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Omgevingskwaliteit: bouwwerk in de steigers 
 
Door Flip ten Cate 
 
De verbouwing is in volle gang. De tijd van de sectorale adviescommissies, die op verzoek van de gemeente 
elk bouwplan langs de lat van redelijke eisen van welstand leggen, is beslist voorbij. De sloophamer wordt 
aangereikt door het rijk (vergunningvrij bouwen, promotie van welstandsloze wijken, welstandscommissies 
niet langer verplicht) en in sommige gemeenten is die hamer zo gretig ter hand genomen, dat het hele 
bouwwerk het begeeft.  
Doch als een phoenix rijst binnenkort het integrale 
kwaliteitsteam op uit het stof van de gesloopte 
welstandscommissies. Het belang van ruimtelijke 
kwaliteit voor onze economie en ons welbevinden is 
immers groot; de Omgevingswet maakt ruim baan 
voor integrale ruimtelijke kwaliteitsborging, waarbij 
een grote taak aan bewoners en ondernemers wordt 
toebedeeld. Het doel is dat elk initiatief voortaan een 
maatschappelijke meerwaarde oplevert – en de vraag 
is hoe we dat doel straks realiseren.  
 
Historie 
 
Na een praktijk van 65 jaar facultatieve welstandsadvisering (sinds 1898), werd in de Woningwet van 
1962 vastgelegd dat ieder bouwplan door een deskundige welstandscommissie moest worden getoetst aan 
redelijke eisen van welstand. Dat betekende weliswaar een eind aan de vrijblijvendheid, maar ook een 
aanzienlijke inperking van de scope die welstands¬com¬missies voordien hadden, toen ook de 
monumentenzorg en de zorg voor de kwaliteit van het landschap tot hun domein behoorden.  
Nauwelijks twintig jaar later, begin jaren tachtig, ontstond in het parlement in het kader van deregulering 
al een debat over de vraag of die welstandstoets nog langer verplicht zou moeten blijven. Weer twintig jaar 
later mondde dat debat over deregulering, zoals zo vaak, uit in zeer gedetailleerde regels omtrent de 
welstandsadvisering. Hele goede regels overigens: na de kritiek op onnavolgbare adviezen, vriendjespolitiek 
in achterkamertjes en machtsmisbruik werd wettelijk bepaald dat de welstandscommissies voortaan 
worden benoemd door de gemeenteraad, dat zij openbaar vergaderen en verantwoording afleggen en dat 
zij hun advies baseren op door de gemeenteraad bepaald welstandscriteria. Die wetgeving werd in 2004 
effectief: er is nu tien jaar ervaring met het werken met modern, transparant welstandsbeleid, binnen 
democratisch vastgelegde kaders. 
De wetswijziging van 2004 heeft veel effect gehad. De heftige kritiek van architecten op de beoordeling 
van hun plannen is nagenoeg verdwenen. Uit onderzoeken blijkt keer op keer dat het draagvlak voor deze 
vorm van  kwaliteitsborging hoog is, zelfs bij ondernemers.  
Maar tegelijkertijd is in de afgelopen tien jaar ook een andere tendens zichtbaar. Wat ooit uniform en 
eenvoudig was (‘elk bouwplan voor advies naar de welstandscommissie’) is maatwerk geworden. Driekwart 
van alle gemeenten heeft inmiddels tenminste één welstandsloos gebied aangewezen, waar geen 
esthetische eisen gelden. Vijf of zes gemeenten gaan zelfs geheel welstandsloos door het leven.  
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Er zijn gemeenten waar niet een commissie, maar een éénhoofdige stadsbouwmeester de 
welstandsadviezen geeft (een stuk of dertig gemeenten), er zijn gemeenten waar de meeste plannen niet 
aan onafhankelijke deskundigen worden voorgelegd, maar waar de ambtenaren zelf de welstandstoets 
verrichten, en er zijn ook gemeenten – en soms zijn het dezelfde – waar een hoge gemeentelijke ambitie 
met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit geborgd wordt door multidisciplinaire ruimtelijke 
kwaliteitscommissies. En de helft van de gemeenten benoemt ook burgers in de adviescommissie. 
 
De resultaten van honderdvijftien jaar kwaliteitsborging zijn indrukwekkend. Het voortdurend volgehouden 
gesprek over ontwerpkwaliteit, bij ieder bouwplan opnieuw, heeft bijgedragen aan een grote 
architectonische rijkdom in alle “gewone” bouwopgaven. En deze brede basis van het goede alledaagse 
vormt tevens het fundament voor de internationaal gewaardeerde top-architectuur .  
In ons land winden we ons daarom heftig op over minder geslaagde incidenten – en met dédain kijken we 
neer op onze zuiderburen, die er volgens velen een rommeltje van gemaakt hebben. Bij ons is het 
gemiddelde al van een vanzelfsprekende kwaliteit. 
 
Modernisering 
 
En nu staan we dus voor de vraag hoe we in de toekomst verder werken aan die hoge ruimtelijke kwaliteit, 
met minder overheid en meer ruimte voor de samenleving. 
Het is van belang nogmaals te benadrukken dat ruimtelijke kwaliteitszorg een publiek belang is. Er wordt 
wel eens beweerd dat overheidsbemoeienis hier geen toegevoegde waarde zou hebben: iedereen zou 

immers een woning of bedrijfspand bouwen met 
toekomstwaarde, in het besef dat hij het ooit ook 
weer verkopen moet. De markt dwingt tot niet 
meer dan gemiddelde frivoliteit – op straffe van de 
onverkoopbaarheid van het pand.  
 
