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In het kader van de omgevingswet zal ook in de 
gemeente Bergen het komende jaar worden nage-
dacht over de inhoud en vorm van het 'kwaliteitsge-
sprek' als onderdeel van de gemeentelijke omge-
vingsvisie. De omgevingsvisie wordt gekenmerkt door 
haar integrale karakter; landschap, natuur, steden-
bouw en architectuur worden in samenhang bekeken. 
De werkwijze en samenstelling van onze adviescom-
missie loopt op deze nieuwe manier van denken en 
samenwerken vooruit. Landschap, stedenbouw en 
architectuur zijn als complementaire disciplines 
vertegenwoordigd in onze commissie. De kennis over 
erfgoed en monumenten wordt aangevuld door leden 
van de Monumentencommissie, waarmee we eens in 
de vier weken gezamenlijk vergaderen. Als werkwijze 
proberen we in een vroeg stadium (hoe eerder hoe 
beter) het gesprek aan te gaan met de klant over zijn 
of haar droom. Door op deze wijze te werken kan er 
vroegtijdig en integraal worden meegedacht over de 
ontwikkeling van omgevingskwaliteit in Bergen.

Juist in Bergen, een vitale kustgemeente met zo'n 
30.000 inwoners en grote landschappelijke, 
cultuurhistorische en architectonische waarden 
(Bergense school!), is die integrale afweging voor-
waarde om ook in de toekomst de unieke groene en 
bouwkundige kwaliteiten te behouden én te ontwik-
kelen. In het afgelopen jaar is dat onder andere 
gebeurd in de planbeoordeling van een reeks van 
plannen in Bergen aan Zee, maar is ook een bijzon-
dere woning aan de Duinweg in Schoorl kritisch doch 
opbouwend begeleid tot tevredenheid van de 
aanvrager.

In de kernen Bergen, Bergen aan Zee, de Egmonden, 
Schoorl en Groet is sprake van een grote hoeveelheid 
verschillende ruimtelijke projecten. Er is sprake van 
een toename van het aantal plannen ten opzichte van 
2018. De Adviescommissie wordt over deze plannen 
tijdig en geregeld geïnformeerd in een prettige 
samenwerking met de gemeentelijke plantoelichters, 
Anneke Westerhof-Sikma, Martin Dürr en Jos Blauw

Ir. Peter de Ruyter
Voorzitter Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit 
Bergen

Voorwoord

Cover: Impressie appartementencomplex Bergen, TPHAG Architecten, Bergensche Hoeck.nl 

“Fijn om een uitgebreid gesprek te krijgen.”
Aanvrager verbouwing woning, Hogenweg 1, Schoorl
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Terugkijkend op het afgelopen jaar zien we dat de 
Noord-Hollandse gemeenten zich intensief aan het 
voorbereiden zijn op de Omgevingswet. Het is een 
immense opgave om op tijd klaar te zijn met de 
nieuwe vergunningprocessen en het digitale stelsel. 
De omgevingsvisie en het omgevingsplan moeten 
gestalte krijgen. En dan komt ook het vraagstuk van 
de kwaliteitsadvisering om de hoek kijken. Dat is 
urgent, want voor het inwerkingtreden van de 
Omgevingswet moeten alle gemeenteraden in 
Noord-Holland hun gemeentelijke adviescommissie 
ingesteld hebben. Zelfs als u niets wilt veranderen aan 
de advisering, moet de adviescommissie opnieuw 
worden ingesteld omdat de wettelijke grondslag van 
de oude commissie vervalt. Wel is het daarbij 
mogelijk om de oude commissie(s) over te laten gaan 
naar de nieuwe commissie.
 
1.1 Handreiking om uw kwaliteitsadvisering 
‘Omgevingswet-proof’ te maken 
Van oudsher Het afgelopen jaar heeft MOOI 
Noord-Holland actief meegewerkt aan de totstand-
koming van een handreiking voor het adviesstelsel 
onder de Omgevingswet. Deze handreiking werd 
gemaakt in opdracht van de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten (VNG), de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE) en de Federatie Ruimtelijke 
Kwaliteit (FRK). Op 17 februari 2020 werd het eerste 
deel van de handreiking gepubliceerd. Deel twee, 
met voorbeeldregels voor het instellingsbesluit van de 
nieuwe gemeentelijke adviescommissie, volgt  
spoedig of is inmiddels verschenen. De handreiking is 
een handig hulpmiddel om in de komende periode de 
advisering over goede omgevingskwaliteit ‘Omge-
vingswet-proof’ te maken. 

1.2 Hoe zit het precies? 
Na het inwerkingtreden van de Omgevingswet blijft 
veel beleid en regelgeving gewoon van kracht. Hier 
zorgt de ‘bruidsschat’ voor die het Rijk aan de 
gemeenten meegeeft. Uw bestemmingsplannen, maar 
ook uw welstandsnota en lokaal cultureel erfgoedbe-
leid gaan automatisch over naar de nieuwe situatie 
en maken straks direct of indirect onderdeel uit van 
het omgevingsplan. Uw huidige commissie, de 
Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Bergen, is 

echter niet in die ‘bruidsschat’ opgenomen. In artikel 
17.9 van de Omgevingswet wordt namelijk een 
nieuwe commissie geïntroduceerd: de gemeentelijke 
adviescommissie. Gemeenten hebben de taak om zelf 
invulling te geven aan deze commissie. Art 16.15a 
van de wet stelt dat gemeenten in ieder geval advies 
vragen aan de gemeentelijke adviescommissie bij een 
ingreep aan een rijksmonument en bij alle andere 
door de gemeenteraad en/of het college van B&W 
aangewezen gevallen. Dit kan zowel over omge-
vingsvergunningen als over beleid gaan. Op den 
duur kan in het omgevingsplan precies worden 
aangeven bij welke activiteiten advies gevraagd moet 
worden aan de commissie. 

