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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

Het jaar gaf een divers beeld te zien. De
plaatsing van zonnepanelen en de
energietransitie als geheel, zal de komende tijd
steeds meer van invloed zijn op de gebouwde
omgeving. Zonnepanelen in het beschermd
stads- of dorpsgezicht vragen aandacht om
enerzijds ruimte te bieden voor gemeentelijke
ambities op het vlak van energietransitie maar
anderzijds ook om recht te doen aan het
karakter van het beschermde gezicht.
Tegelijkertijd wordt binnenkort begonnen met
de isolatie van woningen en met passieve of
actieve energieopwekking. Nutsbedrijven zullen
hun infrastructuur en trafostations aanpassen.
Dit zal bij de advisering de komende jaren
steeds meer aandacht vragen.
Er wordt gestaag doorgewerkt aan
vernieuwing van de historische kernen. In
verband met schaalvergroting vraagt de
commissie incidenteel aan architecten om
straatwand tekeningen.
Het afgelopen jaar zagen we in het landelijke
gebied enkele stedenbouwkundige plannen die
jaren geleden zijn ontwikkeld en vastgesteld en
waarvoor geen specifieke criteria zijn
ontwikkeld. Zoals bij het plan Stiereveld in
Watergang. Dit buurtje is atypisch in die zin dat
het parallel aan het Kanaaldijk in de 2e lijn
werd ontwikkeld. De woningen waren in eerste
instantie als stadswoning ontworpen, de
commissie adviseerde dit beeld bij te stellen.
Ook het plan voor buitendijkse recreatiewoningen bij Uitdam kwam na 10 jaar weer bij
de commissie. De dijk is een provinciaal
monumenten en de Provincie Noord- Holland
heeft in een eerder stadium al ingestemd met
het bestemmingsplan en dus met de te
verwachten ontwikkelingen. Ook hier had de
commissie geen locatie gebonden criteria in
handen om de plannen te beoordelen. Ze heeft
zich dus ’volgend’(moeten) opstellen bij de
planbeoordeling. Gelukkig is deze praktijk
allang ingehaald door de nieuwe werkwijze,
om samen met de projectleider en

stedenbouwkundige van de gemeente in een
vroeg stadium te kijken naar nieuwe
stedenbouwkundige plannen.
Miranda Reitsma
Voorzitter Monumenten- Welstandscommissie
Waterland
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Hoofdstuk 1
Het jaar 2016
1.1 Advisering
De 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, cultureel erfgoed
en ruimtelijke kwaliteit uitvoeren. Het groeiende
inzicht in wat ‘mooi’ gevonden wordt en hoe
we dat zichtbaar en bespreekbaar maken,
speelt daarbij een belangrijke rol.

Hemmeland ingestuurd door Daisy ( 10jr) uit Monnickendam

Het Paard van Marken, ingestuurd door Edward uit Amsterdam

1.2 Wat is jouw mooiste plek in NoordHolland?
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 Waterland te
delen via www.collectiemooi.nl. Ron uit Broek in
Waterland heeft een foto van het landelijk
gebied in Waterland ingestuurd: “Midden in het
groen, 5 km gras tussen Broek in Waterland en
(heel vaag) de Amsteltoren........”. En Daisy
(10jr) uit Monnickendam stuurde een foto in
van Hemmeland in: “Ik vind deze plek heel
mooi omdat ik daar als het mooi weer is altijd
naar toe ga en daar kun je heel lekker
zwemmen en spelen”. Het Paard van Marken
ingestuurd door Edward uit Amsterdam: Een
prachtige lucht, wolken, glanzende
waterspiegel en een monumentaal gebouw. Als
een 17e eeuws schilderij!

