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Duurzaamheid. Tegenwoordig een groot onderwerp 
in de wereld van de ruimtelijke kwaliteit. Overal waar 
transformatie van gebouwde omgeving en cultuur-
landschap momenteel aan de orde is, spreekt men 
van energietransitie en hoe die in ons leven én onze 
woonomgeving zal ingrijpen. Soms lijkt het alsof 
zuinig omgaan met natuur en milieu, het gebruik 
maken van alternatieve materialen en natuurlijke 
hulpbronnen voor het eerst in de geschiedenis zo 
belangrijk wordt gevonden. Maar niets is minder 
waar. Al voor onze tijd was duurzaamheid een 
vanzelfsprekendheid in ons leefmilieu.

Energie was duur en werd spaarzaam ingezet. 
Bouwmaterialen waren kostbaar en moesten langer 
dan een generatie meegaan. Duurzaam is iets dat 
lang meegaat, goed gemaakt is en kan veranderen 
terwijl het toch bruikbaar blijft. Tegelijkertijd eist de 
energietransitie nu meer dan ooit klimaat neutrale 
aanpassingen. Dit vraagt om de volle aandacht van 
de Adviescommissie, want zowel de energietransitie 
als duurzaamheid beïnvloeden sterk de vormgeving 
van onze fysieke leefomgeving. 

Het afgelopen jaar is de Adviescommissie regelmatig 
geconfronteerd met bouwplannen en transformatie-
voorstellen die zijn ingegeven door ‘het energie-
vraagstuk’. Zoals in het groot bij het complex ‘De 
Witte Hond’ en op kleinere schaal bij buitengeveliso-
latie aan de Narcissenlaan. Sommige relatief kleine 
transformaties hebben grote impact. Het Hollandse 
schuine dak heeft soms veel te lijden van lukrake 
bedekking met vloekende zonnepanelen. Het 

aanbrengen van modern dubbelplus isolatieglas leidt 
vaak tot vervanging van ambachtelijk gemaakte 
vensters met karakteristieke indelingen. Zelfs schilder-
achtige villa’s worden gesloopt om de huidige 
milieudoelstellingen te halen of omdat ze niet meer 
‘aan de eisen van de tijd’ voldoen. Is dat duurzaam-
heid? En wat betekent dit voor de ruimtelijke kwaliteit 
van Bloemendaal waar iedereen zo aan gehecht is? 
De Adviescommissie ziet het als haar taak om erop 
toe te zien dat ruimtelijke kwaliteit geen sluitpost 
wordt, maar bovenaan blijft staan om de energietran-
sitie op verantwoorde wijze te begeleiden.

Freek Schmidt, 
Voorzitter Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit 
Bloemendaal

Voorwoord

"Bedankt voor de adviezen, we zien dat het 
ontwerp er beter van geworden is."

Architect project Lage Duin en Daalseweg

Bentveldseweg, te slopen woning 

Bentveldseweg, impressie nieuw te bouwen woning
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In dit jaarverslag vertellen we hoe de advisering door 
de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit 
Bloemendaal in 2018 is verlopen en waar we als 
commissie – met ondersteuning van stichting MOOI 
Noord-Holland – aan werken. Dit eerste hoofdstuk 
gaat over de taak die wij voor u uitvoeren. Door de 
Omgevingswet gaat die taak veranderen. Hoe ziet de 
ruimtelijke kwaliteitsadvisering er nu en straks uit?
 
1.1 Nu
Van oudsher voert de welstandscommissie een 
wettelijke taak uit. Maar in veel gemeenten is dat 
inmiddels anders. De afgelopen jaren heeft onze 
moederorganisatie MOOI Noord-Holland zichzelf 
heruitgevonden als adviseurs omgevingskwaliteit. Het 
werk is waar mogelijk integraler geworden. 

Veel gemeenten zijn overgestapt van sectorale 
welstands- en monumentencommissies naar brede 
adviescommissies met meerdere vormen van deskun-
digheid. De ruimtelijke kwaliteitsadvisering heeft zich 
ontwikkeld tot een constructieve dialoog. Het gesprek 
beperkt zich niet tot het uiterlijk van een bouwwerk 
maar gaat ook over de betekenis van een plan voor 
de plek en voor de maatschappij. De commissie 
weegt in haar advisering af of het plan bijvoorbeeld 
ook sociale, duurzame of gebruikskwaliteiten met zich 
meebrengt. Niet alleen het uiterlijk of de schoonheid, 
maar de balans tussen belevingswaarde, gebruiks-
waarde en toekomstwaarde bepaalt de ruimtelijke 
kwaliteit. 

De afweging wordt gemaakt vanuit het publieke 
belang, waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan 
aan private belangen. Als onafhankelijk adviseur van 
uw gemeente zien we het samenbrengen van 
publieke en private belangen als onze belangrijkste 
opdracht. Het beste resultaat ontstaat als de commis-
sie in staat wordt gesteld vanaf een vroeg moment 
mee te denken, samen met de lokale ambtelijke 
specialisten op het terrein van landschap, steden-
bouw en erfgoed. Daarbij is het voeren van een 
constructief gesprek met de initiatiefnemer – gericht 
op het creëren van meerwaarde – eigenlijk belangrij-
ker dan de finale (meer traditionele) beoordeling. 
 

