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Ruimtelijke kwaliteit activeert ontwikkeling 
 
door Hilde Blank BVR adviseurs 
 
Tijdens de vele lezingen die ik heb gegeven over het onderwerp ruimtelijke kwaliteit stelde ik steevast 
dezelfde vraag:  “Wie wil ruimtelijke kwaliteit”? Waarna, op een enkeling na, iedereen zijn hand op stak. Op 
mijn vervolgvraag: “En wie kan mij vertellen wat ruimtelijke kwaliteit is?” werd de zaal vaak akelig stil. 
Iedereen wil het maar niemand weet wat het is. 

 
Ruimtelijke Kwaliteit werd begin deze 
eeuw een belangrijk onderwerp op de 
ruimtelijke beleidsagenda’s. Het doel 
was de verrommeling van stad en land 
tegen te gaan en een halt toe te 
roepen aan de drang van ontwik-
kelaars om vastgoed te realiseren 
zonder oog voor de ruimtelijke 
context of gebiedseigen kwaliteiten. 
Kwaliteit legde het af tegen 
kwantiteit.  

 
Naast de welbekende academische definitie van belevingswaarde, toekomstwaarde en gebruikswaarde, heb 
ik het begrip altijd geïntroduceerd als een manier van kijken en handelen. Het kijken richtte zich op de 
fysieke omgeving waarbij het ging om verschillende ontwikkelingen in een gebied in samenhang te bekijken 
en om met integraal afgewogen ontwerpvoorstellen te komen. Het handelen was gericht op het tijdig 
betrekken van ontwerpers in het ontwikkelingsproces en op het bij elkaar brengen van de juiste partijen om 
de ontwerpvoorstellen te realiseren. 
 
De bestuurlijke aandacht voor ruimtelijke kwaliteit zorgde voor een opwaardering van de ontwerpende 
discipline. Zo heb ik de afgelopen 10 jaar verschillende functies mogen vervullen als adviseur of 
atelierleider ruimtelijke kwaliteit: Randstad 2040, Kwartiermaker Provinciaal Bouwmeester Noord Holland, 
Atelierleider AtelierOverijssel, Adviseur Brabants Expertisecentrum Ruimtelijke Kwaliteit (BERK), en op dit 
moment als voorzitter van het Kwaliteitsteam Luchthaven Twente. 
 
Toen ik vorig jaar weer eens werd gevraagd om een college ruimtelijke kwaliteit  te geven aan MUAD 
(Master of Urban & Area Development) merkte ik dat mijn praktijklessen achterhaald waren. Ze gingen uit 
van een maakbare omgeving waar vastgoedontwikkeling en groei de drijfveren waren bij 
gebiedsontwikkeling. Ik kon mijzelf niet meer vinden in mijn eigen opvattingen en betrapte mijzelf er op 
dat ik ruimtelijke kwaliteit ben gaan zien als een beleidsinstrument. 
 
Nederland is beleidsmoe. De samenleving zit niet te wachten op nog meer beleid of het zoveelste 
onderzoeksrapport. Men wenst actie, doorbraken en uitvoeringsgerichte agenda’s. Hiervoor is het nodig 
om kansen te verkennen en, samen met gebiedspartijen, op zoek te gaan naar de energie en dynamiek in 
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een gebied. In toenemende mate wordt gevraagd om een nieuwe beeldtaal die kansen inzichtelijk maakt, 
om daarmee partijen in beweging te krijgen. 
 
Dit betekent een omslag in denken van een gebied-dekkende visie naar het denken in netwerken en 
betekenisvolle plekken (“placemaking”). Dit betekent dat we moeten inzetten op een lange-
termijnstrategie (de welbekende stip op de horizon) gecombineerd met het activeren van partijen en 
initiatiefnemers voor resultaten op korte termijn. We moeten de focus verleggen van het maken van beleid 
naar het organiseren van beweging en forceren van doorbraken. 
 
Vanuit dit nieuwe inzicht ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe betekenis van het begrip ruimtelijke 
kwaliteit.  
 
Niet vastgoed bepaalt in deze tijd de ruimtelijke dynamiek, maar technologische ontwikkelingen op het 
gebied van mobiliteit, ICT, nieuwe materialen en nieuwe thema’s als klimaatverandering, circulaire 
economie en energietransitie. 
 
Het gevolg is andere ontwerpopgaven, andere spelers en ook nieuwe kansen voor de inrichting van stad en 
land. Ik zie ruimtelijke kwaliteit niet meer als doel om van een gebied een verantwoorde en kwalitatief 
hoogwaardige omgeving te maken, maar als een middel om kansen te verkennen, partijen te inspireren, 
cross-overs tussen sectoren te stimuleren, ruimtelijke mogelijkheden te bieden aan ondernemers, burgers, 
initiatiefnemers om te moderniseren en te innoveren. Het inzetten op ruimtelijke kwaliteit activeert en 
biedt partijen een handelingsperspectief. 
 
Bovenstaande tekst werd door Hilde Blank als column uitgesproken op het eerste ‘Mooiwaartscafé’ op 12 
mei 2015 in Eindhoven 
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Het jaar 2014 in beeld 
 
De bakens zijn verzet, het tij keert. Langzaam klimt Nederland uit de economische recessie, die de leden 
van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit hard heeft getroffen. Niet alleen werden er de afgelopen jaren 
steeds minder bouwplannen ontwikkeld – en bijgevolg minder welstandsadviezen afgegeven, ook werd 
door gemeenten om uiteenlopende redenen minder vaak een beroep gedaan op de welstandsadvisering: 
gebieden werden ‘welstandsloos’ gemaakt, het vergunningvrije bouwen werd uitgebreid en met de 
invoering van de Kan-bepaling werden meer bouwplannen ambtelijk afgehandeld. Ook zijn nogal wat 
gemeenten overgegaan op advisering door een stads- of dorpsbouwmeester in plaats van een integrale 
welstands- en monumentencommissie. Dit alles heeft ingrijpende gevolgen voor de financiële positie van 
onze leden, en dwong de Federatie zelf tot pijnlijke financiële en organisatorische maatregelen.  
De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit bereidt zich al geruime tijd voor op een nieuwe werkelijkheid, waarin 
afscheid genomen wordt van de traditionele welstandsadvisering op grond van wettelijke verplichtingen 
aan het eind van het vergunningtraject, ten gunste van integrale advisering over de bevordering van 
ruimtelijke kwaliteit in een vroeg stadium van het planproces. In dit hoofdstuk wordt puntsgewijs 
behandeld welke actuele veranderingen in 2014 het werk beïnvloed hebben, in het volgende hoofdstuk de 
wijze waarop de Federatie beleidsmatig en in projecten inspeelt op die veranderingen. 
 
