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Bevorderen van schoonheid in crisistijd 
 
door Kees van Esch, Wijbrand Havik en Heero Meindersma   
 
Kees van Esch, Wijbrand Havik en Heero Meindersma schreven onderstaand betoog in mei 2013. Kees van 
Esch is directeur van de regionale welstands- en monumentenorganisatie Gelders Genootschap, Wijbrand 
Havik nam eind 2012 afscheid als directeur van de provinciale welstands- en monumentenorganisatie 
Libau en Heero Meindersma is de vroegere directeur van de regionale welstands- en 
monumentenorganisatie Het Oversticht. Ze zaten gedrieën enige jaren in de zogenaamde Strategiegroep 
die regelmatig bijeen kwam op het station van Amersfoort om de Federatie Welstand wijs te adviseren en 
te inspireren. Onderstaand stuk is de inhoudelijke en ideële nalatenschap van het drietal, na de opheffing 
van de Strategiegroep medio 2012. De notitie is bedoeld om het debat over ruimtelijke kwaliteit te 
bevorderen en richting te geven, vanuit een sterke betrokkenheid bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.  
 
Nog maar kort geleden leek de groei van onze welvaart vanzelfsprekend en ging het vooral om de vraag 
hoe het overtollige geld te investeren. Eén van de veiligste manieren was in elk geval de aanschaf van een 
mooi eigen huis. De waarde zou alleen maar omhoog gaan. Dat heeft niet alleen geleid tot een 
bouwexplosie maar tevens tot meer architectonische kwaliteit dan ooit. Ook de overheid liet zich niet 
onbetuigd. Gemeentehuizen werden stadspaleizen, nieuwe chique theaters en musea verrezen her en der, 
en tot in de kleinste dorpen werden talloze miljoenen geïnvesteerd in verbetering van de openbare ruimte 
en fraaie nieuwe woon-, recreatie- en werkgebieden. Aandacht voor schoonheid was een belangrijk 
uitgangspunt.  
 
De Federatie Welstand heeft de afgelopen decennia een belangrijke rol kunnen spelen in de Haagse lobby 
en het netwerk van organisaties die zich bezig houden met de kwaliteit van de openbare ruimte in ons land. 
Natuurlijk was er ook kritiek en moest de formele positie van welstand in het bouwen en ruimtelijke 
ordenen voortdurend worden bevochten, maar de doelstelling, de bevordering van ruimtelijke kwaliteit 
was, zelfs in Boekel (waar de welstandszorg door de gemeente is geschrapt), onomstreden. 
 
Die tijd ligt achter ons. Ruimtelijke kwaliteit is geen politieke prioriteit meer. Het is crisis. We hebben 
andere problemen om eerst op te lossen. Het komende decennium zal getekend worden door financiële 
schaarste bij de overheid, het bedrijfsleven en de burgers. Dat heeft grote gevolgen voor de hele 
samenleving. Wat dat zou kunnen betekenen voor de ruimtelijke inrichting van ons land is nog allerminst 
algemeen onderkend. Vooralsnog is het beleid van de overheid en het gedrag van burgers, beleggers, 
ontwikkelaars en financiers nog niet echt gebaseerd op deze nieuwe werkelijkheid. Nog steeds worden in 
verschillende steden nog tal van megalomane plannen, zoals het Forum in Groningen, in uitvoering 
genomen.  
 
De context 
Wat betekent de nieuwe werkelijkheid voor het ontwikkelen van wel reële mogelijkheden en kansen? ‘Elk 
nadeel hep ten slotte z’n voordeel’. En wat zou dat kunnen betekenen voor de welstandsorganisaties 
inclusief de Federatie? Wat zijn de factoren en ontwikkelingen die in het komende decennium de 
ruimtelijke orde van ons land zullen bepalen? Welke kansen biedt dat voor onze taken en organisaties en 
welke beperkingen zullen onontkoombaar zijn? 
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Nut en noodzaak 
Het geld bij de overheid zal schaars blijven. Rijk en gemeenten hebben grote schulden en nog is de 
waardedaling van grond en gebouwen niet afgeboekt. Alleen voor de hoogst noodzakelijke investeringen zal 
nog ruimte zijn. Voor veel particulieren en bedrijven geldt hetzelfde. 
Mobiliteit zal fors duurder worden met een direct effect op vooral het woon-werk verkeer. Dicht bij het 
werk wonen wordt nog aantrekkelijker. Dat is een van de oorzaken van krimp in verschillende regio’s van 
ons land.  
Het opwekken van zonne- en windenergie zal het aanzien van Nederland op veel plaatsen aanzienlijk 
veranderen.  
 
Regelgeving 
Er komt een nieuwe Omgevingswet. Het primaat in de ruimtelijke ordening komt te liggen bij de 
gemeenten en de provincie. Het Rijk zal zich vooral met infrastructuur bemoeien. Dat laatste is in feite al 
zo. 
Gemeenten maken binnen randvoorwaarden zelf uit waar ze wel en geen beleid op gaan voeren. Welstand 
is facultatief geworden. Elke gemeente heeft nu de vrijheid om welstandsbeleid naar eigen keuze in te 
richten. In het voorontwerp van de nieuwe Omgevingswet wordt dit beginsel bevestigd. Dat heeft forse 
consequenties voor de adviespraktijk. 
 
Kwaliteit in crisistijd 
Is schoonheid een eerste levensbehoefte? Laten we eerlijk zijn. Wie niet te eten heeft zal zeggen: doe mij 
maar een broodje kaas. Oog voor mooi en lelijk is afhankelijk van een gevulde maag. In de piramide van 
Maslov, over de menselijke behoeften in ontwikkelde samenlevingen, behoort schoonheidsbeleving niet tot 
de meest basale noden. Dat geldt dus ook voor ruimtelijke kwaliteit.  
Naast schaarste aan financiële middelen zijn er meer criteria voor ruimtelijke kwaliteit die zullen (moeten) 
veranderen. De periode van chic en extravagant is voorbij. Duurzaamheid in brede betekenis 
(gebruikswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde) en de bijdrage in levenskwaliteit voor nu en in de 
toekomst zullen opnieuw moeten worden ingevuld.  
Nog een, wat vergeten, kwaliteitskenmerk wordt weer actueel. Namelijk: niets doen. Het voordeel van niet 
bouwen, bijvoorbeeld, betekent dat dingen en de omgeving hetzelfde blijven. En dat is niet altijd erg. 
Integendeel, de crisis heeft ons al van veel onzalige plannen verlost. Niets doen als strategie kan in elk 
geval veel geld besparen, risico’s beperken en bestaande kwaliteiten doen behouden. Maar, hoe bouw je 
een verdienmodel op niets doen? 
 
Bedreigingen en kansen 
In hoeverre zijn de bovengenoemde (en andere niet genoemde) condities van invloed op de bedreigingen 
en kansen voor de ruimtelijke kwaliteitszorg en de organisaties en mensen die er vorm aan geven? Het 
gaat hier om vragen die niet nieuw zijn. Sinds de jaren tachtig staat het bestaansrecht van de 
welstandsorganisaties in welke vorm dan ook van tijd tot tijd ter discussie. De strijd voor behoud van 
welstandszorg was sinds die tijd een min of meer regelmatig ritueel, zeker in economisch onzekere tijden. 
Dat zou de indruk kunnen vestigen dat de uitkomst ook dit keer wel weer mee zal vallen. 
Wij zijn daar niet zo zeker van. In vergelijking met de bedreigingen in de jaren tachtig is het politieke 
klimaat thans veel minder voorspelbaar en veel minder vatbaar voor argumenten dan destijds. De waan van 
de dag heeft niet alleen de landelijke, maar ook de lokale politiek in zijn greep. Oog voor de langzame kunst 
van de ruimtelijke kwaliteit is daardoor een schaars goed geworden.  
Toch zal kwaliteit een belangrijke factor blijven. Bij krimp en dalende prijzen is de kwaliteit van gebouwen 
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en de omgeving daarvan waarschijnlijk een nog belangrijker voorwaarde voor investeringen en 
vestigingsklimaat dan in het rijkere verleden.  
 
Burger en overheid 
De moderne burger bepaalt op vele fronten zijn eigen koers. De overheid treedt terug, en de restanten van 
de overheid zijn een dankbaar doelwit van kritiek als zaken niet gaan zoals we graag zouden willen dat ze 
gaan. Dat zien we ook bij het ruimtelijk ordenen en bouwen. Het VPRO-programma De slag om Nederland 
doet daar prachtig verslag van. 
Maar ook op andere terreinen lijkt de overheid weinig goed te kunnen doen. Ze krijgt, vaak ten onrechte, 
de schuld van de bankencrisis, van list en bedrog in Europa, zoals het geval met de frauderende Bulgaren 
die ons fraaie sociale toeslagensysteem handig misbruiken. Zulke incidenten versterken het gevoel van een 
naïeve overheid die niet langer te vertrouwen is. De burger zoekt het zelf wel uit. En de overheid geeft 
daartoe steeds meer ruimte. Maar wat betekent dat voor de kwaliteit van de gebouwde omgeving? 
 
