
Voor welstand is de gemeenteraad het belangrijkste politieke orgaan. De 
raad bepaalt of er lokaal een welstandsbeleid wordt gevoerd, en zo ja, 
welk regime op welke gebieden van toepassing is. Het is ook de raad die 
de nota vaststelt en de leden van de adviescommissie benoemt. Toch 
gaat het tussen raadsleden zelden over de schoonheid van dorp of stad. 
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‘Vijf meter naar achteren, twintig meter naar beneden en dan afdekken met een dikke 
laag teelaarde’, zo luidde in 2005 een ongevraagd welstandsadvies van SP-
gemeenteraadslid Bernard Gerard in Eindhoven. De raad debatteerde over een 
opvallende ‘blob’, deel van een ontwerp van Massimiliano Fuksas voor een nieuw 
winkelcentrum middenin de stad. De SP-fractievoorzitter nam het advies van haar 
partijgenoot gretig over met de rake woorden ‘zand erover, ik vind het een gedrocht.’ 
In dezelfde vergadering ging de Eindhovense gemeenteraad uiteindelijk wel akkoord 
met het ontwerp, al mocht het gebouw niet de beoogde vijf, maar precies drie meter 
vóór de rooilijn komen. ‘Een zeer democratisch besluit, na een zorgvuldig proces,’ 
zou wethouder Fiers later tevreden constateren. Inmiddels, vier jaar na dato, is de 
bouw van ’het gedrocht’, dat de stadse gemoederen – inclusief de 
monumentencommissie - is blijven verhitten, bijna voltooid. 
 
afschaffen 

Raadsleden schieten incidenteel weleens uit hun slof over opvallende ontwerpen die 
moeiteloos de welstandstoets zijn gepasseerd. Dan hebben ze het cynisch over ‘de 
teil van Tiel’ (schouwburg met potdichte, zinkbeklede toren in cilindervorm, van Cees 
Dam) of ze citeren de volksmond met ‘de tieten van Den Haag’ (het ministerie van 
VWS, twee torens met puntdaken van Michael Graves). Functioneel is zulke kritiek 
zelden. De diskwalificaties gaan meestal over gebouwen die er al staan, en dienen 
vaak een politiek doel: afschaffen, dat welstandsbeleid.  
Niet alleen de door liberalen en populisten als ‘geneuzel’ ervaren strictheid ten 
opzichte van aanbouwtjes, opbouwtjes en schuren is dus een achilleshiel van het 
welstandsbeleid in de lokale politiek. Het ‘zomaar goedvinden’ van een stilistisch 
afwijkend gebouw in een traditionele omgeving is minstens zo riskant. Zo’n prestige-
object is weleens aanleiding om het complete welstandsbeleid ter discussie te 
stellen. 
Bij gebouwen die nog op de tekentafel liggen, lijkt clientelisme soms een rol te spelen 
bij een raadsdiscussie over visuele kwaliteit. Zo maakte de Zaanse gemeenteraad 
zich in 2004 druk om een fiat van de welstandscommissie voor een strak 
appartementenblok van vijf etages, schuin tegenover de historische molenrij-annex-
toeristenfuik Zaanse Schans. 
‘De hele buurt was tegen’, vertelt CDA-fractievoorzitter Piet van Tellingen. ‘Een 
aantal raadsleden heeft zich er toen in verdiept, want het lag ook nog in het 
verlengde van een beschermd dorpsgezicht. De raad heeft de wethouder tenslotte 
teruggestuurd naar de projectontwikkelaar, met het verzoek om historiserende 
laagbouw, die mooi in het gebied moest worden ingepast.’ Aldus geschiedde. Zij het 



dat de projectontwikkelaar vervolgens het nieuwe plan, kapitale woningen à zeven 
ton, niet verkocht kreeg. Vijf jaar na dato liggen de kavels nog altijd braak. 
 
