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VOORWOORD
Eind 2013 is de gemeente Beverwijk een proef
gestart: voor de duur van twee jaar kon zonder
welstandsadvies worden gebouwd. De evalua e
van die periode is afgerond.
Met plezier is met leken, professionals en brugklassers gefietst, gekeken, gediscussieerd, geconcludeerd en geadviseerd. Het was verfrissend de
meningen te horen van de jongste genera e. Ze
hebben de opagve serieus opgevat en veel jd gestoken in het maken van het verslag. Zonder belang
of wetenschappelijke kennis, maar met besef over
hun toekomst waren ze in staat een mening te formuleren. De een stellig, de ander genuanceerd. Het
levert de volgende uitspraken op:
LiseloƩe ‘Met grenzen kunnen mensen het niet zo gek maken
als ze willen.’
Maurits ‘Mensen mogen vrij zijn om te bouwen wat ze willen,
maar er moeten wel regels zijn.’
Mirte ‘Een welstandscommissie is niet nodig, regels wel.’
‘Een stad of een dorp vormt zich vanzelf en wordt
vanzelf mooi.’
Özge ‘Als je geen oog voor style hebt, kan het erg lelijk
worden.’
Rik ‘Met een commissie wordt Beverwijk aantrekkelijker
voor toeristen en bewoners.’
Jan ‘Ik vind dat een welstandscommissie niet nodig is,
omdat wat er gebouwd wordt vaak mooi is.’

Malena

Als een gemiddelde valt te nemen uit hun adviezen,
levert dat de volgende samenva ende stelling op:

Zoveel mensen, zoveel meningen.
Vrijheid is belangrijk, maar het is
goed als de kwaliteit van de stad
waar nodig wordt bewaakt.
Een stelling die goed past bij de andere adviezen en
als een rode draad door dit beleidsstuk loopt. Vrijheid geven in loslaten, vrijheid vragen en nemen in
het gesprek erover. Want over smaak wil je twisten.
5

0

INHOUD
hoofdstuk

bladzijde
voorwoord

5

0 inhoud

7

1 inleiding

9

2 welstandsbeleid

11

3 evalua e

19

4 bijlagen

25

7

1

INLEIDING
Over smaak valt niet te twisten. Maar over
welstand valt schijnbaar al jd te twisten.
En is welstand niet een kwes e van smaak?
In Nederland woedt de laatste jaren de discussie
over de zin en onzin van allerlei regels in de breedste zin van het woord. De ophanden zijnde Omgevingswet hee tot doel de wetgeving op het gebied
van ruimtelijke ordening te vereenvoudigen, maar
vooral meer ruimte te bieden voor ontwikkeling.
Ook de gemeente wil graag de burger meer ruimte
geven voor eigen ini a ef en de regeldruk verminderen.
Tegelijker jd onderstreept het college het maatschappelijk en individuele belang van een hoge
kwaliteit van de gebouwde omgeving. Het college is
echter niet overtuigd dat welstandstoetsing hiervoor een onmisbaar instrument is. Ze geloo in de
eigen verantwoordelijkheid en het eigen belang van
burgers en ondernemers bij het streven van een zo
goed mogelijke ruimtelijke kwaliteit. Om deze reden
werd voorgesteld om voor de duur van twee jaar
van Beverwijk een welstandsvrije gemeente te maken, met de achterliggende vraag of een welstandstoets uiteindelijk bijdraagt tot een grotere kwaliteit
van de bouwwerken in de stad en daarmee een
‘mooier’ Beverwijk? Dit nog ongeacht de universele
discussie over wat mooi of niet mooi is.

De evalua e van de welstandsvrije periode is afgerond. Duidelijk is dat het eﬀect van de verschijning
van gebouwen voor een groot deel emo e is. Een
ervaring die zich soms moeilijk laat omschrijven en
va en in regels, maar die er wel is. En waarover
gesproken kan worden, met of zonder criteria. Door
leken en professionals in georganiseerde sessies. En
gaandeweg de proefperiode ook met mensen uit
het veld: architecten, ontwikkelaars, ini a efnemers
en bewoners. De uitkomst van de evalua e bepaalt
het welstandsbeleid dat volgt: welstandsvrij houden, deels welstandsvrij en deels welstandstoezicht
of volledig welstandstoezicht. Hoe dan ook lijkt het
gesprek over welstand belangrijker dan de regels.
leeswijzer
In hoofdstuk 2 is het welstandsbeleid geformuleerd.
Hoofdstuk 3 beschrij de evalua e met de conclusie
en vormt de onderbouwing voor het voorgestelde beleid. De bijlagen in hoofdstuk 4 geven een
overzicht van het proces van de evalua e en bevat
adviezen van professionals.
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WELSTANDSBELEID
Bij het bepalen van welstandsbeleid in de
toekomst spelen vragen die wellicht niet
een concreet antwoord behoeven, maar
wel een gevoel oproepen. Waarom zien een
gebouw en een openbaar gebied eruit? Wat
is de essen e van de beeldkwaliteit? Tot
waar reikt de bevoegdheid van een lokale
overheid in rela e tot landelijke regelgeving? Waar leidt bemoeienis tot significante
verbetering van de beeldkwaliteit? Of ruimer gesteld: de kwaliteit van de leefomgeving? Wat betekent meer vrijheid voor de
kwaliteit van de omgeving van het leven?
Meer vrijheid betekent meer eigen verantwoordelijkheid. Bij de afweging of welstandstoetsing moet
worden toegepast gaat het om de afweging tussen
een maatschappelijk belang, de beleving van de
openbare ruimte en een individueel belang, de
vrijheid om een eigen afweging te maken over de
architectuur van het eigen bezit. Deze belangen zijn
niet per defini e tegengesteld. De beleving van de
openbare ruimte is uiteraard ook van belang voor
de individuele eigenaar.
Uiteraard zullen er al jd vele verschillende opvatngen zijn over wat het behouden waard is en wat
voor verandering in aanmerking kan komen. Een
andere vraag is of de invloed van welstandstoetsing werkt. De evalua e uit 2013 laat zien dat de
welstandscommissie invloed kan uitoefenen maar
dat deze invloed beperkt is.
De vraag die nu voor ligt is hoe grip te krijgen op
beeldkwaliteit in combina e met verminderde
regeldruk; eﬃciënter sturen op beeldkwaliteit in jd
en geld.

Grosso modo zijn vier hoofdrich ngen te onderscheiden:
1. Voor een scherper beeld van het eﬀect kan de
pilot worden verlengd en wordt de keuze later
bepaald.
2. Beverwijk valt terug op wat het had, een
welstandsnota in combina e met een
welstandscommissie.
3. De pilot wordt omgezet in staand beleid en Beverwijk blij welstandsvrij.
4. Stuur daar waar wenselijk en laat de rest vrij.
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Ad 1
Het is voldoende duidelijk wat het eﬀect is van de
welstandsvrije periode. Bovendien is de periode impliciet verlengd door de jd te nemen voor de evalua e en het formuleren van nieuw beleid. De impliciete periode hee niet geleid tot ander inzicht.
Ad 2
Teruggrijpen naar het systeem wat Beverwijk had,
sluit niet aan bij het heersende gevoel. De pilot is
immers niet voor niets gestart. Bovendien moet
een compleet nieuwe welstandsnota geformuleerd
worden, wat enerzijds veel jd en geld kost en
anderzijds zich niet verhoudt met de achterliggende gedachte achter de aanstaande omgevingswet.
Die wet biedt meer dan nu het bestemmingsplan
de ruimte om welstandscriteria op te nemen in het
omgevingsplan. Echter wanneer met regels wordt
aangesloten bij de heersende architectuur ligt
monotonie op de loer en wanneer welstandseisen
ruim of niet worden geformuleerd, ligt willekeur op
de loer. In beide gevallen bepaalt interpreta e het
advies.
Ad 3
Er hebben twee evalua es plaatsgehad. De eerste
hee het eﬀect van welstandstoezicht met een
welstandsnota tot 2013 onder de loep genomen.
De tweede gaf een overzicht van het eﬀect van de
welstandsvrije proefperiode. De conclusie is dat
de invloed van welstandstoezicht beperkt is en dat
de beeldkwaliteit van de stad op zijn minst gelijk is
gebleven. Sowieso zijn kosten bespaard en is de regeldruk afgenomen. Het omze en naar vast beleid
is een logisch vervolg.
Ad 4
Hoewel gesproken kan worden over een geslaagde
proef, is ook een behoe e merkbaar. Dat blijkt onder andere uit adviezen van de professionals, maar
ook uit bijdragen op sociale media en vragen van
ini a efnemers en architecten. De gemeente kan
bij deze variant de rol van adviseur vervullen. Een
belangrijke basis voor deze variant is vertrouwen,
loslaten en de verantwoordelijkheid leggen bij de
ini a efnemer. Termen die naadloos aansluiten bij
de aanstaande Omgevingswet en bij uitnodigingsplanologie: het gesprek erover is belangrijker dan de
regels.
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Welstandsvrij
Het voorstel is om heel het grondgebied van de
gemeente Beverwijk welstandsvrij te verklaren. De
proef met bouwen zonder welstandstoezicht is geslaagd en wordt omgezet in nieuw beleid.
Naast de geboden vrijheid bestaan verwach ngen
en behoe en. Drie gebieden vallen op. Voorgesteld
wordt om voor die gebieden een beeldkwaliteitsplan op te stellen. Dat zijn:
• Binnenduin
• Centrum
• Wijk aan Zee
De kwaliteiten en de samenhang staan op een
(semi)wetenschappelijke manier beschreven in de
Nota welstandsbeleid 2013. Voor de begrenzing
van deze gebieden wordt gebruik gemaakt van de
gebiedsindeling van de Nota welstandsbeleid 2013.
Op de bladzijden 14 tot en met 16 zijn de gebieden
op kaart weergegeven.
Uit de evalua e en op basis van de ervaringen zijn
belangrijke kernbegrippen manifest geworden.
Een van de begrippen is gelijkwaardigheid, zowel
in behandeling (welstandsvrij voor iedereen) als in
het gesprek. Andere begrippen zijn vertrouwen en
loslaten.
De beeldkwaliteitsplannen dienen puur ter inspirae en vormen een bijdrage voor een gesprek.
Door niet te werken met eisen, regels en een toetsingskader, wat in het ‘klassieke’ systeem kan leiden
tot een weigering voor het verlenen van een vergunning, wordt gelijkwaardigheid bevorderd en ins tuonalisering vermeden. De verwach ng is dat deze
adviserende en uitnodigende houding deuren opent
en kwaliteitsbevorderend is.

