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Adviescommissie ruimtelijke kwaliteit

Jaarverslag 2019
Gemeente Heerenveen

Voorwoord
Met plezier bieden wij u ons jaarverslag over 2019 aan. In dit jaarverslag laten we
zien wat de adviescommissie in 2019 heeft kunnen bijdragen aan de ruimtelijke
kwaliteit in uw gemeente. Soms waren dat grote zaken, ingrijpende plannen
waarover we adviseerden. Maar veel vaker ging het over kleine ingrepen in de
leefomgeving. Kleine dagelijkse veranderingen, die bij elkaar opgeteld toch veel
invloed op de kwaliteit van de leefomgeving kunnen hebben. Naast een veilige en
gezonde fysieke leefomgeving is een goede omgevingskwaliteit van groot belang.

Dit jaar bevat ons jaarverslag minder cijfers en
meer inhoud en beeldmateriaal dan in voorgaande
jaren. Het jaarverslag bevat verschillende
rubrieken. In de rubriek Kwaliteitsadvisering in
beweging gaan we in op de veranderingen in de
ruimtelijke kwaliteitsadvisering als gevolg van de
Omgevingswet. Hoe gaat uw gemeente daar mee
om, en hoe kan de commissie u daarbij behulpzaam
zijn? In Het jaar 2019 in vogelvlucht beschrijven
we hoe de commissie in 2019 was samengesteld
en te werk ging. In de rubriek Gemeentelijk beleid
beschrijven we hoe we gebruik maakten van de
door uw gemeenteraad vastgestelde beleidskaders.
We lichten een project waarover we u geadviseerd
hebben even kort toe en geven een extra overweging
mee, getiteld “een waardevol bezit”. We ronden af
met een samenvatting van de Aanbevelingen.
Pro memorie: De gemeenteraad van
Heerenveen heeft bij de vaststelling van haar
welstandsbeleid uitgebreid invulling gegeven aan
de zogenaamde Kan-bepaling. Dit betekent dat
hûs en hiem lang niet alle aanvragen voor een
omgevingsvergunning ter beoordeling voorgelegd
krijgt. Dit verslag behandelt enkel (en geeft alleen
zicht op) de aanvragen die wel door hûs en hiem
beoordeeld zijn.

Voor de werkwijze van de Centrale Adviescommissie
Ruimtelijke Kwaliteit, algemene conclusies en
aanbevelingen alsmede landelijke bijzondere
ontwikkelingen verwijzen wij naar ons algemene
jaarverslag. Graag wijzen we u op onze website
www.husenhiem.nl en op de videodocumentaire
over hûs en hiem.
Dit jaarverslag is een uitnodiging om in
gesprek te blijven over de zorg voor een veilige,
gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Want alleen
met regels kom je er niet. U bent van harte welkom
om een zitting van de adviescommissie bij te wonen
of om met ons een korte excursie door uw gemeente
te maken om samen te ontdekken hoe we ruimtelijke
kwaliteit ervaren.

Namens uw adviescommissie ruimtelijke kwaliteit,
ir. Gerrit Boschloo, adviseur ruimtelijke kwaliteit.

Kwaliteitsadvisering in beweging
Op de website van hûs en hiem leest u dat de ruimtelijke kwaliteitsadvisering
in Fryslân een lange historie heeft. Van het ‘bevorderen van de bouwkunstige
schoonheid’ naar de welstands- en monumentenadvisering en de bredere
advisering over ruimtelijke kwaliteit. De Omgevingswet maakt het
kwaliteitsbegrip nog ruimer:
“Het gaat om een goede omgevingskwaliteit.
Wat betekent dat voor de advisering?”

