
1 
 

 
 
         Jaarverslag 2015          

 

 
 
Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 
Amsterdam 
Juni 2015  



2 
 

 

Inhoud 

 
 
 
 
 
1. Omgevingskwaliteit - essay 3 

2. Het jaar 2015 in beeld 11 

3.  Activiteiten van de Federatie                                                          16 

4. Ontwikkelingen in beleid en organisatie                                         20 

5. Bestuur en commissies  24  

6.  Cijfers 27  

7.   Publicaties 29  

8. Bureau                                                                                             31  

 



3 
 

1  

 
Omgevingskwaliteit 
 
door Flip ten Cate 
 
Met de introductie van het begrip omgevingskwaliteit voegt de Omgevingswet een nieuwe dimensie toe 
aan de aloude ruimtelijke kwaliteit. Omgevingskwaliteit schuilt in het streven naar voortreffelijkheid, 
waarin het privébelang van de initiatiefnemer gecombineerd wordt met de belangen van de omgeving.  
 
Het bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit is het hoofddoel geworden van de 
nieuwe Omgevingswet. Iedereen die iets verandert in de fysieke leefomgeving is verplicht de 
omgevingskwaliteit niet alleen te behoeden, zoals de minister had voorgesteld, maar zelfs te verbeteren. 
Die hogere ambitie is er door de Tweede Kamer aan toegevoegd1. De Omgevingswet legt initiatiefnemers 
en overheid een zorgplicht op voor een goede omgevingskwaliteit. 
 
Dat is dus allemaal nogal serieus. Door de centrale plek die omgevingskwaliteit in de wet heeft gekregen, 
zal het begrip een doorslaggevende rol gaan spelen in de vraag of een bepaald project op een bepaalde plek 
gewenst is. Dat betekent dat omgevingskwaliteit het funderend principe zal moeten zijn van de 
omgevingsvisies die alle overheden zullen moeten opstellen voor hun grondgebied, en vervolgens ook voor 
de regels die worden geformuleerd om die omgevingsvisie handen en voeten te geven: de regels in de 
omgevingsverordeningen en de omgevingsplannen. En in het juridische oordeel over een geschil rond een 
omgevingsvergunning zal de rechter moeten beoordelen of het project in kwestie voldoende heeft 
bijgedragen aan een goede omgevingskwaliteit. 
Het is daarom een beetje jammer dat niemand weet waar je het over hebt, als je zegt dat je de 
omgevingskwaliteit gaat bevorderen. Je zou denken dat de wetgever op de eerste pagina van de wet een 
definitie zou hebben gegeven van dit centrale begrip, maar dat is niet gebeurd. Dat is vervelend, omdat je 
nu al ziet dat het begrip in verschillende disciplines volstrekt verschillend wordt uitgelegd. In de 
milieuwereld is sprake van een goede omgevingskwaliteit als de emissies binnen de normen blijven, en als 
de ene functie (wonen bijvoorbeeld) geen last heeft van de activiteiten van een andere functie (bedrijven 
of verkeer, bijvoorbeeld: dan gaat het om geluid, luchtkwaliteit en risicobeheersing). In het domein van het 
bouwen en de ruimtelijke ordening is sprake van een goede omgevingskwaliteit als de vormgeving van 
gebouwen en publieke ruimte oogstrelend is, en als de gebouwde omgeving duurzaam is en goed 
functioneert. Terwijl ook vanuit de economie, de sociale structuur en de waterveiligheid opvattingen 
bestaan over een ‘goede omgevingskwaliteit’. 
 
De vraag ligt dus op tafel wat omgevingskwaliteit nu eigenlijk is, en waarin het verschilt van ruimtelijke 
kwaliteit. 
 
ruimtelijke kwaliteit 
 
Ruim 25 jaar geleden, in de vierde regeringsnota over de ruimtelijke ordening, is vrij nauwkeurig 
omschreven wat ruimtelijke kwaliteit is. Het is het ontwerpen en inrichten van de omgeving zodat die goed 
bruikbaar is (‘gebruikswaarde’), duurzaam en robuust (‘toekomstwaarde’), en aangenaam om te ervaren 

                                                 
1 Amendement van de leden Albert de Vries/Van Veldhoven (PvdA/D66) bij de Omgevingswet: Kamerstuk 33962 nr 159 
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(belevingswaarde) - waarden die zijn ontleend aan de Romeinse architect Vitruvius en dus letterlijk ook 
eeuwigheidswaarde hebben2. 
Ruimtelijke kwaliteit is bepaald niet synoniem aan ‘schoonheid’ of esthetiek, zoals wel wordt gedacht. 
Economische aspecten, een goede bedrijfsvoering, maar ook ecologische en sociale aspecten spelen een 
rol, naast de culturele en cultuurhistorische: het is een integraal begrip, dat met al deze aspecten rekening 
houdt3.  

 
Hoewel er dus ruim 25 jaar gewerkt wordt aan ruimtelijke 
kwaliteit, en er ook ontegenzeggelijk een hele hoge kwaliteit 
tot stand is gebracht, zowel in de Vinex-wijken als in grote 
infrastructurele projecten als Ruimte voor de Rivier, blijft het 
op het niveau van een individueel project lastig om te zeggen 
of in het specifieke geval sprake is van ruimtelijke kwaliteit. 
Dat komt doordat het begrip niet ‘meetbaar’ is. De drie 
waarden van Vitruvius, noch de vier belangen (economisch, 
ecologisch, sociaal en cultureel) die de studieuze organisatie 
Habiforum eraan heeft toegevoegd, leiden tot een formule 
met een zekere uitkomst. Ruimtelijke kwaliteit kan niet 

gevangen worden in een objectief cijfer: het is de waarde die een gebruiker op een bepaald moment van de 
tijd toekent aan zijn omgeving4.  
Die waardering is dus subjectief: het oordeel over de kwaliteit van de werk-, leef- en woonomgeving is 
afhankelijk van de belangen en doelen van de gebruiker: de functionele wensen die een boer aan het 
landschap stelt verschillen van de wensen van de vogelaar. En omdat de landbouwmachines zwaarder 
geworden zijn, heeft een drassig land tegenwoordig voor de boer minder kwaliteit dan vroeger. Dat geldt 
niet alleen voor de functionele eisen van een omgeving, het geldt net zo goed voor de esthetiek. De 
schoonheid van landschappen en architectuur is bij uitstek subjectief. Ze is afhankelijk van persoonlijke 
smaak, van kennis van zaken en ervaring, maar ook van modes en publieksopvattingen.  
De subjectieve waardering van ruimtelijke kwaliteit, betekent echter niet dat het geen collectief belang 
dient. Het is onmiskenbaar dat een goede ruimtelijke kwaliteit tal van maatschappelijke voordelen heeft: 
het verhoogt de vastgoedwaarde van gebouwen, het verhoogt de sociale veiligheid, het vertoeven in een 
dergelijk gebied is aangenaam en het heeft een positief effect op de gezondheid, om slechts een paar 
voordelen te noemen. 
Het is ook een misverstand dat de subjectiviteit van ruimtelijke kwaliteit, en dan met name van de 
schoonheid als één van de aspecten ervan, het spreken erover in de weg zou zitten. “Over smaak valt niet 
te twisten”, luidt het spreekwoord, beauty lies in the eye of the beholder, de subjectiviteit zou zo groot zijn 
dat een oordeel over ruimtelijke kwaliteit zijn waarde verliest. Dat is een misverstand. Met een verwijzing 
naar het levendige gesprek over zoiets subjectiefs als mooi weer, of een goed restaurant, toont Alain de 
Botton de schadelijkheid aan van een dergelijke stelling: wie niet over schoonheid wil spreken geeft ruim 
baan aan gemakzucht en liefdeloosheid, immers: anything goes. De Botton schrijft: 'A society that can’t 
talk sensibly, publically and perhaps at length, about beauty will inadvertently condemn itself to ugliness.'5 
                                                 
2 Vierde Nota Ruimtelijke Ordening; In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, de nota van Jan Pronk die nooit de eindstreep heeft 
gehaald, is ruimtelijke kwaliteit nader geoperationaliseerd met zeven criteria, die bij de beoordeling een rol dienen te spelen: 1. 
Ruimtelijke diversiteit (verschillen tussen stad en land); 2. Economische en maatschappelijke functionaliteit; 3. Culturele 
diversiteit; 4. Sociale rechtvaardigheid; 5. Duurzaamheid; 6. Aantrekkelijkheid; 7. Menselijke maat. Vijde Nota over de 
Ruimtelijke Ordening 2000/2020, deel 3: kabinetsstandpunt. Tweede Kamer, vergaderjaar 200-2002, 27 578, nr 5: p. 65 
3 Hooimeijer, P.; Kroon, H.J.J.; Luttik, J.: Kwaliteit in Meervoud, Gouda, Habiforum, z.j. [2001] 
4 Janssen-Jansen, L., Klijn, E.H. & Opdam, P. (2009). Ruimtelijke kwaliteit in gebiedsontwikkeling. Gouda, Habiforum. 2009. 
5 Alain de Botton, ‘Why you should never say: ‘Beauty Lies in the Eye of the Beholder’, in The Book of Life 
(www.thebookoflife.org), September 2015 

http://www.thebookoflife.org/why-you-should-never-say-beauty-lies-in-the-eye-of-the-beholder/
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Lelijkheid is de uitkomst, als een gemeenschap niet voortdurend blijft spreken over schoonheid en over 
kwaliteit. Door het voortdurend bespreken van ruimtelijke kwaliteit, bij voorkeur en plein publique, wordt 
het streven ernaar versterkt. En juist in dat streven naar schoonheid zit de essentie. De oud-politicus Adri 
Duivesteijn schreef ooit: ““Kwaliteit is een zoektocht naar het wezenlijke; het streven naar kwaliteit is een 
streven naar voortreffelijkheid, telkens een graadje hoger”6. 
Omdat ruimtelijke kwaliteit niet meetbaar is, is het onzin om ontwerpen te toetsen aan de hand van 
criteria, beoordelingskaders, bestemmingsplanregels of te 
beoordelen in DBFMO-aanbestedingscontracten7.  
Mooiwaarts schreef het al: “Kwaliteit ontstaat niet door regels, 
normen en criteria. Kwaliteit ontstaat in de harten van mensen, en 
wordt werkelijkheid waar visie, vakmanschap en daadkracht een 
ontmoeting aangaan met de omgeving”8. Het omgekeerde is 
eveneens waar: waar visie ontbreekt, waar geen passie is maar 
liefdeloosheid, waar aarzeling of regelzucht het tempo vertragen, 
waar de initiatiefnemer zichzelf belangrijker vindt dan zijn 
omgeving, daar is geen kwaliteit. 
 
