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JAARVERSLAG 2016  KWALITEITSTEAM DE KRIJGSMAN IN MUIDEN (gem. Gooise Meren) 

 

Inleiding 

 

Op 7 maart 2014 is de Vaststellingsovereenkomst (VOK) ondertekend tussen Gemeente, Dura 

Vermeer en KNSF en heeft de oprichting van een ontwikkelentiteit plaatsgevonden. Bij die 

gelegenheid is Fons Asselbergs gevraagd voorzitter te zijn van het Kwaliteitsteam De Krijgsman (KT).  

In deze VOK is bepaald dat bij het Bestemmingsplan De Krijgsman een Beeldkwaliteitsplan (BKP) 

opgesteld dient te worden. Het beeldkwaliteitsplan is een verdere uitwerking van het 

Ambitiedocument welke samen met de VOK door de gemeenteraad is vastgesteld. Bij het opstellen 

van het beeldkwaliteitsplan heeft een kwaliteitsteam een adviserende en toetsende rol gehad. Het 

beeldkwaliteitsplan is vastgesteld door de gemeenteraad en gekoppeld aan de welstandsnota.  

Relevante documenten gemeente 

 13-12-2013 Ambitiedocument De Krijgsman in Muiden 

 07-03-2014 ondertekening VOK en Ambitiedocument  

 04-06-2014 benoeming gemeentelijk lid kwaliteitsteam 

 16-10-2014 aanbiedingsbrief kwaliteitsteam van BKP 

 19-11-2015 Raadsbesluit vaststelling beeldkwaliteitsplan 12-09-2014 

 16-12-2015 Raadsbesluit evaluatie gemeentelijk vertegenwoordiger kwaliteitsteam 

 12-10-2016 Raadsbesluit vaststelling gewijzigd beeldkwaliteitsplan 12-09-2014 waarin ook 

de relatie met het bestemmingsplan is verduidelijkt 
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Verslagjaar 2016 
 
Samenstelling van het Kwaliteitsteam: 
Fons Asselbergs, Advies Ruimte en Cultuur, Amersfoort - Voorzitter 
Stef Veldhuizen, Stedenbouwkundig  ontwerper en adviseur, Amsterdam – Lid namens gemeente 
Pepijn Godefroy, Landscape Architects for SALE (Stedenbouw Architectuur Landschap Etcetera), 
Amsterdam – Lid namens ontwikkelaar 
Hilde van Zuijlen – Secretaris 

Bijgestaan door: 
Marcus Wieringa, Projectleider voor De Krijgsman 
Twan Zeegers, Projectleider voor de gemeente Gooise Meren 
 
In de loop van 2016 heeft het Kwaliteitsteam De Krijgsman  13 keer  vergaderd. Tenzij anders 
vermeld werden deze bijeenkomsten gehouden in het Informatiehuis De Krijgsman, Kruitpad 15 te 
Muiden, tel. 0294-466608. www.dekrijgsmanmuiden.nl 
Voorgenomen vergaderingen die werden gecanceld vanwege het onvoldoende beschikbaar zijn van 
gereedgekomen stukken : 07/07; 27/09; 19/12. 

 
 

 
 
 

Het projectatelier De Krijgsman Muiden: het team bestaat uit La4Sale, architectenbureau 
Hoogeveen, Dura Vermeer, Thuis in Bouwen, Bouwmaatschappij Ufkes en KNSF Vastgoed. 
 
Tijdens de reeks vergaderingen, gehouden in het verslagjaar 2016, is onder meer aandacht besteed 
aan: 

 De organisatie, positie, bevoegdheden en rol van het KT 

 De procesaspecten van de advisering 

 Ruimtelijke aspecten bij de aanpassing van het bestemmingsplan 

 De ruimtelijke kwaliteit van het stedenbouwkundig, architectonisch en landschappelijk 
ontwerp 

 De ensemblewaarde: integraliteit en samenhang enerzijds en de diversiteit anderzijds 

 Referentiebeelden voor de profilering en de materialisering van de wegen en de straten in 
het plan en van de oevers langs het water 

http://www.dekrijgsmanmuiden.nl/
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 Referentiebeelden voor de woningen en de inrichting van de openbare ruimte 

 De inrichting van de openbare ruimte, incl. armaturen en meubilair 

 Advisering over de locatie van de school en het winkelcentrum 

 De duurzaamheid en beheersbaarheid van het ontwerpresultaat 

 Ontwerpbegeleiding  en planbeoordeling.  
 