Andere aanpak 
Hierboven is geschetst dat het ruimtelijke kwaliteitsbeleid ingrijpend zal veranderen. Hoe zullen de 
gemeenten bijvoorbeeld hun welstandsbeleid gaan invullen?  
Peter van Rooy, directeur van NederlandBovenWater, heeft daarover nagedacht en is een belangrijke 
inspirator van een andere vorm van kwaliteitsbevordering, passend in de nieuwe werkelijkheid van minder 
starre regels (Omgevingswet) en meer invloed van de burger. Essentieel, in de visie van Van Rooy, is het 
persoonlijk contact met burgers en ondernemers over de mogelijke meerwaarde van hun bouwinitiatieven. 
Een oplossingsgericht gesprek aan de keukentafel heeft daarbij meer effect dan een formeel advies. Tot 
verbazing van Van Rooy blijken verschillende regionale adviesorganisaties voor ruimtelijke kwaliteit een 
dergelijke werkwijze al de nodige jaren in praktijk te brengen. Bestuurders kunnen in deze context de voors 
en tegens afwegen bij hun besluitvorming over ruimtelijke ontwikkelingen. Van Rooy ziet daarbij juist grote 
kansen voor een integrale advisering op het gebied van welstand, monumenten, archeologie, stedenbouw 
en landschap.1 
 
Mee vormgeven aan de nieuwe bouwopgave 
Het nieuwe kwaliteitsbeleid biedt ruimte voor nieuwe taken en rollen voor de Federatie en aangesloten 
organisaties. Hieronder volgt een beperkt overzicht hoe dit zou kunnen worden ingevuld, mogelijk in 
samenwerking met anderen. 
Low budget bouwen 
-We krijgen te maken met low budget bouwen, met risico’s voor slechte kwaliteit maar ook met kansen 
voor innovatie, slim hergebruik en nieuwe vormen van samenwerking. Daarbij valt te denken aan het 
organiseren van prijsvragen, het inventariseren en uitdragen van goede voorbeelden, het instellen van 
studieateliers, actieve ondersteuning zelfbouwers, enzovoort. 
Krimp 
-In veel delen van ons land is sprake van krimp met het risico van leegstand en verloedering. Maar ook met 
kansen voor goedkoop ruimtegebruik voor wonen en werken. Daarbij valt te denken aan het ontwikkelen 
van buurtbeheer voor door sloop leeggekomen terreinen, ontwikkelen van samenhangend kwaliteitsbeleid 
voor krimpgebieden, strategische sloopplannen, enzovoort.  
Energie 
-We zullen onze achterstand op het gebied van het energiearm of energieneutraal bouwen en 
aanpassingen van de bestaande bebouwing op korte termijn moeten inlopen. Duitsland loopt daarin ver op 
ons voor. Ook in het maken van fouten waar we van kunnen leren. Het plaatsen van zonnecollectoren is 

                                                 
1
 Peter van Rooy: ‘Meerwaardecreatie. Cahier gebiedsontwikkeling’, Innovatieprogramma NederLandBovenWater, 2012. 
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vergunningvrij. Dat ontslaat ons niet van de vraag wat kan worden bijgedragen om zonnestroom zo mooi 
mogelijk te maken. Gedacht kan worden aan prijsvragen, advies op maat en samenwerking met overheden 
en bedrijfsleven voor het onderzoek naar goede en fraaie toepassingen en de promotie daarvan.  
Beheer openbare ruimte 
-‘Besparen op het onderhoud van de openbare ruimte is in tijden van bezuinigingen easy money. Ook hier 
is goedkoop duurkoop. Een onaantrekkelijke omgeving trekt alles naar beneden’(citaat Binnenlands 
Bestuur, 29 maart 2013). Juist hier liggen kansen om samen met de direct belanghebbenden, i.c. de 
bewoners en gebruikers, behoud van de kwaliteit van de openbare ruimte, de vitaliteit en leefbaarheid van 
dorpen en wijken overeind te houden. Te denken valt aan het ontwikkelen en organiseren van buurtbeheer, 
adviseren over vormen van particulier beheer van openbaar groen, onderzoek en publicatie van goede 
voorbeelden. 
 
Ten slotte 
Bovenstaande thema’s komen aan de orde in een situatie waarbij de besluitvorming vooral op het lokale 
niveau ligt. Daarbij past geen starre bureaucratie, maar zullen problemen snel en in goed overleg met 
burgers opgelost moeten worden. Geen afstandelijke bureaucratische houding ten opzichte van 
initiatiefnemers, maar een oplossingsgerichte benadering met het accent op positieve mogelijkheden en 
meerwaarden.  
Deze aanpak vraagt om enthousiaste, zelfkritische medewerkers met een open oog voor de belangen van 
samenleving en burgers ten behoeve van de bevordering en instandhouding van de schoonheid van stad en 
land. 
 
 
 



7 

 

2 
 
Het jaar 2012 in beeld 
 
Omgevingswet 
In 2012 is het Kabinet onverminderd voortgegaan met het herzien van de wetgeving op het terrein van de 
fysieke leefomgeving. Het onderwerp heeft alle aandacht van de ministerraad, getuige het feit dat premier 
Rutte de werkgroep van ministers voorzit die zich over dit onderwerp buigt. 
Deze wetgevingsoperatie heeft ontegenzeggelijk ingrijpende consequenties voor het werk van onze 
vereniging en onze leden. Vanuit de Federatie is vastgesteld dat er een cruciaal tijdperk aanbreekt, waarin 
de keuze beantwoord moet worden of er op wetgevingsgebied aandacht besteed wordt aan ruimtelijke 
kwaliteit, ook in esthetische en culturele zin, of dat de wetgever zich beperkt tot zaken die genormeerd 
kunnen worden en die samenhangen met rechtszekerheid en juridische afdwingbaarheid. 
Het ‘culturele veld’ heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat in meetbare normen geen dynamische 
en culturele ontwikkeling kan ontstaan. Anders dan in de milieuwetgeving, waar het kwalitatieve en 
subjectieve begrip van ‘hinder’ op soms uiterst aanvechtbare manier ‘meetbaar’ is gemaakt en 
grenswaarden zijn gesteld die absoluut gehanteerd moet worden, is dat bij culturele waarden in de 
monumentenzorg, de stedenbouw en de architectuur niet gebeurd.  
De welstandscriteria naderen nog het meest de sfeer van rechtszekerheid biedende ‘normen’, maar 
gelukkig zijn ze in de praktijk geschreven als richtlijnen die nader geïnterpreteerd moeten worden, terwijl 
de essentie van het welstandswerk is blijven bestaan uit een debat over de vraag of een gegeven ontwerp 
voldoende respect betoont voor de context waarin het gerealiseerd moet worden. Kwaliteit ontstaat 
immers niet door regelgeving, kwaliteit ontkiemt in de harten van mensen en wordt werkelijkheid waar 
visie, vakmanschap en daadkracht elkaar ontmoeten. 
Voor de Federatie is er veel aan gelegen dat de vraag welke culturele ontwikkeling aanvaardbaar is, en 
welke ingreep in het belang van de omgevingskwaliteit moet worden afgewezen, beantwoord wordt door 
verantwoordelijke bestuurders, die zich daarover democratisch moeten verantwoorden. Zij zoeken hun 
antwoord binnen kwaliteitsnoties die ze met de gemeenteraad zijn overeengekomen – er is dus geen 
sprake van willekeur - en ze laten zich adviseren door daartoe aangezochte belangeloze experts. 
Deze noties sloten maar zeer ten dele aan bij de eerste schetsen van de Omgevingswet, die in de loop van 
2012 besproken werden, onder andere in de Adviescommissie Wonen & Cultuur die ten behoeve van de 
Omgevingswet door minister Schultz van Haegen is ingesteld, en waarin de Federatiedirecteur – op 
persoonlijke titel – participeert. In die eerste versies werd een ‘gezonde en veilige’ fysieke leefomgeving 
genoemd als hoofddoel van de nieuwe wet.  
 
Mooiwaarts 
Deze constatering, gevoegd bij het feit dat de traditionele welstandstoetsing als laatste stadium in de 
vergunningverlening zowel in het parlement als in menige gemeenteraad onder druk staat, was aanleiding 
voor het initiëren van het project Mooiwaarts, waarin door een van de Federatie onafhankelijke 
onderzoeker (José van Campen) gestudeerd moest worden op de meest wenselijke manier waarop 
‘ruimtelijke kwaliteit’ in de toekomst zou kunnen worden geborgd. De werkelijkheid van de Omgevingswet 
beïnvloedde het mooiwaarts-proces, zodat ten slotte geen onderzoeksresultaat werd gepresenteerd. In 
plaats daarvan werd op 29 november 2012, tijdens de Expeditie Ruimtevolk,  waar jonge vaklieden uit de 
ruimtelijke ordening elkaar ontmoetten, een pleidooi  gepresenteerd, waarin van de regering gevraagd 
wordt om naast ‘gezond’ en ‘veilig’ ook ‘aantrekkelijk’ als hoofddoel op te nemen voor het beleid voor de 
fysieke leefomgeving. Er wordt in het pleidooi gewezen op de historische continuïteit waarin 
‘toekomstwaarde’ en ‘gebruikswaarde’, maar ook ‘belevingswaarde’ gebruikt zijn als de drie factoren die 
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samen ruimtelijke kwaliteit uitmaken. Zo is dat begrip indertijd in de Vierde Nota over de ruimtelijke 
ordening terecht gekomen. 
Het pleidooi verwierf binnen veertien dagen 1.500 handtekeningen. Op 12 december 2012 werd het door 
de initiatiefnemers van Mooiwaarts en de projectleider José van Campen aangeboden aan minister Schultz 
van Haegen. En met succes: in de zogenaamde ‘toetsversie’ van de Omgevingswet die in het voorjaar van 
2013 aan diverse partijen werd toegestuurd, is naast gezond en veilig een ‘goede omgevingskwaliteit’ 
opgenomen als hoofddoelstelling. Ambtelijk wordt erkend dat dat dankzij het Mooiwaarts-pleidooi is 
gebeurd. 
 
