
even lucht, maar maakt de maatschappelijke 
urgentie van een nieuwe manier van werken 
niet minder. Daarom werkt MOOI Noord-
Holland intensief mee aan Mooiwaarts, een 
initiatief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. 
(zie ook www.mooiwaarts.nl) Met Mooiwaarts 
zijn we op zoek naar de invulling van het 
nieuwe kernbegrip ‘goede omgevingskwaliteit’ 
in de Omgevingswet. 

De inspiratie en kennis die we daarmee 
opdoen, stellen we graag voor uw gemeente 
beschikbaar. Voor nu focussen we hierbij op 
onderdelen die tot op heden nog maar beperkt 
aandacht krijgen en die de uitwerking van het 
toekomstige ruimtelijk kwaliteitsbeleid direct 
beïnvloeden: het omgevingsplan en de 
invulling van de wettelijk verplichte 
gemeentelijke adviescommissie. 

5.2 Omgevingsplan Op Kwaliteit
In 2017 is met medewerking van MOOI 
Noord-Holland, het ‘Schetsboek voor een 
Omgevingsplan Op Kwaliteit’ gepresenteerd. 
In het Schetsboek worden tien principes voor 
het omgevingsplan uitgewerkt. Die principes 
komen samen in een kwaliteitsstelsel dat 
private en publieke belangen samenbrengt.
Het kwaliteitsstelsel bestaat uit vier velden waar 
het streven naar goede omgevingskwaliteit een 
leidende rol speelt: het initiatief, het 
werkproces, het omgevingsplan en de 
omgevingsvisie. In elk veld kunnen 
instrumenten en processen worden geplaatst 
die de samenhang, consistentie en continuïteit 
van het stelsel als geheel bevorderen. Welke 
elementen dat zijn en hoe ze worden 
verbonden is niet in het algemeen te zeggen. 
Het is afhankelijk van de lokale 
omgevingskwaliteiten, van uw ambities, uw 
maatschappelijke doelstellingen en de 
bestuurscultuur in uw gemeente. 

Wij gaan het komende jaar graag met u in 
gesprek over de uitwerking van het 
kwaliteitsstelsel en de tien principes voor het 
omgevingsplan. Voor meer informatie over 
onze activiteiten en advisering rondom de 
Omgevingswet of het downloaden van het 
Schetsboek, bezoek onze website 
www.mooinoord-holland.nl.

Hoofdstuk 5
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Afbeelding: kwaliteitsstelsel uit Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit 

Het kwaliteitsstelsel bestaat uit vier velden waar het streven naar goede omgevingskwaliteit een 
leidende rol speelt: het initiatief, het werkproces, het omgevingsplan en de omgevingsvisie. In elk 
veld kunnen instrumenten en processen worden geplaatst die de samenhang, consistentie en 
continuïteit van het stelsel als geheel bevorderen. Welke elementen dat zijn en hoe ze worden 
verbonden is niet in het algemeen te zeggen. Het is afhankelijk van de lokale omgevingskwaliteiten, 
van uw ambities, uw maatschappelijke doelstellingen en de bestuurscultuur in uw gemeente.  

Wij gaan het komende jaar graag met u in gesprek over de uitwerking van het kwaliteitsstelsel en de 
tien principes voor het omgevingsplan. Voor meer informatie over onze activiteiten en advisering 
rondom de Omgevingswet of het downloaden van het Schetsboek, bezoek onze website 
www.mooinoord-holland.nl. 

 

5.3 Gemeentelijke adviescommissie  

Onder de Omgevingswet blijft de gemeente medeverantwoordelijk voor het aanzien van het 
landschap, de openbare ruimte en het uiterlijk van bouwwerken. De gemeente kan zich daarbij laten 
adviseren door de gemeentelijke adviescommissie, die de Omgevingswet introduceert, als opvolger 
van de monumenten- en de welstandscommissie.  

In 2017 heeft MOOI Noord-Holland, samen met enkele gemeenten (waaronder Heerhugowaard) die 
als voortrekker willen optreden, de rol en samenstelling van deze gemeentelijke adviescommissie 
globaal verkend. De verplichte kern van de commissie bestaat uit enkele deskundigen op het gebied 
van de monumentenzorg, die bevoegd zijn te adviseren over de rijksmonumenten. Maar in de 
Memorie van Toelichting wordt benadrukt dat gemeenten de vrijheid hebben om een generieke 
adviescommissie te benoemen die adviseert over aspecten van omgevingskwaliteit bij het verlenen 
van omgevingsvergunningen. Ook kwaliteitsteams of supervisoren die zich specifiek richten op 
bijvoorbeeld (her)ontwikkelingsgebieden of bepaalde onderwerpen, zijn mogelijk (MvT Tweede 
Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 962, nr. 3, p. 382).  

