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Inleiding
Wij sturen jaarlijks een verslag ter informatie aan de gemeenteraad over de wijze waarop 
met de adviezen van de welstandscommissie is omgegaan. Dat is verplicht volgens artikel 
12c van de Woningwet. In het verslag moet ook worden opgenomen hoe is omgegaan met 
de mogelijkheid om op een welstandsexces aan te schrijven. De welstandscommissie stelt 
jaarlijks een verslag op van de door haar verrichte werkzaamheden.

In deze nota wordt eerst de werkwijze van de welstandscommissie beschreven. Dan wordt 
het wettelijk kader gegeven. Tot slot wordt per onderwerp een korte verantwoording 
afgelegd.

Wat is de werkwijze van de welstandscommissie?
De advisering over redelijke eisen van welstand is opgedragen aan de “Stichting 
Welstandszorg Noord-Holland”. Per 1 januari 2016 is de naam van de stichting veranderd 
naar “MOOI Noord-Holland”. De welstandscommissie bestaat uit een voorzitter en twee 
leden. Zij zijn deskundig op het gebied van architectuur, ruimtelijke kwaliteit en/of 
cultuurhistorie. De voorzitter en de leden van de commissie zijn onafhankelijk ten opzichte 
van het gemeentebestuur.

De welstandscommissie vergadert één keer per twee weken. De vergaderingen zijn 
openbaar en worden vooraf aangekondigd op de gemeentelijke website. De 
welstandscommissie baseert haar adviezen op de Welstandsnota 2015. Deze is op 26 
januari 2016 door de gemeenteraad vastgesteld (hierna: Welstandsnota).

Naast de toetsingscriteria uit de Welstandsnota is ook een beeldkwaliteitsplan als 
toetsingskader aan de Welstandsnota toegevoegd.
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Juridische aspecten
In het jaarverslag moeten ten minste de volgende onderwerpen worden opgenomen.

op welke wijze het college is omgegaan met de adviezen van de welstandscommissie; 
in welke categorieën gevallen waarin niet is of wordt voldaan aan redelijke eisen van 
welstand overgegaan is tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last 
onder dwangsom.

Dit staat in artikel 12c van de Woningwet.

Hoe is het college omgegaan met de adviezen van de welstandscommissie?
In 2017 heeft de welstandscommissie 48 nieuwe plannen behandeld. Vijf plannen hadden 
betrekking op aanvragen van voorgaande jaren. 16 plannen zijn meerdere keren voorgelegd 
aan de welstandscommissie. In totaal was er sprake van 69 planbehandelingen. Dat zijn er 
negen minder dan in 2016.

Hieronder wordt een aantal adviezen besproken.

Akkoord
In 24 gevallen heeft de welstandscommissie een positief advies gegeven. Dit betekent dat 
het bouwplan voldeed aan redelijke eisen van welstand.

Niet akkoord
In 10 gevallen heeft de welstandscommissie geoordeeld dat het bouwplan niet voldeed aan 
redelijke eisen van welstand.

Niet akkoord, tenzij (kleine aanpassing nodig)
In 10 gevallen heeft de welstandscommissie geoordeeld dat het bouwplan niet aan redelijke 
eisen van welstand voldeed, maar dat bij een aanpassing van het bouwplan wel kan worden 
voldaan aan de welstandseisen. Dit worden de “niet akkoord, tenzij” plannen genoemd. 
Aanvragers kiezen er meestal voor hun bouwplan aan te passen. Wij kunnen alsnog een 
vergunning verlenen. Deze plannen hoeven niet meer te worden behandeld in de 
welstandscommissie.

