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Bijlage Geachte raadsleden, 

Op 11 april 2011 schreef ik in mijn notitie '100 dagen als stadsbouwmeester': 

"Mijn eerste 100 dagen als Stadsbouwmeester zijn bijzonder enerverend 
geweest en hebben mij nog enthousiaster voor de functie gemaakt dan ik al 
vooraf was. Bovendien heb ik het gevoel gekregen dat de rol van een 
stadsbouwmeester in Delft een verschil kan maken, waar het goede stedenbouw 
en architectuur betreft. 
Delft is interessant. Want er gebeurt veel in de stad Delft. Ik heb in de 
afgelopen periode met vele betrokkenen, ambtenaren en externe professionals 
als ook met inwoners van Delft gesproken. Mede daarop baseer ik mijn 
voorstellen voor mijn komende agenda ... " 

U had mij enige maanden daarvoor (1 januari 2011) benoemd als 
stadsbouwmeester van Delft. Het is aanstaande 1 januari 7 jaar geleden en een 
mooi moment om als stadsbouwmeester terug te treden. Voor een zo bijzondere 
en onafhankelijke functie is een persoonlijke invulling even noodzakelijk als 
onontbeerlijk en dat betekent dat het ook niet langer dan twee bestuursperioden 
moet duren. 
Ik ga dus stoppen per 1 januari 2018 en ik maak graag van deze gelegenheid 
gebruik om u deelgenoot te maken van het vele goede en mooie dat deze 
functie voor mij en hopelijk ook voor de stad gebracht heeft. Dat doe ik met 
vreugde en voldoening in het besef dat u mij in de gelegenheid hebt gesteld om 
deze zeer bijzondere rol te vervullen. Aan het eind van deze brief kom ik daar 
graag op terug. 

Mijn taak als stadsbouwmeester van Delft heeft u destijds vastgelegd in een 
raadsbesluit van 18 februari 201 O nr. 1052842 op basis van het document 
(kenmerk 26 NM 2010, d.d.19.01 2010), waarin u 4 concrete doelen voor de 
stadsbouwmeester aangeeft: 

1. bijdrage aan een hoge kwaliteit van stedenbouw en architectuur 
2. stimulering van de discussie over stedenbouw en architectuur 
3. bijdrage aan snellere en betere ontwikkeling van projecten 
4. het uitbouwen van het welstandsbeleid 
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Aan de hand van deze 4 punten wil ik u graag laten zien op welke wijze ik 
daaraan invulling heb gegeven. 

Ad 1: bijdrage aan een hoge kwaliteit van stedenbouw en 
architectuur 

Dit heb ik als mijn hoofdtaak beschouwd. Op drie terreinen heb ik invulling 
geprobeerd te geven aan deze doelstelling: het stedenbouwkundig ontwerp, de 
inrichting van het openbaar gebied en de architectenkeuze 