grote afstand 
Dat een raad een welstandsadvies zo gericht afserveert is overigens zeldzaam. 
Afgezien van de vraag of, en zo ja waar precies, welstandsbeleid nodig is, letten 
gemeenteraden zelden op het welstandswerk. ‘We hebben er niet zoveel mee te 
maken’, zo verwoordt Karin Hazewinkel, voorzitter van de raadscommissie Ruimte en 
Wonen in Groningen, haar positie. ‘We stellen de nota vast en dan is de commissie 
gemandateerd om die toe te passen. Het jaarverslag komt altijd op onze lijst ter 
kennisname, maar zolang ik in de raad zit is het nooit geagendeerd.’ Hazewinkel, zelf 
architect, is raadslid sinds 2002. 
In de meeste grote gemeenten, zelfs de meest actief bouwende, staat de raad op 
grote afstand van de welstandspraktijk. In Zaanstad en Amersfoort bijvoorbeeld haalt 
het jaarverslag van de welstandscommissie normaliter evenmin de raadsagenda, 
noch die van de betrokken raadscommissie. Alleen bij vaststelling of wijziging van 
een nota komt er weleens een debatje op gang. Maar ook dan gaat het zelden over 
visuele kwaliteit. Meestal strijden bepaalde fracties dan om vrijstelling van alle 
vormen van toetsing, of om uitbreiding van zones met een ‘licht regime.’ 
 
tijdgebrek 

In Amersfoort was het welstandsverslag over 2007 vorig jaar bij uitzondering wel 
onderwerp van een informele ontmoeting tussen raadsleden, collegeleden, inwoners 
en leden van de welstandscommissie. Mede naar aanleiding van die discussie is het 
welstandsbeleid herzien en kwamen er proefgebieden in Vathorst voor welstandsvrij 
bouwen. 
De raadsleden van grotere gemeenten weten echter zelden wie het plaatselijke 
adviesorgaan bemannen. ‘Ze nodigen ons altijd uit voor hun openbare 
vergaderingen’, erkent Van Tellingen, van Zaanstad. ‘Maar er gaat nooit iemand. 
Da’s geen desinteresse, maar tijdgebrek. En de raad gáát er niet over. We hebben 
dat werk juist aan die commissie gedelegeerd.’ 
Politiek gevoelige bouwwerken, zoals de blob in Eindhoven, worden bovendien vaak 
al in de planfase uitvoerig bij de raad toegelicht door de architect zelf. In Zaanstad 
deed Sjoerd Soeters dat met zijn stadhuis-ontwerp, een opvallend ‘opgeblazen’ 
Zaans huis. De raad ging probleemloos akkoord. 
Een telefonische peiling in verschillende gemeenten wijst uit dat raadsleden het 
oordeel over mooi of lelijk graag overal overlaten aan de commissie. ‘We zijn ons 
ervan bewust dat we leken zijn’, zegt ook Hazewinkel, die haar professie verrassend 
goed weet te scheiden van haar politieke rol in Groningen. ‘Voor bouwplannen 
kunnen we alleen de kaders aangeven. Dat doen we onder meer door 
bestemmingsplannen en projectplannen te beoordelen. Maar we hebben hier in 
Groningen wel een procedure-afspraak voor bkp’s (beeldkwaliteitsplannen, red.). De 
raad stelt ze vast.’ 
Incidenteel is zo’n beeldkwaliteitsplan dan wel onderwerp van discussie. ‘Als de raad 
zegt: dat kan zo niet, dan verandert het college het bkp’, vertelt Hazewinkel. ‘Vlak 
voor de zomer kregen we het bkp voor de Oostzijde van de Grote Markt ter inzage. 
Een aantal raadsleden vreesde dat de gesloten gevelwand met de voorgestelde 
richtlijnen niet divers genoeg zou worden. De panden worden door afzonderlijke 
architecten ontworpen en dan hangt het van de supervisor af of er voldoende variatie 
komt. Er is nu vastgelegd dat de supervisor voor voldoende afwisseling moet zorgen.’ 



