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1 Rijk, maak je ambities waar! 

 
De nationale ambities voor een goede omgevingskwaliteit waren zelden zo hoog als nu. 
Kan de rijksoverheid die ambities wel waarmaken, nu de uitvoering nogal vrijblijvend is 
overgelaten aan lokale overheden? 
 
De aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving is overweldigend. Ruimtelijke kwaliteit, 
architectonische schoonheid, zorgvuldige ruimtelijke vormgeving, ruimte voor 
ontwerpkracht – de beleidsnota’s en de media staan er vol mee. Een goede 
leefomgevingskwaliteit is hoofddoel van de nieuwe wetgeving en in de Nationale 
Omgevingsvisie is omgevingskwaliteit verheven tot Nationaal Belang nr. 2.  
 
De aandacht blijft niet beperkt tot Nederland: in 2018 werd door alle Europese 
cultuurministers de Verklaring van Davos over Baukultur ondertekend en zeer recent 
pleitten Eurocommissaris Frans Timmermans en voorzitter Ursula von der Leyen voor een 
“Bauhaus 2.0”: de klimaat en energietransitie moeten aanleiding zijn voor een eigen 
esthetiek en voor het combineren van duurzaamheid met stijl. De laatste keer dat er zoveel 
aandacht was voor ruimtelijke kwaliteit was dertig jaar geleden, toen de Vinex-nota het 
begrip voor het eerst centraal stelde en de architectuurnota van Hedy d’Ancona 
ontwerpkracht agendeerde. 
 
“In gelul kan je niet wonen,” zei oud-wethouder Jan Schäfer ooit. Hij heeft gelijk. Het 
resultaat telt immers, niet de mooie woorden. En in de uitvoering schort het. 
Al die fraaie beleidsambities en nationale belangen missen een uitvoeringsparagraaf. Kijk 
bijvoorbeeld naar de manier waarop het gloednieuwe Nationale Belang van een ‘goede 
leefomgevingskwaliteit’ in de Nationale Omgevingsvisie wordt beschreven. 
Omgevingskwaliteit, aldus de visie, is ruimtelijke kwaliteit én milieukwaliteit1. Vervolgens 
stelt het kabinet vast dat onze omgevingskwaliteit bovengemiddeld goed is want – en nu 
komt het – wetgeving heeft gezorgd voor een basisbescherming van de milieukwaliteit. Het 
verder verbeteren van de leefomgevingskwaliteit kan: door de luchtkwaliteit te verbeteren, 
medicijnresten uit het water te halen en andere bekende en onbekende milieurisico’s te 
verkleinen. 
Het rijk is verantwoordelijk voor het wettelijke stelsel dat garandeert dat de 
leefomgevingskwaliteit hoog blijft en waar mogelijk verder verbetert. Die 
stelselverantwoordelijkheid wordt hoofdzakelijk ingevuld door normatieve maatregelen  op 
milieugebied en enigszins op het gebied van erfgoed en landschapswaarden. Een “mooiere” 
of “aantrekkelijkere” leefomgeving is wel een Nationaal Belang, maar het rijk heeft 
nauwelijks middelen ontwikkeld om er ook daadwerkelijk aan te werken.  
De bestaande beleidsinstrumenten op dit gebied – een verplichte gemeentelijke beleidsnota 
voor ruimtelijke kwaliteit en een verplichte advisering over de toepassing van dat beleid – 
zijn in de Omgevingswet geschrapt. De verantwoordelijkheid voor ruimtelijke kwaliteit is 
gedecentraliseerd, en begrijpelijk genoeg wil het rijk niet op de stoel van de gemeenten gaan 
zitten. Het hoofddoel van de Omgevingswet is daarmee echter volkomen vrijblijvend 

 
1 In een eerder essay heb ik beschreven dat ruimtelijke kwaliteit van oudsher al milieukwaliteit omvat; het 

nieuwe van omgevingskwaliteit is m.i. juist het aspect ‘omgeving’: neem de kwaliteit van de omgeving als 

uitgangspunt, betrek de actoren uit de omgeving bij je plannen en verrijk met je project die omgeving. 



4 
 

geworden, want er wordt niets gemeten en sancties zijn er niet als gemeenten geen 
omgevingskwaliteit kunnen of willen realiseren. 
 
Is dat nieuw? Nou, de borging van ruimtelijke kwaliteit is al heel lang een kerntaak van 
gemeenten. Zij doen dat sinds de jaren zestig ter uitvoering van een verplichting op grond 
van de Woningwet, maar ook lang daarvoor al deden ze het op eigen initiatief of op 
aandringen van de provincies. Enig vertrouwen in de gemeenten is dus wel op zijn plaats. 
 
Nu de wettelijke eisen zijn weggevallen, maar omgevingskwaliteit sinds kort een Nationaal 
Belang is, is het logisch dat het rijk zich afvraagt op welke manier van hogerhand kan worden 
bijgedragen aan een bouwpraktijk die een mooier, aantrekkelijker Nederland dichterbij 
brengt. Een paar jaar geleden was daar nog geen sprake van: toen zei minister Melanie 
Schultz nog in de Tweede Kamer dat ze gemeenten niet voor de voeten wilde lopen. 
Kwaliteitszorg is hun beleid en hun taak, het rijk heeft er wel een belang, maar geen rol. Er 
zijn steeds minder mensen die dat voormalig minister Schultz nog durven nazeggen. Het rijk 
denkt wel degelijk na over de beste manier om een goede omgevingskwaliteit te stimuleren, 
mede getriggerd door die Europese Verklaring van Davos over Bouwcultuur en door de 
voorbereiding van de Nationale Omgevingsvisie. Maar tegelijkertijd zweeft ook het oude 
mantra nog door Haagse hoofden: als je er niet meer over gaat, bemoei je je er dan ook niet 
mee. Ruimtelijke kwaliteit is neergelegd op het bordje van de gemeente, de overheid die het 
dichtst  bij de uitvoeringspraktijk staat. Vanuit een vertrouwen in de lokale professionaliteit 
wil het rijk zich niet mengen in de lokale keuzes en inspanningen.  
 

 kustwerk Katwijk 
 
Twee winden 

Die twee winden die door Den Haag waaien – de expliciete wens Nederland mooier te 
maken en de opdracht om de lokale praktijk ongemoeid te laten – zorgen voor een 
merkwaardige schizofrenie in de opstelling van de departementen. Expliciet wordt 
gemeente opgedragen om te werken aan ruimtelijke kwaliteit, maar er worden geen eisen 
gesteld aan de prestaties die gemeenten moeten leveren. Onzorgvuldigheid, onwil, 
desinteresse en onmacht in het lokale bestuur – niets menselijks is ons vreemd - wordt niet 
gecorrigeerd, het Nationale Belang ten spijt. 
En op hetzelfde moment doet de rijksoverheid wel degelijk zijn best. Er zijn talrijke 
kwaliteitsinspanningen aangekondigd voor de uitvoering van de Nationale Omgevingsvisie. 
Er komen gebiedsagenda’s en Uitvoeringsafspraken, regionale investeringspotten, 
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woondeals en speciale NOVI-gebieden, en overal staat de bevordering van een goede 
omgevingskwaliteit centraal. Ontwerpkracht en ontwerpend onderzoek wordt expliciet 
gestimuleerd. Het beleid voor landschapskwaliteit is zelfs ronduit spectaculair.  
Maar nogmaals: in gelul kan je niet wonen. De doorwerking van al deze ambities en 
inspanningen naar de uitvoeringspraktijk slaagt maar zeer ten dele. De goede voorbeelden 
uit het verleden (zoals Ruimte voor de rivier, Kustwerk Katwijk, de Nieuwe Hondsbossche 
Zeewering, de grote treinstations, de Afsluitdijk) betroffen steeds projecten waar de (semi-
)overheid zelf als deelnemer aan de lat stond. De grote opgave van de toekomst is om 
kwaliteit af te dwingen in projecten waarin de markt het voortouw heeft. Ook de 
marktpartijen staan voor de opdracht om bij te dragen aan het Nationale Belang van een 
goede omgevingskwaliteit. Ook van hen wordt verwacht om hun eigen belang – het 
realiseren van het urgente project waarin zij willen investeren – te koppelen aan de 
maatschappelijke doelen van energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en goede 
omgevingskwaliteit.  
Voor die marktgerichte uitvoeringspraktijk is het gemeentelijke instrumentarium onmisbaar.  
 
Op een rijtje 

Het is goed om eens op een rijtje te zetten welk instrumentarium een gemeente heeft om de 
ruimtelijke kwaliteit te bevorderen. Ruimtelijke kwaliteit is daarbij overigens geen meetbare 
grootheid, maar het ‘streven naar steeds beter’. Het is dus een proces, geen product. Het 
instrumentarium moet daarom gericht zijn op het optimaliseren van een proces waarin dat 
‘streven naar steeds beter’ onvermijdelijk is. Nu ik dat zo opschrijf realiseer ik me dat de 
doorsnee praktijk juist een omgekeerd motto kent. Onder druk van bezuinigingen wordt een 
prachtig en gelikt ontwerpvoornemen uitgekleed en verschraald: een ‘streven naar steeds 
soberder’. 
 