omgevingskwaliteit 
 
Nu introduceert de Omgevingswet het begrip omgevingskwaliteit, 
als hoofddoel van de wet, waarbij overheid en initiatiefnemer de 
plicht hebben te zorgen dat de omgevingskwaliteit verbetert. In de 
Tweede Kamer is gevraagd waarin omgevingskwaliteit nu precies verschilt van ruimtelijke kwaliteit. 
Minister Schultz antwoordde dat het bij omgevingskwaliteit gaat om de menselijke beleving van aspecten 
als cultureel erfgoed, architectonische kwaliteit van bouwwerken, stedenbouwkundige kwaliteit en 
kwaliteit van natuur en landschap, maar ook om de intrinsieke waarden die de maatschappij toekent aan de 
identiteit van gebieden en aan dier- en plantensoorten. Die intrinsieke waarde, die los staat van de 
belevingswaarde door de mens, is de belangrijkste reden om de term omgevingskwaliteit te kiezen. 
Kennelijk niet bevredigd door deze benadering, heeft ook het College voor Rijksadviseurs onlangs 
geprobeerd het begrip omgevingswaarde te duiden in een advies aan het kabinet dat op 18 december 
2015 verscheen9. Daarin vat het college omgevingskwaliteit samen in drie formules: omgevingskwaliteit = 
concurrentiekracht x leefbaarheid; omgevingskwaliteit = duurzame nutsnetwerken + heldere 
gebruiksregels; omgevingskwaliteit = ruimtelijke kwaliteit + milieukwaliteit.  
Dat is een merkwaardige aaneenschakeling van woorden en begrippen. De wiskundige poging om 
omgevingskwaliteit te vatten in wetenschappelijke formules, miskent het feit dat omgevingskwaliteit nu 
juist niet de uitkomst van een som kan zijn. Bovendien omvat de Vitruviaanse definitie van Ruimtelijke 
Kwaliteit uit de Vierde Nota ruimtelijke ordening alle bovengenoemde aspecten al. Uit het hele advies 
wordt daarom niet duidelijk waarin omgevingskwaliteit verschilt van ruimtelijke kwaliteit, al valt niet te 

                                                 
6 Hans van Dijk, Sabine Lebesque, Marc A. Visser (red): Architectonische kwaliteit als opdracht voor openbaar bestuur, 
Rotterdam 1991, p. 15 
7 Design, Build, Finance, Maintain, Operate: aanbestedingscontractvormen die vooral bij infrastructurele projecten veel wordt 
toegepast. 
8 Initiatiefgroep Mooiwaarts: Pleidooi voor een waardevolle leefomgeving. Amsterdam, 2012. (geraadpleegd op 
www.mooiwaarts.nl)  
9 College van Rijksadviseurs: Advies Omgevingskwaliteit, Den Haag, 2015 (http://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-
publicaties/brieven/2016/01/12/advies-omgevingskwaliteit)  

http://www.mooiwaarts.nl/
http://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/brieven/2016/01/12/advies-omgevingskwaliteit
http://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/brieven/2016/01/12/advies-omgevingskwaliteit


6 
 

ontkennen dat er in het advies behartenswaardige opmerkingen over de complexiteit van het werken aan 
omgevingskwaliteit worden gemaakt. 
 
Er zijn naar mijn mening drie aspecten waarin het begrip omgevingskwaliteit verschilt van ruimtelijk 
kwaliteit. 
 
Het eerste verschil zit ‘m in de koppeling van een intiatief met belangen die buiten het primaire doel van 
de initiatiefnemer liggen. Een snelweg kan een hoge ruimtelijke kwaliteit hebben indien hij functioneel is, 
robuust ontworpen zodat hij ook de groei van het verkeer kan accomoderen, en indien hij aantrekkelijk is 
vormgegeven. Maar omgevingskwaliteit krijgt zo’n weg pas als de belangen die in de omgeving van de weg 
een rol spelen zijn meegenomen in het ontwerp, en niet (zoals vroeger gebeurde) zijn afgekocht of 
overruled. 
Er zijn de afgelopen jaren veel infrastructurele werken gerealiseerd, waarin die omgevingsbelangen een 
plek hebben gekregen: met het doorsnijden van de Grebbelinie wordt de cultuurhistorie met schanskorven 
beleefbaar gemaakt, onder viaducten komen ecologische verbindingszones, het hart van een 
verkeersknooppunt wordt een wateropvangbekken, en bewoners krijgen een verbindingsroute naar het 
park aan gene zijde van de weg10.  
Het is niet toevallig dat deze voorbeelden vooral gevonden werden bij infrastructurele werken. Ze zijn het 
gevolg van het pleidooi van de Commissie Elverding om de processen bij de aanleg van een snelweg zo te 
organiseren, dat de omgevingsbelangen zo vroeg mogelijk in kaart gebracht kunnen worden11. 
De speurtocht naar meekoppelende belangen en het verzoenen van strijdigheid kan ook op veel kleinere 
schaal spelen. Neem het voorbeeld van een ondernemer die tegen de zin van een overbuurman zijn 
vestiging wil uitbreiden. Het bezwaar van de buurman zal verminderen als hij op een of andere manier kan 
profiteren van de bedrijfsuitbreiding – te denken valt bijvoorbeeld aan het bieden van dakruimte voor de 
zonnepanelen, die op het dak van de overbuurman zelf ontsierend zouden zijn. Niet alleen voor de 
ruimtelijke kwaliteit, maar ook in financiële zin kan een dergelijke constructie voor alle partijen profijtelijk 
zijn. 
 
Het tweede verschil tussen omgevingskwaliteit en ruimtelijke kwaliteit heeft te maken met de actoren. 
Omgevingskwaliteit kan niet tot stand komen zonder de omgeving bij het project te betrekken. 
Traditioneel komt een project tot stand in de driehoek van initiatiefnemer, overheid en vakmensen – en in 
die driehoek kan prima gewerkt worden aan ruimtelijke kwaliteit. Omgevingskwaliteit echter vraagt om 
betekenisvolle betrokkenheid van de omgeving. Dat gaat niet vanzelf: vanuit de overheid en vanuit de 
initiatiefnemer, die beide een zorgplicht hebben voor omgevingskwaliteit, zal die betrokkenheid van de 
omgeving actief vormgegeven moeten worden. De prominente stedenbouwkundige Hilde Blank zei onlangs 
dat haar denken over ruimtelijke kwaliteit was verschoven: zou ze twee jaar geleden op de vraag wat 
ruimtelijke kwaliteit is nog geantwoord hebben: het resultaat van het werken aan belevingswaarde, 
toekomstwaarde en gebruikswaarde, maar in zijn hedendaagse vorm is ruimtelijke kwaliteit voor haar het 
activeren van de samenleving12. 
 

                                                 
10 Twintig van dergelijke voorbeelden zijn samengebracht in Flip ten Cate et al, De aantrekkelijke snelwegomgeving, 
Amsterdam, Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland, z.j. [2013]. Overigens zijn er tal van signalen dat Rijkswaterstaat deze 
goede voorbeelden niet tot regel heeft gemaakt, zodat inmiddels de omgevingskwaliteit bij infrastructuur opnieuw en keer op 
keer bevochten moet worden. 
11 Commissie Elverding: Sneller en beter, Den Haag, 2008. 
12 Hilde Blank: “Ruimtelijke kwaliteit activeert ontwikkeling”, column Mooiwaartscafé#1, april 2015. Vindplaats: 
http://mooiwaarts.nl/blog/Hilde_Blank 
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En ten derde verschilt omgevingskwaliteit van ruimtelijke kwaliteit omdat de eerste altijd over de kwaliteit 
van de publieke ruimte gaat, terwijl ruimtelijke kwaliteit ook verengd kan worden tot de kwaliteit van het 
object zelf. Het is voorstelbaar dat een functioneel bouwwerk een goede toekomstwaarde, gebruikswaarde 
en zelfs belevingswaarde heeft, terwijl het toch afbreuk doet aan de omgevingskwaliteit. Bij 
omgevingskwaliteit hoort de vraag hoe het bouwwerk een bijdrage levert aan de kwaliteit van de omgeving 
– sterker nog: aan de kwaliteit van de samenleving. 

 
 
omgevingskwaliteit en overheid 
 
Omgevingskwaliteit schuilt in het streven naar voortreffelijkheid, het reiken naar een steeds hogere 
kwaliteit, waarbij het eigen privébelang gecombineerd wordt met de belangen van de omgeving. 
Dat kan niet tot stand komen zonder een duidelijke rol van de overheid - niet zozeer in normerende zin, 
maar als inbrenger van belangen van een ander schaalniveau en als regelaar van het proces. 
Dat heeft niets te maken met wantrouwen in het kwaliteitsstreven van initiatiefnemers. Het is 
ontegenzeggelijk waar dat zij bij het bouwen hun best zullen doen om (binnen budgettaire beperkingen) 
een gebouw met hoge kwaliteit te realiseren. Ze moeten het immers ooit weer verkopen. Maar het bouwen 
van een huis is altijd óók het bouwen van een stukje stad. Waar het huis beschouwd zou kunnen worden als 
het privébelang, is de stad altijd een collectief belang. De zorg voor infrastructuur - riolen, wegen, 
glasvezel en energie - voor gezondheid, voor veiligheid, voor cultuurhistorie, voor stedenbouwkundige 
kwaliteit, identiteit en karakter, voor natuur, maar ook voor sociale samenhang en het voorkomen van 
segregatie, de verantwoordelijkheid voor een evenwicht tussen drukte en rust, een gunstig 
ondernemersklimaat en goed openbaar vervoer - het zijn stuk voor stuk collectieve belangen, die daarom 
door collectieven behartigd moeten worden.  
Natuurlijk spelen niet alle belangen in gelijke mate een rol bij de bouw van één afzonderlijk huis, maar bij 
de planning van een stad moet met dit alles wel degelijk rekening worden gehouden.  
Een gemeente mag zijn publieke taak niet verzaken: er moet duidelijk zijn in welke context een bouwwerk 
verrijst.  Het ontwikkelen van een samenhangende visie op de leefomgeving heeft daarom de hoogste 
prioriteit - een visie die alle aspecten van de leefomgeving bevat, die vertrekt vanuit een analyse van de 
bestaande kwaliteit; die op grond van die analyse een bestuurlijke waardering formuleert van die 
kwaliteiten, en op basis van die waardering beleid formuleert voor de gewaardeerde kwaliteiten die 
gekoesterd en beschermd moeten worden, en anderzijds voor de ontwikkeling van kwaliteiten die niet zo 
best zijn. Het resultaat is een beschrijving van de maatschappelijke doelen die de gemeenschap  voor ogen 
heeft. Uiteindelijk is het de gemeenteraad (of provinciale staten en parlement op de andere schaalniveaus) 
die de gemeenschappelijke visie vastlegt in een beleidsdocument dat ook juridische waarde heeft. 
Uiteraard is een dergelijke visie op de leefomgeving geen exercitie die binnen de muren van het 
stadskantoor plaats kan vinden. Het formuleren van een omgevingsvisie zal altijd gebeuren in samenspraak 
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met de bewoners en gebruikers – of liever nog andersom: de overheid stelt de visie vast die door de 
gemeenschap zelf is opgesteld. Hoe dan ook, met de visie ontstaat een kader én een maatschappelijk 
draagvlak waarbinnen nieuwe initiatieven verwelkomd kunnen worden. 
 
integrale kwaliteit 
 
Omgevingskwaliteit heeft, door de koppeling van een privébelang aan maatschappelijke belangen, altijd 
een integraal karakter. Nu is integraal een lastig begrip - is het synoniem aan holistisch, dat wil zeggen: 
alles omvattend en doordringend? of is het synoniem aan multifunctioneel? - maar zeker is dat tal van 
aspecten een rol spelen. De Omgevingswet biedt de ruimte om de omgevingskwaliteit te optimaliseren: 
indien de omgevingskwaliteit in totaliteit toeneemt, dan kan het aanvaardbaar zijn dat de kwaliteit op een 
deelaspect desnoods vermindert. De Omgevingswet biedt overheden de afwegingsruimte om, binnen 
bepaalde brandbreedte en uitsluitend in het belang van een goede omgevingskwaliteit, af te wijken van 
vastgestelde normen, zowel op het gebied van milieu als op ruimtelijke aspecten die vastliggen in het 
omgevingsplan. 
 
