
Het welstandsbeleid van gemeenten is ingrijpend veranderd door de 
nieuwe Woningwet. Twee kleine gemeenten schaften het 
welstandstoezicht af. Alle andere hebben de verplichte nota opgesteld, 
en de vergaderingen van de welstandscommissies zijn formeel openbaar 
geworden. Toch blijven bouwers en burgers zich nog vaak in 
welstandseisen verslikken. Een interview met corporatiedirecteur 
Jacques Thielen, gevolgd door andere meningen. 
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Jacques Thielen is directeur van Far West, een ontwikkelende woningcorporatie die 
door vier bestaande corporaties voor een periode van vijftien jaar is opgericht om hun 
bezit in de westelijke tuinsteden in Amsterdam ingrijpend te vernieuwen. Far West 
beheert tienduizend woningen en duizend bedrijfsobjecten. 
 
Meneer Thielen, hoe bevalt het nieuwe welstandsbeleid? 
 
‘Ik sta er ambivalent tegenover. Enerzijds is het thema welstand erg belangrijk, juist 
voor herstructureringsgebieden. Ook deze wijken hebben historie, daar moet je 
voorzichtig mee omspringen. Maar het blijkt verschrikkelijk moeilijk om een nieuw 
wensbeeld te formuleren. Sommigen koesteren het originele stedebouwkundige plan 
van Van Eesteren, anderen vinden dat het heel anders moet.’ 
 
U hebt te maken met vier aansluitende en op elkaar lijkende stadsdelen die ieder hun 
eigen Welstandsnota hebben opgesteld. Die nota’s lijken zeker erg op elkaar? 
 
‘Ha! Was dat maar zo. Het ene stadsdeel heeft een half telefoonboek volgeschreven, 
het andere een paar A-viertjes. Inhoudelijk verschillen die visies ook, zelfs over het 
structuurplan. Het is vreemd dat je, als je van Osdorp naar Overtoomse Veld fietst, 
geen verschil in omgeving ervaart, terwijl die wijken op het nota-papier dan opeens 
heel verschillend overkomen.’ 
 
Die na-oorlogse uitlegwijken zijn toch zo lelijk en eentonig dat er niets te verknoeien 
valt? 
 
‘Daar denken mensen dus heel verschillend over. De voorstanders van behoud 
wijzen op de opleving van de socialistische Berlijnse Plattenbau. Zij vinden dat dat 
functionalistische tijdsbeeld, met veel open ruimte en strakke lijnen ook zijn waarde 
heeft. Ze waarderen het ritme van die herhalende soberheid. Heel wat bewoners 
ook, hoor. Die willen niet dat er iets verandert.’ 
 
Geven de welstandsnota’s uitsluitsel over wat wel en niet mag? 
 
‘Helaas niet. In drie van de vier staan bijvoorbeeld wel normen voor verdichting, maar 
als je die aanhoudt, wordt een plan soms toch afgekeurd, bijvoorbeeld omdat de 



welstandscommissie een gebouw te groot vindt. Je moet laveren. In de tuinsteden is 
een paar jaar geleden op initiatief van de gemeente wel een boekje gemaakt waarin 
de zogeheten parels van Nieuw West zijn opgenomen, mede op basis van 
ondervraging van bewoners. De ontwikkelaars en de stadsdelen moesten vervolgens 
bij hun plannen rekening houden met die aangewezen parels en gemotiveerd tot een 
eventueel sloopbesluit komen. De bewoners wilden wel erg veel complexen 
behouden, maar het was tenminste een instrument om over kwaliteit en beleving te 
spreken.’ 
 

Bemoeien de burgers zich nu meer met welstand, zoals de bedoeling is? 
 
‘Nauwelijks, voor zover ik weet. De deur is in de nieuwe wet wel opengezet door de 
commissievergaderingen openbaar te maken, maar er komt niemand binnen. Als 
welstandscommissies hun agenda’s niet eens publiceren, hoe kunnen bewoners dan 
worden uitgedaagd om na te denken over kwaliteit? Het blijft een 
achterkamertjesproces. Dat is jammer.’ 
 