Heroriëntatie Federatie op de toekomst 
Mooiwaarts is één van de initiatieven die de Federatie neemt om zich te heroriënteren op het belang van 
kwaliteitsborging in een veranderende samenleving, en op het belang van een organisatie die zich voor die 
kwaliteitsborging inzet.  
In het voorjaar van 2012 is in het bestuur van de Federatie een intensieve discussie gevoerd over het 
profiel van de Federatie en haar rol in de toekomst. De vraag of het primaire object voor de Federatie de 
‘ruimtelijke kwaliteit’ zou moeten zijn, of de professionals die werken aan die ruimtelijke kwaliteit, is 
diepgaand besproken: het is de keuze tussen een ideële organisatie die opkomt voor een maatschappelijk 
belang, of voor een brancheorganisatie die het belang bepleit van een groep vakmensen die in 
kwaliteitsborging zijn brood verdient. 
Voor beide standpunten zijn goede argumenten aangevoerd. Ten slotte is besloten dat het werkveld van de 
Federatie bestaat uit het scheppen van de randvoorwaarden waarin professionals die het openbaar bestuur 
ten behoeve van beleidsvorming en vergunningverlening adviseren over ruimtelijke kwaliteit, kunnen 
gedijen. Dat betekent concreet dat de Federatie zich richt op de professionals – door middel van 
cursussen, expertmeetings, debatten en artikelen – maar ten minste even intensief op de overheid die 
deze adviseurs moet inschakelen. Daarbij gaat het om het onderstrepen van het belang van gemeentelijk 
kwaliteitsbeleid, vastgelegd in democratisch tot stand gekomen beleids- en toekomstvisies, en om het 
borgen van dat kwaliteitsbeleid in wet- en regelgeving. In de heroriëntatie komen dus de ideële en de meer 
directe belangenbehartiging samen. De heroriëntatie is ten slotte neergelegd in een meerjarenbeleidsplan 
en in een nieuwe formulering van de missie van de Federatie, stukken die door het bestuur en de 
ledenvergadering zijn vastgesteld. 
De consequentie van deze koerswijziging is een wijziging van de naam. Niet langer is de Federatie immers 
de vereniging van welstandscommissies, maar voortaan van alle belangeloze adviseurs van overheden op 
het gebied van ruimtelijke kwaliteit: ook van kwaliteitsteams, provinciaal bouwmeesters en dergelijke, en 
ook van bijvoorbeeld monumentencommissies. Vandaar dat bestuur en ledenvergadering besloten de naam 
van de Federatie Welstand te wijzigen in Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. 
 
‘Kan-bepaling’  
In het vorige jaarverslag is al melding gemaakt van het feit dat het Kabinet van plan was om de 
verplichting van een welstandsadvies uit de wet te schrappen. Alleen indien het college van B&W het 
inwinnen van advies noodzakelijk acht, moet de daarvoor ingestelde welstandscommissie worden 
geraadpleegd, maar een welstandsoordeel is voortaan ook mogelijk zonder dat daartoe een advies is 
gevraagd.  
In de praktijk betekent het dat B&W in plaats van de commissie, ook de niet-onafhankelijke ambtelijke 
dienst kunnen vragen om een advies over de toepassing van de welstandscriteria bij een ingediend 
bouwplan. 
Het heeft geruime tijd geduurd voordat het Kabinet deze zogenoemde ‘kan-bepaling’ bij de Tweede en 
Eerste Kamer aanhangig heeft gemaakt. Uiteindelijk is de bepaling op 28 februari 2013 in het Staatsblad 
gepubliceerd, en per 1 maart in werking getreden. 
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Bewonerswelstand 
Diverse gemeenten hebben de afgelopen jaren voornemens kenbaar gemaakt om de welstandszorg geheel 
of nagenoeg geheel af te schaffen. Lang niet altijd blijken bewoners het met die voorstellen eens te zijn. Zij 
zijn immers jarenlang door de overheid via de welstandsbepaling beschermd tegen bouwkundige aberraties 
van hun buren, waardoor de kwaliteit van de woonomgeving kon worden gegarandeerd. Nu de overheid 
deze garanties en bescherming niet meer wenst te bieden, komen sommige wijkcomités in verzet. 
De Federatie heeft onderzocht of en hoe bewoners zelf de welstandszorg op zich kunnen nemen. Iets 
dergelijks gebeurt al in de wettelijk vormgegeven Verenigingen van Eigenaren bij gebouwcomplexen, die 
soms verregaande voorschriften kennen over kleur- en materiaalgebruik, maar op wijkniveau is iets 
dergelijks nieuw. 
De directeur van de Federatie heeft zijn gedachten hierover verwoord in een blog op de website 
Ruimtevolk.nl, een artikel dat in iets gewijzigde vorm verschenen is in het tijdschrift 
MO/Samenlevingsopbouw van september 2012 en tevens is gepubliceerd in het Jaarboek Ruimtevolk 
2012. 
 
Crisis 
Dit jaarverslag zou geen recht doen aan de werkelijkheid, indien hier niet een enkel woord gewijd zou 
worden aan de diep ingrijpende crisis die nu al vele jaren de bouwwereld teistert. Alle partijen met wie de 
Federatie samenwerkt, hebben in hevige mate te lijden onder verminderde inkomsten en moeten 
dientengevolge ingrijpend bezuinigen. Dat geldt niet in het minst voor de leden van de Federatie, die de 
kurk waarop zij drijven, namelijk de omzet uit welstandsadviezen, jaar in jaar uit zien slinken met tientallen 
procenten.  
Het is frappant om te zien dat in een tijd, waarin het geluid van de Federatie door externe partijen steeds 
sterker wordt gewaardeerd – zoals blijkt uit de frequentere uitnodigingen door overheden om hen te 
adviseren op beleidsterreinen van erfgoed en ruimtelijke kwaliteitszorg – de toekomstige 
bestaanszekerheid van de Federatie onder druk komt te staan doordat de leden weliswaar zeer bereid, 
maar steeds minder in staat zullen blijken te zijn om de contributie op te brengen die nodig is om hun 
belangen, en die van de ruimtelijke kwaliteit, te blijven behartigen. 
In het meerjarenplan zijn pogingen gedaan om die onzekerheid het hoofd te bieden, door enerzijds onze 
stakeholders buiten de traditionele welstandscommissies uit te nodigen tot de Federatie toe te treden, en 
door anderzijds de inkomsten uit nevenactiviteiten en projecten te verhogen. 
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Projecten van de Federatie  
 
Handreiking over de ‘kan-bepaling’ 
In 2012 hebben de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 
(v/h Welstand) samen hard gewerkt aan het schrijven van een handreiking over de ‘kan-bepaling’  ten 
dienste van gemeenten en welstandscommissies. Dit belangrijke wapenfeit staat op naam van Gert-Jan 
van Leeuwen, senior beleidsadviseur van BWTN en Flip ten Cate, directeur van de Federatie. Het rapport 
werd in januari 2013 uitgebracht om gemeenten de mogelijkheid te bieden alvast na te denken over - en 
te anticiperen op – nieuwe vormen van kwaliteitsbeleid. Met de ‘kan-bepaling’ die vooruitlopend op de 
nieuwe Omgevingswet op 1 maart 2013 van kracht is geworden, kunnen gemeenten zelf beslissen op 
welke manier zij gebruik maken van welstandscommissies om plannen te toetsen of dat zij de toetsing van 
welstandstaken willen overlaten aan ambtenaren. Voordat de Wabo dit onmogelijk maakte, konden 
gemeenten met de criteria voor de licht vergunningplichtige bouwwerken op het bureau al heel veel zelf 
toetsen en afdoen, en hiervan werd dan ook ruimschoots gebruik gemaakt. Ook met de ‘kan-bepaling’ blijft 
de welstandsnota verplicht toetsmateriaal, behalve als een gemeente expliciet heeft vastgesteld welke 
delen of wijken zijn aangewezen als welstandsvrije zone. Het aanstellen van een welstandscommissie of 
stadsbouwmeester was tot de invoering van de ‘kan-bepaling’ een verplichting binnen de Woningwet; na 
de invoering van de ‘kan-bepaling’ heeft een gemeente dus meer keuzevrijheid. Die keuzemogelijkheid 
schept echter wel een verplichting om ruimtelijk kwaliteitsbeleid, waaronder welstand, goed te borgen. De 
handreiking voorziet daarin door op een rij te zetten welke mogelijkheden er beschikbaar zijn, wat de 
voordelen of nadelen zijn van bepaalde keuzes, waar gemeenten rekening mee moeten houden. Ze is 
daarmee een praktische gids geworden die gemeenten op weg helpt de voor haar juiste richting te kiezen.  
 