Dat is natuurlijk niet onwaar: opdrachtgevers 
houden zich meestal in, en de overheid weet heus 
niet beter dan een particulier wat mooi is en wat 
niet, integendeel zelfs.  
Maar daar ligt ook niet de essentie van 
omgevingskwaliteit. Het gaat er bij 
omgevingskwaliteit niet om of een bepaald project 

een hoge waarde heeft - dat is een privaat belang - maar het gaat om de vraag of het ook een 
maatschappelijke meerwaarde heeft. Of de omgeving, de samenleving, erdoor verrijkt wordt, of juist 
verminkt. Die vraag kan per definitie niet definitief beantwoord worden door de privaat belanghebbende, 
maar moet door de gemeenschap zelf worden beantwoord. 
De gemeenschap. Traditioneel wordt die gerepresenteerd door de overheid. Maar daar zit inmiddels veel 
erosie. De bureaucratische overheid, die uitvoering geeft aan wet- en regelgeving, of de faciliterende 
overheid, die initiatiefnemers zoveel mogelijk ruimte wil bieden, lijken beide niet meer de belangen te 
dienen van de gemeenschap.  
Overal in het land ontstaan burgerinitiatieven van mensen die zelf het heft in handen nemen, omdat de 
oplossingen die de overheid aandraagt onbevredigend zijn. En zo kent Kloosterburen (Gr) een kleinschalig 
zorginitiatief op initiatief van bewoners, zo runnen de bewoners van Oudeschoot (Frl) hun eigen 
supermarkt, ze hebben in Culemborg (Gld) hun eigen waterbedrijf, en in Oudewater (U) hun zwembad. 
Deze “zelforganisatie” is sympathiek en verdient alle support , maar kan op den lange duur niet het (enige) 
antwoord zijn op maatschappelijke vraagstukken.  
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Omgevingskwaliteit in de Omgevingswet 
 
Eén van die publieke belangen die niet zelfstandig door de privaat belanghebbende kan worden beoordeeld, 
is de Omgevingskwaliteit. Omgevingskwaliteit is niet alleen een cruciaal economisch belang, het is ook van 
groot belang voor het welzijn en de gezondheid van bewoners en gebruikers .  
Enkele gemeenten doen pogingen om zelforganisatie en “doe-democratie” in verband te brengen met 
omgevingskwaliteit. De voorbeelden van tijdelijke moestuinen op braakliggende veldjes zijn legio, maar in 
Eindhoven en Almere bestaan verregaande plannen voor experimenten met structurele 
‘bewonerswelstand’. Bewoners die niet accepteren dat de gemeente hun buurt welstandsloos maakt, 
krijgen gemeentelijke ondersteuning in het analyseren van de kwaliteiten van hun buurt en het formuleren 
van kwaliteitscriteria die bij verbouwingen gehanteerd moeten worden. De bewoners kunnen hun eigen 
kwaliteitscommissie oprichten die advies geeft over de kwaliteit van verbouwingen, of ze maken gebruik 
van de gemeentelijke welstandscommissie .  
Bij het ondersteunen van dergelijke initiatieven van zelforganisatie staat de overheid voor de lastige vraag 
wat haar eigen rol is. Is het aan de overheid om te beoordelen of een bewonersinitiatief wenselijk is, of 
representatief? Moet de gemeente bijeenkomsten organiseren, of alleen maar afwachten en positief 
reageren op vragen van bewoners? Wat te doen wanneer er rivaliserende initiatieven opkomen? 
En een andere kwestie is de rol van experts. Uiteraard denken de meeste deskundigen dat 
bewonersgroepen of particuliere initiatiefnemers er zonder hen niets van terecht brengen. Maar de 
samenleving heeft niet langer vertrouwen in de exclusieve deskundigheid van de experts. Internet, sociale 
en fysieke netwerken hebben die exclusiviteit doorbroken. Kennis is geen macht meer, want dankzij 
internet is kennis overal en altijd beschikbaar. Bewoners beschikken over een “supermarkt van citizen 
science”, zoals de advocaat Anne Marie Klijn onlangs schreef , en ze kunnen er nog proletarisch winkelen 
ook! Waarom zouden ze nog deskundigen inhuren? 
 

En desondanks: omgevingskwaliteit ontstaat niet 
vanzelf. Honderdvijftien jaar van welstandsadvisering, 
en de praktijk van menig welstandsloos wijkje, leert 
dat opdrachtgevers graag experimenteren met 
bijzondere architectuur, maar daarbij weinig oog of 
respect hebben voor de omgeving waarin ze dat doen. 
De beeldkwaliteit van zonnepanelen spreekt overigens 
boekdelen. 
In de aanstaande Omgevingswet worden de twee 
rollen van de overheid puntig omschreven: (a) het 
waarborgen van kwaliteit waarbij moet worden 
voorkomen dat activiteiten van enkelen nadelige 

gevolgen hebben voor velen; en (b) het zorgen voor fysiek collectieve voorzieningen zoals infrastructuur, 
riolering, watersystemen en waterkeringen. 
Daarbij wordt een revolutionaire verandering in opstelling mogelijk. Niet langer is de (bureaucratische) 
toets aan de normen bepalend voor de vraag of een initiatief acceptabel is, straks gaat het om de vraag of 
een initiatief een maatschappelijke meerwaarde heeft. De bijdrage aan de omgevingskwaliteit is dus 
maatgevend.  
De zorgplicht voor die omgevingskwaliteit rust op de schouders van initiatiefnemers en (lokale) overheid. 
Beiden zullen de maatschappelijke ‘omgeving’ moeten betrekken bij het zoeken naar maatschappelijke 
meerwaarde. 
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Het lijkt onvermijdelijk – hoewel de Omgevingswet het (nog) niet verplicht stelt – dat de lokale overheid 
een visie formuleert op wat zij onder omgevingskwaliteit verstaat. Indien er geen beeld bestaat van wat 
kwaliteit is, kan immers nooit vastgesteld worden of een bepaald initiatief de gewenste omgevingskwaliteit 
bevordert of juist aantast. 
 