Omgevingswet 
Net als in voorgaande jaren heeft de Federatie zich ook in 2014 intensief bezig gehouden met de 
Omgevingswet-in-wording. Op 16 juni 2014 is voor die wet de fase van politieke besluitvorming gestart: 
op die datum bood minister Schultz van Haegen de Omgevingswet aan het parlement aan. 
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 al in 2012 voor gekozen deze ingrijpende wetsherziening niet te benaderen 
als een bedreiging voor de bestaande werkwijzen, maar als een geweldige kans om de borging van 
(integrale) ruimtelijke kwaliteit te moderniseren.  
Een groot succes is geboekt met ons initiatief Mooiwaarts, gestart in 2012, dat ervoor zorgde dat de 
Omgevingswet nu niet alleen een gezonde en veilige leefomgeving tot doel heeft, maar ook “een goede 
Omgevingskwaliteit”. Naar onze mening biedt de Omgevingswet inderdaad ruimschoots de mogelijkheid 
voor lokale bestuurders om betekenisvol invulling te geven hun zorgplicht op het terrein van een “goede 
omgevingskwaliteit”. Tegelijkertijd zijn er echter zorgen over de ‘waarborgen’ die de wet claimt te geven 
voor die kwaliteit. De check and balances zijn onvoldoende in evenwicht, meent de Federatie. Of anders 
gezegd: de wet biedt ruimte aan het gezond verstand van gemeentebestuurders – en dat komt in de plaats 
van het keurslijf van knellende regels - maar misbruik van ‘ongezond verstand’ wordt (nog) onvoldoende in 
toom gehouden. 
Op 10 september heeft de Federatie op verzoek van de Tweede Kamer ons standpunt over de 
Omgevingswet en nog te verbeteren aspecten daarin toegelicht in een rondetafelgesprek. Een ad hoc 
werkgroep van leden van de Federatie en uit het bestuur heeft tijdens een bijeenkomst in Utrecht op 25 
september het standpunt van de Federatie aangescherpt en verdiept. Het verzonden commentaar kan 
worden samengevat in enkele hoofdpunten (aansluitend op het Drie Puntenplan, dat in het najaar van 
2013 tijdens een werkbezoek in Zaanstad aan minister Schultz is aangeboden).  
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Naar de mening van Mooiwaarts – die namens de Federatie de afzender was van het commentaar – is de 
Omgevingswet een uitstekend wetsvoorstel, dat op onderdelen concreter uitgewerkt behoort te worden. 
Zo zou het begrip “goede omgevingskwaliteit” nader uitgewerkt moeten worden, het is wenselijk dat de 
omgevingsvisie voor gemeenten verplicht gesteld wordt en bij vergunningaanvragen zou een niet-
vrijblijvend gesprek over kwaliteit georganiseerd moeten worden – iedere gemeente zou daarvoor moeten 
beschikken over een professioneel neutraal en multidisciplinair team van experts die openbaar en door de 
gemeenteraad gelegitimeerd adviseren. Mooiwaarts biedt aan om een bijdrage te leveren aan de 
benodigde cultuuromslag onder kwaliteitsadviseurs. 
Deze schriftelijke uiteenzetting van ons standpunt is hand in hand gegaan met tal van gesprekken met 
leden van de Tweede Kamer, met ambtenaren van het ministerie van I en M (de directie Eenvoudig Beter) 
en met cruciale spelers in het netwerk van bouw, erfgoed, ruimtelijke ordening en landschap. 
 
Vergunningvrij Bouwen 

Bij het ministerie van I en M is een ingrijpende wijziging voorbereid in bijlage II van het Besluit 
Omgevingsrecht, waarin het vergunningvrije bouwen is geregeld. De Federatie heeft in 2013 en 2014 
tevergeefs geprobeerd om de regels te doen versimpelen. Naar onze mening kan de regeling veel 
eenduidiger en simpeler, indien alle merkwaardige uitzonderingsbepalingen en bepalingen van 
“achtererfgebied” en “bebouwingsgebied” vervangen zouden worden door het recht van gemeenten om in 
het bestemmingsplan aan te geven binnen welke zones vergunningvrij bouwen van bijbehorende 
bouwwerken, dakkapellen en schuttingen is toegestaan. Dat is echter voor de Haagse verordenaars een 
brug te ver: de vrees bestaat dat 
de gemeenten dan zeer 
restrictief zullen worden. Ook 
onze terugval-optie – leg het 
vergunningvrij bouwen dan 
tenminste in gemeentelijke 
beschermde stads- en 
dorpsgezichten aan banden, op 
dezelfde manier als dat bij de 
rijksgezichten gebeurt – kon 
noch ambtelijk, noch politiek op 
steun rekenen. Wel is, mede 
door een gezamenlijk optreden 
van de Federatie en enkele 
steden, de regeling iets minder 
vrijzinnig geworden in de 
rijksbeschermde stads- en 
dorpsgezichten.  
De nieuwe regels zijn op 1 november 2014 van kracht geworden. Over het algemeen kan worden 
vastgesteld dat ze voor de ruimtelijke kwaliteit met name in landelijke gebieden en gebieden met open 
verkaveling grote negatieve gevolgen kunnen hebben. De regeling is wat dat betreft een duidelijke 
verslechtering in vergelijking met de (ook al slechte) regels die voorheen golden. Groot bezwaar blijft 
bovendien dat de regels zo complex en ondoorgrondelijk zijn, dat slimme juristen de gemeenten vaak het 
nakijken geven bij hun interpretatie van de regels. 
 