Het stedenbouwkundig ontwerp 
De belangrijkste voorwaarde voor hoogwaardige architectuur is goede 
stedenbouw. Die ontbrak met name in de Spoorzone (Nieuw Delft). Er was 
weliswaar een ambitieus plan Busquets, maar dat werd door de betrokken 
partijen als onhaalbaar en te dwingend ervaren. De neiging was groot om de 
opgave dan vooral bij architecten te leggen. Een helder stedenbouwkundig plan 
is echter onontbeerlijk en moet bij uitstek onder regie van de Gemeente tot 
stand komen. Om die reden heb ik me sterk ingespannen om een door alle 
partijen gedragen stedenbouwkundige uitwerking van het plan Busquets tot 
stand te brengen in de vorm van een prijsvraag, waar ook het Delfts publiek in 
de opinievorming betrokken raakte. Het resulteerde in het nu bekende plan 
Palmbout dat nu de basis vormt voor de gehele gebiedsontwikkeling van de 
Spoorzone. 
De betekenis van een goede externe stedenbouwkundige kan niet genoeg op 
waarde geschat worden waar het de ruimtelijke kwaliteit van de stad betreft. De 
zwakke positie van de gemeentelijke stedenbouwkundige discipline en ook de 
dominante rol van de verkeerskunde maakt externe stedenbouwkundige 
ontwerpinbreng voor belangrijke projecten extra noodzakelijk. 
De gemeentelijke (OBS) werkwijze in Nieuw Delft is voor het bereiken van hoge 
kwaliteit uitermate effectief gebleken: bestemmingsplan globaal en nadere 
wensen in bouwenveloppen en kavelpaspoorten, die pas vastgesteld worden na 
een brede discussie o.a. met de Supervisor, Stadsbouwmeester en 
Kwaliteitskamer. De energie wordt vóór in het proces geïnvesteerd, waardoor er 
latere niet meer op te lossen knelpunten vermeden kunnen worden. 
Ik ben een uitgesproken aanhanger van het primaat van de stedenbouw. De 
stedenbouwkundige context is allesbepalend. In opinies van mensen over 
gebouwen gaat het haast altijd over de vraag of het gebouw in zijn omgeving 
past. Mijn opvatting is dat elk gebouw een bijdrage aan de stad moet zijn. 
Goede stedenbouw is dus een voorwaarde voor goede architectuur. Het 
omgekeerde is helaas niet waar: met goede architectuur kun je slechte 
stedenbouw niet goed maken. 
Ook in woongebieden speelt dat sterk. Bij de Schoemakerplantage heb ik 
samen met de gemeentelijke en externe ontwerpers geijverd voor een 
hoogwaardige woonomgeving in het stedenbouwkundige plan. Daarvoor 
moesten we de aanvankelijke fixatie van ontwikkelaars op het ontwerp van de 
woningen sec zien te verruimen naar de woonomgeving. Eenzelfde discussie 
speelt nu in de Kuiperswijk in de sociale sector, waar de volkshuisvesters zich 
terecht richten op goedkope woningen, maar de woonomgeving als secundair 
beschouwen. Ook hier is door een intensieve planontwikkeling en samenwerking 
het belang van de woonomgeving sterker in de ontwerpen teruggekeerd. 

De inrichting van het openbaar gebied 
Meteen vanaf het begin heb ik de inrichting van het openbare gebied als zeer 
wezenlijk voor de stedenbouwkundige opgave in Delft beschouwd. Ik heb dat 
daarom bewust als een apart onderwerp in de kwaliteitsketen gebracht. Met 
wisselend succes overigens. Gelet op het grote belang van de historische 
binnenstad van Delft heb ik sterk gepleit voor een binnenstadsregisseur. De 
Delftse binnenstad is als Hollandse 17e eeuwse stad in nationaal en 
internationaal opzicht uniek te noemen. Die stad moet je koesteren. 
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Er worden in toenemende mate van zoveel verschillende kanten - ondernemers, 
horeca, bewoners, verkeer, parkeren, fietsen, bezoekers, toeristen - claims 
gelegd op het openbaar gebied, dat coördinatie en regie noodzakelijk is. Ik was 
betrokken bij inrichtingsopgaven als de Nieuwe Langedijk, het Terrassenbeleid 
en recent nog de Rode Loper. In overleg met ondernemers, bewoners en 
ambtenaren is aanvankelijk een goed en consistent terrassenbeleid 
geformuleerd. Dat resulteerde onder andere in een open inrichting zonder 
terrasschotten op de Beestenmarkt. Helaas is het overleg- en 
sturingsexperiment niet doorgezet en gestopt door gebrek aan interne 
coördinatie en handhaving. De verrommeling is alweer toegenomen met het 
pijnlijke voorbeeld van de Markt, dat toch een van de meest belangrijke pleinen 
is. 
Het recente ontwerp voor de Rode loper - een extern initiatief van ondernemers 
en ontwerpers voor de westelijke toegang naar het centrum - is echter een 
bemoedigend voorbeeld van toenemende duurzame aandacht voor de 
historische binnenstad. 
Een mooi voorbeeld is het ontwerp voor de centrale groene ruimte in Nieuw 
Delft: het Van Leeuwenhoekpark van landschapsontwerper Lodewijk Baljon met 
een langgerekte groene parkachtige ruimte, die in sterke mate het aangezicht en 
de sfeer van Nieuw Delft zal gaan bepalen. 