Eén van de traditionele middelen van gemeenten om de ruimtelijke kwaliteit te bevorderen 
is het welstands- en erfgoedbeleid. Met behulp van een onafhankelijke adviescommissie 
ruimtelijke kwaliteit (of een andere onafhankelijke adviseur) wordt ervoor gezorgd dat 
private bouwinvesteringen geen afbreuk doen aan de bestaande omgevingskwaliteit. Uit een 
tien jaar oud onderzoek blijkt dat welstandsbeleid het belangrijkste instrument van 
gemeenten is om de kwaliteit te waarborgen. 
De Omgevingswet vraagt niet alleen om “wering van inbreuken op de schoonheid” zoals we 
dat 100 jaar geleden noemden, het gaat juist om een kwaliteitsimpuls. De 
kwaliteitsbevordering. In hetzelfde tien jaar oude onderzoek werd het beeldkwaliteitsplan 
genoemd als het meest geëigende instrument om kwaliteit te bevorderen – specifieke 
gemeentelijke architectuurnota’s kwamen nauwelijks voor. 
Dat is in het licht van de Omgevingswet wat te mager. In de toekomst worden de 
kwalitatieve ambities en de doelen van de gemeenschap neergelegd in de verplichte 
omgevingsvisie. Daarin moet het wel degelijk gaan over beeldkwaliteit, maar ook over 
maatschappelijke doelen als gezondheid, verduurzaming en energievoorziening, mobiliteit, 
economie en solidariteit. Die doelen worden stuk voor stuk haalbaarder, wanneer 
ontwerpkracht wordt ingezet om diverse opgaven aan elkaar te koppelen. Gezondheid, 
biodiversiteit, waterbuffering, recreatie, luchtkwaliteit, verkoeling, ruimtelijke kwaliteit en 
zelfs mobiliteit kunnen in één goed ontworpen groenvoorziening samenkomen.  
De doelen van de omgevingsvisie worden vervolgens in de regels van het omgevingsplan 
gegoten. Dat kunnen absolute regels zijn over bouwhoogte, massa, perceelsindeling 



6 
 

enzovoorts, of beleidsregels die om nadere advisering en interpretatie vragen, zoals regels 
over welstand of zorgvuldige omgang met erfgoed. En het kunnen procesregels zijn die eisen 
stellen aan de manier waarop het gesprek over kwaliteit gevoerd wordt met de investeerder 
en de omwonenden. Het Schetsboek voor een Omgevingsplan op Kwaliteit 
(FRK/Mooiwaarts, 2017) verkent de mogelijkheden voor zulke ambitieuze 
omgevingsplannen. In deze categorie vallen ook voorrangsregels die in het belang van 
ruimtelijke kwaliteit werken, zoals: liever zonnepanelen op dak dan op het weiland en liever 
bouwen in de stad dan in het landschap. 
 
In de Handreiking Adviesstelsel Omgevingskwaliteit, die de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 
samen met VNG en RCE begin 2020 lanceerden, wordt een samenhangend adviesstelsel 
geschetst waarmee gemeenten aan een goede omgevingskwaliteit kunnen werken. Er 
worden vier fases of niveaus van advisering in onderscheiden: het gaat om (1) 
beleidsgerichte advisering op een moment dat een gemeente nadenkt over het functioneren 
van de stad – over de vormgeving van reclamebeleid, de ontwikkeling van een nieuwe 
woonwijk, de realisatie van een gasloze wijk bijvoorbeeld. En het gaat om advisering over 
concrete activiteiten in verschillende fasen: (2) opgavegerichte advisering, over de vraag wat 
een activiteit kan bijdragen aan de omgevingskwaliteit en welke publieke belangen kunnen 
profiteren van, of te lijden hebben onder de activiteit – het is dus een zoeken naar 
koppelkansen en maatschappelijke meerwaarde van een initiatief; (3) ontwerpgerichte 
advisering – het optimaliseren van een concept-ontwerp in het licht van de 
kwaliteitsambities uit het beleid en de belangen en wensen van omwonenden; (4) 
oordeelsgerichte advisering waarin de vraag beantwoord wordt of een ingediende 
vergunningaanvraag niet in strijd is met vastgestelde beleidsregels over welstand, erfgoed 
en dergelijke en met de afspraken die eerder zijn gemaakt. 
Die advisering kan structureel worden vormgegeven door een vaste onafhankelijke 
adviescommissie, of op een andere manier geformaliseerd met even onafhankelijke 
stadsbouwmeesters, kwaliteitsteams en supervisieteams.  
 

 
 

https://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/upload/files/200217_Handreiking_adviesstelsel.pdf
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Harten van mensen 

Tot zover de formele beleidsinstrumenten die een gemeente heeft om te sturen op 
kwaliteit. Maar het is goed om te beseffen dat een dichtgetimmerd stelsel van regels geen 
garantie geeft op kwaliteit: het garandeert hooguit een ondergrens. Een aantrekkelijke 
leefomgeving is niet de resultante van de juiste regels, maar van bezielde inspanning. 
“Kwaliteit ontkiemt in de harten van mensen en wordt werkelijkheid waar visie, 
vakmanschap en daadkracht een verbinding leggen met de omgeving,” aldus een kernzin uit 
ons programma Mooiwaarts. 
Cruciaal bij het realiseren van een goede omgevingskwaliteit en een aantrekkelijk, mooi land 
is daarom het bereiken van die “harten van mensen” – en wel van de mensen die initiatieven 
nemen met een grote impact op de leefomgeving.  
Ook op dit terrein heeft de overheid instrumenten, maar die worden slechts schaars ingezet. 
Rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft met Panorama Nederland en de uitwerking in 
Panorama Lokaal laten zien hoe verleidelijk verlangen naar een aantrekkelijk, mooi land kan 
zijn, en dat ontwerpers de verbeeldingskracht bezitten om aan dat verlangen vorm te geven. 
Panorama Nederland is vooral een communicatiemiddel, en in verleiding en communicatie 
ligt ook op lokaal niveau een belangrijke sleutel.  
 
Het begint met het voeren van een voortdurende dialoog tussen overheid en samenleving 
over het belang van een aantrekkelijke leefomgeving voor onze welvaart en ons welzijn. Een 
dialoog met de bevolking en, op een ander niveau, een vergelijkbare dialoog met 
investeerders en professionals die betrokken zijn bij de grote transitieopgaven. De overheid 
hoeft die dialoog niet zelf te organiseren: gesteund door de gemeente kunnen bouw 
sociëteiten, lokale architectuurcentra of debatcentra zowel het professionele debat 
faciliteren (met architecten, lokale aannemers, woningcorporaties en ontwikkelaars) als het 
publieksdebat.  
 
De afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan met stadslabs en andere vormen van 
burgerinitiatief waarmee de initiatiefkracht van bewoners voor het verbeteren van hun 
leefomgeving actief gestimuleerd wordt. De harten van deze mensen staan al open: ze 
hebben behoefte aan een ontvankelijke overheid en aan een paar wat simpele faciliteiten 
opdat zij elkaar kunnen ontmoeten. Maar het kan ook door in gebiedsontwikkeling ruimte te 
bieden aan (collectief) particulier opdrachtgeverschap of aan nieuwe wooncoöperaties en 
bijzondere woonvormen – de voorbeelden (ecowijken, centraal wonen projecten, 
knarrenhof) liggen voor het oprapen. De gemeente kan actief beleid ontwikkelen op dit 
gebied en voor bewoners het ‘Right to Challenge’ instellen. 
 
Beproefd is ook het middel van prijsvragen en ontwerpcompetities, met bijbehorende 
tentoonstellingen daarover. Architectuur Lokaal heeft een track-record op het begeleiden 
van nieuwe prijsvragen. Een andere mogelijkheid is dat gemeenten aanhaken en actieve 
steun geven aan al bestaande prijsvragen zoals de Abe Bonnema-prijs, de Arie Keppler prijs, 
de Eo Weijersprijsvraag, de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit. Actief meedingen en 
voorstellen indienen voor kwaliteitsprojecten als ‘Kern met Pit’, de Erfgoed Deal of BNG 
Erfgoedprijs voor de beste erfgoedgemeente zijn ook methoden om de interne aandacht 
voor ruimtelijke kwaliteit te agenderen. In hetzelfde rijtje past ook het organiseren van 
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excursies naar projecten binnen of buiten de eigen gemeente die kunnen dienen als meetlat 
voor de ambitie van raadsleden en professionals. 
 