Het grootste risico van deze afwegingsruimte is dat integraliteit beschouwd wordt als optelsom van 
deelaspecten. 
Iedereen begrijpt dat het onmogelijk is om de architectonische kwaliteit van een ontwerp af te wegen 
tegen de uitstoot van schadelijke stoffen: hoevéél extra inspanning moet een architect dan doen, om 
daarmee een paar millimol meer vervuiling te ‘kopen’? Wie kan dat precies meten? De vraag is wie op 
welke manier vaststelt dat de omgevingskwaliteit er inderdaad op vooruit gaat, hoewel op één van de 
deelaspecten (zoals bij het overschrijden van een milieunorm) de kwaliteit juist afneemt.  
De raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur heeft in de recente advies aan de regering voorgesteld om 
een balansbepaling vast te stellen, die ertoe dwingt om bij afwijking van de vastgestelde normen op andere 
aspecten van het plan een hogere kwaliteit te leveren13 – een moderne vorm van het compensatiebeginsel 
uit de natuurwetgeving. Uiteraard moet het bevoegd gezag ter dege motiveren waarom het van oordeel is 
dat de omgevingskwaliteit toeneemt, ondanks de normoverschrijding, en of een andere oplossing niet nog 
beter was geweest. Om die motivatie – zowel tegenover de volksvertegenwoordiging als tegenover de 
rechter – afdoende te onderbouwen, vindt de Rli een advies van een onafhankelijke adviescommissie 
noodzakelijk. 
Ook Dirk Sijmons, de voormalig rijksadviseur voor het landschap, bepleit de methodiek van het 
deskundigenoordeel14, als middel om tot een afgewogen beoordeling te komen van de ruimtelijke kwaliteit 
van een project. Tal van ruimtelijke kwaliteitsteams in Nederland15, ervenconsulenten, adviescommissies 
ruimtelijke kwaliteit, meerwaardecommissies en dergelijke, werken al een jaar of vijftien volgens die 
methode. De leden van die adviesteams brengen hun specifieke vakkennis in, zodat helder is wat de 
consequenties van een project zijn op hun vakgebied, maar ze hebben de opdracht om, voorbij hun 
stokpaardjes, de kwaliteit van het project als geheel te beoordelen. 
Ervenconsulenten bijvoorbeeld voeren al vele jaren aan keukentafels gesprekken over de optimale 
uitbreiding van boerderijen. Ze betrekken in die gesprekken de cultuurhistorische identiteit van een 
agrarisch gebied en de traditionele ordening van gebouwen op een boerenerf, ze betrekken er de 
architectuur bij, maar ze starten natuurlijk bij de ruimtewens van de boer en zijn economische 
mogelijkheden. Die gesprekken zijn erop gericht de publieke doelen en de private wensen te laten 
samenvloeien in een oplossing waar iedereen iets aan heeft.  

                                                 
13 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur: “Vernieuwing omgevingsrecht: maak de ambities waar”, Den Haag, 2015. 
14 Dirk Sijmons: “Het deskundigenoordeel als instrument voor ruimtelijke kwaliteit”. In: Jaarverslag Kwaliteitsteam Ruimte voor 
de Rivier 2006-2007. Rijkswaterstaat, Utrecht, 2008. 
15 Sandra van Assen, José van Campen: Q-factor. Ruimtelijke kwaliteitsteams in Nederland, Wageningen: Blauwdruk, 2014. 
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Dat zijn geen traditionele gesprekken tussen een initiatiefnemer en een ambtenaar. De vraag is niet: wat 
mag hier, waar heb ik recht op? - de vraag is wat wil de boer?, en wat wil de omgeving?, en hoe breng je 
die twee optimaal samen?. Vaak komt er een oplossing uit die niet past in het vigerende beleid: het 
bestemmingsplan verzet zich ertegen en soms ook de provinciale verordening. In de praktijk, wanneer de 
meerwaarde van het alternatief wordt aangetoond, blijken die bureaucratische belemmeringen geen al te 
grote obstakels. Immers: nagenoeg alle belangrijke ontwikkelingen in Nederland zijn gebouwd via een 
afwijking van het bestaande bestemmingsplan. 
Bij herbestemmingsprojecten en andere restauraties wordt verlies aan cultuurhistorie goedgemaakt door 
prachtig ontwerp en moderne gebruiksmogelijkheden. De provincie Noord-Brabant tenslotte heeft een 
meerwaardecommissie die adviezen geeft over complexe gebiedsontwikkeling die op onderdelen in strijd 
zijn met de provinciale verordening – bijvoorbeeld omdat door de ontwikkeling meer verblijfstoeristen 
worden verwacht dan in het beleid is toegestaan. Op advies van de commissie kan Gedeputeerde Staten 
dan besluiten het beleid terzijde te schuiven, als de omgevingskwaliteit daardoor verbetert. 
In al deze gevallen, waarin het bevoegd gezag afwegingsruimte heeft om af te wijken van de regels, wordt 
dus al lang gebruik gemaakt van adviseurs. Zij nemen de afweging niet over, maar brengen een expert-
advies uit waarin ze inzicht geven in de sectorale consequenties en de meerwaarde van het project als 
geheel. De politieke afweging blijft een verantwoordelijkheid van gekozen bestuurders, die zich in de 
politieke arena hebben te verantwoorden. 
 

 
 
procedures 
“We moeten vorm geven aan procedures die garanderen dat er processen ontstaan die tot 
omgevingskwaliteit leiden”, zei Dirk Baalman, oud-directeur van Het Oversticht in een recent 
Mooiwaartscafé waarin over dit soort vragen gediscussieerd wordt.  
En zo is het. Er hoeft waarschijnlijk niet zo heel veel in procedures en beleidsinstrumenten te worden 
vastgelegd; het debat hierover is nog lang niet voltooid, maar hier volgen enige suggesties. 
 

1. Het belangrijkste is de eis dat bij ieder project een gesprek gevoerd wordt over 
omgevingskwaliteit. Die eis is op dit moment niet wettelijk geformaliseerd, al maakt de zorgplicht 
voor omgevingskwaliteit een gesprek erover nagenoeg onvermijdelijk. Elke gemeente is echter vrij 
om de eis in eigen procedures vast te leggen. 

2. Initiatieven met een meer dan marginale impact op de omgeving moeten een positieve bijdrage 
leveren aan de omgevingskwaliteit. De gemeente voert een actieve regie die waarborgt dat 
initiatiefnemers kennis verwerven van de belangen die in de omgeving van hun project spelen.  
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3. De gemeente faciliteert (bijvoorbeeld door een kwaliteitsteam of door ontwerpend onderzoek) de 
koppeling van het private initiatief aan omgevingsbelangen, opdat het een initiatief met 
maatschappelijke meerwaarde wordt. 

4. Initiatieven die een negatief effect hebben op de omgevingskwaliteit worden in principe niet 
toegelaten. 

5. de omgevingsvisie bevat de globale beschrijving van de omgevingskwaliteit. Er staat in welke 
kwaliteiten gekoesterd worden (gebiedseigen kwaliteiten, maar ook sociaal-economische, 
milieugygiënische en culturele kwaliteiten die niet per se gebiedsgericht zijn), welke kwaliteiten 
voor verbetering vatbaar zijn, en welke zo ondermaats dat er dringend aan gewerkt moet worden. 
De visie wordt gedragen door de gemeenschap en bevat de maastchappelijke doelen. 

6. het omgevingsplan bevat de regels die initiatiefnemers uitnodigen om bij te dragen aan de 
omgevingskwaliteit. En wellicht ook regels die initiatiefnemers blokkeren in het aantasten van 
omgevingskwaliteit. De initiatiefgroep Mooiwaarts is het project Omgevingsplan Op Kwaliteit 
(OOK) begonnen16, waarin wordt onderzocht hoe een omgevingsplan naast rechtszekerheid ook 
ruimte en garanties kan bieden voor het realiseren van omgevingskwaliteit. 

7. Indien op grond van het omgevingsplan een vergunning noodzakelijk is – en dat is het geval 
wanneer er een bestuurlijke afweging moet plaatsvinden – dan wordt voor het onderbouwen van 
die afweging desgewenst de onafhankelijke gemeentelijke adviescommissie ingeschakeld. De 
commissie wordt in ieder geval geraadpleegd indien er sprake is van een activiteit in of bij een 
rijksmonument of in een beschermd stads- of dorpsgezicht. 

8. bij afwijking van het omgevingsplan of van de algemene (milieu-)regels wordt de onafhankelijke 
gemeentelijke adviescommissie altijd ingeschakeld om te beoordelen of er ondanks de afwijking 
sprake is van een verbetering van de omgevingskwaliteit. Indien een MER noodzakelijk is, dan 
werkt de gemeentelijke adviescommissie nauw samen met de Commissie voor de Mer. De 
effectiviteit van deze commissies is groter als ze vroeg in het proces worden ingeschakeld. 

 
tot slot 
De hierboven geformuleerde gedachten hebben gevolgen voor de implementatie van de Omgevingswet.  
De fundamentele vernieuwing van de Omgevingswet zit in een omkering van het denken. Niet langer staat 
het recht van de burger centraal om zijn private plannen te realiseren – waarbij de overheid toetst of er 
geen regels zijn die dat verhinderen – voortaan staat de vraag centraal op welke wijze een privaat initiatief 
een bijdrage kan leveren aan het realiseren van maatschappelijke doelen. Ask not what your country can do 
for you, ask what you can do for your country, aldus John F. Kennedy. 
De Omgevingswet kan pas een werkelijke verbetering betekenen voor de omgevingskwaliteit als het 
instrumentarium (omgevingsplannen, omgevingsvisies, vergunningssystematiek etc.) grondig wordt 
herzien, maar bovenal is een fundamentele vernieuwing nodig in de manier waarop de lokale democratie 
(inclusief het systeem van adviseurs) werkt. Die omslag in beleidinstrumentenb komt longzaam op gang, 
maar de taaie cultuuromslag moet eigenlijk nog helemaal beginnen, en zal veel tijd kosten. De Federatie 
Ruimtelijke Kwaliteit levert met het project Mooiwaarts een bijdrage op beide aspecten van de 
vernieuwing: met het deelproject Omgevingsplan Op Kwaliteit en met het deelproject De Omslag.  

                                                 
16 Zie de website www.ook-mooiwaarts.nl  

http://www.ook-mooiwaarts.nl/
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2 
 
Het jaar 2015 in beeld 
 
De voorzichtige opmerkingen over een economische opleving in de wereld van bouw en ruimtelijke 
ordening, die terug te vinden zijn in het jaarverslag over 2014, zijn bewaarheid. De meeste regionale 
welstandsorganisaties konden door de stabilisatie of groei van de omzet weer aan iets anders denken dan 
aan bezuiniging en krimp. Bij de regionale organisaties vertaalt een economische opleving in de bouw zich 
in een groter aantal adviesaanvragen en daarmee in een grotere omzet. Bij de gemeentelijke leden van de 
Federatie is de relatie veel minder direct en ook complexer. Bezuinigingen, deregulering en beleidskeuzes 
(zowel op nationale schaal als lokaal) zorgen bij gemeenten voor blijvende veranderingen in de organisatie 
en werkwijze van kwaliteits-adviescommissies.  
De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit bereidt zich al enige jaren voor op een nieuwe werkelijkheid, waarin 
afscheid genomen wordt van de traditionele welstandsadvisering op grond van wettelijke verplichtingen 
aan het eind van het vergunning traject, ten gunste van integrale advisering over de bevordering van 
ruimtelijke kwaliteit in een vroeg stadium van het planproces. De wettelijke positie van de 
welstandsadvisering zal in de toekomst niet langer garant staan voor continuïteit in het advieswerk. Die 
continuïteit moet ontleend worden aan de maatschappelijk onderkende meerwaarde van dergelijke 
advisering. Onder de Omgevingswet herleeft 
de situatie van voor 1962, toen nagenoeg alle 
gemeenten zich door onafhankelijke adviseurs 
lieten bijstaan in het beoordelen van 
ruimtelijke kwaliteit en architectonische 
schoonheid, zonder dat daartoe een wettelijke 
verplichting bestond.  
In dit hoofdstuk wordt puntsgewijs behandeld 
welke actuele veranderingen in 2015 het werk 
beïnvloed hebben en nog zullen beïnvloeden, 
in het volgende hoofdstuk de wijze waarop de 
Federatie beleidsmatig en in projecten 
inspeelt op die veranderingen. 
 