Centrum
Het centrum van Beverwijk ligt terecht gevoelig bij
de bewoners en bezoekers. Reac es en meningen
op sociale media zijn daar getuige van. Er is immers veel verloren gegaan. Maar nog veel moois is
behouden en veel miskend talent is aanwezig. Dat
betekent poten e. In het openbaar gebied wordt
veel geïnvesteerd, waardoor meer gevraagd wordt
van de rela e tussen de gebouwen en de ruimte. De
bereidheid van pandeigenaren een steentje bij te
dragen groeit. Een goed moment om het beeldkwaliteitsplan uit 2001 te herzien. Flankerend reclamebeleid ondersteunt de beeldkwalita eve mogelijkheden.
Wijk aan Zee
Wat voor het centrum geldt, geldt ook voor Wijk
aan Zee. Kenmerkende badplaatsarchitectuur is
verloren gegaan. Het belang van de beeldkwaliteit
in en voor Wijk aan Zee wordt onderkend. Voor
het dorp wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld, waarin welstandsaspecten voor ontwikkelgebieden zijn opgenomen en delen onder de Wet
beschermd dorpsgezicht vallen. Ook is een ar kel
Cultuurhistorie opgenomen, waarin de bescherming
en veiligstelling van cultuurhistorische waarden en
samenhangen met de ontwikkeling van het dorp als
badplaats en vissersdorp is geregeld.
Binnenduin
Binnenduin is een nieuwbouwwijk met hoge verwach ngen. Die verwach ngen zijn vastgelegd in de
structuurvisie uit 2006 voor het gebied. Het streven
was en is een wijk te maken met een gebiedseigen
karakter. Om de verwach ngen waar te maken en
het resultaat te behouden wordt voor Binnenduin
een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Daarin worden uitspreken gedaan over de architectuur en de
openbare ruimte. Het beeldkwaliteitsplan biedt een
kader voor de advisering, maar wordt bovenal ter
inspira e opgesteld. Zeker in de beginfase van een
nieuwe wijk is de waarde van een sterke basis met
een sterke beeldregie van groot belang. Als de wijk
eenmaal staat, kan hyet losgelaten worden.

OrganisaƟe
Het adviesteam bestaat uit ambtenaren. Door de
con nue aanwezigheid en het eigen zijn van de
‘couleur locale’ is het maken van een afspraak laagdrempelig, is con nuïteit geborgd en is de benodigde kennis voorhanden.
Nadrukkelijk wordt niet gesproken van een ‘toets’
of ‘commissie’. Toets impliceert een meetbaar kader
en commissie een ins tuut, terwijl het accent zou
moeten liggen op de dialoog en gelijkwaardigheid.
‘Advies’ en ‘team’ appelleren daaraan.
Welstandsexces
Hoewel het niet in de lijn der verwach ngen ligt,
zijn welstandsexcessen niet te voorkomen. Voor die
gevallen geldt een excessenregeling. De gemeente
hanteert bij het toepassen daarvan het criterium dat
er sprake moet zijn van een buitensporigheid in het
uiterlijk dat ook voor niet-deskundigen evident is
en dat a reuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit van
een gebied. Vaak hee deze betrekking op:
• Het visueel of fysiek afsluiten van een bouwwerk
van zijn omgeving.
• Erns g verval van bouwwerken.
• Het ontkennen of vernie gen van architectonische bijzonderheden bij aanpassing van een
bouwwerk.
• Armoedig materiaalgebruik.
• Toepassing van felle en (sterk) contrasterende
kleuren.
• Te opdringerige reclames.
• Een te grove inbreuk op wat in de omgeving
gebruikelijk is.
De gemeente kan dus op grond van deze criteria
beslissen over te gaan tot handhaving. Volgens de
jurispruden e blijkt dat toepassing van de excessenregeling een bijzondere behandeling vergt. Al jd zal
precies gemo veerd moeten worden waarom een
specifiek geval inderdaad beschouwd wordt als een
zodanig ingrijpend exces, dat handhavend optreden
geëigend is.

Overige gebieden op vrijwillige basis
Passend binnen de uitnodigingsplanologie en met
de wetenschap dat ‘de omgeving’ samen wordt
gemaakt, is een vrijwillig welstandsadvies mogelijk.
Een verzoek aan de gemeente om mee te denken
over kwaliteitsverbetering wordt ondersteund.

13

14

15

16

17

3

EVALUATIE
Beknopte historie
De oorsprong van aandacht voor de woonkwaliteit
en –omgeving ligt in de Woningwet, gepubliceerd
op 22 juni 1901 in het Staatsblad en in werking
getreden op 1 augustus 1902. Het doel van de Woningwet was om bouw en bewoning van slechte en
ongezonde woningen onmogelijk te maken en de
bouw van goede woningen te bevorderen. Bouwini a even werden voor het eerst door de overheid
aan regelgeving onderworpen.
Rond 1910 ontstaat sterke aandacht voor (toezicht
op) de esthe ek van nieuwbouw. Dit leidde tot de
oprich ng van schoonheidscommissies, de voorloper van de welstandscommissies. De commissie
werd gevormd door architecten, kunstenaars en
edelsmeden. Naast de esthe ek van gebouwen
werd stedenbouwkundige coördina e nagestreefd. Na de Tweede Wereldoorlog was de rol van
welstand in eerste instan e ondergeschikt aan de
enorme woningbouwopgave.
Sinds 1962 zijn gemeenten verplicht een welstandsbepaling op te nemen en een welstandscommissie
aan te wijzen. In reac e op groeiende kri ek op de
bureaucra e en de vermeende schimmigheid is per
1 januari 2003 de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Welstand is voortaan transparant, voorspelbaar en democra sch. Een welstandsnota werd per
1 juli 2004 verplicht en had tot doel de objec viteit
van adviezen te bevorderen en de aspirant-bouwer
meer rechtszekerheid te bieden over het bouwvoornemen. De adviezen van de welstandscommissie
dienen namelijk te worden gebaseerd op vooraf
gedefinieerde (gebieds)criteria. Daarbij werden
eisen gesteld aan de zi ngsduur van de leden, de
transparan e van het werken van de commissie en
jaarlijkse verantwoording middels een jaarverslag.

