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1  

 
Duurzame schoonheid 
 
door Flip ten Cate 
 
Je hoeft geen ziener te zijn om te voorspellen dat de vraag naar duurzaam opgewekte elektriciteit de 
komende jaren explosief zal stijgen. De energietransitie, die noodzakelijk is om onze afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen te verminderen in verband met de klimaatverandering, zal grote gevolgen hebben 
voor de ruimtelijke kwaliteit in ons land. 
Wanneer we niet wakker zijn voor deze grote opgave, dan kan de impact van de energietransitie wel eens 
desastreus zijn voor het beeld van Nederland dat we nu hebben. 
De opgave die we ons hebben gesteld ten aanzien van de duurzaamheid, betekent dat op de eerste plaats 
de vraag naar energie moet verminderen. Op dit moment wordt slechts zo’n twintig procent van de 
opgewekte energie aangewend voor kracht of warmte: de rest gaat verloren tijden het transport, in de 
opslag, door lekkage of conversie. Elke bespaarde Kilowatt-uur betekent daardoor een veelvoud aan 
bespaarde CO2-uitstoot. Besparen heeft dus erg veel zin. Vandaar de programma’s om ettelijke miljoenen 
woningen de komende jaren te isoleren. Inmiddels hebben de bouwondernemers en woningcorporaties 
begrepen dat de isolatie-opgave meteen ook een ontwerp-opgave is. De besparingsdoelen zullen niet 
gehaald worden als met het isoleren niet meteen een kwaliteitsslag gemaakt wordt in het ontwerp. 
Bewoners, met name van corporatiewoningen, zijn namelijk onvoldoende gemotiveerd om mee te werken 
aan een isolatiepakket om hun woning, tenzij ze daardoor een veel mooier huis terug krijgen. Dat blijkt uit 
de eerste ervaringen van de organisatie Stroomversnelling. 
Isolatie in combinatie met duurzame energieopwekking heeft de wind mee: in Etten-Leur wordt per 
woning een gemeentelijke subsidie verstrekt van maar liefst 15.000 euro, terwijl in Oss een mevrouw van 
de gemeente een jaar lang gratis nul-op-de-meter mag wonen als ze daar maar over blogt. 
 
Niet alleen de woning- en gebouwisolatie verandert het beeld van Nederland. De komst van nog veel meer 
windmolens op land (tenminste het dubbele van wat er nu staat, mits snel werk gemaakt wordt van wind 
op zee, want anders moet er nog veel meer land-wind opgewekt worden) en vooral de uitrol van 
zonneakkers zullen het aanzien veranderen. 
Tot dusverre is de opwekking van duurzame energie vooral een incidentele activiteit: bewoners en 
bewonerscollectieven investeren in zonnepanelen en windmolens om twee redenen: omdat ze gemotiveerd 
zijn bij te dragen aan een duurzame samenleving, maar vooral omdat investeren in duurzame energie 
lucratief is. Een zonnepaneel op je dak levert veel meer op dat een spaarrekening, en hetzelfde geldt voor 
windmolens. 
Het duurt niet lang meer of deze incidentele bewonersinitiatieven met een hoog aaibaarheidsgehalte 
leggen het af tegen het geweld van institutionele ontwikkelaars en beleggers. De eerste ontwikkelaars die 
een paar hectare landbouwgrond pachten of aanschaffen om daarop een zonneakker te beginnen, hebben 
zich al gemeld. Nu de prijs van zonnepanelen steeds gunstiger wordt en de subsidiepotten groeien is de 
opbrengst van een zonneakker al gauw groter dan die van agrarisch gebruik.  
Als de vraag explosief stijgt, terwijl de kosten dalen, dan is duidelijk dat een enorme groei van hat aantal 
initiatieven op hele korte termijn te verwachten is, in wind-, maar vooral in zonne-energie opwekking, met 
grote gevolgen voor het landschapsschoon  en de stedelijke beeldkwaliteit. 
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De marktvraag zal weliswaar een positief effect hebben op de innovaties op dit terrein, maar voor het 
zover is dat elk raam, elk dak, elke geverfde gevel, elke asfaltweg en elk geluidsscherm 
energieproducenten geworden zijn, zullen we een overgangstijd meemaken van lelijkheid. 
Naar mijn smaak wordt onvoldoende nagedacht over de consequenties van deze marktontwikkeling voor de 
ruimtelijke kwaliteit. De veelheid aan versnipperde initiatieven en het gebrek aan publieke sturing op deze 
mega-opgave kunnen wel eens tot gevolg hebben dat we voor langere tijd vernielingen aanbrengen in onze 
meest gekoesterde landschappen en stedelijke omgevingen.  
Dirk Sijmons stelt in het blad Ruimte en Wonen voor om grootschalige wind- en zonneoplossingen te 
concentreren in een beperkt aantal Nationale Energielandschappen, om op die manier kwetsbare en 
bijzondere landschappen te ontzien. 
Dat lijkt me een vriendelijke, maar naïeve suggestie. Ten eerste omdat het voorstel onmiddellijk Nimby-
reactie zal oproepen: immers juist het ‘gewone’ agrarische cultuurlandschap wordt door deze ontwikkeling 
bedreigd, het landschap waar Adriaan Geuze zo graag met zijn polsstok doorheen trekt. En ten tweede 
omdat al enige tijd geleden de nationale ruimtelijke ordening is afgeschaft, terwijl de voorgestelde 
concentratie van marktinitiatieven vraagt om een visible hand van een minister met haar op de ruimtelijke 
tanden. En die hebben we niet. 
Kortom: er is dringend behoefte aan een strategie om de onafwendbare bloedige veldslag tussen 
bewonersinitiatieven, overheden en ontwikkelaars/investeerders in de energiemarkt met ruimtelijke 
kwaliteit te kunnen beslechten. Daar zou ik nou wel eens een conferentie over willen bijwonen. 
 
mei 2017.
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Het jaar 2016 in beeld 
 
Voor de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is 2016 (opnieuw) getekend door de voorbereidingen op de komst 
van de Omgevingswet, waarvan de invoeringsdatum aanvankelijk werd gesteld op 2018 en inmiddels 
medio 2019. Het bureau van de Federatie heeft zich met name het tweede half jaar intensief bemoeid met 
de uitvoeringsregels bij de Omgevingswet die in vier Algemene maatregelen van Bestuur hun beslag 
krijgen. 
Voor de leden van de Federatie daarentegen was de aantrekkende economie, en daarmee een merkbare 
stijging in het aantal adviesaanvragen een welkome verandering na vele magere jaren – maar meteen een 
verandering die de vraag oproept hoe je na een gekrompen organisatie en met een blik op een sterk 
veranderende toekomst, het hoofd biedt aan de stijgende stroom bouwplannen. Meer werk voor minder 
mensen maakt het lastig om ook nog tijd vrij te maken voor de cultuuromslag die de Omgevingswet van 
gemeenten en hun adviseurs vraagt. 
 
Omgevingswet 
In de Omgevingswet wordt niets geregeld over een welstandscommissie. Wel is er een onafhankelijke 
gemeentelijke adviescommissie verplicht, die advies geeft over verbouwingen van rijksmonumenten, en 
voor veranderingen in een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht. 
Daarmee heeft de gemeente dus een verplichte adviescommissie in huis, die in een verbrede samenstelling 
ook gebruikt kan worden voor andere adviezen over omgevingskwaliteit. Adviezen over het uiterlijk van 
bouwwerken en adviezen over de vraag of de meerwaarde van een bepaald project opweegt tegen het 
afwijken van het omgevingsplan. Hoe groter de afwijking van de algemene regel, hoe zwaarder de 
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag om het besluit goed te motiveren. Voor die motivatie is, 
volgens de Raad voor de Leefomgeving, een advies van een onafhankelijke meerwaardecommissie 
noodzakelijk. 
De huidige welstands- en monumentencommissie zou onder de Omgevingswet uitstekend kunnen 
evolueren tot een adviescommissie die initiatiefnemers en gemeente helpt om van een louter privaat 
project, een project te maken met maatschappelijke meerwaarde. In de parlementaire behandeling van de 
Omgevingswet is dat perspectief wel degelijk geschetst, de wet maakt een dergelijke adviesrol ook zeker 
mogelijk, maar vereist is hij tot dusverre niet. 
Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft in de zomer van 2016 de 
uitvoeringsmaatregelen bij de Omgevingswet voor consultatie beschikbaar gesteld: een uitnodiging aan 
eenieder om te reageren. De Federatie heeft in september in een bijeenkomst met een aantal actieve leden 
een reactie opgesteld en via internet aangeboden. Vervolgens is de directeur van de Federatie uitgenodigd 
om in een hoorzitting in de Tweede Kamer toe te lichten in hoeverre ruimtelijke kwaliteit door de 
Omgevingswet bevorderd of juist bedreigd wordt. 
Wie zo ambitieus is als minister Schultz, ook op het gebied van kwaliteitszorg, moet de ambities 
waarmaken. Maar het bouwwerk van wet en uitvoeringsregels is nu te vrijblijvend. Dat komt deels doordat 
het bouwwerk nog niet af is. Na de verkiezingen van maart 2017 volgen nog aanvullende onderdelen die 
nu juist bepalen hoe en wanneer de vergunningaanvraag voor een bouwplan beoordeeld moet worden. 
Maar ook in de regels die al wel ter visie lagen, ontbreken de waarborgen. 
Het begint al met het begrip omgevingskwaliteit zelf. Alle inwoners en alle overheden hebben een 
zorgplicht voor omgevingskwaliteit; die mag niet afnemen, maar moet zelfs met ieder project verbeteren. 
Alleen, wat omgevingskwaliteit nu precies is, is onvoldoende duidelijk. En daarmee blijft ook vaag wanneer 
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je wel of niet aan die zorgplicht voldoet. Natuurlijk, 
omgevingskwaliteit is niet tot in detail te definiëren, 
maar het begrip ruimtelijke kwaliteit (‘belevingswaarde + 
gebruikswaarde + toekomstwaarde’, ofwel schoonheid, 
nuttigheid en duurzaamheid) vormt al een goede basis. Er 
komt uiteraard een extra aspect bij: de ‘omgeving’. De 
actoren uit de omgeving verdienen een plaats, de 
belangen uit de omgeving behoren gekend te zijn opdat 
ze kunnen meeliften, en het project moet nooit op 
zichzelf, maar altijd in relatie tot zijn omgeving (en het 
effect dat het project daarop teweeg brengt) worden 
beschouwd.  
Over het begrip Omgevingskwaliteit verscheen in het 
vorige jaarverslag van de Federatie een uitgebreid essay, 
dat onder de aandacht van de minister en de Kamerleden 
is gebracht. 