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 rijken we om de
twee jaar de Arie Keppler Prijs uit aan personen
of organisaties die een bijzondere prestatie
hebben geleverd op het gebied van
architectuur, stedenbouw, landschap of
ruimtelijke ordening en cultuurhistorie in de
provincie Noord-Holland. 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 Waterland zijn voor de editie 2016
helaas geen inzendingen ontvangen.
Kortom; er is zeer veel om over door te praten.
Dat doen we graag met u. Ook in 2017!
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Hoofdstuk 2
Commissie
2.1 Samenstelling
De Monumenten- en Welstandscommissie
Waterland is één van de 34 gemeentelijke
adviescommissies op het gebied van ruimtelijke
kwaliteit georganiseerd door MOOI NoordHolland. In opdracht van de gemeente
Waterland 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:

Ir. Miranda Reitsma

Sjef Kwakman

Stedenbouwkundig adviseur en voorzitter van de commissie. Zij is directeur / eigenaar van
bureau Reitsma Stedenbouw en was van 2007 tot 2011 Provinciaal Adviseur Ruimtelijke
Kwaliteit Noord- Holland. Op dit moment is zij, onder andere kwaliteitsadviseur voor de
Hoeksche Waard en voorzitter van de Stichting Polderlab die kijkt naar herijking van de
IJsselmeerpolders. Sinds 2012 is zij als voorzitter verbonden aan MOOI Noord- Holland voor
diverse gemeentelijke adviescommissies.

Zelfstandig architect en als in de commissie aanwezig namens de Vereniging Oud Broek in
Waterland. Hij heeft ervaring met het ontwerpen en begeleiden van bouwprojecten en
historische stads- en dorpskernen. Hij is tevens werkzaam als docent architectuur en
stedenbouw aan de TU- Delft. Sinds 2013 is hij als burgerlid verbonden aan de Monumenten
en Welstandscommissie Waterland.

Ing. Nico Zimmermann

Rinus Blok

Directeur/eigenaar van ITZ-Architecten b.v. Daarnaast is hij actief als adviseur vormgeving
voor de Provincie Noord- Holland en in die hoedanigheid betrokken bij multidisciplinair
overleg met betrekking tot het realiseren van grote infrastructurele projecten. Hij is bestuurslid
van KIVI afdeling bouw. Ook is hij auteur en redactielid van het architectuurtijdschrift
FORUM (tot eind 2016) en Jellema Hogere Bouwkunde, het Nederlandse standaardwerk
voor bouwkundigen. Sinds 2007 is hij als architect en als monumentendeskundige
verbonden aan MOOI Noord- Holland voor diverse gemeentelijke adviescommissies.

Bouwkundige en in de commissie aanwezig namens de Vereniging Oud Monnickendam. Hij
is werkzaam bij de afdeling vastgoed van een woonstichting in Amsterdam. Hij begeleid daar
onderhoudsprojecten o.a. aan monumentale panden. Sinds 2016 is hij als burgerlid
verbonden aan de Monumenten en Welstandscommissie Waterland.

Ing. Arie Boezaard

De commissie wordt ondersteund door:

Werkte als restauratietekenaar aan het restauratieproject Amstelhof, nu Hermitage. Hij is
werkzaam geweest als projectleider stadsvernieuwing en later hoofd bureau Erfgoed van de
gemeente Hoorn. Sinds 2012 is hij als monumentendeskundige verbonden aan MOOI
Noord- Holland voor diverse gemeentelijke adviescommissies.

Willy Meekes

Joost Buchner

Sybren Bruinsma,

Werkte als architect voor diverse bureaus en was hoofd van het bureau Bouwkunde,
Stadsontwikkeling en VVH te Hoorn. Ook is hij bestuurslid van het Architectuurcentrum Hoorn
en auteur van de Architectuurgids Hoorn. Hij is als monumentendeskundige verbonden aan
MOOI Noord- Holland voor diverse gemeentelijke adviescommissies.

coördinator bouw- en woningtoezicht gemeente Waterland

architectuurhistoricus en commissiecoördinator Mooi Noord-Holland

Marieke Leeverink
plantoelichter Beschermde stads- en dorpsgezichten en monumenten gemeente Waterland
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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 digitaal gepresenteerd door
de plantoelichters van de gemeente. Zij maken
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 plaatse kijken. Bij de
grotere plannen is er zo vroeg mogelijk overleg
met Fred Kaaij, stedenbouwkundige van de
gemeente of met Henri Koldewijn, medewerker
van de afdeling Ruimtelijke Ordening van de
gemeente.