Mooiwaarts 
Het project Mooiwaarts is in 2011 gestart vanuit de ambitie ruimtelijke kwaliteit een belangrijke, 
vanzelfsprekende plaats in de nieuwe Omgevingswet te bieden. Daarnaast is Mooiwaarts een voertuig 
geweest voor het nadenken over een nieuwe vorm van ruimtelijk-kwaliteitsbeleid, een die verder gaat dan 
louter welstand of de zorg voor monumenten met alle instrumenten die daarvoor in het verleden zijn 
bedacht. De ambitie van de Omgevingswet om bestaande wetgeving en instrumenten te stroomlijnen, te 
vereenvoudigen en te integreren, heeft de Federatie Welstand met de neus op de feiten gedrukt. Er zal 
nog sterker dan in het verleden gewerkt moeten worden aan het samenbundelende aspect van ruimtelijke 
kwaliteit en hoe hiervoor bij degenen 
die de belangrijke beslissingen 
nemen, enthousiasme en passie op te 
roepen. Mooiwaarts als denktank 
heeft dus een tweeledig doel gehad: 
nadenken over modernisering van het 
instrument welstand, dankzij zowel 
een verbreding als versimpeling van 
zijn uitgangspunten (zonder trouwens 
de kinderen met het badwater weg te gooien), én een poging de resultaten van het denkwerk in de 
Omgevingswet te krijgen. Velen hebben daarbij hulp geboden. Er zijn interviews afgenomen met mensen 
als Peter van Rooy, Adri Duivesteijn, Arnold Reijndorp, Cilly Jansen e.a. met de vraag welke kant het op 
moet met de ruimtelijke kwaliteit; er zijn werkbijeenkomsten gehouden met Tjerk Ruimschotel en Erik 
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Pasveer en er is twee keer een groep jongere ontwerpers bijeen gebracht om te discussiëren over hoe zij 
tegen welstand aankijken (o.a. Olv Klijn, Hans Teerds en Marnix van Esch).  
Dit alles heeft geresulteerd in twee stukken: ‘Ruimtelijke kwaliteit: 3xV’ (oktober 2012) en ‘Mooiwaarts, 
pleidooi voor een waardevolle leefomgeving’ (november 2012), geschreven door de planoloog José van 
Campen, met op de achtergrond de adviezen van het Mooiwaarts-team onder leiding van de voorzitter van 
het algemeen bestuur van de Federatie Welstand Leen Verbeek, commissaris der Koning in Flevoland.  
 
Meerwaardecommissie Noord-Brabant 
Op verzoek van het provinciebestuur van Noord-Brabant is de directeur van de Federatie toegetreden tot 
de zogenoemde Meerwaardecommissie, die verder bestaat uit Peter van Rooy (directeur Accanto en 
NederlandBovenWater) en Anne-Marie Klijn (advocaat Boekel de Nerée). De commissie heeft in 2012 
advies gegeven over drie omvangrijke en complexe gebiedsontwikkelingsprojecten in de provincie, die op 
onderdelen niet overeenstemmen met het provinciale beleid, zoals neergelegd in de structuurvisie en de 
provinciale verordening. 
Aan de commissie is gevraagd om te beoordelen of de meerwaarde van de onderzochte projecten afwijking 
van het provinciale beleid rechtvaardigt, en om het college van Gedeputeerde Staten daarover van advies 
te dienen. 
 
Volwassen IMWE  
Het Informatiemodel Welstand (IMWE), de landelijke standaard voor het digitaliseren van welstandsnota’s, 
is in 2012 volwassen geworden. Binnen het programma is niets spectaculairs gebeurd, maar we hebben 
wel een belangrijke stap gezet door IMWE en de Centrale Voorziening IMWE (CVI) waarop IMWE draait, 
toekomstbestendig te maken. Het is verankerd in de nieuwe Omgevingswet. 
IMWE is erkend als een van de digitale informatiemodellen die opgenomen wordt in het huidig technisch 
en inhoudelijk ontwikkelingsproces van de Omgevingswet. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu 
ondersteunt de doorontwikkeling van IMWE en de CVI. Hiervoor heeft de Federatie Welstand een financiële 
bijdrage van het ministerie ontvangen. 
Verder is met het ministerie afgesproken dat Geonovum het beheer van IMWE van de Federatie 
overneemt. Geonovum beheert verschillende landelijke informatiemodellen, onder andere IMRO (zie 
www.geonovum.nl). Hiermee worden het beheer en de continuïteit van het model, met het oog op de 
Omgevingswet, geborgd. 
In 2012 is in opdracht van de Federatie Welstand de Centrale Voorziening IMWE volledig vernieuwd door 
de OpenGeoGroep. Vijf jaar na oplevering van de oorspronkelijke CVI, destijds ontwikkeld door TNO, bleek 
het noodzakelijk het platform te upgraden zodat het weer aan de eisen van deze tijd voldoet. Door deze 
herijking kan het platform in de toekomst makkelijker groeien bij een toenemend aantal gemeenten dat 
gebruik maakt van de voorziening. Hiermee heeft de Federatie alvast een voorinvestering gedaan om klaar 
te zijn voor de technische aspecten van de Omgevingswet. 
In 2013 en 2014 zal er specifiek ingezet worden op communicatie met gemeenten. Doel is om de 
jaarlijkse aansluitingskosten van gemeenten te verlagen, zodat het voor hen gemakkelijker wordt om aan te 
sluiten (hoe meer aansluitingen, des te lager de tarieven). Gemeenten die nu aansluiten, staan 
voorgesorteerd voor de invoering van de Omgevingswet. Het communicatieplan wordt uitgevoerd in nauwe 
samenwerking met Geonovum en andere partijen. 
Het project dat voorheen bekend stond als WelstandTransparant heet nu ‘team Centrale Voorziening 
IMWE’.  (GM van der Waal, projectcoördinator Centrale Voorziening IMWE) 
 
De aantrekkelijke snelwegomgeving  
In 2012 is in overleg met het ministerie van Rijkswaterstaat besloten het bedrag dat was overgebleven van 
het project ‘Routes naar Welstand’, dat de Federatie Welstand enige jaren geleden in nauwe samenwerking 

http://www.geonovum.nl/
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met het ministerie uitvoerde, te besteden aan een voorbeeldboek met projecten die de snelweg en 
omgeving sieren. Het Gelders Genootschap voerde de redactie van het boek dat mei 2013 is uitgekomen. 
Het voorbeeldboek komt uit op een geschikt moment, want de uitbouw van het Nederlandse wegennet 
heeft de laatste jaren opnieuw een grote vlucht genomen. Wegen worden verbreed of verlegd, bruggen 
gebouwd, geluidsschermen neergezet. Voor gemeenten die hiermee geconfronteerd worden, zijn het 
kolossale projecten met veel gevolgen voor het grondgebied. In De aantrekkelijke snelwegomgeving wordt 
uitgelegd waarom deze specifieke projecten zo geslaagd zijn en waar dat aan ligt. Vaak heeft dat te maken 
met een slimme strategie om allerlei plannetjes of projecten die toch al in de pijpleiding zitten of ergens op 
een verlanglijst staan, met hun verschillende geldstromen of juist omdat er geen geld voor was, bij elkaar 
te brengen en zo meer gedaan te krijgen dan voor mogelijk werd gehouden. Vooral het landschap aan de 
snelweg blijkt daarvan te profiteren. Er blijkt dan ook geld te zijn voor een kunstwerk of een kanoroute. 
Integraal gebiedsontwerp is bij uitstek noodzakelijk bij de aanleg en inrichting van wegen.  
 
Secretarissenoverleg  
In het verslagjaar 2012 is geen secretarissenoverleg gehouden; de crisis en de onzekerheid speelden alle 
gemeenten parten. Het laatste overleg dateert van december 2011. Sinds 2008 organiseert de Federatie 
Welstand een secretarissenoverleg, waarvoor de secretarissen van alle direct bij de Federatie Welstand 
aangesloten gemeenten worden uitgenodigd. Eerdere secretarissenoverleggen vonden plaats in Den Haag, 
Almere, Eindhoven en Delft.  
Het overleg is voornamelijk een platform voor onderlinge uitwisseling, waarbij actualiteiten zoals de 
gevolgen van de Omgevingswet of de invoering van de ‘kan-bepaling’ worden doorgenomen. In 2013 zal 
het secretarissenoverleg worden vervolgd. 
 
