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Onderwerp 
Toezegging herijking kwaliteitsketen en rol stadsbouwmeester 

Uw kenmerk 

Bijlage Geachte leden van de raad, 

Delft heeft aandacht voor de kwaliteit van de gebouwde stad. Die aandacht 
richt zieh niet alleen op het ontwerp van een bouwwerk of ruimtelijk plan, 
maar ook op het ontwikkelingsproces dat plannen doormaken. ln Delft 
hanteren we daarom de kwaliteitsketen, die de kwaliteit borgt gedurende de 
hele keten van het voorbereidingsproces. 

Herijking 
ln februari 2017 heeft het college de raad toegezegd dat de huidige 
kwaliteitsketen herijkt zal worden, met als doel de keten toekomstbestendig 
te maken. Ook is toegezegd bij deze herijking de rol van de 
stadsbouwmeester te betrekken. 

Onduidelijkheid 
ln 2015 is gestart met de evaluatie van de kwaliteitsketen. Meest zichtbare 
resultaat daarvan is de herijking van de Welstandsnota. Daarnaast is 
gebleken dat er onduidelijkheid is over hoe de rollen in de keten zieh tot 
elkaar verhouden, wanneer ze van toepassing zijn en waar, bij wie, op welk 
moment een advies gevraagd moet worden. Ook is niet duidelijk wat de 
status van adviezen door de gehele keten is en hoe die zieh tot elkaar 
verhouden. 

Toekomstbestendige keten 
De evaluatie van de kwaliteitsketen is vormgegeven door werkbezoeken in 
den lande en een verkenning onder relevante actoren in de Delftse 
kwaliteitsketen. Daartoe hebben de afgelopen maanden gesprekken 
plaatsgevonden met raadsleden en bestuurders, met de stadsbouwmeester, 
de voorzitter, leden, adviseurs en secretariaat van de Kwaliteitskamer en de 
Commissie voor Welstand en Monumenten, en verder met medewerkers 
van de gemeentelijke organisatie, marktpartijen en corporaties. 

Tevens zijn consequenties van recente ontwikkelingen meegenomen. Het 
gaat onder meer om de juiste aansluiting op het preces en de werkwijze die 
zijn vastgelegd in 'Delfts Doen' en om het afstemmen op de ontwikkeling 
van een nieuwe investeringsagenda voor Delft. 



Datum 
14-11-2017 
Ons kenmerk 
3152936 

Vervolg 
Wij leggen u het resultaat van deze naciere verkenning in het kader van de 
herijking van de kwaliteitsketen en de rol van de stadsbouwmeester voor. ln 
dit rapport geven we ook inzicht in het in voorbereiding zijnde voorstel voor 
verbetering van de kwaliteitsketen door het instellen van een 
adviescommissie ruimtelijke kwaliteit, inclusief toepassing van de rol van de 
stadsbouwmeester. Dit voorstel, inclusief implementatieplan, zal u in het 
eerste kwartaal 2018 separaat ter besluitvorming worden voorgelegd. 

Met bijgaande notitie beschouwen we de toezegging herijking 
kwaliteitskamer en rol stadsbouwmeester als afgedaan. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Delft, 

eester 

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart 

, secretaris 

G.J. Born - Van den Berg l.s. 
"- 
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1. Inleiding 
 

Delft  heeft aandacht voor de kwalite it  van de gebouwde stad. Die aandacht richt 

zich niet a l leen op het ontwerp van een bouwwerk of ruimtel i jk p la n, maar ook op 

het ontwikkelingsproces dat p lannen doormaken. De belangri jkste 

ontwerpbesl iss ingen val len immers vaak a l in een vroeg stadium van het 

voorbereidingsproces.  In Delft  hanteren we da arom de kwalite itsketen, die de 

kwal iteit  borgt gedurende de hele keten van het voorbereidingsproces.  

 

In februari 2017 heeft het college de raad toegezegd  dat de huid ige kwal iteitsketen 

heri jkt zal worden, met als doel de keten toekomstbestendig te maken. Ook is 

toegezegd bi j  deze heri jking de rol van de stadsbouwmeester te betrekken .  

 

Aan de heri jk ing en het formuleren van een ad vies is een grondige verkenning 

vooraf gegaan. In deze fase heeft een reeks i nterviews plaatsgevonden met de 

actoren in de kwaliteitsketen. Gesprekken hebben plaatsgevonden met raadsleden 

en bestuurders, met de stadsbouwmeester, de voorzitter, leden, adviseurs en 

secretariaat van de Kwal iteitskamer en de Commissie voor Welstand en 

Monumenten, en verder met medewerkers van de gemeentel i jke organisat ie , 

marktpart i jen en corporaties . Ook zi jn relevante ontwikkel ingen in kaart gebracht 

en geanalyseerd. Het gaat om het volgende.  

 

Recent is bekend geworden dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet niet in 

2019 maar in 2021  is voorzien . De Delftse voorbereiding daarop gaat door. Zo is 

samen met de stad voor de part icipat ie een proces en werkwi jze ontwikkeld, dat is 

vastgelegd in ‘Delfts Doen’.  

 

Ook heeft de gemeente een nieuwe investeringsagenda in voorbereiding , a ls basis 

voor een te herzien programma voor gebiedsontwikkel ing. Belangri jk is dat de 

processen voor het ontwikkelen van een gebied en de processen in de 

kwal iteitsketen goed op elkaar moeten z i jn afgestemd.  

 

In de interviews die zi jn gehouden viel op dat al le deelnemers een grote 

betrokkenheid toonden en de bereidheid om mee te doen. De  gesprekken hebben 

een compleet beeld opgeleverd. Zo is een goede basis gelegd voor de uitvoering 

van de vervolgstappen.  

 

Leeswijzer 

Hoofdstuk 3 schetst de ontwikkeling en de stand van zaken van de kwal iteitsketen. 

Een samenvatt ing van de resultaten van de intervi ews en de analyse van relevante 

ontwikkelingen is opgenomen in hoofdstuk 4 en dienen als uitgangspunten voor he t 

voorstel voor de Adviescommissie Ruimtel i jke Kwalite it .  Hoofdstuk 5 gaat 

expliciet in het samenspel tussen de verschi l lende rollen bin nen de kwal iteitsketen 

en gebiedsontwikkel ing en neemt de resultaten ui t de vorige hoofdstukken hierin 

mee. Verder wordt in hoofdstuk 5  ingegaan op de sturing en f inanciering van de  

verschi l lende actoren.  Hoofdstuk 6 vat de conclusies samen en doet aanbeve lingen 

voor een toekomstbestendige kwalite itsketen.  De onderl iggende stukken z i jn 

opgenomen in twee bi j lagen.  
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2. Managementsamenvatting 
 
Voor u ligt het voorstel voor de herijking van de kwaliteitsketen en de rol van de stadsbouwmeester in de 

kwaliteitsketen. De kwaliteitsketen speelt een belangrijke rol in de stedenbouwkundige kwaliteit en 

beeldkwaliteit van de bebouwde omgeving en bestaat op dit moment uit: 

De stadsbouwmeester (vrije, informele, stimulerende en soufflerende rol) 

De Kwaliteitskamer (stimulerende rol) 

De Commissie voor Welstand en Monumenten (onafhankelijke, toetsende rol) 

 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat 

de verschillende rollen in de kwaliteitsketen worden gewaardeerd, maar dat de rollen duidelijker ten opzichte 

van elkaar moeten worden gepositioneerd en uitgevoerd; 

de stadsbouwmeester in de gegeven rol behouden moet blijven omdat de stadsbouwmeester op die manier een 

toegevoegde en gewaardeerde bijdrage heeft voor de realisatie van de ambities voor ruimtelijke kwaliteit. De 

gegeven rol van de stadsbouwmeester verenigt zich niet goed met een positie in de Kwaliteitskamer; 

de rol van de Kwaliteitskamer als het minst duidelijk wordt ervaren, maar dat de uitgebrachte aanbevelingen als 

waardevol worden ervaren en initiatiefnemers aangeven dat deze rol daarom behouden moet blijven; 

de rol van de Commissie voor Welstand en Monumenten algemeen bekend is, maar in de uitvoering duidelijker 

kan worden neergezet. 

 

Vanuit de eerdere opdracht om de kwaliteitsketen meer LEAN in te richten, is ambtelijk op hoofdlijnen een 

voorstel uitgewerkt waarin de rollen van de Kwaliteitskamer en de Commissie voor Welstand en Monumenten 

worden ondergebracht in één Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit, maar nog volledig onafhankelijk van 

elkaar worden uitgevoerd. In dit voorstel heeft de stadsbouwmeester geen positie in de Adviescommissie voor 

Ruimtelijke Kwaliteit om de gewenste rol goed te kunnen uitvoeren.  

 

Vanuit nieuwe en toekomstige ontwikkelingen is de conclusie dat het voorstel voor één Adviescommissie voor 

Ruimtelijke Kwaliteit zoals hierboven genoemd goede mogelijkheden biedt om de kwaliteitsketen voor te 

bereiden op de Omgevingswet. Tevens  biedt het voorstel goede mogelijkheden om aansluiting te borgen 

vanuit prioritaire gebiedsontwikkelingen in Delft. Hiervoor stelt college bij (prioritaire) gebiedsontwikkelingen 

een supervisor aan met de volgende rollen:  

maatwerk en regie op concrete realisatie van de ambities voor ruimtelijke kwaliteit in een prioritaire 

gebiedsontwikkeling 

borging van de aansluiting bij en afstemming met de kwaliteitsketen  

De supervisor wordt gepositioneerd binnen de opgave van de prioritaire gebiedsontwikkeling en neemt hierbij 

geen posities en rollen in van de kwaliteitsketen. 

 

Advies voor voorstel aan de raad 

Met de aanbieding van het rapport “Herijking kwaliteitsketen en stadsbouwmeester” adviseren wij u het 

volgende: 

Inrichten van de kwaliteitsketen met  

een stadsbouwmeester in een vrije, informele, stimulerende en soufflerende rol, uitgevoerd door één persoon 

die voor twee jaar wordt aangesteld; en 

één Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit met daarin twee, onafhankelijk van elkaar uitgevoerde rollen: 

een stimulerende rol en een toetsende rol; 

Voeren van de discussie in de raad over de rol van opdrachtgever aan de stadsbouwmeester (opdracht, mate 

en wijze van sturing) 

Financieren van de kwaliteitsketen en de supervisor  

voor de rol van de stadsbouwmeester vanuit budgetten voor ruimtelijke ontwikkelingen; 

voor de stimulerende rol van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit vanuit budgetten voor ruimtelijke 

ontwikkelingen; 

voor de toetsende rol van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit vanuit legesbaten binnen het 

legesmodel omgevingsvergunningen; 

de rol van de supervisor via de (grond)exploitatie van een prioritaire gebiedsontwikkeling. 
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3. De kwaliteitsketen: de stand van zaken 
 

De huidige kwal iteitsketen bestaat uit de rol  stadsbouwmeester, de 

Kwalite itskamer en de Commissie voor Welstand en Monumenten.  De evaluat ie 

van de stadsbouwmeester is een belan gri jke aanleid ing geweest om de 

kwal iteitsketen zo in te richten, waarbi j  de economische cris is extra focus op 

integral ite it  en eff ic iency noodzakeli jk maakte.  

Voor de grootste gebiedsontwikkeling in Delft  –  de Spoorzone –  is een supervisor 

aangesteld die verder geen posit ie heeft in de kwal iteitsketen buiten dat project . 

Tot slot is het welstandsbeleid herzien met r isico gerichte kaders die meer ruimte 

laten voor diversiteit  en vernieuwing dan het voorgaande welstandsbeleid .  

Hieronder volgt een chronologisch overzicht van d e weg naar de huidige stand van 

zaken.  

 

De stadsbouwmeester en de evaluat ie van de kwaliteitsketen  

Bij  raadsbesluit kreeg Delft  in 2010 een stadsbouwmeester. De raad benoemde de 

heer Pati jn als eerste in deze functie. Met deze rol wordt beoogd om de 

ruimtel i jke en architectonische kwalite it  van de stad op een hoger niveau te 

brengen en te houden. Dit om Delft een aantrekkel i jke stad te laten zi jn met een 

goed leefmi l ieu en kwalitat ief hoogwaardige lee fomgeving. Historische gebouwen 

en plekken (cultuur-historisch erfgoed) in de stad moeten worden beschermd en 

behouden.  Daarnaast wordt ook (on)gevraagd) ge adviseerd over de ruimtel i jke  en 

architectonische kwali teit  bi j  gebiedsontwikkelingen, herinrichtingen, 

reconstruct ies , grootschal ige (vervangende) nieuwbouw en renovatieprojecten.  

 

De stadsbouwmeester heeft sinds zi jn aanstel l ing  geëvalueerd op welke wijze hi j  

invul l ing geeft aan z i jn rol a ls stadsbouwmeester, bi j  welke on derwerpen hi j  

betrokken is geweest en waar naar zi jn mening verb eteringen in de kwal iteitsketen 

doorgevoerd kunnen worden. Op zi jn in it iat ief is de discussie gestart over het 

inste l len van één adviserend gremium inzake ruimtel i jke kwaliteit .  

 

In 2012 is de rol van stadsbouwmeester geëvalueerd. Daaruit kwam onder andere 

naar voren dat er behoefte bestond om meer in te zetten op afstemming, 

begeleid ing en overleg in de vroege fases van planontwikkeling. Immers borging van 

kwal iteit  en aanpassingen –  nodig voor verbetering van de kwal ite it  –  zi jn vroeg in 

het ontwikkelingsproces makkel i jker te real iseren en ook tegen lagere kosten.  

Het init iat ie f van de stadsbouwmeester is betrokken bi j  de u itwerking voor 

versterking van de kwalite itsketen en heeft gele id tot het voorstel  voor het 

inste l len van een Kwal iteit skamer en een aangepaste werkwijze.  

Daarnaast is de Welstandsnota herzien.  Daarmee werd het oude systeem met 66 

gebieden met veel specif ieke gebieds- en architectuurcriteria vervangen door een 

systeem met a lgemene criteria op drie  niveaus: welstandsluw, g lobaal 

welstandsniveau en bi jzonder welstandsniveau.  

 

De Kwal ite itskamer 

Het doel van de Kwal i teitskamer is om aanbevel ingen te geven inzake de 

ruimtel i jke kwal iteit  b i j  ontwikkel ingen in / plannen voor de openbare ruimte , 

beleids- en gebiedskaders, ruimtel i jke plannen,  en ook om gedurende een 

planontwikkelingsproces in open overleg tot kwal iteitsverbetering te komen.  De 

Kwalite itskamer heeft hiermee een st imulerende rol .  
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Belangri jke randvoorwaarde bi j  de uitwerking was dat het juridisch onderscheid in 

advisering vanuit de rollen tot uit ing kwam. Immers  de advisering vanuit de rollen 

stadsbouwmeester en Kwalite itskamer betreffen  in jur idische z in het doen van 

aanbevelingen. Het is niet verpl icht om daar opvolg ing aan te geven.  

 

De Commissie voor Welstand en Monumenten  

Als laatste opmaat naar de aanvraag om omgev ingsvergunning kan een concreet 

uitgewerkt (bouw)plan voor vooroverl eg bi j  de Commissie voor Welstand worden 

geagendeerd. De commissie geeft dan een informeel advies aan de aanvrager in 

relat ie tot de bestuursrechtel i jke toetsingscriteria. Op die  manier kan een 

aanvrager een laatste check doen of het pla n op het gebied van welstand en 

monumenten vergunbaar is.  

De Commissie voor Welstand en Monumenten geeft tot s lot bi j  een aanvraag 

omgevingsvergunning een onafhankeli jk , formeel  advies aan het college van B&W 

voor de toets of het p lan voldoet aan de geldende (redel i jke) eisen voor welstand 

en eisen in de wet- en regelgeving voor monumenten. Dit formele advies heeft een 

bestuursrechtel i jke status en het col lege kan s lechts op grond van een beperkt 

aantal argumenten afwijken van het formele advies.  

Bi j  de beeldvorming over het  plan kan ter in format ie worden aangegeven wat i s 

gedaan met uitgebrachte aanbevelingen van de Kwalite itskamer, maar de 

Commissie voor Welstand en Monumenten  toetst voor het formele advies 

vervolgens onafhanke l i jk aan de relevante, bestuursrechtel i jke criteria.  

 

Bezett ing en rol len 

In de Kwaliteitskamer hebben zowel de leden van de Commissie voor Welstand en 

Monumenten a ls de stadsbouwmeester zitt ing. Tevens werd aan de Kwal iteitskamer 

een landschapsarchitect toegevoegd. Verschi l  met de Commissie is dat  de leden 

van de Commissie op persoonl i jke t itel z itt ing  hebben in de kamer en niet als 

Commissie. Op deze manier is jurid isch geborgd dat Kwa lite itskamer ten opzichte 

van de Commissie voor Welstand en Monumenten een onafhankeli jke, st imulerende 

rol kan spelen. De voorzitter van de Commissie voor Welstand e n Monumenten is 

in de prakti jk ook voorzitter van de Kwalite itskamer geworden. Formeel was de 

stadsbouwmeester voorzitter , echter dat voorzitterschap stond op gespannen voet 

staat met zi jn onafhankeli jke  posit ie en vri je rol .  Hij heeft daarom het 

voorzitterschap overgedragen en maakt verder geen gebruik van z i jn posit ie in de  

Kwalite itskamer. De stadsbouwmeester heeft de rol genomen om  init iat iefnemers 

te assisteren vroeg in het proces met het bepalen van het ambit ieniveau en 

(on)gevraagd aanbevel ingen te geven bi j  de select ie  van een geschikte architect en 

planuitwerkingen.  

De accounthouder van het plan (project le ider, of een andere gemeentel i jke 

medewerker) moet er zorg voor dragen dat de Kwalite itskamer op de juiste 

momenten aanbevel ingen kan geven. In de prakti jk verloopt di t echter minder 

eenduid ig .  
 

Dit voorstel is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en 

wordt s indsdien toegepast .  
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Figuur 1: De huid ige kwal iteitsketen:  
 

 

 

 

 

 

 

 

     Stadsbouwmeester         Kwal i te i tskamer    Commiss ie W els tand en  

     Adviesro l :  aanbevel ingen       Adviesro l :  aanbevel ingen  Monumenten  

Toetsende ro l  

          

 

De kwal iteitsketen lean 

In 2015 is de opdracht verstrekt om de kwal iteitsketen lean in te r ichten. Doel 

was een zo goed mogeli jk werkende kwalite itsketen te hebben voor 

init iat ie fnemers en gemeente (ambtenaren en bestuur). Dat betekent een 

kwal iteitsketen die transparant, helder,  integraal (voor al le p lannen waar 

ruimtel i jke kwal iteit  een issue is) en eff iciënt is én aanslu it op (nieuwe) wetgeving.  