1.2 Straks
Daarom is ‘nu’ eigenlijk al een beetje ‘straks’. Waar 
MOOI Noord-Holland als organisatie op heeft 
voorgesorteerd, wordt straks werkelijkheid. De 
Omgevingswet zal naar verwachting in 2021 worden 
ingevoerd. Dan zullen de vertrouwde kaders, posities 
en instrumenten verder veranderen. Van sommige 
tradities zullen we afscheid nemen, andere werkwij-
zen worden verder ontwikkeld en vernieuwd. In een 
wereld die niet meer functioneert volgens sectorale 
kaders en lineaire processen, waar de lokale 
overheid uitnodigend en faciliterend 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 bouw-
werken’. De zorg voor het uiterlijk van bouwwerken 
moet geregeld worden in het omgevingsplan en de 
daaraan gekoppelde beleidsregels. De oude 
scheiding tussen bestemmingsplan en welstand zal 
verdwijnen. De beleidsregels kunnen worden 
verbreed tot beleidsregels voor ruimtelijke kwaliteit: 
erfgoed, stedenbouw, landschap, architectuur en 
openbare ruimte in onderlinge samenhang. Door ook 
duurzaamheid, en eventueel gezondheid, veiligheid 
en natuur toe te voegen worden het beleidsregels 
voor omgevingskwaliteit – nog integraler. Dit betekent 
natuurlijk nogal wat voor de uitvoering van de 
kwaliteitsadvisering. In hoofdstuk 4 zullen we dieper 
ingaan op enkele dilemma’s die kunnen ontstaan bij 
de ‘nieuwe’ ruimtelijke kwaliteitsadvisering. 

Hoofdstuk 1
Ruimtelijke kwaliteitsadvisering: 
nu en straks 
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Hoofdstuk 2
Commissie, werkwijze en 
beoordelingskaders
2.1 Even voorstellen 
Het goed beoordelen van alle ruimtelijke aspecten 
van een ruimtelijke ingreep in de leefomgeving vraagt 
vakmanschap. De Adviescommissie voor Ruimtelijke 
Kwaliteit Bloemendaal is benoemd door de 
gemeenteraad en samengesteld uit ervaren en 

vakbekwame adviseurs met kennis die nodig is binnen 
de gemeente Bloemendaal. De adviseurs zijn 
onafhankelijk ten opzichte van de gemeentelijke 
organisatie en de bouwinitiatieven. In 2018 bestond 
de commissie uit de volgende adviseurs:

Egon Kuchlein  architectlid van de commissie en oprichter van Egeon Architecten. 

Hij is als cultureel entrepeneur verantwoordelijk voor de organisatie van een reeks van culturele projecten en 

manifestaties en als adviseur beeldende kunst heeft hij diverse gemeente en provincie overheden van advies 

voorzien. Egon is sinds 2007 als architect verbonden aan MOOI Noord-Holland voor diverse gemeentelijke 

adviescommissies. 

Anke Zeinstra  architectlid van de commissie en oprichter van Van der Waals/Zeinstra architekten

Zij heeft ervaring als docent aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam en is jurylid geweest bij enkele 

architectuurprijzen. Anke is sinds 2010 als architect verbonden aan MOOI Noord-Holland voor diverse 

gemeentelijke adviescommissies.  

Freek Schmidt   architectuurhistoricus en voorzitter van de commissie

Hij werkt als universitair hoofddocent Architectuurgeschiedenis & Erfgoedstudies aan de VU Amsterdam. 

Daarnaast verricht hij onderzoek binnen het VU onderzoeksinstituut CLUE+ en schrijft regelmatig over 

architectuur en erfgoed. Freek is sinds 2017 als voorzitter aan MOOI Noord-Holland verbonden voor diverse 

gemeentelijke adviescommissies

Willy Meekes (foto)  beleidscoördinator MOOI Noord-Holland

Robert van Heyst  plantoelichter, senior vakspecialist Vergunningen gemeente Bloemendaal

Paul Schaapman  plantoelichter monumenten, Erfgoedadviseur gemeente Bloemendaal

De commissie werd ondersteund door:

2.2 Werkwijze  
De Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit 
Bloemendaal komt op donderdagmiddag in de 
oneven 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 commissie biedt een gesprek-
somgeving waarin de direct betrokkenen aan bod 
komen in het gesprek over omgevingskwaliteit. Bij 
44% van het aantal behandelingen was een architect 
en/of planindiener aanwezig. Over het algemeen 
worden de plannen analoog door de plantoelichter 
aan de commissie gepresenteerd, in combinatie met 
het omgevingsinformatiesysteem van de gemeente. 
Indien aanwezig licht de initiatiefnemer of de 
ontwerper het plan verder toe. Bij grotere of meer 

belangrijke plannen is een stedenbouwkundige of 
projectmanager van de gemeente aanwezig om de 
commissie te informeren. Dat gebeurt bij voorkeur in 
een zo vroeg mogelijk stadium. De vergaderdata 
voor uw gemeente vindt u via deze link.

De adviezen
Van elke planbehandeling stelt de commissie een 
advies op. We streven ernaar dat het advies begrij-
pelijk is voor iedereen; dus helder geschreven en 
zonder gebruik van onnodig jargon. Bovendien moet 
het advies juridisch houdbaar zijn. De plantoelichter 
zorgt voor het openbaar maken en versturen van de 
adviezen naar het college, de aanvrager en eventue-
le andere belanghebbenden. 

