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“Het zou fraai zijn als de minister van Mooi Nederland 
de gemeenten die, ondanks alle tegenwerking, wèl 

werk maken van ruimtelijke kwaliteit eens een pluim gaf.”  
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1 Gedachten voor een Mooi Nederland  
 
Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening sprak kort na zijn aantreden 
de wens uit om Nederland mooier te maken. De datacentra en distributiedozen die het uitzicht op 
het landschap benemen zijn hem, naar verluidt, een doorn in het oog. Vandaar dat de minister, naast 
de omvangrijke programma’s voor volkshuisvesting, de Omgevingswet en de uitvoering en 
intensivering van de Nationale Omgevingsvisie (er komt zelfs na de NOVI een NOVI-extra ofwel 
NOVEX), ook een programma zal starten voor Mooi Nederland.  
Dat is urgent en uitermate verheugend. Sinds het aantreden van Hedy d’Ancona, die dertig jaar 
geleden als eerste bewindspersoon een nationaal architectuurbeleid ontwikkelde, is er geen minister 
meer geweest die de ruimtelijke kwaliteit zo krachtig op de kaart zette. Het is urgent, omdat de 
ongekende omvangrijke verbouwing van ons land niet vanzelf oogstrelend wordt, maar juist een 
groot risico op blijvende ‘eyesore’ en landschapspijn meebrengt. Alertheid en stimulansen voor 
kwaliteit zijn zeer gewenst.  
 
Op het moment van dit schrijven is er over Mooi Nederland inhoudelijk nog niets bekend. De 
contouren van het programma zullen in juli worden gepresenteerd, tijdens de ‘ontwerpdag’ van de 
brancheorganisaties voor ruimtelijk ontwerp. Dat geeft ons de vrijheid om voor de vuist weg wat 
gedachten te spuien en suggesties te doen voor dat programma. Mooi Nederland is immers de 
corebusiness van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. 
De titel ‘Mooi Nederland’ drukt een wens uit. Een toekomst waar we naar verlangen. Een wervend 
perspectief, dat mobiliserend werkt. Er is verbeeldingskracht nodig om je een toekomst voor te 
stellen die voorbij een stapeling van bekende elementen reikt. Mooi Nederland verdient een 
krachtige beginselverklaring waarin dat mobiliserende verlangen naar een betere toekomst 
opgewekt wordt. 
In het pleidooi ‘Mooiwaarts’ heeft de FRK benadrukt dat ruimtelijke kwaliteit niet de resultante is van 
wetten en regels. Kwaliteit ontkiemt in de harten van mensen en wordt werkelijkheid als passie, 
visie, vakmanschap en daadkracht een relatie aangaan met de omgeving – de ontmoeting is cruciaal. 
Ruimtelijke kwaliteit is geen meetbaar ‘product’, maar het effect van een streven. Het succes van een 
programma als Mooi Nederland kan daarom niet afgemeten wordt aan de output, maar alleen aan 
de geleverde inspanningen op het terrein van kwaliteitsgovernance, ontwerpkracht, culturele 
innovatie e.d. Of die inspanningen ons land daadwerkelijk ‘mooier’ maken hangt af van de 
subjectieve beleving van schoonheid. 
Wie ruimtelijke kwaliteit wèl opvat als een product, en ‘schoonheid’ opvat als een feit in plaats van 
een opinie, loopt in de valkuil van het (conservatief) beschermen van het bekende en gekoesterde, 
en negeert een wezenskenmerk van het begrip ‘cultuur’, namelijk de voortdurende vernieuwing door 
inzet van creativiteit. 
 
Ruimtelijke kwaliteit, omgevingskwaliteit, bouwcultuur en brede welvaart 
De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit gebruikt in zijn naam het oeroude kwaliteitsbegrip dat in 1985 
voor de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening gemunt is als de combinatie van belevingswaarde, 
gebruikswaarde en toekomstwaarde.  
In de Omgevingswet heeft het kabinet expliciet afstand genomen van dat begrip, dat volgens 
sommigen te nauw verbonden was met de sociaaldemocratie. ‘Omgevingskwaliteit’ kwam ervoor in 
de plaats, waarbij een nadruk is gelegd op de invloed van fysieke ingrepen op de (fysieke en humane) 
omgeving, zonder dat het kwaliteitsbegrip in essentie is veranderd. Omgevingskwaliteit is hoofddoel 
van de wet geworden en in de Nationale Omgevingsvisie tot ‘nationaal belang’ verheven. Het ligt 
voor de hand dat Mooi Nederland aansluit bij dit begrip – zou er gekozen worden voor ‘ruimtelijke 
kwaliteit’, dan opent dat de weg voor exegeten om te veronderstellen dat het nieuwe programma 
zich niet primair zou richten op dat ‘nationale belang’. 
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Overigens is het kwaliteitsbegrip de afgelopen dertig jaar aanmerkelijk verrijkt met nieuwe inzichten 
voor een ‘Mooi Nederland’. Niet alleen is vanuit Davos het Kwaliteitssysteem voor Bouwcultuur 
ontwikkeld, waarin aan het Nederlandse 
begrippenkader ook nog een sociale 
component is toegevoegd en een aspect 
van governance (zie voor het 
kwaliteitssysteem het FRK-jaarverslag 
over 2020). De acht criteria uit het Davos 
Kwaliteitssysteem zijn ook voor Mooi 
Nederland heel bruikbaar. In eigen land 
doet tegenwoordig het begrip ‘brede 
welvaart’ opgeld. Dat begrip koppelt 
feitelijk ‘welzijn’ aan ‘welvaart’, en legt 
nadrukkelijk ook een relatie tot ‘welstand’ 
(namelijk een ruimtelijk en dus cultureel 
ontwerp-aspect). 
 
Verbreden 
Er is dus een noodzaak om Mooi Nederland niet te beperken tot de gebouwde esthetiek, maar om er 
een breed kwaliteitsprogramma van te maken. En juist omdat de inrichting van ons land alle 
departementen raakt, is het nodig dat het programma niet beperkt blijft tot een speeltje van Hugo 
de Jonge, dat de andere ministers naar believen kunnen overnemen of negeren. Mooi Nederland 
moet geen randvoorwaarde zijn van de grote transities, maar hoort thuis in het hart ervan. 
Ruimtelijke kwaliteit zou als dubbel-doelstelling opgenomen moeten worden in alle nationale 
programma’s waarmee we Nederland verbouwen: van het landelijk gebied via de 
hoogwaterbescherming en de woningbouw tot de energiestrategie. Afdwingbaar, en met grote 
regelmaat geagendeerd in het kabinetsberaad. 
Het voormalige programma Ruimte voor de rivier heeft het succes van zo’n dubbeldoelstelling wel 
aangetoond. 
 
Draagvlak 
De verbouwing van Nederland kan alleen op instemming rekenen als de noodzaak voor die 
verbouwing overal voldoende doorgedrongen is, en tegelijkertijd een verlangen wordt gewekt naar 
een toekomst die mooier en beter is. Er zijn kunstenaars en ontwerpers nodig die met hun 
creativiteit en verbeeldingskracht dat verlangen naar de toekomst aanwakkeren. 
Het is goed om te beseffen dat het werken aan een Mooi Nederland niet louter afhankelijk is van 
inspanningen van de overheid: we verbouwen Nederland immers samen, elk huishouden draagt er 
zijn steentje aan bij. Er is onder ondernemers en inwoners een groot ‘mentaal eigenaarschap’ nodig 
van de veranderingen die op stapel staan – wachten tot de overheid ons dat eigenaarschap oplegt is 
geen optie. Overigens voelen vooral jongeren een grote urgentie voor de vraagstukken die ons 
wachten. 
Het Rijk kan het draagvlak voor Mooi Nederland op diverse manieren ondersteunen: 

- Organiseer een Festival Mooi Nederland, met vooral veel ruimte voor kunstenaars en 

ontwerpers, liefst in aansluiting op een bestaand event, zoals de Dutch Design Week 

- Laat iedereen meedoen. Maak deelname aan de gewenste toekomst haalbaar voor iedereen 

– met grote of kleine stapjes, maar in elk geval een handelingsperspectief voor elke burger 

en elke onderneming. 

- Investeer in de maatschappelijke dialoog over omgevingskwaliteit en bouwcultuur tussen 

overheid, ondernemers en ontwerpers. 

- Investeer in onderwijs (primair, secundair en tertiair), gericht op de culturele aspecten van 

de noodzakelijke transities 
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- Blijf investeren in prijsvragen en voorbeeldplannen. De inzet van ontwerpkracht, voor het 

oplossend vermogen en de inspiratiekracht van de culturele en creatieve sector is nodig om 

vanuit het thans bekende, naar het verlangen, naar het nog onzichtbare ‘gewilde’ te komen. 