2019: Een landelijke handreiking
Hûs en hiem is - samen met de zusterorganisaties in de andere provincies van Nederland en met de
Federatie Ruimtelijke Kwaliteit - betrokken geweest bij het opstellen van de Handreiking Adviesstelsel voor
Omgevingskwaliteit. Deze handreiking is in februari 2020 gepubliceerd door de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en is inmiddels
aangevuld met een modelverordening voor het instellen van de gemeentelijke adviescommissie onder het
regime van de Omgevingswet per 1 januari 2021.1
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U kunt deze handreiking downloaden via de website van hûs en hiem.
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De Omgevingswet draagt ons allen op om te zorgen voor goede omgevingskwaliteit. Plannen met een
goede omgevingskwaliteit zijn duurzaam, functioneel en aantrekkelijk en dragen bij aan de gezondheid
en het welbevinden. De pijlers van goede omgevingskwaliteit zijn cultureel erfgoed, architectonische en
stedenbouwkundige kwaliteit en een goede kwaliteit van natuur en landschap. Dit wijst erop dat we de
kwaliteitsadvisering niet sectoraal kunnen benaderen. Ruimtelijke vraagstukken kunnen zo ingewikkeld
worden dat een welstands- of monumentenadvies op het moment van de vergunningsaanvraag alleen,
soms niet voldoende is om te zorgen voor goede omgevingskwaliteit. Een bredere aanpak is gewenst,
waarbij overleg in een eerder stadium kan bijdragen aan een positief proces waarin initiatiefnemers worden
uitgedaagd en geïnspireerd.
2020 en 2021: Naar lokale invulling
De bepalingen over de adviescommissie(s) in de Erfgoedwet en de Woningwet vervallen. Daarvoor in de plaats
introduceert de Omgevingswet een gemeentelijke adviescommissie die verplicht is voor alle gemeenten met
rijksmonumenten. Gemeenten hebben de vrijheid om rond die gemeentelijke adviescommissie een eigen
adviesstelsel in te richten. De landelijke handreiking schetst daarvoor vier adviesrollen die in samenhang
bekeken moeten worden.

Beleidsgerichte advisering

Advisering over activiteiten
Opgavegericht

Ontwerpgericht

Beoordelingsgericht

Vier adviesrollen in samenhang. Bron: Handreiking gemeentelijk adviesstelsel Deel 1, VNG, RCE en FRK, februari 2020.

De handreiking gaat niet specifiek in op de Friese situatie met de Gemeenschappelijke Regeling. Deze is uniek
in Nederland en biedt goede kansen om een adviesstelsel op Friese leest te schoeien. Hûs en hiem denkt
hierover graag met u mee.
Onze advisering richt zich vooralsnog met name op de laatste fasen in het blauwe blok. Naast
beoordelingsgerichte advisering over activiteiten, zien we de laatste jaren de ontwerpgerichte advisering in de
vorm van zogeheten vooroverleggen, steeds meer toenemen. De positieve gevolgen hiervan zijn niet alleen
zichtbaar in de snellere afhandeling van de definitieve aanvragen, maar zijn ook zeker te zien in de kwaliteit
van de uiteindelijk ontwerpen. Door in het ontwerpstadium mee te denken en al in deze fase te kunnen sturen,
wordt de uiteindelijke plankwaliteit verhoogd. Wanneer we deze positieve ontwikkeling verder doortrekken
door nog eerder in het proces onze kennis over ruimtelijke kwaliteit in te zetten, kan deze meerwaarde alleen
maar verder toenemen. Het gesprek hoeft zich dan niet te beperken tot het uiterlijk van een bouwwerk of de
monumentale aspecten. Het kan gaan over de betekenis van een plan voor de plek en de omwonenden, over
publieke meerwaarde.
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Hoe beter de basisvoorwaarden zijn neergezet, hoe soepeler het gehele ontwikkeltraject zal leiden naar
een kwalitatief hoogwaardig eindbeeld.
Ook als het gaat om gemeentelijk kwaliteitsbeleid (het rode blok) bieden we graag onze expertise aan
in de vorm van een brede en vroege adviesrol. Niet alleen over het aanwijzen van gemeentelijke monumenten
of het opstellen van criteria voor het uiterlijk van bouwwerken maar bijvoorbeeld ook over het ontwikkelen van
duurzaamheidsbeleid of sociaal beleid in relatie tot de leefomgeving.
De Omgevingswet stimuleert om na te denken over de wijze waarop goede omgevingskwaliteit het
best tot stand komt. Hiermee ontstaat een palet aan kansen. Onze aanbeveling is om beleid en advisering voor
omgevingskwaliteit te agenderen in de gemeenteraad, om bewust te kiezen welk van deze kansen uw gemeente
wil aangrijpen omdat ze een waardevolle toevoeging zijn voor uw specifieke lokale situatie. Als adviescommissie
staan we klaar om samen met u te experimenteren, te ontdekken wat goed werkt en om onze toegevoegde
waarde als adviseurs ruimtelijke kwaliteit daarop aan te passen en indien gewenst uit te breiden.
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Het jaar 2019 in vogelvlucht
De gemeente Heerenveen is één de 17 Friese gemeenten die de
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem hebben aangewezen
als geïntegreerde welstands- en monumentencommissie.