Vergunningverlening, toezicht en handhaving; Omgevingsdiensten 

Een wijziging van de Wabo met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving raakt het 
werkveld van de leden van de Federatie slechts indirect. De wijziging beoogt de kwaliteit van de ambtelijke 
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dienstverlening op de genoemde terreinen op een gewenst peil te brengen, onder meer door eisen te 
formuleren aan de (medewerkers van de) ambtelijke diensten en bij gebrek aan capaciteit en 
opleidingsniveau een samenwerking in regionale omgevingsdiensten te stimuleren. De Federatie maakt 
zich met name zorgen over de in de zogenoemde “kwaliteitscriteria” geformuleerde eisen voor 
medewerkers in de erfgoedsector. Het zou ongewenst zijn indien erfgoedambtenaren zouden worden 
ondergebracht in regionale Omgevingsdiensten, op (te) grote afstand van de beleidsambtenaren 
cultuurhistorie en ruimtelijke ordening.  
Ook het feit dat de plantoelichters van de afdeling Bouwtoezicht in een aantal gevallen verhuizen naar de 
Omgevingsdiensten is niet bevorderlijk voor de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de commissie 
ruimtelijke kwaliteit (welstand, monumenten) in het stadhuis. In een enkel geval, waar sprake is van een 
gemeentelijke welstandscommissie, zijn ook de secretariaatsmedewerkers van de commissie overgeheveld 
naar de regionale Omgevingsdienst.  
 
Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen 

In dit wetsvoorstel, dat een lange historie kent (het is het gevolg van een advies van de Commissie 
Dekker), wordt voor bepaalde categorieën bouwwerken de gemeentelijke toets aan de bouwtechnische 
regels afgeschaft. Daarvoor in de plaats komt een systeem waarin private partijen zelf garanderen dat er 
aan de geldende bouwtechnische regels is voldaan. De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor o.m. de 
ruimtelijke toets (bestemmingsplan), de welstandstoets en de monumentenvergunning. 
De Federatie is deelnemer in de klankbordgroep die één van de kwartiermakers voor dit wetsvoorstel, ons 
bestuurslid Gert-Jan van Leeuwen, heeft ingesteld. 
In november heeft de Federatie, samen met de Federatie grote Monumentengemeenten, in een brief aan 
het ministerie van BZK zorgen geuit over de consequenties die het wetsvoorstel kan hebben voor 
verbouwingen in en aan monumenten. Monumentenambtenaren en –adviseurs komen vaak, in nauw 
overleg met ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht, tot voorstellen bij de verbouwing van monumenten 
die niet in overeenstemming zijn met de bouwtechnische regels van het Bouwbesluit. Indien een 
bouwondernemer moet verklaren dat hij zich houdt aan die bouwtechnische bouwbesluit-eisen, dan 
kunnen veel herbestemmingsprojecten en monumentenrestauraties geen doorgang meer vinden. 
Bovendien worden de afwijkingen van de regels pas voorgesteld gedurende de (ver-)bouw, wanneer er 
waardevolle bouwelementen opduiken die beschermd moeten worden. Deze praktijk van herbestemming 
en restauratie verdraagt zich slecht met het voorgestelde wetsontwerp. 
Het wetsvoorstel is op diverse onderdelen aangepast en voorzien van een toelichting hoe omgesprongen 
moet worden met monumenten, en aan het begin van de zomer van 2015 bij de Tweede Kamer ingediend. 
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Activiteiten van de Federatie  
 
Mooiwaarts 

Het initiatief Mooiwaarts, dat in 2012 startte met een “pleidooi voor een waardevolle leefomgeving”, werd 
in 2014 voortgezet als project van de Federatie. In Mooiwaarts concentreren zich de activiteiten van de 
Federatie die zich richten op de toekomst van de borging van ruimtelijke kwaliteit: de aandacht gaat uit 
naar de Omgevingswet en naar het debat binnen de vakwereld van kwaliteitsadviseurs over hun 
toekomstige rol in de integrale kwaliteitsadvisering. 
Met het team van Mooiwaarts, dat bestaat uit extern projectleider José van Campen, Federatie-
medewerkers Flip ten Cate en Christian Braak en bestuurslid Jef Muhren, is de reactie geformuleerd op de 
definitieve Omgevingswet, die door Mooiwaarts, namens de Federatie, in oktober aan de Tweede Kamer is 
aangeboden. In 2014 is bovendien een programma opgesteld voor de komende jaren, waarin versterking 
van het netwerk van Mooiwaarts-ondertekenaars, door ontmoeting en verdieping, centraal staat. 
 
Digitaal welstandsbeleid IMWE 

In 2013 is de Federatie met de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken 
overeengekomen dat alle werkzaamheden verricht zullen worden die nodig zijn om het mogelijk te maken 
dat welstandsbeleid kan worden opgenomen in de landelijke centrale voorziening 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarvoor is door Geonovum, in nauwe samenwerking met de externe 
Federatie-medewerker Martijn Snel, een actualisatie gemaakt van het nationale Informatiemodel 
Welstand (nu IMWE2014) en is het kabinetsbesluit gepubliceerd dat regelt dat ruimtelijkeplannen.nl, waar 
tot dusverre uitsluitend d wettelijk verplichte ruimtelijke plannen konden worden gepubliceerd, ook 
toegankelijk is voor de niet verplicht digitaal gepubliceerde welstandsnota’s. Er is, onder leiding van 
Geonovum, intensief gesproken met softwareleveranciers, die de software moeten ontwikkelen waarmee 
welstandsbeleid gecodeerd kan worden naar het IMWE2014, en opgenomen kan worden in 
ruimtelijkeplannen.nl. En tenslotte is achter de schermen gewerkt aan een conversie van de zeventien 
welstandsnota’s die nu nog gepubliceerd worden op de centrale voorziening van de Federatie op basis van 
het oude IMWE2008 naar IMWE2014. De overgang naar ruimtelijkeplannen.nl is voorzien voor juli 2015. 