Monumenten en Welstandscommissie Waterland

Van elke planbehandeling schrijft 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.
Gemandateerde en kleine commissie
Niet alle plannen worden door de voltallige
commissie behandeld. Kleine plannen uit het
regulier welstandsgebied worden in mandaat
door Nico Zimmermann afgehandeld. De
kleine plannen gelegen in het bijzonder
welstandsgebied en ‘kleine’
monumentenaanvragen worden zowel door
Nico Zimmermann als door Arie Boezaard van
advies voorzien.

Bemonstering van bakstenen

Openbaar
De vergaderingen van de Monumenten- en
Welstandscommissie Waterland 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
belanghebbenden en geïnteresseerden zijn van
harte welkom. De Monumenten- en
Welstandscommissie Waterland komt op
maandag in de even weken van het jaar in het
gemeentehuis in Monnickendam bijeen. Voor
het vergaderschema zie de gemeentepagina
van Waterland op www.mooinoord-holland.nl /
gemeenten
2.3 Contacten en activiteiten in de
gemeente
Te gast bij:
In juni heeft Joost Buchner een bezoek gebracht
aan Hoeve de Wielick aan de Achterdichting in
Katwoude. Bij de stolpboerderij, een
gemeentelijke monument uit 1917, verkeert de
stenen ‘stadse’ trapgevel in zeer slechte staat
en er wordt een stabiliteitsverband aangebracht
om verder verval te voorkomen. Ter plaatse
blijkt dat tijdens een vorige renovatie essentiële
constructieve onderdelen uit de constructie van
de kap zijn weggehaald. De opdrachtgever laat
weten dat het vierkant zal worden hersteld.
Arie Boezaard heeft in november het voegwerk
geïnspecteerd bij een woning aan het
Noordeinde in Monnickendam. Het voegwerk
in de gevels van de woning, een rijksmonument
uit de 19de eeuw, is door de jaren heen deels
provisorisch hersteld. Ter plaatse werd
geconstateerd dat er ook nog goede delen van
het voegwerk aanwezig waren. Het advies
luidde uiteindelijk om deze delen te behouden
en daar waar nodig het voegwerk te vervangen
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zodat de invloed van de tijd op de gevel
afleesbaar blijft.

Hoeve de Wielick, Katwoude

Overleg met:
Fred Kaaij, stedenbouwkundige en in dienst
van de gemeente is een aantal keren voor
overleg in de commissie aanwezig geweest.
Aan de orde kwam de bouwlocatie Stiereveld in
Watergang, waar het met name ging over de
parkeersituatie binnen het plangebied en de
ontsluiting. Het SPvE Kievitstraat in Ilpendam
werd besproken, een zogenaamde inbreilocatie
voor jongeren- en seniorenwoningen. Ook het
totaaloverzicht met de stedenbouwkundige
invullingen aan de Van Disweg werd
doorgenomen. Bij dit plan heeft de commissie
moeite met de krapte van de verschillende
kavels, de locatie van de parkeerplaatsen en
de ontsluiting naar het gebied waar drie nieuw
te ontwikkelen kavels komen en een bestaand
volume wordt uitgebreid. Een verder uitgewerkt
plan is nog niet aan de commissie voorgelegd.
Met Henri Koldewijn van de afdeling RO is
gesproken over de aanleg van een
voetgangerstunnel onder de Jaagweg in
Ilpendam. In een later stadium is voor hetzelfde
plan de omgevingsmanager van de Provincie
voor overleg met de commissie aanwezig. Het
beoogde hekwerk in het midden van de
Jaagweg is het discussiepunt. Mevrouw Melick
van dezelfde afdeling heeft een toelichting
gegeven op het appartementencomplex,
gelegen aan de Haven in Monnickendam,
waartoe de oude visrokerij wordt gesloopt. Ook
heeft zij de herontwikkeling van een pand met
een industriële functie naar horeca en wonen,
gelegen aan de Brugstraat in Monnickendam,
uitgelegd.