Actief stimuleren van goede ruimtelijke kwaliteit kan natuurlijk ook door als gemeente 
mede-opdrachtgever te worden in een gebiedsontwikkeling, via publiek-private 
samenwerking. De rol van de overheid is dan die de bewaker van het publieke 
kwaliteitsbelang in de gebiedsontwikkeling. Een belangrijk en vrij nieuw instrument bij zulke 
complexe gebiedsontwikkeling is ontwerpend onderzoek, waarbij de ontwerpkracht niet 
primair wordt ingezet om tot een fraai beeld te komen, maar om (schijnbaar onoplosbare) 
dilemma’s met een onverwachte ingreep te verzoenen.  
 
En last but not least hebben lokale en regionale overheden hun financiële instrumentarium, 
waarmee ze omgevingskwaliteit kunnen bevorderen. Goed denkbaar is bijvoorbeeld de 
vorming van een fonds voor projecten waarin diverse belangen worden gecombineerd, een 
fonds dat gevuld wordt met een bijdrage uit monofunctionele projecten. Of een stimulans 
waarmee omwonenden en lokale energiecoöperaties ook financieel kunnen profiteren van 
goed ingerichte energieprojecten. Denkbaar is ook de financiële ondersteuning van 
parkmanagement (privaat beheer van bedrijventerreinen) en ondernemersverenigingen, al 
dan niet via een afdwingbare Bedrijven Investeringszone.  
 

Lokale instrumenten voor goede omgevingskwaliteit – niet uitputtend! 
 
Formeel 
omgevingsvisie 
omgevingsplan op kwaliteit 
samenhangend adviesstelsel omgevingskwaliteit  
beeldkwaliteitsplan 
Sectoraal beleid (reclame, energie, kunst etc) 
 
Informeel 
voortdurende dialoog over kwaliteit 
lokale debat- en architectuurcentra 
stadslabs en bewonersinitiatief 
Right to Challenge 
prijsvragen, ontwerpcompetities, excursies 
ontwerpend onderzoek in gebiedsontwikkeling 
publiek-private samenwerking 
subsidie 
kwaliteitsteams, inspiratieteams, supervisieteams 
parkmanagement, BIZ-zone 
ondersteuning coöperaties 
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Vorig jaar heeft de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit samen met Kunsten ‘92 in het manifest 
Fiks Nederland vier principes geformuleerd die in elk geval een rol spelen bij het realiseren 
van een goede bouwcultuur, en dus een goede omgevingskwaliteit: 

• Voer voortdurend een dialoog over kwaliteit 

• Besef dat de publieke ruimte van iedereen is, niet van een toevallige grondeigenaar 
of investeerder 

• Koppel in elk project diverse publieke opgaven aan private investeringen 

• Zet ontwerpkracht in om schijnbare dilemma’s op te lossen 
Het zijn deze principes die op hun eigen manier terugkomen in de bovenstaande lijst met 
lokale kwaliteitsinstrumenten, die gemeenten (naar behoefte) kunnen hanteren. 
 
Conclusie  

 
Sinds de opheffing van het ministerie van VROM, tien jaar geleden, is de 
verantwoordelijkheid voor ruimtelijke kwaliteit bij gemeenten neergelegd. Omdat 
ruimtelijke kwaliteit niet in meetbare normen gevat mag worden, is bij die 
verantwoordelijkheid geen output-eis gesteld (anders dan bij milieuaspecten). De 
gemeenten zijn volstrekt verantwoordelijk gemaakt. Of,  en hoe, ze zich inspannen voor 
ruimtelijke kwaliteit is geen Rijkszaak meer. 
Aan die vrijblijvendheid moet nu een einde komen omdat omgevingskwaliteit ook in formele 
zin een nationaal doel en een nationaal belang geworden is. Omdat ruimtelijke kwaliteit echt 
geen meetbaar product is, maar een procesmatig streven naar ‘steeds beter’, is sturen op 
output inderdaad onmogelijk. Eisen stellen aan de inspanningen  van gemeenten ter 
bevordering van een goede omgevingskwaliteit kan echter wel degelijk. Het rijk kan (in wet- 
en regelgeving) voorwaarden stellen aan de processen bij vergunningverlening. Het rijk mag 
eisen dát in elk project een gesprek gevoerd wordt over een optimale omgevingskwaliteit – 
zonder te bepalen hoe dat gesprek gevoerd wordt of wat de uitkomst moet zijn. Het rijk kan 
bij complexe gebiedsontwikkelingen ontwerpend onderzoek eisen. Het kan in elk bestuurlijk 
overleg het belang van architectuur en ontwerpkracht agenderen, het kan eisen dat 
gemeenten aantoonbaar uitvoering geven aan de afspraken die in regionaal verband 
gemaakt worden voor de uitvoering van de NOVI.  
Op die manier kan het Nationale Belang van een goede omgevingskwaliteit ook door het rijk 
zelf tot op uitvoeringsniveau worden geborgd, zonder dat het inhoudelijk op de stoel van de 
gemeenten gaat zitten.  
 
Flip ten Cate 
September 2020 
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2 Activiteiten van de Federatie  
 

De Federatie als vereniging van kwaliteitsadviseurs 

De Federatie is een vereniging van lokale kwaliteitsadviseurs en van de organisaties die hen 
faciliteren (gemeenten, regionale welstands- en monumentenorganisaties). Nu de 
veranderingen voor deze groepen professionals ingrijpend gaan veranderen (zowel door 
maatschappelijke ontwikkelingen als door veranderde wet- en regelgeving) is het zaak dat de 
Federatie alert en actueel blijft, om te garanderen dat ruimtelijke kwaliteit als belangrijk 
maatschappelijk onderwerp op de agenda blijft en in de lokale en regionale praktijk handen 
en voeten krijgt. In het volgende hoofdstuk wordt beschreven hoe de Federatie zich, als 
organisatie, op die nieuwe werkelijkheid voorbereidt. In dit hoofdstuk beschrijven we de 
activiteiten die de Federatie ontplooit in het belang van haar leden enerzijds en in het 
publieke belang van ruimtelijke kwaliteit anderzijds. Specifieke activiteiten gericht op de 
invoering van de Omgevingswet, vinden plaats onder het programma ‘Mooiwaarts’. 
 
Eeuwfeest Gelders Genootschap 
Voor de Federatie is het geen verrassing dat de advisering over ruimtelijke kwaliteit in 
Nederland een zeer respectabele geschiedenis heeft. Het werd opnieuw duidelijk toen in 
november 2019 het eeuwfeest werd gevierd van het Gelders Genootschap, één van de 
founding fathers van de Federatie, die zelf dateert uit 1931.  
Het feest werd zeer massaal gevierd in het Openluchtmuseum in Arnhem, waar tal van 
prominenten uit Gelderland en uit de nationale ijveraars voor ruimtelijke kwaliteit elkaar 
ontmoetten. 
 
Handreiking “De Flitsende Stad” 

Steeds vaker worden we geconfronteerd met de 
aanwezigheid van digitale reclame in de 
buitenruimte. Logisch, want deze vorm van 
reclame heeft vele voordelen voor adverteerders, 
exploitanten, maar ook gemeenten. Er zijn al vele 
vormen bekend, zoals billboards, 2m2-vitrines, 
reclamemasten langs de snelweg en outdoor 
beeldschermen aan gevels. De technische 
mogelijkheden blijven zich ontwikkelen, waarbij 
vooral een verschuiving plaats vindt van zenden 
naar interactie. Dus meer gericht op direct 
contact met de voorbijganger. 
Gemeenten kunnen hiervoor beleid opstellen 
met een visie en richtlijnen voor digitale 
buitenreclame. Bij het opstellen van 
reclamebeleid is het de kunst om een juiste 
balans te vinden tussen behoud en verbetering 
van de kwaliteit van de openbare ruimte èn 
voldoende presentatieruimte voor ondernemers. 

Hiervoor heeft onze medewerker Bas Schout, in opdracht van de Federatie Ruimtelijke 
Kwaliteit, de handreiking 'De Flitsende Stad' opgesteld. Deze handreiking vormt geen 
blauwdruk, maar geeft wel aanbevelingen en richting aan structuur voor beleid over dit 
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onderwerp. Hiermee is het een leidraad voor gemeenten bij het opstellen van reclamebeleid 
voor digitale buitenreclame. “De Flitsende Stad” is verschenen en toegelicht op de Algemene 
Ledenvergadering in juni 2019. 
 
Ruimtelijke kwaliteit bedrijventerreinen 

Het ministerie van BZK heeft de Federatie benaderd voor een analyse en 
handelingsperspectief over de ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen. Na afbakening 
van het onderzoeksveld heeft de Federatie onder de leden kandidaten gezocht om vorm te 
geven aan dit onderzoek. Er is vervolgens in het najaar een projectgroep geformeerd, 
bestaande uit Jan Wabeke (Gelders Genootschap, projectleider), Ingrid Langenhoff (Mooi 
Noord-Holland), Rik Onderdelinden (Het Oversticht), Karen van Vliet (namens Dorp, Stad en 
Land) en landschapsontwerper Marieke van Zuiden. Aan het eind van 2019 was deze 
projectgroep nog volop bezig. 
 
