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1
De culturele dimensie van de Grote Verbouwing
door Flip ten Cate
Over dertig jaar is elke plek in Nederland onder handen genomen. Geen straat blijft onberoerd. De
energietransitie, het klimaatvraagstuk, de woningbouwopgave, de bodemdaling en de biodiversiteit
dwingen ons om overal aan het werk te gaan. Zo’n mega-operatie vraagt om een culturele impuls, om
ontwerpers die vanaf het eerste moment hun creativiteit inzetten om Nederland nog mooier te maken.

Duurzaam water-onderzoeksinstutuut Wetsus in Leeuwarden.
Nederland was daar altijd goed in. Eerst een urgente opgave identificeren, vervolgens de planningsmachine
aanzetten, ontwerpers inschakelen, geld regelen en uiteindelijk fantastische projecten tot stand brengen
die mede onze identiteit bepalen. Niet alleen de Deltawerken spreken tot de verbeelding, ook de grote
stationsverbouwingen in de stedelijke knooppunten, het project Ruimte voor de Rivier, Stedelijke
Vernieuwing, de restauratie en het hergebruik van een enorm aantal monumentale gebouwen en gebieden,
van forse omvang (Hollandsche Waterlinie) tot een eenvoudige boerderij.
De ingrepen van de afgelopen dertig jaar betekenden een culturele vernieuwing. Er is op grote schaal
geïnvesteerd in ruimtelijke kwaliteit, een kwaliteit waarin niet alleen economische belangen zijn gediend,
maar ook ecologische en sociale belangen, terwijl er bovendien veel aandacht was voor architectonische
kwaliteit.
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Spraakmakende wethouders
Dat is niet vanzelf gegaan. De bouw van een miljoen woningen sinds ongeveer 1990, en de bijbehorende
verbetering van de infrastructuur (stations, wegen) ging gepaard met een omvangrijk
stimuleringsprogramma voor Architectuur. De aandacht voor architectuur die eind jaren tachtig werd
ingezet door Rijksbouwmeester Tjeerd Dijkstra, kreeg een vervolg in het architectuurbeleid van toenmalig
minister van Cultuur Hedy d’Ancona. Een groep spraakmakende PvdA-wethouders in middelgrote steden
haalde beroemde architecten uit het Middellandse Zeegebied naar Nederland. Er kwam een
Stimuleringsfonds, een Architectuurinstituut, en de ene nationale impuls volgde op de andere: Nederland
Nu als ontwerp, Voorbeeldplannenboeken, ABC-locatiebeleid, Stichting Q, met veel lokale aandacht voor
architectuur als prettig gevolg.
Uitgeblust
Van dit alles is niet veel meer over. Er is geen nationaal ruimtelijk beleid meer, laat staan ruimtelijk
kwaliteitsbeleid - het actieprogramma architectuur en ruimtelijk ontwerp is op de eerste plaats een
verdeelmechanisme van subsidie tussen de oude instituten. Die zijn omgevormd, van naam veranderd,
veralgemeniseerd, uitgeblust en slechts een enkeling ziet in de economische opleving een kans om het
ontwerp te agenderen.
Eenzame roos
Natuurlijk zijn er nog wel degelijk lokale, architectonische parels te vinden. Zoals het project Kustwerk
Katwijk, dat én de waterveiligheid én de recreatie én het verkeersprobleem én de ecologie én de esthetiek
verenigt. Ook de herbestemming van vrijkomende industriële en utilitaire gebouwen heeft parels
opgeleverd, naast de vele individuele opdrachtgevers die samen met architecten schitterende gebouwen
neerzetten. De architectuurprijzen tonen dat het vak niet ophield te bestaan. Maar mij gaat het hier om de
beleidsmatige aandacht en het gezonde culturele klimaat. De Rijksbouwmeester is de eenzame roos die
bloeit in de verwaarloosde tuin van het architectuurbeleid.
Technische hoogstandjes
De energietransitie, de klimaatadaptatie, de bouwopgave, de daarmee samenhangende mobiliteitsimpuls
en economische herordening, en de aanpassingen van het landschap: ze worden slechts door een enkeling
beschouwd als een culturele opdracht. Onder de hoge tijdsdruk gaat alle aandacht naar technische
hoogstandjes en fabrieksmatige massaproductie, de klussen vragen om logistieke oplossingen, om het
slechten van bureaucratische barrières. Ruimtelijk ontwerpers en ruimtelijk denkers worden ingeschakeld
om voor al die utiliteit een plekje te vinden. Maar vraag de verantwoordelijke opdrachtgevers van dit alles
niet naar hun culturele dromen: ze zullen je niet-begrijpend aanstaren.
Nog steeds spijt
We weten natuurlijk donders goed wat er gebeurt wanneer de urgentie zo groot wordt dat we aandacht
voor kwaliteit als hinderlijk gaan beschouwen. Kijk naar de stadsvernieuwing in de jaren tachtig, toen de
krotopruiming, het ‘bouwen voor de buurt’ en het sociale programma van overheidswege veel belangrijker