Omgevingswet 
Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer, met 144 van de 150 stemmen vóór, ingestemd met de 
Omgevingswet. Daar ging een bijzonder intensieve parlementaire behandeling aan vooraf, die recht doet 
aan de omvang van de stelselwijziging die wordt voorbereid.  
De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit heeft al enige jaren intensive bemoeienis met de Omgevingswet, in 
diverse rollen en functies. Die bemoeienis heeft geleid tot een aantal - voor de ruimtelijke kwaliteit - 
fundamentele aanpassingen in de wet zoals die ten slotte aan de Tweede Kamer is voorgelegd, en 
vervolgens tot enkele belangrijke aanvullingen en wijzigingen op voorstel van het parlement. 
De Federatie onderkent dat de Omgevingswet een bedreiging kan zijn voor ruimtelijke kwaliteitszorg, 
omdat in de wet geen verplichte welstandsadvisering voorkomt, en ook geen verplichting voor 
initiatiefnemers om met de gemeente of gemeenschap een gesprek te voeren over ruimtelijke kwaliteit. 
Een stap vooruit is echter dat de verplichte monumentencommissie, die in het wetsontwerp was voorzien, 
bij nota van wijziging is aangepast: de wet stelt nu een gemeentelijke adviescommissie verplicht, die 
tenminste moet adviseren over wijziging, sloop of verplaatsing van rijksmonumenten. Indien een 
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gemeenten zich wil laten adviseren over andere aspecten van ruimtelijke kwaliteit - zoals welstand, 
stedebouwkundige plannen of integrale omgevingskwaliteit - dan is de genoemde adviescommissie daar bij 
uitstek geschikt voor. 
De Federatie heeft er al in 2012 voor gekozen deze ingrijpende wetsherziening niet te benaderen als een 
bedreiging voor de bestaande werkwijzen, maar als een geweldige kans om de borging van (integrale) 
ruimtelijke kwaliteit te moderniseren. Voor de Federatie markeert de Omgevingswet het einde van de 
defensieve houding op het gebied ruimtelijke kwaliteit. Die defensieve houding heeft een lange historie. De 
Friese organisatie voor ruimtelijke kwaliteit bijvoorbeeld, Hûs en Hiem, die in 2015 zijn negentigjarig 
bestaan vierde, is in 1925 opgericht als Provinciale Friesche Adviescommissie ter wering van inbreuk op de 
schoonheid van stad en land. Het bouwen is altijd beschouwd als een bedreiging van de bestaande 
schoonheid.  
We maken nu een fundamentele omslag door, en de Omgevingswet is daarvoor het vehikel. 
Bouwinitiatieven worden niet langer beschouwd als een bedreiging voor bestaande schoonheid, maar als 
een uitgelezen kans om de kwaliteit steeds verder te verbeteren. Het middel tot kwaliteitsverbetering is 
niet het toetsen aan de kwalitatieve ondergrens bij - genaamd ‘redelijke eisen van welstand’ -  want dat 
wordt straks old school. Kwaliteitsverbetering ontstaat door gesprekken in een vroeg stadium, door 
ontmoetingen en belangen samen te brengen van mensen die elkaar inspireren en samen willen optrekken. 
De grote kennis die bij de huidige welstandsadviseurs aanwezig is, hoeft slechts gekoppeld te worden aan 
de talrijke bewoners- en ondernemersinitiatieven om projecten van grote schoonheid tot stand te brengen. 
 
In 2012 startte de Federatie het succesvolle initiatief Mooiwaarts. Het pleidooi voor een waardevolle 
leefomgeving is inmiddels door 1850 mensen ondertekend. Minister Schultz heeft in de Tweede Kamer 
erkend dat dankzij dat initiatief ‘omgevingskwaliteit’ een hoofddoel van de wet geworden is, en dat de 
voortdurende aandacht die Mooiwaarts gevraagd heeft voor kwaliteitswaarborgen ook gezorgd heeft voor 
andere aanpassingen in de wet en de definities.  
Met de aanvaarding door de Tweede Kamer, die nog veel van de resterende Mooiwaarts-wensen in moties 
en amendementen heeft vastgelegd, is de intensieve lobby die enige jaren heeft geduurd in een wat 
rustiger vaarwater terecht gekomen. Er zijn in die tijd vele tientallen gesprekken geweest met 
sleutelfiguren op diverse departementen en rijksdiensten, er is gesproken met de minister zelf, er is 
invloed uitgeoefend via verschillende adviesorganen waarin de Federatie als organisatie, of de directeur op 
persoonlijke titel aan deelnam, en er zijn uitvoerige gesprekken geweest met politici van de Eerste en 
Tweede Kamer, individueel en tijdens hoorzittingen (onder andere op 21 mei), en uiteraard is ook 
gesproken met gemeentebestuurders en provinciebestuurders. 
 
Een verheugend effect van al deze inspanningen is dat de inzet van de Federatie ook buiten de kring van 
ambtenaren en bestuurders wordt gezien en gewaardeerd. Zo is te bespeuren dat de belangstelling van de 
VNG voor het werk van de Federatie weer toeneemt, nadat die belangstelling jarenlang minimaal was. Het 
integrale karakter van de Omgevingswet, en het Federatiestandpunt dat omgevingskwaliteit altijd een 
samenspel van verschillende belangen impliceert, zorgt ook voor toenadering tot organisaties in de 
gezondheid, veiligheid en milieuwereld en tot nauwer contact met academici. 
De pleidooien van de Federatie en Mooiwaarts, om de gemeentelijke adviescommissie een rol te geven bij 
de afwegingsruimte die het lokaal bestuur heeft, vond gehoor bij het College van Rijksadviseurs in het 
essay Waard of niet? en in het advies Omgevingskwaliteit van januari 2016. Door de adviesraad voor 
Leefomgeving en Infrastructuur werd onze gedachte overgenomen in het advies ‘Vernieuwing 
omgevingsrecht: maak de ambities waar’ uit december 2015. 
 
De Omgevingswet heeft nog een lange weg te gaan: weliswaar wordt de wet in 2019 van kracht, er zal 
daarna een overgangstermijn gelden die gemeenten de tijd geeft om hun bestaande bestemmingsplannen 
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om te bouwen tot één integraal omgevingsplan. De wet is ook nog niet af: er komen nog enkele 
aanvullingswetten die eveneens gevolgen hebben voor ruimtelijke kwaliteit, er komt nog een Invoeringswet 
die ongetwijfeld niet alleen de overgangstermijnen regelt, maar ook wijzigingen in de wet aanbrengt op 
grond van voortgaand inzicht. En in een zeer omvangrijke operatie wordt de onderliggende regelgeving van 
Algemene Maatregelen van bestuur en Ministeriële Regelingen geharmoniseerd, gedereguleerd en 
samengevoegd. In die uitvoeringsmaatregelen zit nog veel beleid en normstelling verborgen. De komende 
jaren zal de Federatie de aandacht moeten verdelen over de lobby met betrekking tot die uitvoeringsregels, 
en de implementatie van de Omgevingswet. 
 
NOVI en Noa 

Ondertussen is in 2015 ambtelijk stevig gewerkt aan een nieuwe Nationale Omgevingsvisie - één van de 
verplichte instrumenten uit de Omgevingswet. De visie kent dezelfde integrale ambitie als de wet: de 
bedoeling is dat de NOVI in de plaats treedt van de tachtig bestaande sectorale rijksvisies op de 
leefomgeving, waaronder de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte die gezien kan worden als de 
voortzetting van de vierde nota (extra)  over de ruimtelijke ordening. Dat maakt de NOVI tot het 
belangrijkste inhoudelijke beleidsdocument van het rijk, waarin alle nationale wensen, doelen en 
investeringsplannen die neerslaan in de fysieke leefomgeving worden verwoord. De projectleiders van de 
NOVI zijn doordrongen van de noodzaak om in de visie het begrip omgevingskwaliteit als funderend 
principe van het rijksbeleid, nader handen en voeten te geven. 
Voorafgaand aan de NOVI, die zal worden vastgesteld in een volgende regeringsperiode, komt dit kabinet 
nog met een Nationale Omgevingsagenda, waarin de thema’s worden benoemd die onvermijdelijk 
onderdeel moeten uitmaken van de Omgevingsvisie. Het gaat dan om thema’s als energietransitie, 
duurzaamheid, demografie en de onbalans tussen groei- en krimpgebieden. 
De Federatie was als deelnemer in een aantal workshops betrokken bij de ambtelijke voorbereiding van 
NOVI en Noa. 
 
Erfgoedwet 

Eind 2015 is de Erfgoedwet definitief aanvaard door 
de Eerste Kamer. De wet bundelt zes bestaande 
wetten op het terrein van Monumentenzorg en 
historische (museale) collecties. De regels worden op 1 
juli 2016 van kracht. 
Voor de bescherming van rijksmonumenten is de 
nieuwe instandhoudingsplicht van belang. Voortaan 
moet een monument zodanig onderhouden worden, 
dat instandhouding gewaarborgd is. Een eigenaar is 
dus niet in overtreding als een monument verveloos is, 
maar wel als door achterstallig onderhoud de 
monumentale waarden niet langer overeind blijven. 
Nieuw in de Erfgoedwet is ook dat niet alleen het gebouw, met alles wat er nagelvast bij hoort, 
monumentale bescherming kan genieten, maar voortaan kunnen ook ensembles beschermd worden: het 
gebouw plus het interieur. In verband met de privacy hoeft de beschrijving van het monumentale interieur 
niet openbaar gemaakt te worden. 
Het nationale monumentenregister is voortaan alleen maar bedoeld om te registreren dat een bepaald 
object een monumentenstatus heeft, maar is niet bedoeld om de monumentale waarden te beschrijven of 
onderbouwen. Er wordt dus een scherp onderscheid gemaakt tussen de gegevens in het register en de 
redengevende beschrijving, waarin duidelijk gemaakt wordt welke monumentale waarden met de 
monumentenstatus worden beschermd. 
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Archeologie 
De Erfgoedwet wijzigt op onderdelen de wetgeving op het gebied van archeologie. Voortaan kunnen 
archeologische bureaus geen opgravingsvergunning meer aanvragen (die hen toestemming geeft om 
archeologische opgravingen te verrichten). Daarvoor in de plaats komt een systeem van certificering, 
waarbij de markt er zelf voor verantwoordelijk is dat het certificaat garandeert dat een archeologische 
bureau professionele opgravingen kan verrichten. Er zijn uitzonderingen mogelijk voor 
amateurverenigingen voor archeologie. 
Ook wordt een vergunning om op een bepaalde plek archeologisch onderzoek te verrichten niet langer 
afgegeven door de rijksoverheid, maar door het college van b&w. 
 