Totaaloverzicht Drs. J. van Disweg, Broek in Waterland

Aan de Zeedijk 1 in Uitdam is een plan voor
zeven woningen door De Raad van State
afgekeurd, medewerkers van de afdeling RO
lichtten een nieuw plan toe. Van belang is dat
nieuwbouw op deze locatie dient te voldoen
aan de leidraad voor Landschap en

Cultuurhistorie, oftewel er mag geen sprake
zijn van verstedelijking. Het nieuwe plan gaat
dan ook uit van drie woningen aan het lint.
De Werkgroep verkeer Zuiderwoude heeft een
plan gemaakt voor het herinrichten van de
kruising in het lintdorp Zuiderwoude bij de
beeldbepalende Grote kerk, bedoeld om de
verkeerssnelheid terug te dringen.
2.4 Evaluatiegesprek portefeuillehouder
Op 26 juni jl. vond het jaarlijkse
evaluatiegesprek met de portefeuillehouders
mevr. Bromet en dhr. van der Hoeven plaats
over het jaar 2016. Hierin is stil gestaan bij de
duurzaamheidsopgave en het effect dat dit
heeft op met name de bestaande gebouwen en
het landschap. Er komt een regionale aanpak
van gemeentes als het gaat om de
verduurzaming van monumenten en erfgoed.
Dit zal ook in de nota verwerkt moeten worden.
In het algemeen en zeker op dit punt wordt het
belangrijk dat een nota niet alleen kaders stelt,
maar ook inspireert. De gemeente heeft een
belangrijke rol in combinatie met de
betrokkenheid van de burgers als het gaat om
het bepalen van de richting van de ambitie
voor een hogere kwaliteit en eigentijdse
architectuur.
Ook enkele actuele ontwikkelingen zoals het
Galgenriet worden besproken. De commissie
waardeert dat ze vroegtijdige betrokken wordt
bij dergelijke plannen en benadrukt het belang
hiervan. Jef Mühren, directeur van MOOI
Noord-Holland, licht de stand van zaken toe
van de komende veranderingen bij de
invoering van de Omgevingswet. Hij
overhandigt het Schetsboek dat door de
Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is ontwikkeld om
gemeentes te helpen te komen tot een
omgevingsvisie met ruimtelijke kwaliteit. De
wethouders maken graag gebruik van zijn
aanbod hen hierover uitvoeriger bij te praten.
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PROJECT
BIJZONDER PLAN

BROEK IN WATERLAND

Woning
Verdeek 4
Buiten de bebouwde kom van Broek in Waterland wordt een vrijstaande woning met meerdere
verdiepingen gesloopt. Aan de hand van een maquette wordt het eerste nieuwbouwplan
toegelicht. Er komt wederom een langgerekt, samengesteld volume nu met zoveel mogelijk
‘open’ gevels. Voor de commissie zijn de gebiedseigen kenmerken van belang, een en ander
volgens het welstandsbeleid. In het voorliggende plan zijn de nieuwe volumes met de
mansardekappen en de kaakberg verschillend van schaal waardoor de oorspronkelijke
samenhang en ruimtelijke opbouw verdwijnt. De commissie reageert niet positief.

Na collegiaal overleg wordt het plan aangepast en aan de hand van een maquette
besproken: er wordt nu een afgeknotte stolp met aanbouwen voorgesteld, vormgegeven in
een combinatie van traditionele en eigentijdse architectuur. De stolp is voorzien van
donkergrijze rabatdelen en wordt bedekt met een rode, gebakken pan. De aanbouw
evenwijdig aan de Provinciale weg wordt helemaal uitgevoerd in kruispannen waardoor het
eigentijdse karakter wordt benadrukt. De tweede aanbouw heeft gevels van vergrijzend hout
en is bedekt met een grijze kruispan. De gevels in de oksel, niet zichtbaar vanuit de openbare
ruimte, bestaan uit grote glaspartijen en verschuifbare Louvre luiken.