Bestendigen 
De ruimtelijke kwaliteit van ons land vraag om een lange adem. Een Mooi Nederland programma dat 
na deze (korte) kabinetsperiode weer wordt beëindigd heeft niet zo erg veel zin. 
Het IMPact-netwerk Bouwcultuur heeft onderling afgesproken om een tien jaar lange dialoog te 
voeren over het bereiken van omgevingskwaliteit. Het netwerk is prettig op weg, en organiseert elke 
twee jaar een nationaal evenement. Maar de continuïteit is niet gegarandeerd en de deelname is 
louter vrijwillig op basis van persoonlijk commitment. 
We stellen inmiddels vast dat de vrijblijvendheid eraf moet en dat de dialoog bestendigd moet 
worden. We hebben een SER-model voor ogen, waar overheid en samenleving voortdurend overleg 
voeren over de implicaties voor de ruimtelijke kwaliteit van steeds nieuwe urgenties (nu is het 
klimaat, energie, stikstof en bouwen, straks gaat het over migratie, distributieland, mobiliteit, 
krimpgebieden, segregatie etc.). De Bouwcultuur-criteria zouden de agenda kunnen vormen, en de 
dialoog moet beslist consequenties hebben voor de deelnemers: ook de afspraken die de sociale 
partners maken in de SER zijn niet vrijblijvend. Afspraken over het compenseren van CO2-uitstoot, de 
implicaties van het NOVI-principe ‘gij zult niet afwentelen’ of de reductie van veestapel en luchtvaart 
om stikstofruimte voor de bouw te creëren zijn onderwerpen waarover de ‘ruimtelijke partners’ in 
dit nieuwe overlegorgaan bindende afspraken kunnen maken.  
Daarbij is overigens grote behoefte aan een 
kennisinstituut dat (wetenschappelijk) expertise over 
kwaliteitsgovernance bezit. Onze Federatie Ruimtelijke 
Kwaliteit heeft wel de ambitie, maar beslist niet de 
capaciteit en omvang om deze rol te kunnen vervullen. 
Het gaat om expertise en advies over de vraag hoe je 
het best een Q-team, Inspiratie-team etc. kan inrichten 
en op welke schaal en met welk mandaat, in welke 
gevallen een prijsvraag of juist een ontwerpend 
onderzoek een goed idee is en hoe je dat dan 
organiseert. 
Dit laatste raakt overigens ook aan de ontwerp 
opleidingen. Er is veelvuldig aandacht voor 
constructieberekeningen, voor materialen en voor 
verhoudingen, maar nog onvoldoende voor 
governance-vragen, voor een principe als ‘bodem en 
water leidend’, voor participatie die leidt tot ‘mentaal 
eigenaarschap’ in de omgeving en voor de processen 
die de Omgevingswet aanbiedt. Kortom: ‘ontwerpen 
met ruimtelijke kwaliteit’ wordt als vak aan de 
universiteiten, academies en hogescholen gemist.  
 
Waarborgen 
De opvatting dat het bij ruimtelijke kwaliteit primair gaat over de inspanning die geleverd wordt om 
de kwaliteit te bereiken, en minder om een meetbaar resultaat, hebben gevolgen voor de 
governance van het kwaliteitssysteem. Men kan in wet- en regelgeving geen schoonheid eisen. Men 
kan wel een proces vormgeven, waarin kwaliteit voortdurend wordt nagestreefd, en waarin men zich 
over die inspanningen verantwoordt.  
Dat gebeurt momenteel onvoldoende. Omgevingskwaliteit is een tandeloze tijger. Wie geen werk 
maakt van het hoofddoel van de wet of van het ‘nationale belang’ van omgevingskwaliteit kan door 
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niemand op de vingers worden getikt – niet door een inspectie, niet door een hogere overheid, en 
evenmin door een rechter of een actiegroep.  
Het enige, facultatieve, element in de wet is de figuur van de gemeentelijke adviescommissie, die kan 
adviseren over de kwaliteitsambities die een gemeente (opnieuw: facultatief) in het Omgevingsplan 
en de Omgevingsvisie heeft vastgelegd. Een eerste stap om dit minder vrijblijvend te maken zou een 
verantwoordingsplicht kunnen zijn: als het doel zelfs tot nationaal belang verheven is, dan mag je als 
overheid van de provincies en gemeenten vragen om zich periodiek te verantwoorden over de 
inspanningen die ze op dit terrein leveren. 
Een tweede Rijksrol zou kunnen bestaan in hulp (bv. in de vorm van onderzoek, voorbeeldplannen 
e.d.) bij het betekenisvol opstellen van lokaal en provinciaal kwaliteitsbeleid. Hoe ziet een 

omgevingsplan eruit als kwaliteit 
daarin centraal staat? De onmacht 
van gemeenten en van hun 
adviesbureaus op dit terrein is 
groot, mede door de nieuwe 
wetgeving en de overaccentuering 
van de digitalisering. Overigens 
verdienen de gemeenten die 
ondanks alles wèl werk maken van 
kwaliteitsgovernance en een brede 
gemeentelijke kwaliteitscommissie 
inzetten, daarvoor wel de nodige 
waardering. Tot dusverre hebben 
bewindslieden alleen pluimen 
uitgedeeld aan de schaarse 
gemeenten die de 
welstandscommissies hebben 

afgeschaft, of gebieden welstandvrij maakten: ze werden als kampioenen van deregulering 
neergezet. De afgelopen decennia is vanuit het Rijk rechtstreeks of indirect ingegrepen in het 
gemeentelijke instrumentarium voor integrale ruimtelijke kwaliteit – bijvoorbeeld door het van 
rijkswege opgelegde vergunning vrije bouwen op achtererven. Mooi Nederland is een goede 
gelegenheid om aan die trend een eind te maken. 
Een derde rol van het Rijk kan bestaan in het operationaliseren van de drie NOVI-principes. 
“Aansluiten bij de lokale identiteit en kwaliteit” is als principe wellicht het minst moeilijk vorm te 
geven – erfgoedbeleid legt er de basis voor, maar ook het serieus nemen van de waterstromen en de 
bodemgesteldheid horen bij dit principe. Lastiger is al het operationaliseren van “bij voorkeur 
opgaven aan elkaar koppelen”. Een suggestie zou de vorming van een revolverend fonds kunnen zijn, 
waarin bijdragen worden gestort van monofunctionele projecten en een premie wordt gegeven op 
multifunctionele projecten. Maar het meest weerbarstig lijkt het Novi-principe “afwentelen 
voorkomen”. Ook hier is een prijsinstrument (zoals een CO2-heffing en een premie op hergebruik en 
recycling) wellicht het beste. 
 
Kwaliteitscommunity 
Het ligt mede op de weg van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en van het College van Rijksadviseurs 
om de kwaliteitsadviseurs die er zijn te verenigen in een Kwaliteitscommunity: de lokale adviseur 
erfgoed, duurzaamheid en welstand, stedenbouw en ruimtelijke kwaliteit, de stadsbouwmeesters, 
provinciale bouwmeesters, rijksbouwmeesters, de Q-teams en Inspiratieteams zijn in hoge mate 
autonoom aan het werk met een specifieke opdracht en brengen hun adviezen (meestal nog) niet in 
relatie tot de adviezen van andere kwaliteitsadviseurs. Het is tijd dat de kwaliteitsadviseurs hun werk 
als een vak presenteren in plaats van een bijverdienste naast hun hoofdwerk. Daar hoort ook een 
wetenschappelijke reflectie bij. 
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Een nog onopgelost vraagstuk is daarbij de kwaliteitssturing op regionaal niveau. Door het ontbreken 
van een slagvaardige overheid op het schaalniveau waar de grote transities moeten worden 
aangepakt – de regionale schaal – zijn op dat schaalniveau ook de kwaliteitsmechanismen heel zwak. 
Deze waarneming sluit aan bij een algemenere observatie.  
Een grote belemmering voor Mooi Nederland is het ontbreken van expertise en capaciteit bij 
nagenoeg alle overheden. Het is een grote handicap dat de denkkracht en ontwerpexpertise die 
vroeger aanwezig waren bij het Ruimtelijk Planbureau en de Dienst Landelijk Gebied, nu ontbreken. 
Niet alleen bij het Rijk, maar ook bij provincies en gemeenten zijn nauwelijks nog ontwerpers in 
dienst. Het capaciteitsprobleem speelt niet alleen op het terrein van ruimtelijke ordening, maar ook 
voor erfgoed, bouwtoezicht, duurzaamheid en ecologie. Onwetendheid zorgt voor grote problemen 
(zoals het afgraven van de Stelling van Amsterdam door een naïeve ondernemer die last had van die 
bult zand). Er zijn erfgoed-ambtenaren die met het volgen van één dagcursus van de 
Erfgoedacademie hun jaarcapaciteit voor erfgoed hebben opgesoupeerd – en zij moeten adviseren 
over betekenisvol erfgoedbeleid in het omgevingsplan. Aanbestedingsprocedures zijn een groot 
obstakel voor kwaliteitsopdrachten, zowel vanwege de gekmakende bureaucratie ervan als vanwege 
de ‘onmeetbaarheid’ van de weerloze waarden. Kortom: een versterking van de kennis, de capaciteit 
en de uitvoeringskracht van overheden is ook voor het realiseren van Mooi Nederland een onmisbare 
investering. 
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2 Activiteiten van de Federatie  
 
De vereniging van kwaliteitsadviseurs 
De Federatie is een vereniging van lokale kwaliteitsadviseurs en van de organisaties die hen 
faciliteren (gemeenten, regionale welstands- en monumentenorganisaties). De omstandigheden voor 
deze groepen professionals zijn ingrijpend aan het veranderen, zowel door maatschappelijke 
ontwikkelingen als door veranderde wet- en regelgeving. De Federatie verwacht dat de behoefte aan 
onafhankelijke kwaliteitsadvisering onverminderd blijft, maar dat de variatie in type advisering de 
komende jaren zal toenemen. Supervisoren, stadsbouwmeesters, kwaliteitsteams, integrale en 
sectorale gemeentelijke adviesinstanties, regionale adviesorganen, provinciale bouwmeesters en 
inspiratiecolleges zullen de arena vormen. En hun aandachtsveld wordt breder: naast erfgoed en het 
uiterlijk van bouwwerken gaat het over duurzaamheid en energieopwekking, over natuurinclusief 
bouwen, over stedenbouw en landschapsontwerp, over de vormgeving van infrastructuur en over 
participatie. 
In dit veranderende veld is het zaak dat de Federatie alert en actueel blijft, om te garanderen dat 
ruimtelijke kwaliteit als belangrijk maatschappelijk onderwerp op de agenda blijft en in de lokale en 
regionale praktijk op professionele wijze handen en voeten krijgt. In het volgende hoofdstuk wordt 
beschreven hoe de Federatie zich, als organisatie, op die nieuwe werkelijkheid voorbereidt.  
 