Commissie
In de gemeente wordt de commissie vertegenwoordigd door een adviseur van hûs en hiem die voor een
periode van drie jaar tot voorzitter van de lokale adviescommissie is benoemd. De voorzitter wordt bijgestaan
door een tweede adviseur, de zogenoemde secondant die per vier maanden rouleert. De adviseurs zijn
onafhankelijk ten opzichte van de gemeentelijke organisatie en de aan hen voorgelegde plannen.
De commissie werd voorgezeten door ir. G. Boschloo. Secondanten waren opvolgend drs. G.J. Timmer (1e
periode), ir. A.R.J. Bremer (2e periode) en drs. M.C. Eskens (3e periode). Waar nodig werd de commissie
ondersteund c.q. aangevuld met drs. G.J. Timmer (monumentendeskundige).
Werkwijze
De commissie vergadert iedere maandagochtend van de even 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. Een duidelijke verbetering is dat medio dit jaar de behandelend
gemeenteambtenaar (weer) aanschuift. Bij de planbehandeling wordt een omgevingsinformatiesysteem
gebruikt met omgevingsbeelden.
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De praktijk is dat verreweg de meeste plannen (ca 95%) in de lokale commissie beoordeeld kunnen worden.
Complexe plannen of plannen die anderszins vragen om een bredere beschouwing, worden niet onder
mandaat afgehandeld maar voorgelegd aan de Centrale Adviescommissie zelf. Van elke planbeoordeling
maakt de commissie een geschreven advies. In het geval van een monumentenaanvraag wordt een
gecombineerd welstands- en monumentenadvies uitgebracht.
2019 in cijfers
De lokale commissie kwam 23 keer bijeen en schreef (de zomerperiode niet meegerekend) 275 adviezen. Het
advies is vaak direct bekend en kan de volgende dag in het OLO (omgevingsloket online) worden geplaatst.
Bij 14 aanvragen werd de aanvraag voor nadere beschouwing, waarneming ter plaatse en/of breder overleg
meegenomen. In 3 gevallen leidde dit tot beoordeling in de Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.
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Het grootste gedeelte van de adviezen betrof
aanvragen met een bouwsom tussen
€ 5.000 en €25.000.

aanvragen kregen in één
keer een positief advies

Percentage naar Aard van Advies Gemeente

32,9

Percentage naar Aard van Advies Provinciaal

35,3

35,8

4,1
15,1

12,1

Voldoet
Voldoet mits
Voldoet niet
Aanhouden
Vooroverleg

17,9

3,4
14

Percentage Adviezen naar Bouwsom Gemeente

7,6

29,4

Voldoet
Voldoet mits
Voldoet niet
Aanhouden
Vooroverleg

Percentage Adviezen naar Bouwsom Provinciaal
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13,2
28,6

23,2

15,3
26

32,8

≤ 5.000
5.001 - 25.000
25.0001 - 100.000
100.001 - 250.000
≥ 250.001

23

8

25,3

≤ 5.000
5.001 - 25.000
25.0001 - 100.000
100.001 - 250.000
≥ 250.001

126

Dit jaar zijn ons twee meldingen gedaan van
verlening van bouwvergunningen in afwijking van
het welstandsadvies. Voor nadere informatie hierover
verwijzen we naar het verslag van burgemeester en
wethouders. Wanneer B&W het advies niet overnamen,
werd dat teruggekoppeld met de commissie.

planbehandelingen waarbij de
initiatiefnemer of ontwerper aanwezig was

Aantal 1e Adviesaanvragen Gemeente

Aantal 1e Adviesaanvragen Provinciaal
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Aantal bezoekers Lokale Commissie Gemeente

