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Voorwoord
 
Wij vieren in september 2015 het 90-jarig bestaan van hûs en hiem, 
de welstandsorganisatie van en voor de Friese gemeenten.  
Het bestuur van hûs en hiem heeft Meindert Schroor gevraagd een 
essay te schrijven om kernachtig de geschiedenis van 100 jaar 
welstandsadvisering in Fryslân vast te leggen. Schroor is geslaagd in 
zijn opdracht. 

In ‘Bevochten Schoonheid’ komen niet alleen de historische feiten 
aan de orde, maar wordt ook duidelijk dat de discussie over nut 
en noodzaak van welstandsadvisering van alle tijden is, in ieder 
geval van de laatste honderd jaar. Ook in de 21e eeuw zijn er 
politici en bestuurders die twijfelen aan de noodzaak om een 
welstandsorganisatie in stand te houden. Een enkeling voegt de daad 
bij het woord en houdt (grotendeels) op met welstandstoetsing. 

Maar gelukkig zijn er ook steeds weer bestuurders, en dat blijkt ook 
uit het essay, die tegen de tijdgeest ingaan en de rug recht houden. 
Of, anders gezegd, er zijn ook steeds weer bestuurders die, los van 
de bestuurlijke waan van de dag, oog hebben voor de achterliggende 
motieven van welstandstoetsing. Want het gaat niet om de toetsing, 
om het instandhouden van een overheidsinstrument. Ten diepste gaat 
het om schoonheid, om kwaliteit en identiteit. Dat zijn geen begrippen 
die exact in regels zijn te vatten. Het gaat voor een deel om gevoel, 
om inlevingsvermogen en om het aanvoelen van de lokale cultuur. 
Dat moet je “niet aan de buurman overlaten”, zo citeert Schroor een 
lokale politicus. Daar heb je vakmensen  voor nodig.  
En die vakmensen zitten bij hûs en hiem. Al 90 jaar. En wat mij betreft 
blijft dat nog heel lang zo. Om de kwaliteit van onze Friese dorpen en 
steden en van ons buitengebied in stand te houden. 

Ik hoop dat dit essay een rol zal spelen in de discussie over de 
schoonheid van Fryslân in de komende 100 jaar.

Fred Veenstra 
Burgemeester Franekeradeel en voorzitter hûs en hiem

Over de auteur:

Dr. Meindert Schroor (Harlingen, 
1955) is directeur van Bureau 
Varenius BV in Leeuwarden, een 
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Republiek (1595-1795). Schroor 
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Bevochten schoonheid 

Een eeuw welstandsadvisering in Fryslân 
Meindert Schroor

In april 1914 presenteerde het college van Burgemeester en 
Wethouders van Leeuwarden een voorstel tot wijziging van 
de Bouwverordening aan de gemeenteraad. Daarin wezen de 
gemeentebestuurders op het feit dat de stad niet alleen ‘in de loop 
der tijden’ veel stedenschoon had verloren, maar dat bovendien 
‘hetgeen nieuw gebouwd wordt, uit een schoonheidsoogpunt dikwijls 
afkeuring verdient’(1.). De snelle bevolkingsaanwas, de noodzaak 
om nieuwe woningen te bouwen – mede ter vervanging van de vele 
verkrotte eenkamerwoningen, waarvan Leeuwarden en Sneek onder 
alle steden de hoogste percentages noteerden – en de gestegen 
grondprijzen ‘roepen een ander soort woningen in het leven, waarbij 
geen poging wordt gedaan, ook maar enigszins het oog te strelen’. 
Integendeel, aldus B & W, vormen de nieuwere stadsgedeelten 
een ernstige bedreiging voor ‘den roep van stadsschoon dien 
Leeuwarden aan de grachten in de binnenstad, zijn oude gevels, zijn 
fraaie buitengrachten, zijn Oldehove, nog altijd is verschuldigd’.  

Deze kritische woorden waren het college ingegeven door de 
architect Hendrik Hendriks Kramer (1850-1934) die sinds 1878 als 
bouwmeester actief was in de Friese hoofdstad. Kramer was lid van 
de commissie welke B & W had voorgelicht over de nadere eisen die 
aan aanvragers van bouwvergunningen moesten worden gesteld. Bij 
deze gelegenheid had de architect het gemeentebestuur gewezen 
op de instelling van zogeheten schoonheidscommissies in andere 
gemeenten, om te beginnen in Amsterdam. Daar was al in 1898 
zo’n commissie opgericht ter beoordeling van de op handen zijnde 
bebouwing van het Museumplein. Soortgelijke commissies waren 

1.) ‘Leeuwarder Gemeenteraad. 
Voorstellen en prae-adviezen. 

Wijziging van de Bouwverordening’, 
Leeuwarder Courant 27 april 1914.
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vervolgens ingesteld in Den Haag (1904), Arnhem (1911) en Schiedam 
(1913). Probleem was dat deze gremia alleen de voorgenomen 
bebouwing op door de gemeente verkochte terreinen mochten 
beoordelen. Onlangs (1912) was echter in de Gooise gemeente Laren 
voor een andere aanpak gekozen. Daar werd voor het eerst een 
algemene welstandsbepaling in de gemeentelijke bouwverordening 
opgenomen. Als tweede gemeente in ons land en eerste stedelijke 
gemeente nam de Leeuwarder gemeenteraad op 28 april 1914 nu 
op voorstel van B & W zo’n algemene welstandsbepaling in zijn 
Bouwverordening op, luidende: ‘Het uiterlijk van een gebouw, met al 
wat daartoe behoort, hekken, muren en dergelijke, moet zoodanig zijn 
dat het noch op zichzelf, noch in verband met de omgeving uit een 
oogpunt van welstand aanstoot kan geven’. 