Ook in 2021 heeft de Federatie zijn activiteiten gericht op de leden en daarnaast activiteiten 
ontplooid die een extern effect beoogden. Dat is in overeenstemming met de beleidsvisie “Actueler 
dan Ooit” uit 2019, waarin de Federatie beschreven is als een organisatie op ‘twee benen’: naast 
activiteiten die direct gericht zijn op het faciliteren van onze leden, ontplooit de Federatie activiteiten 
gericht op het publieke belang van een goede ruimtelijke kwaliteit. Dat gebeurde een groot deel van 
het afgelopen jaar overigens met een gemankeerd personeelsbestand; mede daardoor gaf 2021 een 
minder actief beeld dan 2020.  
In dit hoofdstuk beschrijven we achtereenvolgens de Federatieprogramma’s Mooiwaarts en 
Nationale Dialoog Bouwcultuur en daarna de overige projecten en activiteiten.  
Het programma Mooiwaarts richt zich op alle activiteiten die in het kader van de implementatie van 
de Omgevingswet worden verricht. In het programma Nationale Dialoog Bouwcultuur komen de 
activiteiten samen die de Federatie, veelal samen met anderen, uitvoert in het licht van de Verklaring 
van Davos over een hoogwaardige Baukultur.  

Programma Mooiwaarts 

Mooiwaarts 
Onder het programma ‘Mooiwaarts’ verenigt de Federatie alle activiteiten die zich richten op de 
invoering van de Omgevingswet: de beleidsvoorbereiding, de installatie van kwaliteitsadviseurs, 
begeleiding van de nieuwe manier van advisering en 
dergelijke. 
Het initiatief Mooiwaarts, dat in 2012 startte met een 
“pleidooi voor een waardevolle leefomgeving”, bereikte 
in 2017 een mijlpaal met de publicatie van het 
Schetsboek voor een omgevingsplan op kwaliteit.  Het 
betreft een schets van de manier waarop het nieuwe 
instrument Omgevingsplan gebruikt kan worden om de 
ambities van “een goede omgevingskwaliteit” handen en 
voeten te geven in de geest van de Omgevingswet. Een 
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volgende mijlpaal heeft betrekking op het advieswerk door commissies: omdat de Omgevingswet 
niet voorziet in overgangsrecht van het oude stelsel van kwaliteitsadvisering naar het nieuwe, 
moesten de gemeenten zich in 2021 voorbereiden op de instelling van een nieuwe, liefst integrale, 
gemeentelijke adviescommissie voor omgevingskwaliteit.  
Op initiatief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en met enthousiaste steun van de Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en de gemeente Amsterdam schreven José van Campen en Wim Mulder in februari 2020 de 
Handreiking voor Adviesstelsel Omgevingskwaliteit.  
De commissie kan een brede adviestaak krijgen, de Tweede Kamer heeft daar zelfs op aangedrongen. 
De handreiking gaat in op de verschillende keuzemogelijkheden die een gemeente heeft. In vijf 
stappen kan een gemeente zorgen dat het huidige stelsel ‘Omgevingswetproof’ wordt gemaakt. In 
twee aanvullende stappen kan een gemeente zijn adviesstelsel door ontwikkelen in de geest van de 

Omgevingswet: breder en vroeger in de 
processen. Daarvoor worden vier adviesrollen 
onderscheiden. De essentie van het nieuwe stelsel 
is samenhang in die adviesrollen.  
De handreiking werd in september 2020 gevolgd 
door een tweede deel, die een modelverordening 
bevat op de gemeentelijke adviescommissie, en 
die door de VNG is opgenomen in de serie officiële 
modelverordeningen1. Omdat inmiddels de 
invoeringsdatum van de wet (opnieuw) was 
uitgesteld – eerst tot 1 juli 2022, daarna tot 1 
januari 2023 – hebben gemeenteraden ruim 

voldoende tijd om de verordening vast te stellen en een commissie conform het nieuwe stelsel te 
installeren.  
 
Mandatering of delegatie van benoeming commissieleden  
In de loop van 2021 ontstond onder juristen twijfel over de vraag of in het nieuwe stelsel de leden 
van de gemeentelijke adviescommissie per se door de gemeenteraad moeten worden benoemd, 
zoals we in de handreiking en de modelverordening hadden geschreven, of dat het ook mogelijk is 
dat de raad die bevoegdheid delegeert aan het college van burgemeester en wethouders. 
Voortschrijdend inzicht bracht de Federatie, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de VNG ertoe hun 
standpunt aan te passen.  
De algemene delegatiebevoegdheid uit de Algemene Wet Bestuursrecht (art. 10.3) en uit artikel 156 
van de Gemeentewet bepalen dat de raad zijn bevoegdheden mag overdragen aan het college – 
tenzij de aard van de betreffende bevoegdheid zich daartegen verzet. 
Dat laatste is het geval bijvoorbeeld bij het vaststellen van een verordening of van de begroting en 
jaarrekening. Volgens de juristen is de benoeming van een gemeentelijke adviescommissie niet zo’n 
zwaarwegend geval. 
Voor de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is van belang dat de commissie in vrijheid kan adviseren over 
een goede omgevingskwaliteit van concrete vergunningaanvragen, gebaseerd op het gemeentelijke 
beleid, ook als het advies in een specifiek geval niet overeenkomt met de wens van het college van b 
en w. Het is daarom van belang dat de commissie gelegitimeerd is door de gemeenteraad, en dat 
zowel de commissie als het college verantwoording afleggen over de werkzaamheden aan de raad. 
Het is daarom de gemeenteraad die de adviescommissie moet instellen, zoals in de wet is bepaald. 
Om praktische reden kan, wat de Federatie betreft, de benoeming van de leden gedelegeerd worden 
aan het college zolang de raad maar de bevoegdheid houdt om die delegatie weer in te trekken 
wanneer er twijfels rijzen over de samenstelling of de onafhankelijke positie van de adviescommissie. 

 
1 links naar alle documenten betreffende de modelverordening staan hier: 
https://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/nieuws/item?id=724  

https://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/nieuws/item?id=724
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OQ in het OP 
De Omgevingswet plaatst omgevingskwaliteit (o.q.) in het hart van het stelsel, maar biedt uiterst 
weinig instrumentarium om die kwaliteit afdwingbaar te maken. De wet vraagt fundamenteel andere 
regels dan de oude Wet ruimtelijke ordening en de Wabo. De nieuwe wet veronderstelt een grotere 
verantwoordelijkheid voor de publieke zaak, ook van (private) investeerders; dat ambtenaren hun 
gedrag aanpassen; om samenhangen in de besluitvorming en de beoordeling van initiatieven. Niet 
simpel afvinken van alle deelaspecten. De wet vraagt om flexibeler regels, en om uiterste 
transparantie bij het afwegen van alle belangen. 
Hoe moet je dat doen? Niemand die het weet. De rijksoverheid blijft erg stil. Het Rijk heeft zelf 
evenmin gezorgd dat aantasting van het Nationaal Belang van Omgevingskwaliteit gestraft kan 
worden met een sanctie. En gemeenten is weliswaar een zorgplicht opgelegd voor diezelfde 
kwaliteit, maar juridisch afrekenen als ze hun plicht aan hun laars lappen zal uitermate moeilijk 
worden. 
De gemeente Haarlemmermeer oefent samen met de kwaliteitsorganisatie Mooi Noord-Holland, hoe 
de kwaliteitsambities uit de omgevingsvisie te vertalen in het omgevingsplan. Zij dichten het gat 
tussen visie en planregels door een beleidsnota van omgevingskwaliteit op te stellen plus tien 
gouden regels te benoemen, die bij alle beoordelingen ook juridisch bindend zijn. ‘Opvallen mag 
alleen in positieve zin’, is zo’n regel. En ‘Mensen in de omgeving hebben een rol’. 
Haarlemmermeer is een voorbeeld van een gemeente die het revolutionaire karakter van ‘sturen op 
omgevingskwaliteit’ innovatief vormgeeft, en Mooi Noord-Holland is één van de weinige organisaties 
of adviesbureaus die gemeenten daarin ondersteunt. 
De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit heeft het Rijk in het najaar van 2021 opgeroepen om de helpende 
hand te bieden, in de vorm van een onderzoeksprogramma of voorbeeldplannen opdat de papieren 
tijger van omgevingskwaliteit een bijtertje kan worden.  
 

 
 
Protocol second opinion toe aan herziening 
Als gevolg van de Omgevingswet is ook het al wat oudere protocol voor second opinons over 
welstandsadviezen aan herziening toe. Het protocol is gebaseerd op een advies op basis van de 
welstandsnota. Het is minder geschikt voor adviezen waarvoor geen expliciete beoordelingscriteria 
bestaan, bijvoorbeeld over erfgoed of over omgevingskwaliteit. Ook in situaties waarin geadviseerd 
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wordt vóórdat er een beschikking op de vergunningaanvraag is, is het protocol niet geschikt. En juist 
dit zal gebruikelijker worden onder de Omgevingswet. 
Wat gebeurt er als in een second opinion die meerwaarde-afweging ter discussie wordt gesteld? Of 
in het algemeen: als de afspraken uit de vroegere fasen van de advisering ter discussie worden 
gesteld? En wat is de positie van de second opinion in een samenhangend adviesstelsel, waarin 
ambtelijk adviseurs, supervisors, stadsbouwmeesters, kwaliteitsteams en adviescommissie 
samenwerken (en elkaar hopelijk niet tegenspreken)? 
Om de situatie in dit nieuwe stelsel te bespreken en het protocol aan te passen aan de conclusies is 
in de zomer van 2021 een werkgroep van Federatieleden bijeengeroepen, die onder leiding van 
extern adviseur José van Campen dit onderwerp op zich heeft genomen.  
 