Het KT heeft zich gedurende het verslagjaar op de hoogte gehouden over het verloop van de 
goedkeuring van het BP door de RvS. Op 13 juli 2016 heeft de Raad van Staten het door de Raad van 
Gooise Meren voorgelegde Bestemmingsplan De Krijgsman vernietigd en aangestuurd op 
aanpassingen die binnen een half jaar zouden kunnen worden aangebracht. Op 7 december 2016 
werd het Bestemmingsplan De Krijgsman onherroepelijk omdat tegen het op 14 oktober opnieuw 
door de Raad vastgestelde plan binnen de wettelijke termijn geen beroep werd ingesteld. Op 12 
januari 2017 werd dit heuglijke feit geanimeerd gevierd in Het  Ketelhuis. 
 
 
Gedurende het jaar werden successievelijk deelprojecten  van het noordoostelijk plangebied via  
schetsontwerp en  voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp ter beoordeling voorgelegd. In 2016 
zijn nog geen adviezen naar aanleiding van definitieve bouwaanvragen afgestempeld. 
 
16-12-2015: Vergadering: positie, bevoegdheden en rol van het KT, previsie en welstandsoordeel. 
16-01-2016: Preambulaire sessie KT: informeel overleg over de organisatie van het KT aan de hand 
van een notitie voor de stuurgroep: ‘het KT bewaakt de integrale kwaliteit van de planuitwerking’. 
03-02-2016: Vergadering: instemming Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan (VOSP); de zgn. 
themakaarten worden gepresenteerd als specifieke kwaliteitsreferenties. Eerste vraagstelling 
omtrent situering school en supermarkt. 
30-03-2016: Vergadering: eerste vraagstelling omtrent structuur en karakter van De Gracht, 
binnenstraat, Het Park en de jaagpaden. 
30-03-2016: Excursie naar projecten: Leiden (Nieuw Leyden); Ypenburg (Brasserhout en De Bras); 
Leidsche Rijn (De Woerd); Loenen aan de Vecht (Cronenburgh); Nederhorst den Berg (Kasteelhof).  
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19-04-2016: Vergadering: situering, routing en functionele context rond Cour aan de Kom: 
schoolterrein en supermarkt. 
08-06-2016: Vergadering: het document Organisatie Kwaliteitsteam wordt vastgesteld. Zie bijlage 1.  
VO-schetsen van Arjen Hoogeveen: 3 deelgebieden > rondom de Gracht, het Jaagpad en het Park.  
14-06-2016: Vervolg vergadering 08/06: relatie bebouwd – onbebouwd, parkeerfunctie, woonsfeer 
bouwkavels De Tuinen.  
24-06-2016: Vergadering: appartementsblokken met referentiebeelden (Chaletsfeer, Vestingsfeer); 
studies m.b.t. de locatie van de school. 
17-08-2016: Vergadering: Ontwerp van De jaagpaden, Het Park 
01-09-2016: Vergadering: presentatietechnieken en faciliteiten t.b.v. het adviesproces KT; 
vergaderdiscipline, rolverdeling en voortgangsverslag van de projecten. Ontwerp van De Straat naar 
de  Brug & De Steeg: straatbeeld en samenhang 
10-10-2016: Regie Kwaliteitsteam: Café de Pont Amsterdam: procedurele afspraken. Zie bijlage 2 
27-10-2016: Vergadering: VO van De Steeg, de jaagpaden, Het Park en De Tuinen (straatbeeld en 
gevelbeelden). 
29-11-2016: Vergadering: De Tuinen, Overtuinen, De Steeg, Het Bolwerk: balans zoeken tussen 
diversiteit en samenhangende eenvoud; karakter, bouwvolumen, logistiek en routing  school. 
01-12-2016: Breaking News: Het bestemmingsplan De Krijgsman is onherroepelijk 
23-12-2016 Ondertekening Uitvoeringsovereenkomst (Art. 5.3 handelt over de positie van het 
Kwaliteitsteam. 