Overheid en adviseurs  
 
De nieuwe blikrichting van de Omgevingswet betekent een drastische verandering in het werk van 
overheden, adviseurs en initiatiefnemers van ruimtelijke plannen. Overheden moeten zich niet langer 
afvragen of een bepaald oordeel wel Raad van State-proof is, maar of het belangrijk is voor de 
omgevingskwaliteit. Het openbaar bestuur krijgt een grotere afwegingsruimte. Niet het bieden van 
rechtszekerheid en voorspelbaarheid is de taak van de overheid, maar het gebruik van gezond verstand om 
een initiatief te honoreren dat bijdraagt aan de kwaliteit van de gemeenschap. 
De vraag naar het gebruik van gezond verstand wordt beantwoord in de politieke arena. Als het spel goed 
gespeeld wordt, dan trekt het politieke bedrijf straks volle zalen – maar voor professioneel spel is dan wel 
een beter script en een feilloze acteursopleiding een voorwaarde.  
 
De rol van de adviseurs verandert ook. Zij moeten de politiek verantwoordelijken helpen om het juiste 
besluit te nemen, dat wil zeggen dat ze met hun expertise moeten onderzoeken wat de sectorale 
consequenties zijn van een bepaald initiatief, en die sectorale consequenties onderling wegen, zodat het 
gewogen deskundigenoordeel tot een integraal advies leidt.  
Met deze vorm van advisering is in 
geïntegreerde monumenten- en 
welstandscommissies al ruime 
ervaring opgedaan. Zij werken met 
relatieve criteria, en niet met harde 
normen. Bij herbestemming van een 
monument moet een dergelijke 
commissie advies geven op grond van 
de Monumentenwet 
(cultuurhistorische belangen) en op 
grond van de Wabo (redelijke eisen 
van welstand). De oordelen zijn niet 
altijd gelijk: het kan voorkomen dat 
het monumentenoordeel negatief is, bij een plan dat overigens wel voldoet aan redelijke eisen van 
welstand, maar niet van uitzonderlijke ontwerpkwaliteit is. In een dergelijk geval komt de geïntegreerde 
commissie met één integraal deskundigenadvies, dat echter tevens zicht biedt op de afzonderlijke 
sectorale consequenties – opdat de bestuurder die uiteindelijk de knoop moet doorhakken zijn eigen 
gemotiveerde afweging maken kan. 
Het betrekken van meer aspecten van omgevingskwaliteit bij het werk van adviescommissies versterkt het 
belang van onafhankelijkheid (hoe meer belangen er spelen, hoe belangrijker de belangeloze advisering is), 
maar maakt het werk ook complexer. Adviseurs op het gebied van omgevingskwaliteit zullen zich, met 
begrip en respect voor private belangen en citizen science, moeten opstellen als de behartigers van het 
publieke belang, zowel in hun directe relatie met initiatiefnemers en bewonersgroepen, als in hun 
advisering aan het bevoegd gezag .  
Het vereist steengoede adviseurs, die in staat zijn het relatieve belang van hun eigen expert-oordeel af te 
wegen tegen de oordelen van de andere disciplines, om te komen tot één eindadvies over de integrale 
omgevingskwaliteit van een initiatief.  
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Slot.  
 
De verbouwing is in volle gang. De fundamenten van het gebouw kunnen niet ongemoeid blijven: de pijlers 
rusten op de vermolmde ideologie van de wederopbouw en het modernisme, waarin iedere plek één unieke 
bestemming heeft die aansluit op ons heldere en zakelijke plan voor de toekomst. Maar in het post-
modernisme heeft iedere plek juist veel functies, en onze plannen voor de toekomst zijn steeds waziger 
geworden, omdat we ze steeds aanpassen aan de dromen van een ander. 
En dat gebeurt ook overdrachtelijk weer. De sloophamer van de verbouwing wordt al gehanteerd, terwijl 
het schetsontwerp van de herbestemming nog besproken moet worden. Maar alle vertrouwen: indien de 
visie op kwaliteit verplicht wordt en common sense en competenties van adviseurs en bestuurders beter 
worden uitgewerkt, voldoet het ontwerp aan redelijke eisen. 
 