Mooiwaartstrofee  
De gemeente Noordenveld heeft op 24 juni 2021 de Mooiwaarts wisseltrofee ontvangen. Wethouder 
Henk Kosters nam de prijs in ontvangst van atelierleider Team Ruimtelijke Kwaliteit en 
stedenbouwkundige Tim Willems-Kruize van stichting Libau. De gemeente Noordenveld krijgt de 

wisseltrofee omdat zij kiest voor ruimtelijke 
kwaliteit als rode draad in beleid passend 
bij de hedendaagse behoeften en 
ontwikkelingen in de maatschappij. De 
instrumenten die ingezet worden, nemen 
de karakteristieken van de omgeving als 
vertrekpunt. Dit geeft enerzijds aanvragers 
de ruimte voor initiatieven en anderzijds de 
gemeente handvatten om te sturen op 
ruimtelijke kwaliteit. De instrumenten 
krijgen extra glans doordat zij zijn gemaakt 
met bewoners en andere stakeholders. De 
gemeente Noordenveld laat zien dat het 
mogelijk is om relatief snel met elkaar te 
komen tot omvorming van beleid waarin 

zorgvuldigheid, continuïteit en compleetheid trefwoorden zijn én waarmee een grote stap wordt 
gezet om de doelen van de Omgevingswet waar te maken.  
De Mooiwaarts wisseltrofee wordt onregelmatig, ongeveer twee keer per jaar, uitgereikt aan iemand 
die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de vernieuwing van het ruimtelijke kwaliteitsbeleid. De 
trofee bestaat uit een neutraal oppervlak, waar elke volgende trofee-winnaar een nieuw 
bouwsteentje aan bijdraagt. Na vijftien winnaars vormt de gevulde ‘maquette’ het beeld van een 
gezamenlijk gegroeide, veelkleurige omgeving. Eerdere winnaars van de wisseltrofee: Dennis Straat, 
wethouder van Zaanstad, wethouder Lucas Mulder en team, Staphorst en wethouder Piet van 
Leenen, Hoeksche Waard.  

Programma Nationale Dialoog Bouwcultuur 

Met de Nationale Dialoog Bouwcultuur is de Federatie in 2020 samen met anderen een programma 
gestart dat ruimtelijke kwaliteit in het hart van het ruimtelijke beleid terug moet brengen. Een 
aantrekkelijk Nederland moet het hoofddoel worden van de grote transities waarmee ons land 
ingrijpend verbouwd gaat worden. Aan de basis van dit programma ligt de Verklaring van Davos over 
Baukultur uit 2018, waaronder ook de handtekening staat van het Nederlandse kabinet, en dat een 
integrale verbetering van de ruimtelijke kwaliteit beoogt.  
Op de bijeenkomst op 5 maart 2020 hebben ca. 25 individuen uit uiteenlopende sectoren van de 
maatschappij afgesproken een tien jaar lange zoektocht te ondernemen naar een betere manier om 
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gezamenlijk te werken aan goede omgevingskwaliteit. Aan de toekomst die we wensen. Zoals Paul 
Gerretsen (Vereniging Deltametropool en een van de initiatiefnemers van dit netwerk van 25) het 
formuleerde: ‘Een breed gedragen, maatschappelijk pact om samen te handelen’. Een afspraak om 
impact te maken en de komende jaren gezamenlijk op te treden als professionele 
belangenbehartigers van ruimtelijke kwaliteit in gebouwd Nederland én in de open ruimte, want juist 
die is extra kwetsbaar in tijden van transities. 
 
Oefenen in ontwerpend onderzoek 
Dit IMPact-netwerk is enkele keren in kleine kring en plenair bijeengeweest. De behoefte is ontstaan 
om niet alleen met elkaar te spreken, maar ook om te oefenen: het koppelen van de thematiek uit de 
grote transities (energie, klimaat, biodiversiteit, wonen, participatie/governance aan ontwerpkracht 
en onderzoek) in overzichtelijke praktijksituaties. Er zijn vanuit het netwerk vier projecten 
aangedragen waarin geoefend zou kunnen worden met de nieuwe manier van samenwerken: 
respectievelijk de RIA (Regionale Investeringsagenda) voor Breda e.o.; project De Eeuwige Bron voor 
het veiligstellen van drinkwaterproductie op de Sallandse Heuvelrug; de ruimtelijke kwaliteit van de 
Regionale EnergieStrategie (RES) in het Groene Hart; project ‘Green Zone’ waarin een radicaal andere 
manier van samenwerken tussen bouwpartijen in een gebiedsontwikkeling wordt ontwikkeld. 
Voor de eerste twee projecten (RIA Breda en Eeuwige Bron) is met succes een beroep gedaan op de 
Voucherregeling ontwerpend onderzoek van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie, en is 
door de initiatiefnemer een connectie gelegd met een andere deelnemer in het IMPact-netwerk en 
met gebiedspartijen. De twee andere initiatieven wachten nog op een goede aansluiting bij 
gebiedseigenaren. 
 
De succesfactor van Nederland in transitie 

Gehinderd door lockdowns en corona-perikelen bleek het 
lastig om fysieke ontmoetingen te organiseren met het 
IMPact-netwerk. Dat gold zowel voor 2020 als voor 2021.  
Maar de digitale wereld leverde er een redelijk surrogaat 
voor. Voor het IMPact-netwerk organiseerden de Federatie en 
de Vereniging Deltametropool in april, in het Van Gogh 
Nationaal Park en tijdens de slotdag van de 
Landschapstriënnale een lezing met aansluitend 
rondetafelgesprek en daarna digitale dialoog. Op een winderig 
oud fabrieksterrein hield Marinke Steenhuis een schitterende 
lezing over haar onderzoek ‘Rijk als Rentmeester’, waarin ze 
de succesfactoren op een rijtje heeft gezet van een aantal 
grote rijksprojecten. In gesprek met stedenbouwkundige 
Sandra van Assen en met Riëtte Bosch (strategisch adviseur bij 
het Rijksvastgoedbedrijf) werd onderzocht waarom de manier 
van werken die tot het succes van Ruimte voor de Rivier, 

Kustwerk Katwijk of de A2-tunnel bij Maastricht hebben geleid, geen standaard zijn in de werkwijze 
van het Rijk bij nieuwe projecten. 
 
Davos Baukultur Kwaliteitssysteem 
In mei 2021 werd ons vanuit de groep die de Verklaring van Davos over bouwcultuur heeft opgesteld, 
een nieuw belangwekkend document aangereikt: het Davos Baukultur Kwaliteitssysteem. Het begrip 
bouwcultuur wordt in dat document afgemeten aan acht criteria, die samen het hele speelveld van 
de ruimtelijke inrichting bepalen, zowel de natuurlijke, fysieke, sociale, mentale en financiële 
factoren die een rol spelen bij een goede omgevingskwaliteit. De acht criteria: 

 samenwerking en heldere taakverdeling / governance 
 betaalbaarheid en verdienvermogen 
 functioneel (dus ook bereikbaar, met ruimte voor ontplooiingskansen) 
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 duurzaam, gezond, veilig, volhoudbaar 
 iedereen doet mee – geen discriminatie, maar 

samenwerking en ontmoeting, participatie 
 rekening houdend met de context (erfgoed, ondergrond, 

natuurlijke hulpbronnen, zichzelf verklarend ontwerp) 
 sense of place – ‘thuisvoelen’, mentaal en financieel 

eigenaarschap 
 schoonheid, culturele inspanning, esthethiek 

De criteria zijn aangevuld met een serie ‘assessment’-
formulieren die helpen om een bepaalde plek, een afgerond 
bouwproject of een voornemen te beoordelen op de mate 
waarin aan deze criteria wordt voldaan. 
Deze acht Davos-criteria zullen betrokken worden bij de 
beoordeling van de hierboven genoemde projecten van ‘ontwerpend onderzoek’. 
 
De activiteiten in het kader van de Nationale Dialoog Bouwcultuur en het IMPact-netwerk vragen 
relatief veel capaciteit van de directies van Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Vereniging 
Deltametropool, die wekelijks overleg hebben over de voortgang van de projecten. Zij worden 
daarbij uiterst effectief ondersteund door Dorien de Voogt. Al dit werk is mede mogelijk gemaakt 
door bijdragen van de ministeries van OCW en BZK, in het kader van het programma ‘ONS 
Landschap’, en het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp, waarin de Nationale Dialoog Bouwcultuur 
als voorbeeldproject is genoemd. 

Projecten  

Team Duurzame Ruimtelijke Kwaliteit 
Begin 2020 is in samenwerking met Mooi Noord-Holland een bijeenkomst georganiseerd voor de 
achterban van de Federatie en medewerkers van het ministerie van BZK over advisering over 
ruimtelijke kwaliteit en energietransitie. Het is de start van het Team Duurzame Ruimtelijke Kwaliteit, 
waarin leden uit regionale organisaties en van gemeentelijke commissies deelnemen. Door Corona is 
de verkenning pas voortgezet in de zomer van 2021. Tijdens enkele bijeenkomsten is door leden van 
dit TDRK gesproken over verschillende wensen, verwachtingen en behoeften, de gebruikte definities 
én een mogelijke werkagenda. 
Onze leefomgeving zal de komende decennia flink veranderen, zowel qua gebruik als qua uitstraling. 
Als samenleving bewegen we naar een meer volhoudbaar model op alle fronten van het leven. Van 
adviseurs ruimtelijke kwaliteit – en vele anderen – vraagt dit om het aanleren van nieuw gedrag én 
om dat gedrag in de praktijk te brengen. Hoe kunnen en zelfs móeten we in ons vakgebied bijdragen 
aan duurzaamheidsdoelen zoals in het Klimaatakkoord van Parijs?  
FRK en TDRK zijn ‘van de leden voor de leden’. TDRK is geen vrijblijvende praatclub maar wil echt 
verschil maken voor de hele achterban. Dat kan alleen als de leden zich committeren, 
verantwoordelijk voelen en minstens voor één activiteit per jaar een actieve rol op zich nemen. 
De werkzaamheden in 2021 mondden uit in een werkplan van het TDRK voor 2022. Tim Vredeveld 
(medewerker van Het Oversticht) heeft zich opgeworpen als trekker van het TDRK voor 2022. Als 
eerste activiteit wordt gewerkt aan een film over de onlosmakelijke relatie tussen duurzaamheid en 
ruimtelijke kwaliteit, bedoeld voor raadsleden en wethouders (als opdrachtgevers van de lokale 
adviescommissies), voor de leden van die commissies en voor lokale duurzaamheidsinitiatieven. 
 
