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VVoorwooroorwoordd

Met genoegen trMet genoegen treft u hierbij ons jaarverslag over 2021 aan. In dit jaarverslag laten weeft u hierbij ons jaarverslag over 2021 aan. In dit jaarverslag laten we
zien wat de lokale adviescommissie in 2021 heeft kunnen bijdragen aan dezien wat de lokale adviescommissie in 2021 heeft kunnen bijdragen aan de
ruimtelijke kwaliteit in uw gemeente. In een aantal gevallen was er eenruimtelijke kwaliteit in uw gemeente. In een aantal gevallen was er een
spraakmakend, ingrijpend plan waarspraakmakend, ingrijpend plan waarover we advies hebben uitgebracht. Hetover we advies hebben uitgebracht. Het
mermerendeel van de adviezen heeft echter betrendeel van de adviezen heeft echter betrekking op kleinerekking op kleinere bouwvoorstellen, diee bouwvoorstellen, die
toch veel invloed op de kwaliteit van de leefomgeving kunnen hebben. Eentoch veel invloed op de kwaliteit van de leefomgeving kunnen hebben. Een
aantraantrekkelijke omgevingskwaliteit is van grekkelijke omgevingskwaliteit is van groot belang.oot belang.

In 2021 werd de samenleving net als het vorige jaar

geraakt door de coronacrisis en dit had ook

gevolgen voor de werkzaamheden van de

adviescommissies van hûs en hiem. We zijn er best

trots op dat de dialoog met aanvragers en

gemeentelijk vertegenwoordigers toch op een

verantwoorde manier kon worden georganiseerd.

Zeker gelet op het feit dat er in 2021 sprake was

van een enorme toename van het totaal aantal

aanvragen. Provincie breed werden 7.570 adviezen

uitgebracht in 2021. Ten opzichte van de 6.763

uitgebrachte adviezen in 2020 betekent dit een

toename van zo'n 12%. Voor de adviseurs leverde

deze ontwikkeling veel extra werk. Positief

neveneffect is wel dat aan het eind van het jaar een

positief financieel resultaat kan worden overlegd.

Voor nadere informatie daarover verwijzen wij u

graag naar het algemeen jaarverslag van hûs en

hiem.

Het jaarverslag van de lokale adviescommissie is

geïntegreerd met de website. Het bevat herkenbare

rubrieken, die als geheel een goed beeld geven van

de werkzaamheden van de adviescommissie in uw

gemeente. In Het jaar 2021 in vogelvlucht
beschrijven we hoe de commissie in 2021 was

samengesteld en te werk ging. In de rubriek

Gemeentelijk beleid beschrijven we hoe we zijn

omgegaan met de door uw gemeenteraad

vastgestelde beleidskaders. We ronden af met een

samenvatting van de Aanbevelingen.

Het jaarverslag is ook een uitnodiging om met

elkaar in gesprek te gaan over de zorg voor een

veilige, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving.

Wij stellen het zeer op prijs als u een keer één van

de openbare zittingen van de adviescommissie op

het gemeentehuis bij kunt wonen. U bent van harte

welkom. De adviseurs van hûs en hiem organiseren

ook graag een korte (fiets)excursie met raadsleden

door de gemeente om samen te ontdekken en te

bespreken hoe we de ruimtelijke kwaliteit ervaren.
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Namens uw Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit, 

ir. Gerrit Boschloo 
voorzitter lokale commissie Waadhoeke 



Commissie

Lokaal worden de plannen binnen uw gemeente onder mandaat behandeld door twee adviseurs van hûs en

hiem. Een van hen fungeert voor een periode van drie jaar als voorzitter van de zogenoemde lokale

commissie. De secondant rouleert per vier maanden. De adviseurs zijn onafhankelijk ten opzichte van de

gemeentelijke organisatie en de aan hen voorgelegde plannen.

De samenstelling van de lokale commissie was in 2021:

Werkwijze

De commissie vergadert in principe iedere maandagochtend van de oneven weken op het gemeentehuis.