1.3 Keuzes
Met uitzondering van de genoemde advisering over 
rijksmonumenten, bepaalt u dus zelf hoe de advise-
ring over omgevingskwaliteit wordt ingevuld en welke 
adviseurs daarbij worden ingeschakeld. De huidige 
adviescommissie kan vrij eenvoudig overgaan in de 
nieuwe gemeentelijke adviescommissie. Maar de 
gemeente kan ook kiezen voor verdere doorgroei 
naar bredere en vroegtijdige advisering, waarvoor 
de Tweede Kamer in een vrijwel unaniem aangeno-
men motie zijn voorkeur heeft uitgesproken. Ook de 
VNG, opdrachtgever van de handreiking, benadrukt 
dit streven: brede en vroege kwaliteitsadvisering is 
nodig bij uitnodigend en meer op ondersteuning van 
de initiatiefnemer gericht omgevingsbeleid. Dat 
gebeurt bij voorkeur in een helder en samenhangend 
adviesstelsel, zodat iedereen weet wie wanneer over 
wat adviseert. En waarbij de onafhankelijke advise-
ring de ambtelijke processen aanvult en ondersteunt.     

1.4 Verder met advisering over goede omge-
vingskwaliteit
Voor zover wij weten wordt in uw gemeente al 
nagedacht over het nieuwe adviesstelsel, maar nog 
geen plan gemaakt voor de inrichting van de 
adviescommissie. Wij willen graag in de aankomen-
de ronde van regulier overleg met de portefeuillehou-
ders (mei-juni 2020) met behulp van de VNG-hand-
reiking verder praten over uw nieuwe adviesstelsel. 
Ons streven is om ervoor te zorgen dat we – in 
samenspraak met onze ambtelijke contactpersonen 

Hoofdstuk 1
Omgevingswet zet de toon

– in de eerste helft van 2020 een concreet ‘pakket’ 
kunnen aanbieden met een concept instellingsbesluit, 
benoemingsvoorstel, commissie-reglement en 
eventueel een aangepaste dienstverleningsovereen-
komst.  

1.5 De inhoud van het kwaliteitsbeleid 
Uiteraard zijn dit vooral procedurele zaken. Eigenlijk 
gaan we veel liever met uw gemeente in gesprek over 
de inhoud van het kwaliteitsbeleid onder de Omge-
vingswet. Wat zijn uw ambities? Wat is uw opvatting 
van omgevingskwaliteit. In welke mate neemt de 
gemeente regie en wat wordt aan de mensen zelf 
overgelaten. Wat betekent dat voor de verschillende 
gebieden in de gemeente? En hoe weerspiegelt dat in 
de omgevingsvisie, het omgevingsplan en ander 
beleid? De nieuwe vormgeving van het kwaliteitsbe-
leid onder de Omgevingswet is een zaak van 
onderzoeken en uitproberen. We doen dat graag 
samen met u. 

https://www.mooinoord-holland.nl/inhoud/uploads/2020/02/200217-Handreiking-adviesstelsel.pdf
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Hoofdstuk 2
Commissie, werkwijze en 
beoordelingskaders
2.1 Even voorstellen 
De Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit is 
benoemd door de gemeenteraad en samengesteld uit 
ervaren en vakbekwame adviseurs met kennis die 
nodig is binnen de gemeente Bergen. 
Het goed beoordelen van alle ruimtelijke aspecten 
van een initiatief of plan vraagt kennis, ervaring en 

vakmanschap. De adviseurs zijn specialisten op het 
terrein van landschap, stedenbouw, cultuurhistorie en 
architectuur en zij zijn onafhankelijk ten opzichte van 
de gemeentelijke organisatie en het gemeentebestuur. 
In 2019 bestond de commissie uit de volgende 
adviseurs: 

Peter de Ruyter 
Vanaf 1 juli 2018 voorzitter van de commissies Kennemerland en de Adviescommissie voor 

Ruimtelijke Kwaliteit Heiloo. Hij heeft een bureau voor landschapsarchitectuur in Haarlem. 

Hij werkt op verschillende schaalniveaus in het landelijk en stedelijk gebied. 

Cees Hooyschuur
Restauratiearchitect. Bergen kent een geïntegreerde welstands- en 

monumentencommissie. Cees is een van de twee erfgoedleden van deze commissie. 

Zijn bureau specialiseert zich in restauratiewerk. Voor MOOI Noord-Holland heeft 

Cees zitting in diverse commissies, waaronder Velsen en Kennemerland. 

Joost Buchner
Erfgoeddeskundige. Hij heeft als architect voor diverse bureaus gewerkt en heeft 

aan veel restauraties van monumenten meegewerkt. Hij is lid van een aantal 

erfgoedcommissies in Noord-Holland. Voor Bergen is hij ook lid van de CCK, dat 

adviseert ten aanzien van het beleid van cultureel erfgoed. 

Marleen van Driel 
Architect, is in 2016 aan haar eerste jaar begonnen als commissielid van de 

Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Bergen. Na ruim tien jaar als architect bij 

Benthem Crouwel Architects te hebben gewerkt heeft zij haar eigen bureau opgericht en is 

zij betrokken geweest bij diverse projecten in binnen- en buitenland. Marleen is lid van de 

Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heiloo en van de commissie Kennemerland.