Krijgt u nog wel iets gebouwd? 
 
‘Jawel, maar soms buiten het welstandsadvies om. De commissie wordt regelmatig 
gepasseerd door een stadsdeelbestuurder. Dat komt omdat een negatief advies in 
een te laat stadium wordt afgegeven, als het hele ontwerp al klaar is. Je zou eerder 
met elkaar moeten afstemmen. Want het is natuurlijk verkeerd als een adviesorgaan 
op deze manier aan inflatie lijdt.’ 
 

Flip ten Cate, directeur Federatie Welstand: 

‘Welstandsbeleid is nu beslist democratischer’ 
‘Het nieuwe welstandsbeleid is misschien geen schoolvoorbeeld van deregulering, 
maar ondanks die soms dikke nota’s is het niet bureaucratischer dan vroeger. Het is 
beslist wél democratischer geworden. Burgers zijn weliswaar nog lang niet overal 
actief betrokken, maar het welstandsbeleid is nu veel meer van het openbaar bestuur 
geworden. 
En er zijn ook goede voorbeelden van burgerbetrokkenheid. Een aantal gemeenten 
heeft klankbordgroepen opgericht waarin burgers konden meepraten, en in de kleine 
gemeente Neerijnen zijn burgers zelfs rechtstreeks betrokken geweest bij het 
opstellen van de nota. 
De welstandsnota is vaak een prachtig document geworden, waarin eindelijk de 
karakteristiek en identiteit van wijken en gebieden is vastgelegd. Natuurlijk moet je 
zoiets onderhouden. Ik denk dat er ieder jaar aan geschaafd moet worden. Diemen 
heeft de nota al herschreven, Zaanstad doet dat momenteel ook. En Amsterdam 
probeert nu afstemming te bereiken tussen de nota’s van de verschillende 
stadsdelen.  
Gemeenteraden hebben zich er wel minder mee bemoeid dan we hadden gehoopt. 
Ruimtelijke kwaliteit hoort toch bovenaan hun prioriteitenlijstje te staan?’ 

 
 

Henry van Rooij, wethouder ruimtelijke ordening gemeente Boekel (Noord-Brabant): 



‘Welstandsvrij bouwen bevalt uitstekend’ 
‘Boekel heeft als eerste gemeente in Nederland de welstandscommissie afgeschaft. 
Dat leverde in de gemeenteraad bijna een staande ovatie op! We wilden af van de 
betutteling. Inmiddels hebben we onze eerste evaluatie achter de rug. Het bevalt 
uitstekend. Er is nog geen enkele klacht ingediend en er zijn geen gele, groene of 
paarse huizen bij gekomen. Dus we hebben afgesproken dat we zo doorgaan. Wel 
willen we bij projectmatige bouw altijd een beeldkwaliteitsplan zien. We zorgen dat 
we zelf de grond in handen hebben, dan kunnen we daar eisen aan stellen. 
Ik begrijp dat je voor historische steden en dorpen een welstandsbeleid nodig hebt. 
Maar Boekel heeft niet zoveel historie. Wij hebben voor onze monumenten al een 
aparte stichting, wat voegt een welstandscommissie dan nog toe?  
Onze commissie maakte zich zo druk over details, de bevolking was dat kotsbeu. En 
een wigwamwoning van een gerenommeerde architect, waar je best vraagtekens bij 
kon zetten, werd dan zomaar goedgekeurd. Dus we hebben hier gezegd, we gaan 
het zonder proberen. Het bespaart ons nog geld ook.’ 