Deze vergaderingen zijn openbaar. In de vergadering worden de plannen voor de eerste keer bekeken en

getoetst. De aanvrager kan het plan zelf toelichten. Bij de planbehandeling wordt een

omgevingsinformatiesysteem gebruikt met omgevingsbeelden. Deze werkwijze is in 2021 zo goed mogelijk

benaderd, maar vanwege de Covid-maatregelen is het bezoek aan het gemeentehuis in dit adviesjaar

meestentijds vervangen door digitaal overleg. In september en oktober is er wel in het gemeentekantoor

vergaderd.

De praktijk is dat verreweg de meeste plannen (ca. 95%) door de lokale commissie beoordeeld worden.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid het plan aan de breder samengestelde multidisciplinaire commissie, de

Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit van hûs en hiem, voor te leggen. Van elke planbeoordeling

maakt de commissie een kort, geschreven advies. In het geval van een monumentenaanvraag wordt een

gecombineerd welstands- en monumentenadvies uitgebracht.

Het jaar 2021 in vogelvluchtHet jaar 2021 in vogelvlucht

De Gemeente WDe Gemeente Waadhoeke is één van de 17 Friese gemeenten die deaadhoeke is één van de 17 Friese gemeenten die de
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem hebben aangewezen alsAdviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem hebben aangewezen als
geïntegrgeïntegreereerde welstands- en monumentencommissie.de welstands- en monumentencommissie.

• Voorzitter

ir. Gerrit Boschloo

• Secondanten

1e periode:

ir. Jasper van Zellingen

2e periode:

ir. René Bremer

3e periode:

ir. Wiepkjen Kingma

• Monumentendeskundige 
drs. Gertjan Timmer 

• Gemeentelijke ondersteuning 
Tjerk Montauban 
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2021 in cijfers

De commissie heeft in 2021 in totaal 364 eerste adviesaanvragen behandeld. Dat zijn er aanmerkelijk meer

dan in voorgaande jaren. Op de overzichtskaart kunt u zien hoe de aantallen van eerste planbehandelingen

over de gehele provincie verdeeld zijn.

De lokale commissie kwam 26 keer bijeen en schreef 617 adviezen. Het advies is direct bekend en wordt de

volgende dag in het OLO (omgevingsloket online) geplaatst. Bij 30 aanvragen werd de aanvraag voor nadere

beschouwing, waarneming ter plaatse en/of breder overleg meegenomen. In drie gevallen leidde dit tot

beoordeling in de Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Niet vaak, maar het komt voor dat het college afwijkt van onze advisering. Voor nadere informatie hierover

verwijzen we naar het verslag van burgemeester en wethouders. Wanneer B&W het advies niet overnamen,

werd dat gemotiveerd en teruggekoppeld aan de commissie.

Aanbeveling: De commissie adviseert u om afwijkingen van onze adviezen terug

te blijven koppelen om goede afstemming te waarborgen tussen de advisering

en de beleidsintenties van de gemeente.
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76%
van de formele aanvragen kreeg in

een keer een positief of een

‘voldoet mits’ advies.

Het percentage aanvragen waarbij in één keer

een positief advies gegeven kon worden was

aanmerkelijk groter dan voorgaande jaren.
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VoldoetVoldoet 
Voldoet mitsVoldoet mits 
Voldoet nietVoldoet niet 
AanhoudenAanhouden 
VooroverlegVooroverleg 

 Percentage Adviezen naar Bouwsom Gemeente 

VoldoetVoldoet 
Voldoet mitsVoldoet mits 
Voldoet nietVoldoet niet 
AanhoudenAanhouden 
VooroverlegVooroverleg 

 Percentage Adviezen naar Bouwsom Provinciaal 

Percentage naar Aard van Advies Provinciaal Percentage naar Aard van Advies Gemeente 



96
aanvragen werden eerst in het

kader van vooroverleg ingediend.