werd gevonden dan de architectuur. In de Amsterdamse Jordaan verrezen de Nieuwenweg-woningen,
genoemd naar de directeur Bouwtoezicht, die schetsjes had gemaakt voor onopvallende woninkjes die
variabel waren in beukmaat en dus eigenlijk in ieder gat pasten. Elders kwam de goedkope ‘punaisearchitectuur’ met kunststof Trespa-panelen waarvoor je niet hoefde te metselen. Daar hebben we veertig
jaar later dus nog steeds spijt van.
Of denk aan de diarree aan dozen langs de snelwegen. ‘Wie heeft dat besteld?’ vroeg Adriaan Geuze niet zo
lang geleden. Het gaat maar door, geen mens die daar een cultureel programma achter zal vermoeden.
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Cultureel gesprek
Wat nodig is, is een cultuur waarin het vanzelfsprekend is dat tegelijk met het formuleren van een
programma, een culturele opdracht verwoord wordt. Juist in een tijd dat het formuleren van een
programma in intensieve interactie met ‘de omgeving’ tot stand komt, kan die culturele opdracht de
oplossing zijn voor het overwinnen van vele obstakels. Het wordt steeds duidelijker dat de opgave van de
Omgevingswet om ‘integraal’ te werken, en dus verschillende belangen in een plan te combineren, het
beste lukt als men elkaar op gedeelde waarden kan vinden. Dat is, anders gezegd, een gezamenlijke
culturele benadering van het vraagstuk.
FtC, juni 2018
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2 Activiteiten van de Federatie
Lobby-activiteiten
De kerntaak van de Federatie is het bewaken en bevorderen van goede randvoorwaarden, waarbinnen
lokale overheden de ruimtelijke kwaliteit kunnen borgen. Dat vraagt om een voortdurende alertheid ten
aanzien van nationale wet- en regelgeving die invloed heeft op (het beleidsinstrumentarium voor)
ruimtelijke kwaliteit.
Nu de Omgevingswet is aangenomen, en de ruimtelijke kwaliteit niet meer in nationale wetgeving
voorkomt doch in de gemeentelijke en provinciale instrumenten moet worden geborgd, verschuift de
aandacht van de Federatie van het wetgevingstoneel naar de nieuwe beleidsinstrumenten van decentrale
overheden: Omgevingsvisie en Omgevingsplan. Dat laatste is het instrument dat de regels moet bevatten
voor het uiterlijk van bouwwerken en het verbouwen van monumenten: de juridische grondslag voor de
advisering over ruimtelijke kwaliteit.
Er is door de Federatie buitengewoon veel tijd geïnvesteerd, ook in vorige jaren al, in contacten met het
nationale uitvoeringsprogramma Aan de slag met de Omgevingswet, met de VNG en met ambtenaren van
de departementen Infrastructuur en Milieu en OCW om het belang van een goede borging van ruimtelijke
kwaliteit ook in de handreikingen, bijeenkomsten, voorbeeldplannen, staalkaarten en websites vast te
leggen. Het heeft bedroevend weinig opgeleverd. In het uitvoeringsprogramma en in het Digitaal Stelsel
Omgevingswet is niet veel aandacht voor ruimtelijke kwaliteit terug te vinden.
Met de publicatie van het Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit door Mooiwaarts is weliswaar
sterk de aandacht getrokken, meer het heeft er niet toe geleid dat de Federatie de ruimte kreeg om
invloed uit te oefenen op de vier Staalkaarten voor een omgevingsplan, waar in september een
aanbesteding voor geopend werd. Doordat de aanbesteding voor één van de Staalkaarten werd gewonnen
door Kuiper Compagnons, die door Mooiwaarts betrokken was bij het Schetsboek OOK, is het
gedachtegoed via die kronkelige omweg alsnog in het project terecht gekomen.
De Federatie heeft zijn teleurstelling over het gebrek aan samenwerking duidelijk laten horen aan de
betrokkenen van VNG en Aan de slag met de Omgevingswet.
In het najaar heeft de Federatie, onder andere via deelname in het Overleg Infrastructuur en Milieu, ook
enige bijdragen geleverd aan de voorbereiding van de Nationale Omgevingsvisie (Novi). De Novi krijgt
“aantrekkelijke leefomgeving” als een van de vier hoofdstukken, maar de voorbereiding van dat hoofdstuk
gebeurde dermate sectoraal, dat te vrezen valt dat erfgoed en ruimtelijke kwaliteit alleen voor het landelijk
gebied een rol spelen: in de drie andere hoofdstukken, over de stad, de energie- en klimaattransitie en de
economische ontwikkeling, is ruimtelijke kwaliteit niet geagendeerd.
Dat is teleurstellend, omdat het (mede door de Federatie opgestelde) amendement van de Christenunie,
dat eist dat alle omgevingsvisies een beschrijving op hoofdlijnen bevatten van de kernkwaliteiten van het
grondgebied, als basis voor toekomstige opgaven, op deze manier niet wordt nageleefd.
