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Aan de Commissie Ruimte en Verkeer Gemeente Delft 

Betreft: mijn commentaar op de “Herijking van de kwaliteitsketen”:  

een onvolkomen werkstuk 

Aanstaande woensdagavond 13 december vindt mijn laatste architectuurcafé 
plaats, waarvan ik zelf het onderwerp ben. Ik kan dus helaas niet aanwezig 
zijn bij uw de behandeling van de ‘Herijking’ en mijn ‘Terugblik’, hetgeen ik 
betreur. Ik had graag met u van gedachten gewisseld over de vragen rond de 
ruimtelijke kwaliteitsketen. Om toch een bijdrage aan uw meningsvorming te 
geven geef u hierbij mijn commentaar schriftelijk. 

Eén misverstand  wil ik graag vooraf wegnemen: ik ben niet betrokken 
geweest bij de totstandkoming van de adviezen in tegenstelling tot hetgeen in 
verzoek tot versnelde behandeling van wethouder Förster gemeld is. Ik ben 
slechts een van de geïnterviewden.  Wel heb ik op een laat concept in oktober 
jl. uiterst kritisch schriftelijk gereageerd richting de directeur Ruimte en 
Economie.  

De ‘Herijking’ heeft vooral formeel bestuurlijk invalshoek en ontbeert op een 
aantal punten een inhoudelijke inzicht in doel en functie van de kwaliteitsketen  
en de rol van stadsbouwmeester in de praktijk. In die zin is het een 
onvolkomen werkstuk. 

Samenvattend geformuleerd is mijn commentaar op de “Herijking” : de 
kwaliteitsketen wordt vooral ‘ambtelijk geherstructureerd’ en de rol van 
Stadsbouwmeester wordt gemarginaliseerd. Daarnaast staan een aantal 
voorstellen haaks op het functioneren van de kwaliteitsketen in de praktijk.  

Ik geef u hierbij de volgende overwegingen: 

1. Er zijn 3 kerngedachten bij de borging van ruimtelijke kwaliteit bij 
plannen en planontwikkelingen in de Kwaliteitsketen: 

a. Kwaliteitsbeoordelingen dienen plaats te vinden door 
externe en onafhankelijke deskundigen, die niet 
functioneel betrokken zijn in de ontwikkelingsprocessen.  

b. Met name stedenbouwkundige plannen zijn belangrijk om 
kwalitatief te toetsen op gevolgen voor de ruimtelijke 
kwaliteit 

c. Alle ruimtelijke plannen dus ook bestemmingsplannen, 
verkeersplannen en inrichtingsplannen openbaargebied 
worden getoetst gedurende het gehele 
ontwikkelingsproces. 

Op deze 3 essentiële punten schieten de voorstellen van de ‘Herijking’ 
naar mijn mening tekort. 

2. Ad a. Nieuw in de voorstellen is de figuur van de supervisor. Diens rol 
is echter niet onafhankelijk. Hij of zij valt onder de Gemeentelijke 
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projectleider en (uit de tekst van de Herijking: hij  dient meerdere 
belangen in de gebiedsontwikkeling. Dat kan niet worden 
gecombineerd met een onafhankelijke adviesrol ten opzichte van 
B&W). Daarmee wordt de Supervisor gelijkgesteld aan andere 
adviseurs in het proces op werkvloerniveau (verkeerskundige, jurist 
e.a.) en wordt diens rol verambtelijkt. Geen onafhankelijke 
kwaliteitsborging dus. In de voorstellen wordt bovendien een 
prominente plaats in de kwaliteitsketen ingeruimd voor de 
gemeentelijke stedenbouwkundige en de gemeentelijke projectleider. 
(uit de tekst Herijking: "de stedenbouwkundige kan in opdracht van de 
projectleider het ruimtelijk kader bepalen en de afstemming met de 
commissie Ruimtelijke Kwaliteit verzorgen”)  

Het voorstel had moeten zijn dat een supervisor altijd een externe 
deskundige is, door B&W benoemd en direct vallend onder de 
verantwoordelijkheid van een wethouder. 