Nadat het plan op een aantal plaatsen werd aangepast, was de commissie positief en kon zij
van harte akkoord gaan.

1ste ontwerpschets
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Hoofdstuk 3
Adviezen
3.1 Cijfers
De Monumenten- en Welstandscommissie
Waterland heeft in 2016 advies uitgebracht
over 141 aanvragen voor een
omgevingsvergunning. Dat zijn er beduidend
meer ten opzichte van 2015, toen werden 110
aanvragen aan de commissie voorgelegd. Het
aantal gevallen waarin vóór de
vergunningaanvraag advies gevraagd aan de
commissie, het vooroverleg, was in 2016 42
gevallen ten opzichte van 26 in 2015.

Een karakteristieke, getimmerde schuur in Zuiderwoude die dreigt te verdwijnen.

Bij 34% van de
aanvragen kon in
één keer een
positief advies
gegeven worden.
Bij 61% van de planbehandelingen was de
initiatiefnemer of ontwerper aanwezig.

3.2 Effect van de adviezen
De adviezen zijn openbaar en worden
uitgebracht aan het College van B&W. In het
jaar 2016 is het College van B&W tweemaal
contrair gegaan. Bij de Tormentil is toch een
vergunning afgegeven voor het plaatsen van
een carport (luifel) aangezien deze tegen en op
dezelfde hoogte komt te liggen als de luifel van
de belendende woning. Ook heeft het College
besloten om bij de Jaagweg de gewenste
‘groene’ uitvoering van het hekwerk in de
middenberm achterwege te laten. Hierbij speelt
veiligheid een belangrijke rol en is het gazen
hekwerk voldoende transparant.

In de beeldende 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 gespeeld of plannen
met een interessant procesverloop.

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 werd de commissie om advies
gevraagd over de uitwerking van het hekwerk
op de voetgangers oversteekplaat in Ilpendam
en over de locatie van een kunstwerk aan de
rand van de historische kern van Marken.
Dit kunstwerk bestaat uit geanodiseerd
aluminium masten waarin met ledlichten de
waterstanden langs het Noordzeekust worden
aangegeven. Ook werd op Marken aandacht
gevraagd voor een brug bij de school in de
Kerkbuurt. De adviseur van het Hoogheemraadschap is aanwezig voor overleg over een
nieuw gemaal nabij de Waterlandse Zeedijk in
Monnickendam. Ook is er gesproken over het
gemaal aan de Belmermeer in Broek in
Waterland en een brug over de Rijperweg in
Uitdam.

Het plaatsen van zonnepanelen c.q.
zonnecollectoren.
In principe is een vergunning niet nodig voor
het plaatsen van zonnepanelen, echter dit is
wel noodzakelijk wanneer het beschermde
monumenten betreft of de zonnepanelen op
percelen worden aangebracht, binnen het
beschermde stads- of dorpsgezichten van de
gemeente. Op Marken werden toch twee
vergunningen aangevraagd en vergund. Bij
basisschool De Rietlanden zijn donkere
zonnepanelen aangebracht op platte delen van
het dak en bij de bedrijfshallen aan de
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Boxenring werden zonnepanelen gelegd als
een soort dakbedekking, met uitzondering van
het dakvlak gelegen aan de weg. Vanwege de
zichtbaarheid vanuit het beschermde stads- of
dorpsgezicht werden zonnepanelen op het
dakvlak gelegen aan en zichtbaar vanaf de
weg niet toegestaan. Tegen het plaatsen van
zonnepanelen aan de Niesenoortsburgwal in
Monnickendam had de commissie bezwaar.
Aangezien ook deze woning ligt binnen het
beschermde stads- of dorpsgezicht en de
beoogde panelen duidelijk zichtbaar zouden
zijn vanuit de openbare ruimte. Het
gemeentelijke welstandsbeleid heeft
aanvullende criteria opgesteld waarin staat dat
zonnepanelen c.q. zonnecollectoren binnen het
beschermde gebied alleen zijn toegestaan op
dakvlakken die niet of nauwelijks zichtbaar zijn
vanuit de openbare ruimte. Bij andere
aanvragen voor zonnepanelen werd, in
verband met de zichtbaarheid, gewezen op de
kleur van de panelen en de randconstructie die
de panelen bij voorkeur minder moet doen
opvallen ten opzichte van de achterliggende
dakconstructie.
3.4 Kwaliteitsgesprekken,
procesbegeleiding, beleidsontwikkeling
Naast welstandsadvisering ondersteunde
MOOI Noord-Holland de gemeente Waterland
ook op andere manieren in het behouden en
ontwikkelen van goede omgevingskwaliteit.