FtC, juni 2014 
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Het jaar 2013 in beeld 
 
Kan-bepaling 

De omgeving waarin het welstandswerk wordt uitgevoerd verandert voortdurend.  
In 2013 is een cruciale wijziging doorgevoerd in wet- en regelgeving die in het vorige jaarverslag al was 
aangekondigd, en die een lange voorgeschiedenis heeft gehad. Nadat in 1962 bij wet voor iedere 
bouwaanvraag een welstandsadvies van de onafhankelijke welstandscommissie verplicht werd gesteld, is 
die wettelijke verplichting per 1 maart 2013 komen te vervallen. 
Sinds die datum is een college van b&w niet langer verplicht om het advies van de onafhankelijke 
commissie/stadsbouwmeester te betrekken bij het oordeel omtrent redelijke eisen van welstand, maar kán 
het college de commissie inschakelen, indien zij een advies omtrent redelijke eisen van welstand gewenst 
acht. Aldus de nieuwe tekst van het Besluit Omgevingsrecht.  
Zo bestaat nu de merkwaardige situatie dat de gemeenteraad de wettelijke plicht heeft om een 
welstandsnota op te stellen, die de tekst mág bevatten dat er geen welstandscriteria gelden in de 
gemeenten, en dat de gemeenteraad al evenzeer een onafhankelijke welstandscommissie moet benoemen 
(of een stadsbouwmeester), maar dat b&w kunnen besluiten om die commissie nooit te raadplegen.  
In 2013 hebben veel gemeenten belangstelling getoond voor deze zogenoemde “kan-bepaling”. Er zijn 
gemeenten die de nieuwe mogelijkheid optimaal gebruiken en nagenoeg alle plannen in eigen huis op 
welstandsaspecten beoordelen, er zijn veel gemeenten die helemaal geen gebruik maken van de nieuwe 
mogelijkheid, omdat ze tevreden zijn met de wijze waarop de welstandsadvisering nu geregeld is, en er zijn 
gemeenten die plannen van geringe omvang of impact, en dan vooral de plannen waarvan het 
welstandsoordeel erg voor de hand ligt, ambtelijk afdoen, en de overige plannen aan de commissie 
voorleggen. 
De indruk is dat gemeenten in het westen van het land meer gebruik maken van de kan-bepaling dan de 
gemeenten in het oosten van het land. Wellicht is echter het beeld vertekend doordat de West-
Nederlandse organisaties WZNH en Dorp, Stad en Land onze Federatie hebben ingeschakeld bij cursussen 
over de Kan-bepaling voor ambtenaren Bouwtoezicht, maar vergelijkbare cursussen van Berghauser Pont 
en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht hebben dat beeld niet bijgesteld. 
 

Omgevingswet 
Verder heeft de Federatie zich intensief 
bezig gehouden met de Omgevingswet-in-
wording. De Federatie onderkent dat de 
Omgevingswet een bedreiging kan zijn voor 
ruimtelijke kwaliteitszorg, omdat in de wet 
geen verplichte welstands- of ruimtelijke 
kwaliteitscommissie meer voorkomt, maar 
slechts een verplichte 
monumentencommissie die het belang van 
de rijksmonumenten moet bewaken.  
De Federatie heeft er echter voor gekozen 
de nadruk te leggen op de geweldige kansen 

die de Omgevingswet biedt om te werken aan ruimtelijke kwaliteit op lokaal niveau. Tijdens een 
werkbezoek, 16 oktober, voor minister Schultz van Haegen in Zaanstad is glashelder gemaakt dat een 
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gemeente gebruik moet kunnen maken van een breed palet aan instrumenten om de omgevingskwaliteit 
op een integrale en intelligente manier te bevorderen. De inschakeling van een adviescommissie hoort 
zonder meer tot de noodzakelijk instrumenten, evenals een gemeentelijke Omgevingsvisie.  
Tijdens het werkbezoek, dat plaatsvond in het kader van het project Mooiwaarts, is aan de minister nog 
een Drie Puntenplan overhandigd, waarin wensen zijn geformuleerd die nog in het proces rondom de 
Omgevingswet zouden moeten worden toegevoegd. Die drie punten: 
1. Organiseer Common Sense, of anders gezegd: organiseer het zo dat publieke belangen optimaal 
profiteren van ondernemers die initiatief tonen, en wel zodanig dat ook de initiatiefnemer er beter van 
wordt. Dat gebeurt door het organiseren, in een vroeg stadium, van een verplicht gesprek over de 
meerwaarde tussen de initiatiefnemer en een multidisciplinair Team Omgevingskwaliteit. 
2. Organiseer visie. Het is een vergissing dat gemeenten niet de plicht hebben een visie te ontwikkelen op 
Omgevingskwaliteit. 
3. Organiseer competenties. Zowel de bestuurder als zijn ambtenaren, als de onafhankelijke adviseurs, 
moeten nieuwe vaardigheden ontwikkelen om optimaal te kunnen inspelen op de afwegingsruimte die de 
nieuwe Omgevingswet biedt. 
 
Vergunningvrij Bouwen 

Een derde thema dat in 2013 onze aandacht vroeg is een end 
november voorgestelde wijziging in het systeem van vergunningvrij 
bouwen. De Federatie heeft, zowel in de richting van het ministerie van 
I&M als in de richting van de Tweede Kamer uitgebreid gereageerd op 
deze wijzigingsvoorstellen. Mede naar aanleiding van onze reactie en 
na protest van enkele gemeenten, waaronder Amsterdam, en een 
groot aantal Kamervragen, zal het voorstel op onderdelen worden 
aangepast. Daar is een groot aantal gesprekken van de Federatie met 
Kamerleden en ambtenaren aan vooraf gegaan. 
 