Om de bouwplannen aan deze welstandsbepaling te kunnen 
toetsen was in navolging van de hiervoor genoemde steden ook 
in Leeuwarden een speciale Schoonheidscommissie nodig. Deze 
zou bouwplannen op een uniforme wijze namens B & W moeten 
toetsen. Op 5 september 1914 stelde het college een instructie 
vast voor de Leeuwarder Schoonheidscommissie. Zij bestond 
uit een tiental leden die zowel architecten, als bouwers, juristen 
en het onderwijs vertegenwoordigden. De griffier van Provinciale 
Staten mr. C.B. Menalda werd voorzitter van de commissie en als 
secretaris werd de inspecteur van het Woningtoezicht ir. H. Thorn 
Prikker benoemd met voorts initiatiefnemer Kramer als een van de 
leden. De Schoonheidscommissie kreeg het meteen druk met de 
beoordeling van het ‘uitwendig aanzien van de aan haar oordeel 
onderworpen plannen’. In de eerste anderhalf jaar van haar bestaan 
passeerden 83 plannen en objecten de revue(2.). Daartoe behoorden 
uitbreidingsplannen, zoals die tussen de Groningerstraatweg en 
het Vliet en de bebouwing van de Mariahof aan de Oldegalileën, 
maar ook de voorgenomen bouw van de eerste opstallen van de 
Coöperatieve Condensfabriek Friesland, thans FrieslandCampina, 
aan het Nieuwe Kanaal. 

Bedreigd stedenschoon

Burgemeester en Wethouders vatten de taak van de commissie 
van meet af aan ruim op. Dat laatste blijkt al in het eerste jaar van 
haar bestaan, waarin zij onder meer hun plan tot overkluizing van 
het pittoreske grachtje het Naauw, als prelude op het ‘dichten van 
de wateren van de Nieuwestad’, aan de Schoonheidscommissie 
voorlegde(3.). Die wijdde er in de tweede helft van 1915 verschillende 
vergaderingen aan. In deze beraadslagingen dreigden zowel 
hygiënische (bv. tegengaan stankoverlast) als verkeerstechnische 
argumenten het van de toen inmiddels gevreesde aantasting van 
het stadsbeeld te winnen. Uiteindelijk overheerste de angst dat een 
overkluizing en een bijbehorende verlaging van Brol en Tontjepijp tot 
een zo geringe doorvaarthoogte zouden leiden, dat de gemeente daar 
de aanleiding in zou zien om het Naauw als goedkoopste oplossing 
maar te dempen. Volgens commissielid Kramer zou zo’n demping 
niet minder dan de inleiding zijn op een algeheel dempen van zowel 
de Kelders als de Nieuwestad en de Weaze, ‘tot groote schade van 
het stadsaanzien’. Voorzitter Menalda, als griffier nauw betrokken 
bij de provinciale plannen tot bemaling van de boezem(4.), wees zijn 
mede-commissieleden op een ophanden zijnde verbetering van de 
hygiënische toestand. Op basis van deze argumenten adviseerde de 
commissie negatief over de voorgenomen overkluizing en daarmee 
redde zij de Leeuwarder stadsgrachten(5.). 

Omstreden

Omdat Schoonheidscommissies zich uit de aard van hun functie 
bezig houden met esthetiek en smaak waren ze van meet af aan 
omstreden. Het welstandtoezicht werd bijvoorbeeld in 1952, ruim 
drie decennia nadat het her en der in den lande van de grond was 
gekomen, nog steeds gekenmerkt als ‘een noodzakelijk kwaad’(6.). 
Een door het Leeuwarder college van B & W overgenomen negatief 
advies van de commissie over het ontwerp van een woonhuis aan de 
Spanjaardslaan, was op 13 april 1915 voor een meerderheid van de 
gemeenteraad aanleiding om openlijk te pleiten voor het opheffen van 

2.) HCL, Toegang 1063, 
Archief van de Leeuwarder 
Schoonheidscommissie 1914-
1988, inv. nr. 39. Lijst van bouw- en 
verbouwingsplannen behandeld van 
december 1914 tot juli 1916.

(3.)HCL, Toegang 1063, 
Archief van de Leeuwarder 

Schoonheidscommissie 1914-
1988, inv. nr. 40. Kennelijk 

achtten B & W hierop artikel 
1, lid c  van de Instructie voor 

de Schoonheidscommissie 
(t.w. voorlichting van de 

Schoonheidscommissie aan B & W 
inzake ‘Andere onderwerpen waarbij 
het stadsschoon is betrokken’) van 

toepassing. 

(4.) Die in 1920 leidden tot de 
oprichting van het Woudagemaal bij 

Tacozijl.

(5.) HCL, Toegang 1063, 
Archief van de Leeuwarder 

Schoonheidscommissie 1914-1988, 
inv. nr.1, Notulenboek 1914-1916, 
Verslagen vergadering 7 augustus, 

13 en 22 november 1915.