Ron Baltussen 
Architect. Directeur/mede-eigenaar bij Hooyschuur architecten + adviseurs. Ron is lid van 

de commissie Kennemerland en is gemandateerd lid van de Erfgoedcommissie van MOOI 

Noord Holland. 

Emmy Kanon
Beleidscoördinator MOOI Noord-Holland 

Anneke Sikma-Westerhof
Plantoelichter

Martin Dürr
Plantoelichter

Jos Blauw
Plantoelichter

De commissie werd ondersteund door:
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2.2 Werkwijze  
De gemeente legt de plannen aan de commissie voor 
in een openbaar toegankelijke vergadering. Sinds 
2019 worden de vergaderingen in Castricum 
gehouden. Initiatiefnemers en eventueel hun adviseur 
en/of ontwerper worden in de gelegenheid gesteld 
om het initiatief toe te lichten. Belanghebbenden en 
geïnteresseerden zijn van harte welkom om de 
behandeling van de plannen te volgen. Er wordt 
gezorgd voor een prettige en respectvolle gespreks-
omgeving. In 2019 hebben 141 behandelingen 
plaatsgevonden in aanwezigheid van architecten en/
of de planindieners. Dit is 41% van het totaal aantal 
behandelingen. In 2018 was dit 33%. 

De vergaderdata voor uw gemeente vindt u via deze 
link. Op de laatste maandag van de maand is er een 
geïntegreerde vergadering Welstand en Monumen-
ten. In die vergadering worden de monumentenplan-
nen en plannen uit het beschermde dorpsgezicht 
beoordeeld. In 2019 werden 22 van deze plannen 
behandeld.

Bij de grotere plannen schuift de stedenbouwkundige 
van de gemeente aan en informeert de commissie. 
Dat gebeurt bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk 
stadium.  

De adviezen
Van elke planbehandeling, of dit nu gaat om een 
vergunningaanvraag of om een vooroverleg, stelt de 
commissie een advies op. We streven ernaar dat het 
advies begrijpelijk is voor iedereen; dus helder 
geschreven en zonder gebruik van onnodig jargon. 
Bovendien moet het advies juridisch houdbaar zijn. 
De gemeentelijke plantoelichter zorgt voor het 
openbaar maken en versturen van de adviezen naar 
het college, de aanvrager en eventuele andere 
belanghebbenden. 

Planregistratiesysteem
Nu worden de adviezen nog vastgelegd in een door 
MOOI Noord-Holland ontwikkeld planregistratiesys-
teem, genaamd CorSys. De commissiecoördinator, de 
plantoelichter en de commissieleden hebben toegang 
tot dit systeem en kunnen te allen tijde de geschiede-
nis van de planbehandeling raadplegen. In 2020 
wordt een nieuw verbeterd systeem ingevoerd, dat 
het digitaal werken nog verder verbetert. Dit nieuwe 
systeem krijgt de naam (MOOI) DARS (Digitaal 
Advies Registratie Systeem). Alle gemeenten kunnen 
hier gebruik van maken, ook voor de plannen die 
ambtelijk beoordeeld worden. MOOI Noord-Hol-
land zal de gebruikers begeleiden bij de toepassing 
ervan.

Preadviezen
Veel plannen worden pas in het stadium van de 
vergunningverlening aan de commissie voorgelegd. 
Als het plan niet groot is, vaker voorkomt en de 
uitkomst van de behandeling geen verstrekkende 
gevolgen heeft, is dit meestal geen probleem. Bij 
omvangrijke of complexe initiatieven wordt de 
commissie bij voorkeur in een eerder stadium 
betrokken. Dit zogenaamde vooroverleg vindt steeds 
vaker plaats en wordt door alle betrokkenen – de 
commissie, initiatiefnemer en gemeentelijke diensten 
– vaak erg gewaardeerd. Zo komt het advies van de 
commissie op een logisch moment in het planproces 
en kan haar inbreng nog relatief eenvoudig worden 
meegenomen door de initiatiefnemer of ontwerper. 
Bovendien kan het advies van nut zijn bij de afwe-
ging van de gemeente van een specifiek verzoek van 
een initiatiefnemer. Het vooroverleg bevordert ook 
een snelle beoordeling van de definitieve vergunning-
aanvraag. 

Grote commissie met bezoek 

Gemandateerd architectlid, plantoelichter en bezoek

https://www.mooinoord-holland.nl/gemeenten/bergen/
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Gemandateerde commissie 
Niet alle plannen worden door de voltallige commis-
sie behandeld. Een architect-lid van de Adviescom-
missie is gemandateerd voor het behandelen van de 
kleinere plannen. Voorafgaand aan de grote 
commissie, vergadert de gemachtigde van de 
commissie. Een plantoelichter van de gemeente legt 
kleine plannen voor zoals verbouwingen, dakkapel-
len, schuttingen en kleine wijzigingen in eerdere 
aanvragen. In 2019 gebeurde dit bij 58 % van het 
aantal planbehandelingen. Ook in de zogenaamde 
gemandateerde vergadering is bezoek van harte 
welkom. 

Eventueel kunnen plannen door de gemandateerde 
van de commissie aangehouden worden en in de 
volledige commissievergadering behandeld worden.

2.3 Beoordelingskaders
Er zijn meerdere beoordelingskaders waar de 
commissie rekening mee houdt. De welstandsnota, al 
in 2004 door de gemeenteraad vastgesteld, is het 
belangrijkste. Naast de welstandsnota zijn er ook 
welstandscriteria opgenomen in beeldkwaliteitsplan-
nen en stedenbouwkundige kaders.