 
Bewonerswelstand 
In april 2014 heeft de Federatie de 
opdracht gekregen van de gemeente 
Eindhoven om een onderzoek te doen naar 
de mogelijkheid voor ‘bewonerswelstand’, 
waarbij bewoners zelf welstandsbeleid 
formuleren en ook zelf een methode 
ontwikkelen om bouwinitiatieven aan dat 
beleid te toetsen. De Federatie voert het 
onderzoek uit in samenwerking met Eisse 
Kalk van het bureau Agora Europa, dat 
gespecialiseerd is in bewonersparticipatie 
en buurtrechten. In 2014 zijn in dit kader 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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diverse bijeenkomsten met bewoners en belangengroepen belegd in Eindhoven, en herhaaldelijk is 
gesproken met de verantwoordelijk portefeuillehouder en leden van de gemeenteraad. In januari 2015 is 
een voorstel voor een experimentenprogramma voor “inwonersparticipatie bij omgevingskwaliteit” aan het 
college van Eindhoven aangeboden. 
 
Drijvende bouwwerken 
In april 2014 deed de afdeling bestuursrecht van de Raad van State een uitspraak die verstrekkende 
gevolgen heeft. Blijkens de uitspraak over een woonboot in Amsterdam, moeten woonboten beschouwd 
worden als bouwwerken in de zin van de Wabo. Als dat voor alle drijvende objecten geldt, en zo wordt de 
uitspraak in ieder geval door het ministerie van BZK geïnterpreteerd, dan zijn ze feitelijk allemaal illegaal, 
omdat er voor geen van deze objecten ooit omgevingsvergunningen zijn verstrekt. 
In een brief aan de Tweede Kamer kondigt minister Blok een wetswijziging aan die impliceert dat voor 
drijvende bouwwerken voortaan een Omgevingsvergunning nodig zal zijn, dat daarvoor het Bouwbesluit zal 
worden aangepast (naar verwachting zullen vele drijvende objecten nooit kunnen voldoen aan de 
Bouwbesluit-eisen), maar dat tegelijkertijd gezorgd zal worden dat de bestaande situatie gelegaliseerd 
wordt. 
Aan de Federatie is op 21 juli 2014 gevraagd om een handreiking op te stellen voor gemeenten, die hen 
helpt om voor drijvende bouwwerken beleid te formuleren met het oog op ruimtelijke kwaliteit: zowel 
welstandsbeleid als stedenbouwkundig beleid. De Federatie heeft Jasper de Haan verzocht een dergelijke 
handreiking op te stellen, en het bureau van de Federatie is verantwoordelijk voor redactie en 
communicatie over de handreiking. 
 
Duurzame Schoonheid - Zonnepanelen 
Op initiatief van de Federatie is in 2014 een project gestart om de bewustwording te stimuleren over 
esthetische aspecten van zonnepanelen en –boilers.  
Het plaatsen van zonnepanelen is vergunningvrij (met uitzondering van panelen in van rijkswege 
beschermde stads- en dorpsgezichten en op monumenten). Dat betekent dat er ook geen welstandsadvies 
wordt ingewonnen, en dat is inmiddels goed te zien. Op tal van plaatsen wordt het stads- en dorpsbeeld 
ernstig verontreinigd door lukraak neergekwakte panelen, tot en met een erg ontsierend voorbeeld in 
werelderfgoed De Beemster aan toe. 
In samenwerking en Agentschap NL – thans 
RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland) 
– verleende de Federatie in oktober 2014 
opdracht aan W/E Adviseurs om een 
inventarisatie te maken van mogelijk esthetische 
oplossingen die op de markt voorhanden zijn, 
voor het plaatsen van zonnepanelen op 
bestaande daken. Ook is W/E Adviseurs 
gevraagd om een voorstel te doen voor de 
communicatie over de resultaten van het 
onderzoek, waarna de Federatie die communicatie zelf ter hand zal nemen. 
 
Cursussen 

In maart en april heeft de Federatie twee cursussen verzorgd, in samenwerking met Dorp, Stad en Land, 
over de zogenoemde “kan-bepaling”: dankzij de kan-bepaling hoeft sinds 1 januari 2013 niet meer voor 
elke omgevingsvergunning een welstandsoordeel van de onafhankelijke welstandscommissie te worden 
ingewonnen, maar kan een ambtenaar ook zonder onafhankelijk advies een welstandstoets verrichten. In 
de cursus wordt ambtenaren bijgebracht welke kansen en valkuilen die kan-bepaling biedt. 
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Op 15 mei werd de jaarlijkse cursus “Adviseren over kwaliteit” georganiseerd in het kader van het 
cursusprogramma Erfgoed in de Praktijk van de ErfgoedAcademie. De Federatie participeert al vele jaren in 
de programmacommissie van deze organisatie, waarvan het secretariaat gevormd wordt door het 
Nationaal Restauratiefonds. Dit jaar vond de cursus plaats in Haarlem, waar werd stilgestaan bij de 
integrale beleidsnota Ruimtelijke Kwaliteit en de “tien gouden punten” die Haarlem hanteert bij de 
beoordeling van ingrepen in de stad. 
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 28 mei. 
 