Vergunningverlening, toezicht en handhaving; Omgevingsdiensten 

Op 8 december 2015 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel vergunningverlening, toezicht en 
handhaving onverkort aangenomen. Doel van de wet is het realiseren een veilige en gezonde leefomgeving. 
Regels rondom goede samenwerking bij de uitvoering moeten dit mogelijk maken. Door deze wet wordt 
een hoofdstuk toegevoegd aan de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Ter uitvoering van 
de wet zal in de loop van 2016 een AmvB worden vastgesteld. 
29 Omgevingsdiensten bedekken nu het hele land. Provincie en gemeenten hebben zich verbonden om via 
een Verordening Kwaliteit te sturen op kwaliteit van de uitvoering. In de Modelverordening die VNG en IPO 
in de zomer van 2015 hebben opgesteld, zijn de kwaliteitscriteria opgenomen, die gebruikt kunnen worden 
om het kennis- en opleidingsniveau te bepalen van de ambtelijk medewerkers die belast zijn met de 
uitvoering van Wabo-taken, zoals milieu, bouw- en woningtoezicht en erfgoed-taken. 
De stelselherziening beoogt tevens het verbeteren van de afstemming en informatie-uitwisseling tussen 
de provincies, gemeenten, waterschappen, politie, rijkstoezichthouders en OM. Het is nu verplicht de 
toezichtinformatie met elkaar te delen en wederzijds informatie uit te wisselen. Via periodiek regionale 
afstemming worden de programma’s en handhavingsprioriteiten vastgelegd. 
 
Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen 

Het gehele jaar 2015 besteed aan nadere invulling en verfijning van een conceptwetsvoorstel dat medio 
2015 het licht zag. Met de Wet Kwaliteitsborging wordt een fundamentele verandering aangebracht in de 

verantwoordelijkheid voor de 
bouwkwaliteit. Het is niet langer de 
overheid die toetst of een gebouw 
voldoet aan de constructie-
veiligheidseisen en alle andere eisen 
van het Bouwbesluit, zoals 
milieuprestatie en toegankelijkheid, 
voortaan zal de markt zelf de kwaliteit 
borgen. De verwachting is dat de 
kwaliteit verbetert, als aannemers zelf 
verantwoordelijk én aansprakelijk zijn 

indien er door bouwfouten calamiteiten ontstaan.  
De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor o.m. de ruimtelijke toets (bestemmingsplan), de 
welstandstoets en de monumentenvergunning. Het is de bedoeling dat in eerste instantie de gebouwen in 
de laagste risico-klasse onder de Wkb vallen, de grotere gebouwen en de hoog-risicovolle bouwwerken 
zoals tunnels en ziekenhuizen (risicoklassen 2 en 3) volgen in een later stadium. De gevolgen van de wet 
zijn groot voor de medewerkers/plantoelichters van Bouw- en Woningtoezicht, die de ambtelijke 
contactpartner zijn van de adviescommissies ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumenten. 
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De Federatie is deelnemer in de klankbordgroep ’bevoegd gezag’ die één van de kwartiermakers voor dit 
wetsvoorstel, ons oud-bestuurslid Gert-Jan van Leeuwen, heeft ingesteld. De Federatie is nog niet 
tevreden met de manier waarop de monumentenbelangen in het wetsvoorstel een plaats hebben gekregen. 
Daarover onderhoudt de Federatie een voortdurend contact met de Federatie Grote 
Monumentengemeenten.  
De indiening van de Wkb bij de Tweede Kamer heeft grote vertraging opgelopen, het werd uiteindelijk pas 
het tweede kwartaal van 2016. Betrokken partijen in de bouw en (woon)consumenten verschillen 
onderling en met de gemeenten en het bevoegd gezag van inzicht over de wenselijkheden en effecten van 
het nieuwe stelsel. Die verschillen van inzicht zijn een oorzaak van de vertraging. 
 
Jaar van de Ruimte 

Met een reveille op 15 januari en een last post op 15 december is in 2015 teruggekeken op 25 jaar 
ruimtelijke ordening. In 1990 werd de Vierde Nota over de ruimtelijke ordening (extra) vastgesteld met als 
motto: ‘2015, daar wordt nu aan gewerkt’. In 2015 is teruggekeken naar de successen van het Vinex 
beleid, en er is vooral ook vooruitgekeken naar de opgaven van de komende 25 jaar. De Federatie is actief 
betrokken geweest bij debatten en heeft commentaar geleverd op conceptversies van het manifest “wij 
maken Nederland”, dat op 15 december werd gepubliceerd. 
 
O-team 

Bij de opening van het jaar van de Ruimte op 15 januari kondigde minister Melanie Schultz tot veler 
verrassing de installatie aan van een nationaal O-team van ontwerpers, die - analoog aan de televisieserie 
A-team - te hulp moet schieten indien complexe regionale gebiedsontwikkelingen vastlopen, en er geen 
uitweg meer lijkt. 
De Federatie is in 2015 een aantal malen geraadpleegd over de manier waarop dit idee het best invulling 
zou kunnen krijgen. De vraag is of dergelijke vastlopers zich vaak voordoen, en of er dan behoefte is aan 
een landelijke faciliteit boven de bestaande structuur van gemeentelijke adviescommissies, provinciale 
kwaliteitsadviseurs en informelere ad-hoc kwaliteitsteams. Uiteindelijk is op 15 december, bij de afsluiting 
van het jaar, het O-team gepresenteerd in de personen van Hilde Blank, Geurt van Randeraat en Joost 
Schrijnen (voorzitter). 
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3  
 
Activiteiten van de Federatie  
 
Mooiwaarts 

Het initiatief Mooiwaarts, dat in 2012 startte met een “pleidooi voor een waardevolle leefomgeving”, heeft 
in 2015 een nieuwe impuls gekregen. In Mooiwaarts concentreren zich de activiteiten van de Federatie die 
zich richten op de toekomst van de borging van ruimtelijke kwaliteit: de aandacht gaat uit naar de 
Omgevingswet en naar het debat binnen de vakwereld van kwaliteitsadviseurs over hun toekomstige rol in 
de integrale kwaliteitsadvisering. 
Mooiwaarts is in 2012 gepresenteerd als een beweging, maar in feite was het weinig meer dan een petitie 
die in de lobby van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit werd gebruikt. De ambitie om vorm te geven aan de 
beweging bleef echter bestaan. In 2015 werden daarom drie zogenoemde Mooiwaartscafé’s 
georganiseerd, waarin ondertekenaars en sympathisanten van Mooiwaarts met elkaar spreken over de 

(borging van) ruimtelijke 
kwaliteit en ieders rol 
daarin. In 2015 werden 
cafés georganiseerd in 
Eindhoven, Amsterdam 
en Zwolle, in 
samenwerking met tal 
van kwaliteitsadviseurs 
en -teams van 
gemeenten, regionale 
kwaliteitsorganisaties en 
provincies. Er zijn 
gemiddeld 65 deelnemers 
per Mooiwaartscafé. 

Daarnaast is Mooiwaarts, in nauw overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en met enkele 
stedenbouwkundige bureaus, begonnen met de voorbereiding van de beleidsvernieuwing die onder de 
Omgevingswet mogelijk wordt en voor de bevordering van ruimtelijke kwaliteit zeer gewenst is. Naast 
inspirerende omgevingsvisies is het noodzakelijk dat er radicaal nieuwe omgevingsplannen worden 
opgesteld die niet (zoals de bestemmingsplannen) de verworven rechten van grondeigenaren veilig stellen, 
maar die initiatiefnemers stimuleren tot het realiseren van projecten met maatschappelijke meerwaarde en 
een hoge omgevingskwaliteit. Dit project gaat door het leven als Omgevingsplan op Kwaliteit (OOK), en 
kende in 2015 een aanloopperiode: het echte werk begon in 2016. 
Een derde Mooiwaarts-voornemen is het programma De Omslag, waarin gewerkt wordt aan de 
noodzakelijke cultuuromslag onder ambtenaren, adviseurs en openbaar bestuur. Voor dit programma wordt 
gezocht naar partners en medefinanciers. 
Het team van Mooiwaarts bestaat uit extern projectleider José van Campen, Federatie-medewerkers Flip 
ten Cate en Christian Braak en bestuurslid Jef Muhren. 
 
Digitaal welstandsbeleid IMWE 

In het vorige jaarverslag kon nog met enig optimisme gemeld worden dat in juli 2014 de landelijke 
voorziening ruimtelijkeplannen.nl, waarop de overheden verplicht hun bestemmingsplannen, 
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structuurvisies en ruimtelijke verordeningen moeten publiceren, ook opengesteld zou worden voor digitale 
welstandsbeleidsnota’s. Daarvoor is door Geonovum, in nauwe samenwerking met de externe Federatie-
medewerker Martijn Snel, een actualisatie gemaakt van het nationale Informatiemodel Welstand (nu 
IMWE2014). Al deze werkzaamheden zijn financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van de ministeries 
van I en M en BZK.  
Tot grote teleurstelling van de Federatie bleek echter in de zomer van 2015 dat de laatste stap in dit 
proces, de publicatie en het beheer van de op de nieuwe standaard aangepaste gegevens door het 
kadaster, onevenredig duur zou worden. Het ministerie van I en M heeft besloten om het project stil te 
leggen. Het is daarmee voor de Federatie niet mogelijk meer om op eigen kracht een centrale voorziening 
te faciliteren voor het beperkte aantal gemeenten dat zich daarbij had aangesloten. Het project is gestopt. 
De Federatie maakt zich zorgen over de toekomst op dit gebied: onder de Omgevingswet kan 
welstandsbeleid alleen blijven bestaan als het in het Omgevingsplan is opgenomen als set beleidsregels. 
Een Omgevingsplan is slechts in digitale vorm rechtsgeldig - en dat betekent dat het welstandsbeleid 
linksom of rechtsom een digitale paragraaf in het digitale Omgevingsplan moet worden. Het is nu zeer de 
vraag of en hoe de verantwoordelijke overheden aan deze digitaliseringsplicht invulling geven. 
 
Bewonerswelstand 
In januari 2015 hebben Eisse Kalk (Agora Europa) en Flip ten Cate (Federatie Ruimtelijke Kwaliteit) een 
voorstel voor een experimentenprogramma voor “Inwonersparticipatie bij omgevingskwaliteit” aangeboden 
aan het college van b&w van Eindhoven, nadat daar intensieve gesprekken met bewoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties en met de ambtelijke organisatie aan vooraf ging. Mede door een 
wethouderswissel heeft het enige tijd geduurd voordat het voorstel aan de raad werd aangeboden. In het 
najaar heeft de Eindhovense gemeenteraad in bestuurscommissies over het voorstel gesproken. Begin 
2016 besloot de raad tenslotte in een stuk of zeven gebieden te gaan experimenteren. 
 
Drijvende bouwwerken 
In nauwe samenwerking met het ministerie van BZK heeft de Federatie in 2015 gewerkt aan een 
handreiking voor gemeenten over kwaliteitseisen voor “drijvende bouwwerken”. Een uitspraak van de Raad 

van State heeft tot gevolg dat ook woonschepen in de 
meeste gevallen beschouwd moeten worden als 
bouwwerken, waarop de regels voor het bouwen – 
inclusief de welstandseisen – van toepassing zijn. In 
reactie op die uitspraak bereidt het ministerie van BZK 
aangepaste regelgeving voor, terwijl aan de Federatie is 
gevraagd om een handreiking te maken voor beleidseisen 
met het oog op ruimtelijke kwaliteit: zowel 
welstandsbeleid als stedenbouwkundig beleid. In 
opdracht van de Federatie heeft Jasper de Haan de 
handreiking “Een dek is geen dak” opgesteld. De 

Federatie stelt die publicatie in digitale vorm op haar website beschikbaar. 
 
