Persbericht
DRAAGVLAK VOOR WELSTANDSCOMMISSIES GROOT
Amsterdam, 1 september 2010
De welstandscommissies in Nederland doen belangrijk werk, en ze doen hun werk over het algemeen goed. Dat
vindt de overgrote meerderheid van de mensen die met de welstandscommissie te maken krijgen. De Federatie
Welstand deed onderzoek onder architecten en bewoners naar hun opvattingen over het welstandsadvies.
Tachtig procent van de mensen die hun bouwplan laten beoordelen vinden het belangrijk dat er gelet wordt op de
kwaliteit van hun woonomgeving. Evenveel mensen vinden dat de commissie goed moet letten op de kwaliteit van
het centrum. Een iets kleinere groep vindt het belangrijk dat de commissie aandacht besteedt aan de kwaliteit van
het buitengebied (76 %) en aan de kwaliteit van bedrijventerreinen (62 %).
De groep mensen die welstandsadvisering volstrekt onbelangrijk vindt is verwaarloosbaar klein: slechts twee procent
(als het over de eigen woonomgeving gaat) tot vijf procent (in het geval van de bedrijventerreinen).
Ook zijn de geënquêteerde bezoekers aan de welstandscommissie over het algemeen te spreken over de manier
waarop hun plan behandeld wordt. Ze geven de commissie het rapportcijfer 8 voor de manier waarop het werk
wordt gedaan. De bewoners en architecten vinden dat er voldoende ruimte is voor overleg en inspraak en ook over
de snelheid van de besluitvorming zijn de bezoekers tevreden.
Natuurlijk wilde de Federatie Welstand weten of mensen die teleurgesteld moesten worden omdat hun bouwplan
niet aan de welstandseisen voldoet, veel negatiever oordelen over het nut van de welstandsadvisering en de
behandeling door de welstandscommissie. Dat bleek tot onze eigen verrassing niet zo te zijn. Ook al kregen ze een
negatief welstandsadvies, ze vinden welstandszorg net zo belangrijk (79%) als de anderen, en ze vinden dat ze
voldoende gelegenheid kregen om over hun plan met de commissie in gesprek te gaan.
In Nederland wordt elk bouwplan voorgelegd aan één of meer leden van de gemeentelijke welstandscommissie. Dat
is een commissie van onafhankelijke experts en burgers, die beoordelen of het ontwerp voldoet aan de criteria die de
gemeente daarvoor heeft geformuleerd. Die welstandscriteria staan in de gemeentelijke welstandsnota. Uit het
onderzoek van de Federatie Welstand blijkt dat de informatie over de criteria verbeterd kan worden. De Federatie
stimuleert gemeenten om de welstandscriteria met de toelichting die erbij hoort op Internet te plaatsen.
Het onderzoek werd in 2009 uitgevoerd onder 327 bezoekers aan welstandsvergaderingen in Friesland, Overijssel,
Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland. 44 van hen kregen te horen dat hun plan niet voldoet aan redelijke
eisen van welstand, en dat ze dus geen bouwvergunning kunnen krijgen. Dat is een vrij hoog percentage,
veroorzaakt door het feit dat in de vergaderingen van de plenaire welstandscommissie alleen de complexe plannen
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worden behandeld met een grote impact op de openbare ruimte, en de omstreden plannen die naar het oordeel van
het gemandateerde lid van de commissie niet zonder een bespreking in de voltallige commissie van een positief
advies kunnen worden voorzien. Verreweg de meeste bouwplannen worden snel en efficiënt door één of enkele
gemandateerde leden van de welstandscommissie afgehandeld. In totaal krijgt zo’n 95 procent van de bouwplannen
een positief oordeel, soms na uitgebreide discussie en wijziging van het eerste ontwerp.
Het onderzoek weerspreekt de veel gehoorde opvatting dat welstandszorg betuttelend, bureaucratisch en uit de tijd
zou zijn.
Het onderzoek bevestigt daarmee de resultaten van ons eerdere klanttevredenheidsonderzoek uit 2006 en van
enquêtes, uitgevoerd door het ministerie van VROM (gehele bevolking) en door Architectuur Lokaal (wethouders).
Mededeling voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor nadere informatie: Flip ten Cate, directeur Federatie Welstand. Tel 020-4124964/06-26558481
In de bijlage: exacte cijfers en grafieken
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1. Stelling: welstandszorg is belangrijk voor mijn eigen woonomgeving
Welstandszorg is belangrijk voor mijn
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Onder de 44 mensen die een negatief advies kregen was de percentageverdeling als volgt:
Zeer eens: 23 %; Eens: 56 %; Geen mening: 14 %; Oneens: 5 %; Zeer oneens: 2 %
2. Stelling 2: Welstandszorg is belangrijk voor het centrum
Welstandszorg is belangrijk voor het centrum
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Onder de 44 mensen die een negatief advies kregen was de percentageverdeling als volgt:
Zeer eens: 20 %; Eens: 61 %; Geen mening: 12, %; Oneens: 5 %; Zeer oneens: 2 %
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3. Stelling 3: Welstandszorg is belangrijk voor het buitengebied
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Onder de 44 mensen die een negatief advies kregen was de percentageverdeling als volgt:
Zeer eens: 29 %; Eens: 45 %; Geen mening: 10, %; Oneens: 14 %; Zeer oneens: 2 %
4. Stelling 4: Welstandszorg is belangrijk voor bedrijventerreinen

welstandszorg is belangrijk voor
bedrijventerreinen

10%

5%

18%
zeer eens
eens
geen mening

23%

oneens
zeer oneens
44%

Onder de 44 mensen die een negatief advies kregen was de percentageverdeling als volgt:
Zeer eens: 20 %; Eens: 41 %; Geen mening: 24, %; Oneens: 7 %; Zeer oneens: 7 %
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Enquête-resultaten bezoekers aan welstandscommissies
2. Rapportcijfers

A. Ordening van de commissiebehandeling
reden bezoek:

ontvangst
informatie

Vooroverleg / bespreken schetsplan
Bespreking eerder advies
bezwaar tegen bouwplan in de buurt
Belangstelling

67,9 %
33,3 %
1,2 %
1,5

goed geïnformeerd over tijdstip en locatie
gastvrij ontvangen
Niveau informatie over werkwijze commissie
informatie over welstandscriteria en beleid

gemiddeld
rapportcijfer:
8,8
8,6
7,2
6,9

B. Belang van Welstandszorg
Het is goed dat bouwplannen in uw omgeving op welstand worden beoordeeld
Het is goed dat bouwplannen op bedrijventerreinen op welstand worden beoordeeld
Het is goed dat bouwplannen in het centrum op welstand worden beoordeeld
Het is goed dat bouwplannen in het buitengebied op welstand worden beoordeeld

8,0
7,2
8,0
7,8

C. Inhoudelijke behandeling door de commissie – algemeen oordeel

7,8

Er werd naar mij geluisterd
Advies van welstandscommissie is voldoende gemotiveerd
Snelheid van behandeling procedure is goed
Mijn plan is goed behandeld
Ik ben het inhoudelijk eens met het advies
Er is voldoende mogelijkheid tot inspraak
Commissie is helder in zijn uitleg

8,5
7,2
7,9
8,2
7,6
8,7
8,1
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