Omgeving Monument 

In de Omgevingswet is bepaald dat activiteiten in de omgeving van een monument het 
monument niet mogen aantasten, in aanzien en waardering. Het omgevingsplan kan regels 
bevatten om uitvoering te geven aan deze nieuwe bepaling, die voortvloeit uit Europese 
afspraken. In het verleden werd verondersteld dat het verplichte welstandsbeleid voldoende 
was om aantasting van het monument te voorkomen, maar nu in de Omgevingswet het 
verplichte welstandsbeleid vervalt, dwingt deze internationale afspraak tot het doordenken 
van het beleidsinstrumentarium. 
Na een onderzoek onder Gelderse gemeenten, heeft het Gelders Genootschap met de 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed het initiatief genomen tot opschaling van het project. De 
Federatie is gevraagd om bij het project aan te schuiven en suggesties te doen voor het 
betrekken van andere dan Gelderse cases bij het onderzoek. De voorbereidingen vonden 
plaats in 2019, het project is nog niet afgerond. 
 
Verduurzaming en ruimtelijke kwaliteit 

Enige jaren geleden is de Federatie Ruimtelijke 
Kwaliteit een samenwerking gestart met de 
organisatie Stroomversnelling, een 
samenwerkingsverband van woningcorporaties en 
bouwondernemers met de ambitie om binnen luttele 
jaren de gehele na-oorlogse woningvoorraad te 
isoleren en te voorzien van duurzame energie. De 
samenwerking met Stroomversnelling duurt voort.  
Ondertussen ontstaan er nieuwe initiatieven op het 
gebied van verduurzaming, waar de Federatie op 
voorsorteert. Zo is in december 2019 is een 
bijeenkomst georganiseerd waarbij twee design 
ondernemers innovatieve zonnepanelen toonden die 
in elk willekeurig patroon en kleur geprint kunnen 
worden op (glazen) gevelplaten.  
Het programma ‘aardgasvrije wijken’ van het 
ministerie van BZK zal verregaande consequenties 
hebben voor de inrichting van woonwijken en daarmee voor de ruimtelijke kwaliteit, terwijl 
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ook de regionale energiestrategieën en de Klimaattafel Gebouwde Omgeving van het 
Energieakkoord verstrekkende ruimtelijke consequenties hebben. 
In 2019 hebben medewerkers van de Federatie diverse bijeenkomsten over de Regionale 
Energiestrategieën (RES) bijgewoond en gesproken met de leiding van het Nationaal 
Programma RES. In januari 2020 is als vervolg daarop in samenwerking met Mooi Noord-
Holland een bijeenkomst georganiseerd voor de achterban van de Federatie en 
medewerkers van het ministerie van BZK over advisering over ruimtelijke kwaliteit en 
energietransitie. 
 
Samenwerkingspartners 

Met enige regelmaat wordt de Federatie gevraagd om een toelichting te geven aan 
ambtenaren en gemeenteraden over de praktijk van kwaliteitsadvisering onder de nieuwe 
Omgevingswet. De Federatie is selectief in het beantwoorden van die vragen, omdat haar 
focus vooral op nationaal niveau ligt en de leden van de Federatie een eigen rol hebben bij 
de gemeentelijke implementatie van de Omgevingswet. Dat neemt niet weg dat de 
Federatie, als het een duidelijke meerwaarde heeft, op incidentele verzoeken ingaat om over 
dit onderwerp een bijdrage te geven. 
Daarnaast onderhoudt de Federatie actief het contact met organisaties en instellingen die 
voor de borging van ruimtelijke kwaliteit op lokaal niveau van groot belang zijn. Het gaat 
bijvoorbeeld om organisaties op het gebied van landschapskwaliteit, stedenbouw en 
ruimtelijke ordening, erfgoed en participatie – zowel ambtelijke organisaties als 
beroepsorganisaties en organisaties van vrijwilligers.  
Om een indruk te geven, dit zijn een aantal van de partijen met wie we in 2018 hebben 
samengewerkt en overlegd: College van Rijksadviseurs, Bonden van Nederlandse 
Stedenbouwkundigen, Planologen en Landschapsarchitecten BNSP en NVTL, Federatie Grote 
Monumentengemeenten, Landschappen.nl, de nationale organisatie van GGD’s GGD/GHOR, 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Architectuur Lokaal, Vereniging BWT Nederland, 
Kunsten ’92, Heemschut, Nederland Boven Water, Platform 31, Vereniging Deltametropool, 
Pakhuis de Zwijger, Stadswerk, Bureau Spoorbouwmeester, TUDelft, Bond van Nederlandse 
Architecten BNA, VNG, Wij Maken Nederland, Commissie MER, Planbureau voor de 
Leefomgeving, LSABewoners, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Aedes, Bouwend Nederland, 
Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, Stroomversnelling en diverse ministeries. 
 

Lobby-activiteiten 

De tweede kerntaak van de Federatie is het bewaken en bevorderen van goede 
randvoorwaarden, waarbinnen lokale overheden de ruimtelijke kwaliteit kunnen borgen. En 
lobby voor een nationaal klimaat waarin aandacht voor ruimtelijke kwaliteit vanzelfsprekend 
is. Dat vraagt om een voortdurende alertheid ten aanzien van nationale wet- en regelgeving 
die invloed heeft op (het beleidsinstrumentarium voor) ruimtelijke kwaliteit. 
 

OMGEVINGSWET 
De Federatie heeft, zowel in commentaar naar het ministerie van BZK, als in diverse 
één-op-één gesprekken met Tweede Kamerleden de zorgen herhaald over de 
Invoeringswet van de Omgevingswet. En natuurlijk zijn ook de goede aspecten 
benadrukt, zoals de introductie van een ‘bruidsschat’ waardoor lokaal welstands- en 
erfgoedbeleid in stand blijven zolang de gemeente er geen andere keuze over heeft 
gemaakt.  
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De zorgen betreffen in hoofdzaak twee aspecten:  
- De Knip. Met een zogenaamde ‘knip’ in de vergunning voor bouwactiviteiten 
wordt de bouwtechniek apart vergund van de beoordeling van de ruimtelijke en 
esthetische consequenties van een bouwinitiatief. Naar de mening van de Federatie 
zijn deze aspecten onlosmakelijk verbonden, en doorkruist deze knip de bedoeling 
van de wet, namelijk een integrale beoordeling van een initiatief, en optimalisatie 
van een plan in het licht van de omgevingsdoelen. De mogelijkheid om steeds voor 
fragmenten van een (bouw-)plan vergunning te vragen bemoeilijkt een integrale 
beoordeling en dwingt tot sectorale toetsing. 
- Participatie. Op het niveau van vergunningverlening wordt het betrekken van 
de omgeving bij een (bouw-)initiatief overgelaten aan de initiatiefnemer. De 
gemeente heeft daar geen rol en positie meer. Dat opent de deur voor intimidatie 
van omwonenden door een belanghebbende grondeigenaar. 
De opmerkingen van de Federatie hebben weinig uitgericht. De knip is onverkort in 
stand gebleven. De zorgen over participatie zijn, mede door geluiden van andere 
maatschappelijke organisaties, wel in het debat betrokken. De Kamer heeft ervoor 
gezorgd dat de gemeenteraad een positie krijgt bij het beoordelen van initiatieven 
die niet passen in het omgevingsplan, en in zo’n geval waarbij in strijd met het beleid 
gebouwd kan worden, kan de gemeente voorwaarden stellen aan de mate van 
participatie.  
 
Vergunningvrij 
In de loop van het jaar zijn door de Federatie-medewerkers ook diverse gesprekken 
gevoerd met ambtenaren van de ministeries van BZK en OCW en de Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed over de regels voor vergunningvrij bouwen onder de 
Omgevingswet. Een oude wens van de Federatie is daarbij gehonoreerd. De 
gemeenten krijgen de mogelijkheid om in het Omgevingsplan opnieuw een 
vergunningplicht in te stellen voor bijbehorende bouwwerken (schuren, tuinhuizen, 
serres en dergelijke) en schuttingen. Een dergelijk besluit moet per gebied 
gemotiveerd worden vanuit de kwetsbare ruimtelijke kwaliteit en/of 
erfgoedwaarden. 