De architectenkeuze 
Een zeer bepalende factor voor de kwaliteit van architectuur is de keuze van de 
architect. Een talentvolle en een voor de opgave geschikte architect maakt zeer 
veel uit. Ik heb het bij uitstek als mijn taak als stadsbouwmeester gezien om 
binnen de planvoorbereiding invloed uit te oefenen op de architectenkeuze en 
lijsten met namen als referentie opgesteld. 
Bij die keuze speelt het talent en vormgevend vermogen van de architect de 
hoofdrol. Een kok kies je nu eenmaal in eerste instantie vanwege de smaakvolle 
maaltijden. Minstens zo belangrijk is of de architect past bij de opgave. Er is hoe 
dan ook sprake van een zekere specialisatie onder architecten en de 
opdrachten in de ruimtelijke sector kunnen bijzonder verschillend zijn: van 
restauratie tot nieuwbouw, van klein tot groot, van woning tot kantoor, van 
contextgevoelig tot tabula rasa, van seriematig tot unica - kortom van stoel tot 
stad. 
Gelet op de grote diversiteit in stijlen en ontwerpoplossingen heb ik vaak gepleit 
voor selecties op basis van prijsvragen waarbij uit meerdere concrete 
ontwerpvoorstellen gekozen kan worden. Het prikkelt zonder meer het 
ambitieniveau bij de ontwerpers, maar vooral ook dat van betrokken gebruikers, 
opdrachtgevers en ambtenaren. Ze resulteren altijd weer in verrassende 
uitkomsten. 
Voor vele projecten heb ik specifieke referentielijsten met namen van 
architectenbureaus voor opdrachtgevers aangeleverd. Dat deed ik om de 
discussie aan te gaan over het ambitieniveau en de geschiktheid van de te 
kiezen architect. Uiteraard in het besef dat de particuliere ondernemer of 
ontwikkelaar uiteindelijk zelf de keuze bepaalt maar waar niettemin sprake is 
van een groot publiek belang. De rol van een stadsbouwmeester is bij uitstek 
geschikt om dat kwaliteitsniveau bij marktpartijen te beïnvloeden. Een voorbeeld 
is de Coendersbuurt. Het project ontstond door een initiatief en excursie van de 
Klankbordgroep Spoorzone (Delftse burgers en een aantal externe 
deskundigen). Op basis daarvan hebben we (OBS, supervisor en 
stadsbouwmeester) in maart 2014 een markt voor kopers en architecten 
gehouden, waaraan een 40-tal architecten heeft deelgenomen met een 
bijzonder gevarieerd en hoogwaardig resultaat. Ook Veld 1 uit de Spoorzone, 
gestart als Delft Village en nu het House of Delft geheten moet ik noemen als 
bijzonder project, vooral vanwege het aanvankelijke particuliere Delftse initiatief, 
maar ook als unieke en creatieve planontwikkeling, waar ik een stimulerende rol 
bij heb mogen spelen. 
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Zoals gezegd werkte ik doorgaans bij zgn. pitches, tenders, meervoudige 
opdrachten bij Europese aanbestedingen met referentielijsten om het 
kwaliteitsniveau hoger en scherper in beeld te krijgen en daarmee tevens een 
basis voor een discussie met particuliere ontwikkelaars te hebben. Officiële 
aanbestedingen volgens de Europese richtlijnen zijn op dit punt lastig. Ik heb 
daarom bij diverse aanbestedingen van dit soort geprobeerd de procedure zo 
veel als mogelijk op kwalitatieve gronden in te richten en minder op secundaire 
meetbare eigenschappen. 
Daarnaast heb ik deel genomen aan de feitelijke selectieprocessen waar het 
aspect ruimtelijke kwaliteit betreft. Ik noem als belangrijkste: de brede school in 
de Poptahof (DAT architecten), het nieuwe Archiefgebouw in de Harnaschpolder 
(Wingerden Hovenier), Armamentarium (CePeZed), Scholencombinatie Delfland 
(DP6), Veld 5 Nieuw Delft (Barcode), Veld 2 Nieuw Delft (KCAP), Van 
Leeuwenhoekpark (Lodewijk Baljon), Veld 3 Nieuw Delft (Studio Nine Dots), de 
V&D locatie (atelier Pro), de Staal {loopt nog) en recent de toekomstvisie voor 
het Prinsenhof (Eveline Merkx). 
Al deze keuzes kwamen tot stand in nauw overleg met betrokkenen en waar de 
feitelijke gebruiker dan wel de opdrachtgever c.q. ontwikkelaar de doorslag heeft 
gegeven en de feitelijke beslissing heeft genomen. 
In vele gevallen had ik ook, in het kader van de Kwaliteitsketen, een 
voorbereidende en begeleidende rol in de eerste planontwikkelingen. Zie 
daarvoor verder onder ad 4. 