Overig
In 4 gevallen is een ander advies gegeven. Het gaat om gevallen waarbij het advies 
“akkoord op hoofdlijnen” is gegeven. Dit betekent dat het bouwplan in principe akkoord was 
maar dat er nog enkele kleine wijzigingen moesten worden aangebracht. Of er moest nog 
een aanvraag worden ingediend.
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Vergelijking voorgaande jaren

ADVIEZEN AAN B&W 2017 2016 2015
Toetsing welstandscommissie 48 53 39

Niet akkoord 10 7 8
Niet akkoord, tenzij 10 24 15
Akkoord 24 17 11
Overig 4 5 5

Het aantal planbehandelingen in de welstandscommissie is dit jaar iets minder dan vorig 
jaar. Dit heeft geen specifieke reden.

De kosten voor het aantal planbehandelingen zijn afgenomen. Dit komt omdat ook de 
aanvragen in 2017 zijn afgenomen. In 2017 waren de kosten € 16.978,13 (incl. BTW).

Voor een volledig overzicht van alle adviezen en cijfers verwijzen wij naar het jaarverslag
2017 van de welstandscommissie (bijlage 1) en naar: www.mooinoord- 
holland.nl/cijferbijlagehaarlemmerliedeenspaarnwoude2017.

Contraire welstandsadviezen
In 2017 is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in afwijking van het 
welstandsadvies een vergunning te verlenen.

Aanschrijvingen
In 2017 is geen gebruik gemaakt van de bevoegdheid om repressief aan te schrijven.

Middelen
Aan de uitvoering van deze nota zijn, naast de beschikbare ambtelijke capaciteit, geen 
kosten verbonden.

Gevolgen voor herindeling Haarlemmermeer - Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
(preventief toezicht/beleidsharmonisatie)
De beslispunten van deze nota vallen niet onder preventief toezicht in het kader van de 
samenvoeging omdat er geen financiële gevolgen zijn. Beleidsharmonisatie is niet van 
toepassing omdat de welstandsverantwoording betrekking heeft op 2017. Vanaf 1 januari
2018 beoordeelt de commissie van Haarlemmermeer vooruitlopend op de samenvoeging 
ook de aanvragen van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
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Besluit
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om:
1. het jaarverslag welstandsverantwoording 2017 vast te stellen;
2. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude,

Bijlage(n)

• Jaarverslag 2017, MOOI Noord-Holland - welstandscommissie gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude
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Het zijn turbulente bouwtijden. Na jaren van recessie 
en voorzichtigheid, komen de plannen weer goed 
van de grond. Dat is voelbaar, ook in de gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Meer geld 
betekent echter niet altijd meer kwaliteit, en gaat soms 
zelfs ten koste van het publieke domein. Aan de 
commissie de taak om, naast het private en 
bedrijfsbelang, ook het publieke belang te dienen: de 
ruimte van de buren, de buurt, kortom de 
leefomgeving van ons allemaal. 

Willen al deze gebouwde plannen in de toekomst 
nog steeds gewaardeerd worden, 
dan moeten ze een ding gemeen hebben: ruimtelijke 
kwaliteit. Dat heeft niet alleen te maken met een 
goede woning, maar ook met een fijne buurt, een 
prettige straat, een mooie fietsroute, ruimte om te 
kunnen spelen, elkaar te ontmoeten. Een 
leefomgeving kortom, waar zorg aan is besteed, ook 
buiten de muren van het huis. Het is de optelsom van 
al deze plannen, groot en klein, die de ruimtelijke 
kwaliteit van de gemeente vormgeven.

Daarom waren we blij met de vele aanvragers die 
afgelopen jaar in een vroeg stadium van de 
planvorming bij ons langskwamen. Om te sparren, 
samen naar de beste oplossing te zoeken. Een 
dergelijk proces levert doorgaans de beste plannen 
op, waarop iedereen tevreden kan terugkijken. In het 
betrekken en voorlichten van de aanvragers speelt de 
plantoelichter een belangrijke rol. 