 
WERKBEZOEK MINISTER OLLONGREN OP 12 JUNI 
Tijdens haar werkbezoek aan de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (FRK) en de 
gemeente Lelystad op 12 juni kreeg minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) een 
groots perspectief voorgeschoteld. Op het verleden, maar vooral op de toekomst van 
de Nederlandse (bouw)cultuur. 
FRK-directeur Flip ten Cate hield de minister een filmisch beeld voor van het lot van 
Klaas Bording en zijn zoons Klaas en Jacob, drie Durgerdammer vissers die in januari 
1849 in de ijselijke vrieskou schipbreuk leden en met bevroren handen en voeten op 
een ijsschots ronddobberden op de Zuiderzee. Ze aten rauwe vis en dronken in 
zeildoek opgevangen regenwater. Na twee weken werden ze door Urker vissers 
moeizaam van hun schots gelicht. De twee Klazen stierven binnen een maand, alleen 
Jacob kon het zijn kinderen vertellen. 
Die ontzagwekkende watermassa heeft in de twintigste eeuw plaatsgemaakt voor 
een al even ontzagwekkend groots landschap. De verre vertes van Flevoland, de 
lange belijning van de dijken, de imponerende schaal van het akkerland, de enorme 
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windmolens aan de IJsselmeerdijk: het is in alles de voortzetting van die 
imponerende Zuiderzee. Maar dan moet je er geen kleine kaveltjes van maken, alles 
opdelen in een zonneparkje hier, een bosje windmolens daar. Juist in Flevoland is het 
grootse gebaar op zijn plaats: ruimtelijke kwaliteit betekent het vormgeven aan 
hedendaagse opgaven met oog en respect voor historische lijnen en ontwikkelingen. 
 
Bouwcultuur 
Ten Cate hield minister Ollongren voor dat de grote uitdagingen - energie- en 
klimaattransitie, woningbouw, mobiliteit en landschapsvernieuwing - een culturele 
opgave vormen, die we met ontwerpkracht ter hand moeten nemen. Het is 
uitstekend dat het kabinet inzet op het koppelen van de verschillende opgaven, want 
ruimtelijke kwaliteit ontstaat juist door het koppelen van belangen en opgaven. Uit 
de complexiteit ontstaat de verrassende vernieuwing. De Nationale Omgevingsvisie, 
die in voorbereiding is, bevat daarvoor de goede aanzetten. Hierbij moet ontwerpend 
onderzoek als middel worden ingezet, en een goede ‘bouwcultuur’ als doel 
geagendeerd worden. De federatie, die dagelijks schakelt tussen bouwtekeningen 
voor vergunningaanvragen en de grote transitie-opgaven en het systeem van de 
Omgevingswet, kan voor de rijksoverheid een waardevolle samenwerkingspartner 
zijn in het bevorderen van de omgevingskwaliteit. ‘Maakt u daar vooral gebruik van’, 
richtte federatiedirecteur Flip ten Cate zich tot de minister. ‘Wij zullen dat aanbod 
zeker aannemen,’ aldus Ollongren. 
 

Minister Ollongren en Federatievoorzitter Leen Verbeek op werkbezoek in Lelystad 

 
Extern 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 
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viermaal per jaar bijeen. OPB en JTC bespreken vooral technische voorstellen voor 
aanpassing en verbetering van de bouwregelgeving 
Sinds 2013 is de Federatie ook deelnemer aan het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving 
(OFL) 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 de Erfgoed Academie 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 begin 2019 besloten de deelname aan de 
programmacommissie te beëindigen.  
De Federatie heeft op verzoek van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed deelgenomen in een 
begeleidingsgroep van een onderzoek naar de wijze waarop erfgoedaspecten en 
landschapskwaliteit een plaats kan krijgen in gemeentelijke en provinciale omgevingsvisies. 
Daarbij is uitvoerig aandacht besteed aan participatie door bewoners en gebruikers van het 
landschap. 
Tenslotte is de Federatie een vaste deelnemer in het Erfgoedplatform, waarvan Kunsten ’92 
het secretariaat vormt. Enkele keren per jaar wordt in het platform de blikrichting geijkt van 
partners uit het erfgoedveld: monumenten, landschappen, immaterieel erfgoed, archieven, 
archeologie, musea. Het Erfgoedplatform publiceert voorafgaand aan de verkiezingen 
steeds een lobby-pamflet, gericht op de samenstellers van de verkiezingsprogramma’s.  
 
Erfgoed Deal 

Madurodam was op 21 februari 2019 het decor van de ondertekening van de Erfgoed Deal. 
De Federatie behoort tot één van de maatschappelijke partijen die de Erfgoed Deal 
onderschrijven (al was er enig lobbywerk voor nodig voordat het ministerie besefte dat de 
Federatie onder de groep ondertekenaars niet gemist kan worden). De Erfgoed Deal is de 
voortzetting van het programma Erfgoed en Ruimte op een andere leest geschoeid. Vanuit 
de Deal worden in co-financiering de erfgoedaspecten ondersteund die bijdragen aan de 
ruimtelijke kwaliteit van energietransitie, landschapsvernieuwing en de omgevingsbeleid. 
Voorwaarde is ook dat er sprake is van participatie door omwonenden, en dat naast lokale 
en/of provinciale overheid ook maatschappelijke organisaties in het project een rol hebben. 
In september is de Ergoed Deal organisatie ingericht, met Marjorie Verhoek als 
programmaleider. De Federatie heeft enkele malen deelgenomen aan beraadslagingen over 
de koers van de Erfgoed-Deal, maar is niet betrokken bij de verdeling van gelden of de keuze 
van specifieke projecten. 
 
Meerwaardeadvies Noord-Brabant 
De directeur van de Federatie is op persoonlijke titel ‘meerwaarde-adviseur’ van de 
provincie Noord-Brabant. Naast de Federatie-directeur zijn Peter van Rooy (directeur 
Accanto, initiatiefnemer Nederland Boven Water) en Annemarie Klijn (advocaat 
NautaDutilh) lid van deze meerwaardecommissie. In mei 2019 heeft deze commissie advies 
gegeven over een ingewikkeld gebiedsproces ‘Fokmast-Regte Heide’ in Goirle, waarbij 
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natuurontwikkeling, verplaatsing van agrarische activiteit en van een puinbreker en 
verplaatsing van een manege in één project gecombineerd worden.  
 
Cursussen 

Jaarlijks geeft Maurice Bogie (medewerker van het Gelders Genootschap) de cursus 
“Adviseren over omgevingskwaliteit”. In 2019 opnieuw, wederom in de fraaie locatie De 
Utrechters. In de cursus worden onder meer adviezen uit de praktijk van commissies 
ruimtelijke kwaliteit tegen het licht gehouden, en besproken op hun inhoudelijke, juridische 
en bestuurlijke merites. Ook is er aandacht voor de Omgevingswet en de consequenties 
daarvoor voor het advieswerk.  
 
Verder zijn diverse 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 heeft de Federatie bijgedragen aan 
modules van Platform31, dagen van het Steunpunt Erfgoed Noord-Holland en van de 
Federatie Grote Monumentengemeenten.  
 

Programma Fiks Nederland 

Op 14 februari 2019 werd tijdens het congres “Cultuur werkt voor de Provincies” Fiks 
Nederland gepubliceerd, een oproep om de grote transities waar Nederland voor staat – 

woningbouwopgave, energietransitie, 
klimaatadaptatie, circulaire economie en 
landbouw, bodemdaling en mobiliteit – niet te 
beschouwen als opgaven op zichzelf waar een 
sectorale oplossing op gezocht moet worden, 
maar als ingrepen in de leefomgeving, die de 
identiteit van  ons land zullen veranderen. We 
scheppen een nieuw beeld, een nieuwe 
werkelijkheid en daarmee ook een aangepaste 
identiteit. Dat is een culturele daad, en moet 
daarom ook zo worden opgevat en begeleid 
worden met ontwerpkracht.  
De oproep Fiks Nederland – waarvoor de 
Federatie samenwerking heeft gezocht met 
Kunsten ’92 – mondt uit in vier centrale 

stellingen:  
1. Versterk de dialoog over kwaliteit. 
2. Ga op zoek naar de koppelkansen. 
3. Besef dat Nederland van iedereen is. 
4. Zet ontwerpers in om schijnbare tegenstellingen op te lossen. 

 
Aanvankelijk was het de bedoeling dat Fiks Nederland de katalysator zou worden van veel 
Federatie-activiteiten. Zo is het plan opgevat om een FIKS-prijs in het leven te roepen, de 
boodschap en stellingen van FIKS zouden worden uitgedragen op tal van bijeenkomsten en 
conferenties (er is een standaard presentatie voor ontwikkeld) en het was de bedoeling om 



17 
 

in 2020 een congres te organiseren over deze culturele impuls voor de Grote Verbouwing 
van Nederland. 
De boodschap van deze culturele impuls is breed onderschreven. Tegelijkertijd bleek een 
oproep met vier onderbouwde stellingen niet het juiste vehikel te zijn. In de loop van het 
jaar werd duidelijk dat een groot evenement over de culturele impuls van de Grote 
Verbouwing heel welkom is, maar niet als een ‘product’ van de Federatie of van Fiks 
Nederland. De koers is verlegd naar de organisatie van een Nationale Dialoog over 
Bouwcultuur, met enthousiaste steun van het ministerie van OCW en later ook van BZK en 
tal van marktpartijen en maatschappelijke organisaties, waar het stempel ‘Fiks Nederland’ 
niet meer op staat, ook al is de onderliggende boodschap gelijk. Daarmee is een einde 
gekomen aan het voornemen om van Fiks Nederland een programma van de Federatie te 
maken, met onderliggende projecten, ten gunste van intensieve samenwerking en 
initiatieven met tal van netwerk-partners. 
 