Welstandsnota Beverwijk juni 2004
De verplich ng uit 2004 hee geleid tot het opstellen van de Welstandsnota Beverwijk (raadsbesluit 2004/2583, vastgesteld op 28 juni 2004). Dit
welstandsbeleid van Beverwijk is opgesteld vanuit
de overtuiging dat de lokale overheid het belang
van een aantrekkelijk gebouwde omgeving dient
te behar gen. De gevels van gebouwen en andere
bouwwerken vormen samen de dagelijkse leefomgeving van de inwoners van Beverwijk. Dat betekent
dat de verschijningsvorm van een bouwwerk niet
alleen een zaak is van de eigenaar van het bouwwerk. Bij het opstellen van welstandsbeleid moet
een afweging worden gemaakt tussen individuele
vrijheid en algemeen belang. Een aantrekkelijke,
goed verzorgde omgeving verhoogt bovendien de
waarde van het onroerend goed en versterkt het
ves gingsklimaat.
Het welstandsbeleid uit 2004 was gericht op een
aantal doelen:
• het behouden en verbeteren van de kwaliteit
van historische karakteris eken
• het op een liberale wijze bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en vernieuwing
• het leggen van een basis voor duidelijkheid en
rechtsgelijkheid
Nota welstandsbeleid gemeente Beverwijk 2013
Vooruitlopend op de wetswijziging uit 2013 is de
welstandsnota van Beverwijk uit 2004 geëvalueerd.
Een aantal vragen gaf aanleiding tot herbezinning.
Hee welstandsbeleid eﬀect? Is welstandstoezicht
gewenst en nu g? Func oneert de welstandsnota?
En staat het middel in verhouding tot het doel?
De evalua e is in 2012 en hee onder meer tot de
volgende conclusies geleid:
• de adviezen zijn veelal niet gebaseerd op de
gebiedscriteria
• de adviezen zijn bondig en summier geformuleerd
• de adviezen leiden in de meeste gevallen tot een
verbetering van de beeldkwaliteit
• niet al jd duidelijk is of dit in het publiek belang
is
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Op basis van deze evalua e is onderzocht of het
wenselijk is dat de gemeente Beverwijk welstandsvrij wordt. Hiertoe is de gemeente na een uitgebreide analyse opgedeeld in 6 hoofdcategorieën,
23 subcategorieën en 207 deelgebieden, gebaseerd
op de mate van architectonische en / of stedenbouwkundige samenhang. De nieuwe indeling is een
enorme verbetering ten opzichte van de gebiedsindeling uit 2004.
Vervolgens is ingeschat wat de mogelijke eﬀecten zijn van de meest voorkomende ingrepen. De
gescha e impact is deels arbitrair en a ankelijk
van de beoordelaar. Bovendien ging het in de
voorbeelden overwegend over ingrepen die niet in
het bestemmingsplan passen. Dat betekent dat in
beginsel de ruimtelijke toets van grote waarde is
voor de ruimtelijke kwaliteit en de criteria daarvoor
zijn verwoord in een bestemmingsplan.
Met raadsbesluit INT-13-07768, vastgesteld op
19 december 2013, is de nota Welstandsbeleid
Beverwijk juni 2004 ingetrokken en is de Nota
welstandsbeleid gemeente Beverwijk oktober
2013 vastgesteld. Het besluit luidde daarnaast een
welstandsvrije periode voor de duur van twee jaar
in. Voor een zuivere me ng gold dit besluit voor
heel het grondgebied van Beverwijk.
Een belangrijk doel van het afschaﬀen van welstandstoezicht is de vermindering van de regeldruk. Daarnaast wordt een kostenbesparing nagestreefd, voor
zowel de aanvrager als de gemeente. De hoop is dat
de bouwac viteit toeneemt en dat meer architectonische diversiteit ontstaat.
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EvaluaƟecriteria
In het raadsvoorstel INT-14-15313 (vastgesteld op
5 februari 2015) is beschreven hoe het eﬀect te
meten:
1. voor wat betre de subjec eve eﬀecten in het
eerste kwartaal van 2016 de welstandsvrije periode van twee jaar te evalueren zonder vooraf
opgestelde criteria, door maximaal twaalf bouwobjecten voor te leggen aan twee gescheiden
panels, bestaande uit leken en professionals,
waarbij het lekenpanel bestaat uit raadsleden,
één raadslid per frac e, en waarbij het panel
met professionals bestaat uit een architect, een
stedenbouwkundige en een landschapsarchitect,
en
2. voor wat betre de objec eve eﬀecten het
verschil te meten van het aantal bouwini a even, het verschil in kosten voor de aanvrager en
de gemeente, het verschil in doorloop jd tot
vergunningverlening en het aantal ingekomen
meldingen.

ObjecƟef
Om het objec eve eﬀect van de welstandsvrije periode te meten, zijn alle welstandsplich ge aanvragen die hebben geleid tot een bouwvergunning van
2004 tot en met 2015 vergeleken op doorloop jd
(van oﬃciële aanvraag tot vergunningverlening) en
aantal en in de jd gezet. In totaal zijn 2467 aanvragen ingediend, waarvan 1814 welstandsplich g. 188
daarvan in de proefperiode zouden in de voorgaande jaren welstandsplich g zijn geweest. De volgende
conclusies zijn te maken:
• Het blijkt dat het aantal aanvragen per jaar op
hoofdlijn constant is gebleven ten opzichte van
de jaren ten jde van de welstandsnota. Uiteraard is een schommeling waarneembaar, zoals
in alle jaren.
• Van een kortere doorloop jd is geen sprake.
Sinds 2005 daalt de doorloop jd gestaag en is
sinds 2013 redelijk stabiel. De piek in de grafiek
is te verklaren door het bouwplan van het Meerplein.
• Het niet hebben van welstandstoezicht hee
een besparing opgeleverd van €25.000, bestaande uit het honorarium van de commissieleden
(€13.600), lidmaatschap van Federa e Welstand
(€1.400) en de ambtelijke ondersteuning
(€10.000). De laatste is indirect.
• Er zijn geen klachten binnengekomen.

SubjecƟef
De 188 aanvragen zijn vervolgens gerubriceerd
op meest beeldbepalende ingreep. Daaruit is een
keuze gemaakt waarin de diversiteit tot ui ng komt
en waarbij rekening is gehouden met de spreiding
over de gemeente. De bouwini a even zijn per
fiets bezocht. Het fietsen is een belangrijke manier
gebleken. Het gesprek gaat over veel meer dan de
selec e. Ac viteit gee een andere dynamiek en
op de fiets zie je zo veel meer. Bovendien wordt de
omgeving beter betrokken bij de beoordeling, mede
door het bewust worden van de verschillen en overgangen tussen de gebieden.
Op twee punten is afgeweken van de toetsingscriteria. Voor een betere representa viteit zijn 15 in
plaats van 12 ini a even beoordeeld. Daarnaast is
een derde groep toegevoegd. Aan acht brugklassers
is gevraagd of zij op hun manier een advies konden
geven over wellicht hun toekomst. Voor de vergelijkbaarheid kende iedere dag hetzelfde programma.
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Tijdens de fietsronden en informele gesprekken met
architecten en bewoners jdens de welstandsvrije
periode bleek nog een aantal zaken. De minder
geslaagde objecten pasten veelal niet in het bestemmingsplan, waarbij het eﬀect voor het totale ensemble (gebouw en omgeving) nega ef is. Dit is echter
een stap in het bouwproces voordat welstand in
beeld komt. Sommige plannen hadden wellicht beter gekund, maar voldeden evengoed aan redelijke
eisen van welstand. Dat riep de vraag op of voor incidentele gevallen een commissie en een welstandsnota opgetuigd moet worden, afgezet tegen het
hebben van vrijheid voor diegenen die het wel goed
doen. Daarnaast bleek met name bij architecten een
behoe e te bestaan aan welstandstoezicht, in wat
voor vorm dan ook. Dat hoe niet per se met regels.
Het gesprek erover is belangrijker dan vooraf vastleggen. Een gesprek nodigt uit en is meer dan regels
een verzoek om kwaliteit.
De professionals en de brugklassers hebben hun
adviezen als volgt verwoord:
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Maike van SƟphout, landschapsarchitect
Het is niet meer van deze jd een vaste commissie
met een stevig mandaat in te stellen. Het advies
is te werken aan een pool van experts die zich per
vraagstuk kan uitspreken over de gevolgen van de
investering in Beverwijk.
Rob van der Velden, stedenbouwkundige
Een welstandscommissie had op details verbeteringen kunnen brengen. Op basis van de rondgang en
de proefperiode ‘lijkt alles goed te gaan’.
Werk volgens Arnhems model: een welstandsnota
samen met een Team Welstand en Monumenten,
voor bijzondere opgaven bestaat een kwaliteitsteam.

Svetla Stefanova, architect
Vooral bij nieuwbouwprojecten is een kwaliteitsteam aan te raden. Deze is dynamischer dan een
welstandscommissie. Daarnaast kan een bestemmingsplan gedetailleerder worden opgesteld, waar
nodig aangevuld met een beeldkwaliteitplan.
Brugklassers
‘Zoveel mensen, zoveel meningen.
Vrijheid is belangrijk, maar het is goed als de kwaliteit van de stad wordt bewaakt.’

PresentaƟe in Cie INFO 22 september 2016
De bevindingen zijn in de commissie INFO gepresenteerd, inclusief een presenta e van landschapsarchitect Maike van S phout. De algemene tendens
was dat de proef geslaagd was en dat het omgezet
kan worden in beleid. Een beeldkwaliteitsplan kan
waar nodig ondersteuning bieden. Verminderde
regeldruk, meer vrijheid voor de ini a efnemer en
flexibiliteit staan hoog in het vaandel.
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BIJLAGEN
bladzijde
geëvalueerde objecten 26
verslag lekenpanel en profpanel 64
advies Maike van S phout 71
advies Rob van der Velden 82
advies Svetla Stevanova 86
adviezen brugklassers 88
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Bankenlaan e.o.
gebiedsindeling
X
deelgebied
X
samenhang
X
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Begijnenstraat 22a
gebiedsindeling
C3
deelgebied
1.22
samenhang
geen
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gevelwijziging en plaatsen dakkapel op voordakvlak

2013

2013
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Beverhof
gebiedsindeling
C3
deelgebied
1.22
samenhang
geen

2011
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het revitaliseren van het winkelcentrum
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2016

2016
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Beverhof
gebiedsindeling
C3
deelgebied
1.22
samenhang
geen
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het revitaliseren van het winkelcentrum
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Breestraat 81
gebiedsindeling
C2
deelgebied
1.20
samenhang
redelijk

2014

40 2015

het vervangen van bestaande gevelreclame
minimum thickness 2 mm
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Coating:
Surface Aluminum sheet coated with
Primer for Aluminum
Green ABN-AMRO: 457G5
Sikkens Coatings ONLY

Colors:
Green: PMS 3282
Yellow: PMS 123
Gray: PMS Cool Gray 8
White

2x

Logo:
thermofolded with negative molding
Illumination:
Letters ABN AMRO and logo are illuminated from the inside

MATERIALS
1.

ALUMINUM COATED

2.

POLYCARBONATE TRANSLUCENT YELLOW

3.