Bij aanmerkelijk meer aanvragen dan in 2020

betrof het plannen met een bouwsom onder de

€ 25.000,-
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TABEL A Gemeente Waadhoeke Provinciaal

2019 2020 2021 2019 2020 2021

1e welstandsadviesaanvragen1e welstandsadviesaanvragen 273 239 342 3114 3257 3588

behandelingen/welstandsaanvrbehandelingen/welstandsaanvr.. 1,65 1,82 1,71 1,83 1,92 1,97

1e1e monumentenadviesaanvragenmonumentenadviesaanvragen 19 30 22 295 283 313

behandelingen/monumentaanvrbehandelingen/monumentaanvr.. 1,74 1,2 1,55 1,68 1,81 1,65

totaal aantal 1e aanvragentotaal aantal 1e aanvragen 292 269 364 3409 3540 3901

adviesgelden (x € 1000)adviesgelden (x € 1000) 78,1 82,9 107,6 1008 1047 1257

TABEL B Gemeente Waadhoeke Provinciaal

2019 2020 2021 2019 2020 2021

VVoldoetoldoet 30,5% 25,3% 37,6% 29,4% 23,5% 25,3%

VVoldoet mitsoldoet mits 19,5% 20,1% 15,9% 17,9% 17,8% 18,4%

VVoldoet nietoldoet niet 13,7% 14,5% 17,0% 14,0% 16,8% 14,8%

AanhoudenAanhouden 3,1% 4,4% 3,0% 3,4% 5,7% 5,1%

VVoorooroverlegoverleg 33,2% 35,7% 26,5% 35,3% 36,2% 36,4%

TABEL C Gemeente Waadhoeke Provinciaal

2019 2020 2021 2019 2020 2021

≤ 5.000≤ 5.000 22,3% 18,4% 18,7% 23,2% 22,2% 19,7%

5.001 - 25.0005.001 - 25.000 27,5% 22,1% 29,8% 25,3% 25,1% 26,2%

25.001 - 100.00025.001 - 100.000 24% 25,1% 27,1% 23,0% 23,1% 24,0%

100.001 - 250.000100.001 - 250.000 12,9% 19,0% 14,0% 15,3% 15,9% 13,5%

≥ 250.001≥ 250.001 13,3% 15,4% 10,4% 13,2% 13,7% 16,6%

TABEL D Gemeente Waadhoeke Provinciaal

2019 2020 2021 2019 2020 2021

aantal veraantal vergaderingengaderingen 24 25 26 440 477 506

perpercentage plannen met bezoekcentage plannen met bezoek 50% 58% 66% 48% 40% 47%

plannen met bezoek/verplannen met bezoek/vergaderinggadering 10,0 10,4 16,0 6,7 5,6 7,0

plannen met bezoek totaalplannen met bezoek totaal 240 260 410 2969 2671 3558

7 



Dit jaar werd bij 96 plannen gebruik gemaakt van de mogelijkheid van vooroverleg. Onze ervaringen met

vooroverleg zijn positief.

Is er sprake van een “lopende” aanvraag dan is er de mogelijkheid van tussenoverleg. In een tussenoverleg

kan met de commissie van gedachten worden gewisseld over de strekking van het préadvies en over

mogelijke oplossingsrichtingen.

Gecompliceerde plannen kunnen worden voorgelegd aan de breed samengestelde Centrale Adviescommissie

Ruimtelijke Kwaliteit van hûs en hiem. In 2021 gebeurde dat bij vijf van de aan ons voorgelegde plannen:

In het kader van de Nije Pleats vond er ter plaatse een overleg plaats bij een boerenbedrijf bij Tzummarum.

Ook zijn er in het kader van het monumentenspreekuur bezoeken ter plaatse geweest bij rijksmonumenten

binnen de gemeente, te weten Jonkerschap 1 te Achlum en Sinaedawei 23 te Tzummarum, beide boerderijen.

In 2021 deden we de eerste nieuwe ervaringen op aangaande aanvragen voor windturbines met een

masthoogte van vijftien meter en verder stelde u ook meer specifieke criteria vast voor de plaatsing van

zonnepanelen in de beschermde gezichten. Met betrekking tot windenergie en zonnepanelen heeft er met u

overleg plaatsgevonden.

Vooroverleg

Aanbeveling: De commissie wil graag zo vroeg mogelijk betrokken zijn bij plan-

en ontwerpprocessen en adviseert u om het vooroverleg te blijven stimuleren.

