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Doelstelling en Taken 

 
Doelstelling: 
 
De Gemeenschappelijke Regeling ‘hûs en hiem’, welstandsadvisering en monumentenzorg, is 
opgericht 1 januari 1985 en voortgekomen uit:  

 
1925: Provinciale Friesche Adviescommissie ter wering van de inbreuk op 
              de schoonheid van stad en land. 
1947:  Provinciale Friese Schoonheidscommissie. 
1980:  Friese Schoonheidscommissie ‘HUS en HIEM’. 
 

De regeling heeft ten doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te 
behartigen op het gebied van de bouwkunstige, stedenbouwkundige en landschappelijke schoonheid 
in de provincie Friesland. 

 

 

Jabikswoude (Goutum-Súd): ‘wonen in de sfeer van een terpdorp’.  

 

Taken: 

Het lichaam geeft met behulp van een hem ten dienste staand bureau uitvoering aan de 
bovengenoemde doelstelling en oefent daarbij de volgende taken uit: 

a.  het voorzien van de gemeenten in de welstandsadvisering als bedoeld in de Woningwet; 
b.  het geven van adviezen over algemene welstandsvraagstukken aan gemeenten, andere 

openbare lichamen en aan particulieren, de laatsten voor zover het een tweede onafhankelijke 
beoordeling betreft van bouwplannen gelegen buiten de aan de Gemeenschappelijke Regeling 
deelnemende gemeenten; 

c.  het voorzien van de gemeenten in de advisering over de toepassing van de Monumentenwet 
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en de Monumentenverordening in het bijzonder in de advisering als bedoeld in artikel 11 van 
die wet; 

d.  het op verzoek van gemeenten, voorzien in de advisering over de toepassing  van de 
Monumentenwet en de Monumentenverordening, in het bijzonder ten aanzien van 
beschermde gemeentelijke monumenten en/ of in de advisering ten aanzien van (beeldbe-
palende) panden binnen ingeschreven beschermde stads- en dorpsgezichten en/of in de 
advisering van objecten met door de gemeente toegekende cultuurhistorische waarde. 

 
Hoewel in het werkveld de benamingen ‘welstandscommissie’ en ‘monumentencommissie’ nog wel 
eens worden gebruikt, functioneert hûs en hiem al enkele jaren als integrale Adviescommissie 
Ruimtelijke Kwaliteit. De integratie van disciplines als welstand, monumentenzorg, stedenbouw en 
landschap in één commissie kent, zo is al vaak gebleken, veel voordelen. Advisering gaat over het 
algemeen vlotter, is consistenter en is voordeliger voor de aanvrager.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kan een gemeente na het invoeren van de Omgevingswet zónder welstandscommissie? 
 
Met de voorgenomen invoering van de Omgevingswet in 2018 komt een eind aan het 
toetsen aan ‘redelijke eisen van welstand’ van vergunningplichtige bouwplannen door een 
onafhankelijke welstandscommissie. Vanaf dan moeten gemeenten in beleidsregels 
uiteenzetten of en hoe er gelet wordt op het uiterlijk van bouwwerken.  
De Omgevingswet laat gemeenten vrij om te bepalen wie de beleidsregels interpreteert: 
ambtenaren of onafhankelijke adviseurs. 
Echter, gemeenten moeten op grond van de Omgevingswet wél een onafhankelijke 
adviescommissie benoemen die zich uitspreekt over verbouwing, sloop of verplaatsing van 
rijksmonumenten. Bij voorkeur adviseert deze commissie over meer kwaliteitsvragen dan 
alleen over rijksmonumenten, zo is in een Kamerdebat duidelijk geworden. 
Deze gemeentelijke adviescommissie, zo is in een motie van VVD en PvdA vastgelegd, kan 
ook ingezet worden om initiatiefnemers zo vroeg mogelijk te inspireren en ‘uit te dagen om 
hun plannen met zo veel mogelijk kwaliteit en consensus te realiseren’. Zo is de integrale 
adviescommissie ruimtelijke kwaliteit van een stevige wettelijke basis voorzien.  
Bron: Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 
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Van macht naar gezag 
 
Een jaarverslag gaat vooral over cijfers. Daarmee wordt in eerste instantie verantwoording afgelegd 
over het financiële reilen en zeilen van de gemeenschappelijke regeling hûs en hiem in 2015.  
De kortst mogelijke weergave daarvan is dat het financiële resultaat over 2015 positief is en dat het 
weerstandsvermogen is toegenomen.  Uit een oppervlakkige beschouwing zou ook opgemaakt 
kunnen worden dat in vergelijking met het voorgaand jaar sprake is van stabilisatie. 
 
Wie de moeite neemt om de jaarcijfers kritisch te analyseren zal zien dat het positieve financiële 
resultaat over het boekjaar mede is bereikt dankzij de eenmalige uittreevergoeding van de gemeente 
Tytsjerksteradiel, die per 31 december 2014 uit de gemeenschappelijke regeling is getreden.  
Deze vergoeding is er ook voor bedoeld dat de adviesorganisatie zich op de ontstane situatie kan 
aanpassen, maar verhult in zekere zin dat uit de ‘gewone bedrijfsvoering’ een verlies geleden is. 
Daling van de adviesopbrengsten in 2015 blijkt vooral een gevolg van de beleidskeuze van een 
handvol  gemeenten om de zogenaamde kan-bepaling toe te passen. Deze gemeenten treden niet uit 
de GR, maar leggen niet alle adviesaanvragen meer voor aan de onafhankelijke commissie.  
Het Dagelijks Bestuur ontwikkelt voorstellen om adequaat op deze ontwikkelingen in te spelen.      
 
Afgezien van alle financiële gegevens bevat dit jaarverslag een veelheid aan aanvullende informatie. 
Over de jubileumviering, kwaliteitsteams, bijzondere projecten en de organisatie.  Tenslotte worden 
ook de jaarlijkse productiecijfers gepubliceerd. Deze gegevens vormen voor hûs en hiem een 
belangrijke graadmeter voor de omvang en ontwikkeling van de advisering in de dagelijkse praktijk. 
Een praktijk die lang niet bij iedereen bekend is. 
In het verslagjaar 2015 zijn door hûs en hiem in heel Fryslân 492 lokale commissievergaderingen 
gehouden, waarbij 5332 adviezen werden uitgebracht. Afgezien van de vakantieperiodes zijn dat 
wekelijks 12 bijeenkomsten met meer dan 100 te behandelen dossiers. Bij de commissie-
vergaderingen was 2200 keer bezoek aanwezig. Veelal is dat de aanvrager zelf, al of niet vergezeld 
door diens adviseur. Ook de buren of bijvoorbeeld vertegenwoordigers van dorpsbelangen komen 
regelmatig bij de zittingen op het gemeentehuis langs. Het bezoekerspercentage bij de openbare 
vergaderingen van hûs en hiem blijft maar stijgen (in 2015 boven de 40%) evenals de vraag naar 
vooroverleg (in 2015 boven de 25%). In dat verband durven wij de stelling aan dat er een duidelijke 
maatschappelijke behoefte bestaat aan een dialoog met deskundigen over veranderingen in de 
fysieke leefomgeving. Gemeentebesturen zien het belang in van het gesprek over een bouwplan 
omdat individuele belangen daarbij afgewogen en in overeenstemming gebracht kunnen worden 
met het gemeentelijk welstands- en monumentenbeleid. Aanvragers wordt de mogelijkheid geboden 
om over hun initiatief vroegtijdig advies in te winnen bij ervaren professionals op het gebied van 
ruimtelijke kwaliteit. Zoals ook bij de Nije Pleats projecten het geval is betaalt een investering in het 
overleg aan de voorkant van het proces zich dubbel en dwars uit bij de uiteindelijke afhandeling van 
de omgevingsvergunning door de gemeente.  
 
Het in een vroegtijdig stadium voeren van een dialoog over omgevingskwaliteit vormt één van de 
uitgangspunten voor de Omgevingswet, die medio 2015 door de Tweede Kamer is aangenomen.  
Het is van belang om proactief op deze stelselherziening, maar ook op de maatschappelijke 
ontwikkelingen, in te spelen. Eind 2015 heeft het Algemeen Bestuur onder leiding van de nieuwe 
voorzitter Henk Deinum de koers uitgezet voor een toekomstbestendige organisatie voor de borging 
van de ruimtelijke kwaliteit in Fryslân. Aan dat veranderingsproces zal in de komende jaren onder het 
motto ‘van macht naar gezag’ verdere uitwerking worden gegeven.  
 
Marc A. Visser 
secretaris/directeur 
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Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 
In het verslagjaar heeft een bestuurlijke werkgroep onder voorzitterschap van Gea Akkerman, 
wethouder van Súdwest-Fryslân en lid van het Dagelijks Bestuur van hûs en hiem, de wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem voorbereid. De wijzigingen bleven beperkt tot het  
‘Wgr-proof’ maken. 
Alle aan hûs en hiem deelnemende Friese gemeenten hebben ingestemd met de wijziging van de GR. 
Instemming van de gemeenteraden en de colleges van B&W met de wijziging was noodzakelijk 
omdat per 1 januari 2015 de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking is 
getreden. Met de wijziging van de Wgr is tegemoet gekomen aan het bezwaar dat de tot dan toe 
geldende wettekst zich onttrok aan de Wet dualisering gemeentebestuur van 2002. De nieuwe wet 
wil het mogelijk maken om te komen tot efficiëntere samenwerking tussen gemeenten en met meer 
democratisch gehalte. Beoogd is een actievere rol van gemeenteraden en een grotere nadruk op het 
primaat van het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling, dat verantwoording aflegt 
aan de betreffende gemeenteraden. De controlerende positie van de gemeenteraden en het 
algemeen bestuur zijn verscherpt. Zo is er de verplichting om vóór 15 april van elk jaar de algemene 
financiële- en beleidsmatige kaders voor het volgende jaar en de voorlopige jaarrekening toe te 
zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De termijn voor het geven van een zienswijze 
is verlengd van zes naar acht weken. 
 