 

Naar aanle iding van de opdracht is geanalyseerd hoe de kwal iteitsketen 

functioneert. Ook is gekeken naar de gewenste inr ichting van de kwal iteitsketen, 

met het oog op de huidige en de nieuwe wetgev ing, met name de Omgevingswet.  

Daarbi j  is het voorstel  meegenomen van de voorz itter en leden van de Commissie 

voor Welstand en Monumenten en de Kwali teitskamer van mei 2017 om 

verbeteringen door te voeren in de werkproces sen. Tevens z i jn de observat ies 

meegenomen bi j  werkbezoeken aan andere gemeenten met versch i l lend ingerichte 

kwal iteitsketens.  

 

Voorstel voor één Adviescommissie  voor Ruimteli jke Kwal ite it 

De analyse heeft geleid tot het opstel len van een voorstel tot het inste l len van één 

Adviescommissie voor Ruimteli jke Kwal iteit  waarin de rol len van de huidig e 

Kwalite itskamer (st imuleren) en Commis sie voor Welstand en Monumenten 

(toetsen) worden ondergebracht, maar nog steeds onafhankel i jk van elkaar worden 

uitgevoerd. Deze rollen wijzigen niet , maar  worden wel scherper uit elkaar 

gehaald : De st imulerende rol (aanbevelingen voor verhoging van de ruimtel i jke 

kwal iteit) geldt voor ruimtel i jke kwalite it  bi j  ontw ikkelingen in / p lannen voor de 

openbare ruimte, bele ids - en gebiedskaders,  ruimtel i jke plannen en om gedurende 

een planontwikkel ingsproces tot op het niveau van stedenbouwkundige inpassing.  

De Adviescommissie gaat in deze st imulerende rol u it van de ambit ies van de  stad 

om de samenhang en continuïte it te borgen. Het  vragen van aanbevelingen is 

daarom –  zeker als de gemeente zel f  is betrokken of  in it iat iefnemer is –  niet 

facultat ief ,  maar een vast onderdeel in het proces voor  kader- ,  beleids- en 

planvorming.  Zodra een plan concreter wordt uitgewerkt  in een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning,  heeft de Adviescommissie voor Ruimtel i jke Kwalite it  geen 

st imulerende rol meer. Wel  kan in het kader van de onafhankel i jke, toetsende rol 

in de vorm van vooroverleg informeel  advies worden gevraagd of het verder 

uitgewerkte plan voldoet aan de geldende  (bestuursrechtel i jke) toetsingscriteria 

voor welstand en monumenten.  
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Tot slot heeft de Adviescommis sie voor Ruimteli jke Kwal iteit  vanuit de  

onafhankeli jke,  toetsende rol de bevoegdhe id om bij (een plan dat leidt tot) een 

aanvraag omgevingsvergunning het col lege van B&W formeel advies  te geven of dat 

voldoet aan de geldende (bestuursrechtel i jke) toe tsingscriteria voor welstand en 

monumenten.  

Belangri jk is dat agendering van plannen voo r de st imulerende rol of de toetsende 

rol van de Adviescommissie al leen kan gebeuren door een gemeentel i jke 

accounthouder, b i jvoorbeeld een stedenbouwkundige of een project leider.  

 

De stadsbouwmeester heeft in het voorstel geen posit ie in de Adviescommissi e 

voor Ruimteli jke Kwal iteit .  Daarmee is er direct duidel i jkheid over de 

posit ionering van de stadsbouwmeester ten opzichte van de Adviescom missie 

Ruimteli jke Kwaliteit  en kan de stadsbouwmeester z ich richten op een vri je , 

souff lerende, en st imulerende rol  om de ruimtel i jke en architectonische kwal iteit  

van Delft  naar hoger n iveau te brengen en te houden. Het (on)gevraagd geven van 

aanbevelingen over ruimtel i jke en architectonisch e kwal iteit  en architectenkeuze 

kunnen hier nog steeds deel van uitmaken.  

De accounthouder (stedenbouwkundige of project le ider) zorgt ervoor dat de 

Adviescommissie voor Ruimteli jke Kwal iteit  (ARK) in de st imulerende rol op de 

juiste momenten aanbevel ingen kan geven.  

Het onderl iggende werkproces is herontworpen en wordt volgens het lean-

principe ingericht en steeds verder verbeterd.  
 

Figuur 2: Voorstel  Adviescommissie Ruimtel i jke Kwalite it :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Stadsbouwmeester        ARK          ARK  

    Adviesro l :  aanbevel ingen        Adviesro l :  aanbevel ingen      Toe tsende ro l :  Wels tand en 

       Monumenten  

 

 

  

  



9 
 

4. Nadere verkenning en beoordeling van de kwaliteitsketen  
 

Het navolgende bevat de meningen van actoren over de kwalite itsketen en gaat in 

op de effecten van relevante ontwikkelingen voor de kwal iteitsketen. Beide geven 

een goed beeld voor de gewenste inricht ing en ontwikkeling van de 

kwal iteitsketen. Het voorstel voor het inste l len van de Adviescommissie 

Ruimteli jke Kwaliteit  moet daar voldoende op inspelen.  

 

Conclusies u it interviews 

Een analyse van de uitkomsten van de interviews (opgenomen in bi j lage 1) levert 

voor de kwal iteitsketen als geheel  de conclusie op dat de keten van toepassing zou 

moeten zi jn vanuit de context van de opgave van  de stad. Betrokkenen kennen de 

afzonderl i jke rol len in de kwal iteitsketen en ervar en die als nutt ig . Het is echter 

nu niet duidel i jk hoe die rol len zich tot elkaa r verhouden en wanneer ze van 

toepassing z i jn en waar, bi j  wie, op welk moment een advies gevraagd moet 

worden. Ook bestaat onduidel i jkheid over de sta tus van adviezen door de gehele 

keten en hoe die z ich tot elkaar verhouden (wanneer wordt getoetst?) .  Aan  de 

voorkant is niet a lt i jd duidel i jkheid over kaders,  voorwaarden en uitgangspunten. 

Het bl i jkt dat er niet alt i jd sprake is van begele iding van in it iat iefnemers, van 

eerste contact tot en met de vergunningverlening. Ui t de gesprekken bl i jkt dat niet 

bekend is of de kwal iteit  van het funct ioneren van keten bewaakt wordt . Verder 

geven betrokkenen aan dat de eigenstandige advise ring door de Kwal iteitskamer en 

de Commissie voor Welstand en Monumenten wordt beïnvloed door de 

stadsbouwmeester.  

 

Als het gaat om de stadsbouwmeester is de conclusie van de geïnterviewden dat 

deze rol een toegevoegde waarde heeft voor de real isat ie van de ambit ies voor 

ruimtel i jke en architectonische kwalite it .  Deze rol moet voor nu behouden bl i jven 

en de invul l ing van de rol en de rolverdel in g met stedenbouwkundigen moeten 

nader bepaald worden. Het bl i jkt dat de onafh ankeli jkheid, de reikwijdte, de 

toepassing en personele invul l ing van  de rol van de stadsbouwmeester van invloed 

zi jn op het eigenstandig adviseren door de Kwal iteitskamer en de Commissie voor 

Welstand en Monumenten.  De sturingsrelat ie tussen raad en stadsbouwmeester, 

tussen directeur Ruimte & Economie en stadsbouwmeester én tussen raad en 

directeur Ruimte & Economie bl i jken onduidel i jk. De geïnterviewde leden van de 

raadscommissie ruimte en verkeer gaven aan dat zi j  een behoefte voelen om meer 

betrokken te worden bi j  de toepassing van de rol  van de stadsbouwmeester en het 

functioneren van de stadsbouwmeester. Over het wat en hoe wil len zi j  nader van 

gedachten wisselen. Ten slotte wordt vastgesteld dat het advies van de 

stadsbouwmeester geen formele status ( is aanbeveling) heeft ,  en daarvan af kan 

wijken. Er is geen behoefte  gebleken om deze status te wijzigen.  

 

In reactie op het geconcludeerde over de sturingsrelat ie heeft  de 

stadsbouwmeester aangegeven dat in z i jn opt iek er geen sprake is van een 

sturingsrelat ie . Hij is van mening dat het een ona fhankeli jke en vri je rol betreft 

waar hi j  zich één keer per jaar, conform afspraak, over de uitvoering 

verantwoordt.  

Verder geeft  de stadsbouwmeester aan dat hi j  regelmat ig een gesprek heeft met de  

directeur Ruimte en Economie over praktische zaken zonder dat het gesprek het  

karakter van verantwoording heeft .  
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De conclusie voor de st imulerende rol van de Kwalite itskamer is dat de posit ie  van 

die rol ,  de rolverdeling, de roluitvoering, de werkwijze, de  vergaderorde en de 
status van de aanbevel ingen voor externen het minst duide l i jk zi jn ten opzichte van 
die van de stadsbouwmeester en de Commissie voor  Welstand en Monumenten. 

Voor externen is het onduidel i jk wanneer en hoe zi j  om  aanbevelingen kunnen of 
moeten vragen en ook of er consequenties z i jn bi j  het  niet opvolgen van de 
uitgebrachte aanbevelingen. Als de aanbevel ingen worden  gegeven,  heeft dit voor 

externen toegevoegde waarde en zi j  vinden dat dit daarom behouden moet bl i jven. 
Er komt een wens naar voren om het technisch  voorzitterschap te bevorderen en 
het onafhankeli jk geven van aanbevelingen door de Kwaliteitskamer te verbeteren.  

 

De interviews maken duidel i jk dat bekend is dat de Commissie voor Welstand en 

Monumenten een formeel toetsende rol heeft .  De commissie brengt advies uit en  

heeft een toegevoegde waarde in de real isat ie van de ruimtel i jke  

kwal iteitsambit ies. Er is ook hier een wens om het technisch voorzitterschap te  

bevorderen en het e igenstandig adviseren te verbet eren, en daarnaast de kwalite it  

van de uitvoering (procedures) en het functioneren te bewaken en  te borgen .  

 

Conclusies u it analyse van ontwikkelingen  

In de analyse van actuele ontwikkel ingen (z ie ook bi j lage 2) zi jn de introductie van 

de Omgevingswet , de opgave van de stad en  de spelregels uit Delf ts Doen  

meegenomen. 

Om duidel i jkheid te bieden bi j  (burger-) in it iat ieven en andere ontwikkelingen van 

derden moet de gemeente aan de voorkant voor (deel -)gebieden aangeven waar in  

welke mate welk beleid geldt , zodat betref fende part i jen weten waar ze aan toe  

zi jn, waaraan ze moeten voldoen en wat er van ze  verwacht wordt  binnen de eigen 

rol len en verantwoordeli jkheden. De gemeente geeft  daarbi j  aan of  en welke rol len 

zi j  za l en op verzoek kan vervullen, welke processen en procedures doorlopen  

moeten worden en –  speci f iek voor dit onderwerp –  op welk moment 

aanbevelingen en adviezen kunnen of moeten worden gevraagd binnen de 

kwal iteitsketen.  

Voorwaarde is dat uitvoering wordt gegeven aan  het part icipat ieproces conform 

Delfts Doen. Hierbi j  is van belang dat de Adviescommissie voor Ruimtel i jke 

Kwalite it  op de juiste wijze en op het juiste  moment wordt betrokken in haar 

st imulerende rol .  

 
De verwachting is dat de kwaliteitsambit ies bi j  een prioritaire gebiedsontwikkel ing 

hoger zul len l iggen dan die op basis van het geldende welstandsbeleid (redel i jke 
eisen van welstand) kunnen worden afgedwongen. De gemeente en init iat iefnemers 
wil len dan vanuit een gezamenli jk belang d it  hogere ambit ieniveau op het vlak van 

ruimtel i jke en architectonische kwalite it  real iseren.  

Vanuit het perspect ief  van  ef fect ieve en kwalitat ief  goede gebiedsontwikkelin g is 

het wensel i jk om te werken met de functie van een supervisor, vergel i jkbaar met 

de Spoorzone waar een supervisor act ief is binnen de organisat ie van de 

gebiedsontwikkeling Nieuw Delft .  Voor de rol van de supervisor z i jn de volgende 

vragen gesteld :  

  Kan de supervisor ook de rol stadsbouwmeester vervullen?  

  Is het mogeli jk om de bevoegdheid voor het formele welstandsadvies aan  het 

college van B&W over te dragen aan een supervisor.  

Op deze vragen wordt in hoofdstuk 5 ingegaan.  
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Tot s lot 

In hoofdstuk 3 is het voorstel voor het inste l len van de Adviescommissie voor 

Ruimteli jke Kwaliteit  op hoofdl i jnen beschreven. Met dit voorstel  wordt  

voorgesorteerd op de Omgevingswet en ingespeeld op de opgave van de stad en de  

spelregels uit Delfts  Doen.  

 

De resultaten van de interviews onderschri jven nut en noodzaak om de 

kwal iteitsketen te reorganiseren door één Adviescommissie voor Ruimteli jke 

Kwal ite it  in te ste l len en de ondersteunende  werkprocessen op basis van het  

leanprincipe te herontwerpen en in te richten. Het  voorstel speelt  grotendeels in 

op de gesignaleerde problematiek en le idt b i j  uitvoering tot de noodzakeli jke  

verbeteringen. De wensen van geïnterviewden komen overeen met de  

verbeteringen die zi jn opgenomen in het voorstel .  

 

Expliciete aandachtspunten bi j  de besluitvorming, implementat ie en toepassing van 

dit voorstel zi jn de volgende.  

1.  De rol van de stadsbouwmeester is van toeg evoegde waarde voor real isering 

van vooral de architectonische kwal iteitsambit ie s: de rol moet voor nu in stand 

bl i jven. De in het voorstel opgenomen reikwijdte van de rol van de 

stadsbouwmeester moet expliciet besproken worden met de raad.  

2.  De sturingsrelat ie tussen raad en stadsbouwmeeste r, tussen directeur Ruimte 

en Economie en stadsbouwmeester en tu ssen raad en die d irecteur moet 

opnieuw worden afgesproken. Dit is relevant voor de posit ionering van de 

stadsbouwmeester in de kwaliteitsketen en  ten opzichte van de ambtel i jke 

organisat ie.  

3.  De rolverdel ing met de stedenbouwkundige moet verduidel i jkt worden en het 

samenspel daarin met de stadsbouwmeester.  

4.  Bij priorita ire gebiedsontwikkelingen kan gewerkt gaan worden met een 

supervisor. B i j  een toepassing van de rol supervisor moet vooraf de 

rolverdeling en – invul l ing met stadbouwmeester en stedenbouwkundige 

expliciet bepaald zi jn.  

5.  Periodieke (zelf)evaluat ie van het functione ren van de Adviescommissie voor 

Ruimteli jke Kwaliteit  moet concreet worden geregeld, waarbi j  de 

onafhankeli jke posit ie van de Adviescommissie een randvoorwaarde is .  

6.  Het voorzitterschap van de Adviescommissie voor Ruimteli jke Kwalite it  moet 

zich richten op de rol van technisch voor zitter met goede kennis van het 

vakgebied en inhoud ( l id van de Adviescommissie) .  
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5. Naar een toekomstbestendige kwaliteitsketen  
 

Dit hoofdstuk gaat explic iet in op de gevolgen van de uitkomsten uit hoofdstuk 4 

en de zes genoemde aandachtspunten.  De basis : een stadsbouwmeester met één 

Adviescommissie voor  Ruimteli jke Kwal iteit  (aandachtspunt 1 , 5 en 6) . 

De basis voor de inrichting van de kwal iteitsketen is uitgebreid beschreven in 

hoofdstuk 3 . De hoofdl i jnen worden hier herhaald:  

  De vri je , souff lerende en st imulerende rol  van de stadsbouwmeester bl i j ft  

ongewi jz igd, maar wordt nu volledig vr i j  en onafhankeli jk geposit ioneerd.  

  De Adviescommissie voor Ruimtel i jke Kwalit eit  vervangt de Kwaliteitskamer en 

de Commissie voor Welstand en Monumenten, waarbi j  de st imulerende rol en 

de toetsende rol str ikt gescheiden worden gehouden. De stadsbouwmeester 

heeft geen posit ie in deze Adviescommissi e. Agendapunten worden door een 

gemeentel i jke accounthouder op het juiste moment aangedragen.  

 

Met de Adviescommissie kan een concreet voorstel worden gemaakt hoe met  

behulp van periodieke (zelf)evaluat ie goed de vinger aan de pols wordt gehouden  

over het eigen functioneren.  

 

Hieronder volgt verder de uitwerking van de genoemde aandachtspunten aan het  

einde van hoofdstuk 4 . 

 

De rol van de stedenbouwkundige (aandachtspunt 3) 

De rolvervull ing door de stadsbouwmeester geeft een overlap met  de 

taakuitvoering door een stedenbouwkundige. Deze overlap betreft  de 

kwal iteitsaspecten bi j  ruimtel i jke ontwikkelingen.  In de prakti jk richt de 

stadsbouwmeester z ich niet al leen op de architectonische kwal iteitsaspecten maar 

ook op ruimtel i jke kwalite itsaspecten , terwi j l  dit  vooral het domein is van een 

stedenbouwkundige .  

Om duidel i jkheid te bieden zal voortaan de stadsbouwmeester vanuit de 

onafhankeli jke posit ie met een vri je rol aanbevel ingen doen die gericht z i jn op de 

architectonische kwali teit  stadsbreed en zal de stedenb ouwkundige zich richten op  

de ruimtel i jke kwal iteitsaspecten.  

 

Een stedenbouwkundige  def inieert de kwal iteiten voor de omgeving (ambit ies , 

gebruik , functioneel ontwerp , inrichting open ruimte , s ituering bouwvlakken, 

dichtheden, massa en versch i jningsvorm bebouwing) .  

Dit gebeurt in het kader van ruimtel i jke ontwikkelingen, uitwerkingen, p lannen  van 

de gemeente en zo nodig bi j  in it iat ieven, p lanuitwerkingsprocessen van derden of 

bi j  een (concept-)aanvraag van een omgevingsvergunning . De stedenbouwkundige 

ziet daarbi j  toe op de samenhang, integral ite it  en k walite it  van de ruimtel i jke 

kwal iteit  en inhoud, draagt zorg voor de afstemming  over de inhoud, biedt zo 

nodig inhoudel i jke begeleid ing en adviseert .  De stedenbouwkundige vervult dan 

ook verschi l lende rol len, onder andere die van netwerker, beleidsmaker, adviseur, 

inhoudeli jk coördinator, accounthouder, project l id.  