De centrale adviescommissie

◦ Een nieuw multifunctioneelcentrum aan de Skoalstrjitte te Sexbierum 
◦ Een appartementengebouw en een gezondheidscentrum te Dronryp 
◦ Vervangende nieuwbouw in Sopsum 
◦ Nieuwbouw Kingmastate Franeker 
◦ Herbestemming watertoren SintJacobiparochie 

Overige advisering

Aanbeveling: Zowel m.b.t. de windturbines als aangaande de zonnepanelen in

beschermd gezicht adviseren we een eerste en voorlopige evaluatie in 2022.
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In het oog springend 
De toename van het aantal aanvragen en dan in bijzonder die met een bouwsom onder de € 25.000,- is 
opvallend. Mogelijk hangt het grote aantal kleine bouwplannen samen met het vanwege de Covid-pandemie

toegenomen thuiswerken. 
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Overige actitiveiten 
Het is lang geleden dat de commissie met de raden van toen door de vorige gemeenten heeft gefietst. 
Inmiddels is de drukte rond de fusie achter de rug en lijken de belemmeringen i.v.m. Covid-19 ook te overzien.

We stellen voor met elkaar de nieuwe gemeente op het rijwiel te verkennen en zo ook diverse zaken de 
ruimtelijke kwaliteit betreffende te bespreken. 



Welstandsen erfgoedbeleid 
In ons jaarverslag over 2020 zijn we iets uitgebreider op het gemeentelijk welstandsbeleid, het gemeentelijk 
erfgoedbeleid, het reclamebeleid en het handhavingsbeleid ingegaan. We beperken ons thans tot de toen en

nog steeds van toepassing zijnde door ons gedane aanbevelingen. 

Aanbeveling: De commissie beveelt aan om panden die door hun hoge

puntenscore thans aangewezen zijn als karakteristiek pand, aan te wijzen als

gemeentelijk monument.

Aanbeveling: De commissie beveelt aan om panden die stedenbouwkundig

dusdanig gepositioneerd en van belang zijn in het betreffende

bestemmingsplan, aan te wijzen als karakteristiek.

Aanbeveling: De commissie beveelt aan om aandacht te houden en het

draagvlak te versterken om het erfgoed beter te kunnen behouden en mogelijk

ook in te zetten als troef bij de vraagstukken over ruimtelijke kwaliteit en

identiteit.

Handhavingsbeleid 
Als welstandsbeleid en handhavingsbeleid niet gelijk op gaan, ontstaan er onduidelijkheden en frustraties. Met 
name bij de veel voorkomende bouwwerken zien we soms dat een aangevraagd bouwwerk op grond van de

welstandscriteria niet mogelijk is, terwijl ‘de buren precies hetzelfde hebben gedaan’. Hoewel de commissie 
dan uitlegt dat de buren dat waarschijnlijk zonder vergunning hebben gedaan, is het een hard gelag als de 
commissie dan negatief moet adviseren. Degene die netjes een vergunning aanvraagt, trekt dan aan het 
kortste eind. 

Gemeentelijk beleidGemeentelijk beleid

De commissie beoorDe commissie beoordeelt de plannen voor bouwwerken op basis van dedeelt de plannen voor bouwwerken op basis van de
welstandscriteria. Als het gaat om een monument, worwelstandscriteria. Als het gaat om een monument, wordt beoordt beoordeeld of dedeeld of de
monumentale waarmonumentale waarden van het pand in voldoende mate worden van het pand in voldoende mate worden gerden gerespecteerespecteerd end en
brbrengt de commissie een gecombineerengt de commissie een gecombineerd welstands- en monumentenadvies uit. Ded welstands- en monumentenadvies uit. De
advisering vindt steeds plaats binnen de bouwmogelijkheden van deadvisering vindt steeds plaats binnen de bouwmogelijkheden van de
bestemmingsplannen.bestemmingsplannen.
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Aanbeveling: De commissie adviseert u om ten aanzien van welstand een actief

handhavingsbeleid te (blijven) voeren.



Kwaliteitsbeleid onder de Omgevingswet 
De komende jaren staan we gezamenlijk voor de uitdaging om door te ontwikkelen in de geest van de 
Omgevingswet. Hûs en hiem denkt hierover graag met u mee. Er is expertise om bijvoorbeeld ook te 
adviseren over de formulering van beleid, ruimtelijke opgaven en ontwerpuitgangspunten. Want: hoe meer je

aan de voorzijde van processen kunt meedenken, hoe minder je aan het eind van processen hoeft in te 
grijpen. Als adviescommissie staan we klaar om samen met uw gemeente te experimenteren, te ontdekken

wat goed werkt en onze werkwijze zo nodig aan te passen. 