Werf 3, ontwerpstudie Marken boven water

Nico Zimmermann is door de gemeente
uitgenodigd om aanwezig te zijn bij twee
themabijeenkomsten 'Identiteit versus
verandering' en ‘Water Land en Dijken’ in het
kader van de Omgevingsvisie Waterland 2030.
Beide bijeenkomsten werden goed bezocht
door betrokken bewoners en eigenaren van
bedrijven die in Waterland hun nering hebben.
Belangrijke thema's die in de omgevingsvisie,
bijvoorbeeld met het oog op de toenemende
stedelijke druk vanuit Amsterdam, dienen te
worden geborgd zijn respectievelijk het behoud
van het open landschap, de bijzondere

historische wegenpatronen die het gebied
kenmerken, maar vooral ook de aanstaande
dijkverhogingen die met grote precisie en met
respect voor het aanwezige historische erfgoed
moeten worden gerealiseerd. Inmiddels is de
omgevingsvisie Waterland 2030 vastgesteld en
ter visie gelegd.
Bijzonder waren ook de inventarisatie sessies
'Marken boven water', waar tijdens twee
bijeenkomsten op locatie Rozenwerf en in het
Trefpunt in Marken, levendig is gediscussieerd
met afgevaardigden van o.a. betrokken
bewoners, de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed, de Provincie Noord-Holland, de
gemeente, locale organisaties en diverse
adviseurs, over de robuustheid van het eiland
Marken, zowel in relatie tot de stijgende
waterspiegel problematiek als in het kader van
zelfvoorzienigheid in energievoorziening bij
calamiteiten. Leidmotief tijdens de discussie
was de broosheid van het erfgoed, zowel in
bouwhistorisch als landschappelijk en
stedenbouwkundig opzicht. Hoe kan de
bestaande voorraad worden verbeterd zodat
het beter bestand is tegen hoogwater en hoe
het eiland zelfvoorzienend kan worden (0 op
de meter), zonder dat de kernwaarden van dit
Rijksmonument verloren gaan. Interessant is de
ontwikkeling om op Marken nieuwbouwwoningen te realiseren in de vorm van de
traditionele werven op het eiland en hoe het
mogelijk deels welstandsvrij maken van de
Minnebuurt nieuwe toekomstbestendige
initiatieven kan genereren.
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PROJECT
GROOT PLAN

WATERGANG

Stedenbouwkundig plan
’t Schouw
In het veenweidegebied, het zuidelijkste deel van het dorp Watergang, wordt het
nieuwbouwplan ‘t Schouw gerealiseerd. Het Stedenbouwkundig Plan van Eisen wordt met de
commissie besproken. Van belang zijn de zichtlijnen naar de achterliggende open polder, het
behoud van bebouwings- en verkavelingspatronen en het behoud van de cultuurhistorische
bebouwing. Het voorkeursmodel bevat vrijstaande woningen en ruimte voor sociale
woningbouw met een dorpse uitstraling.

Langs de Kanaaldijk komen geschakelde woningen die aansluiten op de bestaande
lintbebouwing en een dwarsstraat waar verdichting mogelijk is. Parallel aan de dijk ligt een
gebogen ‘dorpsstraat’ met aan één kant lintbebouwing en aan de andere kant ‘boerenerven’
die worden vormgegeven in een Waterlandse typologie en de overgang vormen naar het open
landschap.