Aantal bezoekers Lokale Commissie Provinciaal
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52%
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44%

40%

40%
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20%
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2017
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45%

46%

48%

2017

2018

2019

TABEL A

Gemeente Heerenveen

Provinciaal

2017

2018

2019

2017

2018

2019

1e welstandsadviesaanvragen

130

112

143

3241

3110

3114

behandelingen/welstandsaanvragen

1,83

1,74

1,6

1,75

1,81

1,83

33

19

30

276

255

295

1 monumentenadviesaanvragen
e

behandelingen/monumentaanvragen

1,67

1,63

1,87

1,54

1,57

1,68

totaal aantal 1e aanvragen

163

131

173

3517

3365

3409

adviesgelden (x € 1000)

39,4

42,1

31,8

1021,8

1066,0

1008,0

TABEL B

Gemeente Heerenveen

Provinciaal

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Voldoet

27,6%

33,6%

35,8%

31,7%

31,6%

29,4%

Voldoet mits

14,7%

18,3%

12,1%

16,0%

17,9%

17,9%

Voldoet niet

18,4%

10,7%

15,1%

14,4%

14,2%

14,0%

Aanhouden

5,5%

5,3%

4,1%

2,3%

3,0%

3,4%

Vooroverleg

33,8%

32,1%

32,9%

35,6%

33,3%

35,3%

TABEL C

Gemeente Heerenveen

Provinciaal

2017

2018

2019

2017

2018

2019

≤ 5.000

34,0%

21,2%

28,6%

21,6%

22,7%

23,2%

5.001 - 25.000

20,6%

33,0%

32,8%

24,0%

23,3%

25,3%

25.001 - 100.000

26,8%

18,1%

26,0%

24,0%

21,8%

23,0%

100.001 - 250.000

9,3%

16,0%

7,6%

19,2%

17,8%

15,3%

≥ 250.001

9,3%

11,7%

5,0%

11,2%

14,4%

13,2%

TABEL D

aantal vergaderingen
plannen met toelichters
plannen met bezoek/vergadering
plannen met bezoek totaal

Gemeente Heerenveen

Provinciaal

2017

2018

2019

2017

2018

2019

23

23

23

606

533

440

40%

52%

44%

45%

46%

48%

5

4,8

5,5

4,5

5,2

6,7

116

111

126

2719

2750

2969
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Vooroverleg
Dit jaar werd bij 57 plannen gebruik gemaakt van de mogelijkheid van vooroverleg. Onze ervaringen met
vooroverleg zijn positief. De aanvrager krijgt dan voorafgaand aan de procedure voor de vergunningaanvraag
de mogelijkheid om met deskundigen van gedachten te wisselen. Eventuele aanpassingen kunnen nog
worden verwerkt zonder de druk van dwingende termijnen. En, niet onbelangrijk, ook de aanvrager staat in het
vooroverleg meer open voor suggesties en eventueel nodige aanpassingen.

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

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.
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De Centrale Adviescommissie
Gecompliceerde plannen kunnen worden voorgelegd aan de breed samengestelde Centrale Adviescommissie
Ruimtelijke Kwaliteit van hûs en hiem. In 2019 gebeurde dat bij drie van de 173 aan ons voorgelegde plannen.
Het ging om een appartementengebouw aan de Thorbeckestraat te Heerenveen, een woning in Bontebok en
een vervangende aanbouw bij een cafetaria/restaurant.
Overige advisering en activiteiten
In 2019 vonden er in de gemeente geen overleggen plaats in het kader van de Nije Pleats. Ook vond er geen
fietstocht met de raad plaats. Graag zoeken we daar weer een nieuwe gelegenheid voor. Het is inmiddels al
weer even geleden dat de commissie met de raden van toen nog door de vorige gemeenten heeft gefietst.
Inmiddels is de eerste drukte rond de fusie achter de rug en we stellen voor met elkaar de nieuwe gemeente
op de fiets te verkennen en zo ook diverse zaken de ruimtelijke kwaliteit betreffende te bespreken.