Zorg om de ruimtelijke kwaliteit 
Er is zorg om de ruimtelijke kwaliteit van onze leefomgeving. Sla de kranten open en lees de digitale 
berichtgeving en meningsuitingen. Het betreft Nederland maar zeker ook Fryslân. En steeds vaker wordt een

relatie gezien tussen de vermindering van de ruimtelijke kwaliteit en de achteruitgang van de flora en fauna.

Wat doen we verkeerd? Een paar citaten: 

“Verdozing, verrommeling, verlelijking… het Nederlandse open landschap – of wat er 
nog van over is – verdwijnt langzamerhand helemaal. Zal er ooit een einde komen  
aan het regieloze volbouwen van Nederland?” 
(De erfgoedstem d.d. 18022021) 
 
“Ik zie te veel vorm en proces en te weinig inhoud en kwaliteit” en “kwaliteit van leven 
is veel belangrijker” 
(Ben Feringa in de Leeuwarder Courant van 22 mei 2021) 

“We moeten zuinig zijn op de ruimte die er nog is, we moeten stoppen met wegen  
aanleggen en ook t.a.v. woningbouw moeten we de inzet veranderen: efficiënt en 
snel is niet altijd beter, ook in Fryslân is er geen ruimte over.” 

“Deltaplan eet Fries landschap op”  
(Sjoerd Soeters in de Leeuwarder Courant van 5 januari 2022) 
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Aanbeveling: De commissie adviseert u om bij het ontwikkelen van

kwaliteitsbeleid samenhang aan te brengen tussen de verschillende

instrumenten zoals de omgevingsvisie, het omgevingsplan en mogelijk ook een

kwalitatief omgevingsprogramma.

Hoe kunnen we hier mee verder? Met ‘de benen op tafel’ (of zittend aan de bar) wat losse flodders: 

Biedt de omgevingswet hier uitkomst? De ruimtelijke kwaliteit wordt in deze wet (en de toelichting erop) 
nadrukkelijk genoemd en de wet is doordrongen met de boodschap dat alles met elkaar samenhangt en dat 
een geïntegreerde aanpak nodig is, maar zet er vooral op in dat meer mogelijk is, terwijl anders en minder 
misschien de juiste optie is. 



We vragen met ons allen steeds meer ruimte. Meer ruimte voor ons bedrijf, meer ruimte voor meer woningen  

(waarin we vreemd genoeg woningen voor starters willen, maar vooral bouwen in een hoge prijsklasse), meer 
ruimte voor verkeer, en om grondgebonden agrarische bedrijven te laten groeien en te extensiveren hebben we 
ook voor hen meer ruimte nodig. Steeds wordt er aan de ruimte geknabbeld en straks is de ruimte weg. 

Bij iedere activiteit dient de vraag te zijn: wat draagt dit bij aan onze leefomgeving? Hoewel dit ook zo gesteld

is bij de presentatie van de omgevingswet is toch vooral blijven hangen: iedere activiteit moet kunnen, tenzij. 

De rol van onze advisering is soms beperkt. U geeft de kaders (omgevingsplan en welstandsrichtlijnen) en het

komt voor dat onze adviesruimte niet groter is dan de discussie over een gevelopening wel of niet. De 
meerwaarde van de samenwerking tussen u als gemeente en hûs en hiem als uw onafhankelijke adviseur, 
komt dan ook zeker tot zijn recht bij plannen waarin reeds in een vroegtijdig stadium de samenwerking wordt 
opgezocht en onze expertise kan worden ingezet om bij het vormen van de kaders aandachtspunten en  
risico’s, maar zeker ook kansen mee te laten wegen. Graag breiden we deze ingeslagen weg verder uit,  
zodat we gezamenlijk de omgevingskwaliteit kunnen blijven verbeteren. 

