
 

 
 
Nieuwsbrief nr. 25                                   Mei 2012  
 
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  
 
Bewonerswelstand: draagvlak door welbegrepen eigenbelang  
 
Particuliere welstandszorg biedt kansen om de burger beter te verbinden met 
het collectieve belang van het beheer van omgevingskwaliteit.  
Overal in Nederland nemen groepen bewoners en ondernemers het heft in 
eigen hand. Particulieren bouwen niet alleen hun eigen huis, ze bouwen hele 
gemeenschappen, inclusief stadsboerderij, school en energiebedrijf. Belangrijke 
signalen in een tijd van terugtredende overheden en bezuinigingen. Kunnen 
particulieren ook de zorg voor welstandskwaliteit op zich nemen: 
‘bewonerswelstand’? 

      Toen de Eindhovense wethouder 
Fiers vorig jaar voorstelde om de 
welstandszorg geheel af te schaffen, 
stak er in de lichtstad een storm van 
protest op. Van de 400 inspraakreacties 
was 95% negatief. Binnenkort zal de 
Eindhovense gemeenteraad naar 
verwachting een voorstel bespreken 
waarin sommige cultuurhistorische 
gebieden nog wel onder welstandszorg 
vallen, maar ‘gewone’ woonwijken 
welstandsvrij worden verklaard. Juist de 

buurtverenigingen in dat soort wijken hebben tegen de afschaffing van 
welstandszorg geprotesteerd. 
De vraag is nu of de bewoners in zulke wijken de welstandszorg in eigen hand 
kunnen nemen. Op die vraag heeft Flip ten Cate op het internet-medium 
Ruimtevolk een antwoord gegeven. Hij pleit voor een experiment met 
bewonerswelstand, en geeft op voorhand aan dat medewerking van de 
gemeente daarbij niet gemist kan worden. 
De stedebouwkundige Ewout Brouwer bereidt in het kader van zijn project 
Nieuw Nederlands Keur een dergelijk experiment voor, en zoekt gemeenten die 

In Leusden bestaat al lange tijd een vorm van 

bewonerswelstand. Foto: Anka van Voorthuijsen 



met hem in zee willen (e.brouwer@script-stedebouw.nl). 
Het artikel van Flip ten Cate over bewonerswelstand is te vinden op de website 
van Ruimtevolk: www.ruimtevolk.nl en op de site van de Federatie Welstand. 
 
Beleidsvisie 2012-2017 
 
Het Algemeen Bestuur van de Federatie Welstand heeft een koerswijziging van 
de vereniging vastgesteld. Aanleiding is de veranderde context waarin 
welstands- en monumentenadvisering plaats vindt. 
De wetswijziging van 2003 heeft een cultuuromslag te weeg gebracht in het 
werken van welstandscommissies. De aandacht voor de formele toets van een 
bouwplan aan de welstandscriteria is verminderd ten gunste van integrale 
advisering van het college over ruimtelijke kwaliteit. Ook wordt eerder, zo 
mogelijk in het stadium van schetsontwerp en aan de keukentafel, geadviseerd 
aan bouw-initiatiefnemers.  
Maar niet alleen de praktijk van advisering is veranderd, ook de 
maatschappelijke context is anders: een normerende overheid is minder 
vanzelfsprekend geworden en bovendien is door de crisis de bouwcultuur 
volslagen veranderd: veel minder bouwplannen richten zich voortaan veeleer op  
de verandering van de bestaande stad in plaats van de uitbreiding ervan. De 
Omgevingswet is een poging om wet- en regelgeving met betrekking tot het 
bouwen eenvoudiger en beter te maken, en ook daar krijgt de advisering over 
ruimtelijke kwaliteit binnen afzienbare tijd mee te maken. 
In de nieuwe beleidsvisie stelt het bestuur vast dat in de toekomst hoe dan ook 
behoefte zal zijn aan adviseurs die verstand hebben van ruimtelijke kwaliteit. 
Adviseurs die het gemeentelijke bestuurscollege bijstaan, maar ook de 
helpende hand bieden aan initiatiefnemers die voor de taak staan hun plannen 
zo te ontwerpen dat ze passen bij de gemeentelijke kwaliteitsambitie.  
De adviezen die zij uitbrengen moeten van uitstekende kwaliteit zijn, en daar 
kan de Federatie een belangrijke rol in spelen. Maar deze goede adviezen 
veronderstellen een overheid die een visie heeft geformuleerd op de kwaliteit 
van haar grondgebied, en die de macht heeft om inbreuken op die kwaliteit te 
weren. Het bestuur dicht de Federatie ook daar een taak toe: enerzijds 
bevorderen dat voor gemeenten en provincies het juiste instrumentarium 
voorhanden is om hun verantwoordelijkheid vorm te geven, anderszijds 
bevorderen dat deze overheden een visie formuleren op de bestaande en 
gewenste kwaliteit van de gebouwde omgeving. 
De nieuwe beleidsvisie zal in de vorm van een brochure worden gepresenteerd 
op de Algemene Ledenvergadering van 4 juli a.s. In Culemborg. 
 