Omgeving Monument 
In de Omgevingswet is bepaald dat activiteiten in de omgeving van een monument het monument 
niet mogen aantasten, in aanzien en waardering. Ook mogen Omgevingswet-activiteiten het karakter 
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van het beschermde gezicht niet aantasten. Het omgevingsplan kan regels bevatten om uitvoering te 
geven aan deze nieuwe bepaling, die voortvloeit uit Europese afspraken. Sinds het welstandsbeleid 
facultatiever is geworden, dwingt deze internationale afspraak tot het doordenken van het 
beleidsinstrumentarium. 
Het Gelders Genootschap onderzoekt, met steun van collega-organisaties, gemeenten en de 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed hoe het instrumentarium voor deze eis ontwikkeld kan worden. De 
Federatie is als nationale organisatie betrokken bij het onderzoek. Het project is nog niet afgerond. 
 
Inspiratieteam IJsselmeergebied 
Op verzoek van de werkgroep Omgevingskwaliteit IJsselmeergebied van Bestuurlijk Platform 
IJsselmeergebied heeft de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit advies uitgebracht over de beste manier 
om een inspiratieteam voor het IJsselmeergebied in te richten. Het BPIJ – een 
samenwerkingsverband van Rijk, provincies, gemeenten en diverse organisaties – heeft ambitieuze 
kwaliteitsdoelen geformuleerd. 
Met steun van gerenommeerde experts heeft het Federatieteam in januari 2021 een advies 
opgesteld. Bart Krol, adviseur fysieke leefomgeving voor diverse overheden en lid van het Kernteam 
van de Federatie; Hilde Blank, eigenaar BVR-adviseurs en stadsbouwmeester van Leiden; Dorien de 
Wit, organisatieadviseur De Beuk; Peter Veenstra, landschapsarchitect LoLa; Joost Zonneveld, 
hoofdredacteur gebiedsontwikkeling.nu hebben de Federatiemedewerkers geholpen en 
geïnspireerd. 
Drie succesfactoren zijn in het onderzoek geïdentificeerd voor een goede kwaliteitsgovernance:  

 Factoren gekoppeld aan het verhaal van de plek (geheugen, lokale identiteit, eigenaarschap, 

participatie) 

 Factoren gekoppeld aan het proces (doel, kader, urgentie, kwaliteitsborging, communicatie) 

 Factoren gekoppeld aan de ‘bouwcultuur’ (cultuur van werken, creativiteit en nieuwe 

combinaties = ontwerpkracht, participatie, eigenaarschap, sociaal-emotionele factor) 

Daarnaast zijn vijf principes benoemd, 
die voor een goede positie en rol van 
een inspiratieteam onmisbaar zijn:  

1. Mandaat 
2. Van en voor partners 
3. Handelingsperspectief 
4. Zeggingskracht door inhoud en 

verbinding 
5. Leren en ontwikkelen 

 
Het is gewenst om in zo’n team 
verschillende disciplines samen te 
brengen: kennis van ruimtelijk ontwerp 
en -onderzoek, kennis van gebiedsprocessen en van governance, ervaring met participatie en met 
nieuwe vormen van collectief eigenaarschap (commons) en kennis van cultureel ondernemerschap.  
Tenslotte is geadviseerd over de financiële en organisatorische aspecten die randvoorwaardelijk zijn 
voor een serieus systeem van kwaliteitsinspiratie en -bevordering.  
 
Verduurzaming van beschermde stadsgezichten 
In de zomer van 2021 werd de Federatie benaderd door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, in verband 
met de advisering over duurzame energievoorziening, isolatiemaatregelen en maatregelen om 
wijken van het gas af te halen. In de adviespraktijk van de Rijksdienst is geen duidelijke lijn te 
ontdekken over het toestaan of weigeren van vergunningen voor de verduurzaming in beschermde 
stadsgezichten, en ook in de advisering door lokale adviescommissies is veel variatie te zien. 
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De RCE heeft de Federatie gevraagd om te inventariseren op welke manier er door de lokale 
adviescommissies over verduurzaming in beschermde stadsgezichten is geadviseerd en of er 
voorbeelden te vinden zijn die elders wellicht navolging verdienen. 
De Federatie heeft (in overleg met enkele leden 
en met adviseur José van Campen) met een 
tegenbod op deze vraag gereageerd. Voor de 
Federatie is de vraag interessant op welke 
specifieke manier beschermde stadsgezichten 
kunnen bijdragen aan de verduurzaming, 
terwijl de verduurzaming tegelijkertijd het 
karakter van het beschermde gezicht versterkt. 
Een voorbeeld: het Agneta-park in Delft is 
gebouwd op initiatief van de directie van Gist 
Brocades. Verduurzaming van deze bijzondere 
wijk zou deze band tussen woningen en 
industrie kunnen herstellen door op expliciet-
zichtbare wijze gebruik te maken van industriële restwarmte.  
Op een dergelijke manier worden opgaven gekoppeld (verduurzaming en moderne erfgoedzorg). Dat 
vraagt echter om een grondige studie van het karakter van de diverse stadsgezichten enerzijds, en de 
ontwikkeling van ontwerprichtlijnen en innovaties anderzijds.  
In de loop van 2021 is besloten om in 2022 te starten met een kortlopend bescheiden onderzoek, 
door de Federatie aangemerkt als ‘nul-meting’, waarin de huidige adviespraktijk voor 
verduurzamingsmaatregelen in beeld wordt gebracht. Uit die nulmeting kunnen conclusies volgen 
voor een vervolgonderzoek, dat een inventarisatie van de karakteristieken van gezichten omvat en 
de ontwikkeling van ontwerprichtlijnen voor verduurzaming.  

Overige activiteiten 

Lobby-activiteiten 
Een essentiële kerntaak van de Federatie is het bewaken en bevorderen van goede 
randvoorwaarden, waarbinnen lokale overheden de ruimtelijke kwaliteit kunnen borgen. En lobby, 
dus, voor een nationaal klimaat waarin aandacht voor ruimtelijke kwaliteit vanzelfsprekend is. Dat 
vraagt om een voortdurende alertheid ten aanzien van nationale wet- en regelgeving die invloed 
heeft op (het beleidsinstrumentarium voor) ruimtelijke kwaliteit.  
In 2020 richtte de lobby zich met name op de verkiezingen en de kabinetsformatie, en werden 
contacten gelegd met de nieuw verkozen leden van de Tweede Kamer.  
 
Beeldspraak met R. van der Schaaf en A. Nijenhuis 
In vervolg op de succesvolle online video-discussie tussen Esther Agricola (voorzitter cie. Voor 
Welstand en Monumenten Rotterdam) en Francesco Veenstra (voorzitter BNA) in december 2020, 
heeft de Federatie op 4 maart 2021, samen met de Bond van Nederlandse Stedenbouwkundigen 
BNSP opnieuw een video-discussie georganiseerd. 
Aanleiding was ditmaal een kritische opiniebijdrage in Trouw van Roeland van der Schaaf 
(wethouder Groningen) en Hein de Haan (wethouder Leeuwarden) in Dagblad Trouw over de 
Omgevingswet, en met name over de gebrekkige regulering van het begrip ‘omgevingskwaliteit’. Van 
der Schaaf ging online in discussie met Arjan Nijenhuis, beleidsambtenaar bij het ministerie van BZK. 
Het gesprek, onder de titel ‘vragen bij de koffie over de Omgevingswet’ werd geleid door Jacqueline 
Tellinga, bestuurslid BNSP. 
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Kabinetsformatie 
In een uitvoerige brief aan informateur Herman Tjeenk 
Willink bepleitte de Federatie het centraal stellen van 
‘omgevingskwaliteit’ als overkoepelend doel van de 
verschillende ingrijpende transities waar ons land de 
komende kabinetsperiode mee heeft te maken. Wie focust 
op de (sectorale) problemen waar we mee worden 
geconfronteerd, zoals de stikstofcrisis, het klimaatprobleem 
en de transitie naar hernieuwbare energie, het probleem 
van afnemende biodiversiteit, verschraling en verzilting van 
landbouwgrond, of de crisis op de woningmarkt, heeft te 
maken met sterke polarisatie tussen de voor- en 
tegenstanders van een bepaalde aanpak.  
Laten we niet wakker liggen van de problemen van 
vandaag, maar dromen over de toekomst die we ons 
wensen. In navolging van rijksbouwmeester Floris 
Alkemade bepleit de Federatie in de brief aan de formateur 
een kabinet dat het verlangen naar de toekomst opwekt. 
Een toekomst met een aangename en aantrekkelijke 
sociale en fysieke leefomgeving. Daarvoor is een stevige investering nodig in ontwerpkracht, en een 
centrale positie van ruimtelijke kwaliteit in alle transities en programma’s.  
 
Verplichte zonnepanelen bij ingrijpende renovatie 
In januari 2021 werd bekend dat het kabinet de verplichting voorbereidde een bepaald percentage 
duurzaam opgewekte energie verplicht te stellen bij een ingrijpende renovatie. Bij de regeling zou 
een rekentool beschikbaar worden gesteld die duidelijk maakt hoeveel zonnepanelen na de 
renovatie aangebracht moeten worden. De verplichting om duurzame energie op te wekken zou ook 
gelden voor monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten en andere gebieden met een 
hoge ruimtelijke kwaliteit. 
De Federatie heeft erfgoedorganisaties FIM, Heemschut en Behouden Huys betrokken bij dit 
onderwerp. De lobby heeft ertoe geleid dat de verplichting voor energieopwekking op monumenten 
is afgezwakt en dat in een paragraaf duidelijkheid geschapen wordt over de bijzondere aandacht 
voor erfgoed bij verduurzamingsmaatregelen. Ook kan expliciet welstandsbeleid voor gebieden met 
een bijzonder hoge kwaliteit, gelden als uitzondering op de verplichte opwekking van duurzame 
energie. Het pleidooi om de energieopwekking niet óp, maar buiten het perceel te mogen realiseren 
is echter door het kabinet niet overgenomen. 
 