Het Kustpact bewijst echter dat het wel degelijk kan: uitvoeringsmaatregelen baseren op door publiek,
recreanten, bewoners en ondernemers gedeelde kernwaarden. De Federatie heeft in een hoorzitting in de
Tweede Kamer (5 oktober) betoogd dat het Kustpact op voorbeeldige manier waarden beschrijft, maar dat
zonering hooguit leidt tot verminderde bouwactiviteit, maar niet tot een kwaliteitsslag. Daarvoor is een
Kwaliteitsteam Kust nodig, waarin Rijksbouwmeester, provinciale bouwmeesters en lokale
kwaliteitsadviseurs samenwerken opdat de gedeelde kustwaarden niet alleen in beleid, maar tot op het
niveau van de omgevingsvergunning worden geborgd.
Lobby was er ook met betrekking tot de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Het scheiden van de toets
aan de technische bouwregels (Bouwbesluit, voortaan uit te voeren door private kwaliteitscontroleurs) van
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de ruimtelijke kwaliteitsregels (bestemmingsplan, erfgoed, welstand) is wat de Federatie betreft
geforceerd en niet in de geest van de Omgevingswet die juist betoogt dat een goed besluit alle aspecten in
samenhang afweegt. Vooral voor erfgoed is deze scheiding onwenselijk: de technische kwaliteit van de
constructie heeft bij een monument ook altijd monumentale waarde. Niet voor niets werd in het verleden
de monumentenvergunning “onlosmakelijk verbonden” aan de vergunning voor het bouwen.
Het heeft veel moeite gekost, maar door grote druk vanuit de Federatie Monumentengemeenten, en met
name voorman Gerdo van Grootheest, is het in 2017 gelukt om monumenten uit de eerste fase van deze
private kwaliteitsborging te houden. De wet werd door de Tweede Kamer aangenomen, met een groot
aantal moties van de PvdA, maar haalde de eindstreep in de Eerste Kamer niet. De inmiddels zeer
omstreden wet werd op verzoek van minister Plasterk (die de eerstverantwoordelijke minister Blok na zijn
overstap naar EZ verving) in de Eerste Kamer niet in stemming gebracht.
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 2017 werd onder
andere gesproken over de introductie van een grenswaarde voor de milieulast van bouwmateriaal
(Milieuprestatie Gebouw) die op 1 januari 2018 door gemeenten gehanteerd moet worden.
Sinds 2013 is de Federatie ook deelnemer aan het Overleg Infrastructuur en Milieu (OIM), waar de
maatschappelijke partners van dit departement, onder vijf onafhankelijke voorzitters, beleidsthema’s van
dit ministerie bespreken. De adviesrol van het OIM is echter van een ander karakter dan die van het OPB:
waar het OPB een gestructureerde agenda heeft en een overzichtelijk aantal, door de minister benoemde,
leden telt, zijn er bij het OIM ruim 2000 leden ingeschreven, die naar eigen inzicht een bijdrage leveren
aan een onderwerp dat door het secretariaat wordt aangedragen.
De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is al sinds jaar en dag lid van de programmacommissie van Nationaal
Restauratiefonds en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze commissie stelt jaarlijks een
cursusprogramma ‘Erfgoed in de Praktijk’ samen, waaraan de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit een bijdrage
levert. In verband met heroriëntatie van activiteiten heeft de Federatie niet meer alle bijeenkomsten van
deze programmacommissie bijgewoond.
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Europees Jaar Cultureel Erfgoed 2018
De Federatie is ook lid van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92, waarin vraagstukken rond
monumentenzorg en cultureel erfgoed worden besproken, en die onder andere de jaarlijkse gemeentelijke
erfgoedprijs uitreikt. In 2017 was het erfgoedplatform op twee terreinen actief: er is een pamflet met een
pleidooi opgesteld met het oog op de gemeentelijke verkiezingen begin
2018, om in de verkiezingsprogramma’s en de campagne aandacht te
schenken aan erfgoed, en ten tweede pakte het Erfgoedplatform de
handschoen op, geworpen door de Europese Unie, om in 2018 vorm te geven
aan het Europees Jaar voor het Cultureel Erfgoed. Het Platform verwierf
steun van het ministerie van OCW voor de aanstelling ven een projectleider,
Mirjam Blott, die een programma samenstelde waarin elke maand een ander
erfgoedthema in de schijnwerpers staat.
In de klankbordgroep van de kwartiermakers voor de Kwaliteitsborging voor het Bouwen, overlegt de
Federatie met organisaties van Bouwtoezicht, brandweer, monumenten en de VNG over de consequenties