Duurzame Schoonheid 
 
Nederland is geen voorloper meer bij de ontwikkeling van duurzame energie. 
Op dit moment wordt 4% van de energie duurzaam geproduceerd door 
windmolens, zonnepanelen, warmte-koudeopslag en dergelijke. In Denemarken 
ligt dat percentage op 33. 
De komende jaren zal ook in Nederland het aantal zonnepanelen en 
windmolens sterk toenemen. Dat is uit een oogpunt van duurzaamheid 
verheugend, maar het bedreigt ook de ruimtelijke kwaliteit en daarmee de 
duurzame waarde van de leefomgeving. Het feit dat zonnepanelen 



vergunningvrij mogen worden aangebracht is voor de omgevingskwaliteit 
bepaald zorgwekkend. De ervaring wijst immers uit dat zonnepanelen vaak 
lukraak worden geplaatst, op een manier die met de vorm van het dak geen 
rekening houdt. Deels is dat te wijten aan het feit dat de meest gangbare 
panelen nu eenmaal standaard-rechthoekig zijn en vaak blauwzwart met een 
aluminium rand.  

 
Gelukkig wordt in de zonne-energie volop geïnnoveerd. De gangbare panelen 
krijgen concurrentie van flexibele folies die inmiddels in tal van kleuren 
leverbaar zijn en de nieuwste folies zijn inmiddels nagenoeg doorzichtig en 
kunnen op of tussen de ruit worden aangebracht. Maar er zijn ook 
zonnepanelen in de vorm van dakpannen, shingels of met het uiterlijk van 
leisteentjes.  

De Federatie Welstand wil binnenkort samen met Aedes, vereniging van 
woningcorporaties, een brochure uitbrengen waarin slechte en goede 
voorbeelden van toepassing van zonnepanelen worden getoond. 
Voor die brochure is de Federatie op zoek naar innovatieve toepassing van 
zonnepanelen op bestaande bouw. Welstandscommissies die dergelijke 
voorbeelden zijn tegengekomen: geef uw voorbeeld door aan de Federatie 
Welstand: Flip ten Cate, ftc@fw.nl 
 
  
Cursusaanbod door de Federatie Welstand 
Meer weten over welstand? Volg een van onze interessante cursussen!  
 
Kennismakingscursus 
Op 8 mei organiseerde de Federatie Welstand in Rotterdam een 
kennismakingscursus voor (startende) commissieleden, ambtelijk secretarissen 



en overige geïnteresseerden in ruimtelijke kwaliteit. De cursus is onderdeel van 
de cursussenreeks ‘Erfgoed in de praktijk’ van NRF en RCE.  
Maurice Bogie van het Gelders Genootschap hield ’s ochtends een inleiding op 
de laatste ontwikkelingen rond welstand en monumenten, veel vragen opriep. 
De onzekerheden zijn dan ook groot en veel bezorgde en zeer betrokken 
ambtenaren hebben te maken met een verschraling waar het gaat om de zorg 
voor ruimtelijke kwaliteit: welstandsnota’s worden rucksichtlos ingedikt, door de 
uitbreiding van het vergunningvrije bouwen bij monumenten is er minder zicht 
op wat er in de interieurs en achter de panden gebeurt, en hoe de 
Omgevingswet eruit komt te zien, is nog volstrekt in nevelen gehuld.   
Het secretariaat van de Rotterdamse commissie voor welstand en monumenten 
was uitgenodigd om iets te vertellen over kwaliteitszorg in een hele grote stad 
als Rotterdam. De secretaris Jaap voor in ’t Holt lichtte dat samen met zijn 
collega’s Brechje Pronk (welstand) en Thieu Knibbeler (monumenten) toe: 90% 
van alle plannen wordt door het bureau afgehandeld, onder mandaat van de 
commissievoorzitter. De rest wordt voorgelegd aan de commissie. Het gaat 
daarbij om complexe plannen en die kunnen zowel groot als klein zijn. En wie 
handelt dan al die plannen af? Rotterdam trekt daarvoor jonge, goedopgeleide 
architecten aan die als in een broedplaats veel leren en ook veel geven. Ze 
worden volgens protocol voor een beperkte periode aangesteld, om bureau-
arthrose te voorkomen. De stad zet met dit systeem hoog in om de kwaliteit van 
de leefomgeving goed te houden en voort te zetten. Joris Voorhoeve en Arjan 
Hebly vertelden vervolgens over de restauratie van het Justus van Effenblok in 
de wijk Spangen. Deze vooroorlogse stad-in-een-stad naar ontwerp van Michiel 
Brinkman is prachtig geworden, een pluim op de hoed van corporatie Woonstad 
die kosten noch moeite heeft gespaard om het blok in oude luister te herstellen. 
Alle onoordeelkundige ingrepen (vaak met toestemming van de rijksdienst) zijn 
teruggedraaid. Er is veel onderzoek gedaan naar originele materialen en 
toepassingen. Het blok werd ’s middags bekeken, net als het Wallisblok dat aan 
de andere kant van Spangen ligt, een project van bureau Urbannerdam. Frans 
van Hulten is een van de grote gangmakers van het klushuizen-project en het 
Wallisblok is daarvan het eerste voorbeeld. Een gerenoveerde buitenkant, 
nieuwe achtergevels en een collectieve tuin, waar het onder architectuur 
gebouwde kippenhok niet ontbreekt.  
Kun je uit deze cursus een toekomst doortrekken die leidt naar nog meer 
corporaties met gevoel voor cultureel erfgoed, naar nog meer restauraties die 
zowel preciezer als soepeler zijn, naar nog meer zelfbouwinitiatieven van 
bewoners, naar nog meer goed georganiseerde ambtelijke bureaus zoals in 
Rotterdam?    
 