In 2018 wil MOOI Noord-Holland in de geest van de Omgevingswet verder werken aan de 
ontwikkeling van deze brede adviescommissies voor omgevingskwaliteit. Zo’n brede commissie heeft 
deskundigheid in huis over verschillende aspecten van omgevingskwaliteit zoals erfgoed, 

Kwaliteitsstelsel uit Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit
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5.3 Gemeentelijke adviescommissie
Onder de Omgevingswet blijft de gemeente 
medeverantwoordelijk voor het aanzien van het 
landschap, de openbare ruimte en het uiterlijk 
van bouwwerken. De gemeente kan zich 
daarbij laten adviseren door de gemeentelijke 
adviescommissie, die de Omgevingswet 
introduceert, als opvolger van de monumenten- 
en de welstandscommissie. 

In 2017 heeft MOOI Noord-Holland, samen 
met enkele gemeenten (waaronder 
Heerhugowaard) die als voortrekker willen 
optreden, de rol en samenstelling van deze 
gemeentelijke adviescommissie globaal 
verkend. De verplichte kern van de commissie 
bestaat uit enkele deskundigen op het gebied 
van de monumentenzorg, die bevoegd zijn te 
adviseren over de rijksmonumenten. Maar in 
de Memorie van Toelichting wordt benadrukt 
dat gemeenten de vrijheid hebben om een 
generieke adviescommissie te benoemen die 
adviseert over aspecten van omgevingskwaliteit 
bij het verlenen van omgevingsvergunningen. 
Ook kwaliteitsteams of supervisoren die zich 
specifiek richten op bijvoorbeeld (her)
ontwikkelingsgebieden of bepaalde 
onderwerpen, zijn mogelijk (MvT Tweede 
Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 962, nr. 
3, p. 382). 

In 2018 wil MOOI Noord-Holland in de geest 
van de Omgevingswet verder werken aan de 
ontwikkeling van deze brede adviescommissies 
voor omgevingskwaliteit. Zo’n brede commissie 
heeft deskundigheid in huis over verschillende 
aspecten van omgevingskwaliteit zoals erfgoed, 
stedenbouw, landschap, architectuur en 
openbare ruimte en is in staat is om complexe 
afwegingen te maken op deze aspecten. Onder 
de vlag ‘Menukaart voor kwaliteitsadvisering’ 
werken we samen met geïnteresseerde 
gemeenten scenario’s uit die verschillende 
vormen van betrokkenheid van de 
adviescommissies tonen. 

We hopen in 2018 met uw gemeente dit project 
voort te zetten.



2726
ADVISEURS RUIMTELIJKE KWALITEIT HEERHUGOWAARD
JAARVERSLAG 2017

26
PROJECT

Maatschappelijk belang; 
zorg en welzijn
Begeleid wonen, Van Foreestraat

Tegenover de twee woontorens aan de van Foreestraat wordt de 

schoollocaties herontwikkeld. Het bestaat uit een laagbouw met patio’s en 

zorgwoningen en een hoogbouw met appartementen. Hierdoor ontstaat er 

een groot gebouw. Belangrijk op deze prominente plek is de aansluiting op 

de openbare ruimte en het inpassen van het grote gebouw in het groene 

karakter van de straat. De grootschaligheid moet niet resulteren in een 

afstandelijkheid. Een goede geleding van hoog- en laagbouw is daarin 

belangrijk zonder dat het gebouw uiteenvalt in twee delen.

Huygens college, Zuidtangent

Een andere prominente plek is die aan de Zuidtangent naast het 

winkelcentrum. Hier staat een school die sterk is verouderd en bouwkundig 

hoognodig moet worden vernieuwd. Tegenwoordig is het gebruikelijk 

dergelijke projecten als een design&build opdracht aan te besteden. Het lage 

budget in combinatie met de krapte onder aannemers vanwege de 

aantrekkende economie, zorgde voor een lastige aanbesteding. De gekozen 

inzending combineert een innovatieve bouwsysteem met een eigentijds 

ontwerp. Tegelijk richtte zich hier ook de advisering op, omdat in eerste 

instantie de verschillende materialen en vormen de adviseurs niet overtuigden 

van een duurzame kwaliteit. In de collegiale overleggen is het ontwerp 

evenwichtiger gemaakt en werd middels detaillering de beoogde kwaliteit 

aangetoond. Op de hoek bij de rotonde is het belangrijk dat de inrichting 

van de openbare groenstrook aansluit op het ontwerp van de school, zodat 

deze prominente plek de aandacht krijgt die het verdiend.