ACRYLIC TRANSLUCENT YELLOW / GREEN
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Hendrik Burgerstraat 8
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deelgebied
3.4
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hoog
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plaatsen 3 dakkapellen, wijzigen gevel
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Julianaweg 85
gebiedsindeling
L1
deelgebied
13.3
samenhang
weinig
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Koos Speenhoﬄaan 30
gebiedsindeling
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hoog
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het plaatsen van een erker
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Melis Stokelaan 25 - 33
gebiedsindeling
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hoog
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het verbouwen en uitbreiden van een winkelpand
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hoog
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Wijkermeerweg 36
gebiedsindeling
P2
deelgebied
9.3
samenhang
weinig

2012

62

het oprichten van een bedrijfspand

2015

2015
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Verslagen evalua e welstandsvrij bouwen,
een rondleiding langs 15 verschillende objecten
Lekenpanel

Profpanel

Aanwezig
dhr. S. Krotjé (PvdA)
mw. H. Niele (CDA)
dhr. P. Heinink (VVD)
mw. C.C. Bilars-Don (Gemeentebelangen)
dhr. C.J. Vroonhof (GroenLinks)
mw. C.G. van Weel-Niesten (wethouder)
dhr. F. Schweitzer (cultuurhistoricus)
dhr. A. de Boer (stedenbouwkundige Beverwijk)
mw. S. van Anrooij (verslag)

Aanwezig
dhr. R. van der Velden (Atelier Dutch)
mw. M. van S phout (DS landschapsarchitecten)
mw. S. Stefanova (Stefanova Architecten)
dhr. A. de Boer (stedenbouwkundige Beverwijk)
mw. S. van Anrooij (verslag)

Alkmaarseweg 148
vergroten pand en vernieuwen erfafscheiding
De heer De Boer merkt op dat er niet op basis van
de vergunning gebouwd is, maar dat is een ander
vraagstuk dan waar nu naar gekeken wordt.
Niemand vindt deze verbouwing een voorbeeld van
fraai bouwen. Toegegeven wordt dat de nieuwe
erfafscheiding beter is dan de vervallen schu ng,
echter de materiaalkeuze, de manier van bouwen en
het niet in balans zijn van de serre, blijven het pand
nog steeds een ‘lelijke’ uitstraling geven.
Gruwelijk lelijk zegt Heinink. De aluminium schuiframen geven volgens hem een goedkope uitstraling. Mevrouw Bilars-Don ziet wel poten eel in het
pand, met mooi stucwerk en een mooi aangelegde tuin kan het volgens haar een beauty van een
perceel worden. Het is nu buiten propor e en met
goedkope materialen gebouwd.
De heer Krotjé merkt op dat als alles met bakstenen
gebouwd had geworden, er niet veel aan de hand
was geweest. Mevrouw Niele vindt het erg lelijk
en noemt het een allegaartje en denkt ook dat het
door jaren heen alleen maar lelijker wordt.

Hier is anders gebouwd dan dat er vergund is. Eigenlijk is hier niet gehandhaafd. De tekening was een
stuk charmanter. Niet groter dan vergund, dus er is
geen exces. Ontduiken van spelregels. De uitkomst
kan geen toets zijn voor welstandsvrij bouwen; de
tekening die is ingediend wel.
Het valt de deskundigen op dat er aan de zijkant
van het pand drie regenpijpen zijn geplaatst die
halverwege eindigen, waardoor het regenwater niet
goed wordt afgevoerd. Ook dit zal onder handhaving
vallen. De openbare ruimte kan op deze wijze niet
goed worden schoongehouden.
Dhr. De Boer zal voor de evalua e de uitvoering van
de verbouwing schrappen maar de tekening wel
meenemen.

Bankenlaan eo
oprichten woningen
Het perceel waarnaar gekeken wordt is het enige
dat welstandsvrij gebouwd is op het rijtje. Het is een
‘pasklaar’ huis. Het huis past goed binnen de rij van
andere huizen en er worden verder geen opmerkingen over geplaatst.
64

De deskundigen vinden de woning vrij tradi oneel.
Waarschijnlijk een cataloguswoning. De bewoners
zullen erg blij zijn met de woning; een architect minder. Het zou leuk zijn als er op de kavels iets ‘uitdagender’ zou worden gebouwd.

Mw. Van S phout vindt de sloot aan de voorzijde
van de kavels een mooi overblijfsel van wat geweest
is.

Begijnenstraat 22a
gevelwijziging en plaatsen dakkapel op voordakvlak
De (kleine) ramen zijn achter de trespa platen vandaan gekomen en zaten dus al in het pand.
Mevrouw Niele zou het mooi vinden als de stenen
muur dezelfde kleur zou krijgen als die van de buren. Dan is er eenheid en ogen de panden rus ger.
Wonen in het centrum wordt vanuit de gemeente
ges muleerd, dus het creëren van deze woning is
ook nog func oneel.
Er is volgens de heer Schweitzer gebouwd met respect voor het pand. De historische kleinschaligheid
van de binnenstad van Beverwijk is behouden.
Mevrouw Van Weel weet dat door de plaatsing van
de dakkapel er een hele nieuwe zelfstandige woning
is gecreëerd. De voordeur is nog een object dat
aangepast moet worden, dan hee het een eenduidige uitstraling dat perfect passend is binnen de
omgeving.

Mw. Van S phout vindt het goed dat de kapel niet
geheel is uitgevuld over de gehele bovenkant. Het
behoudt de karakteris eke uitstraling op deze manier. Het past goed binnen de s jl van de straat. Het
credo in deze straat zou moeten worden dat je het
net even anders doet dan de buurman. De samenhang zit dan in de diversiteit.
Dhr. Van der Velden ziet deze revitalisa e van het
centrum ook als een zet aan de gemeente om de
ondernemers aan te sporen de voorgevels van de
winkels een li te geven. De gemeente zou de ondernemers een goedkope lening kunnen bieden als
ze binnen zes maanden de revitalisa e zelf hebben
uitgevoerd.

Beverhof
het revitaliseren van het winkelcentrum
Iedereen vindt deze revitalisa e een goede verbetering. De zwaarheid is uit het gebouw gehaald; het
is luch g en aantrekkelijk geworden. De kleuren zijn
mooi en passen goed in de omgeving.
De draaideuren aan de voorkant zijn volgens de
heer Heinink echter te klein. Ook zou hij de zijkant
wat sprekender willen zien. Bijvoorbeeld door
a eeldingen cq impressies van het interieur aan te
plakken, in plaats van de kale muren die er nu zijn,
die overigens bijna aanze en tot het plaatsen van
graﬃ .
De heer Krotjé vindt vooral het verluch gen van het
dak een grote posi eve verandering aan het straatbeeld. Het is netjes gedaan.

De deskundigen vinden deze revitalisering goed
gelukt. De dakrand past goed bij de Sint Agathakerk.
Het geheel hee een chiquere uitstraling gekregen.

Breestraat 85
het vervangen van bestaande gevelreclame
De heer Vroonhof vindt dat de nieuwe gevelreclame
goed is uitgevoerd. De rest van de Breestraat oogt
rommelig en af en toe zelfs schreeuwerig, maar
deze losse le ers en logo stralen rust uit.

Goede uitvoering van ABN AMRO vindt een ieder.
Binnen de schreeuwerige uitstraling die de rest van
de Breestraat hee , is dit een mooi voorbeeld van
hoe het kan zijn.
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De rest van de aanwezigen is ook van mening dat
deze reclame rus g oogt en mooi past op de gevel.

Mw. Van S phout merkt op dat in Florence de
winkelstraten zogenaamde ‘fluistergevels’ kennen,
waarbij de winkeliers erg terughoudend zijn in de
gevelreclame. Omdat iedereen dat doet, oogt het
rus g en s jlvol.
Mw. Stefanova vraagt of Beverwijk een reclamebeleid kent, waarbij de gevelreclame bijv. plat op de
gevel moet staan en niet dwars. Dhr. De Boer meldt
dat gemeente Beverwijk daar beleid in hee maar
dat hee losgelaten.

Hendrik Burgerstraat 8
plaatsen 3 dakkapellen, wijzigen gevel
Bij dit pand legt de heer De Boer uit dat het hier niet
gaat om het volume van de dakkapel, maar om de
vormgeving, materiaalkeuze en de kleur. Omvang
van een project is namelijk een bestemmingsplanvraag.
De heer Schweitzer is van mening dat de bouw ook
anders aangepakt had kunnen worden door binnen
het volume van het pand te blijven en vanuit de
hoeken het voordakvlak door te trekken, met als gevolg dat de zijgevel wat meer omhoog zou worden
gehaald. Op zo’n manier kun je binnen de pannen
blijven, ander materiaal gebruiken en was het eﬀect
anders geweest.
Mevrouw Bilars-Don vindt de kapellen niet storend.
De heer Heinink vindt de dakkapel aan de voorkant
niet storend, aan de zijkant lijkt het voor de buren
wat las ger. Die dakkapel kijkt uit op de badkamer
en het toilet van de buren. De eigenaren van de
dakkapel zouden matglas in de ramen ze en, maar
dat is niet gedaan. Als het overlast voor de buren
oplevert, moet daar wel iets mee gedaan kunnen
worden, maar dat valt niet onder welstandstoezicht.