Tijdens een vooroverleg over de herontwikkeling van het Reinwaterpark zijn de aanvragers, de architecten, de opstellers van het beeld-
kwaliteitsplan, vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de projectleider van de gemeente aanwezig.  

https://www.mooinoord-holland.nl/gemeenten/gemeente-bloemendaal/
https://www.mooinoord-holland.nl/gemeenten/gemeente-wormerland/
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"Ik waardeer het zeer dat ik weer langs mag 
komen voor overleg."

Aanvrager

Planregistratiesysteem
De commissie gaat bij grote, ingewikkelde of 
voorbeeld stellende plannen graag al vóór de 
vergunningaanvraag in gesprek met de initiatiefnemer 
om de mogelijkheden en de kans op maatschappelij-
ke meerwaarde te verkennen. Dit wordt meestal 
aangeduid met de termen vooroverleg of preadvies. 
Op deze manier komt het advies van de commissie 
op een logisch moment in het planproces en kan de 
inbreng van de commissie nog relatief eenvoudig 
worden meegenomen. Dit bevordert ook een snelle 
beoordeling van de definitieve vergunningaanvraag. 
Vooroverleg wordt door veel initiatiefnemers als een 
welkome inbreng ervaren. 

Preadviezen 
De commissie gaat bij grote, ingewikkelde of 
voorbeeld stellende plannen graag al vóór de 
vergunningaanvraag in gesprek met de initiatiefnemer 
om de mogelijkheden en de kans op maatschappelij-
ke meerwaarde te verkennen. Dit wordt meestal 
aangeduid met de termen vooroverleg of preadvies. 
Op deze manier komt het advies van de commissie 
op een logisch moment in het planproces en kan de 
inbreng van de commissie nog relatief eenvoudig 
worden meegenomen. Dit bevordert ook een snelle 
beoordeling van de definitieve vergunningaanvraag. 
Vooroverleg wordt door veel initiatiefnemers als een 
welkome inbreng ervaren. 

2.3 Beoordelingskaders
Er zijn meerdere beoordelingskaders waar de 
commissie rekening mee houdt. De welstandsnota 
gemeente Bloemendaal, vastgesteld in 2013 door de 
gemeenteraad, is het belangrijkste. In een bijlage van 
de gemeentelijke welstandsnota is het beoordelings-
kader voor de advisering omtrent bouwplannen voor 
monumenten opgenomen. 

De beoordelingskaders zijn naar onze mening over 
het algemeen goed toepasbaar en dragen bij aan de 
constructieve dialoog die we voeren met initiatiefne-
mers. De kaders maken duidelijk wat de gemeente wil 
bereiken met het kwaliteitsbeleid en bieden houvast 
bij de begeleiding en de beoordeling van plannen. 
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PROJECT
BIJZONDER/GROOT PLAN

Aan de uitvalsweg van Vogelenzang worden twee rijen woningen gesloopt en vervan-
gen door het appartementencomplex ‘De Witte Hond’ met ’een hoge duurzaamheids-
ambitie’, aldus de opdrachtgever. De twee bestaande rijwoningen buigen licht terug ten 
opzichte van de weg waardoor vóór de woningen een klein plantsoen ligt. Steden-
bouwkundig gezien was er een voorkeur deze footprint aan te houden. De gemeente 
heeft, in overleg met omwonenden gekozen voor de andere optie, zodat er juist meer 
ruimte ontstaat tussen de achterzijde van het nieuwe gebouw en de bestaande, achter-
liggende bebouwing. Dit geeft tevens ruimte voor bergingen en parkeren. 

Voor de Adviescommissie zijn van belang de stedenbouwkundige plaatsing, de 
aansluiting op de naastliggende woningen, de uitwerking van de ‘knik’ tussen de 
bouwdelen met daarin de entree, de beoogde kwaliteit van het achtergebied en de 
uitwerking van de goed zichtbare, rechter kopgevel. Conform het welstandsbeleid dient 
er aansluiting gezocht te worden met de gebouwde omgeving. De commissie vraagt 
dan ook speciale aandacht voor de opbouw van de gevels en de materiaalkeuze. 
   
Na uitvoerig overleg worden de toe te passen materialen meer in overeenstemming 
gebracht met de omgeving, komt er meer plastiek in de rechter zijgevel en krijgt de 
hoofdentree bij de knik in de voorgevel meer aandacht. De commissie constateert een 
architectonische kwaliteitsslag en heeft het ontwerp op hoofdlijnen goedgekeurd. 

VOGELENZANG

Appartementen wooncom-
plex ‘De Witte Hond’ 
aan de Leidsevaart 

De twee, bestaande rijen woningen (afb. HvHB)Impressie nieuwbouw ‘De Witte Hond’
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3.1 Cijfers
De Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit 
Bloemendaal heeft in 2018 advies uitgebracht over 
204 aanvragen voor een omgevingsvergunning. Dat 
zijn er iets minder ten opzichte van 2017. Bij 54% van 
de aanvragen kon in één keer (of met een geformu-
leerde voorwaarde) een positief advies gegeven 

worden. Bij 44% van de planbehandelingen was de 
initiatiefnemer of ontwerper aanwezig. In 2018 
werden meer préadviezen dan in 2017 aan de 
Adviescommissie voorgelegd, 23% ten opzichte van 
18%. Het aantal erfgoedaanvragen (46) is gelijk 
gebleven aan vorig jaar.   