3. Daarnaast worden de supervisor buiten de kwaliteitsketen geplaatst (uit 
de tekst Herijking: “maakt geen deel uit van de kwaliteitsketen”) Het 
uitdrukkelijke doel van de kwaliteitsketen is: consistentie in de 
advisering over ruimtelijke kwaliteit gedurende het gehele proces. De 
supervisor maakt dus per definitie deel uit van de kwaliteitsketen. 
Bedoeld is waarschijnlijk dat hij/zij geen deel uitmaakt van de huidige 
Kwaliteitskamer of de nieuwe in te stellen adviescommissie Ruimtelijke 
Kwaliteit. Dat is op zich juist. Maar ze moeten natuurlijk wel een vrije 
toegang hebben tot de deze commissie. Zowel agenderend als bij de 
behandeling van hun projecten. Onduidelijk is waarom de opstellers dat 
nu juist niet willen. Het lijkt erop dat men in bepaalde ambtelijke kringen 
een onafhankelijke advisering als bedreigend ervaart.  

Ik denk dat een onafhankelijke supervisor zich rechtstreeks tot een 
adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit moeten kunnen wenden en ook 
een agenderende rol moet kunnen spelen. In de praktijk van Nieuw 
Delft en het OBS blijkt dat – in samenspraak met de stadsbouwmeester 
-  uitstekend te werken. 

4. Ad b. De rol van de Stadsbouwmeester wordt ingeperkt tot louter 
architectonische aspecten. (uit de tekst Herijking: “houdt de focus op de 
architectonische kwaliteit van de stad” en ‘’ …is van toegevoegde 
waarde voor de realisering van vooral de architectonische 
kwaliteitsambities…..en  in de praktijk richt de stadbouwmeester zich 
alleen op architectonische kwaliteitsaspecten) De opstellers gaan eraan 
voorbij dat ruimtelijke kwaliteit vrijwel volledig door de 
stedenbouwkundige omstandigheden en voorwaarden wordt bepaald. 
Op dit punt wordt de rol van de nieuwe Stadsbouwmeester uitermate 
smal en ineffectief. Zeker wanneer diens rol t.o.v. de gemeentelijk 
stedenbouwkundige extra wordt ingeperkt (uit de tekst Herijking: ….“ de 
stedenbouwkundige zal zich richten op de ruimtelijke 
kwaliteitsaspecten”…)  Ook zal de Stadsbouwmeester niet langer  
toegang hebben tot de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Mij komt 
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dit voor als het uitkleden van de stadsbouwmeester op die terreinen 
waar hij juist effectief is gebleken. Voorts is het vreemd is dat de 
stadsbouwmeester wel een vrije rol heeft, maar zich niet over 
stedenbouwkundige aspecten mag uitspreken. In de praktijk is 
gebleken dat die onafhankelijk rol juist naar marktpartijen heilzaam kan 
werken met name ook op het stedenbouwkundig vlak, omdat hij/zij de 
soms starre en lastige ruimtelijke voorwaarden bespreekbaar kan 
maken, zowel bij de gemeentelijke stedenbouwkundige als bij een 
marktpartij.  

In mijn ogen moet een vrije rol van een stadsbouwmeester goed 
gewaarborgd worden, onafhankelijk van de vraag of de benoeming door 
de raad dan wel door B&W plaats vindt. Stedenbouw hoort uitdrukkelijk 
tot diens werkgebied en de stadsbouwmeester dient ook toegang en 
een agenderende rol te kunnen hebben bij de adviescommissie 
Ruimtelijk kwaliteit. 

5. Ad c. Opmerkelijk is dat de toetsing door de Adviescommissie 
Ruimtelijke kwaliteit van bestemmingsplannen en verkeersplannen niet 
meer worden genoemd en dus in beginsel niet ter advisering 
voorgelegd. (In de tekst Herijking’ worden slechts genoemd:  plannen 
voor de openbare ruimte, beleids- en gebiedskaders, ruimtelijke 
plannen’) Juist nu bestemmingsplannen en later de omgevingsplannen 
een sterk ruimtelijk bepalend kader gaan vormen is dat een pijnlijke 
omissie. Het rapport vermeld ook niet dat in de ambtelijke praktijk van 
de laatste jaren genoemde verkeersinrichtingsplannen en openbaar 
gebied plannen en concept bestemmingsplannen niet aan de huidige 
Kwaliteitskamer voorgelegd worden (m.u.v. OBS/Nieuw Delft). Dit is 
niet in overeenstemming met het B&W besluit van 4 december 2012 
over de Kwaliteitsborging gebouwde stad en openbare ruimte. 