Bestuur 
Voor de bestuurssamenstelling heeft de wijziging van de GR tot gevolg gehad dat het niet langer 
mogelijk was om naast de vertegenwoordigers uit elke gemeente nog één extra lid (voorzitter) in het 
algemeen bestuur te benoemen. Bestuursvoorzitter Fred Veenstra, die op 1 december als 
burgemeester in de gemeente De Fryske Marren aan het werk is gegaan, nam afscheid van het 
bestuur. Ook van Gerlof Metz, lid van het Dagelijks Bestuur werd afscheid genomen omdat volgens 
de gewijzigde GR ambtenaren in één van de deelnemende gemeenten geen lid kunnen zijn van het 
bestuur van de GR.  
Henk Deinum, wethouder van Leeuwarden is op 27 november benoemd tot voorzitter van het 
Algemeen Bestuur van hûs en hiem. Henk Deinum vroeg en kreeg mandaat van de aanwezige 
algemeen bestuursleden om de komende periode te werken aan vernieuwing van de ruimtelijke 
kwaliteitsborging in Fryslân. Tot nieuwe vicevoorzitter werd benoemd Albert van de Ploeg, 
wethouder van Dongeradeel. Siebren Siebenga, wethouder van Heerenveen trad toe tot het 
Dagelijks Bestuur van hûs en hiem. 
 
Werkgroep financiën 
Onder voorzitterschap van penningmeester Albert van der Ploeg heeft een ambtelijke werkgroep 
met financiële specialisten uit de gemeenten Leeuwarden, Smallingerland en Kollumerland zich vanaf 
2014 gebogen over het bekostigingsmodel van hûs en hiem en alternatieve financieringsconstructies  
onderzocht. De werkgroep kende grotendeels dezelfde bezetting als de werkgroep, die in 2013 
toekomstscenario’s voor hûs en hiem heeft opgesteld.  
Een quick-scan van de productiecijfers van de afgelopen jaren toonde aan hoe conjunctuurgevoelig 
de exploitatie van de adviesorganisatie is. Het positieve jaarresultaat over 2014 was een rechtstreeks 
gevolg van de weer aantrekkende Friese bouweconomie. De analyse van cijfers legde echter ook 
bloot dat druk op de exploitatie van hûs en hiem nu van binnenuit de GR komt. Dit betreft de 
beleidskeuze van met name twee van de 23 deelnemende gemeenten om in ruime mate gebruik te 
maken van de zogenaamde kan-bepaling.  
Terwijl de omzetdaling van de drie gemeenten, die de zogenaamde Friese kan-bepaling hebben 
ingevoerd - of een variant daarop - beperkt bleef tot circa 10% van hun omzet uit 2014, zijn er twee 
gemeenten (Heerenveen en De Fryske Marren), die in 2015 een (ten opzichte van 2014) lagere 
adviesopbrengst van respectievelijk 31.000 en 25.000 euro aan de GR hebben geleverd.  
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Het verlies van hûs en hiem uit ‘gewone bedrijfsvoering’ in 2015 ter grootte van 66.000 euro is 
hiermee vrijwel volledig verklaard. 
 
Toepassing van de kan-bepaling  (ambtelijke toetsing van aanvragen in plaats van voorleggen aan de 
onafhankelijke adviescommissie) is te beschouwen als een vorm van partiële uittreding zonder dat 
daar een compensatie aan de andere deelnemers van de GR tegenover staat. De gemeenschappelijke 
regeling voorziet niet in financiële compensatie bij partiële uittreding en bij de (beleidsarme) 
aanpassing aan de WGR heeft het Algemeen Bestuur er ook niet voor gekozen om dit wel te regelen.  
Het Dagelijks Bestuur ziet mogelijke omzetdaling in de komende jaren ten gevolge van de kan-
bepaling als een onontkoombare realiteit al zet het de onderlinge solidariteit in de GR onder druk. 
Het primaat om te bepalen in welke mate een gemeente beleid op het gebied van ruimtelijke 
kwaliteit wil voeren ligt bij de gemeenteraad. Dat de bedrijfsvoering van de uitvoeringsorganisatie 
aangepast moet worden op een veranderende adviesvraag was al eerder vastgesteld.  Om echter 
eenzijdige afwenteling hiervan op het personeel van de adviesorganisatie te voorkomen, heeft het 
bestuur uiteindelijk afgezien van reorganisatie via gedwongen ontslagen. Besloten is tot een meer 
geleidelijke aanpassing van de personeelsformatie door middel van natuurlijk verloop. 
 
Dit besluit kon worden onderbouwd met een door adviesgroep Antea speciaal voor hûs en hiem 
ontwikkeld besturingsmodel, dat onder auspiciën van de financiële werkgroep in 2015 tot stand 
gekomen is. In het besturingsmodel van Antea zijn alle werkprocessen van de verschillende 
bedrijfsonderdelen bij hûs en hiem nauwkeurig omschreven en is voor elke stap in het adviestraject 
de tijdsbesteding gekwantificeerd. Op basis van de reeds bij hûs en hiem beschikbare data kan met 
het besturingsmodel  relatief nauwkeurig de vereiste capaciteit berekend worden bij een variabele 
adviesvraag. Deze ‘tool’ biedt de mogelijkheid om bij verschillende scenario’s de vereiste capaciteit 
(flexibele schil) te berekenen, maar kan ook gebruikt worden voor procesoptimalisaties. 
Koppeling van de gegevens uit het besturingsmodel van Antea aan de (meerjaren)begroting biedt 
meer transparantie en biedt extra inzicht.      
 
Jubileum 
Op 23 september 2015 was het precies 90 jaar geleden dat de voorloper van hûs en hiem werd 
opgericht. Op die dag in 1925 werden op voordracht van de commissaris der koningin door 
Gedeputeerde Staten voor een periode van drie jaren de eerste leden van de ‘Provinciale Friesche 
Adviescommissie ter wering van inbreuk op de schoonheid van stad en land’ benoemd.  
Deze commissie vormde een voorganger van hûs en hiem. Het doel werd in de loop der tijden op een 
positievere manier geformuleerd: het bevorderen van de bouwkundige schoonheid van Fryslân.  
Het 90-jarig jubileum vormde aanleiding om samen met ARK Fryslân en de Provincie Fryslân een 
speciale Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit te organiseren. Het programma onder het motto 
‘bevochten schoonheid’ trok op een zonovergoten woensdag 23 september ruim 160 
belangstellenden naar de Kanselarij in Leeuwarden. 
Onder leiding van dagvoorzitter Gerrit Hofstra volgde het publiek lezingen van Meindert Schroor, 
directeur Waddenacademie, Hedwig Heinsman, partner bij DUS Architects en Erik Luiten, 
Rijksadviseur Landschap en Water. Tijdens excursies werd “de al dan niet bevochten schoonheid van 
recente datum” in en rond Leeuwarden in ogenschouw genomen, aldus Marga Waanders, 
burgemeester van de gemeente Dongeradeel en bestuursvoorzitter van ARK Fryslân in haar bijdrage. 
De Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit werd afgesloten met een optreden van de zingende harpiste  
Iris Kroes, die een speciaal voor deze dag gecomponeerd lied ten gehore bracht. 
 
Essay Bevochten Schoonheid 
Meindert Schroor nam het publiek mee in zijn essay ‘Bevochten Schoonheid’, waarmee hij een 
terugblik wierp op meer dan een eeuw welstandsadvisering in Friesland. De gemeente Leeuwarden 
kende immers al in 1914 een Schoonheidscommissie, die later is opgegaan in hûs en hiem.  
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De discussie over nut en noodzaak van welstandsadvisering is van alle tijden, concludeert Schroor. 
Het ontbreekt hûs en hiem niet aan belangstelling. Tijdens het schrijven van zijn essay ontdekte hij 
dat er gemiddeld twee keer in de week over adviezen wordt bericht in de dagbladen. “Ergens ook 
wel mooi. Ondanks de twijfel bij politici en bestuurders aan de noodzaak om een welstandorganisatie 
in stand te houden, zijn er ook steeds weer bestuurders, die tegen de tijdsgeest ingaan en de rug 
rechthouden en oog hebben voor de achterliggende motieven van welstandstoetsing”, aldus 
Schroor. “Mogelijk dat de ‘heilzame bemoeizucht’ en de ‘waakzaamheid’ van hûs en hiem heeft 
bijgedragen tot het uitroepen van Friesland als mooiste provincie van Nederland.” Het essay van 
Schroor is ook in gedrukte vorm verschenen en is te downloaden via de website van hûs en hiem. 
 
hûs en hiem prijs 
De hûs en hiem prijs 2015 is uitgereikt aan Piet Klimstra. Deze nieuwe prijs is ingesteld ter 
gelegenheid van het 90-jarig jubileum van de Friese adviesorganisatie en is dit jaar voor het eerst 
toegekend. Piet Klimstra, inmiddels meer dan 40 jaar in dienst bij hûs en hiem, ontving de prijs 
tijdens de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit in de Kanselarij te Leeuwarden uit handen van 
bestuursvoorzitter Fred Veenstra. 
De hûs en hiem prijs is bestemd voor een persoon, die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor het 
behoud en de verbetering van de ruimtelijke schoonheid in Fryslân. Het gaat daarbij niet om een 
éénmalig project, maar om het ‘oeuvre’ van een persoon gedurende een langere periode. De 
winnaar van de hûs en hiem prijs ontvangt een speciaal ontworpen houten beeldje, voorzien van een 
zilveren speld. 
 

