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Om de twee maanden brengt de Federatie Welstand een elektronische nieuwsbrief uit 
met relevante berichten over welstands- en monumentenzorg en ruimtelijke 
kwaliteit. U kunt ook nieuws insturen, zodat dit eventueel opgenomen kan worden in 
de nieuwsbrief. Stuur hiervoor uw berichten naar gtc@fw.nl.  
    
Berichten uit de Federatie Welstand Berichten uit de Federatie Welstand Berichten uit de Federatie Welstand Berichten uit de Federatie Welstand     
 

Virtuele Digitalisering: wat staat welstandscommissies te wachten?  
Een enquête onder leden  
 
Het is een naïeve illusie, die geheel papierloze, virtuele omgevingsvergunning. Veel anders valt er 
niet te concluderen uit het onderzoek van de Federatie Welstand naar digitale welstandstoetsing van 
digitale bouwaanvragen. We kregen van geen enkele commissie een opbeurend antwoord. Nergens is 
men in staat om complexere bouwaanvragen zonder tekeningen te beoordelen. De hardware 
ontbreekt, de software ontbreekt, er is geen expertise en geen budget voor scholing, en dat geldt 
niet alleen voor de welstandscommissies, maar de stellige indruk is dat dat evenzeer geldt voor de 
ambtelijke plantoetsers, zowel in de binnen- als de buitendienst. 
Handig is het evaluatierapport over digitale bouwplantoetsing dat we toegestuurd kregen uit 
Tilburg. Niet dat daar alle antwoorden in staan, maar er staan in elk geval een aantal nuttige vragen 
in, en er zijn wat inventarisaties en praktijkproeven gedaan met hardware. 
Confronterend is de onvermijdelijke conclusie uit Tilburg dat digitale bouwplantoetsing geen 
tijdsbesparing oplevert, integendeel. De doorlooptijd wordt alleen maar langer!  
 
HardwareHardwareHardwareHardware    
We hebben het in de respons op onze vragenlijst 
nergens anders gehoord, maar Tilburg heeft 
geëxperimenteerd met een maptable. Een groot, 
professioneel tekenbord, dat als een ouderwetse 
tekentafel een tikje schuin gezet kan worden, 
omhoog en omlaag kan, en waar met een digitale pen 
op kan worden ontworpen. Er kan ingezoomd worden 
op details, je kunt er met een stuk of vier mensen 
tegelijk naar kijken en omheen staan, maar toch lijkt 
de maptable eerder een tool voor ontwerpers, dan 
voor beoordelaars. De bouwplantoetsers in Tilburg 
leken meer onder de indruk van de hi-tech, dan van de praktische bruikbaarheid. 



Tilburg experimenteerde verder met een E-tablet, dat prettiger blijkt te zijn om teksten van te lezen 
dan een PC (groter contrast, geen straling), maar dat slecht uit de voeten kan met illustraties, scans 
en Pdf’s, en waarvan het A-5 formaat voor tekeningen ook ongeschikt is. Er is gewerkt met een 
laptop met een roteerbaar en kantelbaar aanraakscherm, dat dus het ene moment dienst kan doen 
als gewone laptop, en even later als schetsblok, waarin met een e-pen aantekeningen gemaakt 
kunnen worden, desgewenst ook op de tekening zelf. Mogelijk een handige gadget voor de 
bouwplantoetsende buitendienst. Veel tevredenheid is er in Tilburg over het dubbele beeldscherm: 
twee PC’s naast elkaar waarop dus ook twee tekeningen (oude en nieuwe situatie bijvoorbeeld) te 
zien zijn. Zoals te verwachten valt, wordt slechts één van beide PC’s echt gebruikt, de tweede is 
vooral voor referentie. Ten slotte is er sprake geweest van een Smartboard (een soort whiteboard en 
aanraakscherm ineen: op wat getoond wordt kunnen aantekeningen gemaakt, die onmiddellijk 
digitaal verwerkt worden) en van een High Definition Beamer, die vooral aangeprezen wordt voor 
raadsvergaderingen, omdat zo mooi op details kan worden ingezoomd, zonder verlies aan 
beeldkwaliteit. 
 