De beoordelingskaders zijn naar de mening van de 
commissie intussen verouderd en hebben dringend 
behoefte aan een actualisering. De commissie heeft 
vernomen dat deze opdracht intussen is gegeven. Er 
komen geen grote structurele beleidswijzigingen. De 
commissie vraagt om te overwegen om weer een 
ruimtelijk kader te stellen voor kleur en materialen bij 
nieuwbouw. Dit niet alleen om een afwijkend plan te 
laten voldoen aan redelijke eisen van welstand, maar 
ook om eenvormigheid in de toekomst te kunnen 
vermijden. De benadrukt dat het geen kwestie is van 
mooi of lelijk, maar ze heeft geconstateerd dat met 
name in de kern Bergen het karakter wijzigt. De 
kernkwaliteiten die in de nota zijn benoemd, komen 
onder druk te staan. 

Prinsesselaan het jaar 2006

Prinsesselaan het jaar 2012

Prinsesselaan het jaar 2017

Prinsesselaan het jaar 2019 
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IMPRESSIE
NOORD-WEST

15
PROJECT
BIJZONDER PLAN

Je kunt spreken van een bijzonder ontwerp. En daarom moet de commissie ook 
overtuigd worden dat een dergelijk object passend is in de omgeving. 
Stedenbouwkundig is er geen bezwaar. De nieuwe woning komt naast een oude 
bollenschuur te staan, een Rijksmonument. De commissie is van mening dat het 
monument de aandacht moet krijgen die het verdient. Ze mist in eerste instantie het 
beeld van de nieuwe woning in zijn omgeving. Het gebouw lijkt zich af te keren van de 
openbare weg. De commissie heeft ook vraagtekens ten aanzien van het beoogde 
materiaal beton. Dit kan kwetsbaar zijn in de bestaande groene omgeving. Groene 
aanslag zal de ruimtelijke kwaliteit niet bevorderen. 

In een aantal overleggen zal het plan aangepast worden. Er komt meer afstand tot het 
monument en de woning wordt zodanig gedraaid dat het lage deel aansluit bij de 
hoogte van het monument. De entree is verplaatst en komt te liggen aan de Duinweg.
In plaats van vlakke gepolijste platen, zal er voor de gevel een bewerking  komen van 
het beton waarin een afdruk komt van planken en houtnerf. Er zijn experts ingehuurd 
om ervoor te zorgen dat het geheel duurzaam blijft. De commissie vindt dat er grote 
stappen voorwaarts zijn gemaakt, de architect geeft aan dat het een moeizaam proces 
is geweest, maar dat hij uiteindelijk de advisering van de commissie als nuttig heeft 
ervaren.
 

SCHOORL 

Woning  

IMPRESSIE I NOORDOOST GEVEL

Impressie noordoostgevel, naast het monument, Monk ArchitectenAanzicht vanaf het noordwesten, Monk Architecten
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3.1 Cijfers
In 2019 heeft de Adviescommissie voor Ruimtelijke 
Kwaliteit Bergen 247 vergunningaanvragen 
behandeld, waarvan 35 betrekking hadden op 
aanvragen van voorgaande jaren. In verband met 
plannen die meerdere behandelingen nodig hadden,
was het totaal aantal planbehandelingen 337.

Het aantal nieuwe plannen is vrijwel niet gestegen ten 
opzichte van 2018. Het aantal behandelingen steeg 
met bijna 1% ten opzichte van het vorige jaar.

Hoofdstuk 3
Wat wij u adviseerden in 2019

Aantal planbehandelingen 
 
 
Tabel 1 

SOORT AANVRAAG AANTAL AANVRAGEN AANTAL BEHANDELINGEN 

Omgevingsvergunning 212 293 

waarvan een monument 15 28 

waarvan nieuwbouw 59 92 

waarvan verbouwing 138 173 

Preadvies* 27 35 

Overige vergaderonderwerpen 8 9 

Totaal 247 337 
* Dit zijn de preadviezen waarvoor nog geen omgevingsvergunningaanvraag is ontvangen. Het totaal aantal preadviesaanvragen was 
54. 
 
Aantal planbehandelingen  ten opzichte voorgaande jaren: 
 
Tabel 2 

SOORT AANVRAAG 2019 2018 2017 

Nieuwe aanvragen 212 213 238 

Aanvragen van voorgaande jaren 35 33 33 

Herhalingen 90 82 113 

Totaal behandelingen 337 328 384 

 
 

Vorm van behandelingen 
 
Tabel 3 

VERDELING AANVRAGEN 2019 2018 2017 

Totaal behandelingen 337 328 384 

Gemandateerd behandeld 58 % 61 % 54 % 

In de welstandscommissie 
behandeld 

31 % 32 % 36 % 

In de geïntegreerde commissie 
met monumentenleden 
behandeld 

11 % 7 % 10 % 
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Vorm van behandelingen 
 
Tabel 3 

VERDELING AANVRAGEN 2019 2018 2017 

Totaal behandelingen 337 328 384 

Gemandateerd behandeld 58 % 61 % 54 % 

In de welstandscommissie 
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Hoe vaak behandeld? 
 