 
 
Piet Klimstra, geboren in 1952 te Lioessens, voltooide in 1973 de MTS Bouwkunde in Drachten.  
Na zijn militaire dienst trad Klimstra in mei 1975 – vlak voor het 50-jarig jubileum – als bouwkundig 
medewerker in dienst van de Provinciale Friese Schoonheidscommissie (voorloper van de 
Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem). 
Klimstra werkte aanvankelijk als tekenaar aan de plannen, die door de adviescommissie waren 
afgewezen of ‘voor verbetering vatbaar’ werden gevonden. Zo maakte hij op de tekentafel 
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alternatieve tekeningen (met een wat steilere kap) voor de eerste ligboxstallen in de jaren 70 van de 
vorige eeuw. Inmiddels worden er geen alternatieve tekeningen meer door hûs en hiem vervaardigd. 
Gaandeweg is Klimstra in de loop der jaren opgeklommen van bouwkundig medewerker via 
rayonadviseur tot een van de huidige adviseurs ruimtelijke kwaliteit bij hûs en hiem. Klimstra maakt 
niettemin nog regelmatig illustrerende schetsen tijdens het overleg van de commissie met mensen, 
die iets nieuws willen bouwen of verbouwen. 
Uit de toekenning van de hûs en hiem prijs 2015 aan Piet Klimstra spreekt grote waardering voor 
Klimstra’s jarenlange bijdrage aan de ruimtelijke schoonheid van Fryslân. Volgens Fred Veenstra is 
zijn toewijding, zijn trouw, zijn eerlijke, open en serieuze manier van werken inspirerend en strekt dit 
tot voorbeeld voor anderen. 
 
Centrale Adviescommissie 
De advisering door hûs en hiem is zodanig georganiseerd dat ruim 95% van de aanvragen wordt 
behandeld door de 23 Lokale Adviescommissies in de deelnemende gemeenten. Over de 
werkzaamheden van de Lokale Adviescommissies wordt separaat verslag gedaan in de jaarverslagen 
van de desbetreffende Lokale Adviescommissies. Complexe bouwplannen of vraagstukken met een 
multidisciplinair karakter worden door de Centrale Adviescommissie in Leeuwarden beoordeeld. In 
de Centrale Adviescommissie zitten naast architecten ook architectuurhistorici, 
stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten,  monumentenarchitecten en burgerleden. 
In 2015 zijn door de Centrale Adviescommissie 40 (eerste) plannen behandeld. Daarbij is een aantal 
trends waar te nemen. Eén daarvan is dat er zich in 2015 in Fryslân relatief veel plannen voor 
(nieuwe) supermarkten hebben aangediend. De complexiteit van dergelijke projecten is veelal dat er 
relatief grote volumes moeten worden ingepast in stads- en dorpskernen met een kleine korrelmaat. 
Bijkomend vraagstuk is dat bij dit type gebouwen veel parkeerplaatsen worden geëist. De leden van 
de Centrale Adviescommissie stellen vast dat in het algemeen veel meer aandacht besteed zou 
moeten worden aan een zorgvuldige stedenbouwkundige inpassing. Inzet van meer  steden-
bouwkundige expertise bij de gemeenten zou de kritiek van de commissie kunnen ondervangen. 
Andere trends, die zich in 2015 manifesteerden zijn o.a. een toename van woonzorgprojecten, door 
herbestemming van monumentale gebouwen of in de vorm van zorgboerderijen, de vervanging of 
uitbreiding van vakantiehuisjes op de Waddeneilanden met een soms aanzienlijk forser volume en 
met een van het traditionele beeld afwijkende materialisatie.  
 

   
Impressie Windpark Fryslân 

    
Voor de Centrale Adviescommissie vormde het Windpark Fryslân in het IJsselmeer één van de meest 
ingewikkelde adviesaanvragen in 2015. Deels had dit te maken met de onvolkomenheid van 
beschikbare toetsingskaders, deels ook met het feit dat bij een dergelijk zogenaamd 
Rijksinpassingsplan argumenten op het gebied van ruimtelijke kwaliteit weinig gewicht in de schaal 
lijken te leggen. De kritiek van de commissie op het plan richtte zich met name op de plaatsing van 
de cirkelvormige cluster van 86 windmolens direct naast de Afsluitdijk, maar ook op andere 
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onderdelen van de aanvraag. Geruggesteund door het vooruitzicht dat het Rijk toch uiteindelijk 
doorzettingsmacht zou gaan aanwenden bleken de initiatiefnemers uitsluitend bereid om 
aanpassingen te doen aan het ontwerp voor het bij het Windpark behorende transformatorstation 
nabij Breezanddijk. Als bijzondere projecten waarover de Centrale Adviescommissie in 2015  
(in positieve zin) heeft geadviseerd zijn te noemen: ontwerpen voor een klimtoren te Appelscha en 
het bewegwijzerings- en kadeproject te IJlst.  
 

     ontwerp klimtoren Appelscha 
 
Last but not least werd in het verslagjaar ook een aantal zogenaamde Mienskip-projecten door de 
Centrale Adviescommissie behandeld, zoals reconstructie Peilschaalgebouwtje Hindeloopen, 
objecten Kunstroute (dorpsbelang) Exmorra, ‘kunstwerk’ reconstructie havenhoofd Stavoren en het 
oorlogsmonument in Ypecolsga. 
 
Kwaliteitsteams 
Voor de advisering over de borging van Ruimtelijke Kwaliteit wordt in toenemende mate gebruik 
gemaakt van het instrument kwaliteitsteam (Q-team). Het betreft niet alleen infrastructuurprojecten, 
die gemeentegrenzen overstijgen en veelal meerdere civiele kunstwerken bevatten, maar ook 
bijvoorbeeld structureringsopgaven, waarbij multidisciplinaire advisering in een vroegtijdig stadium 
vruchtbaar is en leidt tot procesversnelling. 
In het verslagjaar is o.a. een kwaliteitsteam ingesteld voor de Nieuwe Willemshaven in Harlingen. 
Voor de verbouwing van de Blokhuispoort in Leeuwarden werd ook gekozen voor een bijzondere 
vorm van (frequent) vooroverleg. In dit soort situaties nemen adviseurs van hûs en hiem zitting in het 
adviesteam onder mandaat van de Centrale Adviescommissie. In 2015 nam hûs en hiem deel aan: 
-Kwaliteitsteam Leeuwarden  Zuid West 
-Kwaliteitsteam Zuidlanden Leeuwarden 
-Begeleidingsteam Blokhuispoort Leeuwarden 
-Kwaliteitsteam Traverse N31 Harlingen 
-Kwaliteitsteam Nieuwe Willemshaven Harlingen 
-Kwaliteitsteam De Centrale As 
-Kwaliteitsteam N381 
-Kwaliteitsteam Lindewijk Weststellingwerf 
-Kwaliteitsteam Gorredijk Centrum Oost Opsterland 
 
Nije Pleats 
In het verslagjaar werden 11 Nije Pleats sessies gehouden. Ten opzichte van eerdere jaren is sprake 
van een halvering van het aantal aanvragen. De reden voor deze daling is niet uitputtend onderzocht,  
maar een mogelijke verklaring is dat initiatieven voor grootschalige uitbreiding van agrarische 
bedrijven na het afschaffen van melkquota in april 2015 zijn uitgebleven. Ook het aantal 
adviesaanvragen welstand voor grotere stallen is in 2015 evident afgenomen. Overigens wordt de 
Nije Pleats methode door de betrokken partijen zeer hoog gewaardeerd en is in verschillende 
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publicaties het ‘keukentafelgesprek’ aan de voorkant van een ontwikkelingsproces als een voorbeeld 
gesteld voor de wijze waarop ruimtelijke-kwaliteitsborging in de toekomst gestalte zou kunnen 
krijgen. In een aantal gevallen wordt met de Nije Pleats methode ook in andere sectoren dan de 
agrarische geëxperimenteerd.     
 
Erfgoedcafés en Bouwplanoverleg Monumenten 
Op 5 maart 2015 heeft in café De Bogt fen Guné te Franeker het eerste Erfgoedcafé plaatsgevonden. 
Tijdens dit goed bezochte Erfgoedcafé is ingegaan op voegwerk bij monumenten. Door het 
organiseren van Erfgoedcafés stellen hûs en hiem en het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân 
onderwerpen aan de orde op het gebied van monumentenzorg, waarmee professionals en 
monumenteneigenaren te maken krijgen. Dit initiatief is opgezet in samenwerking met deskundigen 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Doel is onder andere kennis te vergroten bij 
medewerkers van gemeenten die te maken hebben met monumentenzorg, bij bedrijven actief op 
het vlak van restauratie en bij monumenteneigenaren. Daarnaast zijn de Erfgoedcafés te 
beschouwen als een mooie gelegenheid om kennis te maken met collega’s of 
monumenteneigenaren.  
Het tweede Erfgoedcafé  werd gehouden op 4 juni 2015 in ´Noflik Easterein´, het voormalige café 
Bergsma en stond in het teken van vensters, ramen en glas in monumenten. Kennisuitwisseling in 
een informele setting staat bij de Erfgoedcafés centraal. 
Dankzij de samenwerking met de provinciale en nationale collega’s op het gebied van de 
Monumentenzorg is ook het zogenaamde Bouwplanoverleg Monumenten nieuw leven ingeblazen. 
Initiatiefnemers met plannen voor de verbouwing van hun monument kunnen in een vroegtijdig 
stadium in overleg treden met de adviseurs. Adviezen van de verschillende partijen kunnen daarmee 
op een snelle, efficiënte en klantvriendelijke wijze worden afgestemd. In dat verband is ook een 
apart team van adviseurs samengesteld, dat de verbouwing van het rijksmonument de Blokhuispoort 
in Leeuwarden begeleidt. 
 

     tot energieneutraal gerenoveerde woning 
 
Stroomversnelling 
De heer Leen van Dijke, voorzitter van Stroomversnelling gaf tijdens de najaarsvergadering van het 
Algemeen Bestuur een presentatie over het project Stroomversnelling. Doel van dit project is om 
uiterlijk in het jaar 2050 4,5 miljoen (naoorlogse) woningen energieneutraal te hebben gemaakt. 
Dankzij een industriële aanpak kan in één dag een woning worden gerenoveerd met als 
gegarandeerd resultaat ‘nul op de meter’. Van Dijke gaf aan dat er inmiddels 1000 woningen zijn 
aangepakt. 
Van Dijke riep de Friese bestuurders op om net als in andere regio’s aan te haken bij dit initiatief en 
te bevorderen dat de vergunningverlening soepel verloopt. Met de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 
(de landelijke koepelorganisatie waarbij ook hûs en hiem is aangesloten) is een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten om het beoordelingsproces van aanvragen in het kader van 
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de Stroomversnelling vlot af te wikkelen. Bij hûs en hiem is inmiddels een projectcoördinator 
aangesteld. In Fryslân zijn inmiddels twee projecten van Stroomversnelling gerealiseerd.  
 