Heroriëntatie Federatie op de toekomst 

In eigen huis heeft de Federatie in 2013 intensief nagedacht over de consequenties van de crisis voor ons 
werk. Aan bureau Awareness uit Den Haag is gevraagd om strategisch mee te denken over de positionering 
van het werk van welstandscommissies in de communicatie, en de plaats van de Federatie daarin. Dat 
leidde onder meer tot een gesprek over de betekenis van de Federatie voor haar leden en voor andere 
wellicht potentiële leden. 
De Federatie is aan de ene kant belangenbehartiger van de leden – dat wil zeggen dat er oog is voor de 
speelruimte die adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit (welstand, monumenten) hebben, en dat de 
Federatie hen bedient met informatie, adviezen, handreikingen en cursussen. Maar op een wat hoger 
abstractieniveau is de Federatie de landelijke pleitbezorger van de ruimtelijke kwaliteit: dat is veeleer een 
ideële organisatie dan een ordinaire belangenbehartiger; ook tegenstanders van het huidige systeem van 
welstandsadvisering kunnen zich scharen achter de pleidooien van de Federatie voor borging van 
ruimtelijke kwaliteit. 
Die positiebepaling van de Federatie heeft geleid tot een naamswijziging: op de ledenvergadering van 
2013 is bekrachtigd dat de Federatie Welstand voortaan als Federatie Ruimtelijke Kwaliteit door het leven 
gaat. Tegelijkertijd ontstond tijdens de ledenvergadering een gesprek over de hoogte van de contributie. 
De crisis heeft ook ernstig gehapt in de budgetten van de leden, en zij kunnen niet anders dan verlangen 
dat ook de Federatie de kosten verlaagt. In de tweede helft van 2013 heeft de ad hoc werkgroep Robuust 
Toekomstmodel een poging gedaan om deze wensen te vertalen in een bezuinigingsvoorstel en aanpassing 
van de werkwijze die in het voorjaar van 2014 door het Dagelijks en Algemeen bestuur zijn besproken en 
vastgesteld. 
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Projecten van de Federatie  
 
a. Kan bepaling.  

Eind 2012 is de “Handreiking Kan-bepaling” als gezamenlijke publicatie van de Vereniging Bouw- en 
Woningtoezicht Nederland en de Federatie Welstand verschenen. Het boekje met bijlagen biedt inzicht in 
de mogelijkheden die gemeenten hebben, sinds zij de welstandscommissie niet meer hoeven te raadplegen 
voor hun oordeel over redelijke eisen van welstand. Maar het legt ook de valkuilen bloot: hoe voorkom je 
willekeur, is de leges verlaagd voor plannen die ambtelijk getoetst worden, weegt het ambtelijke 
welstandsoordeel in rechte op tegen een second opinion van een gerenommeerde commissie?  
De handreiking is (digitaal) verspreid onder de leden van beide organisaties en op hun websites, en speelde 
een rol bij de cursussen die door de (leden van de) Federatie en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht 
her en der in het land zijn georganiseerd. 
 
b. Aantrekkelijke snelwegomgeving 

In mei 2013 verscheen het door de Federatie Welstand uitgegeven boek “De Aantrekkelijke 
Snelwegomgeving”. Het boek is het resultaat van een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, medewerkers 
van het Gelders Genootschap en Dorp, Stad en Land en de Federatie, en een staartje van het project 

Routeontwerp, waar in eerdere jaren aan is gewerkt. 
In de Aantrekkelijke Snelwegomgeving worden een stuk of twintig 
voorbeelden gepresenteerd van snelwegontwerpen met een hoge 
Omgevingskwaliteit.  
In een (lang) verleden werd de snelweg als een alles bepalend 
incident door het landschap gelegd. Alle conflicterende belangen 
werden afgekocht – met ellenlange procedures en veel chagrijn als 
gevolg, want wie zich het langst verzet, krijgt de hoogste afkoopsom.  
Het boek presenteert een hele andere praktijk. Een werkwijze waarin 
de betrokkenen bij de uitbreiding of aanleg van een snelweg actief op 
zoek gaan naar evidente of mogelijke belangen die in samenhang met 
de snelweg moeten worden opgelost. Het ontwerp integreert deze 
belangen zoveel mogelijk, waardoor een meerwaarde ontstaat: de 
doorsnijding van de weg door cultuurhistorische structuren wordt 

beleefbaar gemaakt, waardoor passanten zich voor het eerst bewust worden van die cultuurhistorie. Elders 
wordt de kruising van de weg met een watergang aangegrepen voor een ecologische verbindingszone en 
een toeristische kano-route, en op een derde plek wordt een unheimische rest-ruimte onder een viaduct 
getransformeerd in een levendig winkelgebied met skatebord-faciliteiten. 
 
c. Mooiwaarts – 3 puntenplan 

De ‘petitie voor een waardevolle leefomgeving’ van het project Mooiwaarts is in totaal 1800 maal 
ondertekend. Het project Mooiwaarts speelt een belangrijke rol in de lobby van de Federatie voor een 
goede Omgevingswet, maar is ook een zelfstandig project dat belangstellenden in het thema 
Omgevingskwaliteit samenbrengt. Op de website www.mooiwaarts.nl worden af en toe nieuwsberichten en 
blogs geplaatst, en er zijn interviews en opinies te vinden over het belang van een goede 
omgevingskwaliteit.  
Het pleidooi is in oktober 2013 uitgebreid met een Drie Punten Plan ter aanvulling op de omgevingswet. 