Dhr. Van der Velden vindt de kapel aan de zijkant
qua omvang zich niet verhouden tot huis en omgeving. Als de kapellen in een donkere kleur zouden
worden geschilderd, zou het al meer passen in de
rest van de straat. Vraagt zich ook af of de varia e in
balkonhekkeuze en kozijnkleuren goedgekeurd is.
Mw. Stefanova is ook van mening dat de verhoudingen niet kloppen. De zijdakkapel had zich moeten
verhouden tot de kapellen aan de voorkant. Amstelveen kent een regel bij kruimelgevallen waarbij bij
aanvraag van kapellen voor een plat dak, standaard
het op llen van een nok vergund wordt. Dit gee
uniformiteit. Vraagt zich af of gemeente Beverwijk
ook een kruimelgevallennota kent. Dhr. De Boer antwoordt hierop beves gend. Mw. Stefanova las in de
oude nota ook over ensembles. Zou zich voor kunnen stellen dat de eigenaren in dit geval erop gewezen kunnen worden dat de woningen in ensembles
zijn gebouwd en dat de woningen in de oude ensembles jl terug moeten worden gebracht, als het
gaat over hekken, ramen, kozijnen. De dakkapellen
laten uitvoeren o.b.v. de kruimelgevallen en de rest
terugvallen op de ensembles. Mw. Stefanova zou de
eigenaren niet de vrije hand laten geven.

Julianaweg 85
gedeeltelijk uitbreiden van een woonhuis achterzijde
Bij dit perceel gaat het om de achterkant. Ook aanbouwen aan de achterzijde viel onder de welstand.
Verbouwingen of veranderingen kan nadrukkelijk
invloed op de beleving van omwonenden hebben.
Het gezicht vanuit de tuin of de woonkamer kan
beïnvloed worden.
Dit laat duidelijk zien dat het situa oneel bekeken
moet worden. In dit geval zijn er geen achterburen
en zal niemand aanstoot nemen aan de uitbreiding.
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Om de discussie op gang te brengen, is in de evalua e ook deze uitbreiding meegenomen. De uitbreiding aan de achterzijde zou welstandsplich g zijn
geweest, ook al is de uitbreiding niet zichtbaar.
Dhr. Van der Velden snapt dit wel, omdat het gaat
om het collec ef belang in plaats van het persoonlijk belang.
Het pand ziet er mooi opgeknapt uit en past goed in
de omgeving.

Koos Speenhoﬄaan 30
het plaatsen van een erker
In de Broekpolder zijn bij aanvang van de bouw al
veel op es vergund, maar zijn niet al jd meteen
meegebouwd. Deze erker was daarentegen geen
op e en is later ontstaan.
Zou mooi zijn als de buurman deze erker ook zou
bouwen, vindt de heer Heinink, dan zouden de
boeidelen doorgetrokken kunnen worden. De heer
Vroonhof vindt het zeker niet verkeerd, het bovenste boeideel had iets smaller gekund en afwachten
is wat de rest gaat doen.

Wat opvalt is de regenpijp.
Mw. Stefanova vindt dat uitbouwen al jd de toon
ze en binnen een straat. Hier past de erker goed in
de omgeving. De uitvoering had sub eler gekund,
maar verder ziet het er prima uit. De bakstenen zijn
prak sch hetzelfde als het huis.

Melis Stokelaan
het plaatsen van diverse bergingen in de voortuin
Aan de zogenaamde privékant van de woningen is
geen ruimte voor bijgebouwen cq bergingen, zodat
deze aan de straatkant staan. Staat in het bestemmingsplan aangegeven, dus is in overeenstemming
met de verleende vergunning. De architect hee
hier rekening mee gehouden en hee robuuste
gebouwde afscheidingen gemaakt, ondersteund
door de coniferen. Maar hoe passen de verschillende bouwsels in de omgeving? Alle bewoners hebben
gekozen voor een andere uitvoering van een berging.
De heer Schweitzer merkt op dat, nu alles groen is
en de coniferen de bergingen aan het oog on rekken, er niet veel aan de hand is. Mocht het groen
wegvallen, dan kunnen de verschillen aan bouwsels
nog wel eens een probleem gaan vormen.
De heer Vroonhof vindt het geheel nogal rommelig
overkomen en daar is de rest het wel mee eens.

Het bestemmingsplan laat schuurtjes toe aan de
voorzijde van de woningen. Er is een robuust kader
neergezet met de pergola’s en de coniferen.
Mw. Van S phout vindt de robuuste uitstraling een
mooie oplossing. Vind wel dat er gekozen is voor
hoge coniferen en vraagt zich af of dit in het bestemmingsplan is vastgelegd. Normaal geldt de regel
dat een bouwwerk/bomen/heester niet hoger mag
zijn dan 1.20 m. Het oplossend vermogen wordt
heel goed ingevoeld, behalve bij de woning waarbij
er drie plantenpo en in plaats van coniferen geplaatst zijn. De uniformiteit is daar nu weg.

Oostertuinen
slopen duplexwoningen en oprichten 17 woningen
De heer Krotjé vindt deze woningen er prach g uit
zien; mevrouw Van Weel vindt de lijsten net even
te sterk aangezet, maar dat hee wel weer wat. Het
zijn huizen met een grote mond! Het gee een warme uitstraling, om niet te zeggen: gezellig.
Mevrouw Bilars-Don vindt dat deze bouw een posief eﬀect op de omgeving hee en is tevreden.

Dhr. Van der Velden merkt op dat hij dit vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet een project vindt dat
past binnen de omgeving.
Mw. Stefanova vindt de huizen prima, alleen de
uitvoering is wellicht iets drama sch met de dikke
s jllijsten en ver cale dakpannen.
Mw. S phout vindt de leefomgeving erg schraal.
Er zit veel aandacht in het gebouw maar een stuk
minder in de buitenruimte. Het lijkt alsof er geen
budget is vrijgemaakt voor de openbare ruimte. De
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voortuinen worden overgelaten aan de huurders en
dat ziet er dan heel armzalig uit. Je kunt de openbare ruimte wel weer gelijktrekken door eenzelfde
hagen te planten of muurtjes neer te ze en. Je
hebt dan meteen voor de komende vij ig jaar meer
kwaliteit.
Dhr. Van der Velden vindt dat, met uitzondering van
de dakranden, de panden er mét welstandscommissie niet beter uit hadden komen te zien.

Plantage 6
het verbouwen en uitbreiden van een winkelpand
Het gebouw is door de uitbreiding ‘ingepakt’, maar
de kolommenstructuur is voor een deel behouden
gebleven. De nten blauw en oranje springen eruit
en uiteraard stemt de heer Heinink hier volledig
mee in!

Mw. Van S phout vraagt zich af waarom er voor zo’n
enorm afwijkende baksteen is gekozen. Het oogt nu
enorm armoedig. Het is een mengelmoes van s jlen
en het lijkt onaf.
Mw. Stefanova snapt wel dat het las g is om een
bijpassende steen te vinden.
Dhr. Van der Velden vindt ook het metselwerk en
de voeg niet goed gelukt. Ook de afwerking van de
regenpijpen is niet fraai.
Dhr. De Boer vertelt dat gedeelte waar de deskundigen opmerkingen over maken, gebouwd is met
akkoord van de welstandscommissie. Het gedeelte
waar het om gaat en waar de deskundigen geen
opmerkingen over hebben, is gebouwd zonder
welstand. Er was een goed overleg met de architect,
die openstond voor de opmerkingen van gemeente
Beverwijk.

Prins Bernardlaan 1a
het wijzigen van de gevels
De heer Heinink vindt het een groot huis op een te
kleine kavel. Had best een stukje naar achter gekund, gezien de groo e van de achtertuin.
Iedereen is van mening dat deze wijziging prima
gelukt is en zelfs beter oogt dan de nabij liggende
percelen die niet welstandsvrij zijn gebouwd.
Mevrouw Van Weel: mooie overgang van wat er ooit
was naar nu qua sfeer in de omgeving. De gevel is
modern, maar het hee ook een kustuitstraling wat
prima past in de omgeving.
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Mw. Stefanova: groot contrast met de omgeving,
maar vanwege mooie detaillering valt het niet uit de
toon. S jlvol verbouwd en goed gebruik van groen
in de voortuin.
Mw. Van S phout ziet dat de heesters en overige
beplan ng nu nog jong is, maar dit zal in de loop der
jaren dezelfde bandbreedte krijgen als de ernaast
gelegen voortuin. Vraagt zich af of de architect dit zo
bedoeld hee . De kracht zit hier in de eenheid van
tuinen.
Dhr. Van der Velden merkt op dat het in de
Welstandsnota gaat over de inpassing in de omgeving, vorm, kleurstelling van de bouwwerken,
e.d. maar dat er niet wordt gekeken op tuinniveau,
terwijl het groen, de beplan ng en de openbare
ruimten wel mee doen in het algehele straatbeeld.
Juist dit zorgt voor de binding en de samenhang van

een buurt.
Mw. Van S phout denkt derhalve dat een
welstandscommissie op tuinniveau meer eﬀect sorteert dan een welstand op gebouwniveau.

Van Ogtropweg
het wijzigen van de gevels
Het pand is verbeterd ten opzichte van wat het was,
maar het is uiteindelijk vrij horizontaal en het pand
is niet in evenwicht. Zal waarschijnlijk ook weer een
kostenkwes e zijn geweest is de gedachte van de
meerderheid van het team. Toch een gemiste kans.
De heer Krotjé vindt het verder prima. Mevrouw
Niele vindt het ook oké, maar krijgt er geen warm
gevoel bij. Het pand hee een sanatoriumuitstraling
gekregen.