Duurzame Schoonheid - Zonnepanelen 
Op initiatief van de Federatie is in 2014 een project gestart om de bewustwording te stimuleren over 
esthetische aspecten van zonnepanelen en –boilers.  
Het plaatsen van zonnepanelen is vergunningvrij (met uitzondering van panelen in van rijkswege 
beschermde stads- en dorpsgezichten en op monumenten). Dat betekent dat er ook geen welstandsadvies 
wordt ingewonnen, en dat is inmiddels goed te zien. Op tal van plaatsen wordt het stads- en dorpsbeeld 
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ernstig verontreinigd door lukraak neergekwakte 
panelen, tot en met een erg ontsierend voorbeeld in 
werelderfgoed De Beemster aan toe.  
In opdracht van de Federatie en van RVO (Rijksdienst 
voor ondernemend Nederland) heeft W/E Adviseurs 
om een rapport geschreven over de esthetische 
aspecten van het plaatsen van zonnepanelen op 
bestaande daken. Dat rapport, ‘Inventarisatie 
esthetische inpassing zonnepanelen’ verscheen in 
september. De Federatie heeft de resultaten van het 
onderzoek verwerkt in een informatieve website, 
getiteld MooiZo(n) (www.mooizon.nl), die begin 
2016 het licht zag. 
 
Duurzame schoonheid – Stroomversnelling 

De Federatie werd in 2015 geconfronteerd met de wens van de organisatie Stroomversnelling om tot 
samenwerking te komen. Stroomversnelling, een samenwerkingsverband van een aantal grote aannemers 
en grote woningcorporaties, wil de komende jaren op grote schaal na-oorlogse woningen zodanig isoleren 
in combinatie met duurzame energie-opwekking, dat de rekening voor het energiebedrijf op nul uitkomt. 
Dat vergt een stevig isolatiepakket, de plaatsing van zonnepanelen, ingrepen in de installaties en in keuken 
en badkamer. Willen die ingrepen rendabel kunnen worden uitgevoerd, dan is het noodzakelijk om de 
geïsoleerde gevel- en dak elementen industrieel in de fabriek te produceren, terwijl in de procedures geen 
vertragingen of verrassingen mogen voorkomen.  
De Federatie heeft, mede namens de zeven regionale welstandsorganisaties, met de organisatie 
Stroomversnelling op 28 september in het bijzijn van minister Stef Blok (BZK) een 
samenwerkingsovereenkomst ondertekend om te bevorderen dat de Stroomversnellingsingreep geen 
afbreuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit, maar daar juist een impuls aan geeft. Afgesproken is dat de 
zeven regionale organisaties en de Federatie een “stroomversneller” aanwijzen die zo vroeg mogelijk bij 
voorgenomen Stroomversnellingsprojecten de randvoorwaarden met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit op 
tafel legt. De stroomversnellers betrekken de lokale welstandsadviseurs bij de projecten, en trachten door 
hun vroegtijdige interventie zoveel mogelijk te voorkomen dat de advisering over ruimtelijke kwaliteit en 
cultuurhistorie een vertragende factor in het proces is.  
 
Cursussen 
Op 17 april heeft de Federatie opnieuw de cursus “schriftelijk welstandsadvies” georganiseerd. De docenten 
in die cursus zijn Maurice Bogie (werkzaam bij het Gelders Genootschap) en Kees Braas van de Hogeschool 
Utrecht/School voor de Journalistiek. In de cursus wordt aandacht besteedt aan redactie en juridische 
vormgeving van welstands- en monumentenadviezen.  
Op 1 september werd de jaarlijkse cursus “Adviseren over kwaliteit” georganiseerd in het kader van het 
cursusprogramma Erfgoed in de Praktijk van de ErfgoedAcademie. De Federatie participeert al vele jaren in 
de programmacommissie van deze organisatie, waarvan het secretariaat gevormd wordt door het 
Nationaal Restauratiefonds. Dit jaar vond de cursus plaats in Amersfoort. 
De directeur van de Federatie geeft bovendien eens per jaar een middag of avond lang college aan de 
Hogeschool Utrecht voor post-HBO studenten van de jaarcursus Erfgoed en Ruimte: dit jaar op 22 april. 
 
Expertmeetings 
De Federatie heeft in 2015 incidenteel inhoudelijke en organisatorische bijdragen geleverd aan diverse 
bijeenkomsten en expertmeetings. Belangrijke gesprekken vonden plaats over het belang en de positie van 
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de Rijksbouwmeester: na het vertrek van bouwmeester Frits van Dongen is door het ministerie de tijd 
genomen om te reflecteren op het profiel en de invulling van het rijksbouwmeesterschap. De Federatie 
heeft daar enkele malen een bijdrage aan geleverd.  
Vergelijkbare gesprekken zijn gevoerd met het ministerie en daarna met Joost Schrijnen over de 
wenselijkheid en de invulling van het nieuw in te stellen O-team.  
Op de regiodagen van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht in mei en juni heeft Flip ten Cate 
presentaties gegeven over de esthetische inpassing van zonnepanelen, vooruitlopend op de publicatie van 
de website MooiZo(n). 
 
Overleg en advies  

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is een van de deelnemers aan het Overlegplatform Bouwregelgeving 
(OPB) en de Juridisch-technische Commissie (JTC), twee adviesorganen van het Kabinet op het terrein 
van de bouwregelgeving. Beide organen komen gemiddeld viermaal per jaar bijeen. OPB en JTC bespreken 
vooral technische voorstellen voor aanpassing en verbetering van de bouwregelgeving. In 2015 is opnieuw 
aandacht besteed aan de voorbereiding van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, naast een aantal 
onderwerpen die betrekking hebben op het Bouwbesluit, en met name op het loslaten van de 
gebruikseisen, en op energieprestatie-eisen. Ook is in het OPB opnieuw aandacht geweest voor de nieuwe 
Omgevingswet.  
Sinds 2013 is de Federatie ook deelnemer aan het Overleg Infrastructuur en Milieu (OIM), waar de 
maatschappelijke partners van dit departement, onder voorzitterschap van Hans Alders, beleidsthema’s 
van dit ministerie bespreken. De adviesrol van het OIM is echter van een ander karakter dan die van het 
OPB.  
De directeur van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is, op persoonlijke titel, sinds de zomer van 2011 lid 
van de Adviescommissie Wonen & Cultuur, één van de vijf externe adviescommissies die minister Schultz 
van Haegen bijstaan bij de ontwikkeling van een nieuwe Omgevingswet. De commissie heeft in november 
2015 haar laatste advies uitgebracht, over de conceptversies van de Algemene Maatregelen van Bestuur 
bij de Omgevingswet.  
De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit was lid van de programmacommissie van Nationaal Restauratiefonds en 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze commissie stelt jaarlijks een cursusprogramma ‘Erfgoed in de 
Praktijk’ samen, waaraan de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit een bijdrage levert. In verband met 
heroriëntatie van activiteiten heeft de Federatie niet meer alle bijeenkomsten van deze 
programmacommissie meer bijgewoond. 
De Federatie is lid van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92, waarin vraagstukken rond monumentenzorg 
en cultureel erfgoed worden besproken, en die onder andere de jaarlijkse gemeentelijke erfgoedprijs 
uitreikt. Het erfgoedplatform heeft in het najaar van 2015 intensief gesproken over het doel en het 
gemeenschappelijke programma van deze instellingen die erfgoed in brede zin vertegenwoordigen (van 
immaterieel erfgoed, via archieven en musea tot varende en rijdende monumenten en gebouwd erfgoed).  
De Federatie is vertegenwoordigd in de klankbordgroep van de kwartiermakers voor de Kwaliteitsborging 
voor het Bouwen, vooral om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen die beslist gevolgen zullen 
hebben voor de relatie tussen de externe kwaliteitsadviseurs en de ambtelijke afdelingen Bouw- en 
Woningtoezicht en Erfgoed bij de gemeenten. 
De directeur van de Federatie is op persoonlijke titel lid van de Meerwaardecommissie van de provincie 
Noord-Brabant. In 2015 is advies gegeven over een complexe gebiedsontwikkeling in De Donk, waar 
agrarische ontwikkeling, gemeenschappelijk wonen op initiatief van een Eindhovense woningcorporatie, 
ecologische initiatieven van een waterschap, rood-voor-groen op elkaar ingrijpen, maar in een gebied 
waar volgens de provincie geen verdere verstedelijking wenselijk is. 
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4 
 
Ontwikkelingen in beleid en organisatie  
 
ALV op 1 juli in Ede 

Bij de opening van de ledenvergadering in het Akoesticum in Ede stond voorzitter Leen Verbeek stil bij het 
feit dat de heren Baalman (directeur Het Oversticht) en Van Esch (directeur Gelders Genootschap) voor 
de laatste keer deelnamen aan de Algemene ledenvergadering van de Federatie. Beide zijn in het najaar 
van 2015 namelijk met pensioen gegaan. De Federatie is de heren veel dank schuldig. Ze hebben bijzonder 
veel werk verzet voor de Federatie en in het algemeen voor de ruimtelijke kwaliteit in Nederland. 
 

Het was een bijzondere vergadering, op 1 juli, 
omdat het een proces afsloot van een 
reorganisatie van de Federatie. In een periode 
van drie jaar werd de contributie voor de leden 
met 35% verlaagd. Dit heeft stevige 
consequenties gehad voor de personele 
bezetting en geleid tot een herijking van de 
kerntaken.  
In de ochtend werden het jaarverslag, 
jaarrekening en de begroting vastgesteld. 
Daarnaast werd een aanpassing op het 
bestuursmodel voorgesteld. De Federatie 
neemt afscheid van het omvangrijke 
Algemeen Bestuur, en wordt voortaan geleid 

door een driehoofdig bestuur. De inspirerende rol die de discussies in het AB vormden, zal worden 
overgenomen door een in 2016 te installeren Inspiratiecollege (werktitel). Dit college heeft geen 
bestuurlijke rol, maar is er op gericht de inhoudelijke kwaliteit van het werk en het beleid van de Federatie 
te stimuleren.  
Aangezien op 1 juli in Ede het quorum ontbrak om rechtsgeldige besluiten te nemen, die voor de 
noodzakelijke aanpassing van de statuten vereist zijn, is op 4 november een extra ledenvergadering 
gehouden op het Provinciehuis van Lelystad. Daar zijn de gewijzigde statuten vastgesteld. 
 
Naast de vaste onderdelen van de ledenvergadering is er uitgebreid gesproken over de vraag hoe de 
kansen te grijpen van de Omgevingswet.  De actualiteiten van deze nieuwe wet en de consequenties voor 
de adviseurs ruimtelijke kwaliteit zijn met de leden doorgenomen.  
  