11 

 

 
d. Digitaal welstandsbeleid 

De Federatie beijvert zich al vele jaren voor digitalisering van welstandsnota’s op basis van het zogenoemde 
Informatie Model Welstand (IMWE). Daartoe is, met omvangrijke steun van de ministeries van 
Binnenlandse Zaken en VROM, later I&M, een digitaliseringsproject opgezet, met de bijbehorende 
communicatie en de inrichting van een centrale voorziening in beheer bij de Federatie, waar gemeenten 
hun digitale welstandsbeleid op publiceren. 
De ontwikkeling van het IMWE-model en het beheer van de voorziening behoren niet tot de core-
bussiness van de Federatie, en de geringe uptake door gemeenten (slechts twaalf gemeenten hebben hun 
welstandsbeleid conform IMWE online gezet, waaronder Amsterdam en Den Haag) hebben doen besluiten 
om de verantwoordelijkheid over te dragen. In 2012 is de verantwoordelijkheid voor beheer en door-
ontwikkeling van het IMWE-model overgedragen aan GeoNovum, die ook andere landelijke standaarden 
zoals IMRO beheert. De Centrale Voorziening valt nog tot 1 juli 2015 onder de verantwoordelijkheid van 
de Federatie; vanaf dat moment wordt de gedigitaliseerde welstandsinformatie opgenomen op 
ruimtelijkeplannen.nl en zal de Centrale Voorziening gesloten worden. 
 
e. Secretarissenoverleg 

Op 4 oktober 2013 werd het vijfde Secretarissenoverleg 
gehouden in Zoetermeer. Na Almere, Delft, Den Haag 
en Eindhoven bood Zoetermeer zich aan voor de 
organisatie van deze jaarlijks terugkerende bijeenkomst 
van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, waarvoor alle 
secretarissen van gemeenten met een eigen, lokale 
welstands- en/of monumentencommissie worden 
uitgenodigd. Het zijn goedbezochte bijeenkomsten, waar 
naast het inhoudelijke programma vooral ook een 
platform wordt geboden om met elkaar van gedachten 
te wisselen over het commissiewerk. Zoetermeer was 
ook daarom een interessante locatie, omdat hier enige 
jaren geleden werd besloten een stadsbouwmeester aan 
te stellen. En iedereen was natuurlijk heel benieuwd hoe 
dat werkt. Wethouder Patrick van Domburg (VVD) 
vertelde waarom de gemeente enige jaren geleden haar 
beleid had omgegooid: welstand niet als blokkade, maar 
als dienstverlening. Het nieuwe systeem bevalt de 
bewoners van Zoetermeer, het is toegankelijker en het 
scheelt in kosten, zegt hij. Botine Koopmans is al jaren commissiesecretaris in Zoetermeer. Zij gaf een kort 
overzicht van de geschiedenis van Zoetermeer als de aangewezen groeikern, waarvoor vanaf 1962 de 
historische polders werden bebouwd. De namen Driemanspolder, Seghwaert, enz. herinneren daar nog aan; 
Oosterheem is de laatste wijk waar nog wordt gebouwd. Hoewel Zoetermeer vaak wordt afgeschilderd als 
het summum van saaie en lelijke slaapstad, stellen luchtfoto’s zo’n beeld bij: een grote diversiteit aan goed 
aangelegde wijken met veel groen, plus een kwartier in de tram en je bent in het centrum van de grote 
stad Den Haag.  
Aanwezigen waren vooral benieuwd naar het verhaal van Peter Kilsdonk, eerst voorzitter van de 
welstandscommissie en per 1 juli 2012 aangesteld als stadsbouwmeester. Hoewel er vanuit de zaal enige 
scepsis is over de rol van een stadsbouwmeester (de eenzaamheid van de functie en de mogelijkheid van 
dat ene handschrift dat zich via de adviezen als een deken over de gemeente vleit) heeft Kilsdonk de 
functie goed geregeld, wat betreft rollen, expertise, verantwoordelijkheid en klankbordfunctie. Dat hij de 
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(ambtelijke en politieke) situatie in Zoetermeer als commissievoorzitter kende, zal daarbij geholpen 
hebben. Kleinere plannen worden snel afgehandeld, waarbij Kilsdonk zwaar leunt op de voorbereiding van 
de secretaris. Van belang is het wekelijkse spreekuur waar dieper op plannen kan worden ingegaan, maar 
ook proactief richtingen worden gewezen. Bij dit overleg is altijd een stedenbouwkundige aanwezig. 
Bovendien heeft Kilsdonk eenmaal per maand overleg met de dienst Stedenbouw en daaruit rolt dan 
tevens een soort agenda uit voor de Commissie ruimtelijke kwaliteit (Crk). De Crk komt in principe 
viermaal per jaar bijeen, maar de stadsbouwmeester kan indien nodig vaker terugkoppelen. Het is een 
brede commissie, met een landschapsdeskundige en architectuurhistoricus. 
 
 
f. cursussen 

Behalve de hierboven reeds genoemde cursussen over de Kan-bepaling, heeft de Federatie in 14 juni 
2013, in samenwerking met de Hogeschool Utrecht (school voor de Journalistiek) de jaarlijkse cursus 
“schriftelijke welstandsadvies” gegeven, en op 14 mei 2013 in samenwerking met Erfgoed in de Praktijk de 
jaarlijkse cursus “Adviseren met kwaliteit” voor leden van monumenten- en welstandscommissies. 
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. 
 
f. Expertmeetings 

De Federatie heeft in 2013 incidenteel inhoudelijke en organisatorische bijdragen geleverd aan diverse 
bijeenkomsten en expertmeetings. 
Gedenkwaardig was de bijeenkomst over kwaliteitsteams in Zaanstad, op 12 juni 2013. Daar 
presenteerden José van Campen en Sandra van Assen tussentijdse resultaten van hun onderzoek naar de 
niet-wettelijke kwaliteitsteams, die de afgelopen vijftien jaar als paddenstoelen uit de grond schieten. Er 
zijn inmiddels 115 van zulke teams geïdentificeerd, variërend van tamelijk permanente gebiedscommissies 
voor grootschalige gebiedsontwikkelingen, via thema-teams zoals Ruimte voor de Rivier of Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, tot teams voor hele specifieke opgaven, zoals de renovatie van de Afsluitdijk. 
 