Mw. S phout vindt de woning erg anoniem. Je
ziet niet dat erin gewoond wordt. Aan de voorkant
wordt ook niets benut dat bedacht is. De bewoners
geven niets terug aan het dorp, omdat ze er niet
permanent wonen. De s lte van de gevel is kenmerkend. Als Welstand kan je hier niets aan doen. Als
gemeente zou je eventueel kunnen vragen om iets
aan de tuin te doen. Het wordt een soort capsule in
de buurt en steekt uit.
Mw. Stefanova vindt het geen sprekend gebouw en
er staat ook niet duidelijk wat het is.
Dhr. Van der Velden vindt het inderdaad ook een
heel gesloten gebouw, maar vindt het wel een verbetering ten opzichte van hoe het was.

Voorstraat
het oprichten van 12 woningen
Hier worden vanaf week 13 drie blokken van vier
woningen gebouwd met iedere blok zijn eigen kleur,
eigen kleur dakjes, andere kleur dakpannen in aarde nten.
Een mooi project in een lelijke omgeving is het algemene gevoel.

In de Voorstraat is nog weinig te zien; zelfs het
bouwbord ontbreekt. De deskundigen vragen zich
af voor wie er gebouwd wordt. Is het bestemd voor
Wijk aan Zeeërs, of voor mensen van buitenaf? De
ligging is voor surf- en zeelie ebbers is uniek, verder is het niet uitnodigend wonen.
Dhr. De Boer hee geen zicht op de kopers. Gee
wel aan dat de woningen met een eigen parkeerplaats komen; belangrijk voor Wijk aan Zee.
Mw. Stefanova merkt op dat ze geen meerwaarde
ziet in de verschillende kleuren dakpannen.

Wijkermeerweg 36
het oprichten van een bedrijfspand
Mevrouw Bilars-Don vindt het pand erg netjes
en prima passen binnen de omgeving en de heer
Vroonhof vindt het een keurig gebouw. Dit is een
prach g voorbeeld van de posi eve ontwikkeling
van het industriegebied. Het ziet er in zijn simpelheid mooi uit.

Het bedrijfspand is prima. Mw. Van S phout vindt
het jammer dat het fenomeen hekwerk niet is opgelost.
De heer V.d. Velden merkt op dat dit opgelost kan
worden door een oplopende wal met een grote
betonnen wand. Je kunt er met de auto niet in of uit
en dat is waar het om gaat.
Voor een bedrijventerrein is dit een prach g pand.
Mw. Van S phout is van mening dat in dit bedrij69

venterrein de context mist. Als je hagen van twee
meter breed neer zou ze en, dan worden de ‘lelijke’
bedrijven ingebed. Of één groene middenberm. De
openbare ruimte zou hier de verbindende factor
moeten zijn.

voorzich ge conclusie van het ‘lekenteam’
De heer Schweitzer is naar aanleiding van de route
van vandaag van mening dat je voor nieuwbouwprojecten geen Welstandscommissie nodig hebt. Hij
hee prach ge projecten gezien die Welstandsvrij
gebouwd zijn en die voldoen aan de Welstandscriteria. Waar het uiteindelijk om gaat zijn de kleinere
verbouwingen als de dakkapellen. Je ziet dat daar
de veelvormigheid en kleurstelling wat Welstandsadvies kan gebruiken. Het zijn meestal de kleinere
veranderingen, zoals dikkere s jlen, afwijkende
boeidelen, die irrita es opwekken. Een Welstandscommissie kan hier dan uitkomst bieden. Maar om
voor zo’n klein percentage van afwijkingen een complete commissie op te ze en is discutabel.
De heer Heinink is zeker niet geschrokken van wat
hij deze dag gezien hee en hij ziet weinig reden om
het welstandsvrij bouwen niet voort te ze en. Er
is een hoop projecten gebouwd met advies van de
Welstandscommissie, die niet bepaald geslaagd te
noemen zijn.
Hier is een ieder het roerend mee eens.
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%FEJTDVTTJFJTXBUFFO#FWFSXJKLTFCFESJKWFOUSBBUJT%FIVJEJHFJTOJFUPOEFSTDIFJ
EFOEWBOBOEFSFCFESJKWFOTUSBUFOJO/FEFSMBOE
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%FPQFOCBSFSVJNUFCFQBBMUWBOIFUCFFME EVTEFPWFSIFJEIFFGUFFOHSPUFSPM
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,MFJOF WFS CPVXJOHFO
#FFME
8JKLIFFGUIFUCJK[POEFSFEBUIFUEBLPPLJOWMPFEPQEFLXBMJUFJUWBOEFMFFGPNHFWJOH
IFFGU PNEBUKFIPPHPQIFUEVJOPQFOCBSFSVJNUFIFCU

#FUSPLLFOIFJE
#JOEJOHJOLMFJOFVJUCSFJEJOHFOHFCSVJLFOPNFFOBBOUBMHFNFFOTDIBQQFMJKLFLXBM
JUFJUFOPQUF[FUUFO[PBMTSFHJFPQFSGBGTDIFJEJOHFO,VOKFFFOWWFTUJNVMFSFO ,BOFFO
1PMFOIPUFMHFBEPQUFFSEXPSEFOEPPSEFCVVSU 8BULBOEFHFNFFOUFEPFOPNEJUUF
GBDJMJUFSFO OBBSEFFJHFOBBSUPFFJTFOTUFMMFOPWFSJOCFEEJOHJOEFPNHFWJOH

#JPEJWFSTJUFJU FOFSHJFFOLMJNBBUPQHBWF
0PLJOEFLMFJOTUFOJFVXCPVXTUJNVMFSFOFOGBDJMJUFSFOWBOEF[FBTQFDUFO

#FWFSXJKLTLBSBLUFS
%FEJTDVTTJFJTXBUFFO#FWFSXJKLTFLMFJOFWFSCPVXJOHCJKESBBHUBBOIFUTUFEFOCPV
XLVOEJHLBSBLUFSEBUHFLFONFSLUXPSEUEPPSLMFJOFHFCPVXFOEJFJODPOUSBTUTUBBONFU
IFUHSPUFMBOETDIBQFOEFHSPUFJOEVTUSJFPQEFIPSJ[PO
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0PLJOEFLMFJOTUFOJFVXCPVXTUJNVMFSFOFOGBDJMJUFSFOWBOEF[FBTQFDUFO

8JKLIFFGUIFUCJK[POEFSFEBUIFUEBLPPLJOWMPFEPQEFLXBMJUFJUWBOEFMFFGPNHFWJOHIFFGU PNEBUKF
IPPHPQIFUEVJOPQFOCBSFSVJNUFIFCU
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6JUCPVX
#FFME
8PSEUVJUHFWPFSEXBUPQUFLFOJOHTUBBU (FNFFOUFNPFUEFVJUWPFSJOHWBOIBBSFJHFO
SFHFMTCFXBLFO CFUSPVXCBBS[JKO6JUCPVXOPPJUMPT[JFOWBOJOSJDIUJOHWBOEFUVJOFO
EFTUSBBU

#FUSPLLFOIFJE
#JKVJUCSFJEJOHFOHBBUIFUCJKOBBMUJKEPWFSFSGHSFO[FO EFHFOFEJFEFVJUCPVXXJM
IFFGUUFNBLFONFUFSGHSFO[FOFONPFU[JKOCVSFOFSCJKCFUSFLLFO*OEJUHFWBMIBEEF
VJUCPVXFOIFUBBOQBLLFOWBOEFLSVJTJOHPQFMLBBSBGHFTUFNELVOOFOXPSEFO%F
HFNFFOUFIFFGU[JDIUPQHFMJKLUJKEJHIFJE

#JPEJWFSTJUFJU FOFSHJFFOLMJNBBUPQHBWF
&MLFVJUCPVXFOIFSJOSJDIUJOHWBOIFUUFSSFJONPFU[JKOCJKESBHFMFWFSFOBBOEFBTQFDU
FO PNIFUIPPGEHFCPVXPQEJUWMBLUFWFSCFUFSFO

#FWFSXJKLTLBSBLUFS
%FEJTDVTTJFJTXBUFFO#FWFSXJKLTFVJUCSFJEJOHJT8BBSJOLBOIFU[JDIPOEFSTDIFJEFO
WBOFFOVJUCPVXFMEFSTJO/FEFSMBOE
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8LWERXZGLHELMGUDDJWDDQGHHQHUJLHRSJDYH

'RRUEXXUWEHWURNNHQKHLGELMHHQGHUJHOLMNHVLWXDWLH YRRUGDWGHXLWERXZJHPDDNWZHUGELMGH]HRQGHUQHP
HU NDQGHVRFLDOHELQGLQJYHUJURRWZRUGHQGRRUXLWRYHULQJYDQKHWSURMHFW
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Evaluatie welstandsvrij bouwen Beverwijk
Rob van der Velden
stedenbouwkundige Atelier Dutch

Inleiding
Op 29 april is met de fiets een rondgang gemaakt langs een selectie van projecten in Beverwijk, welke in de
welstandsvrije periode zijn ingediend/gerealiseerd. Ter voorbereiding daarop zijn de volgende stukken
doorgenomen:
- Resumé - Architectonische kwaliteit, concept discussienota (actualiseren welstandsnota Beverwijk), M. Musch, d.d. 3-9-‘12