Tabel 4 

ADVIEZEN AAN B&W 2019 2018 2017 

Totaal nieuwe aanvragen* 208 212 239 

Bij eerste behandeling akkoord 54 % 59 % 49 % 

Bij eerste behandeling niet 
akkoord tenzij (kleine aanpassing 
nodig) 

9 % 7 % 10 % 

Bij tweede behandeling akkoord 
(of niet akkoord tenzij) 

11 % 8 % 12 % 

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

7 % 5 % 7 % 

Nog in behandeling of definitief 
niet akkoord of aanvraag 
ingetrokken 

10 % 11 % 13 % 

Plan wel akkoord op hoofdlijnen 
maar nog geen aanvraag voor 
vergunning 

10 % 9 % 11 % 

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

Erfgoedaanvragen 
 
Tabel 5 

ERFGOEDAANVRAGEN 2019 2018 2017 

Totaal aantal 22 18 21 

rijksmonumenten 8 4 5 

gemeentelijke monumenten 4 5 2 

beeldbepalende panden 1 2 0 

panden in beschermd gezicht 2 6 12 

provinciale monumenten 2 1 2 

gebied met cultuurhist. waarde 1 0 0 

 

Hoe vaak behandeld? 
 
Tabel 4 

ADVIEZEN AAN B&W 2019 2018 2017 

Totaal nieuwe aanvragen* 208 212 239 

Bij eerste behandeling akkoord 54 % 59 % 49 % 

Bij eerste behandeling niet 
akkoord tenzij (kleine aanpassing 
nodig) 

9 % 7 % 10 % 

Bij tweede behandeling akkoord 
(of niet akkoord tenzij) 

11 % 8 % 12 % 

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

7 % 5 % 7 % 

Nog in behandeling of definitief 
niet akkoord of aanvraag 
ingetrokken 

10 % 11 % 13 % 

Plan wel akkoord op hoofdlijnen 
maar nog geen aanvraag voor 
vergunning 

10 % 9 % 11 % 

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

Erfgoedaanvragen 
 
Tabel 5 

ERFGOEDAANVRAGEN 2019 2018 2017 

Totaal aantal 22 18 21 

rijksmonumenten 8 4 5 

gemeentelijke monumenten 4 5 2 

beeldbepalende panden 1 2 0 

panden in beschermd gezicht 2 6 12 

provinciale monumenten 2 1 2 

gebied met cultuurhist. waarde 1 0 0 

 

Aantal planbehandelingen

Aantal planbehandelingen t.o.v. voorgaande jaren
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Vorm van behandelingen

Hoe vaak behandeld?

Erfgoedaanvragen

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

https://www.mooinoord-holland.nl/gemeenten/bergen/
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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 2019 zijn alle 
adviezen van de commissie overgenomen door het 
college van B&W. 

3.3 Adviezen ruimtelijke plannen
De commissie hoopt dat plannen, zeker waar deze 
niet aan het bestemmingsplan voldoen, in een vroeg 
stadium bij de adviescommissie in een collegiaal 
overleg, kunnen langskomen. Nu constateert de 
commissie dat de gemeente in 48% van de gevallen 
aan een afwijking van het bestemmingsplan werkt en 
maar in 3% over afwijking beslist na advies van de 
commissie. Nu hoeft niet elk plan dat afwijkt in de 
commissievergadering te komen, maar de commissie 
heeft in 2019 een aantal keren beoordeeld dat een 
draaiing (bijvoorbeeld bij de Duinweg) of een vraag 
over de wenselijkheid (bijvoorbeeld bij de Juliana-
laan in Bergen aan Zee met een flinke overschrijding 
van het bouwvlak in een kwetsbaar landschap voor 
een tweede woning met een verhuurdeel). 

Voor grotere projecten geldt dat de stedenbouwkun-
digen zo vroeg mogelijk langskomen. De commissie 
waardeert deze goede samenwerking.  Een van de 
grotere plannen waar de commissie gelukkig wel in 

een zeer vroeg stadium bij betrokken werd, was de 
massastudie van bebouwing op de hoek van de 
Zeeweg en Van Hasseltweg in Bergen aan Zee. Het 
project is ook al aan de bewoners van het dorp 
gepresenteerd. Het gaat om drie grote, verschillende 
volumes. Er gebeurt veel aan de voorkant: serres, 
trappen, terug liggende delen, langsparkeren, 
voetpad. De commissie vraagt om een verbindend 
element dat op maaiveld meer rust kan creëren. Op 
de hoek van de Zeeweg en de Van Hasseltweg 
botsen de volumes volgens haar teveel. De commissie 
vraagt te onderzoeken of de volumes meer in schaal 
op elkaar afgestemd kunnen worden. Het hoekblok 
zou misschien meer naar twee richtingen georiën-
teerd kunnen worden. In ieder geval dient het volume 
aan de Van Hasseltweg meer betrokken te worden bij 
de massa aan de Zeeweg of andersom. 

3.4 Kwaliteitsgesprekken, procesbegeleiding, 
beleidsontwikkeling" 
De adviseurs  van MOOI Noord-Holland doen meer 
dan hun werk in de gemeentelijke adviescommissies. 
Wij ondersteunen vrijwel alle gemeenten in 
Noord-Holland bij het behoud en de ontwikkeling 
van omgevingskwaliteit. Voor de gemeente Bergen 
hebben wij de volgende ondersteunende activiteiten 
uitgevoerd:

Massastudie appartementencomplex, Bergen aan Zee (Leeuwenkamp Architecten)

• Procesbegeleiding: de stedenbouwkundigen van 
de BUCH schakelen regelmatig een adviseur van 
MOOI Noord-Holland in voor een zogenaamd 
Vooroverleg Omgevingskwaliteit (VOK). In de 
regel is dit de gemandateerde van de advies-
commissie. Het gaat niet om een advies, maar 
om een gedachtenwisseling waarbij de expertise 
van de adviseur wordt gevraagd. Voor de 
gemeente is het ook belangrijk dat het om 
iemand gaat die de gemeente wat beter kent. In 
2019 betrof het bijvoorbeeld het Kerkplein in 
Egmond-Binnen en de plannen voor de Beeck in 
Bergen.  