Ad 2: stimulering van de discussie over stedenbouw en architectuur 

Ik was blij dat deze doelstelling in het pakket van de stadsbouwmeester zat. Het 
gesprek over goede stedenbouw en smaakmakende architectuur is in mijn ogen 
een gesprek tussen professionals en publiek. Om mensen en de stad te leren 
kennen heb ik daartoe in de eerste jaren regelmatig stadswandelingen 
georganiseerd, die mij een vrij scherp beeld gaven van de vragen en kwesties 
die in de diverse gebieden van de stad speelden. Het was een eerste gesprek 
zou je kunnen zeggen. 
Natuurlijk is er onder de architecten en stedenbouwers zelf ook een permanente 
discussie en gedachtewisseling gaande, maar mij ging het om een brug ten 
slaan tussen inwoners, publiek en vakmensen. Dat gesprek beschouw ik als 
wezenlijk voor de legitimiteit van de vakuitoefening. Ik weet uit ervaring dat 
stereotiepe opvattingen over architecten of juist over gebruikers zelden kloppen. 
Het zijn meestal gestolde vooroordelen. Debat en confrontatie laten een veel 
grotere diversiteit in opinies zien dan volgens de vooraf veronderstelde 
oordelen. Om dat debat te verkrijgen heb ik samenwerking gezocht met de 
ontwerpersvereniging Delft Design en TOP om regelmatig architectuurcafé's te 
houden over actuele plannen en ontwikkelingen in Delft, o.a. over Traditionele 
Architectuur, Scholencombinatie Delfland, het nieuwe Archiefgebouw, 
Bruggenarchitectuur, het Armamentarium, Particulier Opdrachtgeverschap, de 
Coendersbuurt en diverse planontwikkelingen in de Spoorzone (Nieuwe Delft). 
Er bleek en blijkt nog steeds een grote publieke belangstelling voor te bestaan 
met bij uitstek betrokken inwoners van Delft. Die betrokkenheid gaat vrijwel altijd 
verder dan alleen het directe eigenbelang van omwonende burgers of bedrijven. 
Vele inwoners zijn zeer geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen van Delft en 
worden er ook graag bij betrokken. Dat is ook in politiek en bestuurlijk opzicht 
belangrijk en het geeft hoop voor de toekomst, kijkend naar de op stapel 
staande Omgevingswet, waar de participatiegedachte alleen maar sterker wordt 
in planning en planvorming. 
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In de architectuurcafé's heb ik alle betrokken ontwerpers, dus ook de verliezers, 
hun plannen laten presenteren. Het maakte de discussie zoveel levendiger en 
het was goed om te laten zien welke afwegingen bij de uiteindelijke keuze 
gemaakt werden. Daarnaast bleken de betrokken ontwerpers het zelf belangrijk 
te vinden om de andere ontwerpen te leren kennen en zo hun eigen ontwerpen 
te kunnen 'plaatsen'. Te vaak horen verliezende ontwerpers alleen dat ze het 
niet geworden zijn zonder nadere informatie en kennis van de andere 
inzendingen. 
Een hoogtepunt waar het de discussie en betrokkenheid van inwoners betreft 
was de publieke presentatie (2012) van de drie stedenbouwkundige 
ontwerpuitwerkingen voor Nieuw Delft in theater de Veste, waar een ieder ook 
de eigen opinie kon geven en waar meerdere wethouders een rol in vervulden. 
Uiteindelijk werd de keuze voor het plan Palmbout in meerderheid óók door het 
publiek gesteund. 

In 2011 ontstond ook een bijzonder initiatief door een aantal bevlogen inwoners: 
Kleuren van Delft. Zij wilden - met Dordrecht als voorbeeld - dat er in de 
Binnenstad vanuit een historische achtergrond een meer gevarieerd en 
samenhangend kleurgebruik toegepast zou worden. Het Stadslab Kleuren van 
Delft werd opgericht en diverse projecten gestart. Ik heb hun initiatief voluit 
ondersteund en heb met hen en de gemeentelijke monumentenadviseurs een 
aantal proefprojecten met externe kleuradviseurs tot stand gebracht. Daarnaast 
is een website de lucht ingegaan om vooral particuliere eigenaren te bereiken en 
in 2014 is de Delftse kleurenwaaier met steun van de gemeente tot stand 
gebracht. In dat jaar heeft het initiatief onderdak gevonden bij Delft Design en 
binnenkort komt de 2e uitgave van de kleurenwaaier tot stand. 