Voor u ligt het verslag van onze werkzaamheden. De 
hierin getoonde voorbeelden laten zien op welke 
manier de commissie een constructieve bijdrage heeft 
geleverd aan de kwaliteit van het plan. We hopen 
dat we, met elkaar, de gemeente Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude weer een klein beetje mooier 
hebben gemaakt, en klaar voor de toekomst.

Afgelopen jaar was het laatste jaar van deze 
commissie. We danken de gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude voor het 
vertrouwen en de prettige samenwerking. En we 
wensen haar veel succes in de nieuwe constellatie, 
als onderdeel van de Haarlemmermeer!

Drs. Sophie van Ginneken, Voorzitter 
Welstandscommissie Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude

(van 1 januari 2017 tot 1 januari 2018)

Voorwoord
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1.1 Omgevingskwaliteit in Haarlemmerliede
De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is 
een bijzonder gebied. Een stukje platteland in de 
Randstad, waar wonen en werken, bedrijvigheid en 
recreatie, erfgoed en industrie samenkomen. Onze 
gezamenlijke excursie langs enkele projectlocaties 
heeft de kracht, maar ook de kwetsbaarheid van 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude nog eens 
duidelijk gemaakt.

De plannen die in 2017 voorbijkwamen, zijn een 
afspiegeling van dat veelzijdige karakter. Van relatief 
kleinschalig en dorps, zoals de woningen aan de 
Schaepmanstraat, rond de vorig jaar herontwikkelde 
OLV Geboortekerk. Grootschalig en een stuk 
stedelijker is de ontwikkeling van SpaarneBuiten: met 
de nieuwe plannen van Van Egmond is het project 
een nieuwe fase ingegaan. Beeldbepalend zijn de 
plannen voor het verleggen van de boezembruggen 
(A200) en de gerenoveerde Suikerfabriek. Eveneens 
ontwikkelingen van formaat zijn het Poldermanterrein 
en het Sectorpark. En natuurlijk kwamen er ook weer 
talloze kleinere plannen in de commissie voorbij, 
zoals erfafscheidingen, gevelwijzigingen en 
reclameborden. Voor alle plannen geldt dat ze een 
grote impact uitoefenen op de leefomgeving. Steeds 
zochten we samen met de aanvragers naar de beste 
oplossing.

1.2 Fusie Haarlemmermeer
Vanaf 1 januari 2019 is de fusie met de gemeente 
Haarlemmermeer een feit. Dit jaar al is de 
welstandsadvisering overgedragen aan de 
welstandscommissie Haarlemmermeer. Hoewel wij 
alle vertrouwen hebben in onze zeer deskundige 
collega’s van de commissie Haarlemmermeer, kan het 
soms nuttig zijn meer te weten van de 
voorgeschiedenis van het desbetreffende plan. Neem 
in zulke gevallen contact met ons op; wij sparren 
graag met u verder.

In dit jaarverslag vertellen we hoe de advisering door 
de welstandscommissie Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude in 2017 is verlopen en bespreken we 
de hoofdlijnen uit projecten waar we als commissie 
en organisatie aan gewerkt hebben. We gaan ook in 
op de rol van de ruimtelijke kwaliteitsadvisering in de 
komende Omgevingswet. 

Hoofdstuk 1
Het jaar 2017 
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2.1 De rol van de commissie
De Commissie voor Welstand en Monumenten 
adviseert over de ruimtelijke kwaliteit van de 
voorgelegde bouwplannen op basis van 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. De commissie weegt in haar 
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 de 
commissie in staat wordt 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 monumenten-commissies naar brede 
adviescommissies met meerdere vormen van 
deskundigheid (zoals landschap, stedenbouw, 
architectuur, ruimtelijke ordening, cultuurhistorie en 
monumenten).  

Klankbord ruimtelijke ontwikkelingen
De welstandscommissie Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude adviseert uw gemeente ook over 
omgevingskwaliteit in brede zin en wordt ingezet als 
klankbord voor grote en beeldbepalende ruimtelijke 
ontwikkelingen, beeldkwaliteitplannen en 
cultuurhistorische opgaven. 