Abe Bonnema Architectuurprijs 2015 
De Abe Bonnema Architectuurprijs 2015 werd toegekend aan Felix Claus Dick van Wageningen 
Architecten voor het ontwerp van het Nationaal Militair Museum op de voormalige luchtmachtbasis 
Soesterberg. De prijsuitreiking was in het Rijksmuseum, het winnende gebouw in 2013. In het Fries 
Museum was van 3 december 2015 tot en met 3 januari 2016 een tentoonstelling te zien van alle 
inzendingen. Voor de Abe Bonnema Prijs werden door hûs en hiem ondersteunende werkzaamheden 
(secretariaat) verricht. 
 

     Nationaal Militair Museum in Soesterberg 
 
Europan 
Hoe kan Leeuwarden zich aanpassen aan de nieuwste ontwikkelingen? Die vraag werd in het kader 
van Europan 13 aan jonge Europese ontwerpteams gesteld. Zoals in veel Europese binnensteden 
kampt ook de oostelijke binnenstad met leegstaande winkels en panden. Veranderend winkelgedrag 
ligt hieraan ten grondslag. Tegelijkertijd dienen zich enorme kansen aan: in 2018 is Leeuwarden 
Culturele Hoofdstad van Europa en zijn er plannen voor vestiging van een University Campus in de 
stad. In het kader van Europan 13 is jonge Europese ontwerpteams gevraagd om strategieën te 
ontwikkelingen voor de transformatie van de oostelijke binnenstad van Leeuwarden tot een bruisend 
‘Quartier Latin’. De winnende ideeën bieden een uitgelezen kans om het debat over de toekomst van 
de binnenstad van Leeuwarden een impuls te geven. Dit is van belang voor de gemeente zelf, maar 
misschien nog wel meer voor de eigenaren van de leegstaande panden en de bewoners van de 
Leeuwarder binnenstad. De Abe Bonnema Stichting maakte deelname van Leeuwarden aan Europan 
13 mogelijk door het prijzengeld ter beschikking te stellen. Vanuit hûs en hiem werd inhoudelijke en 
organisatorische ondersteuning geleverd. 
  
Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland 
De samenwerking met de zusterorganisaties uit andere provincies en met de Federatie Ruimtelijke 
Kwaliteit krijgt gestalte in het Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland (TRKN). Bij TRKN zijn de ruim 200 
adviseurs op de werkvelden welstand, monumenten, cultuurhistorie, archeologie en 
ervenconsulentschap aangesloten. De jaarlijkse teamdag vond in 2015 plaats in Zaanstad.  
Circa 6x per jaar vindt in TRKN-verband een directeurenoverleg plaats, waarbij o.a. informatie wordt 
gedeeld over actuele ontwikkelingen met betrekking tot de Omgevingswet. Met het initiatief 
Mooiwaarts is een succesvolle lobby gevoerd gericht op de Tweede Kamer met het doel om 
ruimtelijke kwaliteit steviger te verankeren in de Omgevingswet.        
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Organisatie 

Bestuur 

Door de uittreding per 1-1-2015 is de gemeente Tytsjerksteradiel per die datum niet meer in het 

Algemeen Bestuur vertegenwoordigd.  

Door een wijziging van de Wet op  de Gemeenschappelijke Regelingen is in 2105 aan alle aangesloten 

gemeenten gevraagd in te stemmen met het besluit om de GR hûs en hiem als ‘collegeregeling’ te 

benoemen. Hiermee hebben alle colleges én raden ingestemd. 

In de nieuwe WGR is tevens bepaald dat het DB uit het AB wordt benoemd en dat elk college maar 

één afgevaardigde in het AB kan hebben. Dit heeft ertoe geleid dat in de vergadering van het AB in 

november 2015 tot enkele wijzigingen in het DB is besloten. Burgemeester Veenstra heeft zijn 

voorzitterschap én lidmaatschap van het AB en DB neergelegd.  

Als nieuw lid van het DB is wethouder Siebenga benoemd. Het zittende DB-lid wethouder Deinum is 

tot voorzitter benoemd van zowel AB als DB.  

Het AB bestaat nu uit 23 (stemgerechtigde) wethouders. Het DB bestaat nu uit vijf (stemgerechtigde) 

leden van het AB, aangevuld met twee (niet-stemgerechtigde) leden die door de afdeling Fryslân van 

de Bond van Nederlandse Architecten zijn voorgedragen. 

Secretaris van zowel het AB als DB is directeur Visser van hûs en hiem. 

  

Personeel 

In 2015 zijn er geen mutaties in het personeelsbestand geweest. Per 31 december 2015 wordt met 

10 personeelsleden 9 FTE bezet. Dat is gelijk aan eind 2014. 

Van een geforceerde personeelsreductie in 2015 is geen sprake geweest. Het Algemeen Bestuur 

heeft in de najaarsvergadering ingestemd met een gewijzigde meerjarenraming waardoor personeel 

dat door natuurlijk verloop uitstroomt, wordt vervangen door flexibele krachten.  

Het ziekteverzuim bij hûs en hiem is in 2015 uitgekomen op 2,1%, terwijl dat landelijk in de sector 

‘openbaar bestuur’ volgens het CBS (tm 3e kwartaal 2015) 4,8% is geweest.  
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Opbrengsten reguliere advisering per gemeente

2014 2015

Achtkarspelen € 18.328 € 29.829

Ameland € 29.747 € 19.194

het Bildt € 19.279 € 13.537

Dantumadiel € 28.819 € 21.537

De Fryske Marren € 68.666 € 43.320

Dongeradeel € 48.283 € 41.104

Ferwerderadiel € 13.399 € 16.061

Franekeradeel € 35.384 € 25.946

Harlingen € 23.254 € 26.015

Heerenveen € 64.595 € 33.137

Kollumerland c.a. € 25.372 € 18.370

Leeuwarden € 118.490 € 143.317

Leeuwarderadeel € 8.296 € 4.752

Littenseradiel € 24.228 € 15.920

Menameradiel € 17.682 € 14.319

Ooststellingwerf € 22.896 € 27.160

Opsterland € 26.939 € 28.806

Schiermonnikoog € 4.128 € 9.209

Smallingerland € 52.634 € 52.462

Súdwest-Fryslân € 118.234 € 114.193

Terschelling € 12.347 € 16.901

Tytsjerksteradiel € 8.603 € 0

Vlieland € 9.885 € 10.721

Weststellingwerf € 44.340 € 38.408
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Productiecijfers 2015 
 
In 2015 zijn in totaal 3.284 (eerste) adviesaanvragen behandeld. In 2014 zijn dit er 3.511 geweest. 
Daarmee is het aantal (eerste) adviesaanvragen ten opzicht van 2014 met 6,5% afgenomen. 
Omdat in veel gevallen na de (eerste) adviesaanvraag nog een vervolgaanvraag komt is het totaal 
aantal planbehandelingen een veelvoud van het aantal (eerste) adviesaanvragen. Het aantal 
planbehandelingen is amper afgenomen: 5.332 in 2015 ten opzichte van 5.418 in 2014, hetgeen een 
afname van 1,6% betekent. Er zijn dan ook in 2015 meer behandelingen per aanvraag nodig geweest: 
gemiddeld 1,62. Dat aantal bedroeg in 2014 nog 1,54. 
 
In het eerste kwartaal van 2015 kreeg hûs en hiem boven verwachting veel adviesaanvragen voor 
nieuwbouw woningen. Dit had de aangescherpte EPC-eisen (norm voor energiezuinigheid) per 1-1-
2015 als reden. Op de valreep werden gemeenten eind 2014 overspoeld met vergunningaanvragen, 
waarop door de datum van indiening de oude EPC-norm nog van toepassing was.  
De adviesinkomsten over het eerste kwartaal van 2015 waren hierdoor dan ook fors hoger (+ 14%) 
dan in het eerste kwartaal van 2014. In de volgende drie kwartalen moest genoegen worden 
genomen met minder adviesinkomsten dan in dezelfde periode in 2014. In totaal is uit welstands- en 
monumentenadvisering (inclusief deelname kwaliteitsteams) in 2015 een bedrag ad € 799.132 
geboekt. Ten opzichte van 2014 (€ 843.828) is hier sprake van een daling van 5,3%.  
 
Het positieve financiële resultaat over het boekjaar (€ 46.079) is mede bereikt dankzij de eenmalige 
uittreevergoeding (€ 112.064) van de gemeente Tytsjerksteradiel, die per 31 december 2014 uit de 
gemeenschappelijke regeling is getreden. Deze eenmalige bate verhult in zekere zin dat uit de 
‘gewone bedrijfsvoering’ een verlies ad (€ 65.985) geleden is. Daling van de adviesopbrengsten in 
2015 blijkt vooral een gevolg van de beleidskeuze van een handvol  gemeenten om de zogenaamde 
kan-bepaling toe te passen. 
 
In de loop van 2015 zijn twee ontwikkelingen zichtbaar geworden. De eerste is dat het economisch 
herstel in Nederland voorzichtig is, maar wel bestendig. Gemeenten die hûs en hiem volledig inzetten 
laten een toename zien van adviesaanvragen. De tweede ontwikkeling is dat een flinke omzetdaling 
waarneembaar is bij de gemeenten, die de kan-bepaling hebben ingevoerd. Bij de gemeenten 
Dongeradeel, Littenseradiel en sinds november 2015 ook de gemeente Súdwest-Fryslân, die de 
‘Friese’ kan-bepaling  - of een variant daarop - hebben ingevoerd bleef de daling beperkt tot circa 
10% van hun bijdrage aan de adviesomzet uit 2014. 
De gemeenten Heerenveen en De Fryske Marren kozen voor een veel ruimere (gebiedsgewijze) 
toepassing van de kan-bepaling waardoor hun bijdrage aan de omzet van de GR ten opzichte van 
2014 met respectievelijk € 31.458 (-51%) en € 25.346 (-37%) is verlaagd.  
 
