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1. Aan de commissie gevraagde actie 

 

Kennis te nemen van het evaluatierapport ‘Het Beeldkwaliteitsplan gewogen’ en in te 

stemmen met de aanbevelingen, in het bijzonder 

-  gelet op de geboekte resultaten krachtig doorgaan op de ingeslagen weg; 

- beeldkwaliteitsplannen gaan stimuleren voor heel Noord-Holland; 

- aanhaken bij de nieuwe Wro en de op te stellen structuurvisie Noord-Holland. 

 

 2.   Waarom wordt het aan de commissie voorgelegd? 

 

Met motie 8-14 bij de vaststelling van het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord hebben 

PS aan GS opgedragen de werking en toepassing van het Beeldkwaliteitsplan voor 1 januari 

2007 te evalueren en hierover aan PS te rapporteren. 

Bijgaand rapport geeft deze evaluatie.  

 

 3.   Relevante informatie voor de aan de commissie gevraagde actie 
 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het evaluatierapport ‘ het Beeldkwaliteitsplan Gewogen’ en in te 

stemmen met de aanbevelingen, in het bijzonder: 

-  gelet op de geboekte resultaten krachtig doorgaan op de ingeslagen weg; 

      -  beeldkwaliteitsplannen gaan stimuleren voor  heel Noord-Holland; 

      -  aanhaken bij de nieuwe Wro en de op te stellen structuurvisie Noord-Holland. 

2. Dit evaluatierapport aan te bieden aan Provinciale Staten. 
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samenvatting 

Het rapport resulteert in 12 aanbevelingen, die in de samenvatting voorin in het rapport zijn 

opgenomen. Hieronder is die samenvatting met aanbevelingen weergegeven: 

 

Op basis van interviews in 11 gemeenten in Noord-Holland Noord is onderzocht hoe het 

instrument BKP functioneert. Daarbij is zowel de feitelijke gang van zaken weergegeven als 

de meer subjectieve houdingen en opinies van de gemeentelijke woordvoerders. Dit met 

inachtneming van het feit dat de hausse aan plannen nog moet komen en de fysieke 

doorwerking pas op langere termijn te meten is. 

 

Tevens is het BKP binnen de provinciale organisatie onderzocht: de wijze van beoordeling 

van BKP’s en de toepassing van het BKP bij de ‘eigen’ provinciale projecten. 

 

De conclusies zijn geplaatst in het kader van de nieuwe rol van de provincie en de nieuwe 

Wet op de ruimtelijke ordening. 

Dit heeft geleid tot de volgende 12 aanbevelingen: 

 

1. De resultaten tot nu toe (brede bekendheid en draagvlak, veel BKP’s opgesteld of komen 

eraan) rechtvaardigen een krachtig  doorgaan op de ingeslagen weg met het instrument 

beeldkwaliteitsplannen. 

2. Daarbij veel aandacht besteden aan de communicatie van de bedoelingen en in versterkte 

mate inzetten op het stimuleren van de gemeenten aan de voorkant van de planvorming.  

3. Daarbij vanuit de provincie vooral inzetten op het maken van beeldkwaliteitsplannen 

door gemeenten op het strategische structuur(visie)niveau, inclusief het stimuleren van 

de samenwerking tussen gemeenten. De stimulans met de subsidie hiervoor is een goede 

stap. Daarnaast moet de provincie actief kunnen meedenken met de gemeenten op dit 

schaalniveau. Dit kan door in 2007 een of meerdere werkateliers te organiseren voor 

gemeenten die concreet aan de slag gaan met BKP’s. 

4. Het verdient aanbeveling als provincie te bevorderen dat beeldkwaliteitsplannen als 

bedoeld in Noord-Holland Noord gaan gelden voor heel Noord-Holland.  

5. Het instrument Beeldkwaliteitsplan en het Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie 

krijgen een plek in de op te stellen Structuurvisie voor Noord-Holland. 

6. Er wordt in 2007 gestart met een (pilot naar een) verordening op basis van de nieuwe Wro 

om de mogelijkheden van het vastleggen van ruimtelijke kwaliteit, respectievelijk het 

BKP te verkennen. 

7. De verordening wordt gehanteerd als ‘stok achter de deur’, dus niet gelijk inzetten, want 

voorkeur heeft het stimuleren aan de ‘voorkant’ van planprocessen; een verordening 

wordt ‘achter de hand’ gehouden. 

8. Een blijvende en versterkte bemensing van het project BKP, voor stimulans en 

loketfunctie, is gewenst. Daarbij is het tevens gewenst het project te faciliteren met geld en 

mogelijkheden voor nieuwe initiatieven en incentives om ruimtelijke kwaliteit te 

stimuleren. 

9. De inzet van beeldkwaliteitsplannen in de ‘eigen’ provinciale projecten moet blijvend 

punt van aandacht zijn en hoort ‘standaard’ te zijn in een vroege fase bij de aanpak van 

projecten. 

10. Zolang de provincie nog traditioneel toetst (in ieder geval t/m 2007) moet de formele toets 

door SHV inhoudelijk stevig worden ondersteund door Beleid/RI. 
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11. Het maatschappelijk veld/ de vakwereld in Noord-Holland moet kunnen aanhaken bij de 

provinciale inzet met BKP’s (sparring partners), zeker als wordt overgegaan naar het 

stimuleren vooraf.  

12. Tevens is het daarbij gewenst de provinciale inzet met beeldkwaliteitsplannen goed te 

verknopen met andere acties op het gebied van ruimtelijke kwaliteit bij de provincie 

(zoals PARK, Task Force Ruimtewinst, culturele planologie). Bij een voldoende 

bemensing kan de provincie een nieuwsbrief over het BKP instellen (met onder andere 

goede voorbeelden) dan wel een breder gerichte nieuwsbrief ruimtelijke kwaliteit. 

 

 

4. Proces en procedure  

 

Als de Commissie ROV akkoord gaat met de evaluatie, zal deze worden geagendeerd voor 

de PS-vergadering van 19 februari. Uiteraard zal daarna met het vervolg van het project 

uitvoering worden gegeven aan de aanbevelingen. 
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