Hoofdstuk 3
Wat wij u adviseerden in 2018

Aantal planbehandelingen 
In 2018 heeft de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Bloemendaal 204 vergunningaanvragen 
behandeld, waarvan 28 betrekking hadden op aanvragen van voorgaande jaren. In verband met plannen die 
meerdere behandelingen nodig hadden, was het totaal aantal planbehandelingen 335. 
Het aantal nieuwe plannen is met ca 10 % gedaald ten opzichte van 2017. Het aantal behandelingen daalde met 
ca 2 % ten opzichte van het vorige jaar. 
 
Tabel 1 

SOORT AANVRAAG AANTAL AANVRAGEN AANTAL BEHANDELINGEN 

Omgevingsvergunning 169 285 

waarvan een monument 32 70 

waarvan nieuwbouw 48 85 

waarvan verbouwing 89 130 

Preadvies* 23 35 

Reclameaanvraag 1 4 

Adviesaanvraag handhaving 2 2 

Advies ruimtelijke plannen 9 9 

Totaal 204 335 
* Dit zijn de preadviezen waarvoor nog geen omgevingsvergunningaanvraag is ontvangen. Het totaal aantal preadviesaanvragen was 
55. 
 
Aantal planbehandelingen  ten opzichte voorgaande jaren: 
 
Tabel 2 

SOORT AANVRAAG 2018 2017 2016 

Nieuwe aanvragen 176 196 162 

Aanvragen van voorgaande jaren 28 24 20 

Herhalingen 131 123 98 

Totaal behandelingen 335 343 280 

 
 

Hoe vaak behandeld? 
 
Tabel 3 

ADVIEZEN AAN B&W 2018 2017 2016 

Totaal nieuwe aanvragen* 173 196 162 

Bij eerste behandeling akkoord 36 % 38 % 37 % 

Bij eerste behandeling niet 
akkoord tenzij (kleine aanpassing 
nodig) 

13 % 14 % 11 % 

Bij tweede behandeling akkoord 
(of niet akkoord tenzij) 

17 % 17 % 14 % 

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

13 % 10 % 13 % 

Nog in behandeling of definitief 
niet akkoord of aanvraag 
ingetrokken 

17 % 16 % 19 % 

Plan wel akkoord op hoofdlijnen 
maar nog geen aanvraag voor 
vergunning 

4 % 6 % 6 % 

* Dit zijn alle nieuwe aanvragen exclusief beleidsadviesaanvragen en handhaving aanvragen. 
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 Erfgoedaanvragen 
 
Tabel 4 

ERFGOEDAANVRAGEN 2018 2017 2016 

Totaal aantal 46 46 36 

rijksmonumenten 15 14 11 

gemeentelijke monumenten 20 18 12 

panden in beschermd gezicht 10 12 11 

provinciale monumenten 0 2 2 

gebied met cultuurhist. waarde 1 0 0 

 

Aantal planbehandelingen

Aantal planbehandelingen t.o.v. voorgaande jaren
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Hoe vaak behandeld?

Erfgoedaanvragen

Op de gemeentepagina van Bloemendaal op onze website zijn meer cijfers te vinden.

https://www.mooinoord-holland.nl/gemeenten/gemeente-bloemendaal/
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3.2 Effect van de adviezen 
De adviezen zijn openbaar en worden uitgebracht 
aan het college van B&W. In het jaar 2018 zijn alle 
adviezen van de commissie overgenomen door het 
college van B&W. 

Positief effect van welstand aan de Narcissenlaan
Naast het aanbrengen van buitengevel isolatie bij 
een hoekwoning aan de Narcissenlaan te Benne-
broek worden tevens de houten kozijnen vervangen 
door kunststof kozijnen. De commissie constateert dat 
hierdoor het beeld van de woning verandert; de 
gevel komt naar buiten en krijgt een andere materi-
aaluitdrukking en kleur. De neggen en vensterbanken 
veranderen, evenals de detaillering van de kozijnen. 
De commissie is er niet gerust op dat de samenhang 
en de ritmiek van het totale gevelbeeld van de rij niet 
worden aangetast. Zij adviseert de aanvrager om te 
onderzoeken of het mogelijk is het buitenspouwblad 
te verwijderen en op deze positie de buitengeveliso-
latie te plaatsen, waardoor de gevel op gelijke positie 

blijft en daarmee de detaillering van de kozijnen en 
ook het bestaande gevelbeeld in de rij behouden 
blijft. Dit blijkt mogelijk en bovendien eenvoudig uit te 
voeren. 

3.3 Adviezen ruimtelijke plannen
In 2018 zijn een aantal ruimtelijke plannen aan de 
orde geweest. De herinrichting van het terrein van het 
complex Leyduin werd in februari van het jaar aan de 
commissie voorgelegd. Leyduin is als complex 
aangewezen als rijksmonument en ligt binnen een 
erkend, aardkundig waardevol gebied. 
In maart werd de stedenbouwkundige visie op het 
volkstuinengebied als aanvulling op het 
Stedenbouwkundig Plan Dennenheuvel voorgelegd. 
Het gebied met de volkstuinen grenst voor een groot 
deel aan het Natura 2000 gebied, op de rand van 
duin en polder. 

Narcissenlaan Bennebroek Nieuwe inlaat aan de 1ste Leijweg te Vogelenzang

"In 1e instantie had ik een totaal ander plan voor laten leggen aan de commis-

sie maar dat werd helaas afgekeurd. Ik was daarover natuurlijk teleurgesteld 

maar later bedacht ik me en vond dat de commissieleden toch wel gelijk had-

den. Toen heb ik een totaal ander plan opgezet en dit als vooroverlegplan 

door de commissie laten beoordelen. Zelf vond ik het een prettig overleg waar-

in de commissie ook met adviezen, suggesties en aanbevelingen kwam. Zo zijn 

we er op een goede manier samen uit gekomen."