(6.) Aldus W.P.C. Knuttel, 
‘Bouwverordening en 

welstandstoezicht’ in: 50 jaar 
Woningwet 1902-1952 (Alphen 
aan den Rijn 1952) 88-95. Van 

hem tevens de exclamatie: ‘Moge 
het peil van bekwaamheid van de 

Nederlandse architecten nog eenmaal 
zo hoog komen, dat dit toezicht kan 

worden afgeschaft!’, aldaar, 95.
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de Schoonheidscommissie. Een van de raadsleden uitte het verwijt 
dat de commissie te veel in de ‘richting-Berlage’ wilde(7.).  
B & W bleven echter pal achter de commissie staan en haalden 
de kou uit de lucht door een driehoofdige beroepscommissie in te 
stellen, de zogeheten ‘Hogere Schoonheidscommissie’. Oppositie 
uit eigen gelederen kwam er vanuit de in 1895 opgerichte Friesche 
Bouwkring. Die voelde zich gepasseerd door de instelling van 
een Schoonheidscommissie. Een van de leden van de Bouwkring 
beklaagde zich tezelfdertijd over het feit dat G. Stapenséa (nota bene 
lid en oud-leerling van de twee mede-commissieleden H.H. Kramer 
en W.C. de Groot) ineens een alternatief uitbreidingsplan in plaats van 
het door de gemeente voorgestelde plan mocht ontwerpen(8.). 

Aan het begin van de vorige eeuw groeide overal in den lande de 
belangstelling voor het onderwerp welstand. Het zat in de tijdgeest. 
Om te beginnen was er de in 1902 van kracht geworden Woningwet. 
Die ging weliswaar niet specifiek over welstand, maar bevatte wel de 
mogelijkheid verkrotte panden onbewoonbaar te verklaren en tevens 
de verplichting aan de grotere gemeenten om uitbreidingsplannen 
vast te stellen(9.). Al hoe onvolkomen veel uitbreidingsplannen 
aanvankelijk ook waren, aan een zekere esthetiek en ratio werd mede 
door het voorschrijven van bouwverordeningen nu toch een wettelijke 
basis verschaft. Was de Woningwet vooral door volkshuisvestelijke 
en hygiënische ontwikkelingen ingegeven; daarnaast was sprake van 
een toenemende wrevel over de almaar verder gaande aantasting van 
natuur, landschap en gebouwde omgeving en groeide de behoefte 
daar wat tegen te doen. In dat verband noemen we de in 1903 
opgerichte wetenschappelijke Rijkscommissie voor de beschrijving 
van Monumenten. Ook werd in 1906 op het gebied van de 
natuurbescherming de Vereniging Natuurmonumenten opgericht, als 
rechtstreekse reactie op het voornemen van de gemeente Amsterdam 
het Naardermeer met stadsvuil te dempen. Het ontstaan van de Bond 
Heemschut (1911) was primair een reactie op ontsierende reclame en 
bebouwing. Het was voor de provincie Noord-Holland reden om in 
1912 als eerste in de lande een reclameverordening uit te vaardigen. 

(7.) Bedoeld werd de inmiddels 
beroemde architect Hendrik Petrus 
Berlage (1856-1934) die vanuit een 

radicaal liberalisme tekende voor 
een nieuwe vooral op rationalisme 

gebaseerde architectuur. 

(8.) Over dit plan en de relatie 
Stapenséa – Kramer: Karstkarel, 

P., Volkshuisvesting in Leeuwarden 
(Leeuwarden 1992) 78, 82-83.

(9.) Over de eerste jaren van de 
Woningwet in Leeuwarden: Schroor, 
M., ‘”Wel socialerig, maar het moet 

geen geld kosten”, Leeuwarden 
en de Woningwet 1902-1916’ in: 

Leeuwarder Historische Reeks I (1987) 
135-164. Leeuwarden kende al 

sinds 1874 een ‘Verordening op het 
bouwen en inrichten van woningen, 

zomede tegen het bewonen van voor 
de gezondheid nadeelige woningen’, 

aldaar 138.
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Het jaar daarop voorkwam Heemschut een volstrekt dichtzetten met 
lintbebouwing van de oostzijde van de rijksweg ‘s-Hertogenbosch – 
Vught(10.). De watersnood van 1916 – die de rechtstreekse aanleiding 
werd tot het aannemen van de Zuiderzeewet (1918) – was voor 
Noord-Holland aanleiding tot het instellen van een Adviescommissie 
voor de geteisterde gebieden. Belangrijker was de oprichting  
(8 maart 1919) van hetgeen voluit heette Het Gelders Genootschap 
ter Bevordering en Instandhouding van de schoonheid van stad 
en land.  Daarin waren Gedeputeerde Staten, de Maatschappij 
tot Bevordering van de Bouwkunst, de Bond van Nederlandse 
Architecten en de Woningraad vertegenwoordigd. Het Genootschap 
stelde enkele jaren later de Gelderse Schoonheidscommissie in. 
Deze vergaderde wekelijks en had ten doel zowel de provincie 
als een groeiend aantal gemeenten te adviseren over bouw- 
en uitbreidingsplannen(11.). Opvallend bij dit alles was de vaak 
rechtstreekse betrokkenheid van provinciale overheden bij deze 
initiatieven. 