Belangwekkend was ook de door rijksbouwmeester Landschap Eric Luiten georganiseerde bijeenkomst voor 
Stadsbouwmeesters over de kansen en bedreigingen van de omgevingswet. Die bijeenkomst vond plaats op 
6 november 2013 in Utrecht. 
Daarnaast presenteerde de Federatie zich op diverse symposia en bijeenkomsten, van onder meer het 
Architectuurcentrum Alkmaar AIA (17 mei), het architectuurcentrum Haarlemmeermeer (thema 
Tussentijd, 9 oktober), het Ontwerp Instituut voor landschapsarchitectuur in Apeldoorn (13 februari) en 
op het congres over “Ontslakken” van het Actieteam Bouw op 18 december.  
 
g. 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 2013 is veel aandacht 
uitgegaan naar de voorbereiding van de zogenoemde Private Kwaliteitsborging, waarin de 
verantwoordelijkheid voor naleving van het Bouwbesluit, en de controle daarop niet langer wordt 
uitgevoerd door de gemeente, maar door private gecertificeerde instellingen.  
Ook is in het OPB aandacht geweest voor de nieuwe Omgevingswet. Aangezien de Omgevingswet onder 
de verantwoordelijkheid valt van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, en niet gerekend wordt tot 
de bouwregelgeving (hoewel het daar natuurlijk wel consequenties voor heeft), heeft de Federatie met 
succes verzocht te worden tot het Overleg Infrastructuur en Milieu (OIM), waar de maatschappelijke 
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partners van dit departement, onder voorzitterschap van Hans Alders, beleidsthema’s van dit ministerie 
bespreken. De adviesrol van het OIM is echter minder prominent dan die van het OPB.  
De directeur van de Federatie Welstand 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 Federatie Welstand is 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 Welstand een bijdrage levert. In 2013 zijn voorbereidingen getroffen voor de 
samenvoeging van Erfgoed in de Praktijk met de Erfgoedacademie die geen praktijkgerichte cursussen 
verzorgt, maar de post-academische opleiding Erfgoedfilosofie. In 2013 heeft de Federatie in dit kader 
wederom een introductiecursus over welstands- en monumentenadvisering georganiseerd, ditmaal in de 
Beemster.  
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Leden  
 
In 2013 Hebben de gemeenten Nuth en Overbetuwe hun lidmaatschap van de Federatie ruimtelijke 
Kwaliteit opgezegd, deels om budgettaire redenen, deels omdat zij delen van hun grondgebied 
welstandsloos hebben verklaard. 
Ook de gemeenten Heiloo komt niet langer voor op de ledenlijst van de Federatie, omdat Heiloo voortaan 
is aangesloten via de regionale welstandsorganisatie WZNH. In de loop van 2013 heeft de gemeente 
Schinnen zijn lidmaatschap opgezegd, terwijl Emmen is aangesloten bij de regionale organisatie Libau.  
 
ALV in Rotterdam 

Op 27 juni 2013 hield de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit haar algemene ledenvergadering in Rotterdam. 
Tijdens de ledenvergadering werd stevig gediscussieerd over de nieuwe koers die de Federatie inzet: een 
hybride takenpakket van traditionele leden en de ondersteuning daarvan, zoals de gemeenten en de 
diverse welstands- en monumentenorganisaties, maar ook een toename van individuele lidmaatschappen 
met een netwerkfunctie, plus de inzet van projecten, zoals Mooiwaarts   dat een praktische, 
maatschappelijke boodschap verkondigt in een tijd waarin veel mensen aan een nieuwe Omgevingswet 
werken en daarmee wil bijdragen aan het debat over ruimtelijke kwaliteit in Nederland. De discussie welke 
verwachtingen men kan of mag stellen aan de Federatie is nog niet voltooid. Dat er een platform nodig 
blijft, staat buiten kijf. Na de ledenvergadering vertelden Marinke Steenhuis, voorzitter van de 
Rotterdamse commissie voor welstand en monumenten en commissiesecretaris Brechje Pronk wat de 
pluspunten zijn van deze stad en hoe de sterk vernieuwde en geactualiseerde welstandsnota daarop 
inspeelt. Als volgende programmapunt kwam de revitalisering van de Nieuwe Binnenweg aan bod. Dit 
lange winkellint werd dankzij een behoorlijke (ook externe) subsidie aangepakt. De architect Joep Klabbers 
was vanaf het begin bij het project betrokken en begeleidde de inventarisatie en uitvoering van de 
winkelpuienaanpak. Achter de goedkope beplating kwamen heel wat fraaie, eind negentiende eeuwse 
winkelpuien tevoorschijn, die de straat onmiddellijk een verzorgde en chique uitstraling hebben gegeven. 
Helaas is een deel van de Binnenweg nog niet aangepakt – de onderhandelingen met eigenaren en 
huurders zijn lastig en tijdrovend   en is de subsidie nu ook stopgezet. Toch zou de gemeente Rotterdam zo 
wijs moeten zijn met het project door te gaan: al knappen ze maar twee panden per jaar op, met veel 
publicitair tromgeroffel, dan nog zit er voortgang in het project en zien al die nieuwe bewoners dat het de 
goede kant opgaat met hun buurt en dat deze prachtige straat niet weer afglijdt in een spiraal van 
onverschilligheid en verpaupering. 
 