Quote André Band, ontwerper
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Betreffende de herontwikkeling van het 
Reinwaterpark, het voormalige waterwincomplex aan 
de Zeeweg, werd het Stedenbouwkundig plan met de 
Adviescommissie besproken.  

In augustus werd het inrichtingsplan van de nieuwe 
huisartsenpost aan de Ter Hoffsteedeweg aan de 
Adviescommissie voorgelegd. Voor de nieuwbouw is 
destijds een kavelpaspoort opgesteld. De 
landschappelijke inrichting van het terrein en het 
inpassen van de parkeerplaatsen rond de nieuwbouw 
zijn geïntegreerd in de bestaande omgeving.   

3.4 Kwaliteitsgesprekken, procesbegeleiding, 
beleidsontwikkeling 
De advieswerkzaamheden van MOOI Noord-Hol-
land voor behoud en ontwikkeling van omgevings-
kwaliteit in Noord-Holland gaan verder dan de 
gemeentelijke adviescommissies. Voor Bloemendaal 
hebben wij de volgende ondersteunende activiteiten 
uitgevoerd:

• Procesbegeleiding: Nico Zimmermann en 
Richard Colombijn (adviseurs MOOI Noord- 
Holland) hebben zitting in het supervisie team 
Bloemendaal aan Zee. In 2018 is overleg 
geweest over het nieuw te bouwen hotel, een 
nieuw jaarrond strandpaviljoen en een nieuwe 
kiosk c.q. cafetaria aan de boulevard;

• Beleidsontwikkeling: het Beeldkwaliteitsplan voor 
het Park Vogelenzang, het Beeldkwaliteitsplan 
voor het woningcomplex Kweekduin en de 
nieuwe ontwikkelingen van Wildhoef aan de 
Donkerelaan zijn in de Adviescommissie 
besproken;

• Er is gesproken met projectmedewerkers van de 
gemeente en met bewoners over de legalisatie 
van keerwanden aan de Bloemendaalseweg; 

• Er is overleg geweest met de stedenbouwkundi-
ge van de gemeente over de vaststelling van het 
bestemmingsplan Park Vogelenzang vanwege 
het belang van de historische as; 

• De beleidsadviseur landschap en cultuurhistorie 
Jeroen Zomer heeft een waardestelling geschre-
ven ten behoeve van een advies voor de Van 
Vollenhovenlaan. 

Impressie van de nieuwe snackbar aan de boulevard, Bloemendaal aan Zee. 

Topografische kaart met hoogtekaart op de achtergrond. In het midden het Van Vollenhovenlaantje
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Deelsessie tijdens de Dag van de herbestemming

3.5 Steunpunt Monumenten & Archeologie 
Noord-Holland 
De gemeente Bloemendaal heeft ook gebruik 
gemaakt van het Steunpunt Monumenten & Archeolo-
gie Noord-Holland; een vraagbaak voor gemeenten 
met vragen over erfgoed, cultuurlandschap, omge-
vingswet, herbestemming en archeologie. Paul 
Schaapman (plantoelichter monumenten) is op 20 
september aanwezig geweest bij de ‘Dag van de 
Herbestemming’ in de St. Annakerk te Amstelveen. 
Tijdens een deelsessie sprak hij over de verschillende 
mogelijkheden om maatschappelijke betrokkenheid te 
organiseren. Ook was hij aanwezig bij een van de 
netwerkbijeenkomsten waarbij de actualisatie van de 
Leidraad, duurzaamheid bij monumenten en erfgoed 
als basis van de omgevingsvisie het thema was.  

Het Steunpunt is een samenwerking tussen MOOI 
Noord-Holland en Stichting NMF en wordt mogelijk 
gemaakt door de provincie Noord-Holland en de 
RCE. Medewerkers en bestuurders van Noord-Hol-
landse gemeenten kunnen bij het Steunpunt terecht 
met vragen over alles wat met erfgoed te maken 
heeft. Het Steunpunt organiseert diverse netwerk- en 
kennisbijeenkomsten door het jaar heen. Ook kunnen 
gemeenten concrete zaken voordragen voor een 
expertmeeting, een onderzoek of als interessant 
voorbeeldproject op het gebied van herbestemming 
of het inpassen in een kwetsbaar cultuurlandschap. 
Kijk voor inspiratie en voorbeelden eens op www.
steunpunterfgoednh.nl. 
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MONUMENT OF HERBESTEMMING

Het voormalige koetshuis, gebouwd in 1924 en aangewezen als rijksmonument, maakt 

deel uit van het landgoed Vinkenduin. Het koetshuis wordt gebruikt als woning en heeft 

in de achtergevel twee karakteristieke, dubbele garagedeuren. Deze garagedeuren zijn 

van hout en hebben vensters met roede verdeling. Aan de achtergevel is nu een carport 

geplaatst. 

De aanvraag betreft het uitbreiden van de woning waarbij de carport wordt verwijderd 

en plaats maakt voor een plat afgedekte aanbouw met een pergola die langs de 

kopgevel doorloopt. De aanbouw wordt uitgevoerd met houten kolommen en stalen 

kozijnen. De garagedeuren blijven gehandhaafd. Naast de bestaande dakkapel (die 

zal worden vernieuwd) wordt in de goot een dakopbouw met frans balkon geplaatst. 