Uitgelicht
De Sionskerk te Oudeschoot stond op de nominatie als gemeentelijk monument. Ons inziens terecht. De
architectonische kwaliteit maakt deze kerk een uitgelezen voorbeeld van naoorlogse kerkenbouw. De eigenaar
dacht daar in beginsel anders over: het was geen oud gebouw en het zou de ontwikkelmogelijkheden maar
beperken. Lopende de procedure kreeg de commissie een uitbreidingsplan ter beoordeling. Dat plan is door
de commissie ook beoordeeld op behoud van monumentale waarden. Het was een zorgvuldig plan en laat zien
dat er toch wel veel kan met een monument. Applaus voor opdrachtgever en architect is hier op zijn plaats.
Vergelijking advisering met voorgaande jaren
De jaren 2016, 2017 en 2018 laten diverse schommelingen zien. In 2019 is het aantal aanvragen weer
beduidend gestegen. Tegelijk zijn met het percentage aanvragen boven de ton ook de adviesgelden flink
gedaald. De schommeling van het aantal monumentenaanvragen laat zich moeilijk verklaren of het moet
het relatief kleine aantal zijn dat maakt dat de wet van de grote getallen hier niet geldt.
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Gemeentelijk beleid
De commissie beoordeelde de plannen voor bouwwerken op basis van de
welstandscriteria. Als het ging om een monument, werd beoordeeld of de
monumentale waarden van het pand in voldoende mate werden gerespecteerd
en bracht de commissie een gecombineerd welstands- en monumentenadvies
uit. De advisering vond steeds plaats binnen de bouwmogelijkheden van de
bestemmingsplannen.

Welstandsbeleid
Het gemeentelijk welstandsbeleid maakt deel uit van het totale gemeentelijke ruimtelijk beleid. De vigerende
gemeentelijke welstandsnota is door de gemeenteraad vastgesteld op 21-12-2015. In deze nota is het
gemeentelijk welstandsbeleid vastgelegd. De advisering vindt plaats binnen de bouwmogelijkheden
van de bestemmingsplannen.
De structuurvisie is het richtinggevend document voor de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen op de
langere termijn met uitwerkingen tot de vereiste maatregelen op kortere termijn. Aan de ruimtelijke kwaliteit
wordt verder sturing gegeven met beeldkwaliteitplannen, en zo mogelijk gemeentelijk monumentenbeleid en
reclamebeleid. In 2021 wordt de omgevingswet van kracht. De gemeente bereidt zich hierop voor.
Het welstandsbeleid is naar onze mening over het algemeen goed toepasbaar. We merken dat het
beleid verhelderend is voor initiatiefnemers. Het maakt duidelijk wat de gemeente wil bereiken met het oog
op de ruimtelijke kwaliteit en het biedt houvast bij de begeleiding en de beoordeling van plannen.
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Erfgoedbeleid
In de erfgoednota van 2010 staan de intenties van Heerenveen beschreven voor een integraal ruimtelijk
erfgoedbeleid. De gemeentelijke erfgoedverordening is gedateerd op 1-1-2016.
Op initiatief van de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Heerenveen is vanaf 2010 gewerkt
aan actualisatie van het erfgoedbeleid. Dit project is inmiddels grotendeels voltooid. Voor die delen van de
huidige gemeente die buiten het grondgebied van de toenmalige gemeente Heerenveen zijn gelegen is
een inhaalslag gewenst.

Aanbeveling: Om het erfgoed beter te kunnen behouden en mogelijk ook in te zetten
als troef bij de vraagstukken over ruimtelijke kwaliteit en identiteit, adviseren wij u
hiervoor aandacht te blijven houden en het draagvlak te versterken.

Aanbeveling: We bevelen aan het erfgoedbeleid voor alle dorpen en het gehele
buitengebied gelijkwaardig en van gelijke waarde en kwaliteit te maken door de
cultuurhistorische verkenning, de inventarisatie en de aanwijzing van gemeentelijke
monumenten uit te breiden met de nog niet onderzochte delen van de gemeenten.
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Reclamebeleid
In de welstandsnota zijn (globale) criteria opgenomen voor reclamevoering. Voor het centrumgebied in
Heerenveen is actualisering van de criteria steeds uitgesteld.

