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Onderwerp Jaarverslag commissie ruimtelijke kwaliteit 2014 

Geachte heer Meriba, 

Bijgaand treft u het jaarverslag 2014 aan van de commissie ruimtelijke kwaliteit (welstand). 
Dit verslag is tevens verzonden aan de gemeenteraad, met het advies e.e.a. te betrekken bij de 
periodieke evaluatie van het ruimtelijk beleid. 

Wij wensen u veel leesgenoegen. 

Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met de regiosecretaris. 

Met vriendelijke groeten, 

ir. A.J.B.F. Jansen, 
Directeur 

Bijlage: Jaarverslag 
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INLEIDING 
Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2014 van de Com
missie Ruimtelijke Kwaliteit, de welstandscommissie uit de 
Model-bouwverordening. O m beter in te kunnen spelen op 
de modernisering van het welstands- (en monumenten) 
advisering is er enkele jaren geleden voor gekozen de 
naam te wijzigen in Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De 
werkzaamheden blijven echter gebaseerd op de wettelijke 
betekenis en de wettelijke bepalingen met betrekking tot 
welstands- (en monumenten)commissies. 

Met dit jaarverslag wordt uitvoering gegeven aan de wettelijke verplich
ting om jaarlijks verslag te doen van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid van de 
gemeente. 
Dorp, Stad en Land is sinds de oprichting (1929) de organisatie die voor 
uw gemeente de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit verzorgt en/of de afzon
derlijke commissieleden levert. Onze werkwijze en advisering worden 
over het algemeen breed gewaardeerd. 

Wij hebben dit jaar gekozen voor een jaarverslag dat zich richt op de 
hoofdlijnen maar willen u in deze inleiding ook kort informeren over 
Dorp. Stad en Land zelf. 

TERUGBLIK 
Voor het verslagjaar 2014 gold in het algemeen dat het aantal adviesaan
vragen / plannen die aan de commissie voorgelegd werden niet minder is 
geworden. Aan het einde van het jaar was zelfs een piek te zien, waar
schijnlijk te danken aan veranderde wetgeving met betrekking tot de ener
gieprestatie per 01-01-2015. Stabilisering van de aantallen kan uitgelegd 
worden als een begin van de opleving. 

ONTWIKKELINGEN 
Directie 
De meest opvallende wijziging voor onze organisatie in dit verslagjaar was 
de aanstelling van een nieuwe directeur (i.c. 'Raad van Bestuur"). Na zich 
25 jaar als directeur te hebben ingezet voor Dorp. Stad en Land is ir. F.B. 
(Frans) van den Meiracker in oktober 2014 met pensioen gegaan. Hij is 
opgevolgd door ir. A.J.B.F. (Ton) Jansen die al jaren als architect-
deskundige bij DSL werkzaam is geweest. 
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CURSUS KAN-BEPALING 
Door de architect-deskundigen van Dorp, Stad en Land zijn in 2014 voor 
de bij ons aangesloten gemeenten en andere belangstellenden cursussen 
georganiseerd hoe om te gaan met de mogelijkheden die door wijziging in 
de wetgeving (zgn. Kan-bepaling) zijn ontstaan. Het gaat met name over 
de keuze om de kleinere bouwplannen die beoordeeld kunnen worden aan 
de hand van speciaal hiervoor opgestelde criteria ambtelijk te laten toet
sen. Naast een verhelderend overzicht van de keuzes die hiervoor door de 
gemeente gemaakt moeten worden, werd uitleg gegeven over de zaken die 
vooraf geregeld dienen te worden. Te denken valt dan onder andere aan 
het aanpassen van de toetsingscriteria voor kleine veel voorkomende 
bouwplannen. Meest opvallend was de behandeling van de casussen. Hier 
bleek dat er veel verschil bestaat tussen de wijze waarop door de deelne
mende ambtenaren naar zowel de aanvragen als de criteria wordt gekeken. 
De wens om altijd terug te kunnen vallen op de reguliere commissie of in 
iedere geval de mogelijkheid te hebben de gemandateerde van de commis
sie bij twijfel te kunnen raadplegen werd hier duidelijk geuit. 