Vacaturebank 
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 van de leden  



 
Utrecht spreekt over vernieuwing van welstandszorg 
Op verzoek van de gemeenteraad is in Utrecht een omvangrijke verkenning 
gestart naar de toekomst van de welstandszorg. Uit een enquête onder mensen 
die in 2011 met een bouwplan bij de commissie zijn geweest, blijkt een grote 
steun voor welstandszorg: maar liefst 84 procent van de indieners van een 
bouwplan vindt welstandszorg van groot belang. Er wordt niet alleen 
geënquêteerd, in april is het onderwerp tijdens een rondetafelconferentie 
besproken en op 14 mei vond er een publieksdebat plaats, georganiseerd door 
architectuurcentrum Aorta. 
De verkenning vindt plaats aan de hand van een vijftal mogelijke 
toekomstscenario's, die voor het belang van de discussie de uitersten 
weergeven van wat er voor alternatieven denkbaar zijn. Tijdens het 
publieksdebat gaven zowel wethouder G. Isabella als welstandssecretaris M. 
van der Wiel aan dat de uitkomst van de verkenning ongetwijfeld een mix van 
enkele scenario's zal laten zien. 
Tijdens het debat waren de minste voorstanders 
te vinden voor het scenario 'objectiveren', waarin 
geopperd wordt om ondubbelzinning welstands-
eisen vast te leggen in het bestemmingsplan. Ook 
het scenario 'afschaffen' vond niet veel ondersteu-
ners, en het raadslid dat zich voor dit scenario 
sterk maakt, VVD-er Willem Buunk, realiseert zich 
dat het afschaffen van de welstandszorg alleen 
mogelijk is als andere middelen voor het borgen van ruimtelijke kwaliteit worden 
ingezet. De meeste aandacht ging op 14 mei naar de scenario's 'actualiseren', 
'prioriteren' en 'vernieuwen'. Deze scenario's hebben gemeen dat er geprobeerd 
wordt om de welstandsaspecten van een bouwplan al op tafel te hebben bij de 
allereerste ontwerpen, en dat de welstandszorg nadrukkelijker beperkt blijft tot 
de ontwerpen die een belangrijke invloed hebben op het publieke domein.  
In deze Utrechtse discussie verschuift de focus van de welstandszorg dus 
principieel. Op dit moment is de wettelijke taak van welstand nog om, als 
uitvoerder van een wettelijke taak, te toetsen of een plan voldoet aan het 
gemeentelijke beleid, en daarover aan de wethouder te rapporteren. Utrecht wil, 
net als vele andere gemeenten, naar een situatie waarin aan initiatiefnemers 
advies gegeven wordt over de vraag of en hoe hun bouwplannen zo ontworpen 
kunnen worden dat ze de ruimtelijke kwaliteit bevorderen. 
 
Algemene ledenvergadering! 
Op 4 juli wordt in Culemborg de Algemene Ledenvergadering van de Federatie 
Welstand gehouden. Op de agenda staat een aantal belangrijke beleidsstukken 
ter bespreking, waaronder de beleidsvisie van de Federatie voor de komende 
jaren. Daarnaast zal een toelichting worden gegeven op het project ‘Mooi 
Nederland’. Met dit project, dat door de Federatie is opgezet, wordt onderzoek 
gedaan naar nieuwe instrumenten voor de borging van ruimtelijke kwaliteit in    
Nederland. Beide stukken haken in op het veranderende veld waarin welstand 
en monumenten zich moeten gaan bewegen. Door politieke besluitvorming, 
nieuwe rijksregels en een veranderde kijk op de mogelijkheden van burgers om 
zelf over hun omgeving te beslissen, staat de Federatie voor nieuwe en ook 
spannende uitdagingen.   
Voor de ALV op 4 juli kunt u zich alvast opgeven bij: Gerda ten Cate, gtc@fw.nl. 