 

 

 

BIJLAGE 1:                        

Organisatie en functioneren Kwaliteitsteam De Krijgsman Gooise Meren, 4 januari 2016. 

1. Algemeen 
De kwalitatieve toetsing van de bouwplannen en de plannen voor de inrichting van de openbare 
ruimte is, in het kader van de afspraken tussen de voormalige gemeente Muiden (hierna: 
‘gemeente’) en KNSFN.V./KNSF Vastgoed II B.V./Exploitatiemaatschappij De Krijgsman C.V. (hierna: 
‘KNSF/De Krijgsman’), neergelegd bij het Kwaliteitsteam De Krijgsman. Dit is vastgelegd in de 
vaststellingsovereenkomst betreffende de ontwikkeling van het plangebied De Krijgsman. 
Het Kwaliteitsteam bestaat op dit moment uit 3 personen, te weten  de heren A.L.L.M. Asselbergs 
(onafhankelijk voorzitter), P. Godefroy, LA4Sale (namens KNSF/De Krijgsman), en S.F.  Veldhuizen 
(namens de gemeente). 
In 2014 en 2015 zijn aanvullende raadsbesluiten genomen in de gemeente Muiden waarin de selectie 
van de heer S.F. Veldhuizen door de gemeenteraad is bekrachtigd, en de evaluatie van het 
Kwaliteitsteam en de stedenbouwkundige  vertegenwoordiger uiteindelijk een verantwoordelijkheid 
is van de gemeenteraad. Tevens is vastgelegd dat het beeldkwaliteitsplan De Krijgsman zal worden 
toegevoegd c.q. integraal onderdeel zal zijn van de welstandsnota Gooise Meren.  Kwaliteitsteam De 
Krijgsman treedt voor de ontwikkeling van het plangebied in de plaats van de reguliere 
welstandscommissie.   
Voor het Kwaliteitsteam zijn zowel het bestemmingsplan, het Ambitiedocument als het 
beeldkwaliteitsplan belangrijke richtinggevende documenten die de context voor de beoordeling 
verzorgen. 
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2. Plaats in organisatie 
 
Het Kwaliteitsteam De Krijgsman wordt, mede gelet op de wettelijke taken in het kader van de 
vergunningverlening, verankerd in de organisatie van de gemeente Gooise Meren. Aan het 
Kwaliteitsteam zal een ambtelijk secretaris worden toegevoegd, die affiniteit heeft met architectuur 
en stedenbouw. De secretaris is verantwoordelijk voor de agendering van de plannen en afhandeling 
van de adviezen, en zet in aanvang een administratieve structuur op die daarbij hoort (archivering / 
nummering / datering / stempel / enz.). Daarbij wordt de aansluiting gezocht bij de digitale structuur 
van de gemeente Gooise Meren en de reguliere welstandscommissie. De ambtelijk secretaris zet 
indien nodig de aanvragen en adviezen uit binnen de organisatie van de gemeente Gooise Meren, zo 
nodig in samenspraak met de gemeentelijk projectleider, de heer T. Zeegers . Tot het moment van de 
aanstelling van de ambtelijk  secretaris is de gemeentelijk projectleider aanspreekbaar. 
 
3. De feitelijke planontwikkeling 
 
Het initiatief voor het ontwerp van de woningen, niet-woonprogramma en de openbare ruimte ligt 
bij KNSF/De Krijgsman. Ook bij de verkoop van gronden aan derden, zoals bijvoorbeeld kopers van 
een kavel, blijft de begeleiding  van de planontwikkeling tot en met de vergunning verlening bij 
KNSF/De Krijgsman liggen. Bij sommige onderdelen van het plan, zoals bijvoorbeeld de brede school, 
is sprake van een gezamenlijk initiatief van de gemeente Gooise Meren/ schoolbesturen, waarbij 
KNSF/De Krijgsman meedenkt over de mogelijkheden.  
 