In de middag volgde een boeiende presentatie van ambtelijk specialist cultuurhistorie van Zaanstad, 
Marjorie Verhoek, over de gebiedsontwikkeling van het Hembrugterrein in Zaanstad. 
Het Hembrugterrein, geheel in handen van het Rijksvastgoedbedrijf, telt 51 rijksmonumenten, die in 
wisselende staat van verval verkeren. Zaanstad probeert enerzijds via organische gebiedsontwikkeling 
ruimte te bieden aan nu nog onbekende ondernemers en gebruikers, maar wil anderzijds ook kwaliteit in 
de toekomst garanderen. Marjorie Verhoek ontwikkelde samen met bureau SteenhuisMeurs een 
zogenaamd ‘gebiedspaspoort’ om belangrijke kwaliteiten van het Hembrugterrein te borgen, zonder al te 
veel verboden in te stellen. 
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Op de inleiding van Marjorie volgde een levendige discussie over de inbreng van welstandsorganisaties en 
kwaliteitscommissies ‘aan de voorkant’ van zo’n beleidsproces, als onafhankelijke adviseur van de 
gemeente die straks ook een taak heeft in het beoordelen van bouwinitiatieven. 
Voor sommige leden van de Federatie blijkt het nog een kunst om op het juiste moment bij de juiste 
partijen aan tafel te komen, bij andere leden is dat al vanzelfsprekend. In Zaanstad had Marjorie hen wel 
de rol van proceseigenaar gegund: advies bij het formuleren van de opdracht aan het externe bureau dat 
het beleid opstelt, hulp bij het selecteren van de juiste bureaus en partners die in dit proces betrokken 
moeten worden. 
Met een excursie door het Akoesticum en over het enorme kazerneterrein, over leiding van 
monumentenambtenaar Pierre Lommen en architect Daan Briedé, sloot de dag af. 
 
Secretarissenoverleg 
Eens per jaar belegt de Federatie een bijeenkomst voor de ambtelijk secretarissen van gemeenten die 
rechtstreeks (dus niet via een regionale welstandsorganisatie) bij de Federatie zijn aangesloten. 
Op 29 januari organiseerden wij, samen met de gemeente Arnhem, het zesde secretarissenoverleg. Op 
deze dag hebben wij samen met de 28 deelnemers uitgebreid gesproken over de ontwikkelingen in ons 
werkveld. Uiteraard stond hierbij de voortgang van de Omgevingswet centraal. Ook was er aandacht voor 
de veranderingen op het gebied van de Private Bouwplantoetsing. Gert-Jan van Leeuwen van de 
Vereniging Bouw- en woningtoezicht heeft ons alle ins en outs hierover vertelt.  
Gastheer deze dag was de gemeente Arnhem. De afgelopen jaren is er op het gebied van de 
welstandsadvisering veel verandert in Arnhem. Secretaris Gert Groothedde en zijn collega Thor Smits 
hebben ons hierover bijgepraat. In Arnhem maakt men maximaal gebruik van ambtelijke toetsing. Dit 
betekent dat Arnhem geen welstandscommissie meer heeft. Ambtenaren dragen zorg voor een correcte en 
controleerbare toetsing en het betrekken van de juiste deskundigen bij de advisering. De toetsing vindt 
plaats op vaste momenten. De vergaderingen van het 
Toetsteam zijn openbaar, evenals de verslaglegging. De 
werkwijze van Arnhem gaf aanleiding tot een stevige en 
geanimeerde discussie.  
Arnhem is niet de enige gemeente die een nieuwe 
werkwijze heeft ingevoerd, of hier mee aan de slag is. 
Flip ten Cate heeft op deze dag uitgebreid stil gestaan bij 
de nieuwe werkmodellen die hij ziet ontstaan. Hij 
zoomde hierbij in op de ontwikkelingen in Groningen, 
Eindhoven  en Amsterdam.  Duidelijk is dat er veel 
dynamiek is in ons werkveld. Dit zal de komende jaren 
met de komst van de Omgevingswet zeker zo blijven. 
Tijdens de lunch was er dan ook veel discussie, onderling 
overleg en ervaring uitwisseling tussen de secretarissen. 
Ter inspiratie hebben wij de dag afgesloten met een 
rondleiding door het gebouw Rozet. Dit gebouw is 
ontworpen door Neuttelings Riedijk Architecten en is in 
2014 uitgeroepen tot Beste Gebouw. Ook is het de 
winnaar van de Heuvelinkprijs in 2014 als beste nieuwe 
gebouw in Arnhem en winnaar van de ARC 14 Interieur 
Award.  
De Federatie kijkt terug op een zeer geslaagd en boeiend overleg. We zijn secretaris Gert Groothedde 
dankbaar voor zijn inspanningen hierbij. 
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Nieuwsbrief 

De bezuinigingen bij de Federatie trekken een zware wissel op de twee overgebleven medewerkers. Dat is 
heel zichtbaar geworden in de frequentie van de Nieuwsbrief. De medewerkers bleken niet langer in staat 
om een kwalitatieve nieuwsbrief te maken die tenminste vier maal per jaar verschijnt. Omdat de 
communicatie met leden en met het netwerk buiten de Federatie van enorm belang wordt geacht, is 
besloten om een externe journalist aan te trekken voor het samenstellen van de Nieuwsbrief. Sinds 
september 2015 is dit medium in de professionele handen gelegd van Marijke Bovens, die eerder 
verantwoordelijk was voor het tijdschift Oog voor Welstand. 
De twee edities van de Nieuwsbrief werden aan ruim 400 lezers verstuurd; de artikelen werden bovendien 
via de sociale media en citaten in andere nieuwsbrieven ook via andere wegen beschikbaar gesteld en 
gelezen. Het meest gelezen artikel in nieuwsbrief 34, die op 28 september verscheen, was de hommage 
aan oud-Federatievoorman Kees van Esch. In nieuwsbrief 35, verschenen op 17 december, lazen de 
meeste mensen het interview met Dirk Baalman, de vertrokken directeur van Het Oversticht. 
 
Websites en Twitter  

In 2015 is de website van de Federatie met 45.000 pageviews iets minder frequent geraadpleegd dan in 
2014. Er waren pieken in het website bezoek op 19 en 26 februari, op 28 september en op 17 december. 
Die pieken hangen samen met het verschijnen van de nieuwsbrief.  Buiten de homepage zijn de meest 
bekeken items op de website de pagina met toelichting over de positie van welstandsadvisering, de 
almanak met adressen van welstandsadviseurs in de gemeenten, en het nieuwsbericht waarin gemeld werd 
dat minister Schultz de voorgestelde monumentencommissie in de Omgevingswet wijzigt in een brede 
gemeentelijke adviescommissie. 
De website www.mooiwaarts.nl werd in 2015 uitgebreid met nieuwsberichten, berichten over de 
Mooiwaartscafé’s, en video’s van de hand van Serge Calon.  
Op twitter is de vereniging actief onder het alias @mooiwaarts, waar Flip ten Cate twittert over de 
borging van ruimtelijke kwaliteit en de Omgevingswet.  
 
Leden 

De regionale welstands- en monumentenorganisaties werken samen in het Team Ruimtelijke Kwaliteit 
Nederland. De directeuren van deze organisaties (Libau voor Groningen en Drenthe, Hûs en Hiem voor 
Friesland, Het Oversticht voor  Overijssel en Flevoland, Gelders Genootschap voor Gelderland en enkele 
gemeenten in Brabant en Limburg, Welstand en Monumenten Midden-Nederland voor Utrecht, Dorp, 
Stad en Land voor Zuid-Holland, Zeeland en enkele gemeenten in Brabant, en WZNH voor Noord-Holland) 
vergaderen eens in de twee maanden over onderwerpen die hen gezamenlijk aan gaan. De medewerkers 
van de Federatie nemen deel aan die overleggen. In 2015 is Het Oversticht, na een afwezigheid van ruim 
een jaar, deelname aan dit overlegorgaan weer opgepakt. 

De directeuren ontmoeten elkaar elk jaar ook in een 
wat meer fundamentele discussie en excursie die twee 
dagen duurt. Dit jaar werd een indrukwekkend bezoek 
gebracht door het door aardbevingen geteisterde 
Groningen – er ontstond een schokkend beeld over 
zowel de sociaal-economische als cultuurhistorische 
gevolgen van de aardbevingsschade. 
De organisatie Hûs en Hiem vierde in 2015 zijn 90-
jarig bestaan, hoewel één van de rechtsvoorgangers, 
de schoonheidscommissie van Leeuwarden, al in 1912 
bleek te zijn opgericht. Bij het feestelijke jubileum 
verscheen een historisch overzicht van de Friese 

http://www.mooiwaarts.nl/
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organisatie. Ook Het Oversticht vierde in 2015 zijn negentigjarig bestaan. Bij die gelegenheid werd stil 
gestaan bij het afscheid van de erudiete directeur Dirk Baalman, die zijn functie overdroeg aan Bart Buijs. 
De zeven regionale welstands- en monumentenorganisaties zijn als adviescommissie benoemd in 244 
gemeenten in totaal. Daarnaast kent de Federatie 44 gemeentelijke leden: onze leden verzorgen dus de 
advisering 288 gemeenten van Nederland, dat is driekwart van het totale aantal van 390 gemeenten 
(cijfers per 1 januari 2016).  
In 2014 hebben de gemeenten Simpelveld en Haarlem hun lidmaatschap van de Federatie opgezegd, in 
beide gevallen vanwege financiële overwegingen. Ook de organisatie Platform31 zegde het lidmaatschap 
op. Platform31 is de erfopvolger van het Nirov, wier oprichter Dirk Hudig in 1931 ook de Federatie heeft 
opgericht. Gedurende vele jaren is het secretariaat van de Federatie, en daarmee de dagelijkse leiding, in 
handen geweest van de Nirov-directeur. Die historie was voor de huidige organisatie echter van 
ondergeschikte betekenis. Overigens is de Federatie er niet in geslaagd om in een gesprek de achtergrond 
van het besluit te achterhalen.  
De pogingen om het ledental uit te breiden naar andere gemeenten en andere overheden (provincies, 
waterschappen, rijk) zijn tot dusverre vruchteloos. Wel is er door de Federatie het afgelopen jaar in 
projecten of bijeenkomsten samengewerkt met ruimtelijke kwaliteitsadviseurs of ambtelijke afdelingen van 
de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Overijssel en Friesland en met het College van 
Rijksadviseurs.  
Bijzondere vermelding verdient nog het afscheid van Jeanny Mudde als bureauhoofd en adjunct-directeur 
van WZNH, de Noordhollandse adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit. Jeanny werd door medewerkers 
en relaties van WZNH (waaronder de directeur van de Federatie) feestelijk, poëtisch en muzikaal in het 
zonnetje gezet. 
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5 
 
Bestuur en commissies  
 
Algemeen Bestuur (opgeheven per 1-7-2015) 

 
De heer D.A.M. Akkermans 
Burgemeester van gemeente Eijsden-Margraten, namens de ledencategorie gemeenten met een eigen 
welstandsorgaan 
 
De heer drs. ing. D. Baalman 
Directeur Het Oversticht, namens de ledencategorie provinciale/regionale welstands- en 
monumentenorganisaties  
 
Mevrouw M. Bos MSc, senior landscape architect bij Deltares, namens de categorie rechtspersonen 
(NVTL) 
 
De heer ir. J. Iding, namens de ledencategorie gemeenten met een eigen welstandsorgaan  
 
De heer ir. R. Leek, directeur Amer adviseurs, namens de categorie rechtspersonen (BnsP) 
 
De heer ing. arch. G.J. van Leeuwen  
Senior adviseur Bouw- en Woningtoezicht Nederland, namens de categorie rechtspersonen (BWTN) 
 
Mevrouw ir. M. Loof 
Directeur architectenbureau LEVS, namens de ledencategorie gemeenten met een eigen welstandsorgaan  
 
De heer drs. J.E.F. Mühren  
Directeur WZNH, namens de ledencategorie provinciale/regionale welstands- en monumentenorganisaties  
 
De heer prof. dr. N.J.M. Nelissen  
Namens de ledencategorie onder art. 7.d van de statuten, op persoonlijke titel 
 
De heer ir. A. Tom 
Directeur WMMN, namens de ledencategorie provinciale/regionale welstands- en 
monumentenorganisaties  
 
De heer drs. L. Verbeek 
Commissaris der Koningin te Flevopolder, namens de ledencategorie onder art. 7 van de statuten, op 
persoonlijke titel  
 
Mevrouw drs. M.P. van der Wiel  
Secretaris Commissie Welstand en Monumenten Utrecht, namens de ledencategorie gemeenten met een 
eigen welstandsorgaan 
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Dagelijks bestuur (vanaf 1-7-2015: bestuur) 
 
De heer drs. J.E.F. Mühren, directeur WZNH, penningmeester en vicevoorzitter 
De heer drs. L. Verbeek, Commissaris der Koningin te Flevopolder, voorzitter  
Mevrouw drs. M. van der Wiel, secretaris Commissie Welstand en Monumenten Utrecht, secretaris  
De heer F. ten Cate, directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (deelnemer, geen lid) 
 
SAMENSTELLING PROJECTTEAMS EN COMMISSIES 
 
Onder verantwoordelijkheid van de Federatie ruimtelijke kwaliteit wordt een aantal projecten uitgevoerd. 
Hieronder treft u de samenstelling van de projectteams en de commissie.  
 