 

Chris Vink, wethouder economische zaken gemeente Jacobswoude (Zuid-Holland): 

‘Onze raad wil kunststof kozijnen niet verbieden’ 
‘We hadden hier al dertigduizend euro besteed aan een welstandsnota toen de 
gemeenteraad opeens besloot om, na Boekel, als tweede gemeente het 
welstandsbeleid af te schaffen. Ik vind het zonde van dat bedrag. Samen met de 
aangrenzende gemeenten Liemeer en Ter Aar hadden we een goed document laten 
opstellen, met aparte regels voor de oude dorpskernen, voor de lintbebouwing en 
voor de buitengebieden. Het was een acceptabele nota voor nuchtere plattelanders, 
en Liemeer en Ter Aar hebben hem zonder problemen ingevoerd. Maar hier is hij als 
bij donderslag afgewezen. Bepalingen zoals dat er in het oude dorp geen kunststof 
kozijnen passen, bleken onoverkomelijk.  
Intussen zijn er wel wat rare dingen gebeurd.  Een rieten kap van een boerderij is 
vervangen door kunststof platen, en op een nieuwe bouwkavel zijn onlangs twee 
woningen met de daken aan elkaar verbonden. Dat is een groot, hoog gebouw 
geworden, een vreemd straatbeeld. Toch blijft de gemeenteraad positief. Dus 
voorlopig zullen we welstandsvrij blijven, ik ken het politieke krachtenveld. Maar de 
nota bewaar ik wel.’ 

 

José van Campen, planoloog en adviseur over ruimtelijk kwaliteitsbeleid: 

‘De nota kan nooit een sluitend document zijn’ 
‘De discussie over welstand is sterk verbreed. Gemeenten zijn intensief met de nota 
bezig geweest en er zijn veel meer mensen bij betrokken. Ik heb destijds in opdracht 
van de VNG en nog enkele betrokken partijen een model-welstandsnota helpen 
opstellen, en later heb ik de totstandkoming van de nota’s in ruim vijftig Noord-
Hollandse gemeenten gecoördineerd. 
Ik begrijp de kritiek op de nota’s wel, maar dit is pas de eerste generatie, die onder 
veel tijdsdruk tot stand is gekomen. Je schiet ook niet in een keer raak. En 
welstandscommissies moeten zelf ook nog een enorme omslag maken. Ik zie in hun 
vergaderverslagen en adviezen dat ze bij hun planbehandeling nog te weinig 
teruggrijpen op de nota. Wethouders moeten zo’n ongefundeerd advies eigenlijk 
gewoon terugsturen. En ze moeten hun afdelingen stedenbouw en grondzaken ook 
confronteren met de relevante hoofdstukken uit de nota. 



Een sluitend document kan de nota nooit zijn. Voor dakramen en erfafscheidingen 
kan je de criteria precies vastleggen, maar voor de bredere visie maak je gebruik van 
begrippen als ‘passend in de omgeving’ en ‘vakmanschap’. Voor de toepassing op 
een specifiek plan heb je dan de welstandscommissie. Net zoals een rechter de wet 
moet interpreteren.’  

  

Jan van Rijn, beleidsmedewerker Bond van Nederlandse Architecten (BNA): 

‘Het gaat om minimale kwaliteitseisen’ 
‘De BNA is tevreden over de wetsherziening. We hebben daar zelf ook aan 
bijgedragen, met name wat betreft de transparantie. Het is goed dat gemeenten nu 
hun welstandsbeleid formuleren en hun criteria inzichtelijk maken. Ze moeten een 
duidelijk standpunt innemen: wat houdt ruimtelijke kwaliteit hier nu eigenlijk in?  
Het gaat niet om een blauwdruk, maar wel om een pakket minimale kwaliteitseisen. 
Als architecten hebben wij dan de uitdaging om een stuk boven die ondergrens uit te 
komen. Het instrument welstand wordt voor ons dan een stimulans, waarbij we 
houvast hebben aan de objectieve maatstaven uit de nota. Vroeger was er veel meer 
willekeur. 
Natuurlijk gaat het nog niet overal goed. Onze leden lopen nog steeds tegen 
commissies op. Maar het moet groeien. We maken momenteel een manifest in de 
aanloop naar de raadsverkiezingen. We sporen gemeenten aan om meer draagvlak 
voor ruimtelijke kwaliteit te verwerven bij de bevolking. En medio dit jaar gaan we de 
nieuwe wet evalueren.’ 