Bij een planinitiatief door derden  is er vanuit zowel KNSF /Krijgsman  als voor de ontwerper van het 
stedenbouwkundig plan  een rol weggelegd. De afspraak is dat - voordat er zakelijk afspraken met 
derden worden gemaakt over een planinitiatief - er overleg is geweest tussen de stedenbouwkundig 
vertegenwoordiger van KNSF/De Krijgsman, de initiatiefnemer en KNSF/Krijgsman. De 
stedenbouwkundig vertegenwoordiger van KNSF/De Krijgsman informeert  de overige leden van het 
Kwaliteitsteam hierover, zodat die op de hoogte kunnen blijven van de diverse planontwikkelingen. 
Bij twijfel of vragen zoeken de leden van het Kwaliteitsteam over en weer contact met elkaar. 
Uiteindelijk zullen de bouwplannen in ieder geval in de fasen SO, VO en DO binnen het 
Kwaliteitsteam worden geagendeerd en behandeld. 
De stedenbouwkundig vertegenwoordiger namens KNSF/De Krijgsman binnen het Kwaliteitsteam 
verkeert dus altijd in een vooruitgeschoven positie. Bij initiatieven van KNSF/De Krijgsman en 
gemeente kan dat ook gelden voor de gemeentelijk vertegenwoordiger binnen het Kwaliteitsteam, in 
zijn rol als stedenbouwkundige namens de gemeente. 
Het toetsen van de ontwerpen van de openbare ruimte doorloopt  een identiek proces als bij de 
afhandeling van de plannen voor woningen en het niet-woonprogramma met dien verstande dat 
daarbij door de gemeente ook vanuit de civiele techniek, het beheer van de openbare ruimte, de 
hulpdiensten en dergelijke deskundigheid zal worden ingebracht. De toetsing van de producten en  
ontwerpen openbare ruimte zijn - los van de vereiste van  de welstandstoets - vastgelegd in een 
aparte bijlage van de VOK, te weten het Technisch Programma van Eisen. 
 
4. De praktijk van advisering 
 
Het Kwaliteitsteam De Krijgsman adviseert  aan het college van burgemeester en wethouders in het 
kader van het verlenen van de omgevingsvergunning voor een project. 
Indien de ontwikkeling van de ontwerpen in het planteam in lijn verloopt met de ambities zoals 
neergelegd in het beeldkwaliteitsplan kan verwacht worden dat de advisering van het Kwaliteitsteam 
omtrent SO, VO en DO geen bijzonderheden te zien geeft. 
De inzet van het Kwaliteitsteam en de voorzitter van het Kwaliteitsteam is dat zij/hij “preventief”  via 
bijvoorbeeld het opstellen van preadviezen zorgdraagt voor een gedragen en integrale 
planbeoordeling. 
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In het uiterste geval van een negatief advies van het Kwaliteitsteam dan wel als er sprake is van een 
afwijkend standpunt van een van de leden van het Kwaliteitsteam zal de projectleider van de 
gemeente Gooise Meren het plan / het advies laten agenderen voor de bespreking in de Stuurgroep. 
De voorzitter van het Kwaliteitsteam zal bij het bewuste agendapunt ter toelichting aanwezig zijn. 
De stuurgroep zal in dat geval een advies uitbrengen aan het College van burgemeester en 
wethouders over de uitgebrachte adviezen dan wel ingenomen afwijkend standpunt. 
Uiteindelijk neemt het College van burgemeester en wethouders een besluit aan de hand van 
uitgebrachte adviezen. 
De bijeenkomsten van het Kwaliteitsteam zijn, net als de reguliere welstandcommissie, in principe 
openbaar.  
Het Kwaliteitsteam stelt jaarlijks een verslag op dat gebruikt kan worden als evaluatie van haar 
werkzaamheden. Deze rapportage wordt door het College van burgemeester en wethouders, na 
behandeling in de Stuurgroep, aangeboden en toegelicht  aan de gemeenteraad. 
 
5. Aandachtspunten 
 
a. De organisatie en opstellen protocol van het Kwaliteitsteam: 
- vormgeven van openbaarheid van de vergaderingen via de gemeentelijke website. Agenda 2 dagen 
voor de vergadering op de gemeentelijke website. 
- vergaderfrequentie Kwaliteitsteam :  voorstel 2016 1x per maand op donderdagochtend 10.00 - 
12.00 uur. 
- aanleveringstukken aan ambtelijk secretaris  voor de vergadering 1 week van te voren 
- locatie vergadering Kwaliteitsteam: infohuis de Krijgsman 
 
b. de kosten van het Kwaliteitsteam conform afspraak dat de onafhankelijk voorzitter voor 50% voor 
rekening van de gemeente komt en 50% voor rekening van KNSF/De Krijgsman. KNSF/De Krijgsman 
en de gemeente nemen de kosten van hun eigen stedenbouwkundig vertegenwoordiger in het 
Kwaliteitsteam  voor eigen rekening. De aanvullende organisatiekosten (ambtelijk secretaris etc.)  
komen voor rekening van de gemeente. Vooralsnog wordt uitgegaan van 1 dag per week. 
 