Het tekort uit ‘gewone bedrijfsvoering’ in 2015 ad € 65.985 laat zich derhalve vrijwel volledig 
verklaren uit het door bovengenoemde gemeenten gewijzigde beleid. 
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ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 
 
Onderhoudsplan hûs en hiem pand J.W. Frisostraat 1, Leeuwarden 
 
Hûs en hiem bezit het pand aan de Johan Willem Frisostraat 1 in Leeuwarden. Het pand is gebouwd 
in het begin van de 20e eeuw en is inmiddels zo’n 112 jaar oud. 
Ondanks de degelijke bouw bezit het pand niet het eeuwige onderhoudsvrije leven. 
Inmiddels zijn reparaties uitgevoerd aan dak (leidekking) en muren (scheurvorming). Mede door 
invloeden van regen en zon zijn doorlopend reparaties aan schilder- en voegwerk te verwachten. 
Waar het een oud pand betreft kan niet eenduidig worden bepaald wanneer grote bouwkundige 
herstel- en/of vervangingsmaatregelen in beeld zijn. 
 
Om te voorzien in het behoud van (de waarde van) het pand van hûs en hiem, J.W. Frisostraat 1 in 
Leeuwarden zijn de volgende maatregelen getroffen. 
 

-Voor kleine reparaties (hemelwaterafvoeren, markiezen, losgeraakte leien, e.d.) maken wij 
gebruik van een onderhoudstimmerman. Deze is op afroep beschikbaar. 
-Voor het schilderwerk is een meerjarenonderhoudsplan afgesloten met Van der Geest 
Schilders. Het plan voorziet in de volgende taken: 
2016: onderhoudsbeurt  € 1.200,00 
2017: inspectiebeurt   €    200,00 
2018: schilderbeurt   € 9.000,00 
2019: inspectiebeurt   €    200,00      
 

 -De verwarmingsinstallatie wordt op afroep onderhouden door Winters Installatiebedrijf. 
Gezien de ouderdom van de CV-ketel dient rekening te worden gehouden met vervanging. 
Geschatte kosten € 3.500.  

 -De brandbeveiliging wordt op contractbasis onderhouden door Ansul. 
-De inbraakbeveiliging wordt op contractbasis onderhouden door Chubb. 

  
De totaal hiermee gemoeide jaarlijkse kosten bedragen ca. € 1.500 (in de jaren dat er géén grote 
schilder-/onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd).  
 
Ondanks de maatregelen tot behoud dienen zich zo nu en dan grotere mankementen aan: lekkage 
dak, schilderwerk interieur, doorslaande muren (schade aan voegwerk), scheurvorming in muren.  
 

-Het topdak is in 2007 gerepareerd (vernieuwen dakbedekking en zinklijsten) à € 7.950. 
Daarbij is geconstateerd dat de leidekking op de schuine daken, i.c. de bevestiging (koperen 
haakjes) niet in optimale staat verkeert. Eigenlijk zouden alle leien opnieuw vastgezet 
moeten worden. Geschatte kosten (vnl. arbeidsloon) € 4.000 
-Op veel plaatsen is in het pand, door intensief gebruik, sprake van beschadiging/slijtage in 
het schilderwerk. Geschatte kosten herstel € 4.000 
-Op enkele plekken in de op het zuiden gerichte muren bevinden zich lekkende voegen. Dit 
leidt bij stevige regenval tot doorlekken. De muren op het zuiden en westen moeten 
geïnspecteerd en waar nodig opnieuw gevoegd. De geschatte kosten bedragen € 5.000 
-Op meerdere plekken zitten scheuren in de buitenmuren. Dit behoeft constante aandacht. 
  

Voor deze (en nog te verwachten) mankementen is een financiële voorziening getroffen die streeft 
naar een dekking van (een deel van) de te verwachten kosten. De stand van de Voorziening groot 
onderhoud was per 1-1-2012 € 25.000. Na uitvoering van schilderwerk en houtrotreparaties in 2012 
is de stand per 1-1-2015 nog € 10.770.  
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Computerapparatuur/Telecom 
Na 2014 zijn geen investeringen meer gedaan in computerapparatuur, omdat met ingang van  
december 2014 hûs en hiem voor de ICT gebruik is gaan maken van computers en copiers van de 
gemeente Leeuwarden.  
De (mobiele) telefoontoestellen zijn boekhoudkundig afgeschreven. Besloten is de vervanging van 
deze apparaten per geval te bekijken.  
 
 
 
BEDRIJFSVOERING 
 
Hûs en hiem voert welstands- en monumentenadvisering uit voor de deelnemende gemeenten.  
Ook biedt hûs en hiem diensten aan de deelnemende gemeenten aan voor Nije Pleats, neemt deel 
aan kwaliteitsteams en biedt ondersteuning op het gebied van (gemeentelijke) monumentenzorg en 
de actualisering van welstandsnota’s. Daarnaast verricht hûs en hiem incidenteel opdrachten voor 
derden in het kader van second opinions en als secretariaat van architectuurprijsvragen. 
Het streven is om het aandeel van andere (nieuwe) vormen van dienstverlening (aan de 
deelnemende gemeenten én aan derden) in de komende jaren nog verder uit te bouwen. In 2015 
vormde dit aandeel ruim 10% van de adviesinkomsten. Daarmee wordt geanticipeerd op de komst 
van de Omgevingswet, die naar verwachting medio 2018 zal worden ingevoerd. In de 
meerjarenraming 2018-2021 komt dit streven ook cijfermatig tot uitdrukking.  
De dienstverlening wordt afgestemd op de adviesbehoefte van de deelnemende gemeenten.  
De tarifering voor de dienstverlening is gebaseerd op een kostendekkende exploitatie, immers,  
hûs en hiem is een non-profit organisatie.  
 
Naast het permanent klanttevredenheidsonderzoek kunnen ook de dagelijkse contacten met 
ambtenaren en wethouders reden zijn tot fijnere afstemming van de dienstverlening.  
Om verantwoording af te leggen aan de deelnemende gemeenten inzake het functioneren van de 
lokale commissies worden jaarverslagen gemaakt. Tevens vinden jaarlijkse evaluatiegesprekken 
plaats met de verantwoordelijke gemeentelijke portefeuillehouders. Sinds 2013 is ingevoerd dat 
gemeenteraadsleden en commissieleden regelmatig samen (op de fiets) de resultaten van het 
gemeentelijk beleid aanschouwen en daarover met elkaar van gedachten wisselen. 
Het aantal fte’s per 31 december 2015 bedraagt negen. Dor natuurlijk verloop zal het aantal 
personeelsleden met een vaste aanstelling in de komende jaren dalen. Voor de bezetting van de 
commissies beschikt hûs en hiem over een poule van circa 25 deskundigen (flexibele schil). 
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WEERSTANDSVERMOGEN 
 
Hierbij gaat het om het vermogen om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat beleid moet 
worden aangepast. Het gaat dus om de robuustheid van de begroting. Het vermogen om het beleid 
door te kunnen zetten is afhankelijk van de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit omvat de 
middelen en mogelijkheden van de organisatie om niet-begrote kosten te dekken. 
De weerstandscapaciteit van hûs en hiem bestaat naast het eigen vermogen uit het begrote positieve 
resultaat uit de bedrijfsvoering. Tevens is het bezit van het kantoorpand (Johan Willem Frisostraat 1 
in Leeuwarden) als stil vermogen een belangrijke onderdeel van de weerstandscapaciteit. Het pand is 
onbelast met hypotheek. De WOZ-waarde is per 1-1-2015 vastgesteld op € 353.000. De waarde voor 
de opstalverzekering (op basis van herbouw-waarde) is gesteld op € 920.000. 
 
Het eigen vermogen (exclusief de waarde van het pand) per 31-12-2015 bedraagt (voor toevoeging 
aan het eigen vermogen van het resultaat van 2015 ad € 46.079) €137.685.  
  
De weerstandscapaciteit is bij hûs en hiem dynamisch, dat wil zeggen dat het eigen vermogen 
beïnvloedbaar is. Immers, ook de tarifering voor de dienstverlening kan bij een dreigend tekort in de 
dekking van de vaste lasten redelijk snel aangepast worden. De bedrijfsvoering is er echter op gericht 
om een verhoging van de tarieven zoveel mogelijk te voorkomen. 
 
De meerjarenraming blijft echter onzeker. Ondanks het feit dat in 2015 een voorzichtig economisch 
herstel in Nederland zich voortzet en ook voor de komende jaren de voorspelde seinen op groen 
staan, kan het aantal adviesaanvragen voor hûs en hiem negatief beïnvloed worden door wijziging 
van het welstandregime in diverse gemeenten.   
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VERBONDEN PARTIJEN 
 
In de Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem hebben in 2015 op één na alle gemeenten in Fryslân 
deelgenomen: gemeente Tytsjerksteradiel is per 1-1-2015 uitgetreden uit de GR. 
Conform artikel 34 lid 1 van de GR hûs en hiem draagt elke deelnemende gemeente in de kosten van 
het lichaam bij naar rato van de dienstverlening op basis van tarieven die door het Algemeen Bestuur 
worden vastgesteld en meegedeeld aan de gemeenten. 
Conform artikel 34 lid 2 van de GR hûs en hiem kan een nadelig saldo van de vastgestelde rekening, 
na in achtneming van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde reserveringsbeleid, door de 
gemeenten worden gedragen in verhouding tot het aantal ingezetenen op 1 januari van het 
betreffende kalenderjaar. 
Conform artikel 34 lid 3 van de GR hûs en hiem kan een batig saldo van de vastgestelde rekening, na 
in achtneming van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde reserveringsbeleid, naar rato van de 
gemeentelijke bijdragen op basis van de tarieven in het betreffende kalenderjaar, aan de 
deelnemende gemeenten worden uitbetaald. 
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Wet WNT (Wet normering topinkomens) 
 
Het normenkader rondom de ‘Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en 
Semipublieke Sector (hierna: WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000106049 en de Regeling van de 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920. 
  