Ad 3: bijdrage aan snellere en betere ontwikkeling van projecten 

In de eerste periode heb ik deze doelstelling vooral in de vorm van adviezen 
over vermindering van regeldruk vorm gegeven. Het was toen nog gebruikelijk 
om in bestemmingsplannen vele gedetailleerde regels op te nemen. Hetgeen 
natuurlijk tot verstarring en soms geforceerde oplossingen en langere 
procedures leidde. De toen gangbare praktijk van het Beeldkwaliteitsplan was in 
Delft extra verstarrend omdat deze onderdeel van de toenmalige Welstandsnota 
was. Ruimte voor improvisatie werd daardoor nauwelijks geboden en de 
vormregels belichaamden te vaak de eigen vormopvattingen van gemeentelijke 
stedenbouwers. 
Mijn stelling was eenvoudig: door regels ontstaat geen kwaliteit. Regels zijn er 
om fysieke begrenzingen aan te geven, zoals die later met name door het OBS 
voor Nieuw Delft in de vorm van 'kavelpaspoorten' en 'bouwenveloppen' 
ontwikkeld zijn. Aanwijzingen voor vorm, kleur en materiaalgebruik worden niet 
dwingend opgelegd, maar zijn slechts aanbevelingen, waarvan afgeweken kan 
worden. 
Op één onderdeel heb ik een echt initiërende rol gespeeld nl. die van de nieuwe 
Welstandsnota. Delft had in 2012 een van de meest uitgebreide en 
conserverende Welstandsnota's uit het hele land, waarin handhaving van de 
bestaande architectuur en stedenbouw de norm was. Uitermate star en 
onhandelbaar. Ik werd in de gelegenheid gesteld om de nieuwe welstandsnota 
te schrijven, die een opener karakter kreeg, simpeler van opzet en veel minder 
omvangrijk. Beeldkwaliteitsplannen werden losgekoppeld en verloren hun 
dwingende status en er werden ook geen nieuwe meer gemaakt. De nieuwe 
Welstandsnota ging op 1 januari 2014 in werking. 
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In een terugblik kan de St. Sebastiaansbrug natuurlijk niet ontbreken. Mijn 
bijdrage in het Provinciaal Kwaliteitsteam is uiteindelijk niet productief geweest 
door een technische mislukking van de tafelbrug, die vooral het karakter van een 
visueel eenvoudige stadsbrug moest hebben. De keuze van het huidige bestuur 
om na alle mislukkingen voor een haalbare goedkopere brug te gaan heb ik 
zeker begrijpelijk gevonden en daarom gerespecteerd, maar niettemin als 
adviseur voor ruimtelijke kwaliteit betreurd. 

Nog onlangs heb ik het initiatief genomen om de planontwikkeling rond de 
Gasthuisplaats te entameren. Deze belangrijke historisch plaats van Delft 
verdient het niet om nog langer als parkeerplaats de toekomst in te gaan. De 
opgave is vanwege de archeologische omstandigheden bijzonder ingewikkeld, 
maar ook de diversiteit aan belangen rond de Gasthuisplaats vragen om een 
behoedzame aanpak en speciale procesregie. Eerdere plannen sneuvelden al, 
en de geschiedenis is daardoor extra beladen. In mijn ogen kan de 
Gasthuisplaats alleen 'lukken' in een open proces waarin de complexiteit van 
meet af aan wordt meegenomen. 

Ad 4: het uitbouwen van het welstandsbeleid 

In mijn notitie '100 dagen als stadsbouwmeester' uit april 2011 schetste ik in de 
uitvoeringsagenda onder 3.5 mijn gedachtes over een beter en breder 
welstandsbeleid: 

....... Delft heeft uiteenlopende vormen van kwaliteitsborging en -advisering. 
Zo zijn er de reguliere Welstandscommissie en aparte kwaliteitsteams van de 
Spoorzone, van de Harnaschpolder. niemand kan zich aan de indruk 
onttrekken dat een en ander nogal versnipperd is. Graag zou ik voorstellen 
willen doen om tot een hechtere vorm van kwaliteitsbeleid te komen met een 
bredere rol voor Welstand, ook voor stedenbouwkundige plannen en 
inrichtingsplannenplannen en voor het openbaar gebied De stadsbouwmeester 
zou daarbij een coördinerende rol kunnen spelen. ... 

