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KWALITEITSKAMER 

WELSTAND EN MONUMENTEN 

STADSBOUWMEESTER 

STEDENBOUW VEKEER, GRONDZAKEN 

 

Voor de kwaliteit van de stad Delft is het bovenstaande van belang. 

Voorop staat de ambitie van het gemeentebestuur. 

 

COMPLEX OF SIMPEL 

Wat door de gemeente nu wordt voorgesteld is heel complex. Gebiedscoördinatoren sturen 

stedenbouw aan en bepalen wat er in een adviescommissie komt.  

Terwijl in veel gemeenten er een Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit {ARK) bestaat die ook al 

vooruitloopt op de wijziging van de woningwet is er in Delft een bijna niet uit te leggen onderscheid 

tussen vooroverleg (kwaliteitskamer) en toetsing (commissie welstand en monumenten). Het gaat 

om dezelfde mensen en hun standpunten zijn consistent: de toetsing is niet ineens heel anders dan 

het vooroverleg. Maak er dus één commissie van. 

 

STEDENBOUW, VERKEER, GRONDZAKEN 

Om te beginnen is voor elk plan en voor de openbare ruimte goede stedenbouw een voorwaarde. 

Slechte stedenbouw kan niet worden goedgemaakt met sterke architectuur.  Andersom wel: als de 

stedenbouw klopt kan dat een matig gebouw nog wel verdragen. 

Stedenbouw in Delft is onderbezet en er is geen samenbindende visie  en aansturing: elke 

stedenbouwer opereert los van de anderen. Elk heeft ook een eigen stijl en aanpak. 

Tegelijkertijd heeft Delft het plan om een enorm aantal woningen te bouwen. Een goede 

stedenbouwkundige visie op de stad moet daarin voorop gaan. 

Verkeersplannen zijn vaak ook van grote betekenis voor de kwaliteit van de openbare ruimte – en 

van beschermd stadsgezicht. Ze zouden ook getoetst moeten worden op ruimtelijke kwaliteit. Voor 

grondverkoop hangt alles af van de kwaliteitseisen die erbij worden meegenomen – en die positief 

voor de opbrengst kunnen zijn 

 

VOOROVERLEG IN DE KWALITEITSKAMER MET DE STADSBOUWMEESTER 

Voor een goed bouwplan is goede stedenbouw nodig, ambitie bij de opdrachtgever en talent bij de 

architect.  Maar als blijkt dat die voorwaarden ontbreken is er een stadsbouwmeester nodig om 

daarop te wijzen zodat men andere keuzes kan maken in een vroeg stadium. 



Het bespaart de opdrachtgever, de architect en de gemeente veel tijd en geld als plannen in een 

vroeg stadium in de commissie worden besproken in aanwezigheid van stedenbouw en de 

stadsbouwmeester. Ook ruimtelijke plannen en inrichting van het openbaar gebied moeten in de 

kwaliteitskamer besproken worden. De aanwezigheid van de stadsbouwmeester is daarbij van 

belang. Hij maakt geen deel uit van de commissie en kan dus vrijelijk adviezen geven om tot 

verbeteringen te komen. Daarin schuilt ook zijn kwaliteit.  

Als er in deelgebieden supervisors opereren bespreken ze hun aanpak met de stadsbouwmeester en 

vervolgens in de kwaliteitskamer. Bij de bouwplannen geven ze een advies aan de kwaliteitskamer of 

de commissie.  

 

INTERRIM STADSBOUWMEESTER 

Deze is hard nodig al was het maar om door het overleg met stedenbouw daarin één beleid te laten 

groeien en ook met andere disciplines zoals verkeer en grondzaken Delft te vrijwaren van 

achteruitgang. Ook alle los functionerende supervisors hebben deze stadsbouwmeester nodig.  
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