De WNT is per 1 januari 2013 in werking getreden. Beloningen van bestuurders en overige 
topfunctionarissen in de (semi)publieke sector dienen wettelijk genormeerd, respectievelijk 
gemaximeerd te worden. Dit heeft geresulteerd in de wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector (WNT). Hiermee wordt WOPT ingetrokken. De WNT voorziet in een 
democratisch gelegitimeerd instrument waarmee normen en verplichtingen kunnen worden 
opgelegd voor de bezoldiging van bestuurders en andere topfunctionarissen in de publieke en 
semipublieke sector. De gemeenschappelijke regeling is verplicht om jaarlijks in het financieel 
jaarverslag de bezoldiging van iedere topfunctionaris en gewezen topfunctionaris op persoonsnaam 
op te nemen, ongeacht een eventuele overschrijding van het bezoldigingsmaximum. 
 
Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen hebben wij gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid die paragraaf 6 van de Beleidsregels toepassing WNT biedt  inzake de volledige 
openbaarmaking van deze functionarissen. Op basis van de Beleidsregels toepassing WNT (inclusief 
de wijziging van paragraaf 6 volgens besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties van 12 maart 2014, nr. 2014-0000142706  kán en hoeven wij niet volledig te 
voldoen aan de verplichting voor openbaarmaking van deze interim-functionarissen zoals 
voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de  WNT (inclusief verwerking Aanpassingswet WNT). 
 
Het bezoldigingsmaximum bestaat uit 130% van het brutosalaris van een minister, verhoogd met: 

 sociale-verzekeringspremies; 

 (belaste) onkostenvergoeding; 

 beloningen betaalbaar op termijn (voornamelijk het werkgeversdeel van de 
pensioenreservering). 

Voor 2015 geldt als maximumbedrag € 178.000,- inclusief belaste onkostenvergoedingen en 
pensioenbijdrage. 
  
In 2015 hebben geen bezoldigingen boven deze bezoldigingsnorm plaatsgevonden. Zowel bij vast als 
bij tijdelijk personeel. 
  
Aandachtspunt 
De WNT geeft aan dat de gemeenschappelijke regeling verplicht is om jaarlijks in het financieel 
jaarverslag de bezoldiging van iedere topfunctionaris en gewezen topfunctionaris op persoonsnaam 
op te nemen, ongeacht een eventuele overschrijding van het bezoldigingsmaximum. Dit houdt in dat 
de directieleden, het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van gemeenschappelijke regeling 
hûs en hiem opgenomen moeten worden in het financieel jaarverslag.  
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In 2015 betreft dit de volgende personen: 
 
Directeur/secretaris:  ir. Marc A. Visser 

 In dienst gedurende het hele jaar 2015 voor 1,0 fte 

 beloning € 103.737 

 beloning op termijn € 0 

 onkosten € 3.008 

 Totaal € 106.745 
 

Dienstverband beloning       beloning onkosten totaal
            op termijn  

DB: F. Veenstra   nvt € -      € -  € -  € - 
 H. Deinum   nvt € -      € -  € -  € - 

A. van der Ploeg  nvt € -      € -  € -  € - 
R. van der Leck   nvt € -      € -  € -  € - 

 G. Akkerman-Wielinga  nvt € -      € -  € -  € - 
 L. Oudenaarde   nvt € -      € -  € -  € - 
 K. Kat    nvt € -      € -  € -  € - 
 G. Metz    nvt € -      € -  € -  € - 
 
AB: M. van der Veen  nvt € -      € -  € -  € - 
 N.J. Oud   nvt € -      € -  € -  € - 
 N. Haarsma-Vrieswijk  nvt € -      € -  € -  € - 
 R. Bos    nvt € -      € -  € -  € - 
 A. van der Ploeg  nvt € -      € -  € -  € - 
 J.J. Hijma   nvt € -      € -  € -  € - 
 T. Twerda   nvt € -      € -  € -  € - 
 F. Veltman   nvt € -      € -  € -  € - 
 M. le Roy   nvt € -      € -  € -  € - 
 S. Siebenga   nvt € -      € -  € -  € - 
 J. Benedictus   nvt € -      € -  € -  € - 
 H. Deinum   nvt € -      € -  € -  € - 
 G. Visser   nvt € -      € -  € -  € - 
 B. Bonnema   nvt € -      € -  € -  € - 
 L. Pen    nvt € -      € -  € -  € - 
 S. de Boer   nvt € -      € -  € -  € - 
 P. van Dijk   nvt € -      € -  € -  € - 
 W. Meerdink   nvt € -      € -  € -  € - 
 R. van der Leck   nvt € -      € -  € -  € - 
 G. Akkerman-Wielinga  nvt € -      € -  € -  € - 
 T.D. de Jong   nvt € -      € -  € -  € - 
 R. Hoekstra   nvt € -      € -  € -  € - 
 C. Trompetter   nvt € -      € -  € -  € - 
 
 
Genoemde leden van het Dagelijks en Algemeen Bestuur zijn een deel van of geheel 2015 in functie 
geweest. Er zijn aan deze leden in 2015 geen vergoedingen betaald. 
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JAARREKENING 2015 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING hûs en hiem

Balans 31.12.2015 31.12.2014

Activa

vaste activa

materiële vaste activa 11.057 12.083

Investeringen met een economisch nut

vlottende activa

Vorderingen op openbare lichamen 97.930 113.048

Depot PostNL 290 290

Overige vorderingen 11.809 525

110.029 113.863

Liquide middelen 139.928 108.872

261.014 234.818

Passiva

vaste passiva

eigen vermogen

Algemene reserve 137.685 83.360

Gerealiseerd resultaat 46.079 54.325

183.764 137.685

voorzieningen

voorziening groot onderhoud 10.771 10.771

vlottende passiva

Schulden aan kredietinstellingen 0 0

Schulden aan openbare lichamen 6.239 8.976

Overige schulden 5.223 6.563

Overlopende passiva 55.017 70.823

66.479 86.362

Totaal 261.014 234.818
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Overzicht van baten en lasten

Rekening Begroting Rekening

2015 2015 2014

Baten

Adviesgeld 799.132 569.552 895.942
Doorbelaste salariskosten/detachering 467 37.500 30.594
Nije Pleats 24.600 24.000 43.750
ABprijs en Europan 43.398 0 20.377
Onderhanden werk 0 0 0
Buitengewone baten/rente 112.064 90.000 604

totaal baten 979.661 721.052 991.267

Lasten

Kapitaallasten 4.962 6.000 11.222
Directe personeelskosten 733.200 746.000 749.584
Indirecte personeelskosten 8.970 17.000 13.428
Externe personeelskosten 23.902 25.000 25.118
Huisvesting 17.931 17.000 13.853
Kantoorkosten 26.128 24.000 18.869
Organisatiekosten 44.732 42.000 36.361
Inkoop Nije Pleats 22.401 22.000 41.010
Inkoop ABprijs en Europan 18.541 0 13.399
Transitiekosten 32.405 30.000 11.427
Buitengewone lasten/bankkosten 410 5.000 2.671

totaal lasten 933.582 934.000 936.942

saldo 46.079 -212.948 54.325
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 
Inleiding 
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. 
 
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarden. 
 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en 
winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en 
risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.  
Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van 
jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden 
sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarop uitbetaling plaatsvindt; daarbij 
moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van 
gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken. 
 
Materiële vaste activa met economisch nut 
Overige investeringen met economisch nut 
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Slijtende 
investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte 
gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. 
 
De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: 
 
Gronden en terreinen   n.v.t. 
Bedrijfsgebouwen   15 
Overige materiële vaste activa  5-10 
 
Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid kan een 
voorziening in mindering gebracht worden. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de 
geschatte inningskansen. 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichtingen c.q. 
het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming 
van het uit te voeren groot onderhoud aan (en deels van) de kapitaalgoederen, waarin rekening is 
gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn.  
 
Vlottende passiva 
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 
 
 
Materiële vaste activa 
 
Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met 
economisch nut weer: 
 Boekwaarde per 1 januari 2015    €    12.083,00 
 Investering      -     3.936,00 
 Afschrijvingen      -     4.962,00 
 Desinvesteringen     -                         0,00  
 
 Boekwaarde 31 december 2015   €   11.057,00 
 
 
Vlottende activa 
 
Liquide middelen 
Het saldo van de rekening-courant bij de BNG Bank op 31 december bedraagt € 139.928.  
  
De kredietfaciliteit die hûs en hiem bij de BNG Bank geniet, betreft een bedrag van € 500.000. 
 
 
Vaste passiva 
 
Eigen vermogen 
Verloop eigen vermogen 
           2015       2014  

 
saldo per 1 januari                83.360            83.360  
resultaat voorgaand jaar                54.325             192.492-  
bijstorting deelnemende gemeenten                           0               192.492                     
 
saldo per 31 december                          137.685      83.360 
 
 
 
 
 
Gerealiseerd resultaat 
 
Dit betreft het positieve resultaat over 2015 ad  € 46.079, waarmee het eigen vermogen per  
1-1-2016 uitkomt op € 183.764. 
 
 
Voorzieningen 
 
Er zijn in 2015 geen onderhoudswerkzaamheden verricht waardoor de voorziening voor groot 
onderhoud ten opzichte van vorig jaar niet is gewijzigd. 
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TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 
 
 
Adviesgelden en overige inkomsten 
Aan inkomsten uit reguliere advisering en uit diverse adviesactiviteiten (q-teams, inventarisaties 
gemeentelijke monumenten, second opinions, e.d.) is in 2015 een bedrag van € 799.132 geboekt.  
 