SoftwareSoftwareSoftwareSoftware 
In Tilburg is ook geïnventariseerd waaraan de software zou moeten voldoen. Software moet het 
mogelijk maken om te meten; er moeten makkelijk aantekeningen gemaakt kunnen worden, liefst op 
een aparte ‘laag’ van de tekening die per auteur kan worden opgeslagen; de tekeningen moeten 
duidelijk weergegeven worden en geschaald; het moet mogelijk zijn om meerdere tekeningen 
tegelijk, ook transparant boven elkaar, te tonen; conversie naar een ander bestandstype moet 
mogelijk zijn. 
De gebruikelijke bureausoftware van gemeenten kan dit allemaal niet behappen. Pdf-viewers, 
picture manager of andere Windows software is ongeschikt. Opmerkelijk is dat ook de vorig jaar door 
het Rijk beschikbaar gestelde software in het Omgevingsloket Online al deze mogelijkheden niet 
bevat. Intussen is die software echter sterk gewijzigd, na kritiek van de gemeenten; nog onduidelijk 
is of nu wél aan alle wensen wordt voldaan. Eisen die in het Tilburgse rapport echter nog ontbreken, 
zijn een onfeilbaar versiebeheer en de mogelijkheid om goedgekeurde tekeningen met een 
onuitwisbaar stempel plus persoonlijke paraaf te waarmerken.  
Digitale planbehandeling vergt dus de aanschaf, soms zelfs de ontwikkeling van nieuwe software, 
plus scholing en expertise in de omgang daarmee. Zover is het nog lang niet.  
Verder meldt Tilburg dat de welstandscommissie naast de bouwplannen ook aanvullende digitale 
informatie wil (cyclomedia, Google maps en streetview, planvoorschriften, bouwarchief) op een 
separaat scherm. Er zou een apart persoon, los van de ‘notulist’, nodig zijn om al deze apparatuur te 
bedienen. 
Om het mogelijk te maken dat de commissieleden individueel door plannen bladeren, suggereert de 
Tilburgse onderzoeker om laptops beschikbaar te stellen die draadloos verbonden zijn met het 
netwerk, of zelfs om de vergaderkamer in te richten als conference room, waarbij ieder commissielid 
zijn eigen PC heeft. 
 
Respons Respons Respons Respons     
Het Tilburgse beeld wordt bevestigd in de respons op onze simpele vragen. De welstandscommissies 
hebben nog nooit geheel digitaal gewerkt, en ze verwachten niet dat binnen afzienbare tijd de 
bouwplannen wel digitaal getoetst kunnen worden. Tekeningen zullen voorlopig gewoon uitgeprint 
worden en op papier in de welstandscommissie behandeld, waarna er ouderwets een handtekening 
en stempel als waarmerk op het behandelde exemplaar wordt gezet. Het optimisme uit Heerlen, 
‘digitalisering  scheelt in het aantal gekapte bomen’, wordt vooralsnog niet bewaarheid, ook al niet, 
omdat de talrijke storingen het alsnog nodig maken om te printen. 