Het bevorderen van omgevingskwaliteit kan op een aantal manieren in de regels opgenomen worden, 
meent de federatie. Ten eerste zouden in alle omgevingsvisies de kernkwaliteiten van het betreffende 
gebied benoemd moeten worden. Alleen dan weet je zeker dat die kwaliteiten een rol zullen spelen in het 
nieuwe omgevingsplan en bij vergunningen voor het afwijken van dat omgevingsplan. 
Het rijk zou een algemeen verbod moeten opnemen voor het excessief ontsieren van de leefomgeving – 
zoals er ook een algemeen verbod is op het verminken van rijksmonumenten. Anders dan in de huidige 
Woningwet, komt zo’n verbod in de Omgevingswet niet terug. Het rijk vertrouwt er op dat alle gemeenten 
zelf in hun eigen beleid zo’n verbod opnemen – maar een nationale regel zou het allemaal veel duidelijker 
maken. 
 
Meerwaardegesprek 
Wat node ontbreekt in de AmvB’s zijn procedurele garanties. Vooral bij projecten met grote effecten op de 
omgeving zijn die procedures van belang, en helemaal als in het belang van de omgevingskwaliteit de 
bestaande regels opzij geschoven worden. Als dat gebeurt – en de overheden krijgen inderdaad de 
afwegingsruimte om dat te doen – dan moet wel duidelijk zijn dat de kwaliteit per saldo toeneemt. 
Dat kan alleen als er in zulke gevallen een gesprek over kwaliteit plaatsvindt, waarin duidelijk wordt dat de 
meerwaarde van het project voor de samenleving opweegt tegen het afwijken van de regels. Het 
gemeentebestuur moet immers het afwijken van de regels zowel voor de rechter als voor de gemeenteraad 
kunnen motiveren vanuit een verbetering van de omgevingskwaliteit. Het zou dramatisch zijn als in zulke 
gevallen de huidige praktijk van de Wet ruimtelijke ordening wordt voortgezet, waarin de gemeente de 
initiatiefnemers vraagt om zelf aan te tonen dat hun project, dat afwijkt van het bestemmingsplan, toch 
zorgt voor een ‘goede ruimtelijke ordening’. Die weeffout in de huidige praktijk, waarbij het publieke belang 
van een goede ruimtelijke ordening in de private handen van een belanghebbende wordt gelegd, moet 
onder de Omgevingswet niet terug keren. 
Het kwaliteitsgesprek, waarin van een privaat project een project met maatschappelijke meerwaarde wordt 
gemaakt door het te koppelen aan omgevingsbelangen, is principieel een publieke verantwoordelijkheid. 
Dat gesprek moet dan ook onder regie van de overheid plaatsvinden, door mensen die geen belangen 
hebben bij de uitkomst van dat gesprek. 
 
Skybox-planologie 
Minister Schultz heeft in het Kamerdebat dat in december over de AmvB’s gevoerd werd, in antwoord op 
vragen uit de Tweede kamer het belang van zo’n meerwaardegesprek onderstreept. “Het 
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meerwaardegesprek is een voorbeeld van de cultuurverandering die het kabinet beoogt”, aldus de minister. 
Het voorkomt “risicomijdende vinkjescultuur”. Ze is dus heel enthousiast, maar… ze gaat het niet in regels 
vastleggen. De gemeenten moeten zelf de meest passende wijze van afwegen en participatie bepalen, 
schrijft ze, en daarin wil ze hen niet voor de voeten lopen. 
Afwegingsruimte is feitelijk synoniem aan onderhandelingsruimte en vermindert de rechtszekerheid van 
omwonenden, zo reageerde de Federatie op deze vrijblijvendheid. Als je de ruimte krijgt om de regels te 
negeren in het hogere belang van de omgevingskwaliteit, dan moet wel heel zeker zijn dat er inderdaad 
maatschappelijke meerwaarde wordt geleverd. Die zekerheid is er nu (nog) niet. Daarom moet in de regels 
bij de Omgevingswet worden vastgelegd dat zo’n meerwaardegesprek, transparant en onder regie van de 
overheid, verplicht is. Geef je deze publieke waarborgen niet, dan zal de meerwaarde te vaak bepaald 
worden in het achterkamertje van de skybox. 
Het is nog niet bekend op welke manier de vele honderden detail-opmerkingen op de AmvB’s door het 
ministerie verwerkt worden. Dat blijkt pas op het moment dat de definitieve regelingen gepubliceerd 
worden, naar verwachting pas in de tweede helft van 2017. 
 
Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen 

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 Federatie is deelnemer in de 
klankbordgroep ’bevoegd gezag’ waarin de 
Vereniging Bouw- en Woningtoezicht 
Nederland, de Brandweer, de VNG en de 
Federatie informeel de voortgang van de wet 
bespreken.  
Het proces van wetgeving verloopt bijzonder 
traag en bepaald niet ontspannen. De 

Federatie heeft zich wat afzijdig gehouden van de inhoud, omdat de wet geen fundamentele veranderingen 
aanbrengt in de borging van ruimtelijke kwaliteit. Maar op één punt verzet de Federatie zich krachtig 
tegen de wet: wij zijn ervan overtuigd dat het met deze wet onmogelijk wordt om de 
overheidsverantwoordelijkheid voor de omgang met monumenten waar te maken. De komst van private 
kwaliteitstoetsers, die niet door de overheid geïnstrueerd of aangestuurd worden, maakt het bijzonder 
lastig om de specifieke eisen bij een verbouwing van een monument in het stelsel onder te brengen.  
De Federatie heeft, met steun van de Vereniging BWT, de VNG, en in nauwe samenwerking met de 
Federatie Grote Monumentengemeenten met succes aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Tenslotte is, 
onder druk van de Tweede Kamer (na lobby vanuit FRK en FGM), besloten om de monumenten in de 
eerste fase van deze wet buiten beschouwing te laten en om in pilots de komende jaren te gaan 
onderzoeken onder welke publieke randvoorwaarden private kwaliteitsborging ook voor monumenten 
ingevoerd kan worden. 
 