c.  Samenhang met andere projecten:  Voor de projecten die een directe link hebben met c.q. direct 
gelegen zijn aan het plangebied De Krijgsman zal het Kwaliteitsteam na opdracht daartoe in het 
regieoverleg  in de gelegenheid worden gesteld in het kader van vergunningverlening een advies uit 
te brengen aan het College van burgemeester en wethouders. Het betreft hier de volgende 
projecten:  Bredius, Buitenhaven, Overtuinen,  IJmeerdijk, Muiden Noord-West.. De betreffende 
projecten blijven onderdeel uitmaken van beoordeling door de reguliere Welstandscommissie Gooise 
Meren. 
 
 
 
 

BIJLAGE 2:                       Regie Kwaliteitsteam De Krijgsman – oktober 2016 

Wie zit aan tafel : 
- het Kwaliteitsteam (4 personen: Fons, Stef, Pepijn en Hilde) 
- 2 projectleiders (Marcus en Twan) 
- de architect 
- op uitnodiging anderen, bijv. civiel (Meindert Heemstra/ Wilbert Coenen) 
 
Wanneer:  
1 keer in de maand en gaat altijd door, donderdagochtend 10.00u – 12.00u (laatste donderdag van 
de maand: 27 oktober, 24 november, 22 december) 
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Stukken:  
Week van tevoren na goedkeuring Pepijn via Hilde 
 
Agenda:  
week van tevoren met de stukken sturen, week daarvoor deelt Pepijn agenda met Kwaliteitsteam.  
NB. digitaal en p.o. te beantwoorden door Stef en Fons  
Hilde bewaakt dat dat gebeurt. 
 
Locatie:  
een ruimte waar een geschikte en adequaat opgestelde tafel aanwezig is voor het q-team en een 
paar stoelen extra voor projectleiders en genodigden. De vergadering is in principe voor iedereen 
toegankelijk, de praktijk zal zijn dat er plaats moet zijn voor betrokken backbenchers. Nodig is voorts 
een digitaal groot scherm en wanden om tekeningen op te hangen. Materiaal: archief als 
geheugensteun bij de hand. BKP aanwezig. 
 
Niveau overleg:  
stukken zijn in ver gevorderd stadium als SO, VO of DO. Er kunnen vragen zijn of dilemma’s. Het kan 
ook zijn dat de ontwerper een probleem heeft en hulp vraagt. Of een vraag hoe het BKP te 
interpreteren. Ontwerpen en de werksessies gebeuren binnen de ontwerpgelederen en niet op de 
tafel van het Kwaliteitsteam. 
 
Ontwerpers: 
De rol van de opdrachtnemer moet helder zijn: hij/zij komt om zijn/haar ontwerp(en) beredeneerd te 
presenteren, eventueel voorzien van alternatieven of kritische noten t.a.v. de opdracht. Daarná 
ontstaat de dialoog met het kwaliteitsteam. Vrijblijvende voorstellen moet worden vermeden. 
Zowel architectuur, openbare ruimte als civiele ingrepen vormen de inhoud van het beraad. 
  
Architectenkeuze:  
kwaliteitsteam mag adviserend input en suggesties geven voor architectenkeuze en –stijl.  
  
Wijze van presenteren: 
- PowerPoint, sheet 1: opdrachtomschrijving voor dit deel. Laat  keuzes zien. Refereren aan het BKP. 
- context gevelwanden aan de muur, het “geheugen” in beeld 
 
Laatste agendapunten: 
-Reflectie op de vergadering 
-Proceskoppeling naar de regiegroep en stuurgroep (bestuurlijke en organisatorische context) door 
projectleiders 
-Naderende plannen/ontwerpen benoemen 
-Aanpalende plannen: Bredius, Noord- West, toerit, brug, buitenhaven ontwikkelingen                         

                                   