van deze nieuwe wet voor de gemeentelijke praktijk.
De directeur van de Federatie is op persoonlijke titel lid van de Meerwaardecommissie van de provincie
Noord-Brabant. In 2017 is deze commissie niet bijeen geweest.
Netwerk binnen en buiten de vereniging
Een andere kerntaak van de Federatie is het vormgeven aan en investeren in het netwerk van
onafhankelijke kwaliteitsadviseurs in Nederland, zowel binnen als buiten de vereniging. De Federatie
overlegt daartoe regelmatig met het Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland, het netwerk van zeven
provinciale welstands- en monumentenorganisaties die in het overgrote deel van Nederland de welstandsen monumentenadviezen verzorgen. De ontwikkelingen rond de Omgevingswet, de lobby en de agenda van
de Federatie zijn belangrijke onderwerp in deze overleggen.
Een vrij recent jaarlijks hoogtepunt van dit TRKN is de jaarlijkse ‘teamdag’, waarin de medewerkers van de
regionale organisaties elkaar ontmoeten om over aspecten van hun werk te praten. Op 14 juni trok een
groep van vele tientallen medewerkers, inclusief de werknemers van de Federatie, naar Vlieland, waar een
dag lang gesproken werd over de uitdagingen en consequenties van de Omgevingswet en het Schetsboek
OOK, mede aan de hand van een fietsexcursie langs recreatieterreinen en -huisjes, en over de toekomst
van de regionale organisaties en de onderlinge samenwerking.
Het overleg met de gemeentelijke adviescommissies voor welstand, monumenten en ruimtelijke kwaliteit
is minder gestructureerd. Op verzoek van deze gemeentelijke commissies of hun secretaris brengen
medewerkers van de Federaties bezoeken of geven zij adviezen. De Federatie streeft ernaar om tenminste
ééns per jaar een ontmoetingsdag voor gemeentelijke welstandssecretarissen te organiseren.
Steeds vaker wordt de Federatie ook gevraagd om een toelichting te geven aan ambtenaren en
gemeenteraden over de praktijk van kwaliteitsadvisering onder de nieuwe Omgevingswet. In 2017
gebeurde dat bijvoorbeeld in Rotterdam, Amsterdam, Velsen, voor erfgoedambtenaren van de Federatie
Grote Monumentengemeenten, voor raadsleden tijdens de VNG Raad Op Zaterdag en voor raadsleden en
ambtenaren bij Mooi Noord-Holland.
Daarnaast onderhoudt de Federatie actief het contact met organisaties en instellingen die voor de borging
van ruimtelijke kwaliteit op lokaal niveau van groot belang zijn. Het gaat bijvoorbeeld om organisaties op
het gebied van landschapskwaliteit, stedenbouw en ruimtelijke ordening, erfgoed – zowel ambtelijke
organisaties als beroepsorganisaties en organisaties van vrijwilligers.
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Programma Mooiwaarts
Mooiwaarts
Het initiatief Mooiwaarts, dat in 2012 startte met een “pleidooi voor een waardevolle leefomgeving”, heeft
in 2017 een mijlpaal bereikt. In Mooiwaarts concentreren zich de activiteiten van de Federatie die zich
richten op de toekomst van de borging van ruimtelijke kwaliteit: de aandacht gaat uit naar de manier
waarop de Omgevingswet positieve consequenties kan hebben voor kwaliteitsadviseurs en hun rol in de
toekomstige integrale kwaliteitsadvisering.
In het voorjaar werd het “Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit (OOK)” afgerond. 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. Het
Schetsboek bevat dus
gedachten over de
sturingsfilosofie die
gemeenten kunnen kiezen
– gedifferentieerd naar
plek en naar type opgave –
en de verhouding tussen
publieke regie en private
regie. Het gaat over open
normen, die veel
flexibiliteit mogelijk maken,
maar wel een oordeel van
de overheid vragen, versus
gesloten normen, die
precieze voorschriften
bevatten die door hun exactheid zoveel houvast bieden dat een vergunningprocedure niet nodig is.
Het Schetsboek OOK bevat daarnaast tien principes die volgens de Federatie in elk geval onderdeel moeten
uitmaken van een Omgevingsplan Op Kwaliteit – zoals participatie, een goed en transparant proces van
afweging, waarin ook expert-advies een plek heeft, en een prominente plek voor cultureel erfgoed.
Ten derde bevat het Schetsboek tien schetsvellen. Daarop kan in een gesprek getekend worden, in lijnen,
tussen verschillende principes, uitgangspunten en onderwerpen, en de plek waar die thema’s in de
beleidscyclus zouden moeten landen: leg je het vast in regels, bevorder je het thema in goede werkvormen
en processen, of laat je het over aan de initiatiefnemer en zijn relatie tot de omgeving?
Er is in 2017 herhaaldelijk met het Schetsboek gewerkt, zowel intern, met adviseurs uit de achterban van