Beleidslijn Grote Rivieren 

De Federatie heeft in 2016 – daartoe expliciet uitgenodigd door het Overlegplatform Infrastructuur en 
Milieu (OIM) – een bijdrage geleverd aan de actualisatie en de wijziging van de Beleidslijn Grote Rivieren 
(BGr) 
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De Beleidslijn bevat het kader waarin de beheerder van de waterveiligheid van de grote rivieren, i.c. 
Rijkswaterstaat, vergunningen afgeeft voor activiteiten die plaatsvinden in de invloedssfeer van de rivier 
(op kaart aangegeven, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen stroomvoerend rivierbed en het bergend 
rivierbed). Een sectorale maatregel, louter gericht op waterveiligheid, die moet voorkomen dat de 
gemiddelde waterstand stijgt doordat obstakels of versmalling het water langzamer doen afvoeren. De 
BGR speelt geen of weinig rol bij het Deltaprogramma, waar juist initiatieven genomen worden voor een 
hógere waterveiligheid. 
De grondgedachte van de beleidslijn is dat in het stroomvoerend bed van de rivier uitsluitend 
riviergebonden activiteiten zijn toegestaan, terwijl in het bergend bed iets meer ruimte is voor niet-
riviergebonden activiteiten. Er zijn twee mogelijkheden om ervan af te wijken: activiteiten zijn toegestaan, 
mits ze gecompenseerd worden door een minstens evenredige extra hoeveelheid waterbergend vermogen, 
en activiteiten zijn toegestaan bij zaken van dwingend openbaar belang. 
In oktober 2016 heeft Aditi Kho, medewerker van het Gelders Genootschap, een gespreksmiddag namens 
de Federatie bijgewoond. Die was zeer informatief, maar voor haar verontrustend, vanwege de louter 
sectorale insteek, en de consequenties die de BGR heeft voor herbestemming van cultuurhistorisch 
erfgoed in het gebied waarvoor het BGR-regime geldt. 
In november 2016 hebben Aditi Kho en Flip ten Cate aan een tweede informatieve discussiebijeenkomst 
deelgenomen, waarbij door ons nadrukkelijk is 
gepleit voor een integrale benadering, waarbij 
waterveiligheid geen absolute grootheid is, 
maar een cruciale factor in een integrale 
afweging – met als mogelijk gevolg dat ook 
buiten het directe werkingsgebied van de 
BGR bij investeringen het waterveiligheids-
belang een meekoppelend belang kan zijn. 
In januari 2017 heeft het OIM een 
afrondende bijeenkomst georganiseerd, waar 
DHV Royal Haskoning de laatste versie van de 
aanpassing van de beleidslijn presenteerde.  
Daarbij werd benadrukt dat op zogenaamde 
hoogwaterveiligheidsgebieden binnen de 
werkingssfeer van de BGR de eis van riviergebondenheid vervalt. Dat werd geïllustreerd met een plaatje 
van een steenfabriek. Bij herbestemming hoeft daar niet louter aan roeiverenigingen en zeilscholen te 
worden gedacht, maar kunnen ook niet-riviergebonden activiteiten een plek krijgen. Dat geldt echter niet 
voor de niet-hoogwaterveiligheidsgebieden.  
De Federatie heeft in een finale reactie benadrukt dat de Erfgoedwet een onderhoudsplicht instelt voor 
monumentale bouwwerken – ook voor in onbruik geraakte waterstaatswerken – maar dat het aantal 
monumenten in het stroomvoerend bed van de rivier ons niet bekend is, en daarmee dus ook niet de 
omvang van het probleem om een passende (her-)bestemming te vinden van in onbruik geraakte 
monumentale bouwwerken. 
 
College van Rijksadviseurs 

Met een nieuw Actieprogramma ruimtelijk ontwerp, onder het herhaalde motto “werken aan 
ontwerpkracht” is in het najaar van 2016 een vernieuwd College van Rijksadviseurs aangetreden.  
De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit maakt zich al enige tijd wat zorgen over de positie van dit, potentieel 
zeer invloedrijke, college dat de regering gevraagd en ongevraagd voorziet van adviezen over de ruimtelijke 
kwaliteit en de inrichting van ons land. Bij het afscheid van het oude (Eric Luiten en Rients Dijkstra), en de 
installatie van het nieuwe college (naast blijvend rijksbouwmeester Floris Alkemade ook Berno Strootman 
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en Daan Zandbelt) én bij de presentatie van de nieuwe 
beleidsnota Aaro ontbrak een delegatie van het kabinet. Een 
ambtelijke vertegenwoordiging werd voldoende geacht. 
Hoewel Rijksbouwmeester Floris Alkemade met prijsvragen, 
speeches en essays urgente thema’s aankaart (A home away 
from home over een aantrekkelijker huisvesting van asielzoekers 
en statushouders; een advies over de inrichting van de publieke 
ruimte; speeches over klimaatverandering en energietransitie; 
Who cares over ouderenhuisvesting), is de nieuwe beleidsnota 

minder visionair. Die benadrukt vooral het belang van ontwerpkracht als middel om maatschappelijk 
complexe vraagstukken te adresseren. Dat is geen onwelkome boodschap, maar hij is wel een herhaling van 
de vorige boodschap, en mist de scherpte van de eerste roemruchte architectuurnota’s. De consequentie 
van deze ontwerpkracht voor de inrichting van de Omgevingswet, bijvoorbeeld door het verplicht stellen 
van ontwerpend onderzoek en meerwaardegesprekken, wordt evenmin getrokken. 
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Activiteiten van de Federatie  
 
Lobby-activiteiten 

Een van de kerntaken van de Federatie is het bewaken en bevorderen van goede randvoorwaarden, 
waarbinnen lokale overheden de ruimtelijke kwaliteit kunnen borgen.  
Dat vraagt om een voortdurende alertheid ten aanzien van nationale wet- en regelgeving die invloed heeft 
op (het beleidsinstrumentarium voor) ruimtelijke kwaliteit. 
De grote vraagstukken die op dit terrein momenteel spelen zijn de Omgevingswet, die een complete 
stelselwijziging impliceert, met grote gevolgen voor houding en inrichting van de kwaliteitsadvisering, en 
het enorme duurzaamheidsvraagstuk, zowel in de energietransitie als ten aanzien van de klimaatadaptatie. 
Daarnaast is voortdurende aandacht gewenst voor de positie van cultureel erfgoed, en raakt ook de 
privatisering van het bouwtoezicht de positie van kwaliteitsborging op lokaal niveau. 
 
De Federatie heeft zich, zoals in het vorige hoofdstuk werd beschreven, intensief gestort op de vier AmvB’s 
die in de zomer werden gepubliceerd, en die de uitvoeringsmaatregelen bevatten voor de Omgevingswet: 
het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL), het 
Omgevingsbesluit (Ob) en het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL). Er is een werkgroep uit actieve 
leden geformeerd die een rectie op de internetconsultatie heeft geschreven, een samenvatting daarvan is 
voor het voetlicht gebracht tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer, er zijn brieven, artikelen, 
persberichten, twitterberichten en websites gevuld met de conclusies. En met diverse individuele leden 
van de Tweede Kamer en hun beleidsmedewerkers zijn afzonderlijke gesprekken gevoerd over dit 
onderwerp. 
Daarnaast is, samen met de Federatie Grote Monumentengemeenten en gesteund door VBWT en VNG en 
het Steunpuntennetwerk, actief gelobbyd om de monumenten vooralsnog uit het stelsel van de Wet 
Kwaliteitsborging voor het Bouwen te houden. Die lobby was uiteindelijk succesvol: in 2017 werd na een 
motie uit de Tweede Kamer onze wens door het ministerie overgenomen. 
Verder heeft de Federatie als lid van het Overlegplatform Infrastructuur en Milieu (OIM) een actieve 
inbreng geleverd op wijzigingen van de Beleidslijn Grote Rivieren en commentaar geleverd op de agenda 
voor de komende Nationale Omgevingsvisie (“NOVI”). Ook gaf de Federatie een inbreng voor de 
Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp. 
 
Overleg en advies  

De Federatie Welstand 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 2016 is opnieuw 
aandacht besteed aan de voorbereiding van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, en daarnaast is 
aandacht geweest voor het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, de Omgevingswet-opvolger van het 
Bouwbesluit. Het OPB heeft zich succesvol verzet tegen het voorstel om gebruikseisen (d.w.z.: 
daglichttoetreding, verdiepingshoogte, buitenruimte en berging e.d.) te schrappen omdat ze verwacht dat 
een overspannen woningmarkt niet zelfstandig in kwalitatief volwaardige woningen zal voorzien. 
Sinds 2013 is de Federatie ook deelnemer aan het Overleg Infrastructuur en Milieu (OIM), waar de 
maatschappelijke partners van dit departement, onder vijf onafhankelijke voorzitters, beleidsthema’s van 
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dit ministerie bespreken. De adviesrol van het OIM is echter van een ander karakter dan die van het OPB: 
waar het OPB een gestructureerde agenda heeft en een overzichtelijk aantal, door de minister benoemde, 
leden telt, zijn er bij het OIM ruim 2000 leden ingeschreven, die naar eigen inzicht een bijdrage leveren 
aan een onderwerp dat door het secretariaat wordt aangedragen.   
De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is al sinds jaar en dag 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 ook 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 2016 actief gelobbyd om de 
onverhoedse bezuiniging op het fiscaal aftrekbare onderhoud aan monumenten ongedaan te maken.  
In de klankbordgroep van de kwartiermakers voor de Kwaliteitsborging voor het Bouwen, overlegt de 
Federatie met organisaties van Bouwtoezicht, brandweer, monumenten en de VNG over de consequenties 
van deze nieuwe wet voor de gemeentelijke praktijk.  
De directeur van de Federatie is op persoonlijke titel lid van de Meerwaardecommissie van de provincie 
Noord-Brabant. In 2016 is advies gegeven over een complexe gebiedsontwikkeling in het dal van de beek 
de Mark, waar agrarische ontwikkeling, ecologische vernieuwing recreatie en wonen op initiatief van een 
bewonersvereniging is opgepakt en wordt uitgewerkt tot een omgevingsvisie. De commissie was erg onder 
de indruk van het doorzettingsvermogen, de diplomatieke gaven, de creativiteit en het draagvlak dat de 
bewoners onder gebiedseigenaren en de gemeenten hebben weten te verwerven. Later won de Vereniging 
Markdal voor dit project de Eenvoudig Beter Trofee. 
 