- Nota Welstandsbeleid Gemeente Beverwijk, evaluatie welstandsbeleid en beschrijving
- stedenbouwkundige en architectonische karakteristiek, gemeente Beverwijk, d.d. 10-2013
- Raadsvoorstel – Nota Welstandsbeleid, d.d. 10-2013
- Raadsvoorstel – evaluatiecriteria welstandsvrij bouwen, d.d. 9-12-2014
- Te evalueren objecten, d.d. 03-2016

- Welstandsplichtige objecten 2014-2015, d.d. 03-2016
Bij de rondgang langs de projecten is bij beoordeling uitgegaan van de evaluatiecriteria zoals vastgesteld in
februari 2015 (Raadsvoorstel – evaluatiecriteria welstandsvrij bouwen, d.d. 9-12-2014). Ten eerste worden
bouwplannen op hun eigen merites beoordeeld: vorm, kleurstelling, materiaalgebruik en inpassing in de
omgeving. Voorts worden de bouwplannen aan de hand van de volgende stellingen beoordeeld:
- welstandsvrij bouwen leidt tot aantasting van beeldkwaliteit
- welstandsvrij bouwen leidt tot ontwerpen die beter aansluiten bij de wensen van de burger
- welstandsvrij bouwen versnelt het bouwtempo en leidt tot kostenbesparingen
- welstandsvrij bouwen betekent strengere eisen in het bestemmingsplan
- welstandsvrij bouwen moet zowel binnen als buiten de bebouwde kom

- welstandsvrij bouwen verdient de voorkeur
Los van het feit wat de ruimtelijke en architectonische kwaliteit van de geselecteerde projecten is, is bij elk van
de bekeken projecten voor mij de vraag geweest ‘wat de Welstandscommissie geadviseerd zou hebben?’. Zou
de inbreng van een Welstandscommissie tot een ander en/of beter plan hebben geleid? Verder is getracht
inzicht te krijgen in het proces waarlangs de geselecteerde projecten tot realisatie zijn gekomen, en hoe dit
proces heeft bijgedragen aan de ruimtelijke en architectonische kwaliteit. Mijn evaluatie betreft dan ook (1) de
intrinsieke kwaliteit van de projecten, en (2) aanbevelingen voor het proces en beleid ten aanzien van de
ruimtelijke kwaliteit.

82

Conclusie rondgang langs projecten
De eerste conclusie is dat alle beschouwde projecten de ‘toets der kritiek’ kunnen doorstaan. Er zijn geen
projecten gerealiseerd die een negatief advies hadden moeten krijgen. Enige uitzondering is het project
Alkmaarseweg 148, maar daarvan is de conclusie dat het anders is uitgevoerd dan ingediend/vergund. De
evaluatie van het uitgevoerde wordt dan ook niet meegenomen. Op basis van de bekeken projecten kan de
conclusie zijn dat het afschaffen van de Welstandcommissie niet tot excessen heeft geleid danwel tot een
verslechterde ruimtelijke kwaliteit.
Voor alle bekeken projecten geldt derhalve dat…:
- deze voldoende intrinsieke kwaliteit hebben (vorm, kleurstelling, materiaalgebruik en inpassing in de
omgeving)
- deze niet leiden tot aantasting van beeldkwaliteit
- deze beter aansluiten bij de wensen van de burger, aangezien er van uitgegaan mag worden dat de projecten
ten minste voldoen aan de eigen kwaliteitsambitie en niet, tegen de eigen wensen in, zijn aangepast aan de
aanbevelingen van Welstand.
Bij elk van de projecten is voorts voor mij de vraag geweest ‘wat de Welstandscommissie geadviseerd zou
hebben?’. Zou de inbreng van een Welstandscommissie tot een ander en/of beter plan hebben geleid? Mijn
conclusie is dat bij ieder project inbreng van een Welstandcommissie tot enige verbetering geleid zou kunnen
hebben. Aanpassingen in het ontwerp zouden naar mijn mening tot enkele details beperkt gebleven zijn. De
projecten hebben ieder voldoende ruimtelijke kwaliteit en zouden hooguit iets beter zijn geworden.
Een beperkte invloed van de Welstandscommissie hangt samen met datgene waarop de Welstandscommissie
mag/kan toetsen. Het Welstandsbeleid van Beverwijk schrijft voor dat alleen het object zelf beschouwd mag
worden (dus niet de stedenbouw of openbare ruimte). Als voorbeeld noem ik het project Oostertuinen (17
won.). Dit project heeft op objectniveau zeker ruimtelijke kwaliteit. Echter, wanneer naar de stedenbouwkundige
context wordt gekeken (karakter van de buurt, aard van de architectuur in de buurt, openbare ruimte, etc.) zou
de ontwerper wellicht tot een ander ontwerp zijn gekomen. Met het juiste toetsingskader en het juiste mandaat
van de toetser van de ruimtelijke kwaliteit zou hier een hogere ruimtelijk kwaliteit bereikt kunnen zijn. In zekere
zin geldt dit ook voor het project Voorstraat (12 won.). Dit project is nog in aanbouw (dus moeilijk te evalueren),
maar op basis van de stukken kan de conclusie zijn dat hier in stedenbouwkundige zin een beter plan mogelijk
was geweest. Het lijkt erop dat in dit proces niet de discussie heeft plaatsgevonden over de betekenis die de
stedenbouwkundige inpassing en openbare ruimte voor het dorp kan hebben, en welke architectuur bij het dorp
hoort. Dit plan is vooral ‘een oplossing voor zichzelf’.
Tijdens de rondgang heeft het mij verder geïnteresseerd langs welk proces tot het uiteindelijke ontwerp is
gekomen. Dhr. de Boer gaf aan dat er vanuit de stedenbouwkundige dienst van de gemeente Beverwijk
begeleiding is. Er worden per project (vaak meerdere) gesprekken gevoerd. Er wordt bijgestuurd naar een
betere inpassing van het ontwerp, en in zekere zin is dit dus een kwaliteitstoets. En deze begeleiding kost tijd,
dus of dit tot efficiëntie (tijd) en kostenbesparing (inzet) leidt is daarbij de vraag. Het proces van begeleiding en
kwaliteitsbewaking is niet meer openbaar via de Welstandscommissie, maar vindt ‘uit het zicht’ plaats. Er kan
niettemin gesteld worden dat dit tot een acceptabele kwaliteit heeft geleid, de bekeken projecten voldoen aan
de ‘redelijke eisen van Welstand’.
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Beschouwing
Mijn stelling is dat welstandsvrij bouwen nooit een doel op zichzelf mag zijn. Het afschaffen van een
Welstandscommissie zal altijd een ander motief moeten hebben. Dit kan zijn:
1. Meer vrijheid en flexibiliteit
2. Objectief en transparant beleid
3. Een kleinere overheid
4. Minder plankosten
5. Geen machtsblok
6. Meer diversiteit
Daarbij is de vraag of er een andere vorm van kwaliteitsbewaking voor in de plaats komt, danwel of er een
andere vorm van kwaliteitsbewaking gewenst is. Andere gemeentes in Nederland die hun Welstandscommissie
hebben afgeschaft kennen in gevallen kwaliteitsbewaking in de vorm van een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit,
Stadsbouwmeester, Kwaliteitsteam / Quality Team / Q-team of een Supervisor. En soms vindt een ambtelijke
toets plaats op basis van een Beeldkwaliteitplan of een Kavelpaspoort (zowel in bestaand stedelijk gebied als
bij nieuwbouw).
Er is een traditie in Nederland om in beeldkwaliteitplannen en stedenbouwkundige randvoorwaarden sterk op
‘objectniveau’ te sturen: het gebouw vast te leggen. Door architectuurstijl, kleur, materiaal, dakhelling, etc. vast
te leggen wordt een beperkte ontwerpvrijheid verkregen voor de initiatiefnemer. In mijn ervaring kan meer
vrijheid en flexibiliteit en meer diversiteit in het bouwen bereikt worden door ‘het gebouw los te laten’. Het gaat
uiteindelijk om de stedenbouwkundige kwaliteit en de samenhang die op stedenbouwkundig niveau bereikt
wordt, door coherentie (alles hetzelfde) of door diversiteit (alles anders, eenheid in verscheidenheid). Of zoals
Bas Liesker zegt: Geen architectuur zonder stedebouw (tijdschrift de Architect, december 2008).
Als de sturing niet op ‘objectniveau’ is, dan wordt het proces belangrijker. Als niet op voorhand vastgelegd
wordt hoe een gebouw er uit dient te zien, zal op zijn minst het proces vastgelegd moeten worden waarlangs de
ruimtelijke kwaliteit getoetst wordt van een initiatief dat tot realisatie komt. Als er ambitie is om ruimtelijke
kwaliteitsbewaking te voeren, middels een ambtelijke toets, Q-team, stadsbouwmeester, etc., dan kan dit
proces, de rol van de kwaliteitsbewaker, de overlegmomenten en het mandaat vastgelegd worden. Als het
beleid omtrent Ruimtelijke Kwaliteit aangepast wordt, kan het daarbij gaan om zowel het wegnemen van regels
als het toevoegen van (andere, meer passende) regels.
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Aanbevelingen
De conclusie van de rondgang langs de projecten was dat deze voldoende intrinsieke kwaliteit hebben, deze
niet leiden tot aantasting van beeldkwaliteit en dat deze beter aansluiten bij de wensen van de burger. Gezien
deze conclusie is het is zeer de vraag of een herintroductie van ruimtelijke kwaliteitsbewaking noodzakelijk
wordt geacht en gewenst is door het bestuur van de gemeente. Immers: De indruk zou kunnen zijn dat er op dit
moment geen kwaliteitsbewaking is (en toch ‘gaat alles goed’), maar de praktijk laat zien dat via ambtelijk
overleg gestuurd wordt op een goede inpassing. Dat er op informele wijze kwaliteitsbewaking plaatsvindt, is ook
te zien bij andere gemeentes waar de Welstandscommissie is afgeschaft. Ook daar is er altijd in meer of
mindere mate een vorm van ruimtelijke kwaliteitsbewaking. Het is daarbij belangrijk dat het kader waaraan
getoetst wordt herleidbaar en transparant is. En het toetsingskader mag zelfs feilbaar zijn.
Ik zou pleiten voor een model zoals toegepast bij de gemeente Arnhem (waar ook de Welstandscommissie is
afgeschaft). Daar is de Welstandsnota nog steeds van kracht, en worden omgevingsvergunningaanvragen
ambtelijk getoetst door het Team Welstand en Monumenten. Voor bijzondere gebieden en ontwikkelingen zijn
(tijdelijke) Kwaliteitsteams samengesteld, die bestaan uit mensen uit de eigen organisatie, aangevuld met
externe leden. Het betreft hier o.a. de ontwikkeling van het Station en omgeving, de (zuidelijke) binnenstad en
Schuytgraaf (grote uitbreiding, 6000 won.)
Mijn aanbevelingen zijn dan ook:
- accepteer dat er tenminste op ambtelijk niveau kwaliteitsbewaking plaatsvindt (ambtelijke toets)
- zorg ervoor dat het toetsingskader op orde is: pas de Welstandsnota aan op basis van de aanbevelingen uit
de documenten “Resumé - Architectonische kwaliteit, concept discussienota (actualiseren welstandsnota
Beverwijk)” (Marcel Musch, d.d. 3-9-2012) en “Nota Welstandsbeleid Gemeente Beverwijk, evaluatie
welstandsbeleid en beschrijving”
- neem bij de actualisatie van de Welstandsnota ook (of nog meer) stedenbouwkundige aspecten mee
(stedenbouwkundige samenhang), opdat minder op objectniveau wordt gestuurd. Neem ook procesaspecten
mee (leg het proces vast)
- overweeg een andere naam voor dit document (niet Welstandsnota, bijv. Nota Ruimtelijke Kwaliteit)
- formaliseer de ambtelijke toets op ruimtelijke kwaliteit in het traject van aanvraag omgevingsvergunning
- stel (tijdelijke) Kwaliteitsteams in voor bijzondere gebieden (zoals het centrum) of nieuwe
woningbouwgebieden en/of uitbreidingsgebieden (bijv. Bankenlaan, Broekpolder). Zo’n Kwaliteitsteam kan
bestaan uit mensen uit de eigen organisatie, aangevuld met één of twee externe leden. De
vergaderfrequentie kan laag zijn (1x/maand, 1x/2 maanden of op afroep).
Tot slot wil ik de sociaal-maatschappelijke kant van de ruimtelijke kwaliteit bevragen. De ruimtelijke kwaliteit van
Beverwijk wordt door meer bepaald dan alleen het aanzien van de gebouwen. De programmering van de
gebouwen, buurten, winkelstraten, etc. bepalen ook de beleving van kwaliteit. Niet iedere functie zou op eender
welke wijze op iedere locatie in de gemeente zomaar een plek mogen krijgen. Het is belangrijk om na te denken
over het functioneren en de leefbaarheid van de stad en hoe gebouwen en hun functies daarin een rol spelen.
Als beleid wordt geformuleerd voor ruimtelijke kwaliteit, moet het dus ook gaan over een visie op bijvoorbeeld
leegstand in winkelstraten en ‘arbeidshotels’ in woonbuurten.
De relatie tussen bebouwing en de context moet gedefinieerd worden, zowel architectonisch als
programmatisch / sociaal-maatschappelijk. Dit zou voor het project Van Ogtropweg wellicht tot en ander
voorstel hebben geleid.
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Advies Gemeente Beverwijk over Welstandsvrijbouwen
Juni 2016
Van Svetla Stefanova
Architect BNA
Aan Arthur de Boer