Erfgoed Deal 
De Federatie behoort tot één van de maatschappelijke partijen die de Erfgoed Deal onderschrijven 
en heeft daarom zitting in de klankbordgroep van dit programma. Vanuit de Deal worden in co-
financiering de erfgoedaspecten ondersteund die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van 
energietransitie, landschapsvernieuwing en het omgevingsbeleid. Voorwaarde is dat er sprake is van 
participatie door omwonenden, en dat naast lokale en/of provinciale overheid ook maatschappelijke 
organisaties in het project een rol hebben.  
In maart 2021 heeft Flip ten Cate namens de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit een presentatie 
gehouden tijdens een webinar van de erfgoed Deal over erfgoed in de omgevingsvisie en het 
omgevingsplan. 
 
Webinar kwaliteitsadvisering en het Digitaal Stelsel Omgevingswet 
Op 9 juni heeft de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit een webinar georganiseerd over het Digitaal 
Stelsel Omgevingswet in relatie tot de kwaliteitsadvisering door gemeentelijke adviescommissies.  
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 Het webinar kwam in nauwe 
samenwerking met de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten tot stand. Het 
onderwerp werd toegelicht door 
Alexander Hermanns en Patricia 
Palmen namens de VNG en door Primo 
Reh (Mooi Noord-Holland) en Erik 
Burger (ICT-expert bij ID-farm). Wat 
betekent het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet voor de regionale 
kwaliteitsorganisaties en gemeentelijke 
commissies? Moeten zij hun 

bedrijfsvoering en ICT-systemen aanpassen aan het DSO? Dit webinar gaf inzicht in de systematiek, 
de manier waarop het DSO is opgebouwd en de mogelijke respons van kwaliteitsadviesorganisaties.  
 
Cursussen en seminars 
Jaarlijks geeft Maurice Bogie (medewerker van het Gelders Genootschap) de cursus “Adviseren over 
omgevingskwaliteit”. Vanwege de coronapandemie en capaciteitsgebrek bij de Federatie is deze 
cursus in 2021 niet doorgegaan.  
Ook het aantal bijdragen aan cursussen en symposia van derden is in 2021 erg beperkt gebleven. De 
belangrijkste bijdrage was op 14 oktober, toen de Federatie een deelsessie over omgevingskwaliteit 
vormgaf tijdens de Dag van de Omgevingswet van de Vereniging van Milieukundigen. 
Ook werd namens de Federatie door Bas Schout een presentatie gegeven over de moeizame 
doorwerking van ‘omgevingskwaliteit’ in het omgevingsplan (aan de hand van de casus 
Haarlemmermeer) tijdens een symposium van het programma ONS Landschap, in oktober in 
Amersfoort. 
 
Samenwerkingspartners 
Met enige regelmaat wordt de Federatie gevraagd om een toelichting te geven aan ambtenaren en 
gemeenteraden over de praktijk van kwaliteitsadvisering onder de nieuwe Omgevingswet. De 
Federatie is selectief in het beantwoorden van die vragen, omdat haar focus vooral op nationaal 
niveau ligt en de leden van de Federatie een eigen rol hebben bij de gemeentelijke implementatie 
van de Omgevingswet. Dat neemt niet weg dat de Federatie, als het een duidelijke meerwaarde 
heeft, op incidentele verzoeken ingaat om over dit onderwerp een bijdrage te geven. 
Daarnaast onderhoudt de Federatie actief het contact met organisaties en instellingen die voor de 
borging van ruimtelijke kwaliteit op lokaal niveau van groot belang zijn. Het gaat bijvoorbeeld om 
organisaties op het gebied van landschapskwaliteit, stedenbouw en ruimtelijke ordening, erfgoed en 
participatie – zowel ambtelijke organisaties als beroepsorganisaties en organisaties van vrijwilligers.  
Eén van de vaste samenwerkingen speelt zich af in 
het Erfgoedplatform. In mei 2021 lanceerde het 
Erfgoedplatform de campagne “Erfgoed is van ons 
allemaal”, die laat zien hoe belangrijk erfgoed voor 
mensen is. Juist in coronatijd, waarin een 
vakantiereis of bioscoopbezoek er niet in zit, heeft iedereen de eigen omgeving opnieuw ontdekt. En 
daarmee ook het erfgoed, dat die omgeving kleurrijk, divers en waardevol maakt.  
Het platform stuurde geschiedenisvlogger Jochem Boodt door het hele land op pad. In acht korte 
filmpjes zien we hoe mensen van Eext tot Weesp en Tilburg het erfgoed in hun eigen omgeving nog 
meer zijn gaan waarderen.  
De acht filmpjes sluiten aan bij de boodschap die het Erfgoedplatform mede namens de Federatie 
Ruimtelijke Kwaliteit bij de informateur en de politieke partijen voor het voetlicht heeft gebracht 
over het belang dat erfgoed speelt bij de vormgeving van onze sterk veranderende, kwalitatief 
hoogwaardige leefomgeving. 
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Ontwikkelingen in beleid en organisatie  
 
Corona pandemie 
Na anderhalf jaar wennen leek het werken onder de coronapandemie in 2021 haast routine 
geworden. Toch moet niet onderschat worden wat het effect is van het verminderde aantal face-to-
face ontmoetingen op het werk van de adviescommissies en de regionale kwaliteitsorganisaties.  
Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit, welstand en erfgoed moesten in maart 2020 van het 
ene op het andere moment hun fysieke vergaderingen inruilen voor online vergaderingen.  
Hoewel het online vergaderen vooral in de voorbereiding veel meer tijd en inspanning vraagt van de 
commissie-secretarissen, is het gelukt om zonder noemenswaardige vertraging in de 
vergunningsprocedure de overschakeling naar digitale beraadslaging en advisering te maken. De 
commissies, en met name hun secretarissen, verdienen daarvoor een groot compliment.  
Het hybride vergaderen – soms fysiek aanwezig, soms online op afstand – zal vanaf nu wel een vast 
element in het advieswerk blijven. Ruimtelijke kwaliteit moet het echter hebben van inspiratie, van 
ontmoeting, van uitdagen en doorvragen. Het is dus niet alleen voor de kwaliteit van het werk, maar 
vooral voor de ruimtelijke kwaliteit van ons land een zegen dat er weer steeds meer daadwerkelijke 
ontmoetingen in de commissies kunnen plaatsvinden. 
 
Algemene Ledenvergadering online 
Net als het voorgaande jaar, kon ook in 2021 de Algemene Ledenvergadering slechts online 
plaatsvinden. Het bestuur was, met de directeur en de interim-medewerker José van Campen live 
aanwezig in het kantoor in Amersfoort; de leden namen deel via een (soms wat haperende) zoom-
verbinding.  
Tijdens de ALV werd de voorzitter door de leden benoemd voor een (uitzonderlijke) derde 
bestuurstermijn, die loopt tot december 2023, wegens zijn grote verdiensten voor de Federatie en 
het belang van continuïteit in de kwetsbare organisatie. 
Behalve de huishoudelijke vergadering (acceptatie van financiële en inhoudelijke jaarstukken, 
décharge van het bestuur en aanvaarding van de begroting voor 2022), gingen de leden ook akkoord 
met een vernieuwd communicatiebeleid. In een rapport dat Angeli Poulssen op verzoek van de 
Federatie schreef wordt bepleit om naast de bestaande communicatie-uitingen twee grote 
vernieuwingen toe te passen: ten eerste stelt Poulssen voor om de interactie tussen de leden 
onderling te vergroten door bijvoorbeeld online lunchbijeenkomsten te organiseren en door vragen 
van leden voor te leggen aan andere leden. En ten tweede door Communities of Practice te beginnen 
rond concrete vraagstukken. Tijdens de ledenvergadering is door de gemeentelijke leden ook 
voorgesteld om vanuit de Federatie een meer actieve communicatie te richten op de afzonderlijke 
gemeentebesturen: zowel de raadsleden als de bestuurscolleges. De ambtelijk secretarissen van de 
gemeentelijke commissies kunnen in hun gesprek met de politiek en het bestuur soms best de steun 
van de landelijke koepelorganisatie gebruiken. 
 
Lunchbijeenkomst: openbaarheid van commissievergaderingen 
Als vervolg op de ideeën uit het communicatieplan is (op 18 november) een digitaal overleg tussen 
de leden van de Federatie georganiseerd over de openbaarheid van de commissievergaderingen. 
Juristen in de gemeente Dordrecht menen in de Omgevingswet te lezen dat de vergaderingen van de 
commissie altijd openbaar zijn, terwijl in de (model-)verordening op de gemeentelijke 
adviescommissie staat dat b & w kunnen bepalen dat vergaderingen over bijvoorbeeld voorgenomen 
beleid in beslotenheid gehouden kunnen worden. Een typisch voorbeeld van verschillende 
interpretatie van de wet, waar in het gesprek tussen de leden de nodige opheldering is gegeven. 
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Op verzoek van de gemeente Rotterdam is een tweede onderwerp toegevoegd: in het reclamebeleid 
wordt altijd bepaald dat reclame-uitingen moeten voldoen aan ‘redelijke eisen van welstand’. Nu dat 
begrip in de wet vervangen wordt door een oordeel over het ‘uiterlijk van bouwwerken’ is het de 
vraag waar men zich bij de advisering over reclame-uitingen op moet baseren, als het geen redelijke 
eisen van welstand meer kunnen zijn. 
 