Cursussen van de Federatie Welstand  
Cursus Adviseren over Kwaliteit De Federatie Welstand is sinds een aantal jaren betrokken bij de 
programmacommissie ‘Erfgoed in de praktijk’ van Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed. De belangstelling voor cursussen loopt terug, reden waarom de programmacommissie 
van Erfgoed in de praktijk de meeste tweejaarlijkse cursussen heeft teruggebracht tot één cursus, zo ook 
de cursus over de kwaliteit van advisering die de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit sinds jaar en dag 
organiseert. De cursus is bestemd voor secretarissen en (burger)leden van monumenten- en/of 
geïntegreerde commissies, maar ook voor ambtenaren en andere geïnteresseerden als makelaars die zich 
op de hoogte willen stellen van bijvoorbeeld regelgeving rond cultureel erfgoed. Het ochtendprogramma 
wordt besteed aan bijscholing en informatie, waarbij de laatste ontwikkelingen op het vlak van beleid en 
regelgeving (cultuurhistorie in het bestemmingsplan, vergunningvrij bouwen in rijksbeschermde gezichten, 
enzovoort) wordt behandeld. Tijdens het ochtendprogramma wordt er voldoende tijd ingeruimd voor 
vragen en discussie, waaraan grote behoefte bestaat. Het ochtendprogramma wordt telkens verzorgd door 
ervaren cursusleiders. Cultureel erfgoed is het belangrijkste thema in de cursussen van Erfgoed in de 
praktijk.  
In het verslagjaar werd deze cursus gehouden op 8 mei 2012 in Rotterdam in Het Kasteel van Sparta in de 
wijk Spangen. Het tweede deel van de ochtend werd gewijd aan een toelichting van Jaap voor in ’t Holt en 
Brechje Pronk (secretariaat Commissie welstand en monumenten Rotterdam) en als derde Thieu Knibbeler 
(Bureau Monumenten Rotterdam) over het beleid van deze gemeente rond de integratie van welstand en 
monumenten en de nieuwe nota. De architecten Joris Molenaar en Arjan Hebly hielden een verhaal over de 
restauratie van het Justus van Effenblok en Frans van Hulten verhaalde over de opkomst van de 
kluswoningen en de eerste proeven daarvan. De kluswoning is een Rotterdamse vinding om verwaarloosde 
stadsdelen een boost te geven door casco’s te verkopen aan ondernemende lieden die vervolgens zelf de 
panden van een invulling voorzien. ’s Middags werden de projecten bezocht: een rondleiding door het pas 
gerestaureerde Justus van Effenblok in de wijk Spangen aan de hand van Joris Molenaar, een uniek 
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volkshuisvestingsmonument dat op 
uitzonderlijk hoog niveau is gerestaureerd. 
Met Frans van Hulten werd een aantal 
kluswoning-projecten in Spangen aangedaan.  
 
Cursus Schriftelijk Welstandsadvies De cursus 
Schriftelijk Welstandsadvies werd in 2012 niet 
gehouden. Er waren te weinig aanmeldingen.  
 
Overig De directeur van de Federatie 
Ruimtelijke Kwaliteit heeft op 3 oktober 2012 
in de Hogeschool Utrecht een middag college 
gegeven in het kader van de opleiding Erfgoed 
en Ruimte. 

 
Expertmeeting  
Haarlem 19 juni 2012 In Haarlem blijkt in 2012 een spannende ontwikkeling gaande, waar de Federatie 
graag meer over wil weten en ook haar leden in wil laten delen. Er wordt dus een expertmeeting 
georganiseerd in het Haarlems architectuurcentrum. Haarlem heeft niet alleen een stadsbouwmeester 
(Max van Aerschot), maar ook een ‘gewone’ welstands- en monumentencommissie welke opzet al 
tientallen jaren in die gemeente goed functioneert en een toonbeeld is van hoe het moet: vooraan in het 
proces denkt iemand mee over (prille) ruimtelijke ontwikkelingen, terwijl aan het einde van het proces een 
aantal deskundigen nog een keer meekijkt naar de uitwerking. Op initiatief van de stadsbouwmeester en 
gemeenteambtenaren is er een tot op dat ogenblik unieke Nota Ruimtelijke Kwaliteit opgesteld, opgedeeld 
in een visiedocument en criteria, die inmiddels door de gemeenteraad is aangenomen. Voor deze stad met 
haar grote hoeveelheid cultuurhistorische waarden zijn ‘gouden regels’ opgesteld, waarbij cultuurhistorie 
een belangrijke wegingsfactor is en niet voor spek en bonen achteraan komt hobbelen. Maar sterker nog 
dan die aandacht voor cultuurhistorie wil de nieuwe Haarlemse nota beleid combineren, waarbij het gehele 
publieke domein integraal onderwerp is van een collectieve aandacht die niet scheidt, maar probeert te 
weven of te combineren. Vanzelfsprekend vergt dit een omslag voor bijvoorbeeld een afdeling verkeer bij 
een gemeente, waarvan nu verwacht wordt dat zij niet langer sectoraal, maar met andere afdelingen, 
gebiedsgericht, samenwerkt. Nieuwsgierig geworden blijken ambtenaar r.o. Sarah Ros, stadsbouwmeester 
Max van Aerschot, de voorzitter van de welstands- en monumentencommissie, Aart Oxenaar, en de 
commissiesecretaris Ronald Algra bereid dit beleid in een expertmeeting toe te lichten. Op de 
expertmeeting kwam ongeveer 70 man af.  
 
Amersfoort 16 april 2012 Bezorgde voorzitters van welstands- en/of monumentencommissies van de 
steden of gemeenten met een eigen commissie (dus niet aangesloten bij een – commerciële - regionale 
organisatie) komen bijeen in Amersfoort. De Federatie biedt logistieke diensten aan; het initiatief ligt 
echter bij Marianne Loof (voorzitter van de geïntegreerde commissie van Amsterdam en lid van het 
algemeen bestuur van de Federatie), Ruud Brouwers (voorzitter van de geïntegreerde commissie van 
Maastricht) en Marinke Steenhuis (voorzitter van de geïntegreerde commissie van Rotterdam). De 
bezorgdheid betreft het verschil tussen de soms matige reputatie van welstandscommissies en de 
intelligente en gedreven manier waarop deze voorzitters zich in willen zetten voor de gemeente die hen 
gevraagd heeft naar eer en geweten te adviseren over bouwprojecten of meer. De avond leidt tot een 
uitwisseling van ervaringen, het bieden van morele steun, onderlinge kennismaking en de oproep om 
verbeteringen door te voeren, want lang niet elke commissie functioneert optimaal. Voor deze sessie was 
mede uitgenodigd Arjan Nijenhuis, adjunct-directeur van het programma Eenvoudig Beter dat is opgezet 
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ter voorbereiding van de Omgevingswet. Nijenhuis lichtte de actuele stand van zaken rond Eenvoudig 
Beter toe, wat onder de deelnemers prompt een discussie uitlokte over de noodzaak dat de Omgevingswet 
ontwerpers in Nederland voldoende inspiratie en kansen biedt om een nuttige en waardevolle bijdrage te 
kunnen leveren aan de ruimtelijke kwaliteit in dit land.   

 
Algemene Ledenvergadering in Culemborg 
Aan de Algemene Ledenvergaderingen van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit wordt altijd een inhoudelijk, 
leerzaam programma gekoppeld. De 81e vergadering van de Federatie Welstand werd 4 juni 2012 
gehouden in Culemborg omdat hier de wijk EVA-Lanxmeeer ligt, een op ecologische en organische 
principes geschoeid woonoord. Marleen Kaptein, de grote roerganger van EVA-Lanxmeer, vertelde hoe de 
wijk is ontstaan, wat de rol van de gemeente was, hoe de initiatiefnemers aan bouwgrond kwamen, welke 
subsidies er waren, welke mensen er op af kwamen en hoe dat collectief nu functioneert. Er volgde een 
rondleiding door een zonovergoten, ongekend groene en autoluwe wijk, met gemeenschappelijke 
picknicktafels en kinderen die in een waterplas rondspartelden, met een fraaie boomgaard en ruige sloten, 
een idylle van rust en harmonie. Maar de grote vraag van de Federatie was hoe dit collectief de 
uitgangspunten van de wijk respecteert. Hoe gaan de Lanxmeerders om met vergunningvrij bouwen op het 
achtererf? In hoeverre overweegt gelijkgestemdheid bij het nemen van een beslissing om je huis uit te 
breiden? De wijk kent strenge regels voor nieuwkomers. Je moet hier willen wonen juist vanwege de regels 
die rust, groen en harmonie garanderen. Het komt dus maar zelden voor dat ingrijpen nodig is en een 
bewoner met zachte drang wordt gevraagd om geen schutting te plaatsen op een belangrijke zichtlijn, 
aldus Kaptein. Een gated-community dus, maar zonder zichtbare hekken, transparant in zijn 
uitgangspunten en doordringbaar voor buitenstaanders.  
Er waren ongeveer dertig deelnemers aan het middagprogramma in Culemborg.  
 