   
 
Netwerk binnen en buiten de vereniging 

Een andere kerntaak van de Federatie is het vormgeven aan en investeren in het netwerk van 
onafhankelijke kwaliteitsadviseurs in Nederland, zowel binnen als buiten de vereniging. De Federatie 
overlegt daartoe regelmatig met het Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland, het netwerk van zeven 
provinciale welstands- en monumentenorganisaties die in het overgrote deel van Nederland de welstands- 
en monumentenadviezen verzorgen. De agenda van de Federatie is een belangrijk onderwerp in deze 
overleggen. 
Het overleg met de gemeentelijke adviescommissies voor welstand, monumenten en ruimtelijke kwaliteit 
is minder gestructureerd. Op verzoek van deze gemeentelijke commissies of hun secretaris brengen 
medewerkers van de Federaties bezoeken of geven zij adviezen. Eens per jaar organiseert de Federatie een 
zogenaamde ‘secretarissenbijeenkomst’ voor de gemeentelijke leden. Die bijeenkomst was in 2016 op 20 
april in de voormalige cacaofabriek in Helmond (zie daarvoor het volgende hoofdstuk van dit verslag). 
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Steeds vaker wordt de Federatie ook gevraagd om een toelichting te geven aan gemeenteraden over de 
werking van de welstandsadvisering onder de nieuwe Omgevingswet. In 2016 gebeurde dat bijvoorbeeld in 
Wageningen en Veere. 
Daarnaast onderhoudt de Federatie actief het contact met organisaties en instellingen die voor de borging 
van ruimtelijke kwaliteit op lokaal niveau van groot belang zijn. Het gaat bijvoorbeeld om organisaties op 
het gebied van landschapskwaliteit, stedenbouw en ruimtelijke ordening, erfgoed – zowel ambtelijke 
organisaties als beroepsorganisaties en organisaties van vrijwilligers.  
Er zijn, in het licht van de Omgevingswet en onze gedachten over meerwaardecommissies en 
omgevingskwaliteit, in 2016 interessante dwarsverbanden gelegd met provincies, gemeenten (zowel de 
VNG als de G32 middelgrote gemeenten) en met de organisatie van GGD’s, de GGDGHOR. Ook het aspect 
gezondheid binnen de integrale omgevingskwaliteit is namelijk gebaat bij een benadering die streeft naar 
optimalisatie, in plaats van het rigide bewaken van normen en ondergrenzen, en daarvoor biedt de 
benadering van het meerwaardegesprek een fraai perspectief. 
 
Bezoek aan Duitsland 

In 1993 telde heel Duitsland slechts twintig welstandscommissies, in 2003 waren het er veertig, tien jaar 
later groeide het aantal tot 98 en nu hebben 128 gemeenten een welstandscommissie opgericht. In 
november kwamen deze Gestaltungsbeiräte voor het eerst in de geschiedenis samen met hun Duitstalige 
evenknieën uit de buurlanden, tijdens het jaarlijkse Konvent der Baukultur. De Federatie was als 
waarnemer uitgenodigd. 
De commissies in Duitsland vergaderen vier à zes keer per jaar en behandelen dan een stuk of tien plannen. 
Wat een verschil met Nederland, waar de eerste ‘schoonheidscommissie’ dateert uit 1889, en waar 
nagenoeg elke gemeente over een eigen welstandscommissie beschikt. Jaarlijks worden een kleine 
honderdduizend bouwplannen in Nederland van een welstandsadvies voorzien. Het grote verschil hangt, 
volgens een commissielid uit Regensburg, samen met culturele achtergrond. In Duitsland ligt inbreuk op 
persoonlijke vrijheid en eigendom ten gunste van het collectieve belang nog gevoeliger dan in Nederland. 
Het belangrijkste verschil tussen Nederland en Duitsland is de vrijwilligheid bij de advisering. In Duitsland is 
niemand verplicht om met zijn plan langs te gaan bij de welstandscommissie. Soms is enige dwang 
mogelijk. Als er een vergunning nodig is voor het afwijken van het bestemmingsplan, dan kan de gemeente 
een positief advies van de welstandscommissie als voorwaarde stellen voor het verlenen van planologische 
medewerking. 
De vrijwilligheid is één van de redenen waarom in Postdam een goed deel van de dag gesproken werd over 
de openbaarheid van de commissievergadering. Wanneer openbaarheid ertoe leidt dat eigenaren en 
ontwerpers publiekelijk in hun hemd gezet worden, dan laten ze een bezoek aan de welstandscommissie 
wel uit hun hoofd. De slechte architecten, voor wie het advies het meest heilzaam kan zijn, zullen dan juist 
niet naar de commissie komen. Om die reden is in de stad Potsdam zelf onlangs besloten om een eind te 
maken aan de openbare behandeling van bouwplannen. Andere gemeenten, zoals Freiburg, zweren juist bij 
openbaarheid. Voor hen is het debat in de commissie van experts op de allereerste plaats een publieke 
manifestatie. Het laat zien dat de stad zich sterk maakt voor kwaliteit. 

Projecten 

Mooiwaarts 

Het initiatief Mooiwaarts, dat in 2012 startte met een “pleidooi voor een waardevolle leefomgeving”, heeft 
in 2016 twee belangrijke activiteiten ontplooid. 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 manier waarop de Omgevingswet positieve consequenties kan hebben voor kwaliteitsadviseurs en 
hun rol in de toekomstige integrale kwaliteitsadvisering. 
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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.  
Sinds 2015 worden daarom 
zogenoemde Mooiwaartscafé’s 
georganiseerd, waarin 
ondertekenaars en 
sympathisanten van Mooiwaarts 
in informele setting met elkaar 

spreken over de (borging van) ruimtelijke kwaliteit en ieders rol daarin. In 2016 werden cafés 
georganiseerd in Harlingen en Marknesse in samenwerking met tal van kwaliteitsadviseurs en -teams van 
gemeenten, regionale kwaliteitsorganisaties en provincies. Er zijn gemiddeld 65 deelnemers per 
Mooiwaartscafé.  
 