 

Bi j  een init iat ie f van derden kan een stedenbouwkundige fungeren als 

accounthouder die zorgdraagt voor interne afstemming , afstemming met de 

Adviescommissie Ruimteli jke Kwal iteit  en verdere begele iding van dat init iat ie f .  
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Een stedenbouwkundige kan ook op verzoek adviseren aan een ander e 

accounthouder en daarbi j  de interne afstemming en afstemming met de 

Adviescommissie Ruimteli jke Kwal iteit  verzorgen.  

 

Bi j  (regul iere) gebiedsontwikkelingen hande lt een stedenbouwkundige van de 

gemeente in de rol van project l id, inhoudel i jk coördinator, of adviseur in opdracht 

van de project le ider a l  dan niet in samenwerking met een stedenbouwkundige en/of 

architecten van een externe part i j .  Desgewenst kan de stedenbouwkundige in 

opdracht van de project leider zorgdragen voor de interne afstemming en/of 

afstemming met de Adviescommissie Ruimtel i jke Kwalite it .  

 

Als de Omgevingswet in werking is,  komt bi j  ruimtel i jke ontwikkel ingen het accent  

te l iggen op loslaten, co-creatie, fac i l iteren en begeleiden. Om goed uitvoering te 

kunnen geven aan de spelregels van Delfts Doen is  het van belang om duidel i jk te 

hebben in welke gebieden welk ru imtel i jke ambit ieniveau geldt .  Immers 

init iat ie fnemers moeten vooraf weten waar z e rekening mee moeten houden en 

wat ze van de gemeente kunnen verwachten.  D it betekent ook dat de gemeente 

aan de voorkant van zo’n ontwikkel ing, zo nodig in overleg met ee n 

init iat ie fnemer, moet bepalen welke rol z i j  daarbi j  in wil nemen.  

Afhankel i jk van het belang van de gemeente en de  overeengekomen rol daarbi j  

moet worden bepaald wat de benodigde rol/ inzet van een stedenbouwkundige en 

andere relevante bele idsadviseurs van de gemeente is.  

 

De supervisor b i j  pr ioritaire gebiedsontwikkelingen (aandachtpunt  4) 

Een supervisor , zoals is aangegeven in hoofdstuk 5 , is verantwoordeli jk voor en 

voert regie op het nader bepalen, concretiseren en real iseren van ruimtel i jke en 

architectonische kwali teitsambit ies . Betekent ook dat de supervisor er op toeziet 

dat die ambit ies tot uit ing komen bi j  de uitwerking in de uit te voeren projecten in 

dat gebied. De supervisor is  dan gedurende het gehele planproces van die 

gebiedsontwikkeling act ief .  

 

In het kader van het opstel len van een anterieure overeenkomst moet worden 

bepaald of , welke en in welke mate kwaliteitskaders beschikbaar z i jn. Als er geen 

(geschikte) kaders beschikbaar z i jn , dan moet in die overeenkomst opgenomen zi jn  

hoe en door wie die worden opgesteld. Dit dient dan als vertrekpunt voor het 

gebiedsmanagement  van zo’n priorita ire gebiedsontwikkeling .  Op basis daarvan 

moet in overleg met de supervisor de rol en inzet van de gemeentel i jk 

stedenbouwkundige worden bepaald. De stedenbouwkundige kan deelnemen aan 

het opstel len en/of uitwerken van zo’n  kader. Een supervisor heeft  daarover 

afstemming met de Adviescommissie Ruimtel i jke Kwalite it  (dit kan gedelegeerd 

worden aan een stedenbouwkundige) .  

Bi j  de verdere ontwikkeling en uitvoering van specif ieke projecten in een gebied 

zal door een project le ider in overleg met de supervisor  bepaald moeten worden of 

en welke rol en inzet een gemeentel i jk stedenbouwkundige in een project heeft .  

Als de stedenbouwkundige een rol heeft in een project ka n deze in overleg met en 

eventueel in opdracht van een project leider de afstemming met de 

Adviescommissie Ruimteli jke Kwal iteit  verzorgen. Op die wijze wordt de 

Adviescommissie Ruimteli jke Kwal iteit  in staat gesteld  om haar st imulerende rol te 

vervul len . Voor de stadsbouwmeester geldt dat die vanuit zi jn onafhankeli jke 

posit ie en vri je rol te al len t i jde (on-)gevraagd aanbevelingen kan doen.  
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In hoofdstuk 4 kwam de vraag naar voren dat als er sprake zou z i jn van toepassing  

van de rol supervisor of deze ook de bevoegdheid zou kunnen verkri jgen voor het  

doen van de welstandstoets. Essentie b i j  de welstandstoets is dat deze berust op  

een onafhankel i jk en transparant tot stand gekomen advies. Een supervisor dient  

meerdere belangen vanuit de gebiedsontwikkeling en is het gehele  

planontwikkelingsproces betrokken vanuit die belangen. Dat kan niet worden  

gecombineerd met een onafhankel i jke adviesrol aan het col lege van B&W en  

daarom kan de supervisor d ie bevoegdheid n iet kri jgen.  

 

Figuur 4: De nieuw in te richten kwaliteitsketen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stadsbouwmeeste r      ARK         ARK 

 Advies ro l :  aanbevel ingen    Adviesro l :  aanbevel ingen      Toetsende ro l :  W els tand 

            en Monumenten  

   Supervisor  act ie f  b i j  een         

   pr ior i ta i re  gebiedsontwikke l ing  

 

Vervul l ing van rol stadsbouwmeester door meerdere personen (aandachtspunt 4) 

Andere vraag d ie naar voren kwam is of de rol van de stadsbouwmeester kan 

worden samengevoegd met de rol van supervisor.  

 

Consequentie is dat iedere supervisor de rol  van stadsbouwmeester za l vervul len 

voor het e igen gebied.  Feitel i jk is er dan geen sprake van een onafhankeli jke 

posit ie. Een supervisor heeft geen vri je rol ,  maar wel een duidel i jke rol a ls 

belangenbehart iger in een prioritaire gebiedsontwikkel ing.  

In bestaande/overige gebieden zou de rol van stadsbouwmeester door de 

Adviescommissie voor Ruimteli jke Kwal iteit  uitgevoerd moeten worden naast  de 

st imulerende en toetsende rol van die commissie voor de gehele stad . De 

commissie kan geen aanbeveling doen bi j  een architectenkeuze, vanwege de 

onafhankeli jkheidseis die geldt bi j  de uitvoering van haar toetsende rol.  

Bi j  vraagstukken die verder reiken dan het “eigen” gebied  (gebiedsoverst i jgend)  

ontstaat  de vraag wie de rol van stadsbouwmeester dan moet vervullen. Dit zou de 

Adviescommissie voor Ruimteli jke Kwal iteit  kunnen zi jn, een  primus inter pares, of 

al le supervisoren bi j  e lkaar samen met de Adviescommissie  voor Ruimteli jke 

Kwalite it  voor een vol ledige dekk ing van de stad. In dat laatste geval zou het om 

minimaal 2 en maximaal 13 personen kunnen gaan, de  Adviescommissie n iet 

meegerekend. Deze personen zul len dan via een gezamenli jk e visie –  of door 

afstemming te hebben over een te geven advies –  uitvoering moeten geven aan de 

rol stadsbouwmeester. De vraag is wie dan de primus inter  pares of de woord- /  
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penvoerder voor de “stadsbouwmeestergroep” zal zi jn. Door wie en op welke 

wijze wordt de vri je rol vervuld?  

 

Combinat ie van de rol  van stadsbouwmeester met die van supervisor  is n iet 

mogeli jk , omdat de onafhankel i jke posit ie en vri je  rol in het geding  komen. 

Daarnaast is invul l ing van de rol door meerdere personen  niet pragmat isch.  

 

Figuur 5 : De kwalite itsketen; en de rol stadsbouwmeester gecombineerd en 

ingevuld door meerdere personen  

 

 

 

                  ARK 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

                                                                  SV in  pr ior i ta i r  gebied   

 

 Rol  SBM samen-     Adviser ing     Wels tand en Monumenten  

 gevoegd met      Adviesro l  ARK in  over ige    Toetsende ro l  ARK  

 ro l  supervisor  (SV)     gebieden     a l le  gebieden  

   SV b i j  pr ior i ta i re  gebieds -  

   ontwikkel ingen d ie  afs temt  

   met  ARK 

 

Posit ionering, sturing en f inanciering (aandachtspunt 3)  

Adviescommissie voor Ruimteli jke Kwal i teit   

In de huid ige si tuat ie neemt de gemeenteraad het besluit tot benoeming van de rol  

en invul l ing van de stadsbouwmeester en de voorzitter en leden van de  

Kwalite itskamer en van de Commissie voor Welstand en Monumenten. Dit zal voor  

de Adviescommissie voor Ruimtel i jke Kwaliteit  hetzelfde zi jn.  

 

De relat ie opdrachtgever-opdrachtnemer voor de Adviescommissie voor  

Ruimteli jke Kwaliteit  is de volgende:  

  De raad is bestuurl i jk opdrachtgever aan het  college dat dan bestuurl i jk  

opdrachtnemer is.  

  Het college is bestuurl i jk opdrachtgever aan directeur Samenleving en  

Vei l igheid die opdrachtnemer is.  

  De directeur Samenleving en Veil igheid is ambtel i jk opdracht gever voor de 

Adviescommissie (opvolger van de Kwal iteitskamer en de Commissie voor  

Welstand en Monumenten).  

 

In deze l i jn bereidt de ambtel i jke organisat ie voorstel len voor inzake een (her-) 

benoeming, vorm van een gremium en jurid isch kader. Deze voorstel len worden via  

directeur Samenleving en Veil igheid, col lege en betref fende raadscommissie ter  

besluitvorming voorgelegd aan de raad.  
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De dekking voor de f inancier ing van de toetsende rol kan plaatsv inden via de  
legesopbrengsten uit vooroverleg en aanvragen voor omgevingsvergunningen.  In de 

huidige s ituat ie wordt de commissie voor Welstand en Monumenten uit de 

legesopbrengsten gedekt (2017: prognose kosten € 77.689).  

De kosten voor de st imulerende rol (nu de Kwalite itskamer) mogen niet worden 

gedekt u it legesbaten. Verwachting is dat de kosten van deze rol bi j  structurele 

invul l ing c irca €30.000 per jaar bedragen. De kos ten voor de landschapsarchitect 

bedragen circa €5.000 per jaar. In de huidige situat ie vindt dekking van deze 

kosten plaats vanuit budgetten voor gebiedsontwikkelin gen  en ontwikkeling van de 

stad a ls geheel. Het l igt voor de hand deze dekkingswi jze structureel op te nemen 

en de dekking over te dragen aan betref fend organisat ieonderdeel  (cluster Ruimte 

en Economie) .  

 

De Adviescommissie verantwoordt z ich via een jaarverslag. Het functioneren van  

die commissie wordt gevolgd en begele id door de ambtel i jke organisat ie , die ook  

periodiek overleg heeft met die Adviescommissie .  

 

De stadsbouwmeester  

Voor de stadsbouwmeester wijkt de s ituat ie af :  

  De relat ie opdrachtgever-opdrachtnemer is in principe de volgende:  

  De raad is bestuurl i jk opdrachtgever aan de stadsbouwmeester, d ie  

opdrachtnemer is.  

  Het col lege heeft geen rol .  

  De directeur Ruimte & Economie fungeert als ambtel i jke gesprekspartner en  

maakt afspraken over inzet , prestat ies en middelen, zonder (een deel van) de  

opdrachtgeversrol over te nemen.  

  De directeur Ruimte & Economie ondersteunt de raad voor bestuurl i jke 

besluitvorming en contractvorming.  

  De stadsbouwmeester legt rechtstreeks verantwoording af aan de raad.  

 

De ambtel i jke organisat ie stelt advies op voor (her)benoeming en doet het  

voorstel voor uitvoeringsvorm, werkwijze, functieprof iel en -vereisten. Dit  

voorstel wordt via col lege en commissie Ruimte en Verkeer ter beslu itvorming aan 

de raad voorgelegd.  

 

De dekking voor de f inanciering van de rol van stadsbouwmeester kan gevonden  

worden in de budgetten voor visievorming en ruimtel i jke ontwi kkelingen (stad 

en/of gebied) . In de dekking is in de begrot ing voorzien tot 2019. Voor vervolg na 

2018 moet dekking in de begroting worden opgenomen ( in ieder geval tot 

inwerkingtreding van de Omgevingswet) . Hiertoe zal een voorstel  worden gedaan 

in het kader van de begrotingsbehandeling 2019.  

  

In de huid ige situat ie is door de geïnterview den leden van de raadscommissie 

Ruimte en Verkeer dat zi j  z ich niet comfortabel voelen met de toepassing van de 

opdrachtgeversrol. Het gaat dan over de wi jze waarop de raad wordt betrokken,  

het aan de voorkant meegeven van afspraken  voor de roluitvoering in het l icht van 

de onafhankeli jke posit ie en de vri je rol van de stadsbouwmeester en de 

afstemming over het  functioneren. Daarnaast vervult de directeur Ruimte en 

Economie de rol van ambtel i jk gesprekspartner zonder dat daar expli ciete 

afspraken over toepassing zi jn gemaakt.  
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De raad zal a ls opdrachtgever eerst voor zichzel f  vanuit de context van vri je en  

onafhankeli jke rol moeten bepalen in welke mate en op welke wi jze hi j  sturing 

wenst te geven bi j  de toepassing van de rol  van stadsbouwmeester.  

 

Wat de posit ionering en sturing betreft inzake de rol van stadsbouwmeester zi jn  

er de volgende mogeli jkheden.  

1.  De raad kan als opdrachtgever fungeren van een stadsbouwmeester,  

vergel i jkbaar met de functie van gri f f ier . Vanuit de werkgeverscommissie van de  

raad vindt dan afhankeli jk van de uitkomsten van de te voeren discussie binnen  

de raad de wi jze en mate van sturing plaats met mogeli jk een beoordel ings –  en 

functioneringswijze  plaats . Om dit op een goede wijze te laten verlopen, is het  

raadzaam dat aan de voorkant afspraken worden gemaakt hoe met elkaar om te  

gaan. De stadsbouwmeester heeft dan een volledig vri je rol en bepaalt zel f  de   

 wijze van samenwerking met de ambtel i jke  organisat ie.  

2.  Het posit ioneren van de stadsbouwmeester binnen de ambtel i jke organisat ie  

onder de directeur Ruimte en Economie is gezien het domein van dat onderdeel  

logisch. In dat geval is  de directeur ambtel i jk opdrachtgever in de vol le breedte 

en zal dan ook de uitvoering van de rol en het functioneren beoordelen.  

3.  Voor de samenwerking binnen de keten zou dit een goede opt ie z i jn. Nadeel  

kan z i jn dat de onafhankeli jke en vri je adviesrol van de stadsbouwmeester in  

het geding komt,  met name in relat ie tot  (prioritaire) gebiedsontwikkelingen.  

Plaatsing in de organisat ie wordt ontraden. Om de onafhankel i jke posit ie en 

vri je rol te kunnen waarborgen, kan de directeur Ruimte en Economie in 

opdracht van en namens de werkgeverscommissie van de raad de 

opdrachtgeversrol vervul len.  

 

De supervisor  

De supervisor is geposit ioneerd onder de directeur Ruimte en Economie in het  

kader van de priorita ire gebiedsontwikkelingen. Aanstel l ing v indt plaats door het 

gebiedsmanagement en de dekking van de kosten zal p laats moeten vinden uit de 

betref fende exploitat ies.  
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6. Conclusies en aanbevelingen 
 

Conclusies 

De conclusie is dat het voorstel tot het instel len van de Adviescommissie 

Ruimteli jke Kwaliteit  met stadsbouwmeester  ( f iguur 4) een goede oplossing biedt 

voor de gesignaleerde problemen die u it de evaluat ie in h et kader van de 

kwal iteitsketen lean naar voren kwamen en die ook uit de inte rviews naar voren 

zi jn gekomen. Tevens wordt met dit voorstel goed ingespeeld op de 

ontwikkelingen die gaande zi jn. De posit ie, rolverdel ing en rolinhoud van de rol 

van stadsbouwmeester zi jn met d it voorstel helder.  Immers voorstel is de 

stadsbouwmeester vanuit de onafhankeli jke posit ie met een vri je rol aanbevelingen 

te laten doen die gericht zi jn op de architectonische kwal iteit  stadsbreed en de 

stedenbouwkundige zich te laten richten op de ruimtel i jke kwal iteitsaspecten.  

Verwachting is dat met de uitvoering van dit  voorstel een effect ievere en 

eff iciëntere manier van doen ontstaat , waardoor de afhandeling snel ler zal 

verlopen.  

 

Onafhankel i jk van de rol stadsbouwmeester en de Adviescommissie Ruimteli jke 

Kwalite it  is het mogel i jk om de rol van supervisor in priorita ire 

gebiedsontwikkelingen  toe te passen. De supervisor werkt in opdracht van het 

gebiedsmanagement, is  verantwoordel i jk  voor en voert regie op het concretiseren 

en real iseren van ruimtel i jke en architectonische kwalite itsambit ies in een 

speci f iek gebied. Daarbi j  wordt expl ic iet bepaald wat de rol( - len) en inzet van een 

gemeentel i jke stedenbouwkundige zi jn. Daarnaast draagt de supervisor zorg voor 

afstemming met de Adviescommissie Ruimtel i jke Kwalite it  op de ju iste momenten, 

waardoor die Adviescommissie  in posit ie b l i j ft  en uitvoering kan geven aan haar 

st imulerende rol.  

 

Om het samenspel tussen de betrokkenen vanuit  de adviesrol overzichtel i jk te 

houden is het van belang dat aan de voorkant duidel i jke afspraken gemaakt z i jn 

over de toepassing, uitvoering, betrokkenheid, we rkprocessen, werkwijzen, kaders 

enzovoort . Betekent dat er een degel i jk implementat ieplan bi j  het voorstel tot 

inste l len van een Adviescommissie Ruimtel i jke Kwalite it  gevoegd moet worden. 

Hierin zal ook ingegaan moeten worden op de rol ,  - invul l ing , -toepassing en 

betrokkenheid van de stedenbouwkundige  in de kwal iteitsketen .  