WABO HANDBOEK 
Een andere in het oog springende verandering voor de ruimtelijke kwali
teitsbeleving van de gemeente is de aanpassing van de vergunningvrije 
mogelijkheden zoals aangegeven in het Bor (Besluit omgevingsrecht 
2014). Hoewel ons inziens de vergunningvrije handelingen voor het bou
wen voor zowel aanvrager als gemeente voldoende duidelijk waren, zijn er 
door het rijk ingrijpende aanpassingen voorgesteld. Het uitgangspunt dat 
hierdoor één en ander eenvoudiger wordt en sneller zal verlopen, komt in 
de praktijk nog niet tot uiting. Net als bij de invoering van de Wabo zal 
DSL een handboek uitbrengen waarin de nieuwe regels aan de hand van 
illustraties en afbeeldingen worden verduidelijkt. Dit Wabo Handboek zal 
begin 2015 voor al onze gemeenten beschikbaar worden. 

VOOROVERLEG 
Steeds duidelijker wordt de meerwaarde die zowel de aanvragers, de ge
meente en de commissie ervaren van het vooroverleg. Aanvragers willen 
het liefst overleg voorafgaand aan de indiening van een omgevingsvergun
ning. Hierdoor wordt snel duidelijk wat wel en niet passend is binnen het 
beleid. Dit komt de processnelheid ten goede en kan zorgen voor kosten
besparing. 
Gemeenten vragen daarnaast steeds vaker aan de commissie om in het 
voortraject mee te denken over of te reageren op voorstellen en de impact 
ervan op de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Hierdoor kunnen ont
wikkelingen aan de hand van een doordacht uitgangspunt opgezet worden. 
Zo kunnen opdrachtgevers of ontwikkelaars aan de hand van reële aanna
mes plannen gaan opzetten. Bovendien kan voorkomen worden dat tijdens 
een traject blijkt dat een voorstel niet zal voldoen aan het ruimtelijke kwa
liteitsbeleid van de gemeente. 

Om dit vooroverleg te stimuleren heeft de ledenvergadering van de Ver
eniging Dorp, Stad en Land ingestemd met het voorstel om bij advisering 
op legesbasis hiervoor geen kosten meer in rekening te brengen. Ook op 
deze manier draagt Dorp, Stad en Land haar betrokkenheid bij de gebouw
de omgeving van de gemeente graag uit. 
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MAATWERK IN ADVIES 
Het laatste decennium zijn zowel de werkzaamheden, de werkwijze als 
ook de commissievorm aan verandering onderhevig geweest. Gemeenten 
vragen hierin maatwerk. Dorp, Stad en Land probeert, in goed overleg met 
de gemeente steeds de meest passende manier van werken aan te bieden. 

De verschillende taken van de commissie ruimtelijke kwaliteit zijn tegen
woordig zeer veelzijdig geworden. Natuurlijk bestaat de hoofdtaak van de 
commissie nog steeds uit het adviseren over de redelijke eisen van wel
stand ten aanzien van aanvragen om een omgevingsvergunning voor het 
bouwen. Wanneer het een geïntegreerde commissie voor welstand en 
monumenten betreft komen daar naast de aanwijzing (en het afvoeren) van 
gemeentelijke monumenten de beoordeling van aanvragen om een om
gevingsvergunning voor rijks- en gemeentelijke monumenten bij. 
Aanvullend hierop voert de commissie ruimtelijke kwaliteit nog verschil
lende taken uit. Op verzoek van de gemeente wordt onder meer gead
viseerd over de welstandsaspecten van in voorbereiding zijnde bestem
mingsplannen en / of daaraan ten grondslag liggende beeldkwaliteitplan
nen, stedenbouwkundige visies, inrichtingsvoorstellen enz. Ook kunnen 
aanvragen voor reclames, inzake de gemeentelijke APV, worden beoor
deeld. Bij vergunningvrije plannen adviseert de commissie in het geval 
van excessen: buitensporigheden in het uiterlijk van bouwwerken die ook 
voor niet-deskundigen evident zijn. 