2.2 Deskundige adviseurs 
Het goed beoordelen en afwegen van alle aspecten 
van een bouwplan vraagt vakmanschap. 
De welstandscommissie Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude was, in overleg met uw gemeente, 
samengesteld uit ervaren en vakbekwame adviseurs 
met kennis die nodig is binnen de gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 
De adviseurs zijn altijd onafhankelijk ten opzichte van 
de gemeentelijke organisatie en de bouwinitiatieven. 
De commissie is benoemd door de gemeenteraad. In 
2017 bestond de commissie uit de volgende 
adviseurs: 

Drs. Sophie van Ginneken 
Architectuurhistoricus en voorzitter van de commissie.

Architectuurhistoricus, is sinds 1 januari 2017 voorzitter van de commissie. Sophie werkte aan 

publicaties over architectuur en stedelijke ontwikkeling, en schreef diverse cultuurhistorische 

adviesrapporten. Daarnaast is zij docent en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam.

Hoofdstuk 2
Welstandcommissie 
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Ir. Hans Kodde 
Is in 1987 als architect afgestudeerd aan de Technische Hogeschool te Delft, afdeling 

Bouwkunde. Sinds 1996 is hij eigenaar van Kodde Architecten te Amsterdam, een bureau met 

grote kennis op het gebied van restauratie en renovatie. Als bestuurslid van de Stichting De 

Oude Kerk heeft hij het oudste gebouw van Amsterdam onder zijn hoede. 

Egon Kuchlein 
Sinds 1 april 2016 lid van de Welstands- en Monumentencommissie Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude. Egon is architect AvB en oprichter van Egeon Architecten. Daarnaast realiseerde 

hij een aantal eigen projecten en tentoonstellingen en werkte aan stedenbouwkundige studies. 

Tevens is hij als cultureel entrepreneur 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. Sinds 2007 is hij als architect verbonden aan 

MOOI Noord- Holland voor diverse gemeentelijke adviescommissies.  

Mariëtte Bruin 
commissiecoördinator MOOI Noord-Holland 

Ing. Arjen den Breejen 
Plantoelichter Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

De commissie wordt ondersteund door:
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2.3 Werkwijze 
De welstandscommissie Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude kwam op maandag in de oneven van 
het jaar in Aalsmeer bij elkaar. In januari 2018 kwam 
de welstandscommissie Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude op maandag in de oneven weken van 
het jaar in Aalsmeer bij elkaar. Vanaf februari 2018 
worden de plannen van Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude door de welstandscommissie 
Haarlemmermeer beoordeeld. 
Welstandsvergaderingen zijn openbaar; aanvragers 
maar ook belang-hebbenden en geïnteresseerden 
zijn van harte welkom om een toelichting te geven of 
gewoon te luisteren. De commissie biedt een goede 
gespreksomgeving waar iedereen aan bod komt in 
het gesprek over omgevingskwaliteit. Over het 
algemeen worden de plannen digitaal of analoog 
gepresenteerd door de plantoe-lichter van de 
gemeente. Indien aanwezig licht de initiatiefnemer of 
de ontwerper het plan verder toe. De vergaderdata 
zijn te vinden op de speciale gemeentepagina van 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude op 
www.mooinoord-holland.nl/gemeenten.

Opstellen van adviezen
De commissie motiveert haar adviezen op basis van 
de geldende beoordelingskaders van het gebied 
(welstandsnota, beeldkwaliteitsplan etc.). Van elke 
planbehandeling stelt de commissiecoördinator, 
onder de verantwoordelijkheid van 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 commissiecoördinator als de 
plantoelichter en de gemandateerde architectleden 
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 ambtelijk beoordeeld 
worden.  MOOI Noord-Holland zal de gebruikers 
begeleiden bij de toepassing ervan.