Geen enkele gemeente lijkt een oplossing te hebben voor een waterdicht versiebeheer van digitale 
bouwtekeningen en een onfeilbaar systeem van het waarmerken van digitale plannen. Er wordt op 
gerekend dat het Omgevingsloket Online, het systeem van het ministerie van VROM, dit vraagstuk 
oplost, maar scepsis overheerst. 
Op dit moment werken welstandscommissies vooral met laptops en beamers, die aangesloten zijn op 
het gemeentelijke netwerk en internet, zodat aanvullende informatie als omgevingsfoto’s, Google 
maps en streetview digitaal beschikbaar zijn en soms ook de gedigitaliseerde bestemmingsplannen. 
In een enkel geval is de beamer tevens gekoppeld aan een camera boven de tafel, zodat de 
opengevouwen tekeningen op de muur geprojecteerd worden. Ook het smartboard rukt op: het 
interactieve schoolbord komt bij een kwart van de respondenten voor. 
Een enkele commissie hoopt dat de efficiëntie en klantvriendelijkheid zal toenemen, als de 
commissieleden (of gemandateerden) ook buiten de vergaderzaal plannen on-line kunnen 
beoordelen, maar de meesten antwoorden dat de digitale behandeling geen effecten zal hebben op 
transparantie en efficiency, of zelfs een averechts effect (voor de onafhankelijke meningsvorming is 
het beter om individueel langs tekeningen te lopen, dan om met de hele commissie tegelijk naar één 
tekening op een smartboard te staren; in sommige gemeenten mag het smartboard trouwens alleen 
in ruimten gebruikt worden die niet voor publiek toegankelijk zijn).  
De conclusie uit ons onderzoekje moet zijn dat de tip van één van de respondenten: ‘loop niet te hard 
van stapel, laat anderen vooral het wiel uitvinden’, al bij voorbaat door de gemeenten ter harte is 
genomen. 

 
Regulier ambtelijk-secretarissenoverleg  
De Federatie Welstand gaat ook in 2010 door met het organiseren van het secretarissenoverleg, een 
plek waar secretarissen van welstands- en monumentencommissies kunnen samenkomen om ideeën 
en kennis uit te wisselen. In 2008 vond dit overleg plaats in Den Haag, in 2009 in Almere. Dit jaar 
heeft Eindhoven aangeboden het secretarissenoverleg te houden. De bijeenkomst in Eindhoven zal 
als onderwerp de inrichting van een commissie ruimtelijke kwaliteit hebben, met alles wat daarop en 
daaraan zit: het organiseren van support van de politiek voor zo’n commissie, het maken van een 
verordening en vaststelling door de raad, de wettelijke eis zowel een welstands- als een 
monumentenadvies op te stellen en hoe deze te integreren – of juist niet?, de hoeveelheid personen 
in zo’n commissie en van welke signatuur, enz. enz. De datum is intussen ook bekend: vrijdag 24 vrijdag 24 vrijdag 24 vrijdag 24 
september.september.september.september. Wie belangstelling heeft deze bijeenkomst bij te wonen, kan zich nu al aanmelden; de 
bijeenkomst is verdeeld in een ochtend (discussie) en middag (stadsexcursie) programma; de groep 
zal een beperkte omvang hebben, om een goede discussie / uitwisseling mogelijk te maken.  
Voor aanmelding: gtc@fw.nl 

 

Duurzame Schoonheid 
De Federatie Welstand start binnenkort met een 
werkgroep ‘Duurzame Schoonheid’, vanuit de gedachte 
dat energiebesparing en duurzaamheid 
maatschappelijk uiterst actuele en cruciale thema’s 
zijn, terwijl de gevolgen voor de beeldkwaliteit van de 
leefomgeving niet altijd positief zijn. Er zijn natuurlijk 
tal van voorbeelden van ontsierende windmolens, 
vreselijke zonnepanelen en isolerend-
buitengevelstucwerk die fraai metselwerk aan het zicht 
onttrekken.  
Dat moet beter kunnen. De Federatie streeft ernaar om later dit jaar in een publicatie inspirerende 



voorbeelden en innovatieve oplossingen te presenteren voor energiebesparende maatregelen in de 
bestaande bouw. 
Voor suggesties, goede voorbeelden of deelname aan de werkgroep: tel. 020-4124964 of mail info@fw.nl 
 

Cursusaanbod door de Federatie WelstandCursusaanbod door de Federatie WelstandCursusaanbod door de Federatie WelstandCursusaanbod door de Federatie Welstand    
Meer weten over welstand? Volg een van onze interessante cursussen! Meer weten over welstand? Volg een van onze interessante cursussen! Meer weten over welstand? Volg een van onze interessante cursussen! Meer weten over welstand? Volg een van onze interessante cursussen!     
 