De belangrijkste en meest waardevolle taak betreft echter het op verzoek 
van de gemeente, de aanvrager of de commissie en onder regie van de ge
meente, voeren van vooroverleg met betrokkenen bij de voorbereiding van 
bouwplannen (het zgn. preadvies). Ten slotte kan de commissie gevraagd 
worden inzake ruimtelijke kwaliteit voorlichting te geven aan de gemeen
teraad, het college en de burgers van de gemeente. 
Bij dit alles wordt nadrukkelijk aangegeven dat adviezen over de wel
standsaspecten steeds dienen te zijn gebaseerd op de in de welstandsnota 
genoemde welstandscriteria. 

Naast het leveren van één of meerdere deskundige leden of het verzorgen 
van een volledige commissie ruimtelijke kwaliteit kent de wet tegenwoor
dig ook de mogelijkheid om de advisering over te laten aan een stads- of 
dorpsbouwmeester. Het verzorgen van een stads- of dorpsbouwmeester via 
Dorp, Stad en Land heeft als voordeel dat er indien nodig voor deskundige 
vervanging gezorgd zal worden. Ook kan de stadsbouwmeester gebruik 
maken van de kennis en kunde die bij DSL aanwezig is voor ingewikkelde 
of bijzondere plannen. Dit kan de kwaliteit van de advisering zeker ten 
goede komen. 
Daarnaast verzorgt Dorp, Stad en Land in enkele gemeenten het extern 
secretariaat van de (plaatselijke) commissie. Ook hier zorgt de ervaring die 
de architect-adviseur bij DSL heeft opgedaan ervoor dat de werkzaamhe
den vlot (voortvarend?) worden uitgevoerd en er nagenoeg geen inwerktijd 
nodig is. Streven is de vergaderingen soepel te laten verlopen en snel in
houdelijk consistente en begrijpelijke adviezen uit te brengen. 
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ERFGOED EN MONUMENTEN 
Naast advisering over ruimtelijke kwaliteit bij nieuwbouw en verbouw 
('heden en toekomst'), heeft DSL bij erfgoed o.a. de taak te adviseren over 
de waarden van het verleden. 
Dat doen wij vanouds door deelname aan lokale monumenten/ 
erfgoedcommissies of vanuit de groeiende rol van de centrale DSL-
erfgoedcommissie. Door het inschakelen van de centrale commissie wordt 
door gemeenten voldaan aan de basisregels en zijn zij verzekerd van een 
deskundig en tijdig advies. Zodra tevens advies van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed (RCE) wenselijk is. wordt waar mogelijk efficiënt 
samengewerkt met de RCE. 

Vaak leven er bij gemeenten op het gebied van erfgoed veel vragen. DSL 
biedt cultuurhistorisch advies aan bij het opstellen of uitbreiden van de 
gemeentelijke monumentenlijst, ofwel het actualiseren van de monumen
tenlijst. Daarnaast biedt DSL ook ondersteuning aan bij de uitvoering van 
gemeentelijk erfgoedbeleid, zoals het begeleiden van het communicatietra
ject met eigenaren tot en met eventuele juridische procedures. In voorko
mende gevallen ondersteunt DSL gemeenten inzake erfgoedbeleid, zoals 
het actualiseren van erfgoed/monumentenverordeningen etc. 

Steeds meer gemeenten sluiten aan bij de trend om cultuurhistorie te ver
ankeren in de ruimtelijke ordening. DSL stelt daarbij desgevraagd een 
cultuurhistorische waardekaart op. DSL levert daarbij maatwerk: gemeen-
tebrede inventarisaties, advisering inzake (deel)bestemmingsplannen, 
beeldkwaliteitplannen of individuele waardestellingen. 