Expertmeetings 

De Federatie heeft in 2014 incidenteel inhoudelijke en organisatorische bijdragen geleverd aan diverse 
bijeenkomsten en expertmeetings. 
Gedenkwaardig was de presentatie op een bijeenkomst van Hogeschool Zeeland op 22 januari, gewijd aan 
het besluit van de gemeente Vlissingen om de welstandscriteria af te schaffen. De aanwezige raadsleden 
schrokken dermate van de consequenties van dat voornemen, dat het besluit werd teruggedraaid.  
Voorts leverde de Federatie een bijdrage aan het congres Gemeenten en Cultuur van Kunsten ’92 (30 
januari), waar aandacht werd besteed aan de ‘kookboeken’ die de gemeente Apeldoorn gebruikt als 
instrument ter bevordering van ruimtelijke kwaliteit. Bij diverse gelegenheden, georganiseerd door leden 
en externe partijen, verzorgde de Federatie een lezing, in veel gevallen over de consequenties van de 
Omgevingswet voor de borging van ruimtelijke kwaliteit. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Heerhugowaard, op 
verzoek van het Alkmaars Architectuurcentrum AIA, in Utrecht bij het Landschapscafé dat door de 
kwaliteitsadviseur van de provincie werd georganiseerd. 
Tesnlotte heeft de Federatie nog een rol gespeeld op een bijeenkomst waarop architecten de mogelijkheid 
bespraken om het materiaal dat gebruikt wordt om steenstrips te produceren, op een interessantere 
manier in architectuur te verwerken dan in het nabootsen van bakstenen. 
 
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 2014 is opnieuw 
aandacht besteed aan 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 en aan een wijziging van het Bouwbesluit waardoor vanaf medio 
2015 bij particulier opdrachtgevers de gebruikseisen (die te maken hebben met de inrichting van 
woningen) grotendeels vervallen.  
Sinds 2013 is de Federatie ook deelnemer aan het Overleg Infrastructuur en Milieu (OIM), waar de 
maatschappelijke partners van dit departement, onder voorzitterschap van Hans Alders, beleidsthema’s 
van dit ministerie bespreken. De adviesrol van het OIM is echter minder prominent dan die van het OPB. 
In een bijeenkomt in de herfst is in dit gremium gesproken over de algemene maatregelen van bestuur die 
de normen en uitvoeringsregels moeten bevatten in het bouwwerk van de Omgevingswet. 
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 commissie kwam in 2014 drie 
maal bijeen. 
De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit was lid van de programmacommissie van Nationaal Restauratiefonds en 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze commissie stelt jaarlijks een cursusprogramma ‘Erfgoed in de 
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Praktijk’ samen, waaraan de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit een bijdrage levert. In verband met 
heroriëntatie van activiteiten is de Federatie uit deze commissie gestapt. 
De Federatie is lid van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92, waarin vraagstukken rond monumentenzorg 
en cultureel erfgoed worden besproken. Het erfgoedplatform heeft een oproep opgesteld, gericht aan de 
provinciale politiek met het oog op de verkiezingen van het voorjaar van 2015, om aandacht te besteden 
aan erfgoed en cultuur in de verkiezingsprogramma’s en bij de collegevorming. 
De Federatie is vertegenwoordigd in de klankbordgroep van de kwartiermakers voor de Kwaliteitsborging 
voor het Bouwen (kort gezegd: de privatisering van het Bouw-toezicht), vooral om op de hoogte te blijven 
van de ontwikkelingen die beslist gevolgen zullen hebben voor de relatie tussen de externe 
kwaliteitsadviseurs en de ambtelijke afdelingen Bouw- en Woningtoezicht en Erfgoed bij de gemeenten. 
Verder heeft de Federatie deelgenomen aan startmanifestaties en voorbesprekingen voor het project 
Maak de Ruimte (een internet discussieplatform over de kansen en mogelijkheden van de Omgevingswet) 
en voor het Jaar van de Ruimte 2015, waar de Federatie tamelijk vruchteloos bepleit heeft om in deze 
terugblik op de Vinex-periode en vooruitblik naar 2040 intensief aandacht te schenken aan ruimtelijke 
kwaliteit.  
De directeur van de Federatie is op persoonlijke titel lid van de Meerwaardecommissie van de provincie 
Noord-Brabant. Een evaluatie van die commissie in december leidde tot de conclusie dat het werk 
gewaardeerd wordt, maar dat de positie van de commissie, met name voor initiatiefnemers en 
gemeenten, verheldering behoeft en dat de ambtelijke voorbereiding op onderdelen verbeterd zou kunnen 
worden. 
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Ontwikkelingen in beleid en organisatie  
 
Robuust de toekomst tegemoet 
In 2014 heeft de Federatie enkele belangrijke besluiten genomen die richting gevend zullen zijn voor de 
toekomst van de organisatie. 
Vanuit de leden is tijdens de ledenvergadering van 2013 krachtig aangedrongen op drastische 
vermindering van de contributielasten. Daarop is de werkgroep “robuust toekomstmodel” ingesteld, die, 
met de zeer waardevolle en belangeloze input van Lenny Vulperhorst van Anderson, Elffers, Felix, een 
voorstel heeft geformuleerd waarin de Federatie in minimale bezetting van twee mensen voortgezet kan 
worden. De Federatie wordt door deze werkgroep in staat geacht om na een aanloopperiode jaarlijks ca. 
50.000 euro te verdienen op vergoeding voor geleverde diensten (dagvoorzitterschappen, lezingen etc.) 
en opbrengsten uit projecten. Over een periode van drie jaar zullen daardoor de contributie inkomsten met 
45 procent kunnen teruglopen. De consequentie is dat de Federatie zich moet terugtrekken op 
kernactiviteiten die te maken hebben met lobby voor de positie van ruimtelijke kwaliteitsborging en de rol 
van externe adviseurs daarin en het onderhouden van de band met de leden van de Federatie. De 
voorstellen van de werkgroep zijn overgenomen door het Algemeen Bestuur en bekrachtigd door de 
Ledenvergadering. Daar is ook het besluit genomen om per 2015 de governance-structuur te versoberen 
en de statuten aan de nieuwe situatie aan te passen. 
Al vroeg in 2014 is uitvoering gegeven aan een aantal aanbevelingen van de werkgroep. 
Zo heeft de Federatie afscheid genomen van beleidsmedewerkster Gerda ten Cate, die bijna zeven jaar 
lang vorm heeft gegeven aan het zeer gewaardeerde contact met de leden en als rechterhand van de 
directeur tal van werkzaamheden heeft verricht, waaronder de tweemaandelijkse nieuwsbrief. De vacature 
die Gerda, door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in maart 2014 achterliet, is deels niet 
vervuld, deels opgevuld door Christian Braak die tevens het bureaumanagement doet. Dit besluit levert een 
belangrijke reductie op aan personeelslasten. 
De Federatie heeft ook de huisvestingslasten met ongeveer 60 procent teruggebracht door een verhuizing 
van het adres Tussen de Bogen 18, waar we tien jaar onderhuurder waren bij Architectuur Lokaal naar 
Herengracht 62 in Amsterdam. Minder riant en 
ruim dan voorheen, maar nog steeds op stand! 
De Federatie is thans onderhuurder van de 
organisatie Kunsten ’92 die opkomt voor de 
belangen van de kunst- en cultuursector in 
Nederland, waaronder die van het cultureel 
erfgoed en de monumentenzorg. De nieuwe 
ruimte ontbeert een archiefruimte. Dat heeft 
het besluit versneld om het archief van de 
Federatie elders onder te brengen. In 2014 is 
ons archief (1931-2000) opgenomen in  de 
collectie van Het Nieuwe Instituut (vm. 
Nederlands Architectuur Instituut) in 
Rotterdam. 
Een snelle bezuiniging is ook gerealiseerd door de boekhouding niet langer onder te brengen bij de firma 
Van Tunen en partners, maar bij de boekhoudafdeling van ons lid Het Oversticht.  