OOK Mooiwaarts 

In februari 2016 is het projectplan voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit (OOK) door het Federatiebestuur 
vastgesteld. Daarna is het Denkwerkteam (DWT) aan de slag gegaan. In totaal kwam het DWT zeven keer 
plenair bijeen (zes keer in 2016 en een keer in 2017). Het team had een hechte kern van de projectleider 
met vier medewerkers van de TRK-partners en op iets meer afstand twee vertegenwoordigers van 
Kennislab en een masterstudent bestuursrecht van Tilburg University. De voorziene samenwerking met de 
Rijksuniversiteit Groningen kwam niet van de grond. In plaats daarvan is samenwerking gestart met de 
faculteit Bouwkunde van de TU-Delft, waarvan in september 2016 ook een vertegenwoordiger aan het 
DWT werd toegevoegd. Het voorziene externe lid van het DWT werd na overleg met de OOK-partners niet 
gezocht omdat voor deze initiële fase eerst de denkkracht in eigen kring werd aangeboord.   
De klankbordgroep is een keer bijeen geweest (augustus 2016) en wordt in februari 2017 uitgenodigd 
voor een tweede bijeenkomst om het concept ‘denkmodel’ van commentaar te voorzien.  
Volgens het projectplan werd OOK gesplitst in vier onderdelen die min of meer onafhankelijk van elkaar tot 
stand konden komen: OOK-onderzoek, OOK-voorbeelden, OOK-ondersteuning en OOK-resultaat. De vier 
onderdelen werden gecoördineerd door de projectleider. Voor elk onderdeel waren de gewenste resultaten 
opgenomen in het werkplan. 
OOK-onderzoek werd uitgevoerd door drie sub teams van het DWT. Onderzoek werd verricht naar het 
nieuwe begrippenkader voor een omgevingsplan op kwaliteit, naar de experimenten met 
bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte en naar werkwijzen die in de praktijk succesvol zijn als het 
gaat om stimuleren van ruimtelijke of omgevingskwaliteit. Alle bevindingen werden samengebracht in een 
‘denkmodel 1.0’ met een kwaliteitsstelsel en tien principes voor een omgevingsplan op kwaliteit. Het is te 
zien als een eerste gedachtebepaling. Het is geen blauwdruk en er zitten nog veel elementen in die in deze 
initiële fase niet verder uitgewerkt konden worden, maar die we kunnen inbrengen bij de grote projecten 
van het Ministerie en de VNG.  
Het bleek lastig om in 2016 al concreet aan de slag te gaan met OOK-voorbeelden, ten eerste omdat de 
OOK-partners moeite hadden met werven omdat er in veel gemeenten nog afgewacht wordt, en ten 
tweede omdat het DWT zelf zijn handen vol had aan het onderzoek. Toch zijn er startafspraken gemaakt 
met twee gemeenten: Stadskanaal en Purmerend. We hopen hier in 2017 verder mee te kunnen. 
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OOK-ondersteuning betreft de inzet van kwaliteitsexperts via het ministerie van I&M bij reeds gestarte 
pilots voor bestemmingsplannen-met-verbrede-reikwijdte. Dit onderdeel zou gefinancierd moeten worden 
door Eenvoudig Beter, we hadden daar bij de start van OOK-2016 vrij concrete toezeggingen over. In de 
loop van het jaar bleek er echter geen budget meer te zijn bij Eenvoudig Beter. Indringend overleg hierover 
Eenvoudig Beter en later met de programmadirectie van het betreffende Actieprogramma heeft geleid tot 
goede contacten maar tot op heden nog geen concrete (financiële) toezeggingen. 
Het resultaat van OOK, tenslotte, zou gecommuniceerd worden naar partijen buiten de directe achterban. 
Vanaf het begin heeft het DWT met opensource gewerkt. Er is een eenvoudige wordpresswebsite gemaakt 
(www.ook-mooiwaarts.nl) waarop alle betrokkenen het onderzoeksproces konden volgen. Alle leden van 
het DWT kregen toegang tot een Dropbox waarop de werkstukken en informatie gedeeld werden. Met de 
OOK-partners en andere partijen (met name de VNG en G32) is overleg gaande hoe de communicatie 
over de opgedane kennis en de praktische aanbevelingen plaats kan vinden. 
Begin 2017 is besloten om de resultaten van OOK-onderzoek te presenteren in de vorm van een 
Schetsboek, waarin interactief geschetst kan worden welke denkstappen en keuzes nodig zijn om een 
Omgevingsplan op Kwaliteit te maken. 
 
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 
nog 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 

Nadat in 2015 duidelijk werd dat, ondanks aanzienlijke (financiële)  inspanningen niet verder gewerkt kon 
worden aan het publiceren van welstandsbeleidsnota’s op ruimtelijkeplannen.nl, heeft de Federatie 
ruimtelijke kwaliteit in het voorjaar decentrale voorziening, die het beleid van zeventien gemeenten 
(waaronder Amsterdam) ontsloot, afgesloten. 
Het ministerie heeft de conclusie getrokken dat er niet meer geïnvesteerd zal worden in het digitaal 
beschikbaar stellen van sectoraal welstandsbeleid. Nadat welstandsbeleid onder de Omgevingswet 
onderdeel moet worden van het omgevingsplan, dat als document verplicht digitaal beschikbaar gesteld 
moet worden, zal het welstandsbeleid vanzelf, als onderdeel van het plan, digitaal beschikbaar komen, 
redeneert het ministerie van I&M. De consequentie is wel dat het beleid, zolang het nog niet is opgenomen 
in het Omgevingsplan, slecht vindbaar zal zijn. Aangezien gemeenten vanaf medio 2019 nog tien jaar de 
tijd hebben om omgevingsplannen vast te stellen, is de consequentie van deze keuze dat het 
welstandsbeleid in veel gemeenten nog jaren digitaal onvindbaar zal zijn. 
 
Duurzame Schoonheid - Zonnepanelen 
In februari 2016 presenteerde de Federatie de website 
MooiZon.nl. 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 ernstig verontreinigd door lukraak 
neergekwakte panelen, tot en met een erg ontsierend 
voorbeeld in werelderfgoed De Beemster aan toe.  
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De website geeft voorbeelden van hoe de beeldkwaliteit verbetert, ook als de standaard losse 
zonnepanelen met wat meer zorgvuldigheid op het dak gelegd worden.  
 
Duurzame schoonheid – Stroomversnelling 

De samenwerking die de Federatie in 2015 is begonnen met de organisatie Stroomversnelling heeft 
weliswaar nog geen hoge vlucht genomen, maar wel een aantal interessante resultaten opgeleverd. 
De enorme ambitie om binnen enkele jaren een betaalbare methode te hebben waardoor elke na-oorlogse 
woning met isolatie en duurzame energie-opwekking tot een energierekening van nul gebracht kan 
worden, vereist standaardisatie van materialen en ontwerp en stroomlijning van (ambtelijke) procedures 
en productiemethodes. Het risico van eenheidsworst dreigde. In de loop van 2016 bleek echter ten eerste 
dat bewoners van corporatiewoningen bij gelijk blijvende kosten niet in eerste instantie gemotiveerd zijn 
voor een verduurzaming van hun woning, maar wel als het resultaat een grote face-lift is. Voor het slagen 
van de business case is de kwaliteit van het ontwerp dus van belang. 
Ten tweede bleek dat de extreme ontwerp-
randvoorwaarden van Stroomversnelling een 
aantal ontwerpers tot grote creativiteit brengt. 
Er ontstaat innovatie in materialen en 
verwerkingsmethoden, waardoor de 
kinderziektes van de eerste projecten (zoals 
slechte detaillering en armoedig 
materiaalgebruik) overwonnen lijken te 
worden. Een wenkend perspectief lijkt de 
opkomst van 3D-printing van bouwmaterialen, 
waardoor je niet langer afhankelijk bent van 
net-niet passende modules op standaardmaat, 
met alle detail-noodoplossingen van dien.  
Deze maatwerk-oplossingen voor een 
industrieel geproduceerde isolatie is wellicht 
ook mogelijk voor de zonnepanelen die op het 
dak komen te liggen. Indien vanuit Stroomversnelling een bulkvraag ontstaat naar zonnepanelen-op-maat, 
dan zal wellicht de markt zich zodanig aanpassen dat ook buiten de stroomversnellingsprojecten maatwerk 
in zonnepanelen mogelijk wordt.  
 
Cursussen 

Op 24 mei werd in Amersfoort 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.  
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. 
Tenslotte zijn enige lezingen gegeven op cursusdagen of congressen van externe partijen. Zo is een aantal 
malen een module ‘ruimtelijke kwaliteit’ verzorgd binnen de cursus BWT-ambtenaar 4.0 van organisatie 
Berghauser Pont, en zo heeft de Federatie een lezing gegeven op 31 augustus over de welstandsaspecten 
van (bewegende) digitale buitenreclame in een bijeenkomst van ElbaMedia. 
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4 
 
Ontwikkelingen bij enkele leden. 
 
MooiNoord-Holland 100 jaar 

De Noordhollandse organisatie voor welstand en monumentenadvies, MooiNoord-Holland is opgericht in 
1916, als antwoord op de wederopbouw na de grote watersnood in dat jaar. Er werd geen rode loper 
uitgerold, maar wel is een immense kaart van hun ‘werkterrein’. Een feest om op te wandelen en te 
dansen.  
Een machtig grote kaart van heel Noord-Holland. Een half 
voetbalveld groot. Een ouder echtpaar buigt zich zo diep 
voorover, wijzend, speurend naar hun eigen stekje, dat ze 
bijkans voorover vallen. 
De fenomenale kaart biedt heel veel meer dan wat Google 
Earth te bieden heeft: namelijk overzicht en tegelijk detail. 
Plotseling realiseer je je de brute ingreep die het 
Noordzeekanaal voor de provincie betekent. Je ziet de 
omvang van Tata-Steel in relatie tot Beverwijk. De afmeting 
van de parkeerplaats van gloednieuwe Toyota’s in de 
Amsterdamse haven. Hoe klein is mijn lievelingslandschap, 
het rietland van de Ankeveense Plassen, vergeleken met de brallerige broertjes in Loosdrecht en Vinkeveen. 
De kaart van Noord-Holland is de onderlegger van de feestweken Over Mooi, waarmee de organisatie 
Mooi Noord-Holland zijn 100-jarig bestaan vierde. 
 