De commissie pleit voor een aanpak waarbij de hoofdvorm van de oorspronkelijke 

dienstwoning herkenbaar blijft en de serre-achtige aanbouw duidelijk ondergeschikt 

wordt. Zij maakt ook bezwaar tegen de voorgestelde dakopbouw. 

Na overleg met de architect wordt de aanbouw ‘verlaagd’ waardoor de goot van het 

hoofdvolume behouden blijft. De dakopbouw wordt vervangen door een uitklapvenster 

zónder hekje en de pergola langs de kopgevel is uit het ontwerp gehaald. De commissie 

is positief; bijdrage aan het de voormalige dienstwoning heeft zijn monumentale waarde 

behouden en de uitbreiding is een ondergeschikte toevoeging geworden.  

VOGELENZANG

Uitbreiding monumentale 
dienstwoning 
Vogelenzangseweg

Het bestaande koetshuis (afb. booklidays) Eerste schets Koetshuis

Goedgekeurd ontwerp
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Hoofdstuk 4
Dilemma’s bij de 
kwaliteitsadvisering. 
Wie adviseert over 
omgevingskwaliteit?
De Omgevingswet draagt ons allen op om te zorgen 
voor goede omgevingskwaliteit. Het gaat om de 
kwaliteit van de ruimte waarin het leven van mensen 
zich afspeelt. Plannen met een goede omgevingskwa-
liteit zijn duurzaam en dragen bij aan de gezondheid 
en het welbevinden.

In het ontworpen Nederland wordt het belang van 
cultureel erfgoed, architectonische en stedenbouw-
kundige kwaliteit en goede kwaliteit van natuur en 
landschap hooggewaardeerd. In de toelichting van 
de Omgevingswet worden deze aspecten dan ook 
benoemd als de pijlers van goede omgevingskwali-
teit.

Goede omgevingskwaliteit begint bij het agenderen 
van kwaliteit in alle plan- en ontwerpprocessen. Hoe 
doe je dat? Wie adviseert over omgevingskwaliteit? 
Welke vorm van advisering vinden gemeenten bij 
zich passen? Dat waren de hoofdvragen tijdens de 
expertmeeting die MOOI Noord-Holland en Over 
Morgen, ondersteund door het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, organiseerden op 17 april 
2018.

Het werd duidelijk dat er geen vaste receptuur meer 
bestaat voor de ruimtelijke kwaliteitsadvisering. Maar 
kunnen we dan wel een menukaart maken voor een 
goed gesprek over omgevingskwaliteit? Tijdens de 
expertmeeting werden de dilemma’s verkend die in 
het debat naar voren komen. 

 

De komst van de Omgevingswet vraagt een cultuur-
verandering en vergt dat we gezamenlijk gaan 
nadenken over het ontrafelen van deze knoop van 
dilemma’s. De commissieleden willen graag met 
betrokkenen binnen de gemeente in gesprek om plan-
nen te maken voor de kwaliteitsadvisering in de 
toekomst. Als we dan op goede ideeën komen stellen 
we ook voor om er – daar waar het kan – mee te 
gaan experimenteren. Op weg naar moderne 
kwaliteitsadvisering met nieuwe, uitnodigende 
wettelijke kaders.

U kunt het hele pamflet ‘Dilemma’s bij de kwaliteitsad-
visering. Wie adviseert over omgevingskwaliteit?’ via 
deze koppeling lezen.

DILEMMA 1
Advisering door deskundigen en/of maatschappelijke participatie? – Leidt maatschappelijke participatie 
tijdens het planproces vanzelfsprekend tot goede omgevingskwaliteit? Hebben we nog wel advies van 
deskundigen nodig? Het lijkt de kunst om maatschappelijk(e) initiatief en participatie te versterken door de 
advisering door deskundigen. Deskundigen brengen kennis, vaardigheden en kansen in. Zij hebben het 
vermogen om verder te kijken dan de initiatiefnemer en andere belanghebbenden, naar andere schaal-
niveaus en toekomstige omstandigheden.

DILEMMA 2
Advisering als proces en/of als momentopname aan het eind? – Sectoraal advies (zoals ruimtelijke ordening, 
welstand of monumenten) volstaat niet meer. Integrale advisering is het nieuwe devies en dat is gebaat bij 
vroege betrokkenheid bij de stedenbouwkundige en landschappelijke besluitvormingsprocessen. Maar daar 
zitten wel haken en ogen aan. Hoe waarborg je de onafhankelijkheid van het adviesteam? In welke fasen 
van het proces wordt geadviseerd? En hoe verhouden begeleiden en beoordelen zich tot elkaar? Deugdelij-
ke advisering is continu, regelmatig en staat in verhouding tot de betekenis van een plan. De advisering moet 
helder, transparant, neutraal en gefundeerd zijn.

DILEMMA 3 
Gemeentelijke adviescommissie en/of een andere constructie? – De Omgevingswet stelt een gemeentelijke 
adviescommissie verplicht die werkt volgens wettelijke vereisten. Het staat de gemeente vrij om ook andere 
adviesteams of adviseurs te benoemen. Die kunnen intern, gemengd of extern zijn. Het is belangrijk dat de 
adviescommissie of het adviesteam een duidelijke plek biedt voor het gesprek over ruimtelijke kwaliteit, en 
kennis van andere belangen en schaalniveaus inbrengt. Als de commissie of het team extern en onafhankelijk 
is, kan zij ook als derde neutrale partij fungeren. Maar hoe zorg je ervoor dat de advisering niet als extra 
drempel wordt gezien?