In 2015 zijn aan (eerste) welstandsadviesaanvragen 3.005 behandeld en aan (eerste) 
monumentenadviesaanvragen 279. Dit is ten opzichte van 2014 een daling van 7,1% bij de 
welstandsadviesaanvragen en een stijging van 1,5% bij de monumentenadviesaanvragen. 
Het totaal aantal behandelingen heeft voor welstand 4.913 bedragen en voor monumenten 419. 
Voor welstand is in 2015 het gemiddeld aantal behandelingen per aanvraag 1,63 geweest en voor 
monumenten 1,5. Daarmee is het gemiddeld aan behandelingen per aanvraag in 2014 voor welstand 
gestegen ten opzichte van 2014, toen voor welstand 1,54 behandelingen per aanvraag plaats hebben 
gevonden. Voor monumenten was in 2014 het aantal behandelingen 1,54 per dossier, hetgeen een 
daling van 2,4% inhoudt.  
 
In 2015 zijn verkopen voor een bedrag van € 24.600 geboekt uit deelname aan de Nije Pleats  
(12 sessies).  
 
In 2015 is voor de derde keer de Abe Bonnema Prijs uitgereikt.  
De organisatie van dit evenement lag deels bij hûs en hiem. Aan verkopen hieruit kon in 2015 een 
bedrag ad € 23.883 worden geboekt. 
In 2015 heeft hûs en hiem eveneens de organisatie van de dertiende editie van Europan, voor de 
locatie Leeuwarden, verzorgd. Dit betreft een tweejaarlijkse prijsvraag voor jonge ruimtelijke 
ontwerpers. Aan verkopen hieruit is in 2015 een bedrag ad € 19.515 geboekt.  
 
In 2015 is een medewerker van hûs en hiem gedurende korte tijd bij de gemeente Smallingerland 
gedetacheerd geweest voor de actualisatie van hun welstandsnota. Dit betrof de laatste 
werkzaamheden aan het project dat al in 2014 werd gestart.   
De hiervoor doorbelaste salariskosten hebben € 467 bedragen. 
 
De gemeente Tytsjerksteradiel is per 1 januari 2015 uit de gemeenschappelijke regeling gestapt.  
Na mediatie door Vijverberg Juristen is de uittreevergoeding (zoals vastgelegd in de GR) becijferd op  
€ 111.999 (excl. BTW). Zowel de gemeente als het bestuur van hûs en hiem hebben hiermee 
ingestemd. Het betreffende bedrag is in juli 2015 betaald. 
 
 
Kapitaallasten (Zie de staat van activa voor de afschrijvingen in 2015) 
In 2015 zijn twee investeringen gedaan. De eerste betreft de installatie van een 75 inch SONY LED 
beeldscherm in de grote vergaderzaal ten bedrage van € 2.346. De tweede investering betreft de 
installatie van Wifi in het pand. Voor de aanleg en apparatuur is een bedrag van € 1.590 betaald.  
Beide investeringen worden in vijf jaar afgeschreven, te beginnen in 2016. 
 
 
Personeelslasten 
In juli 2014 is een nieuwe cao afgesloten voor gemeenteambtenaren met een looptijd van  
1 januari 2013 (!) tot 1 januari 2016. De financiële paragraaf heeft onder meer in een 
salarisverhoging per FTE voorzien van € 50 per 1 april 2015. 
Er zijn in 2015 geen personeelsmutaties geweest, waardoor het aantal personeelsleden per  
31 december tien bedraagt en het aantal FTE’s negen. 
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De post Netto salarissen is in 2015 (€ 379.176) met 1,0% gestegen ten opzichte van 2014  
( € 375.342). Dit betreft de cao-salarisverhoging per 1-4-2015.  
De kosten Loonheffing in 2015 (€ 245.192) zijn met bijna 0,3% gestegen ten opzichte van 2014  
(€ 244.550). 
De kosten Pensioen in 2015 zijn in 2015 ten opzichte van 2014 gedaald, van € 124.479 in 2014, naar  
€ 108.832 in 2015, een daling van 12,6%. 
 
De post Indirecte personeelskosten is in 2015 uitgekomen op € 8.970, een bezuiniging van € 4.458 
ten opzichte van 2014.  
 
De post Externe personeelskosten is in 2015 uitgekomen op € 23.902. Dit is € 1.216 lager dan in 2014 
( 25.118). 
  
 
 
    Rekening    Begroting Rekening  
             2015                                 2015          2014 
 
Directe personeelskosten     733.200                         736.000     749.584 
Indirecte personeelskosten         8.970               17.000           13.428 
Externe personeelskosten       23.902           25.000       25.118 
 
 

Totaal      766.072              778.000     788.130 
 
 
 
Huisvesting/Apparaatskosten 
 
Huisvesting: 
Ook in 2015 is geen toevoeging gedaan aan de Voorziening groot onderhoud. Het onderhoudsplan is 
nog actueel. In totaal zijn de huisvestingskosten in 2015 ruim € 4.000 hoger dan in 2014. Dit is 
voornamelijk veroorzaakt door een hogere energierekening.  
 
Kantoorkosten: 
De post Kantoorkosten lag in 2015 ca. € 7.200 hoger dan in 2014. Vooral de kosten van 
automatisering zijn toegenomen. 
 
Organisatiekosten: 
De post Organisatiekosten is met € 44.732 licht boven de begroting voor 2015 (€ 42.000) 
uitgekomen. Debet daaraan is voornamelijk de niet begrote post voor de viering van het 90-jarig 
jubileum van hûs en hiem in september 2015. Hieraan is met instemming van het Dagelijks Bestuur  
€ 14.704 besteed.  
 
 
Diverse lasten 
 
Inkoop Nije Pleats: 
Aan inkoopkosten voor Nije Pleats is in 2015 een bedrag ad € 22.401 geboekt. Deze post bestaat 
grotendeels uit kosten van externe projectmedewerkers. Omdat er aan verkopen een bedrag ad  
€ 24.600 tegenover staat, is er een positief saldo van € 2.199.   
 

31



Inkoop Abe Bonnema Prijs 
Voor de tweede keer is de ‘grote’ Abe Bonnema Prijs uitgereikt. In 2015 in het Rijksmuseum in 
Amsterdam (het winnende object in 2013). De totale kosten in 2015 hebben € 12.759 bedragen.  
Hier staan € 23.883 aan inkomsten (voornamelijk doorbelaste uren) tegenover, zodat er een positief 
saldo is van € 11.124. 
 
Door de Abe Bonnema Stichting is in 2015 de organisatie van Europan XIII aan hûs en hiem 
uitbesteed. Deze prijsvraag voor jonge ruimtelijke ontwerpers heeft aan kosten € 5.782 met zich 
meegebracht. De opbrengsten ervan hebben € 19.515 bedragen, zodat ook dit project een positief 
saldo heeft gehad, van € 13.733.  
 
In 2015 is in verband met de reorganisatie advies ingewonnen bij een aantal externe organisaties.  
Op het gebied van o.m. arbeidsrecht en pensioenrecht is advies ingewonnen. Door deze 
gespecialiseerde instanties (o.a. BAN personeelsdiensten, Vijverberg Juristen en Bentacera 
Pensioenadviseurs) is in totaal € 32.405 gedeclareerd. De begrote € 30.000 is hiermee licht 
overschreden. 
 
De opstelling van de Huisvesting/Apparaatskosten: 

         Rekening    Begroting      Rekening 
                             2015            2015          2014 
Huisvesting       
Voorziening groot onderhoud           0                 0               0 
Onderhoudskosten gebouw      619          1.500                              745 
Onderhoudskosten tuin    1.150             500           409 
Schoonmaakkosten    8.894          8.000        7.395 
Gas en elektrisch    6.347          5.400        4.489 
Water           74             100             70 
Huisvuilkosten        183             250           229 
Overige huisvestingskosten      663          1.250           516 
Kantoorkosten      
Kantoorartikelen      1.598          2.000           779 
Kantine         479             750           440 
Drukwerk      2.611          2.250        1.325 
Kosten kopieermachine    1.432          1.500        2.045 
Kosten website        643          1.000           643 
Kosten automatisering                16.601        15.500      13.223 
Overige kantoorkosten     2.764          1.000           414 
Organisatiekosten      
Verzekeringen     3.007          3.000        2.970 
Contributies                10.373        13.500      13.206 
Abonnementen/boeken      265             500           503 
Porti      1.650          1.750        2.108 
Telefonie     2.102          1.750        1.455 
Belastingen divers    3.090          2.750        2.818 
Accountantskosten    6.250          5.500        6.750 
Kosten representatie            0                 0           774 
Kosten DIROV        334             500       1.156 
Kosten jubileum hûs en hiem    14.704                  0               0 
Diverse organisatiekosten  2.955          2.750        4.621 
 
Totaal                 88.788        73.000      69.083    
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Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur als bedoeld in 
art. 33 van de Gemeenschappelijke Regeling ‘hûs en hiem’. 
d.d. 10 juni 2016 

 
 

 
 

H. Deinum, voorzitter 
 
 

 
 

M.A. Visser, secretaris 
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BIJLAGE 1. 

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR EN BUREAU  
 

DAGELIJKS BESTUUR. 