 
• Ook de verschillende Kwaliteitsteams vallen 

hieronder. De gemeente heeft deze Q-teams 
ingesteld om als klankbord te dienen voor de 
uitwerking van de structuurvisies en de ontwikke-
lingen ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit. 

• Ron Baltussen, als lid van de ARK Bergen heeft 
het lidmaatschap in de Q-teams “Mooi Bergen”, 
“Dorp en Duin” en “Schoorl Klopt”. Periodiek 
wordt aan de voltallige commissie gerappor-
teerd en in geval van twijfel worden deze 
geraadpleegd. Samen met MOOI Noord-Hol-
land en de commissie is de stedenbouwkundige 
van de gemeente een werkprotocol aan het 
opstellen. Er is in het jaar 2019 geen overleg 
geweest van de verschillende Q-teams. Dit heeft 
mogelijk te maken met de wisseling van de 
ambtelijke projectleider en met het feit dat de 
ontwikkelingen stil liggen. Het commissielid 
ontvangt graag een stand van zaken. 

• Beleidsontwikkeling: te denken valt aan onder-
steuning in verschillende fasen van beleidsont-
wikkeling: agenderen, stimuleren, (ontwerpend) 
onderzoek, visievorming, regelgeving, beleids-
nota’s, opstellen van procedures, evaluatie en 
actualisatie. De gemeente Bergen heeft intussen 
de opdracht gegeven om de huidige welstands-
nota te actualiseren tot een heldere, compacte en 
bruikbare nota, met een verglijkbare opzet en 
structuur als de nieuwe nota’s van de overige 
BUCH gemeenten. 

• Deelname van ambtenaren aan bijeenkomsten: 
de gemeente is aanwezig geweest bij de 
zomerbijeenkomst 2019.   

 
Verdere ondersteunende activiteiten die door stichting 
MOOI Noord-Holland kunnen worden uitgevoerd 
zijn:

• Omgevingsgesprekken: bijvoorbeeld de 
ervenconsulent. De gemeente heeft in het 
verleden hier verschillende malen gebruik van 
gemaakt. 

3.5 Steunpunt Monumenten & Archeologie 
Noord-Holland 
Medewerkers en bestuurders van Noord-Hollandse 
gemeenten kunnen bij het Steunpunt Monumenten & 
Archeologie Noord-Holland terecht met vragen over 
alles wat met erfgoed en cultuurlandschap te maken 
heeft. Het Steunpunt is een samenwerking tussen 
MOOI Noord-Holland en Stichting NMF en wordt 
mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland 
en de RCE. Het Steunpunt organiseert diverse 
netwerk- en kennisbijeenkomsten door het jaar heen 
en levert informatie over erfgoed in de Omgevings-
wet en het landschaps- en erfgoedbeleid van diverse 
overheden. Ook kunnen gemeenten concrete zaken 
voordragen voor een expertmeeting, een onderzoek 
of als interessant voorbeeldproject op het gebied van 
duurzaamheid en herbestemming of het inpassen van 
zonnevelden in een kwetsbaar cultuurlandschap. Kijk 
voor inspiratie en voorbeelden eens op 
www.steunpunterfgoednh.nl.  En de Steunpunt-kaart-
viewer biedt een rijke bron aan informatie over 
allerlei erfgoedzaken, ook in uw gemeente. 

De gemeente Bergen heeft ook gebruik gemaakt van 
het Steunpunt Monumenten & Archeologie 
Noord-Holland. Ambtenaren zijn aanwezig geweest 
bij verschillende bijeenkomsten: “Erfgoed in de 
Omgevingswet”, “Erfgoedteam Innovatie bij restaura-
tie”, “Gebiedsgeografie en omgevingsvisie”, 
“Historische verenigingen, gemeenten en de Omge-
vingswet” en “Toekomst van het religieus erfgoed”.

http://www.steunpunterfgoednh.nl. 
https://kaarten.mooinoord-holland.nl/viewer/app/SMA?bookmark=051acdcbfdd3432da76eab9281442be2
https://kaarten.mooinoord-holland.nl/viewer/app/SMA?bookmark=051acdcbfdd3432da76eab9281442be2
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T : 072 532 01 00
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E : info@argeloo.nl

W : www.argeloo.nl
K O E R T A R G E L O O
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Gasterij Nieuw Westert/Arie Boekel Beheer BV

herbouw Gasterij Nieuw Westert

1935EN Egmond Binnen
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Oude Schulpweg 18

donderdag 20 februari 2020

09.2 oostgevel,

formaat:A4

KOERT ARGELOO architect
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MONUMENT

Een afgebrand gebouw is altijd een treurig gezicht. In dit geval ging het om een stolp, een 

rijksmonument. Alleen de voorgevel, één zijgevel en het vierkant zijn (gedeeltelijk) behouden. 

De monumentleden gaan op bezoek op de locatie. In het gezamenlijk overleg wordt beslo-

ten dat het voorste gedeelte - het oudste en nog oorspronkelijke gedeelte - zorgvuldig 

gerestaureerd zal worden. De overige gevels worden zoveel mogelijk met de overgebleven 

oude stenen herbouwd volgens oorspronkelijk ontwerp. Het oorspronkelijke vierkant wordt 

ook gehandhaafd. 