Preadvies
De commissie gaat 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.
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2.4  Contacten en activiteiten in de gemeente
Commissie excursie
In mei ging de commissie op excursie in 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Onder 
begeleiding van Arjen den Breejen, plantoelichter 
van de gemeente, bezochten we een aantal locaties 
binnen de gemeente waar de commissie in de nabije 
toekomst plannen van kan verwachten. Een dergelijke 
excursie is leerzaam en brengt altijd weer nieuwe 
discussiepunten aan het licht over prioriteiten bij de 
advisering, de kernkwaliteiten van de gemeente en 
mogelijkheden voor uitbreiding. We brachten een 
bezoek aan achtereenvolgens het dorpslint van 
Haarlemmerliede, Spaarn-woude, SpaarneBuiten, 
het Poldermanterrein, het Gemeenlandshuis, het 
dorpscentrum van Halfweg, de Schaepmanstraat, de 
boezem-bruggen (A200), Polanenpark en de Zoete 
Inval.

Collegiaal overleg De Zoete Inval
Tijdens de excursie (zie boven) is overleg gevoerd 
over de toekomstige uitbreiding van De Zoete Inval 
aan de Haarlemmerstraatweg. Het doel was het 
gezamenlijk kennisnemen van de plannen van de 
eigenaars, het programma van eisen en het gewenste 
toekomstbeeld. Het complex is daarbij uitgebreid 
bezocht. Op deze manier heeft de commissie zich 
een beeld kunnen vormen van de kansen die dit 
uitgebreide complex biedt, de noodzakelijke 
uitbreidingen en mogelijkheden het aan te laten 
sluiten op zijn omgeving.
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PROJECT
BIJZONDER PLAN 

Boezembruggen (A200)
Herontwikkeling
Begin maart is het plan voor de reconstructie van de Boezembruggen in Halfweg 

voorgelegd aan de commissie, een beeldkwaliteitsplan waarin het esthetisch kader 

wordt vastgesteld als document bij de aanbesteding. De ontwerper, een 

vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat en de projectleider met een stagiaire zijn voor 

overleg met de commissie aanwezig. Het project maakt onderdeel uit van een 

herinrichting/reconstructie van de N200. De snelheid ter plaatse van de brug wordt 

gereduceerd van 80 naar 50 km p/u onder andere door het verleggen van de bocht 

en in het ontwerp is meer aandacht voor de verblijfskwaliteit. De brug wordt losgelegd 

van de sluizen en de oevers naar binnen getrokken. 

In het ontwerp wordt aandacht geschonken aan de landschappelijke verbinding bij de 

bruggenhoofden. Bij de inrichting worden de rijstroken gescheiden door klinkers, het 

voetpad 40 cm lager gelegd dan de rijbaan en een zitelement in de bocht voorgesteld. 

Aandacht is er voor leuningen en verlichtingsarmaturen. De commissie heeft 

waardering voor de ambitie en kan zich goed vinden in het beeldkwaliteitsplan. Wel 

geeft ze mee de brug als moment en overgang in deze route meer ervaarbaar te 

maken. In het verlengde daarvan adviseert ze aandacht te besteden aan het zicht op 

het water, aangezien de geleiderail in de balustrade dat zicht eerder blokkeert. De 

adviezen van de commissie worden opgenomen in de definitieve uitwerking. 
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Halfweg1 dijkververhoging

Halfweg 2 meer ruimte voor fietsers en voetgangers

Halfweg 3 scherpere bocht

Halfweg ontsluiting 2 natuurgebieden
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3.1 Cijfers
In 2017 heeft de Welstandscommissie 
Haarlemmerliede 53 vergunningaanvragen 
behandeld, waarvan 5 betrekking hadden op 
aanvragen van voorgaande jaren. In verband met 
plannen die meerdere behandelingen nodig hadden, 
was het totaal aantal planbehandelingen 69.
Het aantal nieuwe plannen is met ca 9 % gedaald ten 
opzichte van 2016. Het aantal behandelingen 
daalde met ca 12 % ten opzichte van het vorige jaar.