Nieuwsbrief 

De Nieuwsbrief van de Federatie werd in 2013 vier keer verstuurd naar zo’n 500 abonnees, en biedt 
behalve nieuws ook commentaar en interviews.  
 
Website  

In 2013 is een nieuwe website gepresenteerd, naar ontwerp van onze ‘huisontwerper’ Philip Stroomberg, 
en gerealiseerd door automatiseringsbureau Distinct. De website bevat ook een Almanak, waarin iedereen 
kan vinden welke welstands- of monumentencommissie in welke gemeente te vinden is, inclusief 
adresgegevens  
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Bestuur en commissies  
 
Algemeen Bestuur 

 
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 
 
Dagelijks bestuur 
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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 Welstand 
 
 
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 per 31 december 2013.  
 
Project Digitalisering Welstandsbeleid (WelstandTransparant en IMWE) 

 
GerhardMark van der Waal (projectcoördinator, Dorp, Stad & Land) 
Martijn Snel (ICT-adviseur, Dorp, Stad & Land) 
Sander Bakker (projectmedewerker, Dorp, Stad & Land)  
Flip ten Cate (opdrachtgever, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit) 
Frans van den Meiracker (opdrachtnemer, Dorp, Stad & Land) 
 
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) 
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2013 in cijfers (verkorte jaarrekening) 
 
Staat van baten en lasten  werkelijk  begroting  werkelijk 
   2013  2013  2012 
   €  €  € 
Opbrengsten       
Contributies  322.262  330.564  341.089 
Projectopbrengsten  55.656  p.m.  12.100 
Activiteitsopbrengsten  6.958  p.m.  10.944 
Som der opbrengsten  384.876  330.564  364.133 
          
Kosten       
Kosten projecten  60.652  p.m.   39.223 
Activiteitskosten  5.880  p.m.  8.909 
Personeelskosten  235.617  238.800  237.173 
        
Afschrijvingen        
Materiële vaste activa  1.366  2.000  937 
        
Overige bedrijfskosten       
Bureaukosten  27.888          35.350  23.208 
Bestuurskosten  3.254  5.500  3.811 
Huisvesting  17.272  19.000  16.724 
Algemene kosten  11.461  33.000  30.505 
Bijdragen in projecten  1.210  2.500  18.000 
   61.085  95.350  92.248 
        
Diverse lasten  -  -                     -  
        
Som der bedrijfslasten  364.600  336.150  378.490 
        
Exploitatieresultaat voor intrest  20.276  -5.586  -14.357 
Intrest  4.809  10.000  7.845 
Exploitatieresultaat  25.085  4.414  -6.512 

        
Verdeling exploitatieresultaat       
Mutatie algemene reserve  23.222  4.414  29.520 
Mutaties bestemmingsreserves  1.863  -  -36.032 
    25.085  4.414  -6.512 
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Balans na verwerking exploitatieresultaat 
        
   31 december 2012   31 december 2012 

Vaste activa        
Boekwaarde materiële vaste activa   4.572    5.938 
        
Vlottende activa 
Vorderingen en overlopende activa 

       
       

Debiteuren  0    338   
Overige vorderingen  13.089    15.457   
     13.089    15.795 
Liquide middelen    368.051    361.194 
Som der vlottende activa    381.140    376.989 
          
Kortlopende schulden en overlopende passiva       
Crediteuren  1.819    35.987   
Belastingen en premies sociale verzekeringen 5.013    5.099   
Overige schulden  62.636    50.682   
     69.468    91.768 

Uitkomst activa min kortlopende schulden   311.672    285.221 

          
Eigen vermogen         
Algemene reserve  308.244    285.022   
Bestemmingsreserves  8.000    6.137   
     316.244    291.159 
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Uitgaven Federatie Welstand  
 

 De Aantrekkelijke Snelwegomgeving, Amsterdam, mei 
2013. 

 Gert-Jan van Leeuwen en Flip ten Cate: Handreiking 
Kan-bepaling, Amsterdam, december 2012 

 ‘Mooiwaarts. Pleidooi voor een waardevolle 
leefomgeving’, Amsterdam november 2012 

 Federatie Welstand: Omgevingsvergunning van 
rechtswege. Quick scan. Amsterdam, 28-4-2011 

 Flip ten Cate, ‘Vergunningvrij bouwen en ruimtelijke 
kwaliteit’, Amsterdam, december 2010. 

 Bezwaar en beroep bij welstandsadvisering, vierde 
herziene druk, 2010. 

 Nico Nelissen en Flip ten Cate, ‘ Mooi Europa – 
Ruimtelijke kwaliteitszorg in Europa’, uitg. SUN en 
Federatie Welstand, Amsterdam, 2009  

 ‘Gebiedskwaliteit rond infrastructuur’, met bijdragen van 
Hugo Priemus, Friso de Zeeuw/Henk Lichter, Jeroen den 
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, 
Amsterdam, november 2008.  

  ‘Zorg voor Kwaliteit - Welstandsbeleid’, themabijlage 
Nieuwe Hollandse Waterlinie, Amsterdam, december 
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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 2013) 
Flip ten Cate, directeur  
Gerda ten Cate, beleidsadviseur 
Christian Braak, bureaumedewerker  
 
Secretariaat 
Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 
Herengracht 62 
1015 BP Amsterdam 
Telefoon: 020 – 412 49 64 
Fax: 020 – 612 13 70 
E-mail: info@ruimtelijkekwaliteit.nl 
Website: www.ruimtelijkekwaliteit.nl 
 
Postrekening 333 666 t.n.v. Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, Amsterdam 
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