13 
 

De Federatie heeft inhoud gegeven aan het besluit tot naamswijziging (van Federatie Welstand naar 
Federatie Ruimtelijke Kwaliteit) uit 2013 door in een interim-periode een transitielogo te drukken over het 
oude FW-logo. In 2014 is een nieuw beeldmerk in gebruik genomen en de naam Federatie Ruimtelijke 
Kwaliteit definitief op nieuw briefpapier en visitekaartjes doorgevoerd. Ook is de website aan het nieuwe 
beeldmerk aangepast. De content van de website www.fw.nl is overgegaan naar 
www.ruimtelijkekwaliteit.nl. 
 
ALV in Oss 

Op 12 juni 2014 hield de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit haar jaarlijkse algemene ledenvergadering in Oss. 
Dit jaar combineerde de Federatie de ledenvergadering met het symposium ‘Borging van ruimtelijke 
kwaliteit voor (nieuwe) bestuurders en hun adviseurs’. 
Ook bij de Federatie doet de crisis zich gelden. De ledenvergadering stemde in met een structurele 
contributieverlaging van 30% . Dat dwingt tot een scherpe prioritering in het werk van de twee 
medewerkers. De Federatie beperkt haar kerntaken tot de politiek-bestuurlijke lobby enerzijds, en het 
onderhouden van het netwerk van adviseurs ruimtelijke kwaliteit anderzijds. Voor activiteiten buiten de 
kerntaken wordt voortaan een vergoeding gevraagd. 
Ook voorzitter Leen Verbeek ging tijdens de ledenvergadering in op de veranderende rol van de 
welstandsadvisering onder de toekomstige Omgevingswet. Dit was de opmaat richting het symposium dat 
aansluitend door de Federatie georganiseerd was.  

Het symposium werd bezocht door 
enige tientallen bestuurders, 
ambtenaren en adviseurs uit Zuid-
Nederland. In de interessante 
middag werd een toekomstbeeld van 
de borging van ruimtelijke kwaliteit.  
Zowel voorzitter Leen Verbeek als 
directeur Flip ten Cate stonden stil 
bij de nieuwe rollen van burgers, 
bestuurders en adviseurs op het 
gebied van ruimtelijke kwaliteit. De 
Omgevingswet die er aan zit te 
komen, brengt fundamentele 
veranderingen met zich mee. 
Verbeek en Ten Cate gingen beide in 
op de vraag hoe je daar tijdig op 

inspeelt. Een grotere afwegingsruimte voor het lokaal bestuur biedt boeiende kansen voor vernieuwing van 
de lokale democratie, maar leidt tot willekeur als ze niet gebaseerd is op een inhoudelijke omgevingsvisie 
en op professionele en onafhankelijke adviezen. Integrale advisering met een integrale weging zal steeds 
meer vanzelfsprekend worden, zeker met de komst van de omgevingswet. De Federatie ziet dat haar 
achterban voorop loopt in deze ontwikkeling. 
Tijdens het symposium presenteerde José van Campen het onderzoek ‘Ruimtelijke Kwaliteitsteams in 
Nederland´, dat zij deed in samenwerking met Sandra van Assen. Een ruimtelijke kwaliteitsteam is een 
multidisciplinair team van deskundigen dat adviseert over de ruimtelijke kwaliteit van ruimtelijke opgaven: 
zo bezien omvatten zij zowel de (verbrede) welstandsaviseurs als de kwaliteitsteams zonder wettelijke 
basis. Volgens van Campen zijn zulke teams de hubs van ruimtelijke kennis ten dienste van initiatiefnemers 
en bestuurders. Uit het onderzoek kwam onder andere naar voren dat de inbreng van expertise en 
creativiteit weliswaar geld kost, maar een hogere effectiviteit van ruimtelijke investeringen oplevert. Van 
Campen presenteerde de volgende aanbeveling uit het onderzoek: professionaliteit en zichtbaarheid van de 