Hoofdstuk 3
Adviezen; cijfers en effecten

Aantal planbehandelingen 
 
Tabel 1 

SOORT AANVRAAG AANTAL AANVRAGEN AANTAL BEHANDELINGEN 

Omgevingsvergunning 41 52 

waarvan een monument 3 3 

waarvan nieuwbouw 10 13 

waarvan verbouwing 28 36 

Preadvies* 10 13 

Advies ruimtelijke plannen 1 2 

Overige vergaderonderwerpen 1 2 

Totaal 53 69 
* Dit zijn de preadviezen waarvoor nog geen omgevingsvergunningaanvraag is ontvangen. Het totaal aantal preadviesaanvragen was 
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Vorm van behandelingen

Aantal planbehandelingen 
 
Tabel 1 

SOORT AANVRAAG AANTAL AANVRAGEN AANTAL BEHANDELINGEN 

Omgevingsvergunning 41 52 

waarvan een monument 3 3 

waarvan nieuwbouw 10 13 

waarvan verbouwing 28 36 
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* Dit zijn de preadviezen waarvoor nog geen omgevingsvergunningaanvraag is ontvangen. Het totaal aantal preadviesaanvragen was 
14. 
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Nieuwe aanvragen 48 53 39 

Aanvragen van voorgaande jaren 5 4 5 
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Tabel 3 

VERDELING AANVRAGEN 2017 2016 2015 

Totaal behandelingen 69 78 59 

Gemandateerd behandeld 9 % 15 % 2 % 

In de welstandscommissie 
behandeld 

91% 85 % 98 % 

  

Hoe vaak behandeld?

Hoe vaak behandeld? 
 
Tabel 4 

ADVIEZEN AAN B&W 2017 2016 2015 

Totaal nieuwe aanvragen* 48 53 39 

Bij eerste behandeling akkoord 50 % 32 % 28 % 

Bij eerste behandeling niet 
akkoord tenzij (kleine aanpassing 
nodig) 

13 % 23 % 21 % 

Bij tweede behandeling akkoord 
(of niet akkoord tenzij) 

6 % 15 % 13 % 

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

2 % 8 % 5 % 

Nog in behandeling of definitief 
niet akkoord of aanvraag 
ingetrokken 

21 % 13 % 21 % 

Plan wel akkoord op hoofdlijnen 
maar nog geen aanvraag voor 
vergunning 

8 % 9 % 13 % 

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

Op https://www.mooinoord-holland.nl/cijferbijlagehaarlemmerliedeenspaarnwoude2017 
kunt u meer cijfers vinden. 
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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 2017 zijn alle 
adviezen van de commissie overgenomen door het 
college van B&W. 

Het effect van de adviezen is altijd in zekere mate 
afhankelijk van de ambitie van de opdrachtgever, de 
vaardigheden en ambacht van de ontwerper. Als de 
adviezen worden onderkend en ondersteund door de 
ontwerper, levert dat een kwalitatief beter resultaat 
op. 
Een aantal plannen waarin de commissie een 
duidelijke bijdrage heeft weten te leveren, is 
opgenomen in dit jaarverslag. Naar aanleiding van 
de adviezen van de commissie is bij de verlegging 

van de Boezembruggen is gewerkt aan de 
brugervaring en positionering in het landschap; het 
kunstwerk in SpaarneBuiten vertoont meer coherentie 
tussen constructie en vormgeving, Plan Van Egmond 
heeft gewonnen aan variatie in zowel architectuur als 
stedenbouwkundig ontwerp.
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SpaarneBuiten 
Plan Van Egmond
Net na de zomer komen de ontwikkelaar en architect van een plan voor 48 woningen 

in Spaarne- Buiten in de vergadering voor een vooroverleg, een herontwikkeling 

binnen de vastgelegde stedenbouwkundig opzet aan de oostkant van het plangebied. 