de Federatie, als extern – door Federatiemedewerkers met gemeenteambtenaren en bestuurders.
Terugkijkend moet worden vastgesteld dat de Schetsboekvellen als werkvorm niet voldoen. De gedachten
uit het OOK zijn zo vernieuwend en vragen veel uitleg – zoals het systeem van open normen, het loslaten,
het vroegtijdig stimuleren in plaats van rechtszeker reguleren, dat het nog veel te vroeg is om te praten
over de plek waarin die nieuwe gedachten vorm moeten krijgen.
Daarbij komt dat het niet de rol van de Federatie of Mooiwaarts is om met gemeenten in gesprek te gaan
over het Omgevingsplan of de Omgevingsvisie: die rol is aan de regionale welstandsorganisatie en
gemeentelijke leden. De Federatie gaat over het verkennen en beïnvloeden van de nationale kaders. Toch
heeft de directeur van de Federatie in 2017 herhaaldelijk in gemeenten en voor ambtenaren en
bestuurders uitleg gegeven over de Omgevingswet, het Omgevingsplan en de borging van
Omgevingskwaliteit – door onze intensieve bemoeienis met de Wet en de ontwikkeling van OOK heeft
Mooiwaarts kennis verzameld die het gros van de ambtenaren en Federatieleden nog niet hebben.
Ten derde bleek in de loop van het jaar dat het verder financieel ondersteunen van het OOK proces vanuit
het Federatiebudget onverantwoord is. Het bestuur besloot daarom de financiële bijdrage te beëindigen,
waardoor er slechts een beperkt aantal uren van Federatiemedewerkers voor OOK beschikbaar was, naast
de financiële en personele bijdragen van de deelnemers in het Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland
(TRKN).
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Staalkaarten Omgevingsplan
Er is door Mooiwaarts en de Federatie zeer intensief geprobeerd om het OOK-gedachtegoed te laten
doorklinken in de Staalkaarten voor het omgevingsplan, die in de tweede helft van 2017 zijn ontwikkeld in
opdracht van “Aan de Slag met de Omgevingswet”, een uitvoeringsteam voor de implementatie van de wet
van het rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen. Ondanks enthousiasme bij medewerkers van
ADSMDO en de VNG, en ondanks ondubbelzinnige toezeggingen, is de Federatie/Mooiwaarts niet bij de
Staalkaarten betrokken en evenmin is een bijdrage gegeven voor al het werk dat door onze partijen aan de
(invoering van de) Omgevingswet is besteed. Dat was voor de medewerkers van Mooiwaarts en de
Federatie erg teleurstellend, en bracht de Federatie ook financieel in zulk zwaar weer dat het bestuur het
onverantwoord achtte om op dezelfde intensieve manier door te gaan met Mooiwaarts. Dat besluit heeft
onder andere consequenties voor het programmaonderdeel De Omslag, waarin aandacht besteed zou
worden aan de cultuuromslag die, ook onder de leden van de Federatie en de commissieleden, nodig is om
de toetsing aan redelijke eisen van welstand te verlaten en te groeien in de rol van onmisbare adviseur in
het bevorderen en tot stand brengen van goede ruimtelijke kwaliteit. Het programma De Omslag is door
budgettaire krapte nog niet van start gegaan.
Mooiwaartscafé’s
Desondanks zijn in 2017 wel opnieuw twee Mooiwaartscafé’s georganiseerd, waarmee het karakter van
‘beweging’, ontmoeting en gesprek (wezenskenmerken van het stimuleren van Omgevingskwaliteit, in de
visie van Mooiwaarts) onder de sympathisanten van Mooiwaarts, vorm krijgt. Op 1 juni werd een
Mooiwaartscafé georganiseerd in Deventer: dat stond in het kader van het werken met het Schetsboek
OOK; op 12 oktober werd in samenwerking met de provincie Utrecht en met Mooisticht een
Mooiwaartscafé georganiseerd in het Veenweide Innovatiecentrum aan de Meije, in de kern van het
Groene Hart.
Cursussen
In september werd in Amersfoort de jaarlijkse cursus “Adviseren over kwaliteit” georganiseerd in het kader
van het cursusprogramma Erfgoed in de Praktijk van de ErfgoedAcademie. De Federatie participeert al vele
jaren in de programmacommissie van deze organisatie, waarvan het secretariaat gevormd wordt door het
Nationaal Restauratiefonds.
De directeur van de Federatie geeft bovendien eens per jaar een middag of avond lang college aan de
Hogeschool Utrecht voor post-HBO studenten van de jaarcursus Erfgoed en Ruimte: dit jaar opnieuw in
april.
Tenslotte zijn enige lezingen gegeven op cursusdagen of congressen van externe partijen. Zo is een aantal
malen een module ‘ruimtelijke kwaliteit’ verzorgd binnen de cursus BWT-ambtenaar 4.0 van organisatie
Berghauser Pont, en zo heeft de Federatie op diverse plaatsen en gelegenheden (o.a. voor medewerkers