Golven 
Op zes locaties in de provincie is de kaart uitgerold. De markt van Purmerend was nog niet groot genoeg, 

zo immens is het ding. ’s Ochtends verzamelden 
zich op de kaart de schoolklassen die al enige 
weken van een Mooi Noord-Holland medewerker 
les hebben gekregen in ‘ruimtelijke kwaliteit’ en 
het beschouwen en genieten van hun 
leefomgeving. ’s Middags praatten bewoners, 
bestuurders, ontwerpers en ondernemers over de 
Grote Vragen in hun regio, nadat Over Mooi 
curator Rob van Leeuwen met een wandeling over 
de kaart in grote stappen door de 
(waterstaatkundige) geschiedenis van de provincie 
was gewandeld. En aan het eind van de dag 
dansten vier dansers en drie musici van De Dansers 
hun magistrale voorstelling Ten Noorden van 
Nergens – vibrerend, stuiterend en, sst, hoor je de 
branding brallen, zie je de dansers als golven het 
strand veroveren, en dan weer terug en nogmaals, 
en weer… 
Met Over Mooi presenteert Mooi Noord-Holland 
zich definitief als een culturele organisatie. 
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Losgeschud is de ballast van bureaucratische betweters in architectonische esthetiek. Omgevingskwaliteit 
heeft alles te maken met het verbinden van mensen aan de schoonheid van hun omgeving. Daar begin je 
mee op school, de gesprekken voer je op straat en aan de keukentafel. Natuurlijk gaat het over 
vakmanschap, maar vooral ook over het verbinden met hart en ziel aan de opgave en de omgeving van die 
opgave. 
 
Beleving 
Dat blijkt ook uit de aandoenlijke Collectie Mooi die Mooi Noord-Holland de afgelopen maanden heeft 
verzameld. Op de vraag naar de ‘mooiste plek in Noord-Holland’ is door tientallen in- en uitheemsen 
uitermate verschillend gereageerd. Natuurlijk zijn er pareltjes van architectuur in die collectie, zowel 
modern als antiek. Maar dat niet alleen. Een kind stuurt ook een foto in, genomen op enkelhoogte, van de 
geasfalteerde parkeerplaats bij de lokale supermarkt: prachtig, omdat je er zo lekker kan voetballen. Een 
ander kind tekende de herbestemde watertoren van IJmuiden – inderdaad een pláátje: vooral zo mooi 
vanwege de speelplaats met schommels ernaast, zegt het kind. 
‘Mooi’ gaat in deze collectie over “beleving”, over genieten, ontplooien en ontroerd raken, in een omgeving 
vrij van angst. Dat is wat ijzersterke ruimtes met je kunnen doen. “Wij houden ons bezig met het decor van 
het leven,” aldus Rob van Leeuwen, en dat is precies waar Mooi Noord-Holland nu al honderd jaar keihard 
voor werkt. 
 
Amsterdam: Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

Geïnspireerd door Commissievoorzitter Marianne Loof heeft een team ambtenaren met steun van het 
stadsbestuur de afgelopen jaren intensief gewerkt aan de Modernisering van de Regie op Ruimtelijke 
Kwaliteit in de hoofdstad: het project MoRRK.  
Met het MoRRK besluit zet de Gemeente Amsterdam een beleidsverandering in ten behoeve van het 
waarborgen van kwaliteit. 
De volgende drie veranderingen vormen belangrijke speerpunten binnen het voorstel voor de 
modernisering van de regie op de ruimtelijke kwaliteit. 
1. De omvorming van de huidige Commissie voor Welstand en Monumenten naar de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit. Deze hernoemde commissie adviseert de gemeente Amsterdam over de integrale 
kwaliteit van de fysieke leefomgeving: stedenbouw, openbare ruimte, cultuurhistorie, welstand en 
monumenten. 
2. De installatie van het team Ruimtelijke Kwaliteit binnen de Gemeente Amsterdam om regie te hebben 
op het formuleren en realiseren van de kwaliteitsambities. Dit Team bestaat uit gemandateerde 
ambtenaren van verschillende diensten én afgevaardigden van de onafhankelijke Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit, en het garandeert dat (integrale) ruimtelijke kwaliteit een voortdurend agendapunt is bij 
belangrijke gebiedsontwikkelingen in de stad. 
3. Het stellen van kwaliteitseisen bij selecties/tenders en nieuwe gebieden. Voortaan wordt er meer dan 
voorheen belang gehecht aan het criterium kwaliteit. Bij iedere selectie / tender wordt een paragraaf 
opgenomen waarin wordt beschreven in welke mate kwaliteit onderdeel uitmaakt van een selectie, welke 
afweging is gemaakt bij het meenemen van kwaliteitseisen en wat het traject voor de kwaliteitsborging 
betekent. 
 
Almere: ‘bescherm de kleuren van de Regenboogbuurt’ 

De meerderheid van de bewoners van de Regenboogbuurt en nu ook van de gemeenteraad in Almere willen 
de welstandsregels terug. Om de kleuren van hun bijzondere buurt te beschermen. 'Het gaat om cultureel 
erfgoed', 
De gemeente Almere heeft een traditie van onconventioneel bouwen. Dat is niet alleen te danken aan Adri 
Duivesteijn, die tijdens zijn wethouderschap het ‘wilde wonen’ vleugels gaf in het Homeruskwartier en het 
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plan bedacht voor Oosterwold. In deze buurt dienen eigenaren zelfs voor hun eigen infrastructuur, groen 
en aansluiting op het nuts-netwerk te zorgen. Nee, al veel eerder, in het begin van de jaren negentig, 
trokken bussen vol belangstellenden naar de ‘buitenexpositie’ van de BouwRai in Almere. Daar heeft de stad 
de Muziekwijk, de Filmwijk en de Regenboogbuurt aan te danken. 
Ferrarirood 
Die laatste is uniek in Europa: van het allereerste begin is de buurt ontworpen op basis van een uitgekiend 
kleurenplan. Er zijn 27 verschillende bouwprojecten, elk met een eigen kleurenschema. Het meest in het 
oog springend zijn de Rode Donders, de drie Ferrari-rode woontorens ontworpen door Liesbeth van der 
Pol, die vanaf snelweg A6 niet te missen zijn. 
Maar er is een probleem: het karakter van de wijk is niet zo goed beschermd. De kleuren zijn – soms in 
hele vage termen – beschermd via een kettingbeding in het koopcontract. Dat betekent dat de vórige 
eigenaar het recht heeft om op te treden tegen een frivole schilderbeurt van de huidige eigenaar. 
Dat gebeurt dus niet. 
Bescherming 
Ruim een jaar geleden heeft Almere de welstandsregels in het grootste deel van de stad geschrapt. Ook die 
in de Regenboogbuurt. Dat is voor een groep buurtbewoners de druppel geweest: zij eisen dat de kleuren 
van de Regenboogbuurt op een of andere manier beschermd worden. Het liefst door opnieuw de 
welstandsregels in te voeren en door aanwijzing als beschermd stadsgezicht. De groep zocht steun bij de 
Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. In een enquête spreekt zeventig procent van de bewoners van de 
Regenboogbuurt zich uit voor het beschermen van de kleuren, terwijl de rest ook een andere kleur wil 
kunnen kiezen. Dit meningsverschil zorgt inmiddels voor spanningen in de buurt. 
Fout 
Eind september boog de gemeenteraad zich over het vraagstuk. ‘Welstandsvrij maken, dat is een fout 
geweest. Dat is duidelijk’, zegt Chris Jansen van de PVV in de lokale krant. En fractievoorzitter Jan Lems van 
D66, de motor achter het afschaffen van de welstandsregels, zegt nu: ‘Wij hebben zitten slapen, toen dit 
welstandsvrij werd gemaakt. Wij vinden dat de procedure om het als beschermd stadsgezicht aan te wijzen 
moet worden opgestart’. 
Inmiddels is er een duidelijke raadsmeerderheid voor het her-invoeren van het welstandsbeleid, gekoppeld 
aan een excessenregeling die speciaal voor deze buurt gemaakt wordt. Ook komt er een database met 
kleuren opdat voor iedereen duidelijk is welke kleur oorspronkelijk op zijn gevel zat. En de oude maquette 
wordt ergens uit een kelder gehaald (‘die zal dan wel een likje verf nodig hebben’, grapte een raadslid). 
Hoe jong Almere ook is, het gaat hier om heus cultureel erfgoed, concludeert wethouder Tjeerd Herrema: 
'Het publieke belang van het erfgoed overstijgt het belang van de paar bewoners die misschien een ander 
kleurtje willen'. 
 