Vliegende start

Zo ook in Friesland, dat uiteindelijk de primeur zou hebben wat 
betreft provinciale schoonheidscommissies. Zelden zal wat in 
wezen een ambtelijk initiatief was op zo’n snelle weerklank hebben 
kunnen rekenen. Dat was het geval met de oprichting van de Friese 
provinciale schoonheidscommissie, in en rond de zomer van 1925. In 
juni van dat jaar zond commissaris van de koningin  
mr. P.A.V. baron van Harinxma thoe Slooten een uitnodiging aan 
alle colleges van B & W in Friesland tot het bijwonen van een lezing 
met ‘lichtbeelden’ op vrijdag 19 juni 1925. De voordracht werd 
verzorgd door de Leeuwarder architect Andries Baart sr. (1885-
1969). Deze had zich in 1919 vanuit Amersfoort, waar hij directeur 
was van de ambachtsschool, in de Friese hoofdstad gevestigd. 
Daar voerde Baart met het ontwerp van de Koestraten (Oude Weide) 
zijn eerste opdracht uit voor de in 1917 opgerichte Vereniging voor 
Volkshuisvesting.  

(10.) Vijftig jaar Natuurbescherming 
in Nederland (Amsterdam 1956) 
104-105.

(11.) Kuijsten, A.M., ‘Het Geldersch 
Genootschap’ in: Baren, J. van e.a., 
Gelderland (Arnhem 1926) 410-417.
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Hij toonde zich al spoedig actief op velerlei terrein, onder andere als 
voorzitter van de Friesche Bouwkring, maar ook als jurylid voor het 
ontwerp van de destijds omstreden en in 1923 onthulde Leeuwarder 
Mercuriusfontein(12.). De titel van zijn voordracht luidde: De ontsiering 
van stad en land door minder gelukkige bouwpraktijk en de middelen, 
die ter voorkoming daarvan kunnen worden aangewend(13.). Baart 
stelde in zijn lezing voor om gemeenteraden er toe te bewegen een 
zogenaamde ‘welstandsbepaling’ in hun bouwverordeningen op te 
nemen. Die zou B & W een middel geven om nadere eisen te stellen 
aan het uiterlijk van nieuw te maken of te verbouwen panden met 
hetgeen daartoe behoort, zoals hekken, muren en dergelijke. Aldus 
zou zoveel mogelijk moeten worden voorkomen dat dit uiterlijk, ‘hetzij 
op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving, uit een oogpunt 
van welstand aanstoot zou geven’. Het voorstel van de architect 
werd in de weken daarna door Commissaris der Koningin Van 
Harinxma mede namens Gedeputeerde Staten in een brief aan de 
Friese gemeentebesturen geformuleerd. Van Harinxma nam ook het 
voorzitterschap op zich van de op 23 september 1925 opgerichte 
provinciale schoonheidscommissie die de officiële naam Provinciale 
Friesche Adviescommissie ter wering van inbreuk op de schoonheid 
van stad en land meekreeg. Haar naam werd in 1947 veranderd in 
Provinciale Friese Schoonheidscommissie, kortweg PFS. Het werd 
de rechtstreekse voorloper van hûs en Hiem, welstandsadvisering en 
monumentenzorg. 

Naast de ambtshalve leden zoals de Commissaris der Koningin als 
voorzitter, griffier Menalda(14.) – die zoals we zagen tevens voorzitter 
van de Leeuwarder Schoonheidscommissie was – hoofdingenieur-
directeur D. F. Wouda van Provinciale Waterstaat en secretaris-
penningmeester J.C. Tjessinga (die het reglement ontwierp, maar in 
1927 Menalda als griffier opvolgde en daarop de commissie verliet) 
was de inspecteur van de volksgezondheid daarin vertegenwoordigd. 
Dit laatste vanwege het feit dat hij belast was met het woningtoezicht 
in de provincies Friesland en Drenthe. De Provinciale Friesche 
Adviescommissie telde voorts zeven bouwtechnisch-deskundigen 

(12.) Mous, H., ‘De ‘Moffenfontein’ van 
Leeuwarden’, Leeuwarder Historische 

Reeks X (2011) 48-67.

(13.) Eerder (20 november 1924) 
had de Friesche Bouwkring een 

lezing in Leeuwarden georganiseerd 
door de architect B.Y. Boeijinga, 

voorzitter van de Noord-Hollandse 
adviescommissie Bouwontwerpen en 

Uitbreidingsplannen.

(14.) Menalda toonde zijn 
betrokkenheid bij het stadsschoon 
ook tijdens andere gelegenheden. 

In 1923 speelde hij foto’s 
en krantenartikelen over de 

voorgenomen demping van een 
aantal grachten in Sneek door naar 
Den Haag (Schroor, M. e.a., Sneek, 

van veenterp tot waterpoortstad, 
Leeuwarden 2011, 341-342).
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uit de provincie. Onder hen initiatiefnemer A. Baart en H.H. Kramer 
die indertijd aan de wieg van de Leeuwarder commissie had gestaan. 
De gemeentelijke inbreng werd vertegenwoordigd door een vijftal 
burgemeesters die versterkt werden door een ieder jaar aftredend 
gezelschap van vijf gemeentearchitecten. Voor de dagelijkse gang 
van zaken waren aan deze provinciale schoonheidscommissie een 
ambtenaar en een tekenaar toegevoegd. Behalve Leeuwarden dat 
zoals we zagen al een eigen Schoonheidscommissie had, was het 
alleen de gemeente Sneek die niet meedeed. B & W aldaar hadden 
de Raad wel voorgesteld om zich aan te sluiten. Aangespoord door 
AR-raadslid en boekhandelaar Fedde Boeijenga (1884-1954), die 
wees op extra kosten en vertragingen en een dreigende centralisatie 
omdat de Provinciale Adviescommissie in Leeuwarden zetelt, 
stemden tien van de veertien raadsleden op 30 november 1925 
tegen aansluiting en kreeg Sneek uiteindelijk zijn eigen plaatselijke 
schoonheidscommissie(15.). 