Aanbeveling: Het reclamebeleid voor het centrumgebied van Heerenveen wacht op
actualisatie en integratie in het algemene gemeentelijke reclamebeleid. Voor reclame in het
centrumgebied gelden tijdelijk (nog steeds) de richtlijnen uit het Beeldkwaliteit Centrum.

Handhavingsbeleid
Een krachtig handhavingsbeleid draagt, zo blijkt uit de praktijk van de advisering, bij aan het vergroten van het
draagvlak voor de ruimtelijke-kwaliteitsborging. Heerenveen heeft een terughoudend handhavingsbeleid met
betrekking tot welstand.
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.
Aanbeveling: De commissie adviseert u om ten aanzien van
welstand een meer actief handhavingsbeleid te voeren.
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Kwaliteitsbeleid onder de Omgevingswet
De komst van de Omgevingswet biedt de mogelijkheid om de beleidskaders te integreren. Met de ingang
van de Omgevingswet worden huidige regels voor gemeentelijk erfgoedbeleid en welstandsbeleid in de basis
gewaarborgd in de zogenoemde ‘bruidsschat’. Maar de gemeente heeft ook ruimte om zelf invulling te geven
aan een passend omgevingsplan. De gemeenteraad kan daarin aangeven voor welke vergunningplichtige
activiteiten advies door de gemeentelijke adviescommissie verplicht is. Dit biedt goede kansen voor
een meer integrale advisering. De gemeenteraad kan dan in het omgevingsplan aangeven voor welke
vergunningplichtige activiteiten advies door de gemeentelijke adviescommissie verplicht is. Dit biedt goede
kansen op een meer integrale advisering.

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.
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Een waardevol bezit.
“Alles van waarde is weerloos” (uit het gedicht De zeer oude zingt uit 1953
van Lucebert).
“In onze omgang met wat kwetsbaar en waardevol is, hebben we daarbij een
feilloze spiegel die toont of we onze werkelijke waarden en belangen op orde
hebben.” (Floris Alkemade, De toekomst van Nederland blz.127).
“Het is van mij, dus ik doe er mee wat ik wil.” Al bij het invoeren van het mijn en
dijn werd duidelijk dat het niet zo eenvoudig ligt. Al snel bleek dat niet alles bezit
kan zijn en dat een verantwoorde omgang met eigen bezit ook door de omgeving
wordt verlangd.