 

 
 
Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland (TRKN) 
In het Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland ontmoeten de directeuren van de zeven regionale 
organisaties voor ruimtelijke kwaliteit elkaar, in aanwezigheid van de directeur en 
beleidsmedewerker van de Federatie. De bijeenkomsten zijn enerzijds belangrijk voor de koers en de 
activiteiten van de Federatiemedewerkers, anderzijds zijn ze voor de TRKN-directeuren een manier 
om invulling te geven aan hun alliantie en om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in wet- en 
regelgeving. In 2021 vonden de bijeenkomsten voor het grootste gedeelte online plaats, hoewel de 
directeuren in het voorjaar een live-vergadering hielden in Amersfoort, op locatie bij de Federatie. De 
jaarlijkse traditie om gezamenlijk een tweedaagse vergadering te houden werd, nadat het wegens 
corona een jaartje was overgeslagen, in september 2021 met veel succes georganiseerd door het 
Gelders Genootschap. Dit jaar werd die tweedaagse gecombineerd met de eveneens traditionele 
‘teamdag’, waarin de medewerkers van de zeven regionale kwaliteitsorganisaties elkaar ontmoeten. 
 
Jubileum-jaar 
De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit werd opgericht op 21 mei 1931 als Federatie van organisaties 
werkzaam in het belang van de schoonheid van stad en landschap. Oprichter Dirk Hudig (die in de 
volkshuisvesting en de stedenbouw grote verdiensten heeft gehad) riep in Hotel Américain in 
Amsterdam de directeuren bijeen van de organisaties voor welstand en monumenten in alle 
provincies.  
Dat is negentig jaar geleden. In de Nieuwsbrieven van de Federatie is aan dat jubileum aandacht 
besteed in de vorm van diverse historische artikelen. Bijvoorbeeld in een terugblik op het congres 
over duurzame energie en ruimtelijke kwaliteit in 1981 (!) toen de Federatie 50 jaar bestond.  
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Kernteam 
Na de start in 2018 is het overleg met het kernteam in 2021 voortgezet. Het kernteam, dat bedoeld is 
om van tijd tot tijd te reflecteren op de koers van de Federatie en op maatschappelijke 
ontwikkelingen waar de Federatie een rol in kan spelen, bestaat uit Jos van den Hende (bureau 
Spoorbouwmeester), Rienke Groot (bureau Rijksbouwmeester), Marc Reiniers (MH3 Architecten), 
Bart Krol (adviseur gebiedsontwikkeling en governance), Manon van der Wiel (gemeente Utrecht, 
secretaris) en Flip ten Cate.  
 
Personeel 
Eind januari 2021 heeft Astrid Aarsen, die sinds juni 2019 bij de Federatie werkte, haar 
werkzaamheden voor de Federatie beëindigd. Uiteenlopende visies op de toekomst van de 
organisatie lagen aan dat besluit ten grondslag. José van Campen is bereid gevonden om als zzp’er 
een deel van de werkzaamheden op zich te nemen. Sinds oktober 2020 werkt Christi Wijnen part 
time voor de Federatie als administratief medewerker en bureaumanager.  
In november 2021 belandde Flip ten Cate door een fietsongeluk in het ziekenhuis, en was hij de rest 
van het jaar uit de running. De bestuursleden Bart Buijs en Brechje Pronk, bureaumanager Christi 
Wijnen en José van Campen hebben met veel inzet gezorgd dat er geen gaten zijn gevallen; Dorien de 
Voogt heeft er met Paul Gerretsen in dezelfde tijd voor gezorgd dat de Federatie voor het IMPact-
netwerk Bouwcultuur voor twee projecten van ontwerpend onderzoek subsidie kon ontvangen van 
het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie. 
 
Manon van der Wiel 
Tot onze grote ontsteltenis is op 24 december ons oud-bestuurslid 
Manon van der Wiel overleden. 
Vele Federatieleden kennen Manon, want meer dan vijftien jaar 
bezocht ze alle bijeenkomsten,  fysiek of online, die ze vaak ook zelf 
mee organiseerde. Manon heeft een belangrijk stempel gedrukt op 
het werk van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Zij leverde dikwijls de 
argumenten die maakten dat onze boodschap gehoord werd aan de 
(Haagse) tafels die ertoe doen. Ze vroeg tevens onvermoeibaar 
aandacht voor de verenigingscultuur en voor de belangen van de 
Federatieleden, met name voor de ambtelijk secretarissen van de 
gemeentelijke adviescommissies voor welstand en monumenten, 
waarvan zij er in Utrecht zelf één was. 
Ook na haar bestuursperiode bleef Manon zich inzetten voor de 
Federatie, onder meer als secretaris van ons Kernteam. Een vrouw met een groot hart voor de 
publieke zaak en voor de kwaliteit van de leefomgeving, vooral die van de stad Utrecht. 
 
Nieuwsbrief 
Viermaal per jaar verschijnt de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, feitelijk een 
digitaal magazine met interviews, commentaren, artikelen, berichten en aankondigingen. De 
belangstelling voor de nieuwsbrief groeit, van 350 abonnees in 2015 naar ruim 1200 abonnees eind 
2021. Hoogtepunten dit jaar: het interview met de nieuwe stadsbouwmeester van Groningen, 
Nathalie de Vries, een beschrijving van de 8 criteria van het Davos Kwaliteitssysteem voor 
Bouwcultuur, een artikel over fabrieksmatige bouw met architectonische kwaliteit en een poging van 
de gemeente Haarlemmermeer en Mooi Noord-Holland om de ambitieuze omgevingsvisie voor tien 
gouden regels te laten landen in omgevingsplan-regels.  
 
Haarlem lid geworden 
In 2021 heeft de gemeente Haarlem besloten om opnieuw lid te worden van onze vereniging. Na de 
crisis van 2008/2009 kon de gemeente het lidmaatschap vanwege bezuinigingen op de ambtelijke 
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organisatie niet langer opbrengen, maar nu het economisch wat beter gaat, heeft de meerwaarde 
die de Federatie voor de gemeente heeft ervoor gezorgd dat de gemeente opnieuw lid is geworden. 
Van harte welkom! 
Twee gemeenten in Limburg (Eijsden-Margraten en Echt-Susteren) hebben in 2021 hun lidmaatschap 
van de Federatie beëindigd. 
 
Websites en Twitter  
In 2021 is de website van de Federatie (www.ruimtelijkekwaliteit.nl) met 40.440 pageviews 
aanzienlijk minder vaak bekeken dan in 2020 (ruim 60.000 maal). Opnieuw zijn er duidelijke pieken in 
het bezoek aan de site te zien, rond de tijd dat onze Nieuwsbrieven verschijnen. De artikelen in de 
nieuwsbrief worden goed gelezen, en daarnaast wordt de homepage, de pagina ‘wat is welstand?’, 
de pagina over second opinions en de pagina met vacatures in adviescommissies relatief veel 
geraadpleegd. 
Naast de site van de Federatie beheert de vereniging nog twee websites: ten eerste 
www.mooiwaarts.nl, waar nieuwsberichten, columns en blogs, berichten over de Mooiwaartscafé’s 
en video’s van de hand van Serge Calon te zien zijn, die betrekking hebben op onze Mooiwaarts-
activiteiten.  
De website www.mooizon.nl besteedt sinds 2016 aandacht aan de manier waarop standaard-
zonnepanelen het best geplaatst kunnen worden op bestaande daken. Met een beetje aandacht en 
zorgvuldige installatie kan veel afzichtelijks worden verzacht. De plaatsing van zonnepanelen is 
vergunning vrij, en wordt dus meestal niet voorgelegd aan adviescommissies. De site is sinds 2016 
niet geactualiseerd. 
In 2020 is, in het kader van de Nationale Dialoog Bouwcultuur de website 
www.nationaledialoogbouwcultuur.nl geopend, aanvankelijk alleen als pagina voor het evenement 
op 5 maart in Soesterberg, maar naderhand ook voor het uitwisselen van informatie over 
bouwcultuur en over het IMPact-netwerk Bouwcultuur. De lezing van Marinke Steenhuis over ‘Rijk 
als rentmeester’ tijdens de landschapstriënnale 2021 is hier terug te zien. 
Op twitter is de vereniging sinds december 2020 actief onder het adres @FRKactueel. Al langer 
twittert Flip ten Cate onder het alias @mooiwaarts over de borging van ruimtelijke kwaliteit en de 
Omgevingswet. Dat twitteraccount had eind 2021 bijna 1000 volgers. Ook op LinkedIn heeft de 
Federatie Ruimtelijke Kwaliteit een eigen pagina.  
 

