Adviescommissie ruimtelijke kwaliteit

Jaarverslag 2020
Gemeente Schiermonnikoog
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Met plezier bieden wij u ons jaarverslag over 2020 aan. In dit jaarverslag laten we
zien wat de adviescommissie in 2020 heeft kunnen bijdragen aan de ruimtelijke
kwaliteit in uw gemeente. Soms war
waren
en dat gr
grote
ote zaken, ingrijpende plannen
waar
waarover
over we adviseer
adviseerden.
den. Maar veel vaker ging het over kleine ingr
ingrepen
epen in de
leefomgeving. Kleine dagelijkse veranderingen, die bij elkaar opgeteld toch veel
invloed op de kwaliteit van de leefomgeving kunnen hebben. Naast een veilige en
gezonde fysieke leefomgeving is een goede omgevingskwaliteit van gr
groot
oot belang.

In verband met de coronacrisis was 2020 een
moeilijk jaar voor iedereen. Zittingen van de lokale
adviescommissies in de gemeentehuizen konden in
verband met de beperkende maatregelen
gedurende het grootste deel van het jaar niet
plaatsvinden. Toch is zo goed als mogelijk de
advisering gecontinueerd, al moest worden
overgeschakeld op videosoftware voor de dialoog
met aanvragers en gemeentelijk
vertegenwoordigers.

Dit jaarverslag is een uitnodiging om in gesprek te
blijven over de zorg voor een veilige, gezonde en
aantrekkelijke leefomgeving. Als er weer de
gelegenheid is om op het gemeentehuis een
openbare zitting van de adviescommissie te
houden, bent u van harte welkom om deze bij te
wonen. We organiseren ook graag weer een korte
(fiets)excursie met raadsleden door de gemeente,
samen met de adviseurs van hûs en hiem. Om
samen te ontdekken en te bespreken hoe we
ruimtelijke kwaliteit ervaren.

Dit jaar bouwen wij voort op het jaarverslag uit
2019 met meer inhoud en beeldmateriaal. Nieuw is
dat het jaarverslag is geïntegreerd met de website.
Het bevat wederom de herkenbare rubrieken. In
Het jaar 2020 in vogelvlucht beschrijven we hoe de
commissie in 2020 was samengesteld en te werk
ging. In de rubriek Gemeentelijk beleid beschrijven
we hoe we gebruik maakten van de door uw
gemeenteraad vastgestelde beleidskaders. We
ronden af met een samenvatting van de
Aanbevelingen.

Namens uw adviescommissie ruimtelijke kwaliteit,
ir. René Bremer,
voorzitter lokale commissie Schiermonnikoog

Het jaar 2020 in vogelvlucht
De Gemeente Schiermonnikoog is één van de 17 Friese gemeenten die de
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem hebben aangewezen als
geïntegr
geïntegreer
eerde
de welstands- en monumentencommissie.

Commissie
In de gemeente wordt de commissie vertegenwoordigd door een adviseur van hûs en hiem die voor een
periode van drie jaar tot voorzitter van de lokale adviescommissie is benoemd. De voorzitter wordt bijgestaan
door een tweede adviseur, de zogenoemde secondant die per vier maanden rouleert. De adviseurs zijn
onafhankelijk ten opzichte van de gemeentelijke organisatie en de aan hen voorgelegde plannen.
De samenstelling van de commissie was in 2020:

• Voorzitter
ir. René Bremer
• Secondant
ir. Wiepkjen Kingma

• Monumentendeskundige
drs. Gertjan Timmer
• Gemeentelijke
ondersteuning
Lammert Visser
Jos Hoekstra

Werkwijze
De lokale commissie bestaat uit twee adviseurs die onder normale omstandigheden een aantal keer per jaar
op het gemeentehuis van Schiermonnikoog onder mandaat adviseren, maar nu vanwege de pandemie op
afstand adviseren en desgewenst via een videoverbinding (teams) met de aanvragers of derde
belanghebbenden vergaderen. In de praktijk wordt dit vaak de lokale commissie genoemd. Van elke
planbehandeling stelt de commissie een advies op voor het college. De gemeente zorgt voor het agenderen
van de te behandelen plannen en het openbaar maken van de adviezen.
De commissie vergadert in principe openbaar, tenzij er plannen aan de orde zijn die nog in een vertrouwelijk
stadium zijn. De vergaderdatum en de agenda worden gepubliceerd in huis-aan-huiskranten en op de
gemeentelijke website. De werkwijze van de commissie is erop gericht de beoordeling van de plannen zoveel
mogelijk in dialoog met de aanvrager te doen. Deze directe communicatie is voor alle betrokkenen plezierig en
efficiënt. Een beperkt aantal aanvragers maakt hier gebruik van.