Fietsconferentie MooiKust 

In december 2015 stak er een storm van protest op, aangeblazen door Natuur- en milieuorganisaties, over 
bebouwing aan de kust. Zo’n heftige storm dat minister Schultz een voorstel om de verantwoordelijkheid 
voor het bouwen naar gemeenten te decentraliseren schielijk van tafel haalde. Uit 
het protest spreekt een grote bezorgdheid van de Nederlanders over het behoud 
van het open karakter van de kust en over de kwaliteit van de kustbebouwing.  
Daarmee worden ook de kwaliteitsadviseurs in Nederland aangesproken. Dat was 
voor Martijn Oosterhuis, medewerker van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse lid-
organisatie Dorp, Stad en Land het signaal om een alternatieve conferentie te 
organiseren over de vraag hoe de kwaliteit langs de kust eigenlijk is, en op welke 
manier die beter kan. In het besef dat een bouwverbod bepaald geen garantie is 
voor een betere kwaliteit. 
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Op 5 woensdagen in juni heeft de fietsconferentie mooiKUST zoveel mogelijk expertise en creativiteit 
gebundeld. In vijf fietsetappes, met de inzet van zo’n 80 professionals en steun van de Federatie, is de hele 
kust van Nederland besproken en in beeld gebracht. Zoals de kust dynamisch is, zo is mooiKUST ook een 
‘beweging’ van initiatieven. Er is, al fietsend, een groeiende reeks van filmpjes gemaakt, die professionals 
het woord geven over hun zorg voor kustkwaliteit. Zij vertellen iets over de identiteit van de plek, de 
soorten en maten van druk en hun eigen toekomstverwachtingen. Ieder vanuit eigen vakmanschap, tegen 
het decor van de meest bijzondere plekken aan de kust. Zo ontstaat een ‘kleurenwaaier’ aan kwaliteiten en 
meningen, naar hartenlust uit te breiden en te combineren. De filmpjes nodigen uit om de locaties nog 
eens te bezoeken in de zomermaanden. De sprekers inspireren hun collega’s om ook inventief te zijn en 
hoogwaardige kwaliteiten te leveren. De gemeenten en gebiedsbeheerders kunnen hun belangen goed 
spiegelen aan andere mooie gebieden aan de kust. 

Tijdens het fietsen raak je verwonderd over de rijke variatie aan landschappen. Het ene moment sta je op 
de Scheveningse Pier, een paar minuten fietsend naar het noorden zie je een vos in de duinen lopen. 
Gebouwen kunnen het landschap maken of breken, dat blijkt maar weer eens. Soms valt alles op zijn plek, 
zoals bij het Paviljoen Aan Zee in Oostvoorne en het Monument op de Afsluitdijk. Soms wens je een 
gebouw een beter landschap toe, zoals villa Carmen Sylva in Domburg en Hotel Savoy in Katwijk. Nog een 
aanrader: de nieuwbouw van Duindorp Scheveningen; stedelijk en terughoudend tegelijk. En dan verbaas je 
je weer over de populariteit van de kleine seizoenschalets die rijen dik op sommige populaire stranden 
worden neergezet. Eén ding is zeker: Dé kwaliteit van dé kust bestaat niet, je kunt beter spreken over de 
kwaliteiten van de kustlandschappen in al haar gedaanten. De kust staat voor cultuur, dynamiek, fysieke en 
mentale beleving. De kust is van ons allemaal; openbaar en gratis.  
 
Laadvermogen van Werelderfgoed 

Een sauna in het oude fort, een snelweg dwars door het grid en een kaasfabriek op twee kavels aan de 
rand. De Unesco-werelderfgoedpolder Beemster is bepaald niet ongewijzigd de moderne tijd ingegaan. Is 
dat erg? 
‘Sommige projecten, een paar in de hele wereld, verdienen het om ongeschonden te worden overgedragen 
aan volgende generaties,’ schreef Noud de Vreeze in 2009, toen hij een plan onder ogen kreeg voor een 
enorme kaasfabriek in de tot werelderfgoed uitgeroepen Beemster. ‘Als precedent zou dit bouwwerk een 
ontwikkeling in gang kunnen zetten die uiteindelijk leidt tot vernietiging van het unieke karakter van De 
Beemster als karakteristieke Hollandse droogmakerij uit de 17de eeuw.’  
De kaasfabriek is ondanks die waarschuwing gebouwd en werd met prijzen en artikelen gelauwerd. Het was 
voor MooiNoordHolland en voor de Federatie reden om op 9 juni in Fort Vijfhuizen (Stelling van 
Amsterdam) een conferentie te organiseren over de vraag hoeveel ontwikkeling een tot werelderfgoed 
uitgeroepen gebied eigenlijk aan kan.  
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Moderne molens 
Een van de manieren om de grens van het laadvermogen te traceren is het uitvoeren van Heritage Impact 
Assessment (HIA), een onderzoek naar de effecten van bouwplannen op het erfgoed. Bekend is het HIA 
naar de bouw van windturbines bij werelderfgoed Kinderdijk. Geredeneerd vanuit de moderne 
monumentengedachte - Behoud door Ontwikkeling - zouden moderne molens prima op hun plek zijn naast 
de oude molengang. Op papier zeker, maar in de werkelijkheid zeker niet. Uitslag van de HIA was dat de 
moderne windmolens het achttiende-eeuwse landschap te zeer zouden aantasten. De Outstanding 
Universal Value van Kinderdijk is juist het landschappelijk geheel. HIA’s naar andere aanpassingen in 
Kinderdijk, zoals een nieuw entreezone, dijkversterking en Natura 2000 inrichting, zijn wel positief 
afgesloten, want de wijzigingen zijn geen aantasting maar een aanwinst voor Kinderdijk. 
De HIA werkt om de werelderfgoedwaarde te beschermen, concludeert landschapsarchitect Loes van der 
Vegt, maar je moet het instrument vroeg inzetten, direct bij het formuleren van het programma van eisen. 
 
Details zijn gevaarlijk 
De kernkwaliteiten van elk werelderfgoed zijn, vaak in abstracte bewoordingen omschreven in de 
Outstanding Universal Values (OUV), een eis die de UNESCO stelt aan nominatie tot werelderfgoed. 
Enerzijds is die abstractie maar goed ook, want als je te veel in detail treedt, loop je het gevaar van 
pragmatisch redeneren: dit is niet verboden, dus het mag. 
Anderzijds legt een abstracte formulering te weinig verband met de dagelijkse werkelijkheid en bestaat de 
kans dat er telkens een beetje van het erfgoed wordt afgeknabbeld. De Stelling van Amsterdam is een 
ingenieus waterhuishoudkundig geheel, maar ondertussen wordt er hier een sluisje afgebroken, daar een 
stal uitgebreid etc. Hoe houd je dat tegen? 
Over een ding is iedereen het tijdens het minisymposium eens: hoe beter de buren, de inwoners en de 
bestuurders de verhalen achter de werelderfgoederen kennen, des te beter deze beschermd kunnen 
worden. Draagvlak, dus, en educatie. Want: vraag tien mensen naar de werelderfgoederen in Nederland, 
en negen zullen noemen: de Zaanse Schans, de Veluwe. Ook mooi, maar geen werelderfgoed. 
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5 

 
Ontwikkelingen in beleid en organisatie  
 
ALV op 26 juni in Marknesse 

Strijdvaardig over de inhoudelijke kansen, maar somber over het financiële perspectief van de vereniging. 
Deze stemming heerste op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Federatie Ruimtelijke 
Kwaliteit, dit jaar bijeen in het Waterloopbos in Marknesse. 

 
Het is een geheimzinnige plek. Tientallen hectares fraaie natuur en mysterieuze muurtjes van beton, van 
baksteen, van hout. We liepen door de haven van Hong Kong en langs de Nieuwe Waterweg, zagen 
proeven met koelwaterstromen voor energiecentrales op de Moerdijk en proeven met getijdekeringen in 
Zeeland. Wat de wateringenieurs hadden uitgerekend, werd in het bos bij Marknesse op schaal 
uitgeprobeerd. Met welstand had de excursie na afloop van de Algemene Ledenvergadering in dit 
allernieuwste rijksmonument van Nederland misschien niet zo veel te maken, maar integraal was het 
zeker: cultuur en natuur vielen naadloos samen. Integraal zal ook de toekomst van de aloude 
welstandsadvisering zijn, met de komst van de Omgevingswet. 
Jaarstukken 
Op de Ledenvergadering presenteerden voorzitter Leen Verbeek en penningmeester Jef Muhren de 
jaarstukken. Ze stelden vast dat de inkomsten omhoog moeten, want op dit moment slaat nagenoeg elke 
uitgave een gat in de opgebouwde reserve. Verder bezuinigen is in elk geval niet mogelijk: de organisatie 
draait al op een (te) minimale personele bezetting in een zeer sobere huisvesting en op elke post is al 
geschraapt. Op aandringen van de leden zal het bestuur zo mogelijk dit najaar in een bijzondere 
ledenvergadering komen met voorstellen om een meer duurzame toekomst te verzekeren. 
Intensief 
Maar hoe somber de financiën ook mogen zijn, over de activiteiten van de federatie wordt niet geklaagd. In 
2015 is een intensieve en succesvolle lobby gevoerd rondom de Omgevingswet en is er via het project 
Mooiwaarts voorgesorteerd op de implementatie van die wet; er is gebouwd aan een netwerk ver buiten de 
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disciplines die zich met het ontwerp van de fysieke leefomgeving bezig houden; de federatie ontplooide 
activiteiten in het belang van duurzaamheid en schoonheid en publiceerde een handreiking voor de 
ruimtelijke kwaliteit van drijvende bouwwerken en woonboten. En ze reorganiseerde de governance 
structuur. 
 