DILEMMA 4
Advies over grote ingrijpende plannen en/of kleine dagelijkse ingrepen? – De nieuwe ruimtelijke kwaliteit-
sadvisering is integraal en gaat altijd over het verbinden van de fysieke omgeving met sociaal-maatschappe-
lijke vraagstukken. Die advisering kan een langdurig, allesomvattend proces zijn. Maar dat is niet altijd nodig. 
Het is het dilemma van proportionaliteit: hoe zorg je dat de advisering in verhouding staat tot de betekenis 
van een plan, zonder dat dit leidt tot rechtsongelijkheid? Hoe organiseer je het zo dat iedere initiatiefnemer 
de route vindt die het beste past bij de vraag? Wordt over kleine, veelvoorkomende gevallen even intensief 
geadviseerd als over grote ingrijpende plannen? Hoe leg je dat vast, en wie bepaalt dat?

DILEMMA 5
Regelen en/of anders kijken? – Meer regels leiden niet tot betere omgevingskwaliteit. Het doel van ruimtelij-
ke kwaliteitsadvisering is niet het toetsen aan regels. Het gaat om een interpretatie: wat draagt een ingreep in 
de leefomgeving bij aan de ruimtelijke doelstellingen van de gemeente? Hoe verhoudt die ingreep zich tot 
kernkwaliteiten, principes en potenties? Regels zijn slechts de (onmisbare) hefboom die leidt tot overleg. De 
‘nieuwe adviseur’ vinkt geen criteriasets af, maar hanteert een constructieve gesprekstechniek op basis van 
inspiratie en vakmanschap. De burger én de bestuurder worden hiermee verleid tot goede omgevingskwali-
teit.
 

https://www.mooinoord-holland.nl/portfolio-items/pamflet-advisering-omgevingskwaliteit/
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KLEIN PLAN

Bij een monumentale woning aan de Rijksstraatweg in Bennebroek wordt de aanvraag 

voorgelegd voor het wijzigen van ramen in de voorgevel. Het pand dateert uit 1894 en 

deed tot 1972 dienst als Raadhuis van de voormalige gemeente Bennebroek. Het gebouw 

is ontworpen in een, voor die tijd karakteristieke, rijk gedecoreerde neorenaissance stijl. 

Kenmerkend en beschermingswaardig is de gaaf bewaard gebleven voorgevel. 

De aanvrager wil dubbelglas aanbrengen. Hij stelt voor het bestaande raamhout te 

vervangen en dubbelglas met ‘plakroedes’ aan te brengen en daarnaast de bestaande 

schuiframen te vervangen door draai-kiepramen. 

Aangezien, conform het monumentbeleid, het behoud van het karakter van het huidige 

monument als uitgangspunt dient te worden genomen maakt de commissie bezwaar. Met 

name de detaillering levert een belangrijke bijdrage aan het architectonische karakter van 

een pand én aan de monumentale waarde van het pand. Het vervangen van het raamhout 

en de schuiframen tast de monumentale waarde teveel aan. De Adviescommissie geeft als 

advies mee zoveel mogelijk het bestaande raamhout intact te houden en de oplossing voor 

het aanbrengen van isolatie aan de binnenkant van de woning te zoeken, dan wel monu-

mentenglas in de bestaande sponning te plaatsen met behoud van de bestaande details.    

BENNEBROEK

Isoleren van ramen  
in een monument 

Rijksmonument aan de Rijksstraatweg in Bennebroek
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5.1 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 evalua-
tiegesprek met de portefeuillehouder de belangrijkste 
ontwikkelingen binnen uw gemeente en formuleren 
we aandachtspunten voor de toekomst. Op 28 maart 
2019 vond dit jaarlijkse evaluatiegesprek plaats over 
het jaar 2018 met de heren Heijink en Wijkhuisen. Er 
werd een toelichting gegeven op de ‘Dilemma’s’ 
waarbij met name werd ingegaan op de verschillen-
de mogelijkheden van maatschappelijke participatie 
in combinatie met de Omgevingswet en de mogelijk-
heid van een zogenaamde brede adviescommissie 
waarin meerdere disciplines aanwezig zijn. In dit 
kader is ook gesproken over het vraagstuk van de 
energietransitie in Bloemendaal en hoe hier mee om 
te gaan. MNH wil graag meedenken over de 
‘nieuwe’ ruimtelijke kwaliteitsadvisering. De commis-
sie hoopt dat het tekort aan ervaren plantoelichters 
spoedig kan worden opgelost. De nieuwe ontwikke-
lingen RO voor 2019 komen aan de orde. En in 
verband met de steeds kortere termijnen is de 
mogelijkheid van een ‘blitsvergunning’ besproken. 

5.2 Overige aanbevelingen door de 
commissie
Vanuit haar ervaringen en inzichten doet de Advies-
commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Bloemendaal 
nog de volgende aanbevelingen:

• Pas de beleidskaders aan in verband met de 
nieuwe toepassingen van duurzaamheid; 

• Denk na over de integraliteit van ruimtelijke 
opgaven en ruimtelijk beheer. Welke opgaven 
kunnen gekoppeld worden? Hoe kan het 
publieke domein zorgvuldig worden ingericht en 
onderhouden? Wat is een goede kwaliteit van de 
fysieke leefomgeving?