Hoek rotonde

Impressie straat

Hoek rotonde

Vogelvlucht

Schoolplein
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6.1 Evaluatiegesprek portefeuillehouder 
Als onafhankelijk adviseur dragen wij bij aan 
een goede omgevingskwaliteit in uw gemeente. 
Die zorg delen we samen met de 
initiatiefnemers en met u als gemeente. Elk jaar 
bespreken we tijdens een evaluatiegesprek met 
de portefeuillehouder de belangrijkste 
ontwikkelingen binnen uw gemeente en 
formuleren we aandachtspunten voor de 
toekomst. Op 1 maart 2018 was er een 
gesprek met wethouder Oude Kotte om terug te 
kijken op het jaar 2017 en vooruit te kijken: 
wat zijn de verwachtingen voor het beleid na 
de verkiezingen en hoe bereidt de gemeente 
zich voor op de komende Omgevingswet.
Het jaarverslag illustreert het nieuw beleid met 
de Nota Ruimtelijke Kwaliteit die in 2016 is 
ingevoerd en markeert tevens de afsluiting van 
het vorige beleid. Het aantal plannen dat aan 
de adviseurs wordt voorgelegd neemt af. 
Tegelijk betreft het juist gecompliceerde 
plannen met tegenstrijdige belangen die meer 
(voor)overleg vragen om tot een afgewogen 
advies te komen. Dit verklaart de toename van 
het aantal behandelingen.

In het gesprek is uitvoerig stil gestaan bij de 
invoering van de omgevingswet, zoals nut en 
noodzaak van participatie, de nieuwe 
terminologie en de complexiteit van het 
samenvoegen van de vele bestaande 
regelgeving tot een integraal document. De 1e 
voorbeelden (zoals in Breda) laten zien hoe de 
wet eigenlijk niet bedoeld is, nl. een dubbeling 
van alle bestaande beleidsstukken. 
In Heerhugowaard is nadrukkelijk geprobeerd 
een integraal document te maken. De vraag 
aan de bewoners en gebruikers is geweest: 
“wat vindt u belangrijk?” Dit heeft geresulteerd 
in een Waardenkaart voor de gemeente. Er zijn 
nog geen vormvereisten bedacht en er is nog 
geen eindproduct. 

Samen met Zaandam en Purmerend is 
Heerhugowaard koploper betreffende het 
experimenteren met nieuw beleid. MOOI 

Noord-Holland organiseert aan de hand van 
casussen uit deze gemeenten een symposium 
en probeert in samenspraak de beschikbare en 
mogelijke hulpmiddelen en instrumenten in 
kaart te brengen. Dit resulteert enerzijds in 
kennis en ervaring en anderzijds in bruikbare 
hulpmiddelen die in andere gemeenten in de 
provincie kunnen worden ingezet. 

6.2 Overige aanbevelingen door de 
commissie
Vanuit de ervaringen en inzichten doet de 
adviseurs ruimtelijke kwaliteit Heerhugowaard 
nog de volgende aanbevelingen:

•  Monitoring van bestaand    
beeldkwaliteitplannen. Wanneer een   
verandering van de opzet van een plan, 
danwel veranderende denkbeelden over de 
kwaliteit daarom vragen, is gedeeltelijke of 
gehele herziening van het 
beeldkwaliteitplan gewenst.  

•  Organiseer in uw gemeente een   
maatschappelijk debat over de   
maatschappelijke doelstellingen van de  
Omgevingswet: een gezonde en veilige  
leefomgeving met een goede   
omgevingskwaliteit. Wat verstaan burgers,  
ondernemers, bestuurders, 
maatschappelijke organisaties en 
deskundigen hieronder?  

•  Wat vindt men belangrijk? 
  Bedenk hoe een kwaliteitsstelsel onder de  

Omgevingswet eruit zou kunnen zien en  
welke instrumenten en processen daarvoor  
nodig zijn. Zorg voor samenhang en  
proportionaliteit. 

•  Bespreek de tien principes voor een   
omgevingsplan op kwaliteit en werk ze uit 
voor uw gemeente, als een ‘programma 
van eisen’ voor het omgevingsplan.  

Hoofdstuk 6
Evaluatie en aanbevelingen    

•  Maak gebruik van de kennis en ervaring 
die  aanwezig is bij medewerkers en 
adviseurs van het Steunpunt Monumenten 
en Archeologie Noord-Holland en neem 
deel aan activiteiten en bijeenkomsten.

6.3 Tot slot  
Met dit jaarverslag geven we inzicht in de 
manier waarop de adviseurs ruimtelijke 
kwaliteit Heerhugowaard, aan de hand van de 
geldende beleidskaders, adviseert over de 
omgevingskwaliteit en de ontwikkeling van het 
erfgoed binnen uw gemeente. Een doel waar 
wij ons graag namens uw gemeente voor 
inzetten en aan bijdragen. In het jaarverslag is 
een aantal plannen uit het jaar 2017 aan bod 
gekomen. Het is slechts een greep uit de vele 
en uiteenlopende plannen waarover de 
commissie op transparante en constructieve 
wijze heeft mogen adviseren. Onze werkwijze is 
het beste te ervaren door aan te schuiven. Wij 
nodigen daarom alle belangstellende uit om in 
2018 een vergadering bij te wonen.
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