• M H ü H H H RUIMTELIJKE KWALITEIT 

R u i m t e l i j k e k w a l i t e i t is ^ e s a m e n ' e v m 8 e n °°k d e overheid veranderen. Wij merken dat op vele 
' . .... manieren. De advisering door een "welstandscommissie" was ooit een 

e e n m a a t s c h a p p e l i j k e verplichting die op een onafhankelijke manier diende te gebeuren. Nu is 
d o e l s t e l l i n g dit al jaren een bewuste keuze van gemeenten waarbij sinds de invoering 

van de Kan-bepaling ook ambtelijke toetsing mogelijk is gemaakt. 
Dit vraagt niet alleen om een andere kijk op de huidige werkwijze maar 
ook op de manier waarop nut en noodzaak van een goede ruimtelijke kwa
liteit uitgedragen worden. Voor de nieuwe Omgevingswet (vermoedelijke 
ingangsdatum 2018) zijn de belangrijkste uitgangspunten het bereiken en 
in stand te houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en 
een goede omgevingskwaliteit. Het bereiken en behouden van een goede 
omgevingskwaliteit staat in onze ogen gelijk aan de doelstelling van onze 
stichting: het bevorderen van de schoonheid van dorp, stad en land en alles 
wat daartoe behoort of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Ruimtelijke kwaliteit is een maatschappelijke doelstelling, stellen José van 
Campen en Sandra van Assen, auteurs van het rapport Q-factor, en om die 
doelstelling te bereiken wijzen ze op het belang van professionals met ken
nis van zaken die samen met bewoners, ontwerpers en andere betrokkenen 
de ruimtelijke kwaliteit borgen. 
Over het belang van de borging van ruimtelijke kwaliteit in planprocessen 
bestaat onder lokale bestuurders meestal geen enkele twijfel. Toch ziet 



DORP, STAD & LAND JAARVERSLAG 2014 

Dorp. Stad en Land het als haar taak om de bewustwording van het belang 
van ruimtelijke kwaliteit uit te dragen. Daarnaast willen we de visievor
ming t.a.v. ruimtelijke kwaliteit bij bestuurders stimuleren. 
Tenslotte streven we er naar, op basis van de vigerende wet- en regel
geving, eigentijdse en oplossingsgerichte adviezen aan initiatiefnemers te 
geven. 

Dit alles willen we samen met de bestuurders, burgers en ondernemers van 
de gemeente bereiken. Niet door vooraf alles vast te leggen en alleen te 
toetsen, maar juist door mee te denken, te inspireren en/of uit te dagen. 
Ruimte geven aan initiatieven van burgers en bedrijven, maar met behoud 
van de waardevolle ruimtelijke kwaliteiten, zodat de gemeente aantrekke
lijk is, wordt en blijft. 

ir. A.J.B.F. (Ton) Jansen 
Raad van Bestuur, Stichting Dorp, Stad en Land 



8 JAARVERSLAG 2014 DORP, STAD S LAND 

VERSLAG VAN 
DE COMMISSIE 
RUIMTELIJKE 
KWALITEIT 

ln Albrandswaard wordt vergaderd in BAR-verband. In de praktijk bete
kent dit dat de vergadering van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard 
en Ridderkerk gelijktijdig en in één vergadering plaatsvindt. 
Het aantal plannen is in 2014 iets gedaald ten opzichte van 2013. 
De commissie heeft haar werk in de gemeente in goed overleg met de 
afdeling Bouwen en Wonen niet aangepast aan het gewijzigde aanbod van 
plannen. 