 

De rol van stadsbouwmeester moet door één persoon worden vervuld . Het 

invul len van de rol door meerdere personen stuit  op praktische problemen, geeft 

kans op belangverstrengel ing door combinat ie met andere rollen, en  brengt de 

onafhankeli jke posit ie en vri je adviesrol in gevaar.  

 

Op het moment dat de opgaven voor de s tad en de daarmee samenhangende 

ambit ies voor de ruimtel i jke kwaliteit  z i jn geland in de op te ste l len 

Omgevingsvis ie met thema’s en programmering  en het Omgevingsplan is er een 

nieuwe context ontstaan. Als er ervaring op is gedaan met de ingestelde 

Adviescommissie Ruimteli jke Kwal iteit ,  toepassing van de rol supervisor bi j  

prioritaire gebiedsontwikkeling dan  kan bepaald worden of en in welke mate de 

ruimtel i jke en architectonische kwalite itsambit ies in het kader van de opgaven van 

de stad zi jn gereal iseerd en of moet worden doorgegaan met de rol van 

stadsbouwmeester.  
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Aanbevel ingen 

1.  Het rapport heri jking kwal iteitsketen en de rol van de stadsbouwmeester 

vastste l len.  

- De raad middels een separaat voorstel voor te stel len de Adviescommissie 

Ruimteli jke Kwaliteit  in te stel len met behoud van de rol van 

stadsbouwmeester en de mogel i jkheid van een supervisor in een priorita ire 

gebiedsontwikkeling (z ie f iguur 4)  inclusief een implementat ieplan;  

- De raad voor te ste l len de rol van stadsbouwmeester voort te zetten tot 

het moment dat de Omgevingswet in werking is getreden en daarna te 

bepalen of die rol voortgezet moet worden ;  

Voor de dekking zal in het kader van  de begroting 2019 een voorstel 

worden gedaan;  

- De raad voor te ste l len om de rol van stadsbouwmeester door één persoon 

te laten vervul len;  

- De raad voor te ste l len de stadsbouwmeester een vri je adviserende, 

souff lerende en st imulerende rol te geven met de focus op het op een hoger 

niveau brengen en houden van de architectonische kwal iteit  in de stad;  

- De raad te adviseren discussie te voeren ov er de rol van opdrachtgever aan 

de stadsbouwmeester door eerst voor z ichz elf  vanuit de context van vri je 

en onafhankeli jke rol te bepalen in welke  mate en op welke wijze sturing 

gewenst is bi j  de toepassing van de rol  van stadsbouwmeester en op het 

functioneren van de stadsbouwmeester.  

2.  De raad middels bi jgaande raadbrief het rapport heri jk ing kwalite itsketen en de 

rol van de stadsbouwmeester aan te bieden. 

3.  De directeur Ruimte en Economie opdracht te geven de proced ure voor 

aanstel l ing van een stadsbouwmeester voor t e bereiden en na instemming van 

de raad met dit rapport uit te voeren.  

4.  De directeur Samenleving en Veil igheid opdracht te geven het voorstel voor 

het inste l len van een Adviescommissie Ruimteli jke Kwal iteit  a f te ronden te 

voorzien van een implementat ieplan en ter bes luitvorming aan de raad voor te 

leggen.  
- De dekking voor de f inanciering van de toetsende rol v indt plaats via de 

legesopbrengsten uit vooroverleg en aanvragen voor 

omgevingsvergunningen.  

- De kosten voor de st imulerende rol (nu de Kwalite itskamer) mogen niet 

worden gedekt u it legesbaten. Deze kosten (circa € 35.000) worden in 2018 

inc identeel gedekt vanuit de middelen doelstel l ing Aantrekkeli jk Stad 

(Ruimteli jke Ordening). Bi j  de Kadernota wordt een voorstel gedaan voor 

het borgen van dekking tot aan invoering van de Omgevingswet .  
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Bijlage 1 
De uitkomsten van de interviews in kader van de heri jk ing van de  kwal i te i tsketen en de ro l  
van de stadsbouwmeester –  3

e
 kwartaal  2017  

 
 

1 .  De uitkomsten van de gesprekken over de kwal i te i tsketen  

In  de gesprekken met  raads leden,  wethouders,  de s tadsbouwmeester ,  de  landschapsarchi tect ,  

Voorzi t ter ,  leden en admin is t ra t ie  commiss ie W els tand en Monumenten en kwal i te i tskamer,  

d i rect ie ,  management  en  supervisor  OBS, marktpar t i jen,  corporat ie  en medewerkers  en 

le id inggevenden ambte l i jke organisat ie  is  onder  andere  gevraagd naar de bekendheid met  de 

kwal i te i tsketen,  het  func t ioneren daarvan,  de ro l len daar in  en de toepass ing daarvan in  de 

prakt i jk  en naar een  toekomstbeeld.  

In  het  navolgende zi jn  de u i tkomsten beschreven.  

 

De Kwali te i tsketen  

  De ro l len in  de keten  

In  december 2012 is  bes loten per  1  januar i  2013 van s tar t  te  gaan met  de  kwal i te i tsketen.  

De kwal i te i tsketen  bestaat  u i t  de ro l  Stadsbouwmeester  (SBM) en de g remia:  de kwal i te i tskamer  

(KK)  en de Commiss ie Wels tand en Monumenten (CW M).  Al leen de  CWM heef t  een wet te l i jke 

bas is  v ia  de W et Algemene Bepal ingen Omgevingsrecht  (W abo) en de Monumentenwet .  De SBM 

en KK zi jn  door de gemeenteraad ingeste ld  door vasts te l l ing van onder l iggende nota ’s  en de 

benoeming van de SBM en voorzi t ter  en  leden van de Kw al i te i tskamer.  De voorzi t te r  en de leden 

van de KK en  CW M zi jn  dezel fde.  Verschi l  is  dat  de leden op persoonl i jke t i te l  z i t t ing hebben in  

de KK.  Al leen het  advies  van de  CW M is  een adv ies met  een formele s tatus.  

 

Naast  deze kwal i te i tsketen is  er  voor  de  Sp oorzone een apart  p roces afgesproken hoe om te gaan 

met  ru imte l i jke kwal i te i t .  Vanui t  de gebiedsontwikkel ing is  er  een Super Visor  (SV) aanges te ld  d ie  

in  nauwe samenwerk ing met  de SBM ui twerk ing geef t  aan de rea l iser ing van de ambi t ies  voor 

ru imte l i jke kwa l i te i t  in  het  gebied.  Het  gebiedsmanagement  z ie t  daarop toe.  

 

Voor beoordel ing van (g rootschal ige)  ru imte l i jke  (bouw -) in i t ia t ieven is  e r  een in formeel  ambte l i jk  

over leg :  het  bouwin i t ia t ieven over leg  (B IO).  He t  gaat  dan om in i t ia t ieven,  ideeën,  ontwikkel ing en,  

concretere p lannen/vragen,  o f  aanvragen omgevingsvergunning  met  een ru imte l i jke 

kwal i te i tscomponent .  Beoordeeld moet  worden a ls  ze n ie t  passen in  een vigerend  

bestemmingsplan en in  een bestaand bele idskader of  het  gewenste on twikkel ingen  zi jn  waaraan 

vanui t  de  gemeente meegewerkt  kan worden.  Gemeente l i jke d isc ip l ines z i jn  h ier in  

ver tegenwoord igd en de SBM heef t  een adviesro l .  De KK heef t  geen d i rec te ro l  in  d i t  over leg.  Niet  

a l le  exte rne in i t ia t ie fnemers zi jn  bekend met  he t  BIO.  

 

  De meningen over het  functioneren van de keten  

Het merendeel  van  de geïnterviewden weet  dat  er  een kwal i te i tsketen is ,  waarb i j  de opmerk ing i s  

dat  d i t  b i j  marktpar t i jen minder bekend is .  W elke ro l len en gremia  zich in  de keten voordoen is  

n ie t  o f  minder bekend.  D i t  ge ldt  ook voo r hoe de keten in  de prakt i jk  werk t .  

  

A l leen de ins iders  hebben vo l led ig z icht  op de taak -  en ro lverdel ing  en b i jbehorende 

verantwoordel i jkheden en bevoegdheden en op hoe het  in  de p rakt i jk  werk t  (werkproces,  

werkwi j ze en  procedures  en dergel i jke) .  Bi j  ra ad ,  bestuur  en marktpar t i jen/exte rnen is  d i t  n ie t  zo 

of  in  mindere mate he t  geval .  Voor deze laa ts ten  zi jn  voora l  de SBM en CW M het  meest  z ichtbaar.  

Het  beeld wat  ze daarb i j  hebben is  dat  de u i tvoer ing door SBM en CW M in de prakt i jk  goed gaa t .  

Bi j  (deel )gebiedsontwikkel ingen en grootschal ige  bouwplannen is  b i j  geïn terviewden d ie  met  de 

SBM, de KK en de  CW M ervar ingen hebben een pos i t ie f -kr i t ische houding naar voren gekomen 

over het  funct ioneren van de kwal i te i tsketen.  

Geïnterviewden zi jn  van mening dat  de i nvloed van de SBM op  de adviser ing d ie  p laatsvindt  in  de 

keten groot  is .  
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De Stadsbouwmeester (SBM)  

  De ro l  en de meningen over de rol  

Deze ro l  is  in  2010 via  bes lu i t  van de  raad ge formal iseerd.  De raad heef t  W ytze Pat i jn  a ls  SBM 

benoemd. Opmerk ing h ierb i j  is  dat  d i t  bes lu i t  n ie t  gebaseerd is  op W oningwet  ar t i ke l  31.  Als  d i t  

ar t ike l  van toepass ing geweest  was de  SBM in  p laats  van de  CW  getreden en dan bevoegd 

geweest  om de wels tand toets  u i t  te  voeren.   

Met  deze ro l  wordt  beoogd om de ru imte l i jke kwal i te i t  van de s tad op  een hoger n iveau te  brengen 

en te  houden.  Di t  om De l f t  een aantrekkel i jke s tad te  la ten zi jn  met  een goed leefmi l ieu en 

kwal i ta t ie f  hoogwaard ige  leefomgeving .  His to r ische gebouwen en  p lekken (cu l tuur -h is to r isch 

er fgoed) in  de s tad moeten worden beschermd en behouden.  Daarnaast  moet  ook de ru imte l i jke 

kwal i te i t  b i j  gebiedsontwikkel ingen,  her inr icht ingen,  reconstruct ies ,  g rootschal ige (vervangende) 

n ieuwbouw en renovat iepro jecten ingebracht  en geborgd worden.  

 

De ro l  SBM heef t  een onafhankel i jke pos i t ie  en een vr i je  ro l .  Di t  betekent  dat  de onderwerpen/  

thema’s  waar deze ro l  opger icht  za l  z i jn  n ie t  aan  de voorkant  meegegeven worden en  zodoende 

t i jdens de u i tvoer ing worden bepaald.  Adviezen gebaseerd op een duide l i j ke mening over  de 

kwal i te i tsaspecten b i j  on twikkel ingen van verscheidene aard (van idee vorming to t  en met  kaders  

en arch i tectenkeuze) zu l len daarb i j  gevraagd en ongevraagd worden u i tgebracht .  De  SBM bepaal t  

daarb i j  ze l f  wi j ze,  vorm, aard en doelgroep van een advies.  

 

De raad is  bestuur l i jk  opdrachtgever van de SBM. De SBM legt  1  keer per  jaa r  verantwoord ing a f  

aan de raad.  Hi j  heef t  d i t  aan de hand van een overzichten gedaan en via  een presentat ie  in  de 

commiss ie Ruimte en Verkeer.  

De d i recteur  Ruimte en Economie is  ambte l i jk  opdrachtgever en hee f t  een 2 -wekel i jks  over leg met  

de SBM.  

 

Wat  daarb i j  opval t ,  is  da t  de verhouding tussen opdrachtgevers  (bestuur l i jk  en ambte l i jk )  en de 

SBM niet  he lder  is :  

  De SBM legt  verantwoord ing af  aan de raad en s temt de dagel i jkse gang van zaken af  met  de 

ambte l i jk  opdrachtgever de d i recteur  R&E. Deze laats te is  e indverantwoordel i jke voor het  

Ruimte l i jk  en Economische domein.  Di t  roept  de  vraag op van:  wie is  nu verantwoordel i jk  voor  

het  funct ioneren van  de s tadsbouwmeester? Het  gaat  dan om de inhoud van de ro l ,  de  

Daarb i j  wordt  door d ie  geïnterviewden aangegeven dat  de kwal i te i tsketen in  z i jn  to ta l i te i t  van  

meer van  toegevoegde waarde kan zi jn ,  a ls :  

  De keten bete r  georganiseerd is ,  goed  toegankel i jk  is  en bekendheid heef t  

  Er  sprake is  van een  heldere s t ructuur  met  he ldere taak -  en ro lverdel ing  

  Er  sprake is  van een  goede begele id ing van in i t i a t ie fnemers:  van 1
e
 contact  to t  en met  de  

vergunningver len ing  

  Er  aan de voorkant  du ide l i jkheid is  o ver  kaders  en voorwaarden  

  Dat  de keten van  toepass ing is  vanui t  de context  van de  opgaven van de s tad  

  Duide l i jk  is  op welk  moment  advies gevraagd moet  worden  b i j  wie ,  op we lke wi jze  en wat  de 

s tatus van een advies is  (welk  advies is  bepalend;   houdbaarheid  van  he t  advies door de 

keten?)  

  Geborgd is  dat  de adviser ing door de  gehele keten heen constant ,  consequent ,  cons is tent ,  

t ransparant  en  geobject i veerd p laatsvindt  

  De belangen van a l le  be trokkenen goed in  beeld  z i jn  en e r  sprake is  van een evenwicht ige 

weging daarvan  

  Er  sprake is  van een  heldere werkwi j ze met  d i to  werkproces en –procedures ( ind ien ing,  

agender ing,  behandelwi j ze,  a fdoening en dergel i jke)  

  Er  toezicht  is  op de kwal i te i t /profess ional i te i t  van de leden in  de keten  

  Op 1 moment  in  de keten d ient  te  worden ge toets t .  
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toepass ingswi j ze  en de fe i te l i jke invu l l ing  door  de s tadsbouwmeester .  W aar is  de bestuur l i jk  

opdrachtnemer van en waar de ambte l i jk  opdrach tgever?  

  Raads leden hebben he t  gevoel  dat  ze n ie t  a l t i jd  t i jd ig  aangehaakt  z i jn  op  de prakt i jk  van de 

SBM, waardoor z i j  wein ig  gr ip  ervaren  in  bepaalde s i tuat ies .  Da t  maakt  het  las t ig  om de 

toepass ing van d ie  ro l  in  de prakt i jk  goed te  kunnen beoordelen.  Z i j  wi l len verkennen hoe ze 

meer gr ip  en overzicht  kunnen kr i jgen en daar een goede manier  van doen over  a fspreken.  

 

Al le  geïnterviewden zi jn  in  meer of  mindere  mate  v an mening dat  de ro l  een toegevoegde waarde 

in  de kwal i te i tsketen heef t  en b i jdraag t  aan de kwal i te i tsontwikkel ing in  de s tad.  Di t  is  onder 

andere to t  u i t ing gekomen in  het  geactual iseerde W els tandsbele id ,  gebiedsontwikkel ingen –  

spec i f iek  de Spoorzone - ,  arch i tectenkeuzes en voor de s tad belangr i jke bouwontwikkel ingen .  

 

Over de toepass ing van de ro l  SBM in de prakt i jk  wordt  door de ge ïnterviewden aangegeven da t  

z i j  daar in  op bepaalde punten onduidel i jkheden ervaren.  Het  betref t  het  vo lgende:  

  Wanneer en b i j  welke onderwerpen moet  de SBM worden be trokken?  

De SBM heef t  h ie r  het  vo lgende over  aangegeven.  De SBM heef t  z i jn  inbreng b i j  v is ievorming,  

kaders te l l ing,  ontwerpprocessen,  arch i tectenkeuze en kwal i te i t  in  concre te ontwikkelp lannen.  

Verder d raagt  de SBM bi j  ontwikkel ingen en p lannen,  waar  h i j  geadviseerd heef t ,  er  zo rg voor 

dat  z i jn  advies consequent ,  vo l led ig en cons is ten te is  gedurende he t  gehele 

p lanvormingsproces.  

Andere geïn terviewden geven de vo lgende meningen:  

De re ikwi jd te waar het  advies op van toe pass ing is ,  zou nader ger icht  moeten worden.  W aar is  

de SBM wel  van en waar  n ie t?  

De SBM zou  een overa l l  ro l  moeten vervu l len met  een benader ing vanui t  het  perspect ie f  van 

de s tad.  De SBM re ik t  dan hoofd l i jnen en re levante e lementen aan,  waardoor er  f lexib i l i te i t  is  

voor  de ontwikkel ing en u i twerk ing van in i t ia t ieven.  In  de rest  van de keten wordt  d ie  

u i twerk ing dan  verder  ge fac i l i teerd,  waarb i j  op 1  moment  de noodzakel i jke toets  p laatsvindt .  

Ook kan de SBM zich r ichten op het  s t imuleren van par t icu l ier  opd rachtgeverschap.  

  Wat  is  de s tatus van het  advies van de  SBM?  

Advies hee f t  geen forme le s tatus,  zoals  het  advies van de CW M.  

Vanui t  de geïn terviewden u i t  de ambte l i jke organisat ie  wordt  opgemerkt  dat  de SBM vanui t  

z i jn  vr i je  onafhankel i jke ro l  adviseert  aan  de  KK en de CW M en daarmee invloed hee f t  op de 

e igenstandige adviser ing door d ie  gremia.  

  Spec i f iek  vanui t  de geïn terviewde leden  van  de commiss ie ru imte en verkeer is  aangegeven 

dat  het  advies van de SBM gezien  moet  worden a ls  een mening en in  d ie  z in  n ie t  een 

a l lesbepalend advies is .  Betekent  over igens n ie t  dat  d ie  mening ongefundeerd afgedaan kan 

worden.  Als  men aan d ie  mening voorb i j  wi l  gaan ,  d ient  d i t  beargumenteerd en zorgvuld ig  

gewogen te  worden .  