De conclusie is dat Welstandsvrij bouwen van de afgelopen 2/3 jaar meestal goed ging in de gevallen
wanneer het om enkel object gaat ( denk aan Julianaweg 85, het Winkelcentrum, Prins Bernardlaan
1a)
Welstandsvrij bouwen geeft echter slechtere resultaten bij verbouwingen in een ensemble,
bijvoorbeeld het plaatsen van dakkapellen bij het mooie jaren 30 ensemble van twee onder een kap
aan de Hendrik Burgerstaat 8. Het is pijnlijk te zien hoe een stedenbouwkundig ensemble dat goed
bewaard is gedurende de afgelopen 85 jaar nu binnen 2 jaar begint te “verwilderen”. Dit ensemble
zou op deze manier zeker de komende 85 jaar niet overleven.
Nadat wij een hele dag de geselecteerde projecten hebben bekeken kom ik tot de conclusie dat er op
enige manier de plannen getoetst moeten worden. Het is mijns inziens onverstandig om voor een
Welstandsvrije optie te gaan en geen enkel toetsingskader meer te hebben behalve het wettelijk
kader van het Bestemmingsplan en Bouwbesluit. Er moet een sturing vanuit de Gemeente zijn.

I. Aantal Opmerkingen /vragen:
1. Er moet een orgaan (welstandscommissie, kwaliteitsteam, supervisor of iets anders) zijn, dat
een onafhankelijke positie en status heeft. Deze positie is belangrijk in discussies tussen
burgers en met burgers over of iets mooi of lelijk is.

2. Wanneer een bouwvergunning verleend wordt heb je als gemeente een goedkeuring van
een orgaan met status. Zonder deze status loop je als Gemeente het risico dat er nooit iets
van de grond komt. Er zouden altijd bezwaren vanuit de omwonenden kunnen komen omdat
een ontwerp niet beantwoord aan gemiddelde opvattingen of indien het een afwijkend maar
esthetisch verantwoord voorstel betreft, het in ieder geval het stempel van goedkeuring
draagt door een team van vakspecialisten.

II. Alternatieven:
1. Het bestemmingsplan zou meer gedetailleerd kunnen worden, in het geval van het jaren 30
ensemble, dat de dakkapellen niet groter dan, voet niet lager dan,…etc.
Je zou veel meer met het Bestemmingsplan kunnen regelen, bijvoorbeeld per straat of per
ensemble wat wel en niet mogelijk is.
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2. Voor aantal gebieden wel beeldkwaliteitsplan of een begrijpelijke welstandsnota opstellen.
3. Een kwaliteitsteam of een supervisor traject ingaan. En dan in dialoog met de ontwerpers het
toekomstig plan ontwikkelen.
Dus van een orgaan met toetsende rol meer naar een orgaan met meedenkende,
dynamische rol.
4. Het is belangrijk om objectief te blijven, daarom wordt het aangeraden dat het
kwaliteitsteam/ supervisor team uit meer dan één persoon bestaat. Eén architect en één
stedenbouwkundige (bijvoorbeeld) is een minimum.
III. Andere rol toetsing van de plannen
1.Een esthetische toetsing door de gemeente draagt bij aan de discussies achter de
schermen met de opdrachtgevers die vaak voornamelijk in maximale m2 geïnteresseerd zijn.
Als er niet esthetisch getoetst wordt waarom zou je dan niet de bouwenvelop maximaal gaan
volbouwen? En waarom moet je een mooie en duurdere gevel bouwen terwijl op die
betreffende locatie alles verkoopt?
2.Zo een toetsend orgaan met status en het gewicht van een gespecialiseerde commissie is
nodig om tot een weloverwogen en gezaghebbend advies te komen waardoor er
maatschappelijk draagvlak wordt gecreëerd voor het uit te voeren ontwerp. Het orgaan is
doorslaggevend in de discussies tussen en met burgers over wat mooi en lelijk is.

IV.Advies aan gemeente Beverwijk:
De situatie in Beverwijk van de afgelopen 3 jaar met Welstandsvrij bouwen was dat de
stedenbouwkundige Arthur de Boer de rol van het “Kwaliteitsteam/ supervisor” had vervuld.
In mijn ogen moet nog minimaal één persoon erbij , dan absoluut een architect, die samen met een
stedenbouwkundige de rol van het kwaliteitsteam gaan vervullen. Een kwaliteitsteam met status en
een objectief standpunt, waardoor er een gedegen en weloverwogen professioneel advies
uitgebracht kan worden dat zowel naar de burgers als de opdrachtgevers gewicht heeft.
Mijn advies aan de gemeente Beverwijk:
-

Voor nieuwbouw projecten zou kunnen: Een kwaliteitsteam opzetten, deze is dynamischer
dan een Welstandscommissie en komt dan ook door middel een dialoog samen met de
ontwerpers/ontwikkelaars tot een geaccepteerd ontwerp.

-

Voor individuele verbouwingen zou kunnen: Een gedetailleerd bestemmingsplan opstellen
waarin duidelijk is wat wel en niet kan gebeuren aan en op de woningen/gebouwen. Waar
nodig kan dit bestemmingsplan worden aangevuld met een beeldkwaliteitsplan om
bijvoorbeeld een wildgroei van elementen en materialen tegen te gaan.

-

En terugkeer van De Welstandscommissie hoort ook bij de mogelijkheden.
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