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Geachte dames en heren, 

Een aantrekkelijke gemeente is een waarde waar wij trots op mogen zijn om gezamenlijk te 

bewerkstelligen. Wij zijn er van overtuigd dat het sturen op kwalitatieve doelen vraagt om wederzijds 

vertrouwen en dialoog met initiatiefnemers in de gemeente. De centrale vraag in ons huidige beleid is 

immers; “hoe wordt een initiatiefnemer geprikkeld om na te denken over de ruimtelijke kwaliteit van 

zijn plan”.  

 

De gemeente Schagen heeft geen ‘eigen’ welstandscommissie samengesteld, maar besteed de 

welstandscommissie uit aan Mooi Noord Holland, die voor bemensing zorgt. Ook is een burgerlid aan 

de commissie toegevoegd, die voor lokale inbreng zorgt en contacten onderhoud met 

maatschappelijke belangenorganisaties.  

 

Zoals in het coalitieakkoord opgenomen werkt de gemeente aan een modernere vorm van 

welstandsadvisering. Met uitzondering van centrumgebieden, historische dorpsgezichten en 

monumenten wordt het gesprek over ruimtelijke kwaliteit daarbij gevoerd zonder verplichte toetsing. In 

het aan uw raad verzonden voorstel wordt ruimtelijke kwaliteit voor de meeste gebieden getoetst door 

de ambtelijke organisatie, niet meer door de welstandscommissie. Zo willen we snelheid bevorderen en 

inwoners vertrouwen bieden om een eigen afweging te maken over ruimtelijke kwaliteit.  

 

Aan Mooi Noord-Holland is het voorgesteld besluit op 23 januari 2019 op verzoek toegelicht. Inmiddels 

heeft ook de portefeuillehouder een afspraak op 13 maart met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

(CRK) gepland. Voor de raadsbehandeling heeft u een brief van Mooi Noord-Holland en 

inspraakreactie vanuit het burgerlid gekregen, over de daarin benoemde onderwerpen wil ik u nader 

informeren. 

 

Beleidsafstemming  

Medio 2017 is gestart met aanvullend beleid informeren en beoordelingsvragen inbrengen tijdens 

iedere CRK-bijeenkomst met als doel om beleidszaken boven het bouwplanniveau (o.a. 

stedenbouwkundige plannen, beeldkwaliteitsplannen), relevante informatie vanuit het ontwerpproces, 

ruimtelijke trends en gebied specifieke ontwikkelingen met elkaar te delen. Dit collegiaal (voor)overleg 

ligt in lijn met de gedachte vanuit de reisgids, het versoepelt de procedure rond de aanvraag 

omgevingsvergunning en verbeterd de kwaliteit voor het welstandsadvies. Bij de commissie en/of 

vertegenwoordigers van Mooi Noord-Holland is in april, juni, augustus, september, november en 

december 2018 welstandversoepeling ambtshalve aangekaart of op verzoek regelmatig toegelicht. 

Wij stellen dat met het voorliggend stuk, waarin het beoordelingskader voor de CRK en de advisering 

van de aan bijzonder niveau gekoppelde plannen, hun adviseursrol overigens niet veranderd.  

 

  

Memo 
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Omvang en reikwijdte van het bijzondere gebied 

Het welstandsbeleid is te vertalen naar twee gebieden die gekoppeld zijn aan een adviseringsniveau: 

regulier en bijzonder. Daarnaast zijn er gebied overstijgende bijzondere objecten, grotere complexen 

en (projectmatige) ontwikkelingen. Bijzonder zijn onze toeristische centrumgebieden, historisch 

bijzondere linten, monumentale en karakteristieke gebouwen (waaronder stolpboerderijen), maar ook 

de grotere ontwikkelingen zoals gebouwen met een maatschappelijke functie en nieuwe woonwijken 

worden ‘bijzonder’ getoetst. Met het voorstel verandert hiervoor niets. Hiermee blijft gewaarborgd dat 

ook bij de complexere ontwikkelingen door initiatiefnemers deskundigen betrokken worden. Uit de 

periodieke evaluaties kan blijken of het bijzondere gebied voldoende omvat. Voor bijzondere 

gebieden en panden blijven de eisen, voortkomend uit de wens tot behoud van die bijzondere 

kwaliteiten, streng en blijft externe toetsing verplicht.  