http://www.fw.nl/
http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/
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ruimtelijke kwaliteitsteams moeten verhoogd worden, maar vrijheid en flexibiliteit dienen behouden te 
blijven. ‘Vrije advisering en welstandsadvisering zijn verworvenheden. Gebruik pluspunten van beide. Gooi 
deze niet weg, maar beweeg mee met de tijd’, aldus José van Campen tijdens het symposium. Meer over 
het onderzoek is te lezen op de website: www.ruimtelijkekwaliteitsteams.nl 
Na de presentatie van José van Campen verbond Anne van Kuik de theoretische verhalen met de praktijk 
van Noord-Brabant, waar zij werkt als provinciaal adviseur. Ruimtelijke kwaliteit is sinds enige jaren een 
rode draad in het beleid van de provincie Brabant . Leidend hierbij is de duurzaamheidsbalans (people-
planet-profit). Die krijgt volgens Van Kuik extra gewicht vanuit de Agenda van Brabant, met zijn ambitie 
om uit te groeien tot een top- kennis- en innovatieregio. Een aantrekkelijk woon- en leefklimaat is hierbij 
de voorwaarde.  
Het motto van de provincie is vooral om samen te werken aan ruimtelijke kwaliteit. Van Kuik: 
‘Samenwerken zit Brabanders in de genen’. Hierbij neemt de provincie een stimulerende rol in. 
Stimulerende Brabantse initiatieven zijn: Berk (werk-leerplaats ruimtelijke kwaliteit), Programma Mijn 
Mooi Brabant, Brabantse Stijlprijs, Festival Ruimtelijke Kwaliteit en IABR-Ontwerpen aan het Nieuwste 
Brabant. 
In een afsluitend gesprek bepleitte Hendrik Hoeksema (SP-wethouder in de gemeente Oss) voor een 
proactieve en transparante houding van de adviescommissie. De commissieleden moeten volgens hem 
vooral met de opdrachtgever meedenken en niet willen blokkeren. Zowel het bestuur als de 
commissieleden moeten actief communiceren over de waarde van welstand voor de stad. Uitleggen wat je 
bedoelt met ruimtelijke kwaliteit. Dit gebeurt ook, maar nog onvoldoende. ‘Het organiseren van 
bijvoorbeeld een prijsvraag is hierbij een belangrijk stimulans’, zei wethouder Hoeksema.  

  
vlnr Ten Cate, Hoeksema, Van Brummen 
 
Hans van Brummen is politicus voor de PvdA. Hij is onder andere burgemeester geweest van de gemeente 
Dongen en waarnemend in Boxtel. Volgens hem is het advieswerk aan het veranderen. Bestuurders staan 
vaak voor nieuwe opgaven, zoals bijvoorbeeld lege winkelpanden, lege stallen en een veranderend 
buitengebied. Het gaat dus over verandering en vernieuwing. Er wordt gezocht naar nieuwe oplossingen. 
Volgens van Brummen kan het niet anders dan dat je dit samen doet met de betrokkenen en 
belangenhebbenden. Burgers moet je betrekken bij hun omgeving. Van Brummen herkent de opmerkingen 
van zijn college Hoeksema: communiceren over de waarde van ruimtelijke kwaliteit en burgers erbij 
betrekken zijn van wezenlijk belang. ‘Praat er over’, met deze woorden sloot van Brummen af. Het belang 
van deze twee uitgangspunten werd door de aanwezigen in de zaal erkent. 
De symposium-dag werd afgesloten met excursies in het gemeentehuis van Oss (een 
herbestemmingsproject van architectenbureau De Twee Snoeken) en naar het stadsvernieuwingsproject 
op het voormalige Bergoss-terrein (begeleid door stedenbouwkundig bureau Khandekar). 
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Nieuwsbrief 

De bezuinigingen bij de Federatie hebben een direct gevolg gehad voor de frequentie van de nieuwsbrief, 
die voorheen door Gerda ten Cate werd gemaakt. In 2014 verscheen de nieuwsbrief slechts twee maal: op 
25 februari en op 5 augustus. De nieuwsbrief werd verstuurd naar zo’n 500 abonnees, en biedt behalve 
nieuws ook commentaar en interviews. De vernieuwde website werd aangekondigd, waarop ook een 
almanak te vinden is met de adresgegevens van alle welstands- en monumentencommissies in Nederland. 
 
Websites en Twitter  

In 2013 is de nieuwe website van de Federatie door onze ‘huisontwerper’ Philip Stroomberg aangepast aan 
de nieuwe huisstijl. De website wordt wekelijks door zo’n 400 bezoekers geconsulteerd. Er was een 
opleving van het website bezoek in september en oktober en een vrij sterke daling in december. In totaal 
zijn in 2014 45.500 pageviews 
geregistreerd. Piekdata waren op 
25 februari (828 views) en 13 
oktober (1037 pageviews). De 
piek in februari hangt direkt 
samen met het verzenden van de 
nieuwsbrief, waarvan de 
berichten via de website 
ontsloten worden. De piek in 
oktober heeft te maken met een 
ongewoon intensief gebruik van 
onze almanak op die dag.  
De website www.mooiwaarts.nl 
kreeg in 2014 minder aandacht. Belangrijkste aanvullingen op die website waren de berichten over het 
standpunt van Mooiwaarts over de omgevingswet, die in september en oktober op de site zijn gezet. Het 
“pleidooi voor een waardevolle leefomgeving” heeft inmiddels ruim 1800 ondertekenaars. 
Op twitter is de vereniging actief onder het alias @mooiwaarts, waar Flip ten Cate twittert over de 
borging van ruimtelijke kwaliteit en de Omgevingswet.  
 