Project Mooiwaarts 

 
Leen Verbeek (voorzitter, Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland) 
José van Campen (projectleider, planoloog, Woord&Plaats) 
Jef Mühren (begeleiding, directeur WZNH) 
Christian Braak (secretaris, medewerker Federatie Ruimtelijke Kwaliteit) 
Flip ten Cate (begeleiding, directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit) 
 
Project Bewonerswelstand Eindhoven 

 
Flip ten Cate (directeur FRK) 
Eisse Kalk (directeur Agora Europa) 
 
project Duurzame Schoonheid – zonnepanelen 

 
Erik Alsema, projectleider (W/E Adviseurs) 
Nynke Hermelink (RVO) 
Flip ten Cate (FRK) 
leden klankbordgroep: Ernst van Tongeren (Holland Solar), Frans van den Meiracker (architect, oud-
directeur DSL), Remco de Graaff (Zonnestroom Producenten Vereniging), Eppe Luken (ECN), Jesanne 
Mastop (ECN), Sacha Sylvester (TU Delft, industrieel ontwerp), Theo Elfrink (Ver. Eigen Huis). 
 
project Een dek is geen dak (kwaliteitsbeleid voor drijvende objecten) 

 
Jasper de Haan, projectleider (Jasper de Haan Architecten) 
Flip ten Cate (FRK) 
leden klankbordgroep: Rob Leek, Lisl Edhoffer, Wim Mulder, Rob Hendriks, Rob van Leeuwen, Marcel van 
Heck, Jord den Hollander, Nanda Sluijsmans en Rein Schuddeboom; begeleiding ministerie BZK: Daniëlle 
Freriks en Hans in ’t Hout. Adviezen: Martine van Lier 
 

project Stroomversnelling - ruimtelijke kwaliteitsteam 

 

Leen van Dijke - namens organisatie Stroomversnelling 
Klaas Vegter - namens organisatie Stroomversnelling 
Regionale ‘stroomversnellers’ ruimtelijke kwaliteit:  
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Groningen en Drenthe (Libau) - Victor Akkerman  
Friesland (Hûs en Hiem) – Johan de Vries 
Overijssel en Flevoland (Het Oversticht) – Henriette Verheijen 
Gelderland en enkele gemeenten in Noord-Brabant (Gelders Genootschap) - Madelinde Roelofs 
Utrecht (MooiSticht) – Peter van Deelen 
Zuid-Holland, Zeeland en enkele Brabantse gemeenten (Dorp, Stad en Land) – Vincent Voorhoeve 
Noord-Holland (WZNH) – Kees van Hoek 
Gemeenten die rechtstreeks bij FRK zijn aangesloten – Flip ten Cate 
 

 
 
Loppersum: aardbevingsbestendig én Stroomversnelling 
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6  
 
2015 in cijfers (verkorte jaarrekening) 
 
Staat van baten en lasten  werkelijk  begroting  werkelijk 
   2015  2015  2014 
   €  €  € 
Opbrengsten       
Contributies  215.502  223.040  268.509 
Projectopbrengsten  24.952                    -  14.170 
Overige opbrengsten  8.435          18.000  2.213 
Som der opbrengsten  248.889  241.040  284.892 
        
Kosten       
Kosten projecten  45.977  -  3.636 
Activiteitskosten  -                    -  - 
Personeelskosten  187.831  186.800  199.335 
        
Afschrijvingen        
Materiële vaste activa  1.707  1.500  1.559 
        
Overige bedrijfskosten       
Bureaukosten  24.995  34.290  25.774 
Huisvestingskosten  6.600  6.750  12.778 
Bestuurskosten  2.250  3.500  3.655 
Algemene kosten  9.205  6.950  1.364 
Bijdragen in projecten  1.501  1.500  1.981 
        
Totale kosten  280.066  241.290  250.082 
        
Bijzondere baten en lasten  -                    -  4.578 
Bedrijfsresultaat   - 31.177  - 250  30.232 
Intrest  3.490  4.750  3.432 
Exploitatieresultaat   - 27.687  4.500  33.665 

        
Verdeling exploitatieresultaat       
Mutatie algemene reserve  -  -  31.665 
Mutaties bestemmingsreserves  - 27.687                    -  2.000 
    - 27.687  -  33.665 
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Balans na verwerking exploitatieresultaat 
        
   31 december 2015   31 december 2014 

Vaste activa        
Boekwaarde materiële vaste activa   3.176    4.883 
        
Vlottende activa 
Onderhanden projecten 

       
  2.082    23.062 

Debiteuren    35.831    17.868 
Overige vorderingen    17.752    16.328 
Liquide middelen    305.593    315.837 
         
Som der activa    364.434    377.978 
 
          
Schulden        
Crediteuren  13.755    1.977   
Belastingen en premies sociale verzekeringen 10.702    10.496   
Overige schulden  17.753    15.595   
     42.210    28.068 
          
Eigen vermogen         
Algemene reserve  312.223    339.909   
Bestemmingsreserve kwaliteitskader  10.000    10.000   
     322.223    349.909 
          
Som der passiva     364.434    377.977 
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Uitgaven Federatie Ruimtelijke Kwaliteit  
 

 Jasper de Haan: Een dek is geen dak, ruimtelijke kwaliteit en 
drijvende bouwwerken; aanbevelingen voor gemeenten en 
andere overheden, Amsterdam, Federatie ruimtelijke 
Kwaliteit, 2015 

 Flip ten Cate, Eisse Kalk: Inwonersparticipatie bij 
Omgevingskwaliteit, Amsterdam, 2015 

 De Aantrekkelijke Snelwegomgeving, Amsterdam, mei 
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 Gert-Jan van Leeuwen en Flip ten Cate: Handreiking Kan-
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Amsterdam november 2012 
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 Flip ten Cate, ‘Vergunningvrij bouwen en ruimtelijke 
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 ‘Gebiedskwaliteit rond infrastructuur’, met bijdragen van 
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Uyl, Flip ten Cate, Jan Wabeke en David van Zelm van Eldik, 
Federatie Welstand, Amsterdam, 2009.  

 ‘WelstandTransparant’, folder, Federatie Welstand, Amsterdam, april 2009.  
 ‘Handreiking Gemeentelijke Monumentencommissies’, een 

uitgave van de Vereniging Nederlandse Gemeenten in 
samenwerking met Federatie Welstand en Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed, Den Haag/Amsterdam/Amersfoort, 
september 2009.  

 ‘Welstand langs wegen – Handreiking voor lokaal beleid’, 
Federatie Welstand en Architectenwerk Twan Jütte 
stedenbouw en architectuur, Amsterdam/Delft, maart 
2009. 

 F. ten Cate, ‘Kwaliteitszorg en deregulering; een spagaat in 
het Haagse debat over welstandscommissies’, overdruk uit 
het jaarverslag Federatie Welstand 2007, Amsterdam, 
2008.  

 ’10 uitgangspunten voor het omgaan met monumenten’, 
Werkgroep Monumentenpublicaties/Federatie Welstand, 
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Amsterdam, november 2008.  
  ‘Zorg voor Kwaliteit - Welstandsbeleid’, themabijlage Nieuwe Hollandse Waterlinie, Amsterdam, 

december 2007.  
 F. ten Cate, ‘Verrommeling bestrijden; lokale adviesteams bevorderen kwaliteit’, overdruk uit het 

jaarverslag Federatie Welstand 2006, Amsterdam, 
oktober 2007. 

 Heero Meindersma, Flip ten Cate, Rapportage 
‘Evaluatie Welstandscommissies - visitatiebezoeken bij 
veertig commissievergaderingen’, Amsterdam, februari 
2007. 

 Reader en film ‘Gegrond en bewogen - 
kwaliteitsborging in het landelijk gebied’, ter 
gelegenheid van het jubileumcongres, mei 2006. 

 ‘ Welstand in ontwikkeling - 75 jaar Federatie 
Welstand’, uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig 
jubileum in samenwerking met Bouwfonds MAB, mei 
2006. 

 ‘Waarborgen voor publieke kwaliteit’, Federatie 
Welstand, december 2004 (uitverkocht).  

 Beek en Kooiman, ‘Welstand als Culturele Opgave’, 
Federatie Welstand, Amsterdam, 2004 (CD-Rom). 

 A.M. Nannen e.a., ‘Eindrapport Welstand op een 
Nieuwe Leest’, Projectbureau Welstand op een Nieuwe 
Leest, Amsterdam, 2004. 

 ‘Welstand, een publieke zaak’, Projectbureau Welstand 
op een Nieuwe Leest, Amsterdam, 2004. 

 F. ten Cate en Th. van Oeffelt (red.), ‘Welstandnota’s: 
De Eerste Oogst’ - een vergelijkend onderzoek naar 
negen van de eerste welstandsnota’s’, Federatie 
Welstand, Arnhem, 2003. 

 M. Bogie, ‘Monitoring Welstandsnota’s’, Federatie 
Welstand, Arnhem, 2003. 

 V. Freijser e.a.,‘Welstand en het ontwerp van de HSL-
Zuid - Evaluatie’, Federatie Welstand, Arnhem, 2003. 

 M. de Boer e.a., ‘Welstand met nieuw elan’, Federatie 
Welstand, Arnhem, 2003. 

 ‘Model Kwaliteitssysteem Welstandsadvisering’, 
Federatie Welstand, Arnhem, 2003. 

 W. Havik en H. Meindersma: ‘Geen Top zonder Berg’, 
Arnhem, 1996 (uitverkocht). 
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Bureau 
 
(per ultimo 2015) 
Flip ten Cate, directeur  
Christian Braak, bureaumedewerker  
 
Secretariaat 
Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 
Herengracht 62 
1015 BP Amsterdam 
Telefoon: 020 – 412 49 64 / 06 – 2655 8481 
E-mail: info@ruimtelijkekwaliteit.nl 
Websites: www.ruimtelijkekwaliteit.nl en www.mooiwaarts.nl 
Twitter: @mooiwaarts 
 
IBAN NL45INGB 0000 333 666 t.n.v. Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, Amsterdam 
KvK 40.40.96.50 
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