SAMENSTELLING COMMISSIE 
De commissie ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Albrandswaard is 
samengesteld uit deskundigen die geen opdrachtrelatie met deze gemeente 
hebben. In 2014 was de samenstelling: 
- de heer ir. CM. Cornips 
- mevrouw ir. CM. de Kovel 

Vanuit de gemeente worden de plannen voorbereid en in de vergadering 
toegelicht door de heer P.P. Storm. Hij treedt tijdens de vergadering op als 
ambtelijk-secretaris en gastheer van de BAR gemeenten. 
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WERKWIJZE COMMISSIE 
De commissie adviseert op basis van de welstandsnota, zoals deze door de 
gemeenteraad is vastgesteld. 
Iedere week op woensdag houdt de commissie zitting in de gemeente. 
Vanaf 2014 hebben alle vergaderingen in Barendrecht plaatsgevonden. 
Alle aanvragen worden beoordeeld aan de hand van het gemeentelijke 
beleid zoals dat is vastgelegd in de welstandsnota. De aanvragen kunnen 
lokaal en in het algemeen in één keer worden afgedaan met een advies. 
Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. 
In geval over aanvragen omgevingsvergunning overleg met de aanvrager 
gewenst is, wordt deze uitgenodigd voor een volgende zitting. In inciden
tele gevallen kan de commissie zich laten bijstaan door een externe des
kundige op het gebied van landschap, stedenbouw of bijvoorbeeld cultuur
historie. 
In het geval van een complex advies of een bezwaarschrift wordt er een 
aanvullende motivering c.q. een aanvullend, schriftelijk advies opgesteld. 
Ook kan de commissie indien de aanvrager dit wenst, met behulp van 
schetsen oplossingen aangeven om de aanvraag aan de nota te laten 
voldoen. 

OPENBAARHEID 
De behandeling van aanvragen omgevingsvergunning door de commissie 
ruimtelijke kwaliteit is openbaar. Door publicatie van de agenda van de 
plannen die worden voorgelegd aan de commissie, kunnen direct betrokke
nen en geïnteresseerden gebruik maken van de mogelijkheid hierbij aan
wezig te zijn. ln de gemeente Albrandswaard is in het verslagjaar geregeld 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor belanghebbenden en/of geïnte
resseerden om bij de behandeling van de plannen aanwezig te zijn. Deze 
werkwijze wordt door de commissie van harte gepropageerd en helpt goed 
om het draagvlak voor ruimtelijke kwaliteit bij aanvragers te vergroten. 
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FEITEN EN CIJFERS 

Uit het overzicht blijkt dat het aantal 

adviesaanvragen iets is afgenomen. 

De gemeente heeft sedert het van kracht worden van de Wabo (Wet alge
mene bepalingen omgevingsrecht) per 1 oktober 2010 te maken met twee 
soorten aanvragen omgevingsvergunning. Een grote categorie vergunning
vrije bouwwerken en de resterende categorie omgevingsvergunningplichti-
ge bouwwerken. De categorie vergunningvrij kan uitsluitend achteraf 
(repressief) worden gecontroleerd. Hiertoe dienen in de nota spelregels te 
zijn opgenomen in de vorm van een excessenregeling. De andere categorie 
bouwwerken wordt door de gemeente en de commissie samen behandeld. 
In 2014 heeft de commissie voor de gemeente Albrandswaard onderstaand 
aantal plannen geadviseerd. De meeste plannen hebben betrekking op wij
zigingen aan woningen. In onderstaand overzicht worden de aantallen ad
viesaanvragen weergegeven over meerdere jaren. 

Aantal uniek voorgelegde adviesaanvragen 

2011 2012 2013 2014 

Voorbesproken plannen 70 45 52 39 

Totaal geadviseerde plannen 125 79 92 69 

Niet strijdig, incl. 'mits' 111 73 85 66 

Strijdig, incl. 'tenzij' 14 6 7 3 
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BELEIDSAFSTEMMING, 
SAMENWERKING EN 
COMMUNICATIE 

ALGEMEEN 
De samenwerking met de gemeente is in 2014 goed verlopen. De informa
tieverstrekking tijdens de vergaderingen maar ook tussentijds voldoet aan 
eisen als complete dossiers en doelmatigheid bij de planbehandeling. 
Er zijn dan ook geen dossiers bekend die een fatale termijn hebben over
schreden. 

De afstand tussen de behandelend ambtenaar en de commissie is klein en 
verloopt (meestal) via de gemandateerde en/of de architect-adviseur van 
Dorp. Stad en Land. Hierdoor worden eventuele zaken die een adequate en 
snelle manier van adviseren mogelijk in de weg zouden kunnen staan 
(denk aan het ontbreken van gegevens) op een klantvriendelijke wijze 
opgelost. 