Leden 

De regionale welstands- en monumentenorganisaties werken samen in het Team Ruimtelijke Kwaliteit 
Nederland. De directeuren van deze organisaties (Libau voor Groningen en Drenthe, Hûs en Hiem voor 
Friesland, Het Oversticht voor  Overijssel en Flevoland, Gelders Genootschap voor Gelderland en enkele 
gemeenten in Brabant en Limburg, Welstand en Monumenten Midden-Nederland voor Utrecht, Dorp, 
Stad en Land voor Zuid-Holland, Zeeland en enkele gemeenten in Brabant, en WZNH voor Noord-Holland) 
vergaderen eens in de twee maanden over onderwerpen die hen gezamenlijk aan gaan. De medewerkers 
van de Federatie nemen deel aan die overleggen. In 2014 heeft Het Oversticht, na een discussie over 
concurrentie en samenwerking, het lidmaatschap van dit overlegorgaan opgeschort. 
De organisaties Gelders Genootschap en Welmon vierden in 2014 jubilea, respectievelijk het 95-jarig en 
85-jarig bestaan. Bij die laatste gelegenheid kondigde Welmon een naamswijziging aan (voortaan heet de 
organisatie MooiSticht) in een stichtingsverband met Landschap Erfgoed Utrecht. Voor Welmon betekent 
dit een ingrijpende reorganisatie, waarbij afscheid genomen wordt van de gemeenschappelijke regeling en 
daarmee ook van de ambtelijke rechtspositie van de medewerkers. 
De zeven regionale welstands- en monumentenorganisaties zijn als adviescommissie benoemd in 247 
gemeenten in totaal. Daarnaast kent de Federatie 47 gemeentelijke leden: onze leden verzorgen dus de 
advisering 294 gemeenten van Nederland, dat is driekwart van het totale aantal van 393 gemeenten 
(cijfers per 1 januari 2015).  

http://www.mooiwaarts.nl/
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In 2014 hebben de gemeenten Beverwijk en Schinnen hun lidmaatschap van de Federatie opgezegd, in 
beide gevallen vanwege het feit dat de gemeenten het welstandsbeleid hebben geminimaliseerd of geheel 
afgeschaft. De gemeente Spijkenisse is met Bernisse gefuseerd tot de gemeente Nissewaard, en heeft zich 
aangesloten bij Dorp Stad en Land, terwijl de gemeente Velsen voortaan via WZNH lid is van de Federatie 
Ruimtelijke Kwaliteit. 
De pogingen om het ledental uit te breiden naar andere gemeenten en andere overheden (provincies, 
waterschappen, rijk) zijn tot dusverre vruchteloos. Met de provincie Noord-Brabant zijn gesprekken 
aangeknoopt over samenwerking in het kader van Mooiwaarts.  
In 2014 heeft de Federatie acte de présence gegeven bij de afscheidsbijeenkomsten van Frans van den 
Meiracker, die wegens het bereiken van de pensioenleeftijd het directeurschap van Dorp, Stad en Land 
overdroeg aan Ton Jansen, en van Marinke Steenhuis, die het voorzitterschap van de Commissie Welstand 
en Monumenten Rotterdam overdroeg aan Han Michel. 
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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 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 per 31 december 2013.  
 
Project Mooiwaarts 

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

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

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

 
Jasper de Haan, projectleider (Jasper de Haan 
Architecten) 
Flip ten Cate (FRK) 
leden klankbordgroep: Rob Leek, Lisl Edhoffer, Wim 
Mulder, Rob Hendriks, Rob van Leeuwen, Marcel van 
Heck, Jord den Hollander, Nanda Sluijsmans en Rein 
Schuddeboom; begeleiding ministerie BZK: Daniëlle 
Freriks en Hans in ’t Hout. 
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6  
 
2014 in cijfers (verkorte jaarrekening) 
 
Staat van baten en lasten  werkelijk  begroting  werkelijk 
   2014  2014  2013 
   €  €  € 
Opbrengsten       
Contributies  268.509  272.054  322.262 
Projectopbrengsten  14.170  p.m.  55.656 
Activiteitsopbrengsten  2.213  15.000  6.958 
Som der opbrengsten  284.892  287.054  384.876 
         
Kosten       
Kosten projecten  3.636  1.500   60.652 
Activiteitskosten  -  p.m.  5.880 
Personeelskosten  199.335  233.954  235.617 
        
Afschrijvingen        
Materiële vaste activa  1.559  1.200  1.366 
        
Overige bedrijfskosten       
Bureaukosten  25.774          19.400  27.888 
Huisvestingskosten  12.778  18.000  17.272 
Bestuurskosten  3.655  4.000  3.254 
Algemene kosten  1.364  16.750  11.461 
Bijdragen in projecten  1.981  -  1.210 
        
Totale kosten  250.082  294.804  364.600 
        
Bijzondere baten en lasten  4.578     
Bedrijfsresultaat   30.232  -7.750  20.276 
Intrest  3.432  7.750  4.809 
Exploitatieresultaat  33.665  -  25.085 

        
Verdeling exploitatieresultaat       
Mutatie algemene reserve  31.665  -  23.222 
Mutaties bestemmingsreserves  2.000  -  1.863 
    33.665  -  25.085 
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Balans na verwerking exploitatieresultaat 
        
   31 december 2014   31 december 2013 

Vaste activa        
Boekwaarde materiële vaste activa   4.883    4.572 
        
Vlottende activa 
Onderhanden projecten 

       
  23.062    - 

Debiteuren    17.868    - 
Overige vorderingen    16.328    13.089 
Liquide middelen    315.837    368.051 
         
Som der activa    377.978    385.712 
 
          
Schulden        
Crediteuren  1.977    1.819   
Belastingen en premies sociale verzekeringen 10.496    5.013   
Overige schulden  15.595    62.636   
     28.068    69.468 
          
Eigen vermogen         
Algemene reserve  339.909    308.244   
Bestemmingsreserve kwaliteitskader  10.000    8.000   
     349.909    316.244 
          
Som der passiva     377.977    385.712 
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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 2014) 
Flip ten Cate, directeur  
Christian Braak, bureaumedewerker  
 
Secretariaat 
Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 
Herengracht 62 
1015 BP Amsterdam 
Telefoon: 020 – 412 49 64 / 06 – 2655 8481 
E-mail: info@ruimtelijkekwaliteit.nl 
Websites: www.ruimtelijkekwaliteit.nl en www.mooiwaarts.nl 
Twitter: @mooiwaarts 
 
IBAN NL45INGB 0000 333 666 t.n.v. Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, Amsterdam 
KvK 40.40.96.50 
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