  Door de ge ïnterviewde bestuurders  is  aangeven dat  de ro l  in  a l le  openhe id moet  worden  

u i tgevoerd en de to ts tandkoming van een advies t ransparant  d ien t  te  gebeuren.  Ook moet  aan 

de voorkant  du ide l i jk  z i j n  wat  de verdere ro l  van  de SBM in he t  vervo lgt ra ject  is .  Door  de 

verschi l lende pe t ten van  de SBM ro l  kan e en adv ies of  een s te l l ingname van invloed zi jn  op  

het  ver loop van een pol i t ieke d iscuss ie.  Di t  is  over igens inherent  aan de vr i je  en  

onafhankel i jke ro l .  

  Door de leden van de CW M is  aangegeven dat  n ie t  a l t i jd  even duide l i jk  i s  wat  het  be lang van 

een ontwikkel ing is  om bepaalde ambi t ies  te  rea l i seren en dat  d i t  daarom aan de voorkant  

aangegeven zou  moeten  worden.  

  Door de ona fhankel i jke pos i t ie  en vr i je  ro l  is  het  onduidel i jk  o f ,  op welke  momenten en op 

welke wi j ze afs temming en/of  terugkoppel ing  met  andere be t rokkenen in  het  proces 

p laatsvindt .  

Spec i f iek  vanui t  de geïn terviewde leden  van  de commiss ie ru imte en verkeer is  aangegeven 

dat  z i j  het  gevoelen hebben dat  z i j  n ie t  a l t i jd  vo l led ig en of  t i jd ig  geïnformeerd worden.  Z i j  

geven ook aan  dat  z i j  daar  geen exp l ic ie te afspraken over  hebben gemaakt .  
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  Spec i f iek  vanui t  de geïn terviewde leden  van  de commiss ie ru imte en verkeer is  aangegeven 

dat  z i j  geen vastoml i jnd idee hebben hoe de e igen ro l  a ls  opdrachtgever van de SBM vorm te  

geven en de SBM vanui t  d ie  ro l  tegemoet  te  t reden.  

Over de re ikwi jd te van  de ro l  SBM is  gediscuss ieerd;  het  bet ref t  de  vraag  of  er  is  sprake van  

een te  brede toepass ing  of  dat  de ro l  ju is t  vanui t  een breder perspect ie f  (kwal i te i t  

leefomgeving)  moet  worden toegepast .  Z i j  wi l len  daarover voors t e l len  on tvangen.  

 

Andere gemaakte opmerk ingen zi jn :  

  De ro l  moet  door een persoon worden u i tgevoerd  d ie  een autor i te i t  is  in  het  vakgebied ,  

gezaghebbend is  met  bewezen kwal i te i ten,  beschik t  over  een groo t  re levant  netwerk en kennis  

van de s tad  heef t .  

  Er  moet  sprake zi jn  van  in format ie -u i twissel ing,  a fs temming,  terugkoppel ing,  

be langenafweging en samenwerk ing .  

  In  het  l icht  van de Omgevingswet  met  een n ieuwe ro l  voor  de overheid en in i t ia t ie fnemers,  is  

het  wensel i jk  dat  de  ro l  van SBM voor nu  word t  voor tgeze t .  In  welke vorm dat  is  en welke 

u i tvoer ingscr i ter ia  daarb i j  ge lden,  moet  nader bepaald worden .  Het  gaat  er  dan ook om wat  de 

spec i f ieke opgave voor de SBM is  en wat  aan de voorkan t  expl ic ie t  meegegeven moet  worden.  

 

  De meningen over de invul l ing van de rol  

Vanui t  a l le  par t i jen is  waarder ing voor  de wi j ze waarop u i tvoer ing wordt  gegeven aan  de ro l  SBM 

door de heer  Pat i jn .  Z ie  ook de eerdere opmerk ing vanui t  de geïnte rviewde leden van de 

commiss ie ru imte en verkeer.  Z i jn  in te rven t ies  doen er  toe eve nals  z i jn  adviser ing op  het  v lak van 

arch i tectenkeuze  en kwa l i te i tsaspecten b i j  inr icht ingsvoors te l len  voor de openbare ru imte en  

inpass ing van bebouwing en dergel i jke.  

Hi j  is  een auto r i te i t  met  een groot  netwerk,  h i j  heef t  veel  ervar ing  en kennis  van ru im te l i jke 

kwal i te i t  en in  het  b i j zonder d ie  van en voor  de s tad en h i j  is  gezaghebbend.  Zonder fo rmele 

s tatus van een advies is  h i j  in  s taat  een in i t ia t ie fnemer mee te  la ten bewegen.  Hi j  doe t  d i t  door  

een duide l i jke mening te  geven,  mee te  denken en oploss in gsr icht ingen in  te  brengen.  Hi j  wordt  

gezien a ls  insp i ra tor ,  aanjager (breng t  beweging  op gang) en bui tenboordmotor  (ondersteunt  en 

duwt de goede kant  op) .  

 

De geïnte rviewde leden  van de commiss ie R&V geven aan dat  het  z icht  op het  funct ioneren  van 

de SBM beperkt  is .  He t  i s   n ie t  a l t i jd  even helder  wat  de toegevoegde waarde van de inzet  is  en  

wanneer en in  welke geval len d ie  inzet  p laatsvindt .  De wisselwerk ing en afs temming gaan op ad 

hoc bas is .  

Over de wi j ze waarop zi j  invu l l ing wi l len geven aan de ro l  van  opdrachtgever is  geen eenduid ig  

beeld.  De manie r  waarop d i t  nu gaat ,  word t  n ie t  a ls  bevredigend ervaren .   Het  funct ioneren word t  

bepaald op bas is  van een jaar l i jkse presentat ie  van de SBM. Beter  zou  het  z i jn  om b i jvoorbeeld 

met  een afvaard ig ing commiss ie R&V tweemaal  per  jaar  een gesprek te  hebben over het  

funct ioneren (p rocesmat ig  en inhoudel i jk ) .  Aangegeven wordt  dat  over  de wi j ze nog nader 

nagedacht  moet  worden.  

Over de s ta tus van het  advies van de SBM is  onder de leden een eenduid ig  beeld:  het  advies v an 

de SBM is  gebaseerd  op  zi jn  mening en wordt  gewogen in  het  kader van een bes l iss ing.  Er  is  

geen verp l icht ing op opvolg ing te  geven aan deze mening .  Ieder onderdeel  in  de keten moet  

e igenstandig een advies  kunnen geven.  Er  is  geen aanle id ing om deze s tat us te  wi j z igen.  

 

Vanui t  geïnte rviewde bestuurders  wordt  opgemerkt  dat  de samenwerk ing  en de d ia loog in  he t  

a lgemeen goed ver lopen  en dat  het  beeld is  dat  de SBM meer adviseur i s  van het  bestuur  dan  van 

de raad.  De vr i je  ro l  van  de SBM beteken t  dat  de  SBM g een zi t t ing moet  hebben in  de KK en /  o f  

CW M. Immers dan is  h i j  gecommit teerd en is  h i j  n ie t  meer onafhankel i jk .  Beeld is  ook dat  z i jn  

inbreng voora l  to t  u i t ing komt in  de Spoorzone.  

 

Vanui t  de geïn terviewden u i t  de ambte l i jke organisat ie  en de ondersteun i ng wordt  opgemerkt  dat  

het  goed is  dat  de  SBM in een vroegt i jd ig  s tad ium over leg  heef t  met  in i t i a t ie fnemers.  Nadeel  
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daarb i j  is  dat  de o rganisat ie  n ie t  a l t i jd  is  aangehaakt  en dat  de samenwerk ing soms te  kor t  sch iet .  

Men weet  dan n ie t  wa t  e r  door de SBM met  een  in i t ia t ie fnemer is  a fgesproken,  waardoor d i t  

verderop in  het  proces to t  misvers tanden kan le iden.  

Door een g root  aan ta l  geïnterviewden  is  ervaren dat  de SBM ook adviseert  op deta i ln i veau  b i j  

p lanvorming en aanvragen omgevingsvergunning .  Z i j  vragen zi ch af  o f  da t  zo to t  z i jn  ro l  behoort .  

Het  is  n ie t  a l t i jd  du ide l i j k   wanneer de SBM zich met  een doss ier  bezig za l  houden en a ls  h i j  dat  

doet  o f  h i j  z ich dan gedurende het  gehele  p lanvormingstra ject  daarmee bezig za l  houden.  Immers  

h i j  heef t  een vr i je  ro l  en bepaal t  ze l f  z i jn  betrokkenheid.  

Vanui t  meerdere geïnte rviewden wordt  aangegeven dat  de communicat ie  over  z i jn  ro l  en 

toepass ing beter  moet .  W ie doet  wat  op welk  moment  vanui t  welke ro l  en heef t  welke 

zeggenschap.  De ro lverdel ing tussen de s tedenbouwkund igen en de SBM wordt  a ls  onduidel i jk  

ervaren.  Er  is  behoef te  om daar nadere a fspraken over  te  maken.  

 

Exte rnen zi jn  over  het  a lgemeen content  met  de inbreng van de SBM en z i jn  werkwi j ze.  Daarb i j  

geven zi j  aan  dat  het  voor  hun is  n ie t  a l t i jd  du ide l i jk  is  a l s  de oordeelvorming p laatsvindt  o f  a l le  

be langen gewogen worden en in  welke mate  dat  dan gebeurt .  Ook is  onduide l i jk  wat  de ro l  van de 

SBM in het  ve rvo lgt ra jec t  is  en wat  dan de s tatus  van zi jn  advies is .  Z i j  z i jn  daarb i j  van mening 

dat  a ls  de SBM pos i t ie f  i s  de gemeente l i jke organisat ie  dat  ook zou moeten zi jn  en  dat  de 

Wels tandscommiss ie dat  advies over  zou moeten   nemen.  In  de  prakt i jk  hebben zi j  dat  n ie t  a l t i jd  

zo ervaren.  

Voor hen zi jn  de  ro lverdel ing tussen SBM en organisat ie  en de vervo lgprocedure n ie t  he lder  

 

Een opmerk ing vanui t  zowel  de SBM als  de landschapsarchi tect  is  de vo lgende.  

Z i j  z i jn  van mening  dat  het  funct ioneren van  een SBM wordt  vers te rk t  a ls  de s tad –  de ambte l i jke 

organisat ie  –  kan beschikken over  een goed gepos i t ioneerde en toegerus t  onderdeel  s tedenbouw.  

Dat  onderdeel  moet  zorgdragen dat  e r  du ide l i jke ru imte l i jke /  s tedenbouwkundige kaders met  

kwal i te i tsaspecten beschikbaar z i jn  op verscheidene abstract ien iveaus ( reg io,  s tad,  gebieden,  

locat ies  en thema’s) .  Daarmee zi jn  z i j  dan in  s taat  kwal i ta t ie f  he ldere kaders te  s te l len en 

voorwaardenscheppend te  z i jn .  Op d ie  wi j ze wordt  het  speelve ld aan de  voorkant  he lder  

aangegeven en zi jn  gewenste kwal i te i tsontwikke l ingen op hoofd l i jnen beschikbaar.  

Door bezuin ig ingen op onderdeel  s tedenbouw is  het  beeld b i j  marktpar t i j en,  voorzi t ter  KK/CW M en 

landschapsarchi tect  dat  de pos i t ie  is  ve rzwakt .  Daardoor is  er  naar hun  mening te  wein ig  kwal i te i t  

en kwant i te i t  beschikbaar om a l le  ro l len op te  kunnen pakken en te  vo ldoen aan de 

verwacht ingen.  De nood zaak voor de  ro l  SBM in de huid ige vorm, dus met  een brede toepass ing,  

wordt  vo lgens hun  h ierdoor vers terk t .  

 

Voor de Spoorzone is  een apart  proces a fgesproken om de kwal i te i tsambi t ies  te  kunnen 

rea l iseren.  Het  bet ref t  het  vo lgende.  

De s tar t  g ing gepaard  met  het  opste l len van bele idsui tgangspunten a ls  bas is  voor  de  pr i jsvraag.  

Het  eerdere vigerende p lan was te  a rch i tecton isch van aard en te  wein ig  s tedenbouwkundig en 

daardoor n ie t  geschik t  voor  kavelverkoop.  

Vervo lgens is  een s tedenbouwkundigplan gemaakt  vo or  de hoofdst ructuur  met  bouwhoogten en 

vo lumes.  Di t  is  vastgelegd in  een g lobaal  bestemmingsplan.  De p lanui twerk ing kon daarb innen 

p laatsvinden.  Voor de nadere deta i l ler ing  zi jn  kwal i te i tspaspoorten  opgeste ld  waar in  de ambi t ies  

he lder  z i jn ,  een verbeeld ing in  is  opgenomen (schets)  en bouwenveloppen (pos i t ioner ing 

gebouwen).  W at  bu i ten kader enveloppe va l t  en b innen marge bestemmingsplan va l t ,  kan door a ls  

er  goedkeur ing is  van SV en SBM.  

Rolverdel ing met  de  SBM: de SBM pleeg t  inzet  vanui t  een  hogere abst ra ct ie  d ie  ger icht  is  op de 

vis ieontwikkel ing en de arch i tectenkeuze(n) .  De Supervisor  (SV)  is  vanui t  s tedenbouwkundige 

inva lshoek ger icht  op de  opgave van  OBS. Bi j  kavelverkopen t rekken beiden gezamenl i jk  op.  

Afspraak is  dat  ind ien  beiden akkoord zi jn  dan g een gang is  naar de  KK en dat  het  p lan a l leen 

formeel  wordt  a fget ik t  in  CW M. De SV draagt  zorg coörd inat ie  van de u i twerk ing,  en de 

s tedenbouwkundige OBS werkt  in  samenwerk ing met  arch i tecten e.e.a .  u i t .  Eén keer  in  de 3 
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weken is  er  met  het   gemeente l i jk  p ro ject team over leg,  waar in  wordt  bepaald wat  naar de KK 

gaat .  

De u i tvoer ing gaat  a ls  vo lgt :  de groo tschal ige gebouwen d ie de  hoofdst ructuur  accentueren 

worden door ontwikkelaars  ontwikkeld met  g rote betrokkenheid van de SBM i .s .m.  SV.  De 

tussenl iggende kavels  (gebundeld of  separaa t)  worden u i tgegeven via  een pr i jsvraag of  door 

d i recte gunning met  een  grote bet rokkenheid van de SV i .s .m.  de SBM. Di t  is  door be iden a ls  een 

pret t ige manier  van  doen ervaren.  

 

De Kwali te i tskamer (KK)  

  De ro l  en de meningen over de rol  

In  december 2012 is  bes loten per  1  januar i  2013 van s tar t  te  gaan met  de  kwal i te i tsketen.  Met  

deze keten word t  meer ingezet  op  afs temming,  begele id ing en over leg in  de vroege fases van 

pro jectontwikkel ing.  Aanpass ingen t .b .v.  kwal i te i t  z i jn  vroeg in  het  ontwikkel ingsproces 

makkel i jker  te  rea l iseren  tegen lagere kosten .  

  

De verschi l lende q - teams zi jn  vervangen door één KK.  Hier in  hebben zowel  de leden van de CW M 

als  de SBM zi t t ing.  W aar de CW M aangeste ld  is  om te adviseren aan het  co l lege of  bouwplann en 

vo ldoende goed zi jn  en vo ldoen aan  redel i jke e isen van wels tand,  is  he t  doel  van  de kwal i te i ts -

kamer om eerder in  het  p lanontwikkel ingsproces  in  open over leg to t  kwal i te i tsverbeter ing te  

komen.  De SBM zal  in i t i a t ie fnemers vroeg in  het  proces ass is teren met  het  bepalen van het  

ambi t ien iveau en  desgewenst  b i j  de se lect ie  van  een geschik te arch i tect .  

 

De KK wordt  voorgezeten door de voorzi t ter  van de CW M en de leden van de CW M hebben op 

persoonl i jke t i te l  daar in  z i t t ing en brengen advies u i t .  De landschapsa rch i tect  (LA)  is  l id  van de 

KK en adviseer t  in  dat  kader.  

De LA wordt  te lkens voor 1  jaar  a ls  l id  KK benoemd, waarb i j  jaa r l i jks  wordt  bepaald of  benoeming  

met  1 jaar  wordt  voor tgezet .  De LA heef t  de  voorkeur voor  een benoeming analoog aan d ie  voor 

de leden en voorzi t te r .  

Eers t  was de SBM voorz i t ter  van de KK.  Deze ro l  is  gewi j z igd om zi jn  vr i j e  ro l  en 

onafhankel i jkheid te  waarborgen.  Om die reden i s  h i j  geen l id  van de KK noch van de  CW M. De 

SBM geef t  gevraagd en ongevraagd adviezen aan beide gremia.  

 

In  de KK komen grootschal ige ontwikkel ingen b i j  voorkeur a l  in  de  ideevormingsfase aan de orde .  

Het  betref t  zowel  inr icht ingsplannen voor de openbare ru imte a ls  inpass ingsplannen voor 

bebouwing.  

Over de ro l len van de KK hebben de ge ïnterviewden het  vo lgende bee ld:  

  De adviesro l  van de KK ten opzichte  van de SBM en de  CW M is  onduidel i jk .  De ro l  d ie  de SBM 

in de KK vervu l t ,  l i j k t  a fbreuk te  doen aan  zi jn  onafhankel i jkheid en aan de onafhankel i jke 

adviesro l  van de KK  

  De s tatus van het  advies is  onduidel i jk .  Al leen a dvies van de CW M heef t  formele s tatus.  

Onduidel i jk  is  o f  e r  consequent ies verbonden zi jn  a ls  een advies van de KK n iet  wordt  

opgevolgd.  Als  u i te indel i jk  b i j  de W els tandstoets  ondanks dat  het  advies n ie t  o f  in  beperkte 

mate is  opgevolgd  er  we l  vo ldaan word t  aan rede l i jke e isen van wels tand dan za l  e r  een 

pos i t ie f  wels tandsadvies  moeten vo lgen.  Er  z i jn  dan geen sanct iemogel i j kheden om alsnog 

vo l led ig aan  het  KK advies te  gaan vo ldoen.   

  Het  is  n ie t  ve rp l icht  om afs temming te  hebben /  advies te  vragen aan de KK .  Di t  le id t  to t  

onduide l i jkhe id welke p lannen wel  in  de  KK aan de orde moeten komen,  op welk  moment  en 

door wie d ie  dan ingediend moeten worden.  