VERKLARING VAN DAVOS OVER BOUWCULTUUR 
Al in 2018, na de ondertekening van de Verklaring van Davos over de bevordering van 
‘Baukultur’, heeft de Federatie aandacht gevraagd voor deze baanbrekende stap. Het begrip 
Baukultur valt nagenoeg samen met het Nederlandse begrip Omgevingskwaliteit: het gaat 
om alle ingrepen in de fysieke leefomgeving, waarbij de eis is dat er rekening gehouden 
wordt met de context (zowel de fysieke als de sociale, cultuurhistorische en economische). 
De gesprekken met ambtenaren van het ministerie van OCW in 2018 zijn in 2019 voortgezet, 
en mondden uit in het voornemen om in 2020 een Nationale Dialoog Bouwcultuur te 
organiseren.  
Voor de medewerkers van de Federatie stond het najaar en de winter van 2019 grotendeels 
in het teken van de voorbereiding van deze nationale dialoog. Net als bij Fiks Nederland is 
hierin intensief samengewerkt met Kunsten ’92, opdat we uitdrukking kunnen geven aan de 
overtuiging dat De Grote Verbouwing van Nederland een kwestie is van cultuur, van 
Bouwcultuur, waarbij de ontwerp- en verbeeldingskracht van kunstenaars en architecten 
cruciaal is. Voor de operationele organisatie is de evenementenorganisatie Spitz betrokken. 
Al snel werd duidelijk dat een dergelijke Nationale Dialoog een éénrichtingsverkeer kan zijn 
van organisatoren naar publiek. Een dialoog is gebaat bij wederkerigheid en gedeeld 
eigenaarschap. Er zijn daarom al in 2019 zeer vele en intensieve gesprekken gevoerd met tal 
van overheden, maatschappelijke organisaties en individuen. Met hen is op 6 december 
2019 de inhoud van het programma van de Nationale Dialoog bepaald. Financiering is 
toegezegd door de ministeries van OCW en BZK (Nationale Omgevingsvisie), het 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het College van Rijksadviseurs.  
 

Programma Mooiwaarts 

Mooiwaarts 

Onder het programma ‘Mooiwaarts’ verenigt de Federatie alle activiteiten die zich richten 
op de invoering van de Omgevingswet: de beleidsvoorbereiding, de installatie van 
kwaliteitsadviseurs, begeleiding van de nieuwe manier van advisering en dergelijke. 
Het initiatief Mooiwaarts, dat in 2012 startte met een “pleidooi voor een waardevolle 
leefomgeving”, bereikte in 2017 een mijlpaal met de publicatie van het Schetsboek voor een 
omgevingsplan op kwaliteit.  Het betreft een schets van de manier waarop het nieuwe 
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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. en het bevat OOK  tien principes die volgens de Federatie in elk geval onderdeel 
moeten uitmaken van een Omgevingsplan Op Kwaliteit.  
In 2019 is het initiatief om met een groep ‘OOK-ambassadeurs’ te zoeken naar concrete 
uitvoering van het Schetsboek gestaakt. Gemeenten blijken op dit moment onvoldoende 
actief te werken aan nieuwe omgevingsplannen – de verwachting is dat pas na de invoering 
van de Wet de intensief gewerkt zal worden aan nieuwe, integrale Omgevingsplannen en dat 
het Schetsboek dan alsnog dienst zal doen. 
 
HANDREIKING ADVIESSTELSEL OMGEVINGSKWALITEIT 
De Omgevingswet, die op 1 januari 2021 zou ingaan (de invoering is inmiddels een jaar 
vertraagd), kent voor de meeste beleidsterreinen en regelingen een vloeibaar 
overgangsregime. Zo keert het welstandsbeleid in de Omgevingswet als sectoraal beleid niet 
terug, maar regelt de Invoeringswet dat het beleid, zolang het door de gemeenten niet 
vervangen wordt, als ‘beleidsregels bij het omgevingsplan’ gewoon van kracht blijft en één 
van de aspecten is waar een bouwinitiatief op wordt beoordeeld. 
Zo’n overgangsregel is er echter niet voor de adviescommissies ruimtelijke kwaliteit. De 
Omgevingswet stelt een Gemeentelijke Adviescommissie verplicht, die onafhankelijk advies 
uitbrengt over de vraag of een bouwplan voldoet aan de aspecten die een gemeenteraad 
relevant vindt (zoals welstandsbeleid, lokaal erfgoedbeleid, reclamebeleid en dergelijke). De 
commissie adviseert in elk geval óók over ingrepen aan rijksmonumenten. 
Deze gemeentelijke adviescommissie is weliswaar een opvolger van de huidige welstands- 
en monumentencommissies, maar moet voorafgaand aan de invoering van de 
Omgevingswet (opnieuw) worden ingesteld en de leden benoemd.  
Op initiatief van de Federatie is een werkgroep gestart met het ontwikkelen van een 
handreiking om gemeenten te ondersteunen bij de vormgeving van deze adviescommissie. 
José van Campen (zelfstandig planoloog) en Wim Mulder (medewerker Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied) hebben in opdracht van de Federatie, de VNG en de Rijksdienst 
Cultureel erfgoed vele uren gestoken in de vormgeving van deze handreiking. Een 
klankbordgroep uit de achterban van de Federatie, aangevuld met enkele niet-leden en de 
voorzitter van de Federatie Grote Monumentengemeenten hebben de voortgang van het 
project enkele malen besproken. Deze klankbordgroep werd voorgezeten door Marc 
Reniers, architect van het bureau M3H Architecten en lid van de Kerngroep van de 
Federatie. 
In oktober verscheen het eerste resultaat van hun  werk: een inventarisatie van het 
‘wettelijk kader’ waaronder de kwaliteitsadvisering komt te vallen. Het is een analyse van de 
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relevante passages uit de Omgevingswet en de bijbehorende uitvoeringsregelingen – die 
inclusief toelichting vele duizenden pagina’s omvatten – van de wetsgeschiedenis die juist op 
het punt van kwaliteitsadvisering relevante uitspraken van ministers en 
Kamermeerderheden bevat die niet in regelgeving is vertaald, en van aanpalende wetgeving 
zoals de Algemene Wet Bestuursrecht, die voor de advisering relevant is. 
Het streven om de beoogde Handreiking in december te voltooien is niet gehaald: het 
document is in januari 2020 gepubliceerd.  
Gaandeweg werd duidelijk dat het wenselijk is dat er een modelverordening op de 
gemeentelijke adviescommissie komt, waarmee vormgeving van een adviesstelsel dat 
voldoet aan alle eisen van de wet wordt vergemakkelijkt. De vormgeving van die 
modelverordening is in het voorjaar van 2020 ter hand genomen.  
 
MOOIWAARTSTROFEE  
In 2018 is de zogenaamde Mooiwaarts wisseltrofee 
ontwikkeld, die wordt uitgereikt aan een persoon 
of organisatie die naar het oordeel van de 
Mooiwaarts-initiatiefgroep een bijzondere 
prestatie levert bij de borging van ruimtelijke 
kwaliteit, in voorbereiding op de Omgevingswet. 
De trofee werd tot dusverre uitgereikt aan Dennis 
Straat (wethouder Zaanstad) en aan de gemeente 
Staphorst voor de experimentele Omgevingstafel.  
 