De commissies van Dorp, Stad en Land, de gemandateerden en de archi
tect-adviseurs houden de ontwikkelingen rondom ruimtelijke kwaliteit in 
de gemeente goed in de gaten. Ook proberen zij mogelijke gevolgen van 
nieuwe wetgeving of nieuw beleid (zowel landelijk als gemeentelijk) zo 
goed mogelijk in te schatten, te vertalen naar de gemeentelijke situatie en 
u en uw ambtenaren hierover te informeren of adviseren. 

CONTACTEN MET DE PORTEFEUILLEHOUDER 
ln het verslagjaar is geen direct contact geweest met de portefeuillehouder. 
De portefeuillehouder is betrokken bij het werk van de commissie en volgt 
de advisering belangstellend. 

CONTACTEN MET DE GEMEENTERAAD 
ln dit verslagjaar heeft geen contact plaatsgevonden met de gemeenteraad. 
Dorp, Stad en Land zou het op prijs stellen in 2015 een uitnodiging voor 
contact met de gemeenteraad te mogen ontvangen. Gezien de ontwikkelin
gen op het gebied van regelgeving en beleid voor ruimtelijke kwaliteit is 
een betrokken, goed geïnformeerde gemeenteraad van groot belang. Overi
gens zijn raadsleden en bestuurders altijd welkom om een (gedeelte van 
een) commissievergadering bij te wonen. 

Relaties met gemeentelijke diensten en 

andere organisaties 
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RELATIE MET GEMEENTELIJKE DIENSTEN 
In de gemeente Albrandswaard is regelmatig contact met de overige afde
lingen en/of diensten die te maken hebben met het beheer en de ruimtelijke 
ontwikkeling van de gemeente. Hierbij worden bestaande of nieuwe initia
tieven voorbesproken. De commissie is groot voorstander van deze wijze 
van werken. Te denken valt hierbij onder andere aan overleg met een 
gemeentelijke projectleider ruimtelijke ontwikkeling of een stedenbouw
kundige. De commissie hoopt dat deze contacten in 2015 kunnen worden 
doorgezet. 

RELATIE MET MONUMENTENADVISERING 
In de gemeente is de planadvisering over monumenten/erfgoed gemanda
teerd aan Dorp. Stad en Land. 
Hierdoor wordt een terugkoppeling tussen de beide commissies en een 
geïntegreerde advisering beter mogelijk. 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) adviseert op grond van 
de wetswijziging nog maar in een beperkt aantal gevallen. In alle overige 
gevallen kan de gemeente volstaan met het advies van de gemeentelijke 
monumentencommissie. Deze adviezen hebben daardoor een groter belang 
gekregen. 

DE COMMISSIEVERGADERING 
De zittingen van de commissie in de gemeente worden goed benut door 
aanvragers omgevingsvergunning om plannen uitgelegd te krijgen of op 
verzoek nader toe te lichten. Over het algemeen wordt er weinig gebruik 
gemaakt van de openbaarheid van de planbehandeling. De leden van de 
commissie blijven alert op het voorkómen van vakjargon. In bepaalde 
gevallen wordt met behulp van een schets aan de aanvrager duidelijk 
gemaakt op welke wijze een aanvraag op eenvoudige wijze kon voldoen 
aan de criteria uit de welstandsnota. 

AANTAL ADVIESAANVRAGEN 
Hoewel het aantal adviesaanvragen iets naar beneden is gegaan, is de tijds
besteding van de commissie nagenoeg gelijk gebleven. Slechts een enkele 
maal werd een vergadering geannuleerd. 
Indien een gewijzigd planaanbod het noodzakelijk maakt, wordt in 2015 
contact opgenomen met de gemeente om specifieke passende afspraken te 
maken. 
Een efficiënte advisering blijft een belangrijk uitgangspunt. 