  

 
Overig nieuws 
 
Kleur: een voertuig van de intuïtie 
‘Kleur is het meest verfijnde voertuig van de intuïtie’. Die uitspraak is nogal 
boud, maar ze vormt zowel een kern als een ongrijpbaar richtsnoer uit de 
recente studie De kleur van de stad van Rob van Maanen. 
Bij lezing van het boek was het of ik een nieuwe taal leerde. Van Maanen 
spreekt over kleur als de grondtoon van de stad, de toon die in elke stad subtiel 
of minder subtiel anders is. Hij spreekt over de dictatuur van de 
ReichsAusschuss für Lieferbedingungen, de Duitse staatscommissie die vanaf 
1925 de systematiek van het beperkte aantal RAL-kleuren heeft ontwikkeld. 
RAL heeft, volgens Van Maanen bijgedragen aan de gedachte dat losse kleuren 
bij elkaar gecombineerd kunnen worden, geabstraheerd van het ontwerp. Het 
gevolg is een visueel gefragmenteerd Nederland, bestaande uit losse eilandjes 
van kleur die geen relatie hebben met de bestaande context. 

Van Maanen concludeert uit 
literatuuronderzoek dat kwaliteit op een 
menselijke maat begint bij het zoeken 
van een koppeling tussen de individuele 
ervaring en het collectieve bewustzijn, 
een koppeling die alleen te maken is 
wanneer de beschouwer stelling neemt. 
Door zich niet waardevrij op te stellen. 
En dat doet Van Mannen dan ook niet: 
hij schroomt bijvoorbeeld niet om de gif-
groengele geluidsschermen langs de 
A2 bij Den Bosch ‘regelrecht asociaal’ 
te noemen.  ‘Manifest kleurgebruik is 
onmisbaar, peper en zout tegelijk, maar 

het is alleen goed als het algemene en het specifieke kleurbeeld er de ruimte 
voor bieden,’ aldus Van Maanen. 
Wat me erg aanspreekt is Van Maanen’s pleidooi voor herwaardering van het 
gewone, het ‘banale’. Probeer de vinger te leggen op de grondtoon van de stad, 
zoek daarna naar de specifieke kleuren, die boven deze grondtoon leiden tot 
harmonieën, en onderken ten slotte dat slechts een enkele keer, bij wijze van 
uitzondering, een soloïst kan excelleren met manifeste kleuren. 
De auteur legt een zware verantwoordelijkheid neer bij de welstandszorg. 
Natuurlijk, van oudsher is kleur één van de belangrijkste aspecten in de 
welstandstandsadvisering, maar het pleidooi om elke welstandsnota uit te 
breiden met een grondige kleurenstudie die de grondtoon en de specifieke 
kleuren expliciteert van elk stukje Nederland is te hoog gegrepen. Want 
tegelijkertijd kan zo’n kleurenstudie nooit een dictaat zijn voor de beoordeling 
van nieuwe ontwikkelingen – terecht houdt Van Maanen ook een pleidooi voor 
de intuïtie. Maar wel een intuïtie die gebaseerd is op studie en ervaring. 
Ik heb na  lezing de beginselen van een nieuwe taal geleerd: geroken aan de 
schwere Wörter en de contouren van een grammatica gezien. En ik moest 
denken aan de wijze les van mijn goede oude vader: het gaat bij het leren van 
een nieuwe taal niet alleen om woordenlijsten en om het kunnen lezen van 
literatuur in de oorspronkelijke versie, het gaat bij een nieuwe taal om het 



openen van nieuwe horizonten. Wie een nieuwe taal leert, zuigt tegelijkertijd 
een nieuwe manier van denken op, een nieuwe culturele bagage, omdat de 
Engelsen nu eenmaal een ander karakter hebben dan de Italianen, en omdat 
dat karakter ook in taal is opgeslagen. Wie een nieuwe taal leert, leert dus om 
met andere ogen naar zijn eigen cultuur te kijken: zie hier het belang van Rob 
van Maanen’s studie en van de ijver die de Stichting KleurBuiten al jaren aan de 
dag legt. 
FtC 
 
Rob van Maanen: De kleur van de stad, Amsterdam: SUN (SUN Statements 4) 2012. Tot 12-6-2012: € 15,-, daarna € 
19,50. 

 
 
Nieuwsberichten 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 – 
412 49 64. De nieuwsbrief vermeldt berichten; er kunnen geen rechten aan 
worden ontleend!  
 
 
 