De commissie spreekt haar waardering uit over de diversiteit van woningen en de manier
waarop de geschakelde woningen aansluiten op het lint. Echter de overdaad aan stolpen (vier)
met elk meerdere dakramen verstoort de rust in het plan.

Op verzoek van de commissie wordt het aantal stolpen verminderd naar twee en wordt de
materiaalkeuze van de stolpen aangepast. Tevens is er aandacht gevraagd voor de
verhouding in de topgevels van de stolpen en voor de mogelijkheid van een uitbouw aan de
zijgevels van de woningen die als optie wordt meegegeven. De uitbouw dient een
ondergeschikte uitbreiding van het hoofdvolume te zijn.

Plangebied ’t Schouw in Watergang
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Hoofdstuk 4
Beleid
4.1 Welstandsbeleid
De welstandsnota, vastgesteld in 2013 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
handhaving bij niet-vergunde, reeds
gerealiseerde bouwwerken, de zogeheten
excessen.

Ark aan de Woudweeren 23, Broek in Waterland

4.2 Monumentenbeleid
De gemeente Waterland heeft 322
rijksmonumenten, 60 gemeentelijke en 12
provinciale monumenten. Daarnaast heeft de
gemeente ook vier beschermde stads- en
dorpsgezichten. De adviezen over ingrepen aan
monumenten en voor beeldbepalende en
waardevolle panden worden gebaseerd op de
objectgerichte criteria uit de gemeentelijke
welstandsnota. Maar aangezien het voor
eigenaren vaak moeilijk is een weg te vinden in
het doolhof van wettelijke voorschriften en
bouwkundige mogelijkheden en
onmogelijkheden heeft de gemeente een
toegankelijke brochure samengesteld.
4.3 Aanvullingen op het huidige beleid
In de loop van 2016 bleek dat de commissie in
de huidige nota welstand onvoldoende
handvatten vond ten aanzien van woonarken,
met name bij aanvragen in het Landelijk
gebied.
Op sommige plaatsen kunnen arken behoorlijk
uit de toon vallen in de omgeving, terwijl ze op
andere plaatsen beter in de omgeving passen.
Meestal geldt daarom tegenwoordig een
(streng) welstandsbeleid dat wordt toegepast bij
alle veranderingen en vervangingen aan alle
typen woonboten. Aan de Broekermeerdijk en
aan het Woudweeren werden in 2016
meerdere aanvragen voor een woonark aan de
commissie voorgelegd die worden getoetst aan

de gebiedsgerichte criteria voor het Landelijk
gebied. Het landelijk gebied maakt deel uit van
het Hollands-Utrechtse veenweidegebied en
wordt gekenmerkt door een grote mate van
openheid.
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MARKEN

Buurt
IV - 21
Aan de rand van Marken staat een opvallend, vrijstaand volume; een voormalige smederij uit
1886. Na diverse uitbreidingen bestaat het pand, nu in gebruik als woning, uit wit gestucte,
bakstenen gevels waarin willekeurig geplaatste gevelopeningen onder een in bitumen
uitgevoerde mansardekap. In de kap zitten diverse dakkapellen waarvan er twee een klein
balkon hebben.

Aan de hand van een maquette worden de aanpassingen aan het pand toegelicht. Voor de
commissie is de materiaalkeuze en de uitwerking van de mansardekap het belangrijkste
aandachtspunt. De kap wordt uitgevoerd in zink en over een aanzienlijk breedte van het
onderste deel van de mansardekap komt een glazen pui: van de hoek van de zuidgevel over
de westgevel en een deel van de noordgevel.

Aangezien het pand al sinds 1886 afwijkt van het karakter en de landschappelijke
hoofdstructuur van Marken concentreert de commissie zich op de consistentie van de ingrepen
in het pand zelf. Zo wordt de gepatineerde (grijs- zwart) zinken mansardekap toegestaan.
De openingen in de kap zijn echter zijn van een grote afstand zichtbaar en domineren het dak
silhouet. Na overleg worden de glazen puien vervangen door laag geplaatste dakramen met
raamstijlen die in het dakvlak worden geplaatst en zijn afgestemd op de felsnaad van de
zinken kap. Het voorliggende ontwerp is voldoende overtuigend, het dakvlak oogt rustig en de
gevelopeningen vormen een eenheid.