 



15 

 

4 
 
Beleid en activiteiten  
 
Beleid  
In 2012 zijn twee belangrijke beleidsstukken geproduceerd (Beleidsvisie 2012-2017, voorzien van een 
bijlage met betrekking tot de organisatie van de vereniging, en daaraan gekoppeld een 
Uitvoeringsprogramma 2012-2013). Met de beleidsvisie wordt de lange geschiedenis van welstand 
aangestipt, maar vooral getracht inzicht te verkrijgen in de koers die de vereniging heeft te gaan. Er vinden 
in de loop van de tijd telkens verschuivingen plaats wat welstand betreft: in uitgangspunten, in definities, 
in werkwijze, in visies op de toekomst. Dat betekent dat welstand zich telkens opnieuw aan het uitvinden 
is, afhankelijk van of preluderend op veranderingen in de maatschappij. Op dit moment is een verschuiving 
gaande in de richting van ruimtelijke kwaliteit, wat een breder werkveld inhoudt en partners dwingt tot 
nadenken over de positie en rol van de Federatie Welstand zoals die tot nu toe zijn uitgedragen. De 
Federatie Welstand was altijd een vereniging met leden; er werd voor en door de leden gewerkt om 
welstand en monumenten niet alleen als wettelijk instrument, maar ook als waardevolle doelstelling voor 
een zorgvuldige ruimtelijke ordening in Nederland te propageren, te stimuleren en waar nodig te bewaken 
en te verdedigen. Het instrumentarium maakt dat welstand en monumenten een ingewikkelde materie 
zijn, waar een leek niet makkelijk toegang tot heeft; de voor een begrip van welstand benodigde kennis is 
niet alom of eenvoudig beschikbaar. De soms slechte reputatie die welstand aankleeft, heeft hiermee te 
maken. Onbekend maakt onbemind.  
Het werkveld van de Federatie Welstand én Monumenten – welstand en monumenten zijn in de loop van 
de jaren in de Federatie verenigd, ze zijn eigenlijk niet te scheiden - was tot voor kort helder gedefinieerd: 
voor en door de leden, met alles wat daarom heen beweegt aan lobbywerk, scholing, advies, vraagbaak, de 
verstrekker van goed en slecht nieuws. Maar er tekenen zich nieuwe ontwikkelingen af, waar de Federatie 
op moet reageren: van objectgericht naar gebiedsgericht, van verplicht naar facultatief, van regulering 
naar deregulering, van steeds meer burgerparticipatie en een grillige overheid, van een verlies aan 
traditionele leden tot de (verhoopte) opkomst van nieuwe, andersoortige leden, van oude en nieuwe 
samenwerkingsverbanden, enzovoort. Voor het overdenken van de nieuwe koers zijn twee sporen gevolgd: 
het project Mooiwaarts als inhoudelijke verdieping en een imagocampagne door een extern 
communicatiebureau om de verdieping op een goede manier 
uit te dragen. Daarvoor is contact gezocht met trendwatcher 
en communicatie-expert René Boender. Omdat het bureau 
waarmee Boender samenwerkt niet goed bleek aan te sluiten 
op de wensen van de Federatie, is op advies van de 
bestuursvoorzitter aan het eind van het jaar contact gelegd 
met een ander bureau: het bureau voor beleidscommunicatie 
Awareness uit den Haag.  
 
Algemene Ledenvergadering  
De 81e Algemene Ledenvergadering (ALV) werd op 4 juli 
2012 gehouden in Culemborg, met als hoogtepunt het bezoek 
aan EVA-Lanxmeer (zie ook hoofdstuk 3, Projecten). Op de 
ledenvergadering zelf werd stevig gediscussieerd over de 
heikele onderwerpen van 2012, zoals de crisis bij gemeenten 
en de daardoor teruglopende inkomsten bij de organisaties of 
de roep om meer welstandsvrije wijken. Maar er werden ook 
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nieuwe vergezichten geschetst door de Federatie zoals de stimulerende beweging van Mooiwaarts om 
ruimtelijke kwaliteit goed te borgen. De Federatie is bezig bakens te verzetten, zich in een nieuwe richting 
te bewegen, de vinger aan de pols te houden waar het ontwikkelingen betreft als de Omgevingswet.  
 
Enquête klantvriendelijkheid  
Op verzoek van het Team Ruimtelijk Kwaliteit heeft de Federatie Welstand in 2012 kaarten laten 
ontwerpen en drukken om de klantvriendelijkheid bij welstands- en monumentenvergaderingen te meten. 
Er zijn 1.500 kaarten gedrukt die over de leden zijn verspreid. Op de kaart is een QR-code gedrukt, die via 
de mobiele telefoon rechtstreeks naar de enquête leidt en dus ter plekke kan worden ingevuld. Maar het is 
ook mogelijk om achter de pc de mening over de vergadering, de werkwijze van de commissie en het 
advies kenbaar maken. Eind 2012 is de score geanalyseerd.  
 
Er bleken in 2012 slechts een beperkt aantal enquêtes te zijn ingevuld: 143 stuks. Dat maakt de 
representativiteit van de antwoorden minder groot dan in eerdere onderzoeken van de Federatie. Van de 

respondenten gaf ca. 10 procent aan een negatief welstandsadvies te hebben ontvangen. Ook dat gegeven 
maakt de antwoorden minder representatief: uit gegevens van welstandscommissies en organisaties blijkt 
dat slechts in ca. 3 procent van de gevallen een negatief advies wordt gegeven. Kennelijk zijn mensen die 
een negatief advies ontvingen meer gemotiveerd om hun mening over de welstandscommissie ten beste te 
geven, dan de anderen. 
Desondanks blijkt uit bovenstaande grafiek (respondenten uit 2011 en 2012) dat er onder de 
respondenten een groot draagvlak bestaat voor de welstandsadvisering, met name in de historische stad.  
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Leden  
In 2012 werd de Drentse welstands- en monumentenorganisatie Drents Plateau failliet verklaard. De 
Groningse welstands- en monumentenorganisatie Libau verklaarde zich bereid de taken die Drents Plateau 
voor gemeenten verrichtte, over te nemen. De Drentse gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, 
Coevorden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld en De Wolden 
sloten zich vervolgens aan bij Libau.  
In het verslagjaar is door fusie de gemeente Aalsmeer verbonden met de gemeente Amstelveen. Aalsmeer 
was lid van de regionale welstands- en monumentenorganisatie WZNH; de gemeente Amstelveen heeft de 
beschikking over een zelfstandige welstands- en monumentencommissie.  
De gemeente Tiel is sinds 2012 niet langer aangesloten bij de regionale welstands- en 
monumentenorganisatie Gelders Genootschap en ook geen lid meer van de Federatie.  
Omdat de gemeente Terneuzen in 2012 besloot de welstandscommissie af te schaffen, werd per 1 januari 
2013 het lidmaatschap van de Federatie opgezegd.  
 
Geschillencommissie 
In 2012 heeft de Federatie op verzoek van een particulier een arbitrage verzorgd. Het geschil betrof een 
zendmast in Dronrijp, in de gemeente Menaldumadeel. Voor dit specifieke geval werd een onafhankelijke 
geschillencommissie opgezet, bestaande uit Jan Koning, de voormalig secretaris van de commissie van 
welstand en monumenten in Utrecht en Ben Verfürden, vennoot van Hylkema Consultants te Utrecht. De 
Federatie verzorgde het secretariaat.  
 
Belangenbehartiging  
De Federatie Welstand en Monumenten steekt veel tijd in de belangenbehartiging van haar leden. Dit 
houdt in dat de Federatie nauwgezet volgt wat er voor verschuivingen zijn in wet- of regelgeving en welke 
consequenties dat heeft voor de leden.  
Op het politieke vlak is er sprake van veel rumoerigheid, samenhangend met de aanzet tot een nieuwe 
Omgevingswet. De Federatie probeert zo veel mogelijk te achterhalen wat er speelt om deze informatie 
vervolgens aan de leden door te spelen. Er wordt onder andere overleg gevoerd met Kamerleden, 
brancheorganisaties en belangenhartigers die direct of indirect met welstand en monumenten te maken 
hebben. Hieronder volgt een overzicht van de structurele gesprekken die in 2012 zijn gevoerd; incidenteel 
overleg is buiten beschouwing gelaten.   
 
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 
2012 is veel aandacht uitgegaan naar de vernieuwing en modernisering van het Bouwbesluit 2012. Ook is 
in het OPB aandacht geweest voor de nieuwe Omgevingswet en voor verbreding van de advisering: nu de 
voor de bouw relevante regelgeving niet meer onder één ministerie valt (VROM), maar ten minste onder 
twee (de Wabo valt onder de minister van I&M, de bouwregelgeving en de Woningwet onder BZK), ligt 
het voor de hand dat het OPB voortaan alle bij een portefeuille betrokken ministers adviseert. 
De directeur van de Federatie Welstand is, op persoonlijke titel, sinds de zomer van 2011 lid van de 
Adviescommissie Wonen & Cultuur, één van de vijf externe adviescommissies die minister Schultz van 
Haegen bijstaan bij de ontwikkeling van een nieuwe Omgevingswet. 
De Federatie Welstand is lid van de programmacommissie van Nationaal Restauratiefonds en Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed. Deze commissie stelt jaarlijks een cursusprogramma ‘Erfgoed in de Praktijk’ 
samen, waaraan de Federatie Welstand een bijdrage levert. In 2012 heeft de Federatie een 
introductiecursus over welstands- en monumentenadvisering georganiseerd in Rotterdam.  
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Nieuwsbrief 
De Nieuwsbrief van de Federatie werd in 2012 vier keer verstuurd, en biedt behalve nieuws ook 
commentaar.  
 
Website  
In 2012 is gewerkt aan een nieuwe website, er werd onder andere een ontwerp voor gemaakt. In de zomer 
van 2012 werkte Tanja van Slooten aan de completering van de ledenlijst, die in 2013 samen met de 
nieuwe website zal worden gepresenteerd. De nieuwe ledenlijst (almanak) wordt op naam van de 
gemeente gerubriceerd.  
 