Inspiratiecollege 

Eén van de gevolgen van die nieuwe governancestructuur is dat het 
Algemeen Bestuur (met maximaal twintig bestuursleden) niet langer 
bestaat. De Federatie wordt voortaan bestuurd door een dagelijks 
bestuur van drie personen. 
Bestuurslid Manon van der Wiel presenteerde op de algemene 
vergadering van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit de opvolger van het 
Algemeen Bestuur: een inspirerend team van mensen uit verschillende 
disciplines zonder bestuurlijke taken, maar met de opdracht om de 
gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit te bespreken van actuele 
inhoudelijke thema’s. 
Voorzitter van dit nieuwe Inspiratiecollege is Ingeborg Thoral (foto), 
landschapsarchitect  in Utrecht, tevens voorzitter Atelier Overijssel en 
lid van een provinciale en een gemeentelijke adviescommissie 
ruimtelijke kwaliteit. Het team bestaat verder uit: Jos van den Hende, 
Johan de Haan, Nancy Arkema, Henk van Blerck, Marc Reniers, Brechje Pronk, Martijn Oosterhuis, Mark 
Veliscek, Mark Visser, Janos Boros en Manon van der Wiel. De laatste vijf behoren tot de kwartiermakers; 
zij begeleiden het nieuwe team in de opstartfase. 
 
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 20 april organiseerden wij, samen met de gemeente Helmond, het zevende secretarissenoverleg.  
Boeiend was, naast het welkom door wethouder Frans Stienen in de bijzondere cacaofabriek van Helmond, 
de inleiding van Bert Rademaker, ambtenaar bij het ministerie van I&M en één van de auteurs van de 
Omgevingswet. Rademaker maakte nogmaals duidelijk dat voor adviseurs ruimtelijke kwaliteit en welstand 
weinig bij het oude zal blijven.  
De middag begon met een rondleiding door het vernieuwde stationskwartier van Helmond. Daar is op zeer 

overtuigende wijze zowel 
stedenbouwkundig als architectonisch 
ingegrepen in de bestaande 
structuren, met een knap ontworpen, 
vanzelfsprekende en aangename 
leefomgeving tot gevolg.  
In de middag spraken we door over de 
consequenties voor de energietransitie 
voor ruimtelijke kwaliteit. De 
inspanningen van de Federatie in de 

samenwerking met de organisatie Stroomversnelling kwamen aan bod, en de dag werd afgesloten met de 
overhandiging van de brochure MooiZon, een pdf van de gelijknamige website, aan Gertjan Vlot, ambtelijk 
secretaris van de welstandscommissie en supervisor Architectuur van de gemeente. 
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Nieuwsbrief 

De professionalisering van de Nieuwsbrief van de Federatie, die in 2015 werd ingezet, heeft in 2016 
vruchten afgeworpen. Eindredacteur en journalist Marijke Bovens is er in geslaagd om elk kwartaal een 
bijzonder boeiend palet aan artikelen bijeen te brengen, dat steeds opnieuw de aandacht weet te trekken. 
Zelfs het weekblad Binnenlands Bestuur pikte een bericht uit de Nieuwsbrief op over een rechterlijke 
uitspraak rond een dakterras in Amsterdam.  
 
Websites en Twitter  

In 2015 is de website van de Federatie met 53.000 pageviews beduidend vaker geraadpleegd dan in 
2015. Er waren pieken in het website bezoek op 23 maart, 28 juni, 15 en 29 september en 20 december. 
Die pieken hangen samen met het verschijnen van de nieuwsbrief en met publiciteit over de inbreng van 
de Federatie rond de Omgevingswet.  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 een opinieartikel over de noodzaak om het begrip 
Omgevingskwaliteit beter te duiden. 
De website www.mooiwaarts.nl werd in 2016 uitgebreid met nieuwsberichten, columns en blogs, 
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. Het twitteraccount had eind 2016 ruim 500 
volgers. 
 
Federatiearchief 

Het archief van de rechtsvoorgangers van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (te weten: “Federatie van 
organisaties, werkzaam in het belang van de schoonheid van stad en landschap”, “Federatie 
Welstandstoezicht” en “Federatie Welstand”) is enige jaren geleden geschonken aan Het Nieuwe Instituut 
(destijds het Nederlands Architectuur Instituut). Het archief betreft de periode 1931-2013. 
Medewerkers van het NI hebben het archief inmiddels geschoond en geïnventariseerd. Het is voor 
onderzoekers te raadplegen onder archiefnummer FEWE.110639931, archiefblok Federatie Welstand. 
 
 

http://www.mooiwaarts.nl/
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Bestuur en commissies  
 
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.  
 
Inspiratiecollege 

 
Ingeborg Thoral (voorzitter), landschapsarchitect, Atelier Overijssel 
Jos van den Hende – bureau spoorbouwmeester,  
Johan de Haan – college van rijksadviseurs,  
Nancy Arkema – zelfstandig ruimtelijk ontwerper,  
Henk van Blerck - landschapsarchitect,  
Marc Reniers – architect MH3,  
Brechje Pronk – secretaris Cie. Welstand en Monumenten Rotterda,  
Martijn Oosterhuis – medewerker Dorp, Stad en Land,  
Mark Veliscek – kwaliteitsadviseur gemeente Leidschendam-Voorbeurg,  
Mark Visser – directeur Hûs en Hiem,  
Janos Boros – medewerker Gelders Genootschap 
Manon van der Wiel – bestuurslid Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 
 
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 OOK Mooiwaarts 

 

José van Campen (projectleider, planoloog, Woord&Plaats) 
Janos Boros (architect/stedenbouwkundige Gelders Genootschap) 
Özgül Kizil (student rechten, Universiteit Tilburg) 
Tim Willems-Kruize (planoloog/stedenbouwkundige Libau) 
Ingrid Langenhoff (sociaal geograaf MooiNoord-Holland) 
Joske Poelstra (jurist Rho adviseurs) 
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Dirk van der Rijdt (jurist/bestuurskundige KuiperCompagnons) 
Egbert Stolk (stedenbouwkundige, docent TU Delft) 
Henriëtte Verheyen (bouwkundige/jurist Het Oversticht) 
 

project Stroomversnelling - ruimtelijke kwaliteitsteam 

 

Leen van Dijke - namens organisatie Stroomversnelling 
Klaas Vegter - namens organisatie Stroomversnelling 
Regionale ‘stroomversnellers’ ruimtelijke kwaliteit:  
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 
 
 

 
 
locatie Mooiwaartscafé Harlingen
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2016 in cijfers (verkorte jaarrekening) 
 
Staat van baten en lasten  werkelijk  begroting  werkelijk 
   2016  2016  2015 
   €  €  € 
Opbrengsten       
Contributies  187.173   190.917  215.502 
Projectopbrengsten  128.999           18.000  24.952 
Overige opbrengsten  7.886           32.000  8.435 
Som der opbrengsten  324.058  240.917  248.889 
        
Kosten       
Kosten projecten  156.574  -  45.977 
Activiteitskosten  -                    -  - 
Personeelskosten  186.629  182.953  187.831 
        
Afschrijvingen        
Materiële vaste activa  1.340  1.750  1.707 
        
Overige bedrijfskosten       
Bureaukosten           24.734  30.546  24.995 
Huisvestingskosten  6.600  6.600  6.600 
Bestuurskosten  1.176  6.000  2.250 
Algemene kosten  21.309  15.068  9.205 
Bijdragen in projecten    1.500  1.501 
        
Totale kosten  398.362  244.417  280.066 
        
Bijzondere baten en lasten  -                      -  - 
Bedrijfsresultaat           -74.304  -3.500  -31.177 
Intrest  439  3.500  3.490 
Exploitatieresultaat  -73.866  0  -27.687 

        
Verdeling exploitatieresultaat       
Mutatie algemene reserve  -73.866    -27.687 
Mutaties bestemmingsreserves  0    0 
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Balans na verwerking exploitatieresultaat 
        
   31 december 2016   31 december 2015 

Vaste activa        
Boekwaarde materiële vaste activa     1.836    3.176 
        
Vlottende activa 
Onderhanden projecten 

       
  0    2.082 

Debiteuren    26.994    35.831 
Overige vorderingen    9.929    17.752 
Liquide middelen    254.080    305.593 
         
Som der activa    292.839    364.434 
 
          
Schulden        
Crediteuren  23.681    13.755   
Belastingen en premies sociale verzekeringen 12.420    10.702   
Overige schulden  7.731    17.753   
     43.832    42.210 
          
Eigen vermogen         
Algemene reserve  239.007    312.223   
Bestemmingsreserve kwaliteitskader  10.000    10.000   
     249.007    322.223 
          
Som der passiva     292.839    364.434 
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