Tekening gevelwijzigingen Buurt IV-21 op Marken

Oostweide schetsplan

Maquette Buurt IV-21 op Marken
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Hoofdstuk 5
Op weg naar de Omgevingswet
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 verenigd 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.
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 implentatieprojecten.
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.
5.3 Ondersteuning door MOOI NoordHolland
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.
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Hoofdstuk 6
Conclusies en aanbevelingen
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 omgevingskwaliteit
te bereiken moeten private en publieke
ambities, wensen en belangen elkaar
aanvullen. Dat moet je afdwingen 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
6.2 Aanbevelingen
De ervaringen en inzichten die in 2016 zijn
opgedaan, leiden tot de volgende
aanbevelingen:
•		 Waterland kende ook het afgelopen jaar
een veelzijdig plannenaanbod. Zo blijven
zonnepanelen in het beschermd
stadsgezicht veel aandacht vragen om
enerzijds ruimte te bieden voor de
gemeentelijke ambities op het vlak van de
energietransitie maar anderzijds ook recht
te doen aan het karakter van het
beschermde stads- of dorpsgezicht.
Opvallend was ook het aantal woonarken
dat de commissie heeft behandeld,
bijvoorbeeld langs de Broekermeerdijk.
Deze zijn uiteenlopend vormgegeven, van
traditioneel tot abstract en modern. De

vernieuwing leidt in de ogen van de
commissie tot kwaliteitsverbetering. Er
wordt gestaag doorgewerkt aan de
vernieuwing van de historische kernen. De
commissie vraagt daar steeds vaker van de
architecten tekeningen van de straatwand
bij om te beoordelen in hoeverre er sprake
is van te grote vergroving door
schaalvergroting. Dat is een permanente
bron van spanning.
•		 In het landelijke gebied worden op
incidentele basis woningen ontworpen.
Tegelijkertijd zagen we, waarschijnlijk door
de aantrekkende economie, enkele
stedenbouwkundige plannen in de
commissie die jaren geleden zijn
ontwikkeld en vastgesteld en waarvoor
geen specifieke criteria waren ontwikkeld.
Ze heeft zich dus volgend opgesteld bij de
beoordeling van de plannen. Gelukkig is
deze praktijk allang ingehaald door de
nieuwe werkwijze, om samen met de
projectleider en stedenbouwkundige te
kijken naar nieuwe stedenbouwkundige
plannen. De commissie beveelt aan om
waakzaam te zijn op de relatie van de
welstandscriteria met ‘oude’
stedenbouwkundige plannen, die zijn
vastgelegd in gedetailleerde
bestemmingsplannen. Mogelijk biedt het
opstellen van de nieuwe Omgevingsvisie
een aanknopingspunt om deze oude
plannen te inventariseren en waar nodig, te
herijken.
•		 De commissie beveelt aan om bij plannen
in historische dorpskernen en
binnensteden, al bij de
vergunningaanvraag de architect te vragen
om steeds het ontwerp in de gevelwand als
geheel te laten zien. Dit zodat de
commissie goed kan beoordelen of het
ontwerp een niet te grove schaalvergroting
laat zien.

•		 De plaatsing van zonnepanelen en
eigenlijk de energietransitie als geheel, zal
de komende tijd steeds meer van invloed
zijn op de gebouwde omgeving. MOOI
Noord- Holland verdiept zich in de effecten
van de transitie op bestaande bouw en
nieuwbouw. Ook de inrichting van de
openbare ruimte, van laadpalen tot het
zicht op zonneweides, speelt daarbij een
rol. Ze beveelt aan om op termijn ook deze
effecten mee te nemen in de nieuwe
Omgevingsvisie.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.
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 in 2017 een vergadering bij te wonen.
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