Op grond van deze notitie is het begrip 'kwaliteitsketen' ontstaan, waarbij de 
gedachte was de toetsing van plannen op ruimtelijke kwaliteit niet alleen aan 
het einde van het ontwikkelingsproces in de vorm van de Welstandstoets te 
laten plaats vinden, maar op een aantal momenten gedurende het gehele 
proces. De adviesfunctie van Welstand zou daartoe van louter adviezen over 
bouwwerken verbreed worden naar stedenbouwkundige plannen, 
inrichtingsplannen openbaar gebied en bestemmingsplannen. Die verbreding 
had meerdere doelen: 

1. te voorkomen dat stedenbouwkundige adviezen pas in het laatste 
stadium gegeven worden, met alle negatieve gevolgen voor 
initiatiefnemers, opdrachtgevers en particulieren 

2. een grotere consistentie in de adviezen gedurende de gehele 
ontwikkelingsketen, die ook weer belangrijk is voor een efficiënt 
ontwikkelingsproces voor initiatiefnemers, opdrachtgevers en 
particulieren 

3. ook interne ambtelijke plannen, zowel stedenbouwkundig als 
inrichtingsplannen voor het openbaar gebied aan een onafhankelijke 
kwaliteitstoets te onderwerpen. 
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Die bredere taak zou aan een uitgebreide Commissie Welstand en Monumenten 
gegeven moeten worden, waarin ook een landschapsarchitect en de 
stadsbouwmeester zitting zouden nemen. Die bredere commissie zou 
Kwaliteitskamer (KK) genoemd gaan worden. 
Waar het de gehele kwaliteitsketen betreft worden de meest belangrijke 
beslissingen in de beginfase genomen. Vandaar dat de stadsbouwmeester vooral 
in de beginfase opereert (het definiëren van de opgave en de architectenkeuze) 
en de stedenbouwkundig supervisor vooral in de begeleiding van de 
planontwikkeling naar concrete bouwplanvorming. De stadsbouwmeester zou 
bovendien als achtervang in de beginfase een extra kwaliteitsborgingsrol 
vervullen. 

Deze gedachten zijn uiteindelijk in het voorstel Kwaliteitsborging gebouwde stad 
en openbare ruimte van 4 december 2012 verwoord en door B&W eind 2012 
vastgesteld. Het werd geen raadsbesluit, waarschijnlijk om tijd te winnen en 
wellicht ook om flexibeler te kunnen zijn met een nogal academisch onderscheid 
tussen de Kwaliteitskamer en de Commissie Welstand en Monumenten dat later 
voor veel onduidelijkheid zou zorgen. 
Sinds die tijd functioneert de kwaliteitsketen overwegend met succes. Plannen 
komen eerder op tafel en initiatiefnemers, ontwikkelaars en particulieren weten 
eerder waar zij aan toe zijn. De meeste plannen met name die van Nieuw Delft 
(OBS) komen in alle stadia in de Kwaliteitskamer/Commissie Welstand en 
Monumenten. Voor de meeste verkeersplannen en daarmee samenhangende 
inrichtingsplannen geldt dat helaas nog niet. Een positief bijverschijnsel is dat 
plannen nu in vergelijking met de oude procedure eerder bekend worden in de 
stad. De Kwaliteitskamer is immers openbaar. De discussie in de stad wordt 
daarmee zeker bevorderd. 

Er loopt sinds 2015(!) een evaluatie van de kwaliteitsketen. Helaas is die nog 
steeds onderweg. Eén van de onduidelijkheden is het ongewenste formele 
juridische onderscheid tussen de Kwaliteitskamer en de Commissie Welstand en 
Monumenten. Een juridische kronkel die gelukkig in de praktijk nauwelijks een 
rol speelt omdat iedereen het als één en dezelfde commissie ziet, en al doende 
de consistentie van de adviezen in de gehele keten bevordert. Hoe ingewikkeld 
wil je het maken. In vele steden van het land zijn overigens brede commissies - 
vaak Ruimtelijke Kwaliteit genoemd - reeds langere tijd gebruikelijk. De op 
stapel staande Omgevingswet biedt de ruimte in de toekomst om een brede 
Commissie Ruimtelijke kwaliteit in te stellen en ook een rol in het participatie 
proces te laten vervullen en daartoe ook vertegenwoordigers van de bevolking 
op te nemen. 