Training Schriftelijk Welstandsadvies 
In welstandsnota’s wordt een juridisch kader gesteld met behulp waarvan bouwplannen volgens 
algemene, gebiedsgerichte en objectgerichte criteria worden beoordeeld. De meeste plannen 
kunnen volgens de criteria van de nota worden afgetikt. Daarnaast kunnen commissies de 
planindiener collegiaal advies geven om het plan op bepaalde punten nog eens te herzien. Hoe 
formuleer je zo’n advies, hoe zorg je dat het juridisch steekhoudend is en zo begrijpelijk dat er geen 
misverstanden kunnen ontstaan? De training die de Federatie aanbiedt, richt zich zowel op de 
juridische formuleringen uit de nota als op de helderheid en stijlvastheid van het advies. Krukkige 
zinnen zorgen er immers voor dat een advies voor meer interpretaties vatbaar is. Aan de hand van 
casestudies wordt er gekeken naar helder en consequent taalgebruik in de verslaglegging.  
Bijkomend nut van de cursus is dat men van anderen hoort hoe het in andere gemeenten toegaat. 
Door de grote verscheidenheid aan welstandsnota’s (van globaal tot gedetailleerd) en de manier 
waarop gemeenten ruimtelijke kwaliteit beleidsmatig handen en voeten geven, is een uitwisseling 
van ervaringen met vakbroeders aan te bevelen. Deze training wordt jaarlijks een tot twee keer 
gehouden en is bestemd voor commissieleden en secretarissen of plantoetsers.  
De De De De volgende cursuvolgende cursuvolgende cursuvolgende cursus wordt gehouden in september (bij voldoende aanmeldingen). s wordt gehouden in september (bij voldoende aanmeldingen). s wordt gehouden in september (bij voldoende aanmeldingen). s wordt gehouden in september (bij voldoende aanmeldingen).     
De Federatie Welstand organiseert de cursus/training ‘Schriftelijk Welstandsadvies‘ samen met de Hogeschool Utrecht, 
faculteit Economie en Management. Voor informatie en/of aanmelding cursus september 2010 (datum wordt nog 
bepaald, maar men kan zich vast aanmelden): telefoon 020 – 412 49 64 of mail gtc@fw.nl 
 

Adviseren over kwaliteit  
Het gaat hier om een kennismakingscursus voor commissieleden van welstands/geïntegreerde 
commissies, inclusief burgerleden; hij is tevens een opfriscursus voor ambtenaren. De cursus zal zich 
vooral richten op de relatie welstands / monumentenadvisering in een geïntegreerde commissie, 
met de daarbij behorende juridische aspecten. Maar ook de verhouding gemeente(politiek) en 
commissie komt aan bod. Verder zal er aandacht worden besteed aan de laatste stand van zaken 
rond welstand en monumenten. Als beide typen advisering naar de Wro wordt overgeheveld, wat 
betekent dit dan voor gemeenten en commissies? De cursussen in voorjaar en najaar worden 
gehouden in gemeenten met een interessante mix van oud en nieuw, waar thema’s als historiserend 
bouwen, modern bouwen in beschermde stadsgezichten of herstructurering aan de hand zijn.  
Voor de najaarscursus in Deventer op 21 september in Deventer21 september in Deventer21 september in Deventer21 september in Deventer    kunt u zich nu reeds opgeven.        
De cursus wordt georganiseerd door de Federatie Welstand samen met Nationaal Restauratiefonds, Erfgoed Nederland 
en RCE. Voor 2010 worden opnieuw twee cursussen georganiseerd. De cursus is bestemd voor ambtenaren Bouw- en 
woningtoezicht en voor leden van welstands/geïntegreerde commissies. Voor aanmelding: Nationaal Restauratiefonds: 
cursus@erfgoedindepraktijk, www.erfgoedindepraktijk.nl of telefoon 033 – 25 39 833 (Maartje Voskuilen).   
 