 

  De meningen over de invul l ing van de rol  

Hoewel  in  de vastgeste lde not i t ie  de s t ructuur ,  het  werkgebied /re ikwi jd te  en werkwi jze duide l i jk  

beschreven zi jn ,  b l i jk t  de u i tvoer ing in  de p rakt i j k  weerbars t iger  te  z i jn .  Di t  is  ook u i t  de  eerdere  

evaluat ie  gebleken en zi jn  er  dan ook voors te l len voor  de  dooron twikkel ing gedaan.  Daarb i j  is  ook 
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het  gehele werkproces onder de loep genomen.  Momenteel  loop t  het  herontwerp van dat  proces 

op bas is  van he t  leanpr inc ipe.  

 

Al lereest  de opmerk ing dat  de geïnte rviewde bestuurders  en leden van  de commiss ie ru imte en 

verkeer  aan hebben gegeven dat  het  z icht  op de  ro l  van de KK en he t  funct ioneren daarvan vanu i t  

hun pos i t ie  beperkt  is .  Het  beeld wat  de anderen  geïnterviewden geven,  i s  redel i jk  eenduid ig .  Het  

gaat  om het  vo lgende beeld:  

  De vorm van het  advies is  n ie t  in t egraal  en  beva t  a l leen aandachts - /ve rbeterpunten.  

  Onduidel i jk  is  wie  het  funct ioneren van de KK beoordeel t  o f  en  op welke wi j ze  dat  dan 

geschiedt .  Het  gaa t  ook om de beoordel ing van de kwal i te i t  van de  adviezen van de  KK.  

  Er  z i jn  geen zi t t ingsterm i jn ,  ve r l engingsmogel i jkheid en beoordel ingswi jze aangegeven voor 

de leden en de voorzi t te r  van  de KK ( fe i te l i jk  gebeurt  d i t  in  het  kader van (her)benoeming  

leden en voorzi t ter  CW M)  

  B i j  en groot  aanta l  geïn terviewden bestaat  de wens dat  de voorzi t te r  de nadruk legt  op de 

u i tvoer ing van zi jn  techn ische ro l ,  waardoor een  vergader ing zakel i jker  ver loopt  en de 

vergaderorde verbeter t .  Voordeel  is  dat  dan ook scherper wordt  samengevat  en  

afgeconc ludeerd en dat  de inbreng van adviseurs  ger ichter  p laatsvindt .  Op d ie  wi jze w orden 

vervo lgstappen gezet  in  de profess ional iser ing.  

  B i j  de geïnte rviewde bes tuurders  en in ternen zi jn  opmerk ingen gemaakt  over  de  agender ing ,  

het  publ iceren van de agenda,  de behandelwi jze (voorbere id ing,  behande l ing en beschikbare 

t i jd) ,  de vers lag legging (summier  en laat )  en he t  vr i jgeven  van  het  vers lag.  

Er  z i jn  a l  verbe ter ingen doorgevoerd en e r  zu l len nog verbeter ingen in  het  kader van de 

gewenste pro fess ional iser ing doorgevoerd  moeten worden.  

  Voora l  voor  marktpar t i jen is  de ro l  van de KK ten opzich te van  de CW M niet  he lder  daar in  de 

KK dezel fde leden zi t t ing hebben a ls  in  de CW M. W elke ro l  hebben ze  op welk  moment? W at 

is  dan de toegevoegde waarde van de  KK.  Zeker a ls  in  het  voor t ra ject  a l  over leg met  de SBM 

is  geweest .  

  Vanui t  verscheidene geïnterv iewden is  aangegeven dat  z i j  beïnvloeding e rvaren door de 

s tadsbouwmeester  b i j  he t  to ts tandkomen van een  advies.  

 

De Commissie Welstand en Monumenten (CWM)  

  De ro l  en de meningen over de rol  

Het betref t  een formele ro l ,  zowel  voor  wels tand a ls  monumenten.  H et  advies is  b indend;  het  

co l lege van burgemeester  en wethouders kan daar a l leen gemot iveerd contra i r  aan gaan.  

De pos i t ie  van de commiss ie heef t  een wet te l i jke  veranker ing.  Vanui t  wet  is  de vorm van het  

advies aangegeven:  Nee,  tenzi j…. En vormt daarmee de  bas is  voor  de vers lag legging.  

De 4 leden (waarvan  2 tevens l id  z i jn  van de  Monumentencommiss ie)  en de voorzi t ter  voor  3  jaar  

worden benoemd door de raad en hebben daarna 2 keer een mogel i jkheid to t  ver lenging met  3 

jaar .  

De SBM en LA zi jn  geen l id .  

 

De to ts tandkoming van een advies van de  CW M v indt  onder ander p laats  in  het  kader van de  

Wels tandsnota.  Door de economische cr is is  b leven par t icu l iere investe r ingen achter  en werden 

gebiedsontwikkel ingen u i tgeste ld  of  a fgeschaald.  Di t  heef t  ook gele id  to t  een v ersober ing van 

p lannen d ie  nog wel  ontwikke ld werden.  Voor de  gemeente aanle id ing om te bezien  of  

be le idskaders ook n ie t  versoberd moesten worden om zo meer ru imte te  kunnen b ieden aan 

par t i jen d ie  wi lden inves teren in  de s tad .  Di t  was  mede aanle id ing om d e Wels tandsnota te  

herzien .  Daarnaast  bood d ie  nota te  wein ig  moge l i jkheden om tot  maatwerk op loss ingen te  komen.   

De herziene wels tandsnota is  na het  opnieuw inr ichten van de kwal i te i tsketen vastgeste ld .  Op d ie  

wi j ze  werd  het  mogel i jk  voor  de kwal i te i tska mer  om input  te  leveren.  In  de nota is  het  oude 

systeem met  66 gebieden met  veel  spec i f ieke gebieds -  en arch i tectuurcr i ter ia  vervangen door een 

systeem met  a lgemene c r i ter ia  op d r ie  n iveaus:  wels tandsvr i j ,  wels tandsgemat igd en 

wels tands intens ief .  De beeldk wal i te i tsp lannen zi jn  geschrapt .  
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Deze  manier  van doen heef t  to t   een grote re in te rpretat ieru imte gele id  en  daarmee to t  meer 

mogel i jkheden om maatwerk te  kunnen b ieden.  Keerzi jde daarvan is  dat  het  weleens voorkomt dat  

de mening van  de SBM haaks s taat  op d i e  van de arch i tect  van een in i t i a t ie fnemer,  waarb i j  de 

d iscuss ie z ich dan u i ts lu i tend tussen d ie  twee afspeel t  en de KK en CWM onvoldoende hun ro l  

kunnen pakken.  

 

  De meningen over de invul l ing van de rol  

Met u i tzonder ing van een enkele marktpar t i j  hebben a l le  geïnterviewden het  beeld dat  de  CW M 

een formele ro l  heef t  te  vervu l len en  dat  daarb i j  het  advies een formele s tatus heef t .  Het  beeld  is  

dat  de toetsende ro l  in  de prakt i jk  goed ten u i tvoer ing wordt  gebracht .  

Bi j  de geïnte rviewde bes tuurders  en in ternen  zi jn  opmerk ingen gemaakt  over  de  agender ing ,  het  

publ iceren van de agenda,  de behandelwi jze  (voorbere id ing,  behandel ing en beschikbare t i jd) ,  de 

vers lag legging  (summier  en laat )  en het  vr i jgeven  van  het  vers lag.  Er  z i jn  a l  ve rbeter ingen  

doorgevoerd en e r  l ig t  een aanvul lend  voors te l  vanui t  de CW M.  

 

Aangegeven is  dat  over  de voorbere id ing en  de behandelwi j ze a l  eerder  u i tvoer ig  is  

gediscuss ieerd door d i rect  betrokkenen.  Beeld is  dat  de betref fende ge ïn terviewden he t  er  in  

ieder  geval  over  eens zi jn  dat  de voorbere id ing anders georganiseerd  za l  moeten worden;  er  moet  

a fdoende t i jd  beschikbaar z i jn  in  de vergader ing  om stukken toegel icht  te  kr i jgen,  d iscuss ie te  

kunnen voeren en argumenten goed te  kunnen wegen om ui te indel i jk  to t  een adequaat  oordeel  te  

kunnen komen.  De leden  van de  CW M en ook van de KK hebben voorkeur voor  het  vooraf  

toesturen van agendastukken,  zodat  z i j  z ich goed voor  kunnen bere iden .  Vanui t  de ambte l i jke 

organisat ie  is  aangegeven dat  d i t  in  s t r i jd  is  met  de wet ,  omdat  daarmee het  

t ransparant iebeginsel  zou worden aangetast .  Immers een advies d ient  in  de openbaarheid 

t ransparant  to t  s tand te  komen.  Als  s tukken eerder  toegestuurd  worden,  onts taat  de mogel i jkheid  

dat  vooraf  over legd  wordt  en dat  daarb i j  dan een oordeel  wordt  geveld bu i ten de or de van de 

vergader ing.  Di t  zou de indruk kunnen geven van  achterkamert jes  po l i t iek .  

Door de p ro ject le ider  kwal i te i tsketen Lean is  mogel i jk  een oploss ing aangedragen.  

Zowel  de KK a ls  de CWM hante ren de BOB -methode:  s tap 1 beeldvorming,  s tap 2:  oordeelvormin g 

en s tap 3 bes lu i tvorming .  Door nader te  bepalen p lannen vooraf  aan een vergader ing toe te  

s turen kan s tap 1 worden bevorderd met  a ls  voorwaarde dat  de p lannen bui ten de orde van  de 

vergader ing n ie t  besproken mogen worden.  Stap  2 en 3 d ie  bepalend  zi jn  vo or  het  to t  s tand 

komen van het  u i te indel i jke advies b l i j ven dan  b innen de orde van de  vergader ing.  

Op deze wi jze  wordt  vo ldaan aan het  openheidsbeginsel  en de wens van  de leden om meer t i jd  te  

hebben zich voor te  bere iden.  De leden  zi jn  profess ioneel  genoe g om zich aan de aangegeven 

voorwaarde te  houden.  

 

Vanui t  de geïn terviewde leden van  de CW M en d ie  van de  ondersteuning  wordt  aangegeven dat  

de wisselwerk ing tussen wels tand en monumenten le id t  to t  samenhangende en in tegra le 

adviser ing.  Deze wisselwerk ing moet  daarom in  s tand b l i jven.  

 

De geïnte rviewde marktpar t i jen vroegen zich voora l  a f  wat  de toegevoegde waarde van  het  

wels tandsadvies is  ten opzichte van da t  van de SBM en  KK.  Voor  hun is  het  voora l  van belang da t  

de CW M het  eerder  verkregen advies opvolg t .  

 

De geïnte rviewde leden  van de CW M geven aan  dat  het  secreta r iaat  de a fdoening van “k le ine”  

plannen doet .  Z i j  v inden  het  van belang dat  ob ject iv i te i t  geborgd is .  Di t  p le i t  er  voor  om 

steekproefsgewi js  u i tgebrachte adviezen in  de CW M te toetsen.  

 

Ook in  d i t  ve rband is  door de geïnte rviewden de  eerder  gemaakte opmerk ing over  het  technisch 

voorzi t te rschap geui t  en  over  de invloed van de s tadsbouwmeester  b i j  he t  to ts tandkomen van het  

advies .  

 



3152933 

9 
 

Opgemerkt  is  dat  er  b i j  de benoeming een prof ie lschets  met  se lect i ecr i te r ia  word t  gehanteerd en 

dat  d ie  cr i ter ia  b i j   de ver lenging n ie t  worden toegepast .  Niet  he lder  is  o f  er  dan door  een l id  aan  

de vere is ten wordt  vo ldaan.  Aangegeven is  dat  e r  jaar l i jks  gesprekken gevoerd zouden moeten 

worden over  het  funct ioneren van de commiss ie en haar leden.  Deze gesprekken worden 

sporadisch gevoerd.  Ui t  oogpunt  van profess iona l iser ing is  het  van belang dat  de cr i te r ia  worden 

toegepast  en dat  de  (se lect ie -  en funct ioner ings - )gesprekken p laatsvinden.  

 

2.  (Eind- )conclusies  

Conclusies  voor de kwal i te i tsketen :   

De ro l len,  ro lverdel ing en pos i t ie   

  Keten a ls  zodanig is  n ie t  goed bekend,  wordt  noch a ls  zodanig  herkend .   

  Rol len in  de keten  zi jn  bekend,  voora l  d ie  van s tadsbouwmeester  (SBM) en commiss ie 

Wels tand en Monumenten (CW M) .   

  Rol len,  ro l ve rdel ing,  pos i t ie  van ro l len zi jn  voora l  voor  bu i tenstaanders n ie t  bekend /  du ide l i jk  

  Nut  en noodzaak van de  ro l len SBM en van de kwal i te i tskamer (KK)  en CW M worden 

onderkend.  

  Status van en verhouding tussen de verschi l lende adviezen vanui t  d ie  ro l len zi jn  voora l  voor  

externen onduidel i jk .  

  A l leen advies CW M heef t  formele s tatus.   

 

Invu l l ing en  toepass ing:   

  De SBM heef t  invloed op  de adviser ing in  de g remia in  de keten .  

  De invloed van de KK is  beperkt ,  terwi j l  een advies door het  merendeel  wel  a ls  nut t ig  wordt  

ervaren.  

  Exte rnen hebben de verwacht ing dat  een  pos i t ie f  advies van SBM of  KK le id t  to t  een pos i t ie f  

advies van CW M i .k .v.  regul iere aanvraag omgevingsvergunning,  terwi j l  d i t  n ie t  a l t i jd  zo is .  

  De u i tvoer ing van  de ro l len en de werkwi j ze in  de  keten  zi jn  voor  adviesvragers  onduidel i jk .  

 

Eindconc lus ie  is  dat :  

  De keten van toepass ing moet  z i jn  vanui t  de context  van de  opgave van de s tad .  

  A l leen de afzonder l i jke ro l len in  de kwal i te i tsketen bekend zi jn  en dat  d ie  a ls  nut t ig  worden 

ervaren.  

  Niet  du ide l i j k  is  hoe d ie  ro l len zich  to t  e lkaar  verhouden en wanneer ze van toepass ing zi jn  en 

waar,  b i j  wie op welk  moment  een advies gevraagd moet  worden .  

  Er  n ie t  a l t i jd  sprake is  van begele id ing van in i t ia t ie fnemers:  van 1
e
 contact  to t  en met  de  

vergunningver len ing .  

  Er  aan de voorkant  n ie t  a l t i jd  du ide l i jkheid is  over  kaders ,  voorwaarden en u i tgangspunten .  

  De e igenstandige adviser ing door de KK en  CW M wordt  be ïnvloed door  de SBM.  

  de s tatus van  adviezen door de gehele keten  onduidel i jk  is  en ook hoe d ie  z ich to t  e lka ar  

verhouden (wanneer wordt  getoets t?) .  

  n ie t  bekend is  o f  er  toez icht  is  op de kwal i te i t  van het  funct ioneren  van de keten.  

 

De conclus ies voor de s tadsbouwmeester (SBM)  

De ro l  SBM:  

  Is  n ie t  gebaseerd op  ar t i ke l  31 W oningwet  en heef t  dus geen fo rmele s ta tus (noch het  advies)  

  Nut  en noodzaak van de  ro l  worden onderkend .   

  Waar de ro l  op van toepass ing is  en hoe d ie  z ich verhoudt  to t  de KK en CW M is  voor externe 

par t i jen n ie t  geheel  bekend .  

  De s tur ingsre la t ie  tussen raad (opdrachtgever)  en SBM (opdrachtne mer)  is  te  g lobaal ;  

spec i f ieke afspraken over  het  funct ioneren,  verantwoorden,  proact ie f  melden en betrekken 

raad zi jn  er  n ie t .  

  De s tur ingsre la t ie  tussen raad (opdrachtgever SBM) en d i recteur  R&E ambte l i jk  opdrachtgever 

SBM ontbreekt .  



3152933 

10 
 

  De re ikwi jd te van de ona fhankel i jke pos i t ie  met  een vr i je  ro l  van de  SBM is  n ie t  gedef in ieerd 

en b iedt  zo ru imte om zich op a l le  abstract ies  van kwal i te i t  te  r ichten en is  zo ook van invloed 

op de adviser ing b innen de keten.  

 

 

Invu l l ing en  toepass ing van de ro l :   

  In  het  a lgemeen is  er  waarder ing voor de wi j ze waarop de ro l  word t  ingevuld en worden de 

daarb i j  aanwezige kennis ,  kunde en inzicht  geroemd .  

  De ro l  hee f t  toegevoegde waarde voor de kwal i te i t .  

  De SBM geef t  een b redere u i tvoer ing aan  de ro l  dan beoogd wordt .  

  De ro l verdel ing  tussen s tedenbouwkundige en  SBM is  onduidel i jk  voor  medewerkers  u i t  de 

organisat ie  a ls  ook voor externen.  

  Exte rnen vinden he t  n ie t  a l t i jd  du ide l i jk  wanneer de SBM moet  worden be trokken .  

  De verwacht ing is  dat  een pos i t ie f  advies van de SBM le id t  t o t  pos i t ie f  advies van de CW M 

  De s tatus van het  advies is  input  voor  een bes l iss ing,  van een advies kan  worden a fgeweken 

en de s tatus behoef t  geen wi j z ig ing.   

  De SBM heef t  invloed op  de to ts tandkoming van een advies van de KK en de CW M, ook b i j  

zaken waar h i j  ee rder  geen  betrokkenheid heef t  gehad,  wat  van  invloed i s  op het  

e igenstandig adviseren van beide gremia.  

 

Eindconc lus ie  is  dat :  

  de ro l  SBM toegevoegde waarde hee f t  voor  de rea l isat ie  van de ambi t ies  voor ru imte l i jke 

kwal i te i t ,  behouden moet  b l i jven e n de invu l l ing van de ro l  en de ro lverdel ing met  

s tedenbouwkundigen nader bepaald moeten worden.  

  de onafhankel i jkheid,  de  re ikwi jd te,  de toepass ing en personele invu l l ing van de ro l  SBM van 

invloed zi jn  op  het  e igenstandig adviseren door de KK en de  CW M.  

  de s tur ingsre la t ie  tussen raad en SBM, tussen d i recteur  R&E en  SBM en  tussen raad en 

d i recteur  R&E onduidel i j k  is .  

  het  advies van  de SBM geen s tatus heef t ,  er  van afgeweken kan worden en de s tatus geen 

wi j z ig ing  behoef t .  

 

Conclusies  voor de Kwali te i tskamer (KK)  

De ro l :   

  In  theor ie  hee f t  de ro l  van de KK toegevoegde waarde in  de p rakt i jk  komt dat  onvoldoende to t  

u i t ing door de onduidel i j ke pos i t ioner ing .  