2020 in cijfers
De commissie heeft in 2020 in totaal 28 eerste adviesaanvragen behandeld. Dat zijn er 13 minder ten opzichte
van 2019. Op de overzichtskaart kunt u zien hoe de aantallen van eerste planbehandelingen over de gehele
provincie verdeeld zijn.
Zoals door u, als gemeente, gemeld zijn alle adviezen overgenomen door het college van B&W.

94%
van de formele aanvragen kreeg in
één keer een positief of een
‘voldoet mits’ advies.

Percentage naar Aard van Advies Gemeente

Slechts 6% is in eerste instantie negatief
geadviseerd. Dit heeft met name ook te maken
met het aandeel (36%) vooroverlegadviezen,
waarbij in een vroeg stadium reeds overleg
mogelijk is.
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Het grootste gedeelte van de adviezen betrof
aanvragen uit de laagste categorie met een
bouwsom tot € 5000,- .

planbehandelingen waarbij de
initiatiefnemer of ontwerper
aanwezig was.
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TABEL A

Gemeente Schiermonnikoog
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Vooroverleg
Dit jaar werd bij 36% van de plannen gebruik gemaakt van de mogelijkheid van vooroverleg. Onze ervaringen
met vooroverleg zijn positief. De aanvrager krijgt dan voorafgaand aan de procedure voor de
vergunningaanvraag de mogelijkheid om met deskundigen van gedachten te wisselen. Eventuele
aanpassingen kunnen nog worden verwerkt zonder de druk van dwingende termijnen. In een tussenoverleg
kan met de commissie van gedachten worden gewisseld over de strekking van het préadvies en over
mogelijke oplossingsrichtingen.

Aanbeveling: De commissie adviseert u om het vooroverleg te blijven stimuleren
en wil graag zo vroeg mogelijk betrokken zijn bij plan- en ontwerpprocessen.

De centrale adviescommissie
Gecompliceerde plannen kunnen worden voorgelegd aan de breed samengestelde Centrale Adviescommissie
Ruimtelijke Kwaliteit van hûs en hiem. In 2020 gebeurde dat niet bij plannen uit uw gemeente.

Overige advisering
Afgelopen jaar heeft u als gemeente hoofdzakelijk ons advies gevraagd ten aanzien van de reguliere
advisering. Uiteraard zijn wij ook voor advies beschikbaar waar het andere zaken omtrent de ruimtelijke
kwaliteit betreft. Zo kunt u ten aanzien van nieuw vast te stellen beleid (zoals beeldkwaliteitsplannen) ook in de
ontwikkelingsfase onze expertise inzetten, zowel op inhoudelijk gebied als wat betreft toetsing op praktische
toepasbaarheid. Ook bij de ontwikkelingen richting het invoeren van de omgevingswet staat hûs en hiem tot
uw beschikking. Zo zijn wij bij diverse Friese gemeentes inmiddels betrokken geweest bij pilots voor de
omgevingstafel.
Naast de reguliere advisering in het kader van vergunningaanvragen, heeft hûs en hiem afgelopen jaar een
notitie opgesteld ten aanzien van de provinciale ontwikkeling op het gebied van kleine, particuliere
windmolens. Deze notitie is ook naar uw gemeente gestuurd als handreiking om ten aanzien van deze molens
beleid op te stellen. Zo kunnen potentiële aanvragers op voorhand inzicht krijgen in de mogelijkheden alsook
in de wijze waarop deze verduurzamingselementen zo goed mogelijk kunnen worden ingepast in het
landschap. Voor de advisering geldt dat vastgestelde criteria de eenduidigheid in de beoordeling bevorderen.