De onafhankelijke positie 

De positie van de stadsbouwmeester wordt gekenmerkt door zijn vrije 
onafhankelijke rol als deskundige zonder enige bevoegdheid of formele macht. 
Die onafhankelijke rol heb ik dankzij die vrije positie goed kunnen vervullen. Het 
vroeg van mij overtuigingskracht van louter inhoudelijke aard. Ik kon dat alleen 
doen op basis van mijn ervaringen gedurende mijn loopbaan in verschillende 
posities op het terrein van stedenbouw en architectuur: meestal als architect en 
stedenbouwkundige, doch ook vaak als adviseur aan de opdrachtgeverskant en 
aanvankelijk als ambtenaar in stadsvernieuwingsprocessen. Zonder die 
ervaringen had ik dit werk als stadsbouwmeester niet kunnen doen. 
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Om te voorkomen dat men mij als een 'te nemen hindernis' zou zien 
ontwikkelde ik al gauw een meer op de inhoud gerichte werkwijze onder het 
motto 'trek Je van mij niets aan, maar luister alleen naar wat ik te zeggen helf, 
vaak vergezeld van de opmerking: 'het is jouw stad'of 'het is jouw çeboow: Om 
maar duidelijk te maken dat ik niet de beslissing nam en dat ik alleen 
inhoudelijke adviezen kon geven. Ik werkte alleen met mijn mond en met korte 
memo's en in een enkel geval gedurende een gesprek met een potlood. 
Gaandeweg leerde ik dat mijn inbreng als 'senior' juist nuttiger en effectiever 
werd door vooral inhoudelijk van aard te zijn. 

Natuurlijk speelt het aanzien van de positie ook een rol. Als stadsbouwmeester 
had ik toegang tot alle lagen in de organisatie en kon ik mij eenvoudig bij 
externe partijen aanmelden voor een gesprek. Maar in de meeste gevallen 
werkte het omgekeerd: men wendde zich juist tot mij wanneer er een specifieke 
vraag of probleem was. 

Ik heb het als zeer nuttig ervaren dat ik een grote vrijheid kreeg om - binnen de 
raad aangegeven 4 doelen - zelf de invulling van mijn taak als 
stadsbouwmeester te geven. Zonder enige sturing. Natuurlijk opereerde ik wel 
in overleg en afstemming met de gemeentelijke organisatie, maar zonder 
'sturingsrelaties'. Dat vraagt om een delicate wijze van opereren met name ten 
opzichte van politiek en leiding van de organisatie. Ik streefde op dit punt zoveel 
als mogelijk naar openheid en afstemming. Het is slechts enkele keren 
voorgekomen dat ik mij publiek heb geuit heb over ongewenste 
planontwikkelingen. Ik heb doorgaans gewerkt vanuit het besef dat stille 
diplomatie voor een onafhankelijke adviseur effectiever is. 
Die onafhankelijkheid werkt bovendien 'hygiënisch' in die zin dat de focus eerder 
inhoudelijk wordt dan procedureel. Dat laatste is immers zo vaak de dominante 
focus in de gemeentelijke organisatie, waarbij de inhoud snel naar de 
achtergrond gaat. 

In mijn ogen is er moed voor nodig om een door de Gemeenteraad benoemde 
onafhankelijke adviseur als een stadsbouwmeester in het veld te brengen. Het 
getuigt van durf om zo'n 'tegenkracht' in je eigen processen te laten meedraaien 
om de uiteindelijk uitkomst op een hoger plan te brengen. Zo heb ik dat althans 
ervaren. 
Ik spreek hierbij graag mijn dank uit dat u mij in de gelegenheid hebt gesteld 
die onafhankelijke rol te vervullen en voor het in mij gestelde vertrouwen. 

Vertrouwend op een mooie toekomst voor Delft, 
een vriendelijke groet, 

Wytze Patijn 

.. ,.·· 
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