In het nieuwe ontwerp komt een opvallende verbijzondering in de westgevel: een groot 

houten kader steekt hier door de dakgoot. Op het dak van de west- en oostgevel komen 

dakramen die per twee gekoppeld worden. Na overleg met de commissie wordt geconclu-

deerd dat een doorbreking van de goot mogelijk is, maar dat een pui met een ranker profiel 

gewenst is. In het dak verwacht ze een  meer verticaal beeld zoals je bij een stolp verwacht. 

De horizontale ramen zullen daarom aangepast worden tot een smallere verticale ramen.

EGMOND BINNEN

Herbouw stolp

Westgevel Stolp, eerste plan, Koert Argeloo Architect 

Westgevel Stolp, aangepast plan, Koert Argeloo Architect  



23

1775 | Nieuwbouw 15 appartementen, Joost Ivanghlaan te Bergen | TPAHG architecten | 11

IMPRESSIES
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KLEIN PLAN

Op de plek van het voormalige politiebureau komt een appartementencomplex. In 

2016 heeft de commissie een geheel ander plan met een andere architect ter beoorde-

ling gehad. Voor het plan dat nu voorligt is intussen een postzegelbestemmingsplan 

vastgesteld. Daar voldoet het plan aan, met uitzondering van de buitenruimtes. Mits 

architectonisch goed uitgevoerd, kan de stedenbouwkundige meewerken aan een 

afwijking. In de  beeldkwaliteitsparagraaf die is opgenomen in de ruimtelijke onder-

bouwing staat dat balkons aan de straatzijde mogelijk zijn. De stedenbouwkundige is in 

het eerste overleg aanwezig om het geheel toe te lichten. De architect licht het ontwerp 

toe. 

Volgens de commissie is in het eerste plan nog teveel sprake van twee gebouwen: het 

eigenlijke hoofdgebouw met kap en een schil van loggia’s ervoor die er voor zorgt dat 

het hoofdgebouw ondersneeuwt.  Eigenlijk is ook geen sprake van balkons als onder-

geschikte toevoeging, maar als een constructie die in de toekomst dichtgezet zou 

kunnen worden en dan eigenlijk een vergroting van het hoofdvolume betekenen. Een 

gewijzigde plan voldoet aan de opmerkingen van de commissie. Er gebeurt nog steeds 

veel, maar het hoofdvolume is nu wel als zodanig zichtbaar. Het gebouw is op de hoek 

zwaarder aangezet, maar dit is gezien de positionering mogelijk. De omgeving wordt 

gekenmerkt door groen en een groene uitstraling. De commissie vraagt om hiermee 

rekening te houden in de inrichting van het terrein.

BERGEN

Appartementengebouw 
De Bergensche Hoeck
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nieuwbouw 15 appartementen Joost Ivanglaan Bergen

VOORLOPIG ONTWERP
Impressie eerste ontwerp, TPAHG Architecten

Impressie definitief ontwerp, TPAHG architecten 
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4.1 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 25 juni 
2020 vond dit jaarlijkse evaluatiegesprek plaats over 
het jaar 2019. De belangrijkste uitkomsten van dat 
gesprek zijn: De wethouder spreekt van een helder 
jaarverslag. Een van de zaken die de commissie is 
opgevallen is de schaalsprong die plaatsvindt in de 
gemeente. Het bestemmingsplan biedt veel ruimte 
hierin. Bestaande karakteristieken van het dorp 
wijzigen, bijvoorbeeld ook in het geval van het 
toepassen van wit stuukwerk als gevelmateriaal. Er is 
zorg dat het tot een minder gevarieerd beeld kan 
leiden. De wethouder erkent deze zorg. Het omge-
vingsplan zal waarschijnlijk meer van doeleinden 
gaan spreken. Ook in de nieuwe nota die in de maak 
is, zal het om minder concrete regels gaan, maar 
meer omschrijvend met doelen. Het beleid verandert 
vooralsnog niet, maar de systematiek. Een aantal 
ontwikkelingen in de gemeente wordt toegelicht. De 
tijd is weer aangebroken dat er meer kwaliteit 
geboden kan worden. De gemeente heeft hierin ook 
een rol. Er wordt ook meer integraal gewerkt. Dit kan 
wel een vertraging opleveren. Volgens de wethouder 
kan de extra tijd die aan de voorkant genomen wordt, 
weer in het verloop van het proces ingehaald 
worden. Zolang de kwaliteitsteams stil liggen, kan de 
ARK aan de voorkant meedraaien. 

Aan de orde komt ook de VNG-handreiking voor een 
gemeentelijke adviescommissie. Hierin wordt o.a. 
gepleit voor een bredere en vroegtijdige advisering 
over ‘goede omgevingskwaliteit’. Zeker voor de meer 
complexe zaken en voor plannen met cultuurhistori-
sche aspecten is dit van belang. MOOI Noord-Hol-
land heeft intussen ook ervaring met het werken met 
een omgevingstafel. In BUCH verband wordt over de 
inrichting en opdracht aan deze commissie gewerkt. 
Hierover zal na de zomer meer bekend zijn.

4.2 Overige aanbevelingen door de 
commissie
De Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit doet 
- vanuit haar ervaringen en inzichten - nog de 
volgende aanbevelingen. Een deel van de aanbeve-
lingen is dezelfde als in 2018:

• Het lijkt er op dat de commissie binnenkort een 
actualisatie van de welstandsnota kan verwach-
ten. Zij vraagt om te overwegen om hierin weer 
een ruimtelijk kader te stellen voor kleur en 
materialen bij nieuwbouw. Dit niet alleen om een 
afwijkend plan te laten voldoen aan redelijke 
eisen van welstand, maar ook om eenvormigheid 
in de toekomst te kunnen vermijden.  De verschil-
len tussen de diverse kernen kunnen in de nieuwe 
nota ook beter gewaarborgd worden.