  In  theor ie  z i jn  de  ro l ,  de  ro lverdel ing en de  pos i t ie  tussen SBM en CW M duidel i jk ,  in  de 

prakt i jk  word t  dat  n ie t  zo ervaren .   

  De voorzi t te r  CW M is  ook d ie  van de  KK.  

  Er  is  geen verp l ich t ing advies van de KK te  vragen .  

  Een advies heef t  geen  formele s tatus.  

 

De invul l ing en toepass ing:   

  Implementat ie  van de KK is  onvol led ig geweest  en le id t  daard oor to t  onduidel i jkheid in  de 

toepass ing van de adviesro l  van de KK .  

  de bemensing van de KK is  vr i jwel  ident iek  aan d ie  van de  CW M, waardoor voor  

bu i tenstaanders onduide l i jk  is  dat  be ide een andere ro l  hebben .  

  Het  werkproces (wat ,  wanneer,  door wie,  hoe ge agendeerd moet  worden,  wat  

ind ien ingsvere is ten  zi jn ,  hoe een besprek ing gaa t ,  hoe vers lag legging gebeurt )  is  onduide l i jk  

  Van een advies is  onbekend wat  de s tatus is ,  o f  er  gevolgen zi jn  a ls  dat  n ie t  word t  opgevolgd 

en hoe dat  z ich verhoudt  to t  een advies van SBM en CW M. 

  De SBM heef t  invloed op  de to ts tandkoming van een advies .  

  De wens bestaat  om de ro l  van  technisch voorzi t ter  t e  benadrukken om de vergaderorde -  en 

ver loop ,  de kwal i te i t  en e igenstandigheid van de  adviser ing  te  bevorderen.  
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  De wens bestaat  om de kwal i te i t  van de u i tvoer ing (procedures)  en het  funct ioneren te  

bewaken en te  borgen .  

  De KK heef t  een  ondergeschik te pos i t ie  in  de ke ten.  

 

Eindconc lus ie  is  dat :  

  De pos i t ie  van de advies ro l  van  de KK,  de ro lverdel ing,  de ro lu i t voer ing,  de werkwi j ze ,  de 

vergaderorde en  de s tatus van het  advies het  minst  du ide l i jk  z i jn  ten opz ichte van d ie  van de 

SBM en CW M.  

  Voor externen onduidel i j k  is  wanneer en  hoe zi j  een advies moeten  vragen en ook of  er  

consequent ies z i jn  b i j  het  n ie t  opvolgen van een  advies.  

  A ls  de adviser ing p laatsvindt  d i t  voor  exte rnen toegevoegde waarde  hee f t  en zi j  v inden dat  d i t  

daarom behouden moet  b l i jven.  

  Er  de wens is  ook het  technisch voorzi t te rschap te  bevorderen en  het  e igenstandig adviseren 

door de KK te verbe teren.  

  De wens bestaat  om de kwal i te i t  van de u i tvoer ing (procedures)  en het  funct ioneren te  

bewaken en te  borgen.  
 

Conclusies  voor de commissie Welstand en Monumenten  

De ro l :   

  Gebaseerd op  de W oningwet  en Monumentenwet ,  geef t  een advies met  wet te l i jke s tatus en 

heef t  een voorzi t te r  en 4  leden d ie  worden benoemd door de raad  

  Adviser ing is  in  beginsel  ger icht  op toe ts  aan redel i jke e isen van wels tand en op u i tvoer ing 

Monumentenwet .  

 

De invul l ing en toepass ing:  

  Toepass ing is  voor  a l le  betrokkenen helder  

  De SBM heef t  invloed op  de to t s tandkoming van een advies  

  Er  is  wens om nadruk te  leggen op u i tvoer ing  van de ro l  technisch voorzi t ter  en het  verbeteren 

van het  e igenstandig adviseren.  

  de wens bestaat  om de kwal i te i t  van de u i tvoer ing (procedures)  en het  funct ioneren te  

bewaken en te  borgen.  

 

Eindconc lus ie  is  dat :  

  De CW M formeel  toetsende ro l  heef t  en daar advies over  u i tbrengt  en  toegevoegde waarde  

heef t  in  de rea l isat ie  van de ru imte l i jke kwal i te i t sambi t ies  

  De wens is  ook h ier  het  technisch voorzi t terschap te  bevorderen ,  het  e igenstand ig adviseren 

te  verbeteren en de kwal i te i t  van  de u i tvoer ing (p rocedures)  en he t  funct ioneren te  bewaken 

en te  borgen.  
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Bij lage A: Overzicht documenten betre ffende de Kwali te i tsketen in Delft  -  2010 tot  heden  

Titel  Auteur  Datum  Status  

Beslu i t  inzake ro l  Stadsbouwmeester  Ambte l i jke organisat ie  . . -12-2010  vastgeste ld  

    

100 dagen Stadsbouwmeester  W ytze Pat i jn  07-04-2011  vastgeste ld  

Ruim 3 jaar  Stadsbouwmeester  W ytze Pat i jn  23-06-2014  vastgeste ld  

Stadsbouwmeesterschap 2015 -2016 W ytze Pat i jn  31-10-2016  vastgeste ld  

Wapenfe i ten Stadsbouwmeester  2011 -2017  W ytze Pat i jn  22-06-2017  concept  

    

1
e
 eva lua t ie  Stadsbouwmeester  Ambte l i jke organisat ie  02-04-2012  vastgeste ld  

Nota kwal i te i tsverbeter ing gebouwde s tad  en 

openbare ru imte  

Ambte l i jke organisat ie  11-12-2012  vastgeste ld  

Raadsbr ie f  Nieuwe inr icht ing kwal i te i tsketen  Ambte l i jke organisat ie  19-12-2012  VKA 

    

Opdracht  kwal i te i tsketen  lean  Programmeur  23-11-2015  vastgeste ld  

Schema Adviescommiss ie Ruimte l i jke Kwal i te i t  Ambte l i jke organisat ie  09-01-2017  concept  

Memo stand van zaken kwal i te i tsketen  Ambte l i jke organisat ie  20-02-2017  VKA 

Weergave u i tvoer ing leantra ject  Ambte l i jke organisat ie  . . - . . -2017  VKA 

Memo stand van zaken kwal i te i tsketen  Ambte l i jke organisat ie  15-06-2017  VKA 

Opdracht  Toekomstbestendige Kwal i te i tsketen  Programmeur  01-06-2017  vastgeste ld  

    

Voors te l  werkwi j ze kwal i te i tskamer en W MC  VZ en leden KK /  W MC 29-05-2017  def in i t ie f  

    

Nota Del f ts  Doen  Ambte l i jke organisat ie  01-06-2017  vastgeste ld  

    

Nieuw Programma Gebiedsontwikkel ing  Di recteur  Ruimte en 

Economie  

Mei  2017  def in i t ie f  
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Bij lage B: Overzicht ge ïnterviewde actoren in de Kwali te i tsketen in Delft  

Gremium/Naam Rol  Datum  Vorm 

Commiss ie Ruimte en Verkeer:  

Jos van Koppen ( f ract ie  Van Koppen)  

L inda Böcker (VVD)  

Bert  Brehm (PvdA)  

Klaas Her rema (GroenLinks)  

Leen de Graaf  (CU)  

Elwin van Beurden (STIP)  

Aad Meuleman (Stadsbe langen)  

Leden van  de raad,  de commiss ie 

Ruimte en Verkeer,  en  bestuur l i jk  

opdrachtgever van de 

Stadsbouwmeester  

10 ju l i  2917  Discuss ie  

    

Col lege van Burgemeester  en 

Wethouders:  

Ferr ie  Förs ter  

Raimond de Prez  

Lennart  Harpe  

Wethouder   

 

26 jun i  2017  

29 jun i  2017  

29 jun i  2017  

 

 

In terview 

In terview 

in terview 

    

Ambte l i jke organisat ie  

Gido ten Dol le  

 

Paul  Smolders  

 

Renke Prevo,   

John-Paul  Smolders  

Le id inggevende:  

Di recteur  R&E /ambte l i jk  

opdrachtgever  

Programmamanager 

gebiedsontwikkel ing  

afde l ingshoofd VTH 

afdel ingshoofd Advies Vei l igheid  

 

08 aug 2017  

 

 

 

01 sep 2017  

 

Over leg  

 

In terview 

 

Over leg  

    

Ambte l i jke organisat ie :  

Laurens Engelbrech t  en Ar jaan 

Hoogenboom 

Bob van der  Nol  

 

 

Marn ix Duinkerken en  

Mar l ies  Giezen  

 

Marn ix Duinkerken  

 

Nico le Verzel lenberg en Art  

Nieuwpoort  

 

I lse Ri jneveld en Margr ie t  Panman  

Medewerker :  

Stedenbouwkundigen  

 

Stedenbouwkundige ,  programma-

manager Omgevingsvis ie  

 

Pro ject le ider  kwal i te i tsketen lean  

Pro ject le ider  Omgevingswet  

 

Pro ject le ider  kwal i te i tsketen lean  

 

Secretar iaat  Kwal i te i tskamer en 

commiss ie W els tand en Monumenten  

 

Adviseurs  Commiss ie Monumenten  

 

26 jun i  2017  

 

24 aug 2017  

 

 

05 ju l i  2017  

 

 

10 ju l i  2017  

 

29 jun i  2017  

 

 

13 ju l i  2017  

 

In terview 

 

Over leg  

 

 

Over leg  

 

 

Enquête  

 

In terview 

 

 

In terview 

    

Stadsbouwmeester  W ytze Pat i jn  Stadsbouwmeester  14 jun i  2017  In terview 

    

Kwal i te i tskamer en  Commiss ie 

Wels tand en Monumenten  

Paul  van der  Gr in ten  

I r is  Thewessen  

Herman de Kovel  

Paul  Achterberg  

 

 

Voorzi t ter  KK en  CW M 

Lid KK en CW M 

Lid KK en CW M 

Agendal id  KK en adviseur CW M 

 

 

29 jun i  2017  

08 ju l i  2017  

10 ju l i  2017  

05 ju l i  2017  

 

 

In terview 

Enquête  

Enquête  

In terview 
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Bij lage B-2:  Overzicht geïnterviewde actoren in de Kwali te i tsketen in Delf t  

Gremium/Naam Rol  Datum  Vorm 

Gebiedsontwikkel ing Spoorzone:  

Ad Alder l ies ten  

Isodoor Hermans  

Jaap van den  Bout  

 

Manager  gebiedsontwikkel ing  

Pro jectd i recteur  

Stedenbouwkundig  supervisor  

 

19 jun i  2017  

 

14 aug 2017  

 

In terview 

 

In terview 

    

Marktpar t i jen:  

Paul  Tr ip  

Cees van der  Zanden  

Henk Visser  

Han van Seumeren  

Danië l  Sandwi jk  

 

Loulou de Bru in  

 

Directeur  Going Dutch Development  

Di recteur  gebouwen R.  de Graaf  

Di recteur  Lobevis  Vastgoed bv  

Pro ject le ider  AM Investment  

Pro jectontwikkelaar  b i j  Wonen a la  

Carte  

Pro jectontwikkelaar  Vidomes 

corporat ie  

 

02 aug 2017  

02 aug 2017  

04 aug 2017  

17 aug 2017  

24 aug 2017  

 

30 aug 2017  

 

In terview 

In terview 

In terview 

In terview 

In terview 

 

in terview 
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Bijlage 2 
De relevante ontwikkel ingen van invloed op het voorstel : adviescommissie  ru imtel i jke 
kwal i te i t  
 
 

1 .  De Omgevingswet (OW)  

De omgevingswet  hee f t  a ls  doel  om vanui t  een b rede in tegra le  benader ing te  komen to t  het  

bere iken en in  s tand houden van een ve i l ige en gezonde lee fomgeving  en  goede 

omgevingskwal i te i t .  Om maatschappel i jke funct ies  te  waarborgen is  een do elmat ig  beheer,  

gebru ik  en ontwikkel ing van de fys ieke lee fomgeving nodig.  Ui tgangspunten daarb i j  z i jn :  

  dereguler ing door samenhangende en geïntegreerde wet -  en regelgeving  

  meer a lgemene regels ,  een grotere decentraa l  bestuur l i jke afwegings ru imte,   minder 

vergunningen en contro le  achteraf ,   

  ver le id ingsplanologie door los la ten en over la ten waar het  kan,  vergro te inzichte l i jkhe id en 

gor ter  gebru ikersgemak en een snel lere en be tere bes lu i tvo rming  

  vergaande par t ic ipat ie ,  waarb i j  in i t ia t ie fnemers verantwoordel i j k  z i jn  voor  

omgevingsmanagement  en het  ju is t  en vo l led ig door lopen van het  p lanvormingsproces.  

Meer p r ior i te r ing door  in i t ia t ie fnemers,  bet rokkenen en belanghebbenden  

  beschikbaarheid van  re levante d ig i ta le  in format ie  d ie  voor eenieder in  ge l i jke mate 

toegankel i jk  is  

  de overheid reg isseert  waar nodig en fac i l i teer t  en draagt  zorg voor het  op orde zi jn  van het  

wet te l i jk  ins t rumentar ium (omgevingsvis ie .  programma, omgevingsplan,  omgevingsvergunning 

e.d. ) .  

 

De omgevingswet  bepaa l t  dat  zowel  de  ru imte l i jke aspec ten a ls  de omgevingskwal i te i t ,  wels tand,  

cu l tuurh is tor ie  en monumenten in  het  omgevingsplan moeten worden geregeld.  Voor de 

r i jksmonumenten za l  n ie t  zo veel  ve randeren omdat  de Monumentenwet  in tegraal  deel  u i t  za l  

maken van d ie  wet .  Bovendien moet  er  dan  i n  ieder  geval  een gremium z i jn  voor  het  beoordelen 

van omgevingsvergunningaanvragen voor Ri jksmonumenten.  Al les  van r i j kswege b l i j f t  dus in  

s tand,  waarb i j  a l le  monumenten moeten worden opgenomen in  het  omgevingsplan door de 

gemeente.  Dus voor  gemeente l i jke  monumenten geldt  s t raks ook dat  deze in  het  omgevingsplan 

moeten worden opgenomen.  Immers onder de huid ige wetgeving is  keuzevr i jhe id  hoe om te gaan 

met  deze monumenten.  Bezien  word t  o f  e r  v ia  spec iaa l  overgangsrecht  voorkomen kan worden dat  

aanwi jsprocedures en  bezwaarprocedures opnieuw appel label  z i jn  vanwege d ie overgang.  

Het  cu l tuur -h is tor ische e r fgoedbele id ,  wels tandsbele id  en s tedenbouwkundige kaders moeten dan 

ook in  het  Omgevingsplan worden opgenomen.  De raad kan daar  a l leen gemot iveerd  van  afwi jke n .  

De Omgevingswet  legt  daarb i j  voora l  de nadruk op par t ic ipat ie  aan de voorkant ,  op co -creat ie  en 

burger in i t ia t ieven.  Belanghebbenden moeten evenals  nu kan in  het  kader  van een  (be le ids - )  

ontwikkel ing in  een bepaalde ro l  op een bepaald moment  in  dat  proce s worden betrokken.  Aan de  

andere kant  moeten e r  mogel i jkheden zi jn  om op burger in i t ia t ieven  in  te  spelen of  ze in  lopende 

ontwikkel ingen in   te  passen.  

Daarb i j  moet  bezien  worden of  en op welke wi j ze  de par t ic ipat ie  is  georganiseerd.  Tevens moet  

aan de voorkant  a fhanke l i jk  van een even tueel  in  te  nemen ro l  door de gemeente worden  bepaald 

b i j  wie de reg ie l ig t  en op welke wi j ze de  adviser ing vanui t  de kwal i te i tsketen van  toepass ing is .  

Voor het  bepalen of  een  in i t ia t ie f  gewenst  is  en o f  en hoe daaraan meege werkt  za l  worden is  he t  

ambte l i jk  (bouw) in i t ia t ieover leg  (BIO)  beschikbaar.   

 

Beelden van de geïnterviewden over de Omgevingswet  

Onderstaand is  een weergave van  het  beeld wat  geïnterviewden hebben over de Omgevingswet .  

 

Er  is  onder  de geïnte rviewden  een redel i jk  eenduid ig  beeld over  de kwal i te i tsketen in  re la t ie  to t  

de Omgevingswet .  Z i j  hebben het  vo lgende beeld .  

Door het  los la ten en het  in i t ia t ie f  aan anderen te  la ten is  het  noodzakel i j k  dat  de gemeente aan 

de voorkant  goed bepaal t  wat  de  ambi t ies  z i jn  en  wat  wensel i jk  is .  Di t  b innen de context  van de 

opgaven d ie  de s tad hee f t .  Die impl iceer t  dat  e r  een nadruk komt te  l iggen op de toepass ing van 
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de ro l  s tadsbouwmeeste r  (SBM).  Binnen de Kwal i te i tsketen za l  sprake moeten zi jn  van een goede 

samenwerk ing  tussen a l le  betrokkenen:  de SBM, de Kwal i te i tskamer (KK),  de commiss ie W els tand 

en Monumenten  (CW M) en de ambte l i jke organisat ie  (AO).  Door  enkel  marktpar t i jen is  ook 

aangegeven dat  er  door  de SBM en KK goed gekeken moet  worden welke  be langen er  spelen en  

dat  ze  b i j  het  to t  s tand b rengen van hun advies d ie  be langen goed moeten wegen.  Daarnaast  

bestaat  de wens dat  de KK meer p roact ie f  gaat  handelen;  ze bedoelen daarmee dat  z i j  meer hun  

deskundigheid t i jdens het  u i twerk ingsproces in  wi l l en brengen door te  pa r t ic iperen en minder door 

te  reageren op producten.  

Als  mogel i jkheid om d i t  te  fac i l i teren zien zi j  het  opste l len van  een bele idskader voor s tedenbouw 

met  daar in  opgenomen ru imte l i jke kwal i te i tse isen voor  de gebouwde en ongebouwde ru imte;  qua  

opzet  zou d i t  analoog kunnen aan d ie  van de W els tandsnota.  Di t  za l  dan ingepast  moeten worden 

in  een op te  s te l len  Omgevingsvis ie  en Omgevingsplan.  