• Blijf in uw gemeente steeds het debat voeren 
over de vraag hoe ruimtelijke kwaliteit kan 
worden ingezet als pijler voor de omgevingsvisie 
en het omgevingsplan. Gebruik hierbij bijvoor-

beeld de tien principes uit het Schetsboek voor 
een Omgevingsplan op Kwaliteit van Mooi-
waarts; 

• Begin of continueer een gesprek over de 
dilemma’s bij de kwaliteitsadvisering (hoofdstuk 
4). Welke gevolgen heeft de ‘nieuwe’ ruimtelijke 
kwaliteitsadvisering voor uw gemeente en hoe 
gaat u deze organiseren? Wij willen u hierbij 
graag ondersteunen. De tijd is kort: bij het 
inwerking treden van de Omgevingswet (ver-
wacht op 1 januari 2021) moet dit geregeld zijn. 
De welstands- en monumentenadvisering valt 
namelijk niet onder de ‘bruidsschat’ van de 
Omgevingswet;

• Maak gebruik van de kennis en ervaring die 
aanwezig is bij medewerkers en adviseurs van 
het Steunpunt Monumenten & Archeologie 
Noord-Holland. Het Steunpunt verwelkomt u 
graag tijdens activiteiten en bijeenkomsten;

• Koppel actuele planvisies, beeldkwaliteitsplan-
nen voor ensembles, terreinen en gebieden 
binnen de gemeente of daaraan grenzend;

• Voeg gemeentelijke notities inzake specifieke 
ruimtelijke ingrepen, bijvoorbeeld met betrekking 
tot hekken en hagen, als bijlagen toe aan de 
welstandsnota ;

• Werk een paragraaf uit over lichtmasten, 
zendmasten, antennes, zendinstallaties, die 
zowel landschappelijk als door hun zichtlijnen 
een grote impact hebben op de ruimtelijke 
kwaliteit van Bloemendaal.

• Advies om op termijn de uit 2013 daterende 
Welstandsnota naar opgedane ervaringen aan 
te passen.

5.3 Tot slot 
Met dit jaarverslag geven we inzicht in de manier 
waarop de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit 
Bloemendaal, aan de hand van de geldende 
beleidskaders, adviseert over goede omgevingskwa-
liteit binnen uw gemeente. Een doel waar wij ons 
graag voor inzetten en aan bijdragen. In het jaarver-
slag is een aantal plannen uit het jaar 2018 aan bod 
gekomen. Het is slechts een greep uit de vele en 

Hoofdstuk 5
Evaluatie en aanbevelingen  

uiteenlopende plannen waarover de commissie heeft 
mogen adviseren. We doen dat zoveel mogelijk in 
het openbaar en in dialoog met betrokkenen. Wij 
nodigen u van harte uit om in 2019 bij ons binnen te 
lopen en zelf te ervaren hoe boeiend en genuanceerd 
de advisering over omgevingskwaliteit is. 

https://www.mooinoord-holland.nl/portfolio-items/ook-omgevingsplan-op-kwaliteit/
https://www.mooinoord-holland.nl/portfolio-items/ook-omgevingsplan-op-kwaliteit/
https://www.mooinoord-holland.nl/portfolio-items/ook-omgevingsplan-op-kwaliteit/
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Het instellen van supervisie bij vrije kavels is onderwerp van controversie. Sommigen 

geloven in de werking van een vrije markt, de voorstanders voor afschaffing van 

welstand in het algemeen. Maar er is ook draagvlak voor het behouden van een 

kwaliteitstoets, al gaat het maar om de samenhang in de wijk. 

In 2014 – 2015 werden de ontwerpen voor de nieuwe, en als gevolg van de crisis in 

de bouw door de gemeente zelf ontwikkelde, woonwijk Haringbuys in een vroeg 

stadium aan een kwaliteitsteam voorgelegd. Het stedenbouwkundig plan is het resultaat 

van jarenlang overleg met de bewoners in de omgeving. De samenhang in de wijk, een 

nadrukkelijke eis tijdens de inspraakronde, wordt voornamelijk gecreëerd door waterlo-

pen en ‘groene’ tuinen. Op kavelpaspoorten werd de bouwvlek en de toegang tot de 

kavel vastgelegd. Architecten worden uitgedaagd om te zoeken naar duurzame 

energievoorziening of beperking van energieverlies.

Er zijn ontwerpen uit een standaard prospectus, traditionele villa’s met samengestelde 

daken, een organisch vormgegeven woonhuis, een ontwerp in de neo- tudorstijl én er 

zijn  eigentijdse varianten op het thema ‘droomhuis’. Het kwaliteitsniveau van de droom-

huizen ligt bovengemiddeld hoog. Zo wordt tijdens het overleg met ontwerpers en hun 

opdrachtgevers ingezet op een hogere ontwerpkwaliteit dan in eerste instantie werd 

voorgelegd. Opdrachtgevers zijn enthousiast bij het ontwerpproces betrokken en zien 

tevreden terug op een mooi resultaat.

Er zijn een paar uitschieters die de wijk bijzonder maken. Het ontwerp voor het ‘droom-

huis’ Philipsen werd in 2017 ingezonden voor de Arie Keppler Prijs en in de categorie 

woningbouw geprezen om zijn eigen expressie binnen de gekozen organische archi-

tectuur.
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HOE IS HET MET? OUD PLAN

AERDENHOUT

Hoe is het nu in het 
Haringbuys gebied?

Woonhuis Philipsen (afb. Simone Philipsen Photography) Straatbeeld HaringbuysHaringbuys terrein

Haringbuys vanaf de Zandvoortselaan
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