VacaturebankVacaturebankVacaturebankVacaturebank    
De Federatie Welstand beschikt over een vacaturebank. Aanbod van vacatures in gemeentelijke 
welstandscommissies (voorzitters en leden), maar ook die bij de regionale welstandsorganisaties 
worden op de website van de Federatie geplaatst. De plaatsing is kosteloos voor leden van de 
Federatie; voor niet-leden zal een bedrag van 250 euro in rekening worden gebracht. Geef uw 
vacatures door aan de Federatie Welstand.  
Voor aanmelding: telefoon 020 – 412 49 64 of mail info@fw.nl  



 
 

 

Nieuws uit de regionale welstandsNieuws uit de regionale welstandsNieuws uit de regionale welstandsNieuws uit de regionale welstands---- en monumentenorganisaties en monumentenorganisaties en monumentenorganisaties en monumentenorganisaties    
    
Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland in oprichting  
Dit voorjaar hebben zeven regionale/provinciale welstands- en monumentenorganisaties in 
Nederland besloten hun al langer durende samenwerking nog sterker te maken door de oprichting 
van een Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland. De meeste mensen weten niet dat Hûs en Hiem in 

Friesland, Libau in Groningen, Het Oversticht in Overijssel, Gelders 
Genootschap in Gelderland, Welstandszorg Noord-Holland in Noord-
Holland, Welstand en Monumenten Midden-Nederland in Utrecht en Dorp 
Stad & Land in Zuid-Holland en Zeeland eerbiedwaardige stichtingen voor 
brede ruimtelijke kwaliteitszorg zijn die veelal dateren uit de eerste helft 
van de negentiende eeuw. (Helaas ontbreken aan de lijst de provincies 
Noord-Brabant en Limburg; in de eerstgenoemde 
wordt de welstands- en monumentenorganisatie 
Welstandszorg Noord-Brabant binnenkort 
ontmanteld, in Limburg is dit al enige jaren 

geleden gebeurd).  
Het TRKN heeft straks ongeveer 200 personen beschikbaar om door het 
hele land adviezen te geven over de volgende onderwerpen: 
bestemmingsplannen, beeldkwaliteitplannen, waardekaarten, programma’s 
van eisen, welstands- en monumentenadviezen, bouwhistorische 
onderzoeken, plus een heel divers en op maat gesneden consulentschap, 
zoals de zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’ met boeren, het opstellen en 
bijhouden van een lijst van leegstaande of leegkomende gebouwen die voor 
herbestemming in aanmerking komen en het intermediëren over mogelijke herbestemming, of 
bijvoorbeeld het project ‘ Gelders Arcadië’: hoe om te gaan met de druk op cultuurhistorisch en 
landschappelijk waardevolle landgoederen. Bij de meeste van deze projecten wordt actief 
samengewerkt met provincies, gemeenten en verder met alle partijen die bij een specifieke opgave 
betrokken zijn. Een begin van samenwerking zijn de folders die Hûs en Hiem en het Gelders 
Genootschap maakten voor de nieuw aangetreden wethouders na de gemeenteraadsverkiezingen 
van maart dit jaar. In de gemeenschappelijke tekst worden de nieuwe portefeuillehouders 
opgeroepen om in hun gemeente enthousiast en vaardig werk te gaan maken van ruimtelijke 
kwaliteit en de advisering daarover zo goed mogelijk te regelen door brede commissies in te stellen, 
particulier opdrachtgeverschap verder te helpen en belanghebbenden zo veel en zo vroeg mogelijk 
om de tafel uit te nodigen. In het kwartaalblad van Gelders Genootschap ‘Beeldspraak’ is een 
interview met een aantal vertrekkende (of blijvende?) wethouders van zeven gemeenten in 
Gelderland gepubliceerd, een gesprek dat nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvond . Je 
hoopt dat de betrokkenheid die deze wethouders tentoonspreiden, een voorbode is geweest voor die 
van hun opvolgers.  
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de website en de officiële inwerkingtreding van TRKN.  
Wordt vervolgd.  
Voor meer informatie over Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland neem contact op met: Olav Reijers, directeur Drents 
Plateau, 0592 – 305 931 of 0.rijers@drentsplateau.nl.  
Zie voor Beeldspraak, nr. 1 (maart 2010): www.geldersgenootschap.nl  

    
 



Berichten uit het veldBerichten uit het veldBerichten uit het veldBerichten uit het veld    
    