 
 
 

http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/
http://www.mooiwaarts.nl/
http://www.mooizon.nl/
http://www.nationaledialoogbouwcultuur.nl/
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Bestuur en commissies  
 
Bestuur 
 
De heer Bart Buijs, directeur Het Oversticht, penningmeester  
Mevrouw Brechje Pronk, secretaris Commissie Welstand en Monumenten Rotterdam, secretaris 
De heer Leen Verbeek, Commissaris van de Koning Flevoland, voorzitter  
De heer Flip ten Cate, directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (deelnemer, geen lid) 
 
SAMENSTELLING PROJECTTEAMS EN COMMISSIES 
 
Kernteam Inspiratiecollege 
Jos van den Hende – bureau spoorbouwmeester,  
Rienke Groot – college van rijksadviseurs,  
Marc Reniers – architect MH3, 
Bart Krol – adviseur fysieke leefomgeving bij SpaarSaam  
Manon van der Wiel – secretaris commissie Welstand en Monumenten Utrecht (tot november) 
  
Programma Mooiwaarts 
Leen Verbeek (voorzitter, Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland) 
José van Campen (projectleider, planoloog, Woord&Plaats) 
Jef Mühren (begeleiding, directeur Mooi Noord-Holland) 
Flip ten Cate (begeleiding, directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit) 
 
Programmateam Nationale Dialoog Bouwcultuur 
Flip ten Cate (initiatiefnemer, deelnemer IMPact-netwerk) 
Paul Gerretsen (initiatiefnemer, Vereniging Deltametropool, deelnemer IMPact-netwerk) 
Dorien de Voogt (secretariaat, Het Verknoopbureau) 
 
IMPact Netwerk 
Olof van der Gaag (Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie) 
Jelle Hannema (Vitens) 
Job Roos (Braaksma en Roos Architecten – VAWR) 
Jan Janse (bestuurslid NVTL) 
Stefan Bödecker (voorzitter BNSP) 
Ellen Masselink (Getting to We – Bouwend Nederland) 
Desirée Uitzetter (BPD – Neprom) 
Koos Seerden (Rho Adviseurs – VNO/NCW) 
Hein de Haan (wethouder Leeuwarden) 
Jeroen van Erp (Fabrique, TU Delft, Kunsten ’92) 
Francesco Veenstra (Rijksbouwmeester) 
Silvo Thijssen (Staatsbosbeheer) 
Christianne Matthijssen (ministerie OCW) 
Ronald Rietveld (RAAAF kunstenaars) 
Gerrit Jan van Herwaarden (Landschappen.nl) 
Vincent van der Werf (Ministerie BZK – NOVI) 
Leendert van Bree (VVM milieukundigen) 
Paul Gerretsen (Vereniging Deltametropool) 
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Flip ten Cate (Federatie Ruimtelijke Kwaliteit) 
Karel Loeff (Erfgoedvereniging Heemschut, Europa Nostra) 
 
Team Duurzame Ruimtelijke Kwaliteit 
Manon van der Wiel (Utrecht, tot november 2021)  
Michiel Enderman (Rotterdam)  
Aditi Kho (Gelders Genootschap)  
Madelinde Roelofs (Gelders Genootschap)  
Martin van Bleek (Gelders Genootschap)  
Bart Buijs (Het Oversticht)  
Tim Vredeveld (Het Oversticht)  
Tim Willems-Kruize (Libau)  
JEF Mühren (MOOI Noord-Holland)  
Rosanne Bruinsma (MOOI Noord-Holland)  
Vincent Kievit (MooiSticht)  
Ilse Rijneveld (Delft en Federatie Grote Monumentengemeenten)  
Flip ten Cate (FRK)  
José van Campen (FRK)   
 
project Stroomversnelling - ruimtelijke kwaliteitsteam 
Leen van Dijke – namens organisatie Stroomversnelling 
Flip ten Cate – namens Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 
Regionale ‘stroomversnellers’ ruimtelijke kwaliteit:  
Groningen en Drenthe (Libau) - Victor Akkerman  
Friesland (Hûs en Hiem) – Johan de Vries 
Overijssel en Flevoland (Het Oversticht) – Henriette Verheijen 
Gelderland en enkele gemeenten in Noord-Brabant (Gelders Genootschap) - Madelinde Roelofs 
Utrecht (MooiSticht) – Peter van Deelen 
Zuid-Holland, Zeeland en enkele Brabantse gemeenten (Dorp, Stad en Land) – Sander van Venetië 
Noord-Holland (Mooi Noord-Holland) – Kees van Hoek 
Gemeenten die rechtstreeks bij FRK zijn aangesloten – Flip ten Cate 
 
Expertgroep voor advies Inspiratieteam IJsselmeergebied 
Bart Krol – adviseur fysieke leefomgeving  
Hilde Blank – eigenaar BVR-adviseurs en stadsbouwmeester van Leiden 
Dorien de Wit – organisatieadviseur De Beuk 
Peter Veenstra – landschapsarchitect LoLa 
Joost Zonneveld – hoofdredacteur gebiedsontwikkeling.nu 
 
Projectteam verduurzaming beschermde stadsgezichten 
Rosanne Bruinsma (Mooi Noord-Holland, projectleider) 
Tim Vredeveld (Het Oversticht) 
Romy Schuit (Mooi Noord-Holland) 
José van Campen (adviseur vanuit FRK) 
Flip ten Cate (opdrachtnemer) 
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2021 in cijfers (verkorte jaarrekening) 
 

Staat van baten en lasten  werkelijk  begroting  werkelijk 

   2021  2021  2020 

   €  €  € 
Opbrengsten       

Contributies  301.117   287.000  300.088 

Inkomsten programma’s  80.000  57.000           105.001 

Projecten en overige opbrengsten  32.490         134.500  31.426 

Som der opbrengsten  413.607  478.500  436.515 

        

Kosten       

Uitgaven programma’s en projecten  64.756  55.315  115.488 

Personeelskosten  259.588  332.500  245.388 

        

Afschrijvingen        

Materiële vaste activa  1.928  1.500  871 

        

Overige bedrijfskosten       

Algemene bedrijfslasten  47.113  28.185  44.334 
Huisvestingskosten  24.577  20.000  18.570 

Bestuurskosten  44  4.000  60 

Algemene activiteitenlasten  17.272  37.000  17.506 
Bijdragen in externe projecten  0  2.000  0 

        

Totale kosten  415.278  478.500  442.217 

        

Bijzondere baten en lasten  -                      -  - 

Bedrijfsresultaat           -1.671  00          -5.702 

Intrest  0  0  0 

Exploitatieresultaat  -1.671  0  -5.702 

        

Verdeling exploitatieresultaat       

Mutatie algemene reserve  -1.671  0  -5.702 

Mutaties bestemmingsreserves  0    0 
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Balans na verwerking exploitatieresultaat 
        

   31 december 2021   31 december 2020 

Vaste activa        

Boekwaarde materiële vaste activa     5.867    5.491 

Vlottende activa 

       

       
Vorderingen    58.304    13.806 

Liquide middelen    207.278    341.814 

         

Som der activa    271.449    361.111 

 
          

Schulden        

Kortlopende schulden     44.618    132.609 

          

Eigen vermogen         

Algemene reserve  216.831    218.502   

Bestemmingsreserve kwaliteitskader  10.000    10.000   

     228.502    228.502 

          

Som der passiva     271.449    361.111 

 



Federatie Ruimtelijke Kwaliteit – jaarverslag 2021 

   

26 
 

6 
 

Uitgaven Federatie Ruimtelijke Kwaliteit  
 

• Angeli Poulssen: FRK – het gezaghebbende kennisplatform. 
Communicatieplan. Fresh Future, Haarlem, mei 2021  

• Flip ten Cate: Omgevingskwaliteit – investeren in een beter 
Nederland. Input voor het regeerakkoord. Federatie Ruimtelijke 
Kwaliteit, maart 2021 

• Joost Zonneveld et al: Advies IJsselmeer Inspiratieteam; deel 1 
eindadvies; deel 2 rapport en verantwoording. Amersfoort, 
Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, 2021 

• Marijke Bovens, Flip ten Cate, Marleen Stikker, Leen Verbeek: Het 
Nieuwe Nederland, publicatie t.g.v. de Nationale Dialoog 
Bouwcultuur. Uitg. Stichting Publicaties Ruimtelijke Kwaliteit, 
maart 2020 

• Jan Wabeke et al: Verkenning Ruimtelijke Kwaliteit 
Bedrijventerreinen. Amsterdam, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, 
2020. 

• José van Campen en Wim Mulder: Handreiking Adviesstelsel voor 
Omgevingskwaliteit. Amsterdam, Amersfoort, Den Haag: FRK, 
RCE en VNG, 2020 

• Landingsplaats voor de Omgevingswet, uitgave van LSA 
bewoners. De Ruimtemaker, Landelijke Vereniging van Kleine 
Kernen, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, januari 2020. 

• José van Campen en Wim Mulder: Wettelijk kader voor 
ruimtelijke kwaliteitsadvisering onder de Omgevingswet. 
Amsterdam, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, oktober 2019 

• Flip ten Cate en Bas Schout: De Flitsende Stad; digitale 
buitenreclame en ruimtelijke kwaliteit – Leidraad voor 
gemeentelijk beleid. Amsterdam, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, 
mei 2019 

• Federatie Ruimtelijke Kwaliteit & Stroomversnelling: Handreiking 
energietransitie en ruimtelijke kwaliteit, Amsterdam, 2017 

• José van Campen e.a.: Schetsboek voor een Omgevingsplan Op 
Kwaliteit, Mooiwaarts, Amsterdam 2017  

• ‘MooiZon’, brochure en website met tips voor het zorgvuldig 
plaatsen van standaard zonnepanelen op bestaande daken. 
Amsterdam, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: 2016 

•  ‘Esthetische inpassing zonnepanelen’, Utrecht, W/E Adviseurs, 
2015, in opdracht van Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en RVO 

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

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

• De Aantrekkelijke Snelwegomgeving, Amsterdam, mei 2013. 
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• 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. (Uitverkocht) 

• ‘Zorg voor Kwaliteit - Welstandsbeleid’, themabijlage Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, Amsterdam, december 2007.  

• ‘Welstand in ontwikkeling - 75 jaar Federatie Welstand’, 
uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum in 
samenwerking met Bouwfonds MAB, mei 2006. 
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Bureau 
 
(per ultimo 2021) 
Flip ten Cate, directeur  
Christi Wijnen, bureaumanager  
 
Secretariaat 
Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 
Oude Fabriekstraat 1 | Peli 2.15 
3812 NR Amersfoort 
Telefoon: 033 – 303 98 20  
E-mail: info@ruimtelijkekwaliteit.nl 
Websites: www.ruimtelijkekwaliteit.nl, www.mooiwaarts.nl, www.mooizon.nl, 
www.nationaledialoogbouwcultuur.nl   
Twitter: @mooiwaarts en @FRKActueel 
LinkedIn: https://nl.linkedin.com/company/federatieruimtelijkekwaliteit  
 
IBAN NL45INGB 0000 333 666 t.n.v. Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, Amersfoort 
KvK 40.40.96.50 
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