van DAS rechtsbijstand en op een raadsledenbijeenkomst van de VNG) lezingen gegeven over de
Omgevingswet.
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Ontwikkelingen in beleid en organisatie
Ledenvergadering op 1 juni in Deventer
Locatie
De Algemene Ledenvergadering vond in 2017 plaats in Deventer, in het Havenkwartier, waar de gemeente
al enige jaren “uitnodigingsplanologie” in de praktijk tracht te brengen. Terwijl in het ene deel van de haven
nog industriële en commerciële activiteit plaatsvindt, zijn in het andere deel kleinschalige initiatieven van
ondernemers, buurtbewoners en ontwikkelaars op gang gekomen. Deventer probeert daarin zo min
mogelijk te beperken, er zijn ook weinig eisen ten aanzien van beeldkwaliteit, en zoveel mogelijk uit te
nodigen.
Jaarstukken
Tegen deze achtergrond had het bestuur van de Federatie een lastig verhaal te vertellen. De jaarrekening
van de Federatie is redelijk eenvoudig. De uitgaven van de Federatie volgen de begroting. De inkomsten
blijven, zoals vorig jaar al door de penningmeester aangekondigd, achter. Er is sprake van een fors negatief
resultaat. Er zijn extra uitgaven gedaan voor de digitalisering van welstandsnota’s en voor het project
Omgevingsplan Op Kwaliteit, terwijl de beoogde inkomsten uit presentaties, dagvoorzitterschappen en
projecten bij lange na niet de eerdere bezuinigingen op de contributie (- 35%) konden dekken. 2016 is
afgerond met een negatief resultaat van bijna 75.000 euro. Hiermee is het vermogen van de Federatie
onder het afgesproken niveau gekomen, en zonder maatregelen zal de organisatie in 2021 failliet zijn. Het
bestuur vindt meer bezuinigen niet meer verantwoord.
In de vergadering is daarom voor 2018 een contributieverhoging van 25 procent afgesproken, waarmee
nèt de vaste lasten van personeel huisvesting en bureau betaald kunnen worden. De leden zijn bereid om
een volgend jaar te spreken over een bescheiden verdere verhoging, mits er een onderbouwd
meerjarenplan ligt waaruit de noodzaak daartoe blijkt.
Divers
Aan de andere kant wordt het werk van de Federatie steeds diverser en intensiever, zoals ook uit dit
jaarverslag weer blijkt. In het verleden was lobby in reactie op ambtelijke voorstellen op het gebied van de
bouwregelgeving de kernactiviteit van de Federatie. Die activiteit is niet verminderd, maar het veld is
verbreed tot het bredere terrein van ruimtelijke kwaliteit onder de complexe Omgevingswet, terwijl
daarnaast meer aandacht is gekomen voor het landelijk gebied, voor erfgoed, voor energietransitie en
klimaatadaptatie: stuk voor stuk ingewikkelde en strategisch belangwekkende onderwerpen.
Anna Mackic
De jonge architect Anna Mackic, met haar ouders in de jaren negentig gevlucht uit de Bosnische stad
Mostar, heeft in 2017 de Maaskantprijs voor jonge architecten gewonnen. Mackic vertelde in de middag
na de ledenvergadering een indringend verhaal over haar roeping als architect om te werken aan publieke
ruimtes waar mensen van verschillende achtergrond elkaar daadwerkelijk ontmoeten. En over het belang
van het her-ontwerpen van herinneringen in landen en steden waar door oorlog, moedwillig, alle
herinneringen zijn uitgewist. Hoe geef je vorm aan herinnering, als hij niet meer bestaat? Mackic bouwde
in Mostar een oefenruimte, waar moslim en christen de viriele duiken kunnen oefenen die de jonge
mannen in de stad traditioneel altijd doeken vanaf de brug die Mostar zijn naam gaf. Het duiken had
vroeger niets te maken met afkomst of geloof, maar was een methode om indruk te maken op de meisjes.
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Met de nieuwe oefen-duikplaats herleeft de gemeenschappelijke herinnering bij mensen die door de oorlog
gescheiden waren.
Schetsboek
De ledendag sloot af met een Mooiwaartscafé waar leden en mensen van buiten de vereniging oefenden
met het Schetsboek voor een Omgevingsplan op Kwaliteit. Het Deventer Havenkwarties is Een goede plek
om te filosoferen over de manier waarop het nieuwe instrument van het omgevingsplan de dynamiek in
een dergelijk gebied kan begeleiden. Maar dat bleek nog knap lastig. Over de Omgevingswet is nog relatief
weinig bekend, over het omgevingsplan als instrument nog minder en nog lang niet iedereen kan leven
met de gedachte dat ‘vertrouwen’ beter is dan ‘controle’, en dat de Omgevingswet in principe geen
verboden kent. Ieder initiatief is welkom, mits het een bijdrage levert aan de maatschappelijk benoemde
‘goede omgevingskwaliteit’.