Met het inperken van het eigendomsrecht hebben we doorgaans moeite. De monumentenwet van 1968 was
zo’n inperking en het kostte in Nederland vanaf het eerste idee dan ook een kleine eeuw tot de wet uiteindelijk
werd ingevoerd. Met het gemeentelijk monumentenbeleid en de toekenning van gemeentelijke monumenten
merken we iets vergelijkbaars.
Laten we ons beperken tot het bezit van grond en opstallen. In de aanstaande omgevingswet is
zorgplicht een belangrijk begrip. Let wel: hier wordt gesproken over een plicht. Deze plicht gaat dus hand
in hand met het recht van eigendom. “Het is van mij, dus ik doe er mee wat ik wil” wordt hiermee danig
ingeperkt. Nieuw is dit overigens niet. Al hadden we het voorheen over “zoals een goed huisvader betaamt”.
Het toekennen en erkennen van een algemeen belang maakt ook dat de eigenaar in zijn zorgplicht niet
alleen staat. Ook de overheid, als vertegenwoordiger van de gemeenschap, heeft hierbij een belangrijke
taak en verantwoordelijkheid.
De (gemeentelijke) overheid vertaalt haar zorgplicht deels in aanvullende regelgeving, extra toezicht en
meer “bemoeizucht”. Hier lijken overheid en eigenaar elkaars tegenstanders. Het is van belang dat de
aanvullende ondersteuning aan de eigenaar financieel, maar zeker ook op gebied van kennis (procedureel,
vakinhoudelijk en van subsidies en specifieke regelingen) geleverd wordt. Op dat gebied zijn overheid en
eigenaar elkaars partners.
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Het maatschappelijk belang en het privaat belang hoeven niet automatisch elkaars tegengestelde te zijn.
Bij het in stand houden van monumentale panden kan worden uitgegaan van het gemeenschappelijk
belang van zowel de eigenaar als van de samenleving. Bij het stimuleren van eigenaren van monumenten
wordt doorgaans gedacht aan een financiële ondersteuning van de in de vorm van subsidies of een
belastingvoordeel (gemeentelijk of rijks). Maar waar zijn eigenaren het meest mee geholpen? Met een
eenmalige subsidie voor een beperkt gedeelte van de kosten, of met ondersteuning door middel van
planologische medewerking vanuit de gemeente?
De gemeente zou kunnen overwegen om medewerking te verlenen aan initiatieven voor monumentenpanden
door juist vanwege deze monumentenstatus in meer of in mindere mate af te wijken van de criteria die gelden
in het bestemmingsplan/omgevingsplan. Een eigenaar van een monumentenpand is gezien de technische en
functionele beperkingen van het pand, meer gebaat bij het planologisch (mede)mogelijk maken van zijn initiatief
en het daarbij bruikbaar maken van het monumentenpand, dan bij een financiële bijdrage in de vorm van subsidie.
Een financiële bijdrage is in de regel beperkt en dekt slechts een gedeelte van de (meer)kosten. De ongelijkheid
qua mogelijkheden en beperkingen bij monumenten is moeilijk in geld uit te drukken en dus ook in compensatie
in de vorm van een subsidie. Bovendien dekt een financiële bijdrage in de vorm van een (eenmalige) subsidie
meestal geenszins de werkelijke investering. Zeker niet bij de huidige gemeentelijke subsidieregelingen.
Anders gesteld: overweeg om bij een monumentenpand (en beeldbepalende panden) de eigenaar meer
planologische ruimte te bieden dan bij andere eigenaren. Kies de redenering dat bij een monument een
uitbreiding juist wel mogelijk is omdat het een monument is. De huidige regelgeving werkt soms het behoud
van monumentenpanden en beeldbepalende panden tegen. Een voorbeeld is het in specifieke gevallen
verruimen van de uitbreidingsmogelijkheden van een klein woudboerderijtje, in afwijking van hetgeen in het
bestemmingsplan staat en meer dan bij reguliere panden wordt toegestaan.
Door deze aanpak worden de kansen vergroot om een monument ook in de toekomst functioneel en
dus aantrekkelijk te houden. Iets wat de instandhouding ten goede komt.
Er is duidelijk een gemeenschappelijk belang. Het bewustzijn daarvan en het waarderen van elkaar draagt bij
aan een goed resultaat. Een zorgvuldig en bekend gemeentelijk erfgoedbeleid helpt bij de bewustwording van
de waarde van dat erfgoed en bij de bijdrage ervan aan de eigenaar en de gemeenschap.
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Aanbevelingen
In dit jaarverslag hebben we verschillende aanbevelingen geformuleerd.
We vatten ze hier nog een keer samen:

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

• Het reclamebeleid voor het centrumgebied van
Heerenveen wacht op actualisatie en integratie in het
algemene gemeentelijke reclamebeleid. Voor reclame
in het centrumgebied gelden tijdelijk (nog steeds) de
richtlijnen uit het Beeldkwaliteit Centrum.

• We bevelen aan het erfgoedbeleid voor alle
dorpen en het gehele buitengebied gelijkwaardig en
van gelijke waarde en kwaliteit te maken door de
cultuurhistorische verkenning, de inventarisatie en
de aanwijzing van gemeentelijke monumenten uit te
breiden met de nog niet onderzochte delen van
de gemeenten.

• 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.

• Om het erfgoed beter te kunnen behouden en
mogelijk ook in te zetten als troef bij de vraagstukken
over ruimtelijke kwaliteit en identiteit, adviseren wij u
hiervoor aandacht te blijven houden en het draagvlak
te versterken.

• De commissie adviseert u om ten aanzien van
welstand een meer actief handhavingsbeleid te voeren.

Concluderend stellen we dat de advisering in uw gemeente op een positieve en uitnodigende manier
verloopt. Het vooroverleg in de vroege fasen van de planvorming draagt daar veel aan bij. De komende
jaren staan we gezamenlijk voor de uitdaging om deze manier van werken 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 zonodig aan te passen.
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