Ook bij grotere nieuwbouwplannnen maakt een gemeenteraad zich in de regel 
zelden druk over vorm, materiaal, kleur of sfeer. De discussie gaat steevast over 
bouwhoogte, aantallen woningen, parkeerplaatsen, verkeersafwikkeling en vierkante 
meters openbaar groen. Is de politiek het dáárover eens, dan zijn masterplannen, 
bestemmingsplannen én beeldkwaliteitsplannen meestal hamerstukken, zelfs voor 
grote Vinexlocaties als Vathorst in Amersfoort en Saendelft in Zaanstad. 
 
trots op nieuwbouw 
In middelgrote en kleinere gemeenten bemoeit de raad zich soms iets actiever met 
het welstandswerk. Hier komt een jaarverslag weleens op de vergaderagenda, en 
leiden welstandsoordelen incidenteel tot opmerkingen of regelrechte correcties. Toch 
laten raadsleden en griffiers uit bijvoorbeeld Tiel, Hellevoetsluis en Woerden weten 
dat ook hún discussies nooit over mooi of lelijk gaan. Als er kritiek is op een 
welstandsoordeel, dan gaat het om leefbaarheid (welstand accepteert een 
appartementenblok in Woerden, maar de raad vindt dat de massaliteit ervan de 
omliggende buurt teveel overschaduwt), rechtvaardigheid (welstand wil dat een 
Tielenaar zijn rijtjeshuis terugverft in het bruin van het oorspronkelijke kleurschema, 
van de raad mag het knalblauw blijven) of inconsequentie (welstand staat in 
Hellevoetsluis afwijkende raampartijen toe bij een gebouw waarvan de detaillering 
eerder gloedvol door de architect was verdedigd). 
Een enkel raadslid wil er wel voor uitkomen dat hij trots is op de aanblik van 
nieuwbouw. Theo van Amersfoort, voorzitter van de raadscommissie Wonen, werk 
en recreatie in Hellevoetsluis vindt de ontwikkelingen rond het Groote Dok heel 
geslaagd. ‘Het westelijk deel staat er al, mooie appartementen met kleurrijke houten 
gevels. Ze hebben nieuw leven in het centrum gebracht.’ Maar, relativeert hij, 
Hellevoetsluis is er verdeeld over. ‘De oude Hellevoeters vinden het niks. Die hadden 
liever iets Anton Pieck-achtigs gezien.’ 
 
uitleggen 

In plattelandsgemeenten is er meer ruimte voor dialoog over het welstandswerk. 
Zowel de Friese welstandsorganisatie Hûs en Hiem als de Stichting Dorp, Stad & 
Land, die kleinere gemeenten in Zuid-Holland en Zeeland bedient, hebben 
regelmatig contact met raadsleden. Leden van de commissies geven op verzoek van 
gemeentebesturen graag een presentatie. De aanleiding kan een jaarverslag zijn of 
een specifiek bouwplan, maar ook het simpele feit dat een gemeenteraad na een 
verkiezingsronde veel nieuwe leden telt.  
‘Er zijn altijd wel nieuwe politici met een vooroordeel over de noodzaak van 
welstand’, aldus Ap Timmermans, directeur van Hûs en Hiem. ‘Samen met de 
wethouder komen we dan het welstandsbeleid uitleggen. Aan het eind van zo’n 
avond heb ik veel vrienden!’ 
Hoe hij dat doet? ‘Ik vertel dat welstandsbeleid een noodzakelijk kwaad is. Het leidt 
niet tot betere architectuur, het is een vorm van bescherming. Zelfs een 
bedrijventerrein zonder welstand is een ramp. Zet je buurman een lelijke loods neer, 
dan wordt jouw bedrijfspand minder waard en wil je je klanten daar niet meer 
ontvangen. Het gaat ook gewoon over de portemonnee.’  
Die benadering werpt vruchten af. De Friese steden Leeuwarden en Heerenveen, die 
een deel van hun gebied van welstandsbeleid wilden uitzonderen, overwegen nu om 
daarop terug te komen. 
Vragen raadsleden om welstandsvrije woonwijken, dan weet Timmermans daar ook 
iets op. ‘Ik laat ze zien hoe een introvert, autistisch doosje oogt naast een joyeus 



chalet, of naast een aannemerswoning, zoals we dat noemen. Bijna iedereen erkent 
dan de noodzaak van een welstandstoets.’ 
 