Aanbeveling: De commissie biedt haar expertise breed aan ten aanzien van
ruimtelijke kwaliteit, ook ter ondersteuning in de ontwikkelingsfase voor nieuw
beleid.

Aanbeveling: De commissie adviseert u om ten aanzien van kleine, particuliere
windmolens criteria op te nemen in de welstandsnota.

Interview Nynke Rixt Jukema

In het kader van de bouw van het Baken aan de Reeweg op Schiermonnikoog (informatiecentrum
Schiermonnikoog) spreek ik de architect van het gebouw Nynke Rixt Jukema bij haar nieuwe kantoorlocatie in
Leeuwarden.

Het is op een warme namiddag in de herfst dat wij elkaar spreken bij het voormalig aanjaagstation van het
waterleiding bedrijf. Een monumentaal gebouw in een parkachtige setting op een A-locatie aan de rand van de
stad.

De opdracht voor het Baken heb je gekregen door middel van een prijsvraag waarbij je geduchte concurrentie
had. Wat zijn voor jou de belangrijkste uitgangspunten geweest voor je ontwerp.
De locatie is bij het ontwerp leidend geweest. Je hebt te maken met een locatie die het nodige vergt. De straat
is van oorsprong voorzien van woonbebouwing op ruime kavels maar daar is natuurlijk inmiddels het een en
ander in gewijzigd. Deze locatie zit tussen twee vrij grote volumes in. Aan de Noordzijde de Toxbar die relatief
fors is en aan de zuidzijde het nieuwe appartementencomplex, ook een grote korrelmaat. Maar hier recht
tegenover is de kleine schaal van de eilanderwoningen weer duidelijk in beeld. Mijn ambitie was een gebouw
te maken dat zich voegt in de structuur van het dorp, de straatwand. De korrelgrootte is hierbij belangrijk, de
plek en positie aan de straat en het materiaal van de gevel.
De kavel is met een twintig meter breedte en een diepte van veertig meter voor een woning prima maar voor
het gevraagde programma van eisen eigenlijk best krap. Alhoewel een dergelijk gebouw met zo’n publieke
functie zich op zichzelf beschouwd best mag onderscheiden, vond ik dat hier langs de entree van het dorp
minder gepast.
Het gebouw heeft twee opdrachtgevers: VVV Schiermonnikoog en Natuurmonumenten. Daarnaast heb je nog
verschillende functies die het gebouw moet vervullen. Het was best een lastige opgave. Je hebt te maken met
verschillende opdrachtgevers die nog niet eerder gezamenlijk in een gebouw hebben gezeten en soms ook
tegenovergestelde wensen uitspreken. Ik heb gekozen voor een gebouw in metselwerk waarbij de steen in
Oude Pekela wordt geproduceerd uit de klei die lokaal gewonnen wordt. Dat geeft een natuurlijke relatie met
de omgeving.
Met de verschillende opdrachtgevers is het jongleren om tot een ontwerp te komen dat voor iedereen goed
voelt. De ene partij vraagt om een heel open en transparant gebouw terwijl de andere partij een meer gesloten
gebouw nastreeft. In mijn ontwerp heb ik beiden verenigd. Daarnaast hebben we het flexibel ingericht zodat
de beperkte ruimte optimaal benut kan worden. We hebben enorme weg te draaien kasten gemaakt zodat het
interieur zich in een mum van tijd kan aanpassen. Ook daar ben ik best trots op.

Je spreekt soms in de ik en soms in de wij vorm, hoe moet ik dat zien?
Ik ben kort voor de bouwcrisis begonnen als klein architectenbureau en heb snel geleerd samen te werken
met andere bureaus. Als klein bureau loop je soms tegen beperkingen aan waardoor je ook tot samenwerking
overgaat. Dit hoort bij de manier van werken die ik tot nu toe bedrijf en het heeft mij een breed pallet aan
opdrachten gebracht. Ik ga samenwerkingsverbanden aan met architecten zodat ik grotere projecten aankan.
In dit geval ben ik een samenwerking aangegaan met Betha-architecten. Het was fijn om te kunnen sparren
met collega’s. In een wat groter team kun je de talenten van anderen gebruiken en hoef je niet overal
achteraan te hollen. Dat werkt vaak erg prettig.