 

Integraliteit gemeentelijke (erfgoed)adviescommissie  

Wij hebben naast de CRK een onafhankelijke Erfgoedcommissie die adviseert over (bouw)plannen 

met cultuurhistorische aspecten. Deze advisering is voor bouwactiviteiten bij monumenten als 

(monumenten)commissie verplicht. Mooi Noord-Holland stelt voor om deze adviezen te integreren met 

de advisering van de welstandcommissie. Dat maakt op dit moment geen onderdeel uit van de 

afweging. 

 

Begripsbepaling bijzondere ontwikkelingen 

Mooi Noord-Holland gaf in haar reactie aan dat het denkbaar is dat er bijzondere gevallen kunnen zijn 

waarbij advies vanuit de CRK wenselijk is en behoefte heeft aan afbakening. Ervaring is dat 

toekomstige vraagstukken niet uitputtend te begrenzen zijn. Afstemming op jurisprudentie over het 

begrip ‘stedelijke ontwikkeling’ geeft duidelijkheid wanneer en hoe de gehele advisering voor 

vergelijkbare gevallen naar verhouding op eenzelfde wijze georganiseerd wordt. De beginselbepaling 

geeft aan dat er geen sprake hoeft te zijn van ‘harde’ ondergrenzen. Mochten zaken of 

omstandigheden van die aard zijn dat daarbij advies wenselijk is van externe deskundigen dan zal een 

beeldkwaliteitsplan als kader door de raad als kader vastgesteld worden. Hiermee is maatwerk 

mogelijk en het zorgpunt vanuit Mooi Noord-Holland dan gedekt. Evaluatie zal inzichtelijk maken of 

nadere herziening effectief en efficiënt is.  

 

Werkwijze welstandsniveaus 

Uit reacties, de verkregen inspraak en brief van Mooi Noord-Holland, blijkt dat de reisgids voor 

ruimtelijke kwaliteit ons een goede koers richting invoering van de omgevingswet, bruikbare 

handvatten voor een kwaliteitsdialoog en kader voor advisering van bouwplannen biedt. 

Oorspronkelijk kende de reisgids 3 gebieden, bijzonder, regulier en soepel. Ons voorstel is om regulier 

en soepel samen te voegen en deze ambtelijk te beoordelen, zoals nu ook al voor ‘soepel’ gebeurd. 

Bij twijfel wordt het bouwplan alsnog voorgelegd aan de CRK.  

 

Resumé 

Met ons voorstel wordt door een eenvoudige wijziging ook voor het huidige regulier niveau ambtshalve  

advisering mogelijk en wordt binnen het bijzonder niveau het begrip ‘ontwikkelingen’ gedefinieerd. 

Voor inwoners wordt behandeling van hun aanvraag in veel gevallen sneller en eenvoudiger. Daarbij 

krijgen inwoners de mogelijkheid om in een gratis gesprek met de welstandscommissie zelf advies te 

zoeken over ruimtelijke kwaliteit. Het gesprek over de beperktere verplichte toetsing door de 

welstandscommissie is weliswaar ambtelijk, maar nog niet bestuurlijk met de welstandscommissie 

gevoerd. De in de brief van Mooi Noord-Holland geschetste ontwikkelingen ten aanzien van de 

omgevingswet zijn voor het college geen aanleiding om het voorstel te wijzigen. Het ruimtelijk beleid 

wijzigt en gaat steeds meer uit van vertrouwen in inwoners. Als zodanig zien we dit als een goede stap 

richting de omgevingswet. Via  monitoring en evaluatie zal blijken of nadere aanpassing of herziening 

nodig is. 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder, 

Jelle Beemsterboer 