Inspiratiecollege
In 2017 is het Inspiratiecollege van start gegaan: een groep leden en deskundige buitenstaanders die
actuele onderwerpen bespreken, waar de Federatie wellicht consequenties uit moet trekken – bijvoorbeeld
in het beïnvloeden van beleid, het organiseren van debat of het maken van een handreiking.
Het inspiratiecollege kwam wat moeizaam op gang. Het was lastig om de positie te bepalen en het doel
van de gesprekken – niet geheel vrijblijvend immers, maar ook niet opdrachtgevend. Enkele externe leden
haakten af door urgente werkzaamheden of privé-omstandigheden. Ook de voorzitter, landschapsarchitect
Ingeborg Thoral, nam afscheid. Besloten is om verder te werken met een klein kernteam van Jos van den
Hende (bureau Spoorbouwmeester), Rienke Groot (bureau Rijksbouwmeester), Marc Reiniers (MH3
Architecten), Manon van der Wiel (gemeente Utrecht), Flip ten Cate en Christian Braak (Federatie). In iets
mindere frequentie sluit dit kernteam aan bij het grote Inspiratiecollege, waarin verder deelnemen: Brechje
Pronk, Martijn Oosterhuis, Mark Veliscek en Mark Visser.
Nieuwsbrief
Vier maal 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 750 abonnees eind 2017.
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Websites en Twitter
In 2017 is de website van de Federatie (www.ruimtelijkekwaliteit.nl) met 48.700 pageviews iets minder
vaak geraadpleegd dan in 2016. Er waren pieken in het website bezoek op 27 maart, 28 juni, 3 t/m 12
juli, 19 oktober en 20 december. Die pieken hangen samen met het verschijnen van de nieuwsbrief en met
de publicatie in juli van het Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit. Buiten de homepage zijn de
meest bekeken items op de website de pagina met toelichting over de positie van welstandsadvisering, de
almanak met adressen van welstandsadviseurs in de gemeenten, informatie over de excessenregeling en
een artikel uit de Nieuwsbrief over de evaluaties van welstandsloos bouwen.
De website www.mooiwaarts.nl werd in 2017 uitgebreid met nieuwsberichten, columns en blogs,
berichten over de Mooiwaartscafé’s en video’s van de hand van Serge Calon. De site werd 7700 maal
bezocht, het meest in de eerste week van april. In 2016 werd de website sinds de eerste publicatie op 15
mei, 2200 keer bezocht. Op deze website veel aandacht voor het Schetsboek voor een Omgevingsplan Op
Kwaliteit. Voor het maken van het schetsboek heeft de werkgroep OOK gebruik gemaakt van de tijdelijke
openbare site www.ook-mooiwaarts.nl.
De website www.mooizon.nl werd in 2017 bijna 7000 maal geraadpleegd, en heeft daarmee een vrij
beperkt bereik, gezien de grote doelgroep. Bij de introductie van deze site in 2016 werd er ruim 23.000
keer naar gekeken, met een absoluut hoogtepunt in de week van 3 april 2016 toen er meer mensen keken
dan in het hele jaar 2017.
Op twitter is de vereniging actief onder het alias @mooiwaarts, waar Flip ten Cate twittert over de
borging van ruimtelijke kwaliteit en de Omgevingswet. Het twitteraccount had eind 2017 ruim 700
volgers.
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5
Bestuur en commissies
Bestuur
De heer drs. J.E.F. Mühren, directeur WZNH, penningmeester en vicevoorzitter
De heer drs. L. Verbeek, Commissaris der Koningin te Flevopolder, voorzitter
Mevrouw drs. M. van der Wiel, secretaris Commissie Welstand en Monumenten Utrecht, secretaris
De heer F. ten Cate, directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (deelnemer, geen lid)
SAMENSTELLING PROJECTTEAMS EN COMMISSIES
Onder verantwoordelijkheid van de Federatie ruimtelijke kwaliteit wordt een aantal projecten uitgevoerd.
Hieronder treft u de samenstelling van de projectteams en de commissie.
Inspiratiecollege
Kernteam:
Jos van den Hende – bureau spoorbouwmeester,
Rienke Groot – college van rijksadviseurs,
Marc Reniers – architect MH3,
Manon van der Wiel - bestuurslid Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
Inspiratiecollege:
Brechje Pronk – secretaris Cie. Welstand en Monumenten Rotterda,
Martijn Oosterhuis – medewerker Dorp, Stad en Land,
Mark Veliscek – kwaliteitsadviseur gemeente Leidschendam-Voorbeurg,
Marc Visser – directeur Hûs en Hiem,
Janos Boros – medewerker Gelders Genootschap
Programma Mooiwaarts
Leen Verbeek (voorzitter, Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland)
José van Campen (projectleider, planoloog, Woord&Plaats)
Jef Mühren (begeleiding, directeur WZNH)
Christian Braak (secretaris, medewerker Federatie Ruimtelijke Kwaliteit)
Flip ten Cate (begeleiding, directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit)
Project OOK Mooiwaarts
José van Campen (projectleider, planoloog, Woord&Plaats)
Janos Boros (architect/stedenbouwkundige Gelders Genootschap)
Özgül Kizil (student rechten, Universiteit Tilburg)
Tim Willems-Kruize (planoloog/stedenbouwkundige Libau)
Ingrid Langenhoff (sociaal geograaf MooiNoord-Holland)
Joske Poelstra (jurist Rho adviseurs)
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Dirk van der Rijdt (jurist/bestuurskundige KuiperCompagnons)
Egbert Stolk (stedenbouwkundige, docent TU Delft)
Henriëtte Verheyen (bouwkundige/jurist Het Oversticht)
project Stroomversnelling - ruimtelijke kwaliteitsteam
Leen van Dijke - namens organisatie Stroomversnelling
Merel Philippart en Klaas Vegter - namens organisatie Stroomversnelling
Regionale ‘stroomversnellers’ ruimtelijke kwaliteit:
Groningen en Drenthe (Libau) - Victor Akkerman
Friesland (Hûs en Hiem) – Johan de Vries
Overijssel en Flevoland (Het Oversticht) – Henriette Verheijen
Gelderland en enkele gemeenten in Noord-Brabant (Gelders Genootschap) - Madelinde Roelofs
Utrecht (MooiSticht) – Peter van Deelen
Zuid-Holland, Zeeland en enkele Brabantse gemeenten (Dorp, Stad en Land) – Vincent Voorhoeve
Noord-Holland (WZNH) – Kees van Hoek
Gemeenten die rechtstreeks bij FRK zijn aangesloten – Flip ten Cate
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5
2017 in cijfers (verkorte jaarrekening)
Staat van baten en lasten