MONITORING INVOERING OMGEVINGSWET 
In 2018 is de Federatie op verzoek van de ambtelijke werkgroep Monitoring Invoering 
Omgevingswet gestart met een langlopend onderzoek naar de vraag hoe de 
welstandsadvisering onder invloed van de Omgevingswet verandert. Door zelfstandig 
planoloog José van Campen is, in overleg met ministerie en Federatie, een omvangrijke 
vragenlijst opgesteld om een nul-meting te kunnen doen naar de situatie van de lokale 
kwaliteitsadvisering op dit moment, zodanig dat de veranderingen in de manier van 
advisering in de loop der jaren van tijd tot tijd op vergelijkbare manier gemeten kan worden. 
In het voorjaar besloot het ministerie echter, van de ene dag op de andere, dat aan een 
dergelijk onderzoek bij nader inzien geen behoefte is, omdat de lokale kwaliteitsadvisering 
geen nationale, maar een lokale verantwoordelijkheid is. Het project is daarop beëindigd.  
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Ontwikkelingen in beleid en organisatie  
 
Beleidsvisie Actueler dan Ooit;  beleidsprogramma Alerter dan Ooit 
Na een ruime voorbereidingsperiode – eerst door het federatiebureau, vervolgens door Bart 
Buijs (directeur Het Oversticht) en Manon van der Wiel (secretaris commissie Welstand en 
Monumenten Utrecht, bestuurslid Federatie) – is op 27 juni tijdens de Algemene 
Ledenvergadering in Breda, het meerjaren beleidsplan Actueler dan ooit gepresenteerd. 
Voor het beleidsplan is onder meer gesproken met diverse interne en externe 
netwerkpartners van de Federatie. 
De vraag naar ruimtelijke kwaliteit is actueler dan ooit en domineert de politiek-bestuurlijke 
agenda’s. Er is ruimte om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van onze leefomgeving 
te verbreden. Het vraagt van onze adviseurs een nieuwe rol, van een toetsende naar een 
adviserende en begeleidende rol aan de voorkant. Hoe gaan wij daar als leden handen en 
voeten aangeven? Hoe richten wij de federatie toekomstbestendig in? 
De positieve conclusie is dat de Federatie een unieke positie inneemt. Niet alleen omdat de 
leden zich op uiteenlopende manieren en tot in de haarvaten van de samenleving inzetten 
voor optimale kwaliteit van onze leefomgeving, maar ook omdat de Federatie een 
verbindende en onafhankelijke schakel is tussen praktijk, beleidsvorming en 
beleidsbeïnvloeding, dwars door alle overheidslagen heen.  

De beleidsvisie “Actueler dan ooit” beschrijft een 
Federatie die een tweeledige taak heeft:  
(a) enerzijds het vormgeven van een levendige en 
daadkrachtige vereniging, waarbij service-gericht en 
vraaggestuurd tegemoet gekomen wordt aan de 
(verschillende) behoeftes van de leden en de leden 
actief betrokken worden bij het werk van de Federatie 
(b) anderzijds de nationale behartiging van het 
(publieke) belang van de borging van ruimtelijke 
kwaliteit door middel van lobby en actief opereren in 
relevante netwerken. 
Tegenover een expliciete waardering voor de inzet en 
de resultaten van de nationale lobby, wordt vastgesteld 
dat de onzekerheid over de toekomstige positie van de 
leden als kwaliteitsborgers op gemeentelijk niveau is 

toegenomen. Er is, met name onder de gemeentelijke leden van de Federatie, een grote 
behoefte aan perspectief op hun toekomstige rol. 
Tijdens de ledenvergadering in Breda is de beleidsvisie bediscussieerd. De leden stemmen in 
met de koers, maar vragen tegelijkertijd meer duidelijkheid over concrete acties en over de 
financiële consequenties daarvan voor de korte en middellange termijn. 
 
Die gevraagde verduidelijking kwam aan de orde tijdens de buitengewone Algemene 
Ledenvergadering van 21 november in het gemeentehuis van Soest. Daar presenteerden de 
Federatiemedewerkers, namens het bestuur, het activiteitenprogramma “Alerter dan Ooit” 
voor de periode 2020-2023. 
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In ”Alerter dan Ooit” worden vier taakvelden van de Federatie benoemd. Eén taakveld 
betreft het continueren van de Federatie als (netwerk-)organisatie. Twee taakvelden richten 
zich op de vormgeving van een levendige en daadkrachtige vereniging (in de beleidsvisie 
onder (a) beschreven) – namelijk een taak in het informeren en bijeenbrengen vab de leden, 
en een taak in de gerichte lobby voor gunstige randvoorwaarden waarmee op lokaal niveau 
gewerkt kan worden aan ruimtelijke kwaliteit. En één taakveld die zich richt op de nationale 
behartiging van het publieke belang van ruimtelijke kwaliteit (punt b uit de visie). Dat 
taakveld omvat activiteiten met betrekking tot nationaal beleid ten aanzien van ruimtelijke 
kwaliteit en bouwcultuur, en het onderhouden van een intensief netwerk op dat niveau. Vijf 
speerpunten die in “Actueler dan ooit” zijn beschreven, zijn in “Alerter dan ooit” vertaald in 
concrete activiteiten. 
Hoewel volgens enkele leden de ambities erg hoog zijn, terwijl de toekomstplannen op 
onderdelen (met name qua financiering) nog te vaag en onduidelijk zijn, ging de ALV in Soest 
akkoord met dit activiteitenplan. 
 
Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland (TRKN) 

In het Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland ontmoeten de directeuren van de zeven 
regionale organisaties voor ruimtelijke kwaliteit elkaar, in aanwezigheid van de directeur en 
beleidsmedewerker van de Federatie. De bijeenkomsten zijn enerzijds belangrijk voor de 
koers en de activiteiten van de Federatiemedewerkers, anderzijds zijn ze voor de TRKN-
directeuren een manier om invulling te geven aan hun alliantie en om op de hoogte te 
blijven van ontwikkelingen in wet- en regelgeving. In 2019 vond zesmaal een directeuren-
overleg plaats. Daarnaast werd een tweedaagse bijeenkomst belegd op Schiermonnikoog en 
een teamdag waarin de personeelsleden van de TRKN-organisaties elkaar ontmoeten. Die 
teamdag was dit jaar op 25 juni in Oost-Groningen (Appingedam, Delfzijl), met aandacht 
voor krimp-problematiek, aardbevingsschade en kansen voor industriële ontwikkeling, naast 
bezoeken aan schitterend erfgoed. 
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Kernteam 

Na de start in 2018 is het overleg met het kernteam in 2019 voortgezet. Het kernteam, dat 
bedoeld is om van tijd tot tijd te reflecteren op de koers van de Federatie, bestaat uit Jos van 
den Hende (bureau Spoorbouwmeester), Rienke Groot (bureau Rijksbouwmeester), Marc 
Reiniers (MH3 Architecten), Bart Krol (adviseur Common Eye), Manon van der Wiel 
(gemeente Utrecht) en Flip ten Cate. In het kernteam is gesproken over Fiks Nederland, over 
de beleidsvisie van de Federatie en over de Nationale Dialoog Bouwcultuur. 
 
Jong Frk 

Na een enthousiaste start in 2018 lukte het niet goed om in 2019 de activiteiten van Jong Frk 
vast te houden. In enkele overleggen en bijeenkomsten is gezocht naar een goede manier 
om een netwerk te vormen van de jonge medewerkers van lid-organisaties van de Federatie 
en om dit netwerk dienstbaar te laten zijn aan beleid en activiteiten van de Federatie.  
 
Nieuwe beleidsmedewerker 

In juni is Astrid Aarsen in dienst getreden als senior beleidsmedewerker bij de Federatie. 
Astrid heeft een achtergrond als architectuurhistoricus en ervaring als auteur, ambtenaar, 
adviseur en onderzoeker en een groot netwerk in de wereld van architectuur en 
cultuurbeleid.  
Met de komst van Astrid komt het werk van zzp-medewerker Bas Schout op een lager pitje 
te staan. Bas heeft in 2018 en ’19 de Federatie enthousiast ondersteund, onder andere in 
het project Fiks Nederland en de publicatie ‘De Flitsende Stad’.  
Als bureaumedewerker is Ariaan Witteveen het hele jaar voor ongeveer anderhalve dag per 
week voor de Federatie actief geweest. 
 
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 ruim 1000 abonnees eind 2019. Hoogtepunten in 2019: het commentaar over 
democratische legitimatie van regionaal beleid in april, het interview met Theo Hoek van 
Libau in juli, een beschouwing over distributieloodsen die als bulldozers het landschap opzij 
schuiven in oktober, en een gesprek met Anita Blom over het erfgoed uit de periode 1965-
1990.  
 
Websites en Twitter  

In 2019 is de website van de Federatie (www.ruimtelijkekwaliteit.nl) met 65.372 pageviews 
veel vaker geraadpleegd dan in 2018, toen de teller op ruim 44.000 bleef steken. Er was een 
hoge piek op de dag dat Fiks Nederland werd gelanceerd, 14-2-2019, met bijna 1300 
pageviews, en verder pieken op 4 april, 21 mei, 4 juli en 15 oktober. Die pieken hangen 
samen met het verschijnen van de nieuwsbrief. Buiten de homepage zijn de meest bekeken 
items op de website de pagina met toelichting over de positie van welstandsadvisering, de 
vacature-pagina, de Fiks Nederland pagina en de pagina’s met informatie over de 
excessenregeling. Op 21 mei werd opmerkelijk veel jurisprudentie opgezocht. 
Naast de site van de Federatie beheert de vereniging nog twee websites: ten eerste 
www.mooiwaarts.nl, waar nieuwsberichten, columns en blogs, berichten over de 
Mooiwaartscafé’s en video’s van de hand van Serge Calon te zien zijn, die betrekking hebben 
op onze mooiwaarts-activiteiten. In 2019 is hier informatie gedeeld over de uitgereikte 

http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/
http://www.mooiwaarts.nl/
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Mooiwaarts-trofee.  
De website www.mooizon.nl besteedt sinds 2016 aandacht aan de manier waarop 
standaard-zonnepanelen het best geplaatst kunnen worden op bestaande daken. Met een 
beetje aandacht en zorgvuldige installatie kan veel afzichtelijks worden verzacht. De 
plaatsing van zonnepanelen is vergunningvrij, en wordt dus meestal niet voorgelegd aan 
adviescommissies. De site is sinds 2016 niet geactualiseerd. 
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 
2019 ruim 900 volgers. 
 