Technisch onbekwame ontwerpen

De eerste – jaarlijkse – Algemene Vergadering van de 
Adviescommissie op 23 oktober 1925 gaf een hoopvol beeld.  
Van de 31 aangeschreven gemeenten had een achttal een 
afwijzing gestuurd, twaalf gemeenten deden aanstonds mee en 
21 deden dat voorwaardelijk. De vergadering stelde de algemene 
regels vast en het voorlopig reglement dat al binnen een week 
door Gedeputeerde Staten werd goedgekeurd. De – doorgaans 
– wekelijkse werkvergaderingen namen op 20 november 1925 
een aanvang. In deze werkbijeenkomsten werden de lopende 
zaken afgedaan en hield men zich bezig met de vaststelling van 
de adviezen. De vergaderingen werden destijds voorgezeten door 
de ondervoorzitter van de adviescommissie D. F. Wouda en als 
regel bijgewoond door de zeven bouwtechnische deskundigen, 
een viertal hoofden van gemeentelijke bouwkundige diensten en 
een of twee burgemeesters. Hier moest de commissie zich meteen 
verdedigen tegen de kritiek als zou haar werk tot vertragingen (15.) Leeuwarder Courant 1 

december 1925.
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en kostenverhogingen leiden. ‘Zoveel mogelijk werd getracht de 
bouwkosten te verlagen, niet te verhoogen’, aldus het verslag voor 
de tweede Algemene Vergadering op 27 april 1926. Doorgaans 
werden de ingediende plannen binnen het tijdsbestek van een week 
ontvangen, behandeld en teruggezonden. Kostenverlagingen vonden 
inderdaad plaats. Ze werden meestal bereikt door eigenhandig 
aangebrachte vereenvoudigingen in het ontwerp door de commissie. 
Zij streefde bovenal naar eenvoudige, logische vormen, die zoveel 
mogelijk een geheel vormden met de belendende bebouwing, naast 
ononderbroken daken en een zo beperkt mogelijk aantal dakvlakken. 
Ook pleitte men voor schilddaken in plaats van platte daken. 
Uitbouwen als schuurtjes en keukens dienden zoveel mogelijk een 
geheel met het huis te vormen. 

Intussen werden in de eerste tien jaar van haar bestaan slechts 
29% van de ingediende plannen goedgekeurd en 5% zonder meer 
afgewezen. Het resterende twee-derde deel van de plannen werd met 
aanpassingen geretourneerd. Die wijzigingen waren vaak aangebracht 
vanwege de ‘volstrekt onvoldoende tekeningen’ die bij de plannen 
werden ingediend. In deze nam de Schoonheidscommissie haar 
taak dikwijls letterlijk als opvoeder. Eigenlijk zouden de gemeenten 
al op voorhand moeten voorkomen dat zulke tekeningen werden 
ingediend als zijnde strijdig met de nauw omlijnde eisen van de 
nieuwe bouwverordeningen. De reden van afwijzing lag volgens 
de commissie vaak eerder aan de ‘technische onbekwaamheid 
van de ontwerper’ dan aan het niet voldoen aan de nieuwe 
bouwverordeningen. Dat sommige aangesloten gemeenten slechts 
plannen ter advies inzonden die naar het oordeel van  
B & W niet aan de welstandseisen voldeden viel naar haar mening 
eveneens te betreuren. ‘Zodoende drukt immers het vragen van 
een advies aan onze commissie omtrent een plan een stempel van 
minderwaardigheid op den ontwerper en hieruit kan weer gemakkelijk 
voortvloeien dat men om dit stempel te vermijden meer zal laten 
passeeren, dan eigenlijk verantwoord is’.  
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Het leidde bovendien tot het onterechte verwijt dat men wel eens 
plannen verwierp, die in dezelfde gemeente door B & W aan anderen 
werden vergund. Alleen al daarom drong de adviescommissie er 
bij de gemeentebesturen op aan om steeds alle plannen (…) in te 
zenden’(16.). 

De daarmee samenhangende verhoging van de kwaliteitseisen lag 
uiteraard dikwijls gevoelig, vooral bij timmerlieden-aannemers. In 
Ooststellingwerf wist deze beroepsgroep de gemeenteraad zelfs te 
bewegen om tegen het advies van B & W de welstandsbepaling te 
schrappen. Gedeputeerde Staten onthielden aan dit raadsbesluit 
hun goedkeuring en deden dat eveneens bij soortgelijke besluiten 
in Schoterland, Workum en Wymbritseradeel. Veel kou was 
overigens al uit de lucht sinds de commissie aan de Federatie van 
de Timmerliedenpatroonsvereniging in Friesland had toegestaan om 
een drietal hoofdbestuursleden van de Federatie eens per maand tot 
de werkvergadering als toehoorders toe te laten. Het persoonlijke 
contact in de vorm van het toelichten van plannen deed de wekelijkse 
werkvergaderingen gemakkelijk anderhalf uur uitlopen, zo werd al in 
1935 geconstateerd.