Je bent als klein architectenbureau met bijzonder veelzijdige opdrachten atypisch. Is de bouwwereld een
toegankelijke wereld voor je?
De bouw is een nogal een grote sector. In de architectenwereld is het niet ongewoon om je als individu te
profileren. Vaak is het echter wel een mannenwereld waar je je vaak extra moet bewijzen. Met name in de rest
van de keten is het vaak een mannenbolwerk. Het is dan soms echt lastig om je als architect te mengen in de
bouw. Je moet je veel meer bewijzen en dat is natuurlijk vervelend. Je wilt niet voor elk gesprek een megafoon
hoeven te pakken.

Als jij mag bepalen wie jou morgen belt voor een opdracht, wie zou dat zijn en waarvoor zou dat zijn?
Oei dat is een lastige. Ik heb heel leuke kleine poëtische opdrachten gehad waar ik veel voldoening uit haal,
maar de Europan hebben we destijds met woningbouw gewonnen en dat was ook een geweldig project. Door
woningen op een bepaalde manier te koppelen kneed je met het leefpatroon van mensen en hoe ze elkaar
ontmoeten en met elkaar om kunnen gaan. Dat is toch fascinerend. Toch zou ik graag nog eens een opdracht
doen voor bijvoorbeeld een natuurorganisatie, op een heel mooie solitaire plek waar je ontwerp in totale
vrijheid kan staan. Maar misschien is de diversiteit van de opdrachten en de opdrachtgevers wel het leukste
van mijn vak.

Gemeentelijk beleid
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advisering vindt steeds plaats binnen de bouwmogelijkheden van de
bestemmingsplannen.

Welstandsbeleid
De welstandsnota van de gemeente is in 2014 voor het laatst geactualiseerd en is met zeven jaar niet de
jongste nota binnen Fryslân. De gebiedsgerichte criteria kennen een goede differentiatie. De objectgerichte
criteria zijn beperkt in aantal. Mogelijk kunnen de objectgerichte criteria verder worden uitgebreid. Te denken
valt aan specifieke criteria voor bijvoorbeeld zonnepanelen, terrasoverkappingen, tuinhuisjes in overtuinen of
windmolens in de polder. Dit geeft naar aanvragers duidelijkheid en voorkomt verrassingen achteraf. Soms
worden zonweringen toegepast als terrasoverkapping. De criteria voor zonwering zijn dan vaak niet
toegesneden op de onderliggende vraag hoe om te gaan met terrasoverkappingen.

Aanbeveling: De commissie adviseert u om de welstandsnota met name met
betrekking tot de objectgerichte criteria te actualiseren en uit te breiden. Niet
alleen voor bijgebouwen en erfafscheidingen in de overtuinen, maar ook voor
terrasoverkappingen en zonnepanelen.

Erfgoedbeleid
Het erfgoedbeleid van de gemeente wordt binnen de ruimtelijke planontwikkeling een steeds belangrijkere
factor. Niet alleen vanwege de wettelijke taak voor de gemeente om al het erfgoed binnen de
gemeentegrenzen in ruimtelijke planontwikkelingen te betrekken, maar ook vanwege het feit dat erfgoed een
positieve bijdrage kan leveren aan de beleving van de eigen woon- en leefomgeving. Erfgoed kan daarom de
laatste jaren rekenen op grotere waardering bij de burgers en de overheid en wordt steeds meer gezien als een
smaakmaker die nieuwe ontwikkelingen stimuleert, in plaats van een hindermacht die ontwikkelingen
frustreert. Omdat in uw gemeente erfgoedbeleid eigenlijk nog ontbreekt bevelen wij uw gemeente aan om hier
meer werk van te maken.

Aanbeveling: De commissie adviseert om meer beleid op te stellen ten aanzien
van de bescherming van erfgoed.