excursies 
Zowel in zuid-west Nederland als in Friesland organiseren welstandscommissies van 
plattelandsgemeenten op eigen initiatief excursies of rondleidingen voor raadsleden. 
De ene keer is dat een bustocht voor een groep aangrenzende gemeenten, de 
andere keer, nóg informeler, een fietstocht langs nieuwbouwlocaties met commissie- 
en raadsleden van een dorpje. 
De welstandsorganisaties rapporteren dat dit soort activiteiten bijdraagt aan een 
effectief welstandsbeleid. ‘We tonen de gevolgen van ontbrekende criteria in hun 
nota’, aldus secretaris Ton Jansen van Dorp Stad & Land. ‘We laten bijvoorbeeld een 
schuur zien met een heel licht dak. Dan zien ze zelf dat een donker dak beter was 
geweest. Of we tonen een lelijke dakopbouw bij een woning. We doen suggesties 
voor hun nota en zeggen: geef er je eigen gemeentelijke draai aan.’ 
Ap Timmermans, van Hûs en Hiem: ‘Als ik merk dat een raad twijfelt, ga ik erheen. 
Vaak is het verwijt: hoe heeft welstand dít kunnen goedkeuren! Dan leg ik uit dat er in 
hun nota niks staat over kleur of glanspannen. De meeste gemeenten zijn hun nota 
nu aan het evalueren.’ 
Als architecten of commissieleden de kans krijgen om raadsleden uitvoerig voor te 
lichten, dan komen zelfs de meest radicale en afwijkende ontwerpen soepel door de 
raad. Dat bleek in Zaanstad, waar Soeters zijn opvallende centrumplannen 
overtuigend verdedigde, maar ook in Heerenveen. Daar ging de raad in 2002 grif 
akkoord met de gesloten, strakke vorm van het museum Belvedere – in donker 
basalt ook nog – recht in het zicht van een klassiek landhuis. 
Met een modernistische glazen-doos-woning op palen in hetzelfde gebied had de 
raad vreemd genoeg meer moeite. ‘Ze hadden hem kunnen verbieden via de 
hardheidsclausule’, aldus Timmermans. ‘Maar als je dan een toelichting geeft, 
ontstaat er tóch begrip. Al zijn raadsleden niet deskundig, ze próeven dat er kwaliteit 
is.’ 
 

Rommel op het erf 
In maart van dit jaar duikt Ruud Pauw, fractievoorzitter van lokale partij Rosa, op een 
plan voor een woning in de tuin van een vervallen 17e-eeuws monument in de 
Zaanse kern Wormerveer. Het stadsbestuur had een vrijstellingsprocedure 
voorgesteld.  
Uit het raadsverslag: 
Pauw (Rosa): ‘Het plan is in strijd met het bestemmingsplan en de welstandsnota 
(…). De huidige eigenaar laat het monument verpauperen (…)’  
Groot  (SP): ‘Het gemeentelijke monument staat op instorten (…) De 
projectontwikkelaar heeft nog niets gedaan aan het monument, maar wil wel 
nieuwbouw plegen (…) Het liefst zou de SP een andere, historiserende woning 
gebouwd zien.’ 
De Leeuw (ZOG): ‘Niet alleen het monument moet hersteld worden, maar ook de 
tuin. Daar hoort geen woning in.’ 
Keijzer (wethouder): ‘De plek moet inderdaad worden opgeknapt. Er is inderdaad 
strijdigheid met de welstandsnota, maar als het perceel wordt opgesplitst zou het 
kunnen (…) In Wormerveer wordt in rommelige situaties op erven wel vaker 
toegestaan om zaken op te knappen (…)’ 



Bosma (PvdA) begrijpt uit de reactie van de wethouder dat als de rommel op een erf 
maar erg genoeg is, men een vergunning voor een bouwplan kan krijgen. 
 
Een motie van Rosa tegen het bouwplan wordt dezelfde avond met een grote 
meerderheid door de raad aangenomen.  
Pauw, terugblikkend: ‘Het ging me niet om mooi of lelijk. Wij gaan professioneel om 
met bouwplannen, we koesteren ons historisch erfgoed en kijken kritisch naar 
plannen die in strijd zijn met de regels. Dubbele bebouwing was daar niet 
verantwoord, zo’n eigenaar wil makkelijk geld verdienen. Wij willen dat het monument 
gerestaureerd wordt. Er is nu een patstelling. De wethouder kan de eigenaar niet tot 
restauratie dwingen, tenzij het pand een gevaar wordt voor de omgeving. Dat kan 
nog jaren duren.’ 


