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Wat is Mooi Noord-Holland
MOOI Noord-Holland is een onafhankelijke en niet-commerciële adviesorganisatie op het gebied van 
landschap, stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie in Noord-Holland. De naam MOOI Noord-
Holland staat voor een Noord-Holland waar mensen met plezier wonen, werken of recreëren. Zij 
noemen dat ‘mooi’ in de brede zin van het woord: het gaat om een leefomgeving die functioneel, 
duurzaam en aantrekkelijk is. Hoe dat ‘mooi’ gestalte krijgt, is overal anders. 
Mooi Noord-Holland bestond in 2016 honderd jaar en vindt zijn oorsprong in 1916 als 
“Adviescommissie voor den herbouw in de overstroomde gedeelten van Noord-Holland”, naar 
aanleiding van de watersnoodramp in Noord-Holland.
Na allerlei tussenstappen met naamswijzigingen en organisatorische aanpassingen is in 1996 de 
Stichting Welstandszorg Noord-Holland ontstaan. In 2007 werd de naam afgekort tot “WZNH 
adviseurs ruimtelijke kwaliteit”. Per 1 januari 2016 is de naam “MOOI Noord-Holland adviseurs 
omgevingskwaliteit” geïntroduceerd.

Wat doet Mooi Noord-Holland
MOOI Noord-Holland organiseert en faciliteert voor 36 Noord-Hollandse gemeenten 
adviescommissies. Dit zijn commissies voor welstandsadvies waarin bouwaanvragen worden 
beoordeeld ten aanzien van de visuele beleving van het bouwwerk en de omgeving. In een aantal 
commissies is het monumentenadvies geïntegreerd of zelfs het ruimtelijke kwaliteitsadvies. 
Ruimtelijk kwaliteitsadvies is gericht op de kwalitatieve inbedding van een plan in zijn omgeving. Het 
omvat meerdere ruimtelijke disciplines zoals cultuurhistorie, monumenten, welstand, landschap, 
stedenbouw en openbare ruimte.
Omgevingskwaliteit heeft geen vastomlijnd eindbeeld maar kan groeien als mensen samenwerken 
aan een ruimtelijke verandering. MOOI Noord-Holland biedt ondersteuning bij dit groeiproces. Zij 
doen dat altijd vanuit het publieke belang, waarbij zij een brug slaan tussen ogenschijnlijk 
tegengestelde belangen en tussen regelgeving, beleid en gewenste veranderingen. Van een kleine 
verbouwing tot een grote stedelijke of landschappelijke ingreep, hun inbreng is deskundig, creatief 
en constructief.
Vanuit die rol is Mooi Noord-Holland actief betrokken bij het ontwikkelen van de Handreiking 
Adviesstelsel voor Omgevingskwaliteit

Waarom maakt de gemeente Heemstede gebruik van de diensten van Mooi Noord-Holland.
In het verleden had de gemeente Heemstede een eigen welstandscommissie, bestaande uit twee 
architect leden, een monumentendeskundige en burgerlid. Deze welstandscommissie werd 
ondersteund door een ambtelijk secretaris, die ook de notulen verzorgde.
In 2006 is er voor gekozen om de advisering m.b.t. monumenten onder te brengen bij Mooi Noor-
Holland (toen nog WZNH), vanwege het feit er geen kandidaat was om de functie van 
monumentdeskundige binnen de welstandscommissie op te vullen.
Gelet op de goede ervaringen met de monumentenadvisering is in 2011 besloten om ook de 
reguliere welstandsadvisering onder te brengen bij de WZNH. Daarnaast is Mooi Noord-Holland een 
organisatie die een brede kennis in huis heeft om ons als gemeente te kunnen bijstaan bij complexe 
zaken. Als voorbeeld kan het schrijven van de Welstandsnota 2016 Heemstede worden genoemd, het 
adviseren bij verzoeken om aanwijzing tot gemeentelijk monument, maar ook het participeren bij het 
vormgeven van de omgevingsvisie. 
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