Bestemmingsplannen, verkeersinrichtingsplannen en openbaargebied 
plannen zijn bij uitstek van belang voor de ruimtelijke kwaliteit van de 
stad. Ze horen onderdeel van de kwaliteitsketen te zijn. 

6. Naast deze essentiële tekortkomingen signaleer ik een paar 
onduidelijke rolopvattingen voor de diverse actoren in het 
kwaliteitsproces. Met name het strikte onderscheid tussen de 
toetsende en stimulerende rol binnen de Adviescommissie Ruimtelijke 
kwaliteit is geforceerd en bepaald onhandig. Voor de consistentie in 
de kwaliteitsborging moet er gedurende het gehele proces getoetst 
worden op basis van dezelfde criteria. In mijn ogen is er altijd sprake 
van onafhankelijke toetsing. Natuurlijk kan de Adviescommissie 
gedurende het gehele proces ook stimulerende aanbevelingen doen, 
maar de ervaring leert dat ze daarmee terughoudend moet zijn. Te 
vaak  heeft dat tot misverstanden geleid bij initiatiefnemers die 
dachten dat de aanbevelingen een voorwaarde voor verdere 
goedkeuring later in het proces zou zijn. Dat echter niet altijd het 
geval. Het formaliseren van dit onderscheid tussen stimuleren en 
toetsen is dus ongewenst, werkt contraproductief en belemmert een 
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onafhankelijke en vooral consistente advisering richting 
initiatiefnemers en marktpartijen.  

Schrap het dwingende onderscheid in ‘stimulerend en toetsend’ in de 
rol van de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Geef daarnaast ook 
de stadsbouwmeester naast een souflerende ook een stimulerende 
rol. Daar kan dat nu juist wel daar deze geen toetsende functie heeft. 

7. Terzijde: dit onderscheid tussen stimuleren en toetsen is van meet af 
aan bij de rol van de huidige Kwaliteitskamer een ingebouwde hernia 
gebleken te zijn. Er is al zo lang onduidelijkheid over. De vraag doet 
zich voor waarom dit nog steeds niet opgelost wordt. Wanneer men 
het ook nog financieel scheidt in meerdere 
budgetverantwoordelijkheden duurt de onduidelijkheid voort. Waarom 
juist het enige lid: ‘de landschapsarchitect’ anders aangestuurd moet 
worden is eveneens onduidelijk daardoor. Hier blijkt  de dwingende  
ambtelijke verdeling in financiële verantwoordelijkheden gehandhaafd 
te blijven.   

Het zou beter zijn om gelijk alle andere steden in Nederland met één 
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit werken die eenduidig,  binnen 
1 geldstroom en onafhankelijk van de uitvoerende gemeentelijke 
organisatie gesitueerd wordt.  Ook zou de discutabele financiële 
verplichting voor initiatiefnemers en indieners bij ‘vooroverleg’ met de 
commissie Welstand en Monumenten en het ontbreken van zo’n 
verplichting bij vooroverleg met de Kwaliteitskamer opgeheven kunnen 
worden.  

 

8. Tenslotte: de voorstellen anticiperen nauwelijks op de komst van de 
nieuwe Omgevingswet. Daarin wordt ruimtelijke kwaliteit verbreed 
naar omgevingskwaliteit (met name leefbaarheid) met meer dan alleen 
criteria van stadsschoon. Ook zal het een bredere basis moeten 
krijgen op het participatievlak. Dat vraagt om een andere benadering 
in deskundigheid en advisering en ook in samenstelling van de 
adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit. Het is nu een goede 
mogelijkheid om daarop te anticiperen en de adviescommissie 
Ruimtelijke Kwaliteit te verbreden o.a. met 
inwonersvertegenwoordiging.  Daarbij ga ik er van de politieke wens 
uit dat de Gemeente Delft blijft hechten aan een onafhankelijke 
toetsingscommissie voor Omgevingskwaliteit. De nieuwe wet verplicht 
daar niet toe maar laat de keuze aan de gemeente. Hoe dan ook: de 
huidige voorstellen kun je bepaald niet toekomstbestendig noemen.  

Wytze Patijn 

Stadsbouwmeester Delft     8 december 2017 