 
Almere Oosterwold werd bezocht door het team “OOK-ambassadeurs” van Mooiwaarts 
 
 
 
 

http://www.mooizon.nl/
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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 
 
Kernteam Inspiratiecollege 

Jos van den Hende – bureau spoorbouwmeester,  
Rienke Groot – college van rijksadviseurs,  
Marc Reniers – architect MH3, 
Manon van der Wiel - bestuurslid Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 
  
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) 
Flip ten Cate (begeleiding, directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit) 
 

Ambassadeursteam OOK Mooiwaarts (opgeheven najaar 2019) 

Martijn Oosterhuis (Dorp, Stad en Land) 
José van Campen (zelfstandig planoloog, Woord&Plaats) 
Tim Willems-Kruize (Libau) 
Ingrid Langenhoff (MooiNoord-Holland) 
Rik Onderdelingen (Het Oversticht) 
Renée Koning (Gelders Genootschap) 
Flip ten Cate (Federatie Ruimtelijke Kwaliteit) 
Rob Hendriks (MooiSticht) 
Stefan Stienstra (Hûs en Hiem) 
 

Jong FRK 

Initiatiefnemers: 
Sander van Venetië (Dorp, Stad en Land) 
Lisanne van den Bulk (Dorp, Stad en Land) 
 

project Stroomversnelling - ruimtelijke kwaliteitsteam 

Leen van Dijke – namens organisatie Stroomversnelling 
Flip ten Cate – namens Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 
Regionale ‘stroomversnellers’ ruimtelijke kwaliteit:  
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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 
 
klankbordgroep Handreiking Adviesstelsel omgevingskwaliteit 

José van Campen en Wim Mulder, auteurs 
Marc Reniers – M3H Architecten – voorzitter 
Paul Rosenberg – gemeente Amsterdam 
Manon van der Wiel – gemeente Utrecht 
Brechje Pronk – gemeente Rotterdam 
Jeroen de Willigen – stadsbouwmeester Groningen 
Casper Sprong – gemeente Roosendaal 
Marc Visser – Hûs en Hiem 
Rik Onderdelinden – Het Oversticht 
Janos Boros – Gelders Genootschap 
Anthony Tom – MooiSticht 
Bas Schout – Dorp, Stad en Land 
Jef Muhren – Mooi Noord-Holland 
Theo Hoek – Libau  
Joost Ahsmann en Ron Cremers – Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant 
Alexander Pastoors – Bond van Nederlandse Architecten 
Karin Westerink – Federatie Grote Monumentengemeenten 
Flip ten Cate – Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, opdrachtgever 
Frank Altenburg – Rijksdienst Cultureel erfgoed, opdrachtgever 
Lydia Jongmans en Nienke van Renssen – Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 
opdrachtgever 
 
Verkenning ruimtelijke kwaliteit bedrijventerreinen 

Jan Wabeke (Gelders Genootschap) 
Ingrid Langenhoff (Mooi Noord-Holland) 
Rik Onderdelinden (Het Oversticht) 
Karen van Vliet (namens Dorp, Stad en Land) 
Marieke van Zuiden (TLu Landschapsarchitecten) 
 
Voorbereidingsteam Nationale Dialoog Bouwcultuur 

Heleen Alberdingk Thijm en Adinda van Wely (Kunsten ’92) 
Astrid Aarsen en Flip ten Cate (Federatie Ruimtelijke Kwaliteit) 
Like Bijlsma en Leo Pols (Planbureau voor de Leefomgeving) 
Olaf van der Gaag (NVDE) 
Stefan Bödeker (BNSP) 
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Arno Boon (Boei) 
Teun van den Ende (CRA) 
Frank Havermans (Secret Operation 610) 
Jan Fokkema (NEPROM) 
Paul Gerretsen (Vereniging Deltametropool) 
Jetske van Oosten en Maarten Tas (Stimuleringsfonds Creatieve industrie) 
Joks Jansen (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) 
Emiel Reiding (Ministerie BZK, NOVI) 
Mathijs van Rooij (Bouwend Nederland) 
Job Roos (Vereniging Architecten werkzaam in de Restauratie) 
Francesco Veenstra (BNA) 
Jann de Waal (Topteam Creatieve Industrie) 
 
 

 
fietsexcursie directeurenoverleg Team Ruimtelijke Kwaliteit op Schiermonnikoog
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2019 in cijfers (verkorte jaarrekening) 
 
Staat van baten en lasten  werkelijk  begroting  werkelijk 

   2019  2019  2018 

   €  €  € 
Opbrengsten       

Contributies  282.640   283.074  249.005 

Inkomsten programma’s  21.000  0           0 

Overige opbrengsten  9.465           10.000  12.152 

Som der opbrengsten  313.105  293.074  261.170 

        

Kosten       

Uitgaven programma’s  27.399  3.000  10.304 

Personeelskosten  211.865  215.643  174.579 

        

Afschrijvingen        

Materiële vaste activa  685  1.500  690 

        

Overige bedrijfskosten       

Algemene bedrijfslasten  25.565  24.200  24.202 

Huisvestingskosten  6.600  6.600  6.395 

Bestuurskosten  3.667  4.000  1.921 

Algemene activiteitenlasten  25.125  36.750  26.111 

Bijdragen in externe projecten  0  1.500  0 

        

Totale kosten  300.906  293.193  244.202 

        

Bijzondere baten en lasten  -                      -  - 

Bedrijfsresultaat           12.199  -119          16.955 

Intrest  0  90  13 

Exploitatieresultaat  12.199  -29  16.968 

        

Verdeling exploitatieresultaat       

Mutatie algemene reserve  12.199  -29  6.968 

Mutaties bestemmingsreserves  0    10.000 
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Balans na verwerking exploitatieresultaat 
        

   31 december 2019   31 december 2018 

Vaste activa        

Boekwaarde materiële vaste activa     2.093    1.218 

Vlottende activa 

       

       
Vorderingen    10.702    28.836 

Liquide middelen    260.022    211.456 

         

Som der activa    272.817    241.510 

 
          

Schulden        

Kortlopende schulden     38.613    19.505 

          

Eigen vermogen         

Algemene reserve  224.204    212.005   

Bestemmingsreserve kwaliteitskader  10.000    10.000   

     234.204    222.005 

          

Som der passiva     272.817    241.510 

 

  Algemene Ledenvergadering in Breda 
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Uitgaven Federatie Ruimtelijke Kwaliteit  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

• De Aantrekkelijke Snelwegomgeving, Amsterdam, 
mei 2013. 

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

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

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

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

• Bezwaar en beroep bij welstandsadvisering, vierde 
herziene druk, 2010. 
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• Nico Nelissen en Flip ten Cate, ‘ Mooi Europa – 
Ruimtelijke kwaliteitszorg in Europa’, uitg. SUN en 
Federatie Welstand, Amsterdam, 2009  

• ‘Gebiedskwaliteit rond infrastructuur’, met bijdragen 
van Hugo Priemus, Friso de Zeeuw/Henk Lichter, 
Jeroen den Uyl, Flip ten Cate, Jan Wabeke en David 
van Zelm van Eldik, Federatie Welstand, Amsterdam, 
2009.  

• ‘WelstandTransparant’, folder, Federatie Welstand, 
Amsterdam, april 2009.  

• ‘Handreiking Gemeentelijke 
Monumentencommissies’, een uitgave van de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten in 
samenwerking met Federatie Welstand en 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Den 
Haag/Amsterdam/Amersfoort, september 2009.  

• ‘Welstand langs wegen – Handreiking voor lokaal 
beleid’, Federatie Welstand en Architectenwerk 
Twan Jütte stedenbouw en architectuur, 
Amsterdam/Delft, maart 2009. 

• F. ten Cate, ‘Kwaliteitszorg en deregulering; een 
spagaat in het Haagse debat over 
welstandscommissies’, overdruk uit het jaarverslag 
Federatie Welstand 2007, Amsterdam, 2008.  

• ’10 uitgangspunten voor het omgaan met 
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