Het plan bestaat uit twee typen woningen van een laag (goot 3m) en twee lagen (goot 

6m) met zadelkap dwars op de weg in een Hollandse stijl met tuitgevel. De basis is een 

eenvoudig hoofdvolume en plattegrond. De woningen worden aangeboden in een 

gele of rode baksteen evt. gekeimd met een donkere plint en grijze gebakken pannen 

waarin de pv panelen worden geïntegreerd. Verder wordt aandacht besteed aan een 

baksteendetail in de topgevel en muurafdekkers. De commissie kan zich vinden in de 

ontwerprichting, maar merkt op dat de ambitie ten opzichte van het oorspronkelijk plan 

is bijgesteld. Gezien de stedenbouwkundige opzet zijn er relatief veel woningen op 

hoekposities. Hier vraagt zij de naar de openbare ruimte gerichte zijden als voorgevel 

te behandelen en de aan en bijgebouwen aan de achterzijde te plaatsen. Tevens 

vraagt zij met name op de hoekposities aandacht te besteden aan de erfafscheidingen 

en deze af te stemmen op de architectuur. In een vervolggesprek is de planopzet 

gewijzigd tw. twee woningen op hoekposities zijn gedraaid, de naar de openbare 

ruimte gekeerde gevels en de posities van de bijgebouwen aangepast, en de opties 

mee ontworpen. Verder wordt een tekening met hagen als erfafscheiding voorgelegd. 

De commissie is van mening dat het plan aan ruimtelijke kwaliteit gewonnen heeft en 

gaat akkoord.  
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Vrijstaande woning

2 onder 1 kapwoning
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4.1 Welstandsbeleid
De welstandsnota, vastgesteld in 2015 door de 
gemeenteraad, vormt het belangrijkste 
beoordelingskader van de commissie. De adviezen 
worden gebaseerd op criteria uit deze nota die zijn 
opgesteld per welstandsgebied en type bouwwerk. 
Tevens zijn er algemene criteria voor bijzondere, 
onverwachte plannen. De welstandsnota bevat ook 
criteria voor het handhaven van reeds gerealiseerde 
bouwwerken, de zogeheten excessen. 

4.2 Monumentenbeleid 
De separate monumentencommissie is 
verantwoordelijk voor de adviezen over ingrepen 
aan monumenten. Wel wordt de welstandscommissie 
ingelicht over de verstrekte adviezen aangaande 
erfgoed. Zodoende blijft de commissie op de hoogte 
van belangrijke ontwikkelingen op dit gebied, die van 
belang kunnen zijn voor de beoordeling van 
kwaliteitskaders waar deze monumenten deel van 
uitmaken (zoals het Gemeenlandshuis).
 
4.3 Ruimtelijk beleid
In de welstandsnota zijn voor verschillende gebieden 
criteria opgenomen. Naast de welstandsnota zijn er 
ook welstandscriteria opgenomen in 
beeldkwaliteitskaders voor specifieke gebieden: het 
beeldkwaliteitsplan voor SpaarneBuiten, en het 
Poldermanterrein. Het beeldkwaliteitplan voor 
Polanenpark (2014) is niet vastgesteld door het 
gemeentebestuur, maar wel vertaald in het 
betreffende bestemmingsplan. 

Hoofdstuk 4
Beoordelingskaders
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SPAARNDAM

Beeldkwaliteitsplan  
Gemeenlandshuis
De eigenaar Hoogheemraadschap Rijnland van het Gemeenlandshuis Spaarndam 

heeft het plan om het gehele terrein te gaan ontwikkelen waarbij hij de bestaande 

gebouwen zal behouden en een andere functie geven. In het monumentale 

hoofdgebouw en het achter geplaatste kantoor worden bedrijfsruimten voorzien met 

eventueel een kantine en kinderopvangruimte. De monumentale timmerloods en 

opslagloods zullen verkocht worden als woning.