werkelijk
2017
€

begroting
2017
€

werkelijk
2016
€

Opbrengsten
Contributies
Projectopbrengsten
Overige opbrengsten
Som der opbrengsten

199.545
22.705
9.242
231.492

190.917
10.000
200.917

187.173
128.999
7.886
324.057

Kosten
Kosten projecten
Personeelskosten

30.286
193.052

0
195.000

156.574
185.011

Afschrijvingen
Materiële vaste activa

1.525

1.500

1.340

Overige bedrijfskosten
Bureaukosten
Huisvestingskosten
Bestuurskosten
Algemene kosten
Bijdragen in projecten

22.810
6.431
3.172
18.150
0

24.416
6.600
5.000
20.500
1.500

26.484
6.600
1.176
21.009
0

Totale kosten

275.426

254.516

398.494

Bijzondere baten en lasten
Bedrijfsresultaat
Intrest
Exploitatieresultaat

-43.934
96
-43.838

-53.599
400
-53.199

-74.437
438
-73.999

Verdeling exploitatieresultaat
Mutatie algemene reserve
Mutaties bestemmingsreserves

-43.838
0

-53.199

-73.999
0
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Balans na verwerking exploitatieresultaat
31 december 2017
Vaste activa
Boekwaarde materiële vaste activa

31 december 2016
1.908

1.836

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

22.402
195.744

35.048
254.080

Som der activa

220.054

290.964

15.017

42.089

195.037
10.000
205.037

238.875
10.000
248.875

220.054

290.964

Schulden
Kortlopende
schulden
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve kwaliteitskader

Som der passiva
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Uitgaven Federatie Ruimtelijke Kwaliteit







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.
Gert-Jan van Leeuwen en Flip ten Cate: Handreiking Kanbepaling, 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,
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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.
F. ten Cate, ‘Verrommeling bestrijden; lokale adviesteams
bevorderen kwaliteit’, overdruk uit het jaarverslag Federatie
Welstand 2006, Amsterdam, oktober 2007.
Heero Meindersma, Flip ten Cate, Rapportage ‘Evaluatie

Welstandscommissies - visitatiebezoeken bij veertig
commissievergaderingen’, Amsterdam, februari 2007.
 Reader en film ‘Gegrond en bewogen - kwaliteitsborging in
het landelijk gebied’, ter gelegenheid van het







jubileumcongres, mei 2006.

‘ Welstand in ontwikkeling - 75 jaar Federatie Welstand’,

uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum in
samenwerking met Bouwfonds MAB, mei 2006.
‘Waarborgen voor publieke kwaliteit’, Federatie Welstand,
december 2004 (uitverkocht).
Beek en Kooiman, ‘Welstand als Culturele Opgave’, Federatie
Welstand, Amsterdam, 2004 (CD-Rom).
A.M. Nannen e.a., ‘Eindrapport Welstand op een Nieuwe
Leest’, Projectbureau Welstand op een Nieuwe Leest,
Amsterdam, 2004.
‘Welstand, een publieke zaak’, Projectbureau Welstand op
een Nieuwe Leest, Amsterdam, 2004.
F. ten Cate en Th. van Oeffelt (red.), ‘Welstandnota’s: De Eerste Oogst’ - een vergelijkend
onderzoek naar negen van de eerste welstandsnota’s’, Federatie Welstand, Arnhem, 2003.
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7
Bureau
(per ultimo 2017)
Flip ten Cate, directeur
Christian Braak, bureaumedewerker

Secretariaat

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
Herengracht 62
1015 BP Amsterdam
Telefoon: 020 – 412 49 64 / 06 – 2655 8481
E-mail: info@ruimtelijkekwaliteit.nl
Websites: www.ruimtelijkekwaliteit.nl en www.mooiwaarts.nl
Twitter: @mooiwaarts
IBAN NL45INGB 0000 333 666 t.n.v. Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, Amsterdam
KvK 40.40.96.50
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