 

Ook achten zi j  het  wensel i jk  dat  de gemeente in i t ia t ie fnemers goed ondersteunt  om er  zorg voor 

te  dragen dat  ru imte l i jke  kwal i te i ten to t  hun rech t  komen in  het  p lanvormingsproces voor  d ie  

ru imte l i jke in i t ia t ieven.  De SBM,  de landschapsarchi tect  (LA) en enkele marktpar t i jen zi jn  daarb i j  

van mening da t ,  om d i t  goed ten u i tvoer ing te  kunnen brengen,  de  pos i t ie  van onderdeel  

s tedenbouw vers tevigd za l  moeten worden.  Immers zi j  zu l len er  op toegerust  moeten zi jn  om in  

kwant i ta t ieve en kwal i ta t ieve zin  d ie  ondersteuning te  b ieden.  

 

Conclusies :  

  Er  moet  een ondersteunend Inst rumentar ium (omgevingsvis ie ,  -p lan en  gebiedskaders)  

beschikbaar z i jn ,  waarmee duide l i jk  is  wat  de  gemeente wi l  met  de  s tad of  een deelgebied in  

de s tad.  Essent ie  is  hoe  de gemeente invu l l ing wi l  geven aan de opgaven van de  s tad en wat  

de ambi t ies  voor ru imte l i jke kwal i te i t  daarb i j  z i jn .  

  De gemeente heef t  een ro l -  en taakui tvoer ing  (z ie  b i j lage A) met  een bere ik  van ze l f  doen to t  

los la ten en tussenl iggend:  co -creëren en fac i l i teren.  

  Relevante gemeente l i jke  ro l len b i j  (her)ontwikkel ingen en voor begele id ing en onder l iggende 

processen moeten opnieuw worden bepaald;  i nc lus ie f  pos i t ioner ing,  ro lverdel ing  

toepass ingswi j ze ,  ro l invu l l ing,  toegankel i jkheid en moment  en betekenis  van adviser ing.  

  B i j  de bepal ing of  een in i t ia t ie f ,  idee,  ontwikkel ing,  concreet  p lan,  concre te vraag of  s t r i jd ige 

aanvraag  omgevingsvergunning met  een ru imte l i jke kwal i te i tscomponent  een wensel i jk  voor  de 

gemeente wensel i jke ontwikkel ing is ,  waaraan meegewerkt  kan worden,  moet  de 

kwal i te i tsketen  bet rokken worden .  

  B i j  gemeente l i jke p lannen met  een ru imte l i jke kwal i te i tscomponent  moet  er  betrokkenheid  z i jn   

vanui t  de  kwal i te i tsketen ,  zoda t  op een of  meerdere momenten op een ee nduid ige wi j ze 

geadviseerd kan  worden.  

  De par t ic ipat ie  moet  aan  de voorkant  geregeld z i jn  b i j  (be le ids)ontwikkel ingen in  (pr io r i ta i re )  

(deel - )gebieden op verschi l lende momenten in  een p lan- ,  bes lu i tvormings -  en vervo lgproces.  
 

Eindconclusie :  

Om duidel i jkheid te  b ieden b i j  (burger - ) in i t i a t ieven en andere on twikkel ingen van derden moet  de 

gemeente aan de voorkant  voor  (deel - )gebieden aangeven waar in  welke mate welk  be le id  ge ldt ,  

zodat  be tref fende par t i jen weten waar ze aan toe  zi jn ,  waaraan  ze moeten vo ldoen en wat  er  van 

ze verwacht  wordt .  De gemeente geef t  daarb i j  aan of  en welke  ro l  z i j  za l  vervu l len  en welke 

processen en procedures door lopen moeten worden en spec i f iek  op welk  mom ent  adviser ing 

vanui t  de  kwal i te i tsketen  p laats  moet  v inden.  
 
 

2.  Hernieuwde investeringsagenda met  een daarop afgestemd Programma 

Gebiedsontwikkel ing  

De opgaven van de s tad  en de daarmee samenhangende ambi t ies  worden nader bepaald en  

u i tgewerkt .  De s t ra teg is che agenda voor de s tad  en de daaraan gere lateerde invester ingsagenda 

(meer jar ig  Investe r ingsprogramma en Meer jar ig  Programma Gebiedsontwikkel ingen) b ieden de  

basis  voor  de  rea l iser ing  van de  opgaven.  Om deze agenda’s  te  actual ise ren ,  v indt  
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be le idsontwikke l ing en vorming p laats .  In  he t  4
e
 kwartaa l  2017  vind t  naar  verwacht ing 

bes lu i tvorming p laats  over  een aanta l  be le idsstukken:  

  Een kadernota  

  4  in tegra le sectora le  v is ies :  de woonvis ie  (opgave p lus 15.000 woningen) ,  v is ie  op  toer isme 

en recreat ie ,  v is ie  op  mobi l i te i t ,  v is ie  op duurzaamheid/c i rcu la i re  economie  

  9  ontwikkelopgaven,  waarvan 5 met  een wi jkvers terkende opgave en 4 met  een t ransformat ie .  

Deze  documenten zu l len  a ls  input  d ienen voor  de op te  s te l len omgevingsvis ie  en –plan.  

 

De wens is  om per pr io r i ta i re  gebiedsontwikkel ing de ru imte l i jke kwal i te i t sambi t ies  te  bepalen en 

om daar gedurende het  gehele p lanvormingsproces van idee to t  en met  vergunningver len ing reg ie 

te  voeren.  Idee  is  omdat  op eenzel fde wi j ze te  organiseren a ls  d oor he t  OBS wordt  gedaan.  Een 

supervisor  (SV) d ie  reg ie voer t  op rea l ise r ing van de ru imte l i jke kwal i te i t sambi t ies ,  d ie  aan de 

voorkant  van  een proces  worden bepaald.  Bi j  het  OBS gebeurt  dat  in  nauwe samenwerk ing met  de 

s tadsbouwmeester  (SBM).  Voor  het  leveren  van  maatwerk per  deelgebied en de cont inue,  

cons is tente en consequente inze t  van een SV en SBM  gedurende het  gehele proces is  combinat ie  

van deze 2 ro l len in  een  funct ie  van super v isor  een soort  van gebiedsbouwmeester  (GBM) 

wensel i jk .  W ens is  ook om aan deze funct ie  de bevoegdheid toe te  voegen voor  het  doen van  de 

formele wels tandstoe ts .  

 

Voor deze bele idsontwikkel ingen geldt  dat  op verschi l lende momenten in  het  p lan - ,  

bes lu i tvormings -  en vervo lgprocessen over leg p laats  za l  moeten vinden met  re levan te actoren ,  

ieder  vanui t  z i jn  e igen ro l .  Daarb i j  zu l len  belanghebbenden op bepaalde momenten op een 

bepaalde manier  met  een bepaalde ro l  be t rokken moeten worden.  Het  is  van belang om een 

part ic ipat ieproces gedurende zo ’n gebiedsontwikkel ing  aan de voorkan t  van een p roces te  

organiseren.  

 

Conclusies:  

  Voor de p r ior i ta i re  gebiedsontwikkel ingen moeten p lankaders worden opgeste ld ,  waar in  de 

ru imte l i jke kwal i te i tsambi t ies  opgenomen zi jn  

  Maatwerk en reg ie z i jn  noodzakel i jk  om de gewenste ru imte l i jke kwal i te i t samb i t ies  van een 

pr ior i ta i re  gebiedsontwikkel ing te  kunnen rea l iseren  

  Om regie op  bepal ing en  vo l led ige rea l isat ie  van ru imte l i jke kwal i te i tsambi t ies  in  een 

pr ior i ta i re  gebiedsontwikkel ing goed te  doen bestaat  de wens om de  ro l  supervisor  b i j  

pr ior i ta i re  gebiedsontwikkel ingen toe te  passen.  Wens is  om de ro l len supervisor  en 

s tadsbouwmeester  in  1  funct ie  samen te  voegen met  toekenning van de bevoegdheid voor de 

wels tandtoets .  

  Op een of  meerdere momenten moet  vanui t  de kwal i te i tsketen op een eenduid ige wi j ze 

geadviseerd kunnen worden /  a fs temming p laatsvinden.  

  De par t ic ipat ie  moet  aan  de voorkant  geregeld z i jn  b i j  (be le ids -)on twikkel ingen in  (pr io r i ta i re )  

(deel - )gebieden op verschi l lende momenten in  een p lan - ,  bes lu i tvormings -  en vervo lgproces.  
 

Eindconclusie :  

Bi j  pr ior i ta i re  gebiedsontwikkel ingen  bestaat  de wens om een funct ie  supervisor  toe te  passen :  

d ie  maatwerk lever t  en reg ie voert  op de bepal ing en rea l isat ie  van ru imte l i jke kwal i te i tsambi t ies  

gedurende het  gehele p lanproces en zorgdraag t  voor  a fs temming met  de kwal i te i tsketen en 

u i tvoer ing geef t  aan par t ic ipat ie .  Vragen zi jn  o f  de supervisor  ook de ro l  van s tadsbouwmeester  

kan vervu l len en of  de wels tandtoetsbevoegdheid toegewezen kan worden.  
 
 

3 .  Delf ts  Doen 

Plannen maken in  de s tad doe je  n ie t  a l leen .  Een goed in i t ia t ie f  v raagt  samenwerk ing en 

afs temming met  bewoners,  bedr i j ven en o rganisat ies  d ie  ermee te  maken hebben.  Én om geven 

en nemen.  Dat  is  een goede investe r ing,  want  par t ic ipat ie  kan to t  betere p lannen,  meer draagvlak  

voor in i t ia t ieven én een  vlo t t e re bes lu i tvorming le iden.   
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In  Del f t  hebben we de Del f tse par t ic ipat ieaanpak  u i tgewerkt :  Del f ts  Doen.  Heldere  spel regels  d ie  

bru ikbaar z i jn  in  de voorbere id ing van e lk  n ieuw in i t ia t ie f ,  in  de s tad,  de wi jk  o f  de buurt .  Deze 

spel regels  hebben we samen opges te ld  –  bewoners,  ondernemers,  maatschappel i jke organisat ies  

en gemeente –  op bas is  van ervar ingen u i t  het  ver leden en wensen voor de toekomst .  

De spel regels  samen vormen een zorgvuld ig  proces,  met  a l le  ru imte om in format ie  te  de len  en he t  

goede gesprek te  voeren .  Met  Del f ts  Doen gaa t  Del f t  de komende jaren  ervar ing opdoen.  Dat  

doen we met  le f  én met  ru imte om te exper imenteren met  par t ic ipa t ie .  

 

  Het gebruik  

De gemeente za l  a ls  eers te de aanpak Del f ts  Doen toepassen b i j  het  maken van de 

Omgevingsvis ie .  Daarnaast  wordt  Del f ts  Doen toegepast  b i j  het  n ieuwe Omgevingsplan dat  de 

gemeente voor de The Green Vi l lage van de TU Del f t  maakt .  In  de toekomst  za l  de aanpak  ook b i j  

andere p lannen en in i t ia t ieven gebru ik t  worden.  De par t ic ipat ieaanpak Del f ts  Doen vervangt  

bestaande regel ingen en  vero rdeningen voor  beg inspraak,  par t ic ipat ie  en  inspraak zodra de 

Omgevingswet  in  werk ing t reedt .   

 

De Omgevingswet  gaat  er  vanui t  d at  de  in i t ia t ie fnemer verantwoordel i jk  i s  voor  par t ic ipat ie .  Als  

in i t ia t ie fnemer past  u  De l f ts  Doen in  ieder  geval  toe b i j  n ieuwe in i t ia t ieven waarvoor  een 

Omgevingsvergunning nodig is  en in i t ia t ieven waarvoor het  Omgevingsp lan moet  worden 

aangepast .  De resul ta ten van uw act ies  verwerkt  u  in  een vers lag,  dat  u  ind ient  samen met  uw 

aanvraag  voor een vergunning.  Nadat  u  uw aanvraag heef t  ingediend,  vo lgt  het  formele 

bes lu i tvormingst ra ject  door de gemeente.   

Ook a ls  geen vergunning nodig is ,  kunnen in i t ia t ie fn emers (bewoners,  ondernemers of  

organisat ies)  de spel regels  gebru iken b i j  samenwerk ing.   

 

  De ro l  van de  gemeente  

In  de samenwerk ing met  de s tad heef t  de  gemeente verschi l lende ro l len.  Al lereers t  is  de 

gemeente in  de overgangsfase naar de invoer ing  van de  Omgevingswet  reg isseur.  Z i j  is  het  

eers te aanspreekpunt  voor  in i t ia t ie fnemers met  p lannen voor de fys ieke leefomgeving.  

De gemeente is  ook ze l f  in i t ia t ie fnemer.  Z i j  is  ve rantwoordel i jk  voor  het  opste l len van  de 

Omgevingsvis ie  en  een Omgevingsplan.  Daarnaas t  kan de gemeente ze l f  in i t ia t ieven rea l ise ren 

b i jvoorbeeld  in  de openbare ru imte.  Natuur l i jk  gebru ik t  ze  dan dezel fde spel regels .   

En de gemeente kan a ls  be langhebbende meedoen met  in i t ia t ieven van anderen,  waarb i j  z i j  het  

a lgemeen belang bewaakt .  Heef t  u  een in i t ia t ie f?  Nodig de gemeente u i t  a ls  u  denkt  dat  z i j  een  

belangr i jke inbreng kan hebben.  Op verzoek van  deelnemers kan de gemeente ook meeki jken met  

een samenwerk ing d ie  nog n ie t  goed loopt .   

 

Tot  s lo t  toets t  de  gemeente aanvragen voor  Omgevingsvergu nningen én of  de in i t ia t ie fnemer het  

part ic ipat ie t ra ject  Del f ts  Doen zorgvuld ig  heef t  door lopen.  Als  ‘e indbes l isser ’  bepaal t  ze of  een 

in i t ia t ie f  daadwerkel i jk  doorgaat .  De gemeente hakt  knopen door en maakt  du ide l i jk  hoe ze de 

verschi l lende belangen heef t  a fgewogen in  haar  bes lu i t .   

 

  De spelregels van Del fts doen  

1.  Zel f  aan zet  

W il t  u  aan de s lag met  een idee of  p lan voor verbeter ing van uw buurt  o f  de s tad ? Als  

in i t ia t ie fnemer organiseert  u  h iervoor ze l f  de par t ic ipat ie  met  behulp van  [de Del f tse 

Part ic ipat ie  Aanpak] .  Deze aanpak help t  u  ook op weg met  een  reeks handige hulpmiddelen.  

2 .  Breng in  beeld  

Bepaal  vooraf  wie be lang kunnen hebben b i j  uw in i t ia t ie f  en breng wet  en regelgeving in  beeld 

zodat  u  weet  waaraan uw idee of  p lan moet  vo ldoen.  (b i j voorbeeld d e Omgevingsvis ie  en het  

Omgevingsplan)   

3 .  In  gesprek  

Ga in  gesprek met  a l le  be langhebbenden.  Doe d i t  open en act ie f .  
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4 .  Goede afspraken  

Maak samen met  be langhebbenden afspraken over  het  proces da t  u  wi l t  door lopen,  de 

samenwerk ing,  de bet rokkenheid van par t i jen  t i j dens vervo lgfasen en n ie t  te  vergeten  over  de 

kaders van uzel f ,  van be langhebbenden en de wet te l i jke.  

5 .  Deel  

W issel  in  gesprek a l le  ideeën,  overeenkomsten en knelpunten u i t .  

6 .  Werk u i t  

Werk uw in i t ia t ie f  u i t  to t  een conceptp lan en schr i j f  een toe l icht ing w aar in  u aangeef t  wat  u  

heef t  gedaan met  de  ideeën en belangen.  

7 .  Toets  

Toets  het  conceptp lan en de toe l icht ing b i j  de  belanghebbenden en maak het  def in i t ie f .  

8 .  Leg vast  

Maak een vers lag  van  a l le  act ies  d ie  u heef t  ondernomen én de resul ta ten ervan (s tap 1  t /m 

7) .  Deel  d i t  vers lag met  a l le  mensen d ie  u heef t  bet rokken en andere  belanghebbenden.  

9 .  Dien aanvraag in  

U bent  k laar  om een aanvraag voor een omgevingsvergunning  in  te  d ienen.  Voeg b i j  uw 

aanvraag  uw de f in i t ieve p lan én het  vers lag da t  u  heef t  gemaakt .   

Bi j  een grote r  in i t ia t ie f  kan het  nodig z i jn  dat  u  s tap 3 to t  en  met  7  één of  meerdere keren 

herhaal t ,  om samen met  betrokkenen to t  een  goed p lan te  komen.  

 

  Na Del fts Doen: het  inspraaktraject  

Heef t  u  uw aanvraag ingediend,  dan publ iceer t  de gemeente deze.  Di t  is  het  begin van het  

formele inspraaktra ject .  De gemeente neemt vanaf  d i t  moment  de communicat ie  formeel  van de 

in i t ia t ie fnemer over  t /m het  moment  dat  het  bes lu i t  voor  de ingediende aanvraag  onherroepel i jk  i s .  

Bi j  de bes lu i tvorming toets t  de gemeente of  de par t ic ipat ieaanpak vo l led ig en ju is t  is  door lopen  

en of  er  vo ldoende aan belangenafweging is  vo ldaan.  

 

Eindconclusie  

Essent iee l  voor  par t ic ipat ie  is  dat  aan de voorkant  van  een ru imte l i jk  p roces (met  een ru imte l i jke 

kwal i te i tscomponent)  wordt  bepaald o f  ie ts  een wensel i jk  ontwikkel ing is ,  waaraan  zo  nodig onder 

voorwaarden met  een nader te  bepalen ro l  voor  de gemeente kan worden meegewerkt  en da t  

Del f ts  Doen daarop van  toepass ing.  

 

3.  Tot slot  

Het voors te l  voor  verbeter ing van de kwal i te i tsketen  za l  goed aan moeten s lu i ten op de 

Omgevingswet  (OW ),  de opgave van  de s tad en de spel regels  u i t  Del f ts  Doen.   

Het  is  kunnen beschikken over  een actueel  ins t rumentar ium is  daarb i j  een randvoorwaarde.  Ook 

moet  du ide l i jk  z i jn  welke  ru imte l i jke processen door lopen moete n worden,  welke procedures 

daarb i j  aan de o rde zi jn  en op welke wi jze en momenten de adviser ing vanui t  de kwal i te i tsketen  

van toepass ing is .  Hierb i j  is  van belang dat  de adviescommiss ie vanui t  de adviesro l  o p ju is te  

wi j ze  op het  ju is te  moment  wordt  betrokken.  Bi j  een gebiedsontwikkel ing,  een re levant  

gemeente l i jk  p lan,  een re levante aanvraag omgevingsve rgunning,  o f  een Wro-procedure.  
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