• Strandpaviljoenen zijn geen seizoensgebonden 
bouwwerken meer. De commissie heeft in het 
afgelopen jaar te maken gehad met plannen die 
een schaalvergroting en gewijzigd beeld met 
zich mee brengen. Ze vraagt de gemeente om 
een visie met uitgangspunten voor het strandge-
bied op te stellen. 

• Sinds 1 juli 2018 zijn nieuwe bouwwerken in 
principe gasloos. De nota is hier nog niet op 
ingericht. Het valt aan te bevelen om hiervoor 
richtlijnen op te voeren of in ieder geval op te 
nemen dat dergelijke duurzaamheidsinstallaties 
een integraal onderdeel vormen van het 
architectonisch ontwerp.

• Koppel de lijst beeldkwaliteitsplannen aan de 
nieuw op te stellen nota.

• Door omstandigheden zijn de diverse kwaliteits-
teams niet bij elkaar gekomen. De commissie 
vraagt om de positie van de diverse kwaliteits-
teams helder te maken.

Hoofdstuk 4
Evaluatie en aanbevelingen  

• Blijf in uw gemeente steeds het debat voeren 
over de vraag hoe ruimtelijke kwaliteit, inclusief 
het cultureel erfgoed, kan worden ingezet als 
pijler voor de omgevingsvisie en het omgevings-
plan. Hoewel bestaande beleidskaders, zoals de 
welstandsnota, na inwerkingtreding van de 
Omgevingswet automatisch onderdeel worden 
van het omgevingsplan (de zogenaamde 
‘bruidsschat’), kan actualisatie van de huidige 
beleidskaders – gericht op een meer integrale, 
uitnodigende én meer inspirerende regelgeving 
– zeer nuttig zijn.

• In 2020 zal de gemeenteraad moeten besluiten 
over de toekomst van de kwaliteitsadvisering, die 
begint na de invoering van de Omgevingswet. 
De kaders in de omgevingsvisie en het omge-
vingsplan zullen zeker aanleiding geven om de 
gemeentelijke adviescommissie constructiever en 
nog effectiever in te zetten. Eind 2019 is samen 
met de VNG een handreiking gemaakt over hoe 
dat zou kunnen. Het ambtelijke gesprek hierover 
is in uw gemeente al begonnen. Wij bevelen u 
aan begin volgend jaar met de VNG-handrei-
king in de hand het debat met ons te voeren. 

• Maak gebruik van de kennis en ervaring die 
aanwezig is bij medewerkers en adviseurs van 
het Steunpunt Monumenten & Archeologie 
Noord-Holland. Het Steunpunt is door provincie 
Noord-Holland en de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed ingesteld om gemeenten te 
ondersteunen bij alle vragen die spelen rond (het 
verduurzamen van) monumenten, cultuurland-
schap, herbestemming en andere erfgoed-gere-
lateerde zaken. Het Steunpunt verwelkomt u 
graag tijdens activiteiten en bijeenkomsten.

4.3 Tot slot 
Met dit jaarverslag geven we inzicht in de manier 
waarop de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit 
Bergen aan de hand van de geldende beleidskaders, 
adviseert over goede omgevingskwaliteit binnen uw 
gemeente. Dit is een doel waar wij ons graag voor 
inzetten en aan bijdragen. We doen dat zoveel 
mogelijk in het openbaar en in dialoog met 
betrokkenen. 

De plannen in dit jaarverslag zijn slechts een greep uit 
de vele en uiteenlopende plannen waarover de 
commissie dit jaar heeft mogen adviseren. Wij 
nodigen u van harte uit om in 2020 bij ons binnen te 
lopen en zelf te ervaren hoe boeiend en genuanceerd 
de advisering over omgevingskwaliteit is. 
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Het plan uit 2017 voor een forse villa in Bergen aan Zee is intussen gerealiseerd. 

De villa bestaat uit verschillende lagen en een forse kap van twee lagen. Een van de 

uitgangspunten was het zicht op de zee. Daarom kent de kap diverse insnedes.

 

De voornaamste zorg van de commissie betrof de grootte/hoogte van de woning. Het 

ging volgens haar om een zeer fors volume dat ook niet kleinschalig aandeed. De 

woningen aan weerskanten werden meer opgenomen in het duin. De commissie deed 

daarom de aanbeveling om vast te houden aan het maximum dat het bestemmingsplan 

aangeeft. 

Een tweede zorg betrof de materialen en de detaillering ervan. In eerste instantie werd 

gedacht aan natuursteen, dat volgens de om niet zodanig gepolijst moest worden dat 

het te glanzend werd. Uiteindelijk zou de architect kiezen voor een  dakconstructie met 

een aluminium bekleding en op het maaiveld hout in dezelfde kleur. Ondanks het feit 

dat in eerste instantie meer gekozen was voor een beeld als monoliet, had de commis-

sie hier geen bezwaar tegen. Ze miste echter nog de detaillering van de aansluiting van 

de aluminium elementen en de aansluiting van aluminium op het hout. Het gaat om een 

woning op een prominente plek. Er zitten veel hoeken in het gebouw. Een goede 

detaillering is daarom belangrijk.  

26
PROJECT
HOE IS HET MET? 

BERGEN AAN ZEE

Villa

Villa gerealiseerd: aanzicht vanaf de boulevard  Impressie villa, Lody Trap Architecten 
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