Zomerhuizen, schiphuizen en reclameborden

Intussen groeide het aantal gemeenten dat welstandsbepalingen 
in zijn bouwverordening opnam, zoals Workum, Haskerland of 
Ameland. In de laatstgenoemde gemeente speelde een bijzondere 
problematiek. Op de derde Algemene Ledenvergadering (20 mei 
1927) werd de aandacht gevestigd op het ‘hoe langer hoe meer 
verrijzen van monsterachtige houten gebouwen op het eiland 
Ameland’. Daarmee werd gedoeld op de zomerverblijven zoals 
loodsen en keten, houten optrekjes die daar sinds het voorafgaande 
jaar in hoog tempo ten westen van de Badweg van Nes verrezen. 
Men besloot om er bij die gemeente nog eens met klem op aan te 
dringen de bekende welstandsbepaling in de bouwverordening op te 
nemen, maar ook op het uitvaardigen van een ‘verordening inzake het 
Ketenbesluit’(17.).  

(16.) Aldus het Jaarverslag van de 
Provinciale Friesche Adviescommissie 

ter wering van inbreuk op de 
schoonheid van stad en land over 

1936 en 1937.

(17.) Voluit: Koninklijk Besluit van 10 
maart 1924 tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur 

als bedoeld bij artikel 55, tweede 
lid der Woningwet. Daarin werd een 

vergunning onder meer aan een 
tijdelijke bewoning van niet langer dan 

vijf jaar gebonden.
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Die zou het mogelijk maken ‘dat de veel voorkomende en chaotisch 
verspreide houten keeten, bestemd voor een verblijf van eenige 
weken, aan bepaalde eischen van welstand voldoen, óók wat hunne 
plaatsing op het terrein betreft’. (cursivering M.S.). Na, zoals ook in 
Workum was gebeurd, een uiteenzetting door commissielid Baart 
over deze problematiek te hebben bijgewoond, ging de gemeente op 
13 augustus 1927 overstag door de welstandsbepaling op te nemen 
en voorts een verordening inzake het Ketenbesluit 1924. 

In de jaren die volgden keerde de zomerhuisjesproblematiek met 
regelmaat terug. Zo beschuldigden het gemeentebestuur van 
Ameland en de commissie elkander wederzijds van te slap optreden. 
In 1929 beklaagde het gemeentebestuur zich over de mildheid van 
de adviescommissie die zijns inziens niet streng genoeg optrad tegen 
de totstandkoming van slecht gevormde zomerhuisjes. Het zou zelfs 
zijn voorgekomen dat een ‘monsterachtig hutje,’ overal elders van 
de Nederlandsche stranden geweerd, in Duinoord op Ameland kon 
worden geplaatst met toestemming van de adviescommissie.  
De commissie speelde de bal terug naar het gemeentebestuur. 
Dat had er bij de commissie immers steeds op aangedrongen 
de kosten in de hand te houden om dan vervolgens met het 
verwijt van een ‘te grote mildheid’ aan te komen(18.). Toen het 
Amelander gemeentebestuur in 1935 een advies vroeg over een 
honderdtal zomerhuisjes, werd van 68 huisjes geadviseerd om geen 
bouwvergunning te verlenen. Gedeputeerde Staten sommeerden de 
gemeente deze huisjes voor 1 april 1936 af te breken. Tevergeefs 
sprong de gemeenteraad tot aan de Raad van State in de bres 
voor de betrokken huisjesbezitters. Van haar kant concludeerde de 
Adviescommissie tevreden dat het ‘bemoedigend’ was te zien hoe 
krachtig haar pogingen ‘om nog zoveel mogelijk van Ameland’s 
natuurschoon te redden’ door Gedeputeerde Staten waren 
gesteund(19.). Op Schiermonnikoog gingen de zaken ook de goede 
kant op. Daar was inmiddels (1933) eveneens een verordening 
op zomerhuisjes van kracht geworden. Een goede zaak aldus de 
commissie want, ‘te veel leelijks is daar reeds tot stand gebracht’(20.). 

De adviescommissie constateerde vanaf 1930 een vergelijkbare 
wildgroei van semipermanente zomerhuisjes in het Friese 
merengebied, vooral rond Grou en Earnewâld en vaak in combinatie 
met schiphuizen. In 1931 stelde Tytsjerksteradiel een verordening 
op houten zomerhuisjes vast. De adviescommissie verzocht 
aansluitend aan de zeventien gemeenten waarin meren lagen 
om hetzelfde te doen en zond hen daarbij met aanbeveling van 
Gedeputeerde Staten een concept-verordening. Die werd nog in 
hetzelfde jaar door een zevental gemeenten ingevoerd. Niettemin 
bleef het aantal zomerhuisjes in het waterland groeien. Het in 1930 
opgerichte It Fryske Gea vroeg vijf jaar later, daarin ondersteund 
door de Adviescommissie, aan Gedeputeerde Staten om daartegen 
afdoende maatregelen te nemen. De commissie was van mening dat 
dit verschijnsel het beste kon worden bestreden door enkele terreinen 
‘die toch al grootendeels bedorven waren’ maar bewust prijs te 
geven, zoals rond het Pikmeer en de Zonsmeer (Sânemar)!  
Ook wezen de welstandsbewakers op de aanbouw van schiphuizen 
bij de zomerhuizen die zonder dat de gemeente het wist een 
eindweegs het water in waren gebouwd. Idaarderadeel kreeg 
het advies om paal en perk te stellen aan de lintbebouwing van 
schiphuizen aan de Rogsloot en daarvoor in de plaats een jachthaven 
aan te leggen aan het Wartenaster Wijd(21.). 