De schoonheid van Amsterdam 
Naar aanleiding van 111 jaar welstandsadvisering geeft de Commissie voor welstand en 
monumenten in Amsterdam twee magazines uit. Deel 1 werd vorig jaar op 29 november 
gepresenteerd en beslaat de periode 1989-1940. Nu is het tweede deel verschenen: de periode 
1940-1978. De verpaupering van de historische binnenstad in de naoorlogse jaren die decennia 
heeft geduurd (wie herinnert zich niet tijdens bezoekjes aan de hoofdstad de rotte kiezen in de 
straten van het centrum?); in de jaren zestig cityvorming, sloop en de bouw van de tuinsteden en 
satellieten; in de jaren zeventig en tachtig de immense opgave van de stadsvernieuwing en de 
doorgaande bouw van woonwijken aan de randen; intussen een grotere belangstelling om weer in 
het centrum te gaan wonen, met als gevolg dat veel kantoorpanden langs de grachten weer in 
gebruik werden genomen als woonhuizen. Ook in dit deel zien we de verrassende foto’s en lezen we 
de enerverende verhalen over de wisselvalligheden van het begrip schoonheid, en de evaluatie en 
waardering van de manier waarop schoonheid werd gebouwd.  
Info: De Schoonheid van Amsterdam, 111 welstandsadvisering, 1898-1940, deel 1 en 1940-1978, deel 2. Uitg. 
Commissie voor welstand en monumenten Amsterdam, 2009. Info: 020 – 551 34 04.  
 

OproepOproepOproepOproep aan/info aan/info aan/info aan/info    voor voor voor voor ledenledenledenleden    
In deze rubriek worden veelgestelde vragen aan de Federatie voorgelegd aan leden, opdat de Federatie extra service kan 
verlenen. Als u vragen hebt – of antwoorden: mail ze aan gtc@fw.nl 

  

Mutaties adreslijst 
In de adreslijst 2009 met alle adressen van gemeentelijke welstands- en monumentencommissies 
en de namen van de secretarissen zijn mutaties opgetreden.  

1. p. 15: gemeente Amstelveen: per 1 januari 2010 is ir. J.R. (Jan) Grupstra benoemd tot 
secretaris van de welstandscommissie. Zijn e-mailadres is: j.grupstra@amstelveen. Per 1 
januari is in Amstelveen veneens een nieuwe secretaris voor de monumentencommissie 
benoemd: W. (Willemijn) Paijmans MA. Haar e-mailadres is: w.paijmans@amstelveen.nl  

2. p. 26: gemeente Tilburg, Coen van Barneveld volgt als welstandssecretaris Frans Haenen 
op (Frans Haenen nam eind april afscheid en gaat 1 juli 2010 met vervroegd pensioen). 
Tel. 013 – 542 91 38, coen.van.barneveld@tilburg.nl  

 
NNNNieuwsberichten en opmerkingen met betrekking tot deze digitale nieuwsbrief kunnen gestuurd worden naar gtc@fw.nl of neem ieuwsberichten en opmerkingen met betrekking tot deze digitale nieuwsbrief kunnen gestuurd worden naar gtc@fw.nl of neem ieuwsberichten en opmerkingen met betrekking tot deze digitale nieuwsbrief kunnen gestuurd worden naar gtc@fw.nl of neem ieuwsberichten en opmerkingen met betrekking tot deze digitale nieuwsbrief kunnen gestuurd worden naar gtc@fw.nl of neem 

contact op met Gerda ten Cate, beleidsmedewerker bij de Federatie Welstand, 020 contact op met Gerda ten Cate, beleidsmedewerker bij de Federatie Welstand, 020 contact op met Gerda ten Cate, beleidsmedewerker bij de Federatie Welstand, 020 contact op met Gerda ten Cate, beleidsmedewerker bij de Federatie Welstand, 020 –––– 412 49 64.  412 49 64.  412 49 64.  412 49 64. De nieuwsbriefDe nieuwsbriefDe nieuwsbriefDe nieuwsbrief vermeldt 

berichten; er kunnen geen rechten aan worden ontleend!  

 

 
 