Aanbeveling: De commissie biedt haar expertise breed aan ten aanzien van 
ruimtelijke kwaliteit, ook ter ondersteuning in de ontwikkelingsfase voor nieuw

beleid. 
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“Met een bodem die daalt en een zeespiegel die stijgt, als je dijken wilt versterken,  
huizen wilt bouwen, natuur aanleggen en windturbines en zonnepanelen wilt plaatsen,  
begint dat met het begrijpen van de plek.” 
(Susan Lammers, Tijdschrift van de rijksdienst voor het cultureel erfgoed nr.1 van 2022) 



• De commissie adviseert u om afwijkingen van 
onze adviezen terug te blijven koppelen om 
goede afstemming te waarborgen tussen de 
advisering en de beleidsintenties van de 
gemeente. 

• De commissie wil graag zo vroeg mogelijk 
betrokken zijn bij plan- en ontwerpprocessen en 
adviseert u om het vooroverleg te blijven 
stimuleren. 

• Zowel m.b.t. de windturbines als aangaande de 
zonnepanelen in beschermd gezicht adviseren 
we een eerste en voorlopige evaluatie in 2022. 

• De commissie beveelt aan om panden die door 
hun hoge puntenscore thans aangewezen zijn als 
karakteristiek pand, aan te wijzen als 
gemeentelijk monument. • De commissie beveelt aan om panden die 

stedenbouwkundig dusdanig gepositioneerd en 
van belang zijn in het betreffende 
bestemmingsplan, aan te wijzen als 
karakteristiek. 

• De commissie beveelt aan om aandacht te 
houden en het draagvlak te versterken om het 
erfgoed beter te kunnen behouden en mogelijk 
ook in te zetten als troef bij de vraagstukken over 
ruimtelijke kwaliteit en identiteit. • De commissie adviseert u om ten aanzien van 

welstand een actief handhavingsbeleid te (blijven) 
voeren. • De commissie adviseert u om bij het ontwikkelen 

van kwaliteitsbeleid samenhang aan te brengen 
tussen de verschillende instrumenten zoals de 
omgevingsvisie, het omgevingsplan en mogelijk 
ook een kwalitatief omgevingsprogramma. 

• De commissie biedt haar expertise breed aan ten 
aanzien van ruimtelijke kwaliteit, ook ter 
ondersteuning in de ontwikkelingsfase voor 
nieuw beleid. 

De borging van ruimtelijke kwaliteit en de zorg voor monumenten in de gemeente is een publiek belang. 
Dankzij de goede samenwerking met de medewerkers van de gemeente kon de advisering tijdens de 
coronacrisis zonder al te veel haperingen door blijven gaan. Vooroverleg tussen adviescommissie en 
aanvragers blijft een belangrijke fase in het zoekproces naar een match tussen het particuliere belang van de

aanvrager en het publieke belang zoals verwoord in de door de gemeenteraad vastgestelde 
beleidsdocumenten. In de dialoog tussen personen ontstaat vaak het perspectief op een goede 
omgevingskwaliteit. Fryslân mooi houden en nog mooier maken is per slot van rekening mensenwerk. 

AanbevelingenAanbevelingen

In dit jaarverslag hebben we verschillende aanbevelingen geformuleerIn dit jaarverslag hebben we verschillende aanbevelingen geformuleerd. Wd. We vatten zee vatten ze
hier nog een keer samen:hier nog een keer samen:
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Tot slot: hûs en hiem staat ook open om samen met de gemeente te experimenteren met de toepassing van

nieuwe instrumenten en alternatieve werkwijzen. 

De werkwijze van de adviescommissie heeft in de laatste jaren al geanticipeerd op de invoering van de 
Omgevingswet. In de geest van die wet wordt de zorgplicht voor een goede omgevingskwaliteit nadrukkelijk

bij de gemeente zelf neergelegd. De gemeente wordt uitgedaagd om nieuw beleid te formuleren in 
omgevingsvisie, omgevingsplan en omgevingsprogramma’s. Er is ruimte om dit moment aan te grijpen voor

veranderingen ten opzichte van het huidige beleid. Meer aandacht voor duurzame ontwikkeling en wat de

impact daarvan is op de ruimtelijke kwaliteit, is daar een voorbeeld van. Zeker bij beschermde stads- en 
dorpsgezichten en bij monumenten. Bij dergelijke kwetsbare opgaven, maar ook bij de wat meer reguliere

vraagstukken denkt de adviescommissie graag met u mee. 



hûs en hiem

welstandsadvisering en monumentenzorg

kunstwerk colofon: Maartje Roos 
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