Van meet af aan brak de Adviescommissie de staf over de 
ontsierende reclameborden die her en der in het landschap verrezen. 
Op haar aandringen namen de Staten op 26 juli 1927 een Verordening 
aan tot het weren van ontsierende reclame in de provincie Friesland. 
In het verlengde daarvan werden onder meer verzoeken voor het 
plaatsen van reclameborden in de schutkolken van Rijkssluizen en 
aan de gevels van Rijksgebouwen afgewezen. De reclameverordening 
werd in 1933 aangescherpt waardoor vrijstaande borden 
voortaan aan een maximum van 1 m2 waren gebonden en andere 
reclameborden niet groter mochten zijn dan 50 x 70 cm.

 

(18.) Jaarverslag 1929.

(19.) Aldus Jaarverslag 1935 voor 
Ameland 

(20.) Vlieland en Terschelling werden 
pas in 1942 door de Duitse bezetter 
aan Friesland toegevoegd.

(21.)  Die jachthaven kwam er pas in 
1973 aan de Rogsloot.
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Monumentenzorg

Ook raakte de Adviescommissie betrokken bij de Monumentenzorg. 
In 1874 was een College van Rijksadviseurs voor de monumenten 
van geschiedenis en kunst en een afdeling Kunsten en 
Wetenschappen bij het Departement Binnenlandse Zaken opgericht. 
In 1903 begon de rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven 
van een inventaris en eene beschrijving van de Nederlandsche 
monumenten van geschiedenis en kunst met een inventarisatie 
van waardevolle gebouwen, waarvan de resultaten vanaf 1908 in 
boekvorm verschenen en waarvan in 1930 als elfde deel de provincie 
Friesland verscheen. Al in 1928 riep de gemeente Franeker haar hulp 
in bij het samenstellen van een lijst met gebouwen die uit het oogpunt 
van geschiedenis of kunst van belang waren. Tevens vroeg zij de 
commissie haar te adviseren bij verzoeken tot ontheffing van de in de 
monumentenverordening opgenomen verbodsbepaling.  
In 1932 staken Gedeputeerde Staten op instigatie van de 
commissie een stokje voor het plan van de gemeente Bolsward 
om als werkverschaffing de gracht langs de Broerestraat en zijn 
verlengde de Snorkstraat te dempen.  ‘Eene ernstige aanranding 
van de schoonheid van een der fraaiste steden van Friesland is 
daarmede voorkomen’(22.). In deze tijd namen steeds meer gemeenten 
monumentenverordeningen aan om aanslagen op het stedenschoon 
zoals deze te voorkomen en vroegen zij advies aan de commissie 
inzake ontheffingsverzoeken. Dit en vergelijkbare adviesaanvragen in 
het kader van de reclameverordening leidde in 1936 tot de instelling 
van vaste subcommissies voor deze onderwerpen. 

Midden jaren dertig kon een eerste balans worden opgemaakt. 
Voornaamste initiatiefnemer Andries Baart wees in zijn lezing 
naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de commissie op de 
resultaten die tot dusverre waren bereikt(23.). Vrijwel alle gemeenten 
hadden zich inmiddels aangesloten en daarmee financierden 
zij dankzij de door hen ingediende plannen de commissie 
grotendeels(24.).  

(22.) Aldus het Jaarverslag 1932 
van de Provinciale Friesche Advies-

commissie etc

(23.) De lezing vond plaats op 8 
november 1935

(24.) In 1937 waren met uitzondering 
van Leeuwarden en Sneek alle 

Friese gemeenten bij de Provinciale 
Adviescommissie aangesloten. Voor 

adviezen aan gemeentebesturen 
bracht de commissie destijds een 

vergoeding in rekening van 40 cent 
per 1.000 gulden van een naar 

boven tot een duizendtal afgeronde 
bouwsom, met een minimum van 

1 gulden en een maximum van 20 
gulden. Voor adviezen aan anderen 
80 cent per 1.000 gulden met een 

minimum van 2 en een maximum van 
40 gulden.
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Veel was er bereikt in de strijd tegen ontsierende reclame 
en het invoering van de welstandsbepaling in gemeentelijke 
bouwverordeningen. Er zat bovendien veel vooruitgang bij de 
ingediende bouwplannen. ‘Ontwerpen die van elk bouwkundig 
inzicht gespeend zijn, zijn zeer schaarsch geworden’. De noodzaak 
om duidelijke en overzichtelijke tekeningen te maken wordt steeds 
meer gevoeld, aldus het verslag over 1936. Om dit proces te 
faciliteren werd met het oog van de op te nemen minimumeisen in 
de nieuwe bouwvoorschriften een genormaliseerde tekening aan de 
gemeentebesturen verzonden. 

De Adviescommissie had vanaf zijn start eind 1925 tot en met het 
eerste oorlogsjaar (1940) in totaal 13.519 plannen beoordeeld. 
Daarvan waren 280 afgekeurd (2,1%) en 3.783 goedgekeurd 
(28,0%). Van de overige teruggezonden plannen gingen 242 plannen 
(1,8%) retour en vergezeld van geschreven opmerkingen. Bij 1.916 
(14,2%) plannen had men de ingezonden bouwtekening gewijzigd 
en tenslotte ruim de helft (7.298 plannen of 54%) van een nieuwe 
tekening voorzien. De bouwsom van alle plannen bijeengenomen 
was f 51.879.779,-. Bouwplannen die uiterlijk op woensdag waren 
ontvangen werden steeds de daaropvolgende vrijdag behandeld en 
uiterlijk dinsdag weer teruggezonden. Om die ‘productie’ te bereiken 
werden soms 60 bouwplannen per wekelijkse werkvergadering 
behandeld. Geen wonder dat deze bijeenkomsten dikwijls tot laat in 
de middag voortduurden. Dat daarnaast steeds meer de behoefte 
bestond zich ter plaatse van de situatie op de hoogte te stellen 
verklaart mede dat al voor de oorlog het idee werd geopperd om een 
reisarchitect aan te stellen. 