Handhavingsbeleid
Als welstandsbeleid en handhavingsbeleid niet gelijk op gaan, ontstaan er onduidelijkheden en frustraties. Met
name bij de veel voorkomende bouwwerken zien we soms dat een aangevraagd bouwwerk op grond van de
welstandscriteria niet mogelijk is, terwijl ‘de buren precies hetzelfde hebben gedaan’. Hoewel de commissie
dan uitlegt dat de buren dat waarschijnlijk zonder vergunning hebben gedaan, is het een hard gelag als de
commissie dan negatief moet adviseren. Degene die netjes een vergunning aanvraagt, trekt dan aan het
kortste eind.
Aanbeveling: De commissie adviseert u om ten aanzien van welstand een actief
handhavingsbeleid te (blijven) voeren.

Kwaliteitsbeleid onder de Omgevingswet
De komst van de Omgevingswet biedt de mogelijkheid om de beleidskaders te integreren. Met de ingang van
de Omgevingswet worden huidige regels voor gemeentelijk erfgoedbeleid en welstandsbeleid in de basis
gewaarborgd in de zogenoemde ‘bruidsschat’. Maar de gemeente heeft ook ruimte om zelf invulling te geven
aan een passend omgevingsplan. De gemeenteraad kan daarin aangeven voor welke vergunningplichtige
activiteiten advies door de gemeentelijke adviescommissie verplicht is. Dit biedt goede kansen voor een meer
integrale advisering.

Aanbeveling: De commissie adviseert u om bij het ontwikkelen van
kwaliteitsbeleid samenhang aan te brengen tussen de verschillende
instrumenten zoals de omgevingsvisie, het omgevingsplan en mogelijk ook een
kwalitatief omgevingsprogramma.

Aanbevelingen
In dit jaarverslag hebben we verschillende aanbevelingen geformuleer
geformuleerd.
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e vatten ze
hier nog een keer samen:

• De commissie adviseert u om het vooroverleg te
blijven stimuleren en wil graag zo vroeg mogelijk
betrokken zijn bij plan- en ontwerpprocessen.

• De commissie biedt haar expertise breed aan ten
aanzien van ruimtelijke kwaliteit, ook ter
ondersteuning in de ontwikkelingsfase voor
nieuw beleid.

• De commissie adviseert u om ten aanzien van
kleine, particuliere windmolens criteria op te
nemen in de welstandsnota.

• De commissie adviseert u om de welstandsnota
met name met betrekking tot de objectgerichte
criteria te actualiseren en uit te breiden. Niet
alleen voor bijgebouwen en erfafscheidingen in
de overtuinen, maar ook voor
terrasoverkappingen en zonnepanelen.

• De commissie adviseert om meer beleid op te
stellen ten aanzien van de bescherming van
erfgoed.

• De commissie adviseert u om ten aanzien van
welstand een actief handhavingsbeleid te (blijven)
voeren.

• De commissie adviseert u om bij het ontwikkelen
van kwaliteitsbeleid samenhang aan te brengen
tussen de verschillende instrumenten zoals de
omgevingsvisie, het omgevingsplan en mogelijk
ook een kwalitatief omgevingsprogramma.

Concluderend stellen we dat de advisering in uw gemeente op een positieve en uitnodigende manier verloopt.
2020 was een bijzonder jaar. De Coronacrisis heeft een grote druk gelegd op de gehele samenleving en ook bij
de welstandsadvisering hebben we hiervan de gevolgen gemerkt. We zijn blij dat we in goede samenwerking
met uw gemeente, snel hebben kunnen schakelen zodat de advisering zonder al te veel hapering door kon
blijven gaan. Het feit dat ook het contact met de aanvragers overeind bleef, is daarbij voor ons zeer
waardevol. Tenslotte zijn het de inwoners van de gemeente waarvoor we gezamenlijk de goede
omgevingskwaliteit willen waarborgen.
De komende jaren staan we gezamenlijk voor de uitdaging om door te ontwikkelen in de geest van de
Omgevingswet. Hûs en hiem denkt hierover graag met u mee. Er is expertise om bijvoorbeeld ook te
adviseren over de formulering van beleid, ruimtelijke opgaven en ontwerpuitgangspunten. Want: hoe meer je
aan de voorzijde van processen kunt meedenken, hoe minder je aan het eind van processen hoeft in te
grijpen. Als adviescommissie staan we klaar om samen met uw gemeente te experimenteren, te ontdekken
wat goed werkt en onze werkwijze zo nodig aan te passen.

Colofon
hûs en hiem
welstandsadvisering en monumentenzorg
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