
Interactieve discussie over welstand en ruimtelijke kwaliteit.

Op dinsdag 31 januari 2017 is door Maarten Prinsen (VVD) tijdens de 
oordeelsvormende raadsvergadering gevraagd naar de verslaglegging/verantwoording 
van de marktconsultatie betreffende welstand en ruimtelijke kwaliteit.

Naar aanleiding daarvan geven we onderstaand de volgende reactie.

Sinds 1 januari 2015 is het welstandsbeleid in Veldhoven veranderd. Het gevolg 
hiervan is onder andere dat we de initiatieven sindsdien ambtelijk adviseren.
Tevens zijn we bezig om de welstandsnota te actualiseren. Daarbij gaat de discussie 
niet om wel of geen welstand, maar hoe gaan we het beleid op een goede manier naar 
de initiatiefnemers brengen.
Niet meer de wijzende vinger met 'u moet dit, of u moet dat', maar meer een beroep 
doen op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de partijen. Maar hoe houden 
we Veldhoven dan toch zo mooi? Aan ons de opgave om het nieuwe beleid met de 
juiste toon (over) te brengen.

In verband hiermee hebben we met burgers, professionals (ontwikkelaars en 
architecten), gemeenteraad en bedrijfsleven van gedachten gewisseld.
Vragen/thema's die we daarbij centraal hebben gesteld:
» Wat zijn jouw ervaringen met welstand de gemeente?
» Waar loop je tegenaan?
» Welke voordelen en welke nadelen ervaar je met welstand?
» Waar kunnen wij (maar ook jij) wat van leren?

Burgers
Op maandag 30 maart 2015 hebben we een marktkraam ingericht waarbij we 
bezoekers van de weekmarkt hebben gevraagd naar hun mening over welstand. We 
hebben een enquêteformulier opgesteld dat die middag door 18 mensen is ingevuld. 
Daarnaast hebben we met mensen gesproken die geen tijd hadden om de formulieren 
in te vullen.
De meest voorkomende opmerkingen van de burgers:
» De meeste mensen vinden een mooie woonomgeving belangrijk en zien het nut van 

welstand in.
» Persoonlijk soms negatieve ervaringen, maar dan gaat het meestal over 

dakkapellen.
» Brandevoort-De Veste (Helmond) een mooie wijk.

Gemeenteraad
Op 30 juni 2015 hebben we de gemeenteraad uitgenodigd om hierover mee te denken 
en van gedachten te wisselen. Daarbij hebben we een presentatie gegeven aan de 
gemeenteraad. Enkele raadsleden hebben een reactie gegeven die we meenemen bij 
de verdere uitwerking van het beoogde nieuwe beleid.

Professionals
Op 20 oktober 2015 hebben we een selectie van Veldhovense en regionale architecten 
en projectontwikkelaars uitgenodigd. We hebben een interactieve workshop Z 
discussiemiddag georganiseerd.
Wat we hebben opgehaald aan adviezen/constateringen/reacties is het volgende::
» Unaniem: ruimtelijke kwaliteit staat in hoog vaandel, zowel bij de gemeente als bij 

deze groep professionals. Welstand speelt hier een voorname rol in.
» Architecten en ontwikkelaars lezen de WSN niet of nauwelijks. Zij kijken bij de 

opgave sowieso naar de omgeving van de locatie, waarvoor het ontwerp gemaakt



moet worden. De gebiedscriteria van de WSN zijn een vertaling hiervan, waardoor 
het voldoen hieraan zelden een probleem is.

» WSN is vooral een vangnet voor de initiatieven voor/door burgers. Professionals 
hebben zelf baat bij het leveren van kwaliteit, het is immers hun visitekaartje voor 
vervolgopdrachten.

» Nota moet dunner, beter hanteerbaar en beter leesbaar, (3 B's: Boeiend, Beeldend 
en Bondig). Ook is er de wens om deze meer beeldend en inspirerend te maken. 
Veel tekst werkt niet uitnodigend.

» Altijd plezierige samenwerking met de externe commissie gehad en nu ook met 
ambtelijke commissie. Over het algemeen waardering voor adviserende houding, 
snelheid, meedenkend vermogen.

• 80 à 900Zo van de ingediende plannen wordt ingediend door niet-architecten, maar 
bouwkundige advies- en tekenbureaus.

^ Cie was destijds (nagenoeg) volledig kostendekkend. Dus bezuiniging is geen issue. 
Ontwikkelaars spreken uit bereid te zijn om op hun rekening de externe commissie 
weer terug te halen.

^ Ze zijn bereid om de nieuwe concept WSN te becommentariëren en advies te 
geven.

^ Jaarlijkse architectuurprijs voor beste initiatief.
^ Het negatieve imago (achterkamerbeslissingen en veel onnodige regels) is geen 

reden om op een andere terminologie over te gaan. Kunst is eerder om uit te 
stralen dat de stap naar de welstandscommissie laagdrempelig moet zijn en deze 
commissie via hun adviesrol plannen verbeteren op een opbouwende, niet 
betuttelende manier.

^ Kwaliteit is deels een subjectief begrip, het in de vingers krijgen van de 'genius loci' 
en dit tot uiting laten komen in een ontwerp levert altijd kwaliteit op.

Algemene conclusie: Originaliteit boven eenzijdigheid, m.a.w. het moet mogelijk
blijven om af te wijken van het gangbare mits de kwaliteit van het ontwerp overtuigt

Bedrijfsleven
Op 23 november 2015 hebben we een presentatie gehouden bij de ledenvergadering 
van de SPV en ondernemers en eigenaren uitgenodigd te reageren op de vragen en 
thema's die we centraal hebben gesteld (zie boven blad 1). Deze uitnodiging is ook in 
de verslaglegging opgenomen. Iedereen heeft het kunnen lezen. Hier zijn geen 
reacties op gekomen.

De volgende bijlagen liggen ter inzage bij de griffie:
1. Antwoordformulieren burgers marktconsultatie dd. 30-3-2015
2. Presentatie raad dd. 30-6-2015
3. Deelnemerslijst workshop welstandnota professionals dd. 20-10-2015
4. Presentatie SPV dd. 23-11-2015

Veldhoven, 3 februari 2017 
Jan-Hein Biemans