Leden:    F. Veenstra, voorzitter (tot 27-11-2015) 
    H. Deinum, vicevoorzitter (en voorzitter vanaf 27-11-2015) 
    A. van der Ploeg, penningmeester (en vicevoorzitter vanaf 27-11-2015) 

R. van der Leck 
  G. Akkerman-Wielinga 
  S. Siebenga (vanaf 27-11-2015) 

   L. Oudenaarde  
    K. Kat  
    G. Metz (tot 27-11-2015) 
    M.A. Visser, directeur/ secretaris 
                 
ALGEMEEN BESTUUR. 
Ingevolge artikel 8 van de Gemeenschappelijke Regeling zijn door de deelnemende gemeentebesturen de volgende leden en 
plaatsvervangende leden bestuurders aangewezen als lid van het Algemeen Bestuur   

Gemeente Lid  Plaatsvervangend lid 

       

Achtkarspelen M. van der Veen  Vacature 

Ameland  N.J. Oud  W.F. Bakema  

het Bildt  N. Haarsma-Vrieswijk  B. Tol   

Dantumadiel R. Bos  Vacature 

Dongeradeel  A. van der Ploeg  M.C.M. Waanders  

Ferwerderadiel J.J. Hijma  W. van den Berg  

Franekeradeel T. Twerda  J. Bekkema  

De Friese Meren F. Veltman  Vacature  

Harlingen M . le Roy  P. Glasbeek  

Heerenveen  S. Siebenga  C. van der Laan   

Kollumerland c.a J. Benedictus  B. Bilker  

Leeuwarden H. Deinum  Vacature   

Leeuwarderadeel G. Visser  Vacature   

Littenseradiel B. Bonnema  J. Liemburg   

Menameradiel L. Pen  T. van Mourik  

Ooststellingwerf S. de Boer  S. Derks  

Opsterland P. van Dijk  E. van Selm   

Schiermonnikoog W. Meerdink  Vacature  

Smallingerland R. van der Leck  Vacature  

Súdwest-Fryslân G. Akkerman-Wielinga  Vacature  

Terschelling T.D. de Jong   Vacature   

Vlieland R. Hoekstra  Vacature   

Weststellingwerf C. Trompetter  J. Jongebloed   
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BUREAU.                                       
 
 
1.   G. Boschloo, adviseur ruimtelijke kwaliteit 
2.   A. R. J. Bremer, adviseur ruimtelijke kwaliteit 
3.   T.D. Brill, adviseur ruimtelijke kwaliteit 
4.   M. Helder, administratie    
5.   P. Klimstra, adviseur ruimtelijke kwaliteit 
6.   G.J. Timmer, monumentenadviseur  
7.   M.A. Visser, directeur 
8.   Joh. de Vries, adviseur ruimtelijke kwaliteit 
9.   F.F. van der Werff, hoofd administratie  
10. J. van Zellingen, adviseur ruimtelijke kwaliteit 
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BIJLAGE 2 
 
SAMENSTELLING COMMISSIES 
 
 
 
ADVISERENDE LEDEN: ARCHITECTEN. 
  
1.   N. Jukema    Mantgum 
2.   J.P. Nicolai    Groningen 
3.   B. Zantman    Groningen 
4.   A. Zeinstra    Amsterdam 
5.   A. Hogenelst    Groningen  (reserve) 
6.   J. Moehrlein    Groningen  (reserve) 
7.   L. Oudenaarde    Nij Beets  (reserve) 
8.   J.O. Schilstra    Harlingen  (reserve) 
9.   E. Schippers    Burgum  (reserve) 
10. R. Zijlstra    IJlst  (reserve) 
 
 

 
ADVISERENDE LEDEN: STEDENBOUWKUNDIGEN. 
  
1.  J. Kalfsbeek    Wijnaldum 
2.  J. Schuurman    Wildervank 
3.  J. van Langen    Apeldoorn  (reserve) 

 
 
 
ADVISERENDE LEDEN: LANDSCHAPSKUNDE. 
 
1.  A. Garrelts    Haren 
2.  P. de Ruyter    Haarlem 
3.  M. Teensma    Leeuwarden (reserve) 

 
 
 
ADVISERENDE LEDEN: BURGERS C.S. 
 
1.  D. Huitema     Leeuwarden   
2.  H. Talsma    Burdaard  
 

 
 
ADVISERENDE LEDEN: MONUMENTENARCHITECTEN. 
             
1.  W. Bouma    Balk 
2.  C. Hooyschuur    Krommenie  (reserve) 
3.  A. de Groot     Annen  (reserve) 
4.  G. Brouwer    Beetsterzwaag (reserve) 
 
 
 
ADVISERENDE LEDEN: ARCHITECTUURHISTORICI. 
             
1.  M. Eskens    Feanwâlden 
2.  M. Stuurman    Heeg  (reserve) 
3.  M. Laferte    Leeuwarden (reserve) 
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Overzichten productiecijfers per gemeente

Productiecijfers 2015: opbrengst per gemeente/derden

gemeente opbrengst opbrengst opbrengst totaal

adviesaanvragen Nije Pleats divers opbrengst

1 Achtkarspelen € 29.829 € 0 € 400 € 30.229

2 Ameland € 19.194 € 4.000 € 0 € 23.194

3 het Bildt € 13.537 € 0 € 0 € 13.537

4 Dantumadiel € 21.537 € 2.000 € 0 € 23.537

5 Dongeradeel € 41.104 € 4.400 € 400 € 45.904

6 Ferwerderadiel € 16.061 € 0 € 0 € 16.061

7 Franekeradeel € 25.946 € 4.200 € 0 € 30.146

8 De Fryske Marren € 43.320 € 0 € 0 € 43.320

9 Harlingen € 26.015 € 0 € 7.100 € 33.115

10 Heerenveen € 33.137 € 0 € 0 € 33.137

11 Kollumerland c.a. € 18.370 € 0 € 0 € 18.370

12 Leeuwarden € 143.317 € 0 € 11.650 € 154.967

13 Leeuwarderadeel € 4.752 € 0 € 0 € 4.752

14 Littenseradiel € 15.920 € 2.000 € 0 € 17.920

15 Menameradiel € 14.319 € 0 € 0 € 14.319

16 Ooststellingwerf € 27.160 € 0 € 0 € 27.160

17 Opsterland € 28.806 € 2.000 € 0 € 30.806

18 Schiermonnikoog € 9.209 € 0 € 0 € 9.209

19 Smallingerland € 52.462 € 0 € 600 € 53.062

20 Súdwest-Fryslân € 114.193 € 2.000 € 0 € 116.193

21 Terschelling € 16.901 € 0 € 0 € 16.901

22 Vlieland € 10.721 € 0 € 0 € 10.721

23 Weststellingwerf € 38.408 € 4.000 € 0 € 42.408

€ 764.218 € 24.600 € 20.150 € 808.968

provincie Fryslân/FUMO € 10.814

diverse (second opinions, Abe Bonnema Prijs e.d.) € 44.848

doorbelaste salariskosten € 467

gem. Tytsjerksteradiel (incl. uittreevergoeding) € 114.499

buitengewone bate € 64

€ 979.661
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Productiecijfers 2015: naar aard (eerste) adviezen in %

gemeente voldoet voldoet mits voldoet niet aanhouden vooroverleg

1 Achtkarspelen 42,1 17,5 6,1 1,8 32,5
2 Ameland 28,5 16,3 4,1 3,1 48,0
3 het Bildt 52,3 15,9 2,3 0,0 29,5
4 Dantumadiel 27,3 17,3 7,3 1,8 46,3
5 Dongeradeel 36,6 20,4 12,8 2,3 27,9
6 Ferwerderadiel 15,9 22,2 11,1 1,6 49,2
7 Franekeradeel 48,2 16,3 14,2 1,4 19,9
8 De Fryske Marren 36,9 24,8 11,4 2,7 24,2
9 Harlingen 53,6 13,4 12,4 8,2 12,4

10 Heerenveen 51,5 12,6 9,6 3,6 22,7
11 Kollumerland c.a. 41,7 16,5 13,2 1,1 27,5
12 Leeuwarden 41,8 18,5 17,4 4,9 17,4
13 Leeuwarderadeel 47,0 29,4 5,9 0,0 17,7
14 Littenseradiel 41,5 13,0 13,0 0,0 32,5
15 Menameradiel 38,6 18,7 10,7 1,3 30,7
16 Ooststellingwerf 31,4 16,4 8,2 1,5 42,5
17 Opsterland 45,7 22,0 14,0 1,2 17,1
18 Schiermonnikoog 11,8 2,9 14,7 5,9 64,7
19 Smallingerland 38,8 19,8 9,3 6,8 25,3
20 Súdwest-Fryslân 39,6 19,3 15,7 4,6 20,8
21 Terschelling 39,3 13,1 14,3 4,7 28,6
22 Vlieland 36,5 12,0 15,2 12,0 24,3
23 Weststellingwerf 39,8 24,5 9,8 4,9 21,0

totaal hûs en hiem 39,9 18,3 12,5 3,6 25,7
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Productiecijfers 2015: naar categorieën bouwsommen in %

< 5000≤5.000 5000 - 250005.001- 25000 - 10000025.001- 100000 - 250000100.001- >250000≥250.001

gemeente 25.000 100.000 250.000

Totaalaantal % aantal % aantal % aantal % aantal %

1 Achtkarspelen 12,0 25,0 20,7 31,5 10,8 100
2 Ameland 31,1 24,7 26,0 5,2 13,0 100
3 het Bildt 7,0 35,1 24,6 10,5 22,8 100
4 Dantumadiel 25,5 24,5 25,5 17,8 6,7 100
5 Dongeradeel 25,2 22,8 25,2 11,0 15,8 100
6 Ferwerderadiel 24,5 31,1 20,0 11,1 13,3 100
7 Franekeradeel 36,1 26,8 16,5 10,3 10,3 100
8 de Fryske Marren 12,4 20,7 29,7 25,6 11,6 100
9 Harlingen 27,6 24,1 19,0 13,8 15,5 100

10 Heerenveen 28,4 30,9 24,4 11,4 4,9 100
11 Kollumerland c.a. 23,4 26,6 20,3 21,9 7,8 100
12 Leeuwarden 28,7 24,6 16,3 11,9 18,5 100
13 Leeuwarderadeel 0,0 21,4 21,4 35,8 21,4 100
14 Littenseradiel 8,8 42,1 28,1 14,0 7,0 100
15 Menameradiel 29,6 22,2 29,6 16,7 1,9 100
16 Ooststellingwerf 19,2 29,8 26,0 14,4 10,6 100
17 Opsterland 28,8 30,7 21,6 9,9 9,0 100
18 Schiermonnikoog 22,7 27,3 27,3 9,1 13,6 100
19 Smallingerland 35,0 24,3 20,3 11,3 9,1 100
20 Súdwest-Fryslân 26,8 27,3 22,1 13,3 10,5 100
21 Terschelling 23,6 29,2 18,0 16,7 12,5 100
22 Vlieland 26,9 34,6 7,7 7,7 23,1 100
23 Weststellingwerf 11,3 32,2 29,6 17,4 9,5 100

totaal hûs en hiem 25,9 26,1 22,2 14,1 11,7 100
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