Interviews en artikelen 
13-4-2012 Ruimtevolk, ‘Bewonerswelstand, draagvlak door welbegrepen eigenbelang’. 
5-10-2012: MO/Samenlevingsopbouw, ‘Naar bewonerswelstand nieuwe stijl’. 
8-6-2012 BN/De Stem, ‘Chaos groeit rond subsidie zonnepanelen; rommelige zonnepanelen verminderen 
waarde huis’. 
4-12-2012 Staatscourant, ‘Mooi doet niet meer mee in de Omgevingswet’. 
12-12-2012 Binnenlands Bestuur, ‘Niet alleen gezond en veilig telt, ook schoonheid’. 
13-12-2012 NoordHollands Dagblad, ‘Uitzicht is een beetje van ons allemaal’. 
 
Overig 
Via mail en linkedin bouwt de Federatie-directeur een groot netwerk op, door regelmatig op kwesties te 
reageren. Er worden daarmee goede contacten opgebouwd met (ambtenaren van) ministeries, 
werkgroepen, de Rijksdienst, enzovoort.  
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5 
 
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  
 
De heer ir. J. Iding, namens de ledencategorie gemeenten met een eigen welstandsorgaan  
 
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  
 
De heer ir. R. de Visser 
Directeur Vista Landschapsarchitectuur en Stedenbouw, namens de categorie rechtspersonen (NVTL)  
 
Mevrouw drs. M.P. van der Wiel  
Secretaris Commissie Welstand en Monumenten Utrecht, namens de ledencategorie gemeenten met een 
eigen welstandsorgaan 
 
Dagelijks bestuur 
 
De heer drs. J.E.F. Mühren, directeur WZNH, penningmeester en vicevoorzitter 
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De heer drs. L. Verbeek, Commissaris der Koningin te Flevopolder, voorzitter  
 
Mevrouw drs. M. van der Wiel, secretaris Commissie Welstand en Monumenten Utrecht, secretaris  
 
De heer F. ten Cate, directeur Federatie Welstand 
 
Vergaderingen  
 
Het Algemeen Bestuur (AB) van de Federatie Welstand vergaderde viermaal in 2012: 16 maart, 25 april, 4 
juli en 24 oktober. De AB vergadering op 4 juli werd gecombineerd met de Algemene Ledenvergadering.  
Het Dagelijks Bestuur (DB) kwam in 2012 drie maal bijeen: 16 februari, 23 april en 22 oktober.  
In 2012 heeft een aantal mutaties in het AB plaatsgevonden:  
De heer W. Havik, directeur van Libau, ging eind 2012 met pensioen. Hij werd opgevolgd door de heer Th. 
Hoek, die mede zijn plaats in het Algemeen Bestuur ging innemen.  
De heer A. Tom, directeur van Welstand en Monumenten Midden Nederland, volgde in het Algemeen 
Bestuur statutair de directeur van het Gelders Genootschap op, de heer C. van Esch.  
 

 
 
Samenstelling projectteams en commissies 
 
Onder verantwoordelijkheid van de Federatie ruimtelijke kwaliteit wordt een aantal projecten uitgevoerd; 
het bestuur heeft een ad hoc commissie ingesteld voor geschillen. Hieronder treft u de samenstelling van 
de projectteams en de commissie per 31 december 2012.  
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Project Digitalisering Welstandsbeleid (WelstandTransparant en IMWE) 
 
GerhardMark van der Waal (projectcoördinator, Dorp, Stad & Land) 
Martijn Snel (ICT-adviseur, Dorp, Stad & Land) 
Sander Bakker (projectmedewerker, Dorp, Stad & Land)  
Flip ten Cate (opdrachtgever, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit) 
Frans van den Meiracker (opdrachtnemer, Dorp, Stad & Land) 
 
Project Mooiwaarts 
 
Leen Verbeek (voorzitter, Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland) 
José van Campen (projectleider, planoloog, Woord&Plaats) 
Jef Mühren (begeleiding, directeur WZNH) 
Christian Braak (secretaris, medewerker Federatie ruimtelijke Kwaliteit) 
Flip ten Cate (begeleiding, directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit) 
 
Project De Aantrekkelijke Snelwegomgeving 
 
Maricke Hiddink (projectleider, Gelders Genootschap) 
Madelinde Roelofs (projectmedewerker, Gelders Genootschap) 
Martijn Oosterhuis (projectmedewerker, Dorp, Stad&Land) 
Inez ’t Hart (projectbegeleiding, Rijkswaterstaat) 
Jan-Willem de Jager (projectbegeleiding, Rijkswaterstaat) 
Flip ten Cate (opdrachtgever, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit) 
 
Ad hoc Geschillencommissie  
 
Deze commissie is ingesteld naar aanleiding van een klacht over de werkwijze van een bepaalde 
welstandscommissie (dus niet de inhoud van een advies: bij twijfel over de juistheid van de advisering is 
een second opinion de aangewezen weg). De commissie bestond uit:  
Ben Verfürden (lid, partner/directeur Hylkema Consultants) 
Jan Koning (lid, oud-secretaris commissie Welstand en Monumenten gemeente Utrecht) 
Gerda ten Cate (secretaris, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit) 
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Externe contacten 
 
De medewerkers van de Federatie Welstand hebben in 2012, in overeenstemming met het beleidsplan, 
hun tijd besteed aan de volgende onderwerpen (NB: een inhoudelijke beschrijving van de projecten treft u 
aan in het vorige hoofdstuk van dit jaarverslag):  
 
a. Communicatie met de leden 
De directe communicatie: De Federatie Welstand krijgt regelmatig vragen over een breed spectrum aan 
onderwerpen, zoals de werkwijze rond en de aanvragen voor second opinions, vooral via de mail. Maar 
vooral vanuit de leden komen allerhande vragen over wet- en regelgeving, honorering van commissieleden, 
de mandatering door ambtenaren, hulp bij het vervullen van vacatures of de vraag naar voorbeelden van 
welstandsvrije wijken in andere gemeenten. Er komen ook verzoeken om een lezing te houden of in een 
forum te zitten. Als de Federatie de vragen niet zelf kan beantwoorden, wordt doorverwezen naar andere 
partijen die wel de betreffende deskundigheid in huis 
hebben. De Federatie probeert zo een netwerk tussen 
haar leden tot stand te brengen; onder de koepel 
moeten de leden elkaar ook kunnen vinden voor vragen 
en tips. De Federatie zet zelf ook vragen uit onder haar 
leden. Welke gemeenten bijvoorbeeld hebben 
wethouders met een grote betrokkenheid bij ruimtelijke 
kwaliteit?  
De indirecte communicatie: De Federatie 
communiceert via de website en een nieuwsbrief met 
leden en omstanders. De website wordt regelmatig 
ververst met berichten, vooral het gedeelte met 
jurisprudentie is een gewaardeerd onderdeel. Maar er 
staan ook dossiers over een bepaald onderwerp op de 
website, vooral over de laatste politieke ontwikkelingen 
rond welstand. In de nieuwsbrief wordt behalve feitelijke informatie en service sinds vorig jaar ook een 
commentaar geschreven over iets dat in de schijnwerpers staat (of zou moeten staan).  
Voor een groter bereik en een ruimere doelgroep organiseert de Federatie verder nog cursussen en 
informatieve bijeenkomsten, soms met andere partijen. Samenwerking is belangrijk om in een gezamenlijke 
inspanning het grote verhaal over het belang van ruimtelijke kwaliteit te kunnen verspreiden of doorgeven.  
 
Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland:  
De directeur en beleidsmedewerker van de Federatie worden uitgenodigd voor de regelmatige 
vergaderingen van de zeven regionale welstands- en monumentenorganisaties Hûs en Hiem, Libau, Het 
Oversticht, Gelders Genootschap, Welstand en Monumenten Midden-Nederland (WMMN), 
Welstandszorg Noord-Holland (WZNH) en Dorp Stad & Land (DSL). (De provincies Limburg en Brabant 
hebben al jaren geen regionale welstands- en monumentenorganisatie meer en de regionale organisatie in 
Drente Drents Plateau werd in de tweede helft van 2011 ontbonden). De directeuren gebruiken dit beraad 
om overleg te voeren, strategie te bepalen en projecten op te zetten. De samenwerking die tot dusverre als 
‘Directeuren-overleg’ of Dirov bekend stond, is geïntensiveerd en herdoopt in Team Ruimtelijke Kwaliteit 
Nederland. De intensivering bestaat erin dat experts van de ene regionale welstandsorganisatie in principe 
ook door de zusterorganisatie in een andere provincie ingezet kunnen worden, indien in die provincie een 
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dergelijke expertise niet onmiddellijk voorhanden is. 
De Federatie brengt in dit overleg zaken in en voert taken uit die betrekking hebben op de koepel. Door het 
overleg is er veel betrokkenheid en kan de Federatie op de organisaties steunen als er bijvoorbeeld moet 
worden gelobbyd in Den Haag.  
 