Op het gebied dat op dit moment in gebruik is als volkstuincomplex worden twee 

nieuwe woningen gerealiseerd en een uitbreiding van het wateroppervlak. Het terrein 

wordt publiek toegankelijk en voorzien van ongeveer 50 parkeerplaatsen voor de 

bedrijven en woningen. Hiervoor is een Masterplan opgesteld wat als kader zal dienen 

bij deze toekomstige ontwikkeling.

Ten opzichte van de eerste behandeling in 2014 zijn in de loop van het proces een 

aantal onderdelen van het masterplan nader uitgewerkt en op een paar belangrijke 

punten gewijzigd. Zo zullen er minder parkeerplaatsen opgenomen worden en zal de 

oriëntatie van de woningen zich richten op de Lagedijk in plaats van op het terrein zelf. 

Eveneens zal in het uiteindelijke masterplan meer aandacht besteed worden aan de 

mogelijke erfafscheidingen. De commissie staat positief tegenover deze ontwikkeling. 

24
PROJECT
MONUMENT/HERBESTEMMING
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Gemeenlandshuis

Plattegrond Gemeenlandshuis
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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 
integraler 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 omgevings-kwaliteit 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 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 

Hoofdstuk 5
Op weg naar de Omgevingswet  
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MOOIWAARTS

MOO I W A A R T S

Kwaliteitsstelsel uit Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit

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 nodigen ook uw 
gemeente van harte uit om aan te haken bij dit 
project. 
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Kunstwerk voor 
SpaarneBuiten 
Kunstwerken vormen in Haarlemmerliede-Spaarnwoude een belangrijk onderdeel van 

de openbare ruimte. Ze worden in de omgevingsvergunningprocedure voorgelegd aan 

de commissie. Op 24 maart jl is de kunstenaar aanwezig en presenteert in een 

vooroverleg zijn plan voor een kunstwerk voor Spaarne Buiten, geplaatst op de hoek 

van Molenwerf en de Wetering. Het ontwerp speelt met de geschiedenis van de plek, 

een voormalige scheepswerf en bestaat uit een ruimtelijke azobe houten constructie met 

aan de binnenzijde een contramal van scheepsspanten. De contramal bestaat uit twee 

tegen elkaar geplaatste delen en is rechtop gezet. De commissie vindt het een mooi 

plan, maar vraagt in de uitwerking na te denken over de constructie en geeft de 

suggestie de onderste spant te laten vervallen. In juni wordt het aangepaste plan als 

definitieve aanvraag gepresenteerd, voorzien van details en 3D tekeningen. 

Luchtfoto Spaarnbuiten en Spaarndam
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Kunstwerk
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6.1 Samenbrengen van publieke en private 
belangen
Als onafhankelijk adviseur draagt MOOI Noord-
Holland 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 [datum] vond 
dit jaarlijkse evaluatiegesprek plaats over het jaar 
2017. De belangrijkste uitkom¬sten van dat gesprek 
zijn: [samenvatting invullen] 

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

• De Commissie Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude is per 1 januari 2018 opgeheven. 
In de afgelopen jaren heeft zij echter uitgebreide 
kennis opgebouwd van de gemeente. Hoewel 
wij alle vertrouwen hebben in onze zeer 
deskundige collega’s van de commissie 
Haarlemmermeer, kan het soms nuttig zijn meer 
te weten van de voorgeschiedenis van het 
desbetreffende plan. Aarzel in zulke gevallen 
niet contact met ons op te nemen.

 
• 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.  

  
• 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 Commissie voor Welstand en 
Monumenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 
aan de hand van de geldende beleidskaders, 
adviseerde 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 hebben bijgedragen. 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 belangstellenden uit om in 2018 een vergadering 
bij te wonen.

Hoofdstuk 6
Conclusies en aanbevelingen   
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