b. Externe communicatie  
De belangrijkste taak van de Federatie Welstand ligt in de belangenbehartiging en het vertegenwoordigen 
van het ‘gezicht’ van de welstands- en monumentencommissies. Dat impliceert ook een zo groot mogelijke 
zichtbaarheid van de Federatie in de media. Dat valt de organisatie niet gemakkelijk. De publieksgerichte 
media, die een grote invloed kunnen hebben op het maatschappelijke imago van welstand, zijn in het 
algemeen slechts geïnteresseerd in berichtgeving, op het moment dat er nieuws te melden is. Dat is dan 
meestal negatief nieuws, waarin niet de nadruk ligt op de bijdrage die welstand levert aan de ruimtelijke 
kwaliteit, maar waarin het over incidenten gaat waarbij welstandscommissies voor burgers slecht 
navolgbare adviezen hebben afgegeven. Frequenter verschenen er nieuwsberichten over lokale politici en 
bestuurders die het voornemen uitten ‘de welstand’ te willen afschaffen. 
Het is lastig voor de Federatie om daar een adequate communicatiestrategie op te bouwen. Strategisch is 
het niet verstandig om met defensieve verhalen naar buiten te komen en alleen op aanvallen te reageren. 
De Federatie richt zich publicitair op een goede onderbouwing van de stelling dat investeren in kwaliteit 
een economisch verstandige activiteit is: ‘mooi = meerwaarde’.  
Ook benadrukt de Federatie dat welstandszorg ten dienste staat van de gemeenschap, en bewoners 
beschermt tegen aberraties van een enkeling die zich van de gemeenschap niets wenst aan te trekken. In 
dat kader moet het artikel over ‘bewonerswelstand’ worden gezien. 
Om de communicatieve inspanningen meer effect te geven, zijn in 2012 contacten gelegd met 
adviesbureaus die een strategisch communicatieplan zullen schrijven om daarmee de welstandscommissies 
en de Federatie te helpen in de omgang met de media.  
De landelijke politiek eist permanent de aandacht op van de Federatie. Daarvoor worden gesprekken 
gevoerd met Kamerleden. In een aparte strategiegroep, die in 2009 is ingesteld, worden de meest urgente 
kwesties die met de toekomst van welstand te maken hebben, besproken. De strategiegroep bestaat uit: 
Kees van Esch (directeur Gelders Genootschap), Wijbrand Havik (directeur Libau), Heero Meindersma 
(oud-directeur Het Oversticht), Manon van der Wiel (secretaris Welstand en Monumenten Utrecht), Flip 
ten Cate (directeur Federatie Welstand) en Christian Braak/Gerda ten Cate (secretaris, bureaumedewerker 
c.q. beleidsadviseur Federatie Welstand). Aan deze strategiegroep is in 2012 een einde gekomen. Havik, 
Van Esch en Meindersma hebben als trio de afgelopen 35 jaar een zeer effectieve lobby gevoerd en een 
schat aan strategische kennis opgebouwd over de omgang met leden van de Eerste en Tweede Kamer. De 
Federatie wil ook op deze plaats nogmaals erkentelijkheid uitspreken voor hun inspanningen in dezen. 
Beleidsmedewerker Gerda ten Cate heeft het contact met de lidgemeenten verstevigd. Er is frequent 
(mail)contact met tal van ambtelijk welstandssecretarissen en er worden ook bezoeken afgelegd.  
 
Bijeenkomsten en lezingen: extern 

- Wassenaar, 16 januari 2012: gesprek met de gemeenteraad over erfgoedbeleid, 
gemeentelijke monumenten en de relatie tot welstandszorg. 

- Zaanstad 24 januari 2012: gesprek over toekomstig welstandsbeleid met een aantal 
stakeholders op het gemeentehuis. 

- Sittard-Geleen, 29 februari 2012: uitgenodigd door de secretaris van Sittard-Geleen, 
Fons Gulikers, geeft de directeur van de Federatie een toelichting op het actuele beleid (de 
route naar de nieuwe Omgevingswet, de rol van welstand, enzovoort). Hierbij waren 
aanwezig commissieleden, ambtenaren en de wethouder.  
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- Rotterdam, 20 maart 2012: debatbijdrage in het Nederlands Architectuur Instituut over 
de kwaliteit van de (winkel-)straten en pleinen in Nederland. 

- Wassenaar april 2012: desgevraagd advies verstrekt aan raadsleden over voornemens van 
het college Wassenaar deels welstandsvrij te maken. 

- Amsterdam, 18 april 2012: kort praatje bij de boekpresentatie De kleur van de stad  van 
Rob van Maanen. 

- Utrecht, 14 mei 2012: korte bijdrage over welstandsbeleid op een discussieavond, 
georganiseerd door het Utrechts architectuurplatform Aorta. 

- Amersfoort, 15 mei 2012: presentatie over de kansen en het belang van esthetiek bij het 
plaatsen van zonnepanelen bij een bijeenkomst van woningcorporaties, belegd door Aedes. 

- Breda, 29 mei 2012: debatavond op verzoek van de gemeente Breda over de 
veranderende kijk op welstand. De Federatiedirecteur geeft een uitgebreid exposé over de 
huidige welstandspraktijk en de nabije toekomst van ‘kan-bepaling’, adviescommissies 
ruimtelijke kwaliteit en Omgevingswet. 

- Arnhem, 31-5-2012: presentatie bij adviesbureau SAB over het belang van 
welstandsadvisering en ruimtelijke kwaliteit en de actuele ontwikkelingen daarin. 

- Amsterdam, 5-6-2012: rondetafelgesprek met jonge ontwerpers over de legitimatie van 
welstandsbeleid o.l.v. Jaap-Jan Berg in verband met Mooiwaarts. 

- Groningen, 20-6-2012: deelname aan rondetafelgesprek over cultuurhistorie in 
bestemmingsplannen, bij Libau. 

- Leeuwarden, 22-6-2012: debatbijdrage bij het afscheid van Ap Timmermans als directeur 
van Hûs en Hiem. 

- Ruurlo, 29-6-2012: presentatie over ontwikkelingen rond het welstandsbeleid bij de 
Algemene Ledenvergadering van het Gelders Genootschap. 

- Apeldoorn, 21-5-2012: deelname aan een kennismakingsbijeenkomst met minister Spies 
van Binnenlandse Zaken. 

- Nijmegen, 11-10-2012: presentatie over de ’kan-bepaling’, tijdens het congres van de 
Vereniging BWT Nederland. 

- Beuningen, 12-11-2012: presentatie in de gemeenteraad over het belang van welstand 
en ruimtelijke kwaliteit.  

- Deventer, 14-11-2012: presentatie op de ledenvergadering van Het Oversticht over de 
Omgevingswet en de ‘kan-bepaling’. 

- Amsterdam, 21-11-2012: gesprek met ambtenaren van stadsdelen en het 
welstandssecretariaat over de ‘kan-bepaling’.  

- Amsterdam, 29-11-2012: presentatie van Mooiwaarts tijdens de Expeditie Ruimtevolk. 
- Den Bosch, 12-12-2012: aanbieding Mooiwaarts-petitie aan minister Schultz van 

Haegen tijdens de Spiegeldag Nederland Boven Water. 
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2012 in cijfers (verkorte jaarrekening) 
 
Staat van baten en lasten  werkelijk  begroting  werkelijk 
   2012  2012  2011 
   €  €  € 
Opbrengsten       
Contributies  341.089  331.908  326.902 
Projectopbrengsten  12.100  p.m.  60.887 
Activiteitsopbrengsten  10.944  p.m.  6.634 
Som der opbrengsten  364.133  331.908  394.423 
          
Kosten       
Kosten projecten  39.223  p.m.   66.178 
Activiteitskosten  8.909  p.m.  5.632 
Personeelskosten  237.173  225.000  218.951 
        
Afschrijvingen        
Materiële vaste activa  937  2.000              1.311 
        
Overige bedrijfskosten       
Bureaukosten  23.208          50. 000  23.046 
Bestuurskosten  3.811  5.000  4.577 
Huisvesting  16.724  19.000  16.085 
Algemene kosten  30.505  28.000  6.434 
Bijdragen in projecten  18.000  2.500  - 
   92.248  104.500  50.142 
        
Diverse lasten  -  -                     -  
        
Som der bedrijfslasten  378.490  331.500  342.214 
        
Exploitatieresultaat voor intrest  -14.357  408  52.209 
Intrest  7.845  3.000  8.268 
Exploitatieresultaat  -6.512  3.408  60.477 

        
Verdeling exploitatieresultaat       
Mutatie algemene reserve  29.520  3.408  103.308 
Onttrekking bestemmingsreserve  -36.032  -  -42.831 
Toevoeging aan bestemmingsreserve  -                      -  - 
    -6.512  3.408  60.477 
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Balans na verwerking exploitatieresultaat 
        
   31 december 2012   31 december 2011 

Vaste activa        
Boekwaarde materiële vaste activa   5.938    2.208 
        
Vlottende activa 
Vorderingen en overlopende activa 

       
       

Debiteuren  338    0   
Overige vorderingen  15.457    11.862   
     15.795    11.862 
Liquide middelen    361.194    362.981 
Som der vlottende activa    376.989    374.843 
          
Kortlopende schulden en overlopende passiva       
Crediteuren  35.987    244   
Belastingen en premies sociale verzekeringen 5.099    13.563   
Overige schulden  50.682    65.393   
     91.768    79.200 

Uitkomst activa min kortlopende schulden   291.159    297.671 

          
Eigen vermogen         
Algemene reserve  285.022    255.502   
Bestemmingsreserves  6.137    42.169   
     291.159    297.671 
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Uitgaven Federatie Welstand  
 

 ‘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’, 
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