Wrijvingen

Tijdens de oorlog lag het werk zo goed als stil, met name vanaf 
1942. Op 17 mei 1946 werden de wekelijkse werkvergaderingen 
hervat en een jaar later (1 mei 1947) werd de lange naam die 
de Adviescommissie sinds haar oprichting droeg veranderd in 
Provinciale Friese Schoonheidscommissie (kortweg PFS).  

De PFS was op dat moment organisatorisch ondergebracht bij de 
Provinciale Planologische Dienst, zonder dat dit enig gevolg had 
voor de praktische werkzaamheden van de schoonheidscommissie 
die op 5 november 1948 haar eerste naoorlogse Algemene 
Ledenvergadering hield(25.). De samenstelling van de PFS bleef verder 
zo goed als ongewijzigd. Als een voorbeeld van klantvriendelijkheid 
avant la lettre besloot de Algemene Vergadering op 28 maart 1950 
dat architecten hun plannen voortaan in de werkvergaderingen 
mochten komen toelichten.

Opmerkelijk was de toename van zowel het percentage 
goedgekeurde plannen – van ongeveer een-kwart naar een-derde – 
als dat van de afgekeurde plannen dat op zijn beurt verdubbelde naar 
circa 5%. Dit laatste was een gevolg van een toenemende tendens 
om meer plannen af te keuren en minder vaak een nieuwe tekening 
te vervaardigen. De PFS ging er van uit dat de bouwkundigen zo 
langzamerhand voldoende ervaring hadden opgedaan met de 
kwaliteitseisen die zij aan bouwtekeningen stelde. ‘Het toont aan, 
dat het werk van onze commissie effect sorteert, zelfs preventief’, zo 
constateerde de PFS in 1948. In dat jaar verzochten Gedeputeerde 
Staten aan de gemeentebesturen om niet alleen aanvragen om een 
bouwvergunning, maar ook de plannen voor de bouw van bruggen, 
afrasteringen van wegen en waterwegen aan de PFS voor te leggen. 
Deze vraag paste geheel in de trend om de ‘nog overgebleven 
schoonheid van stad en land’ beter te beschermen en om individuele 
plannen beter te integreren in landschappelijke waarden. Anders 
gezegd hierin de verbinding te leggen met de sedert de jaren dertig 
(mede dankzij de inrichting van nieuw land in de IJsselmeerpolders) 
sterk in opkomst zijnde ruimtelijke ordening, waarvoor de provinciale 
planologische diensten in eerste instantie verantwoordelijk waren. 
Zo werd in 1952 de subcommissie ‘Landschaps- en Stedeschoon’ 
in het leven geroepen. Een van haar taken was het adviseren 
van het provinciaal bestuur bij het toepassen van de verordening 
‘Opschriften en Opslagplaatsen’. Daarmee was een nieuw potentieel 
spanningsveld gecreëerd tussen de schoonheidscommissie en de 

(25.) Feitelijk was deze dienst al op 
12 mei 1943 door de Commissaris 

van de provincie Friesland als 
Provinciale Streekplandienst 

ingesteld. Op 1 oktober 1946 ging 
de dienst onder de naam Provinciale 
Planologische Dienst in Friesland van 
start onder directeur ir. D. Tuinstra. 
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Friese samenleving. De subcommissie toog voortvarend aan het 
werk en stelde in korte tijd vast dat voor zo’n 5 à 600 reclameborden 
geen vergunning was verleend. Die werden in 1953 prompt door het 
provinciaal bestuur gesaneerd onder het motto dat ze verstorend 
werkten in het vlakke Friese landschap. Twee jaar eerder waren 
vergunningen geweigerd aan grote uithangborden bij benzinestations, 
de zogenaamde ‘mandoline-signs’ van oliemaatschappijen als Shell, 
Mobil en Caltex. Bij garagebedrijven in Berlikum en Beetgumermolen 
waren ze op last van de provincie verwijderd. Verder kwam het 
ook in de dorpen maar al te vaak voor dat de gevels van kleine 
dorpswinkeltjes schuilgingen achter ‘tien of meer reclameborden’(26.). 
Maatregelen daartegen riepen echter meer en meer weerstand op. 
Het heette dat Friesland hard op weg was een net land te worden. 
‘Hier een boompje en daar wat struiken. Aardige beplantingen van de 
boerenerven, een geestig geveltje hier en daar. Het zal er genoeglijk 
wonen zijn met een schoonheidscommissie en een planologische 
dienst, die waken tegen wanklanken’, aldus de Leeuwarder Courant 
met onverholen sarcasme(27.). Vergelijkbare argumenten hanteerde 
de gemeente Menaldumadeel die begin 1955 haar lidmaatschap 
opzegde ‘om te ontkomen aan een “dodende uniformiteit” en de 
nadelige “nivellerende invloed van het Centralisme”’(28.). Aan de 
onmondigheid van het platteland zou hierdoor een einde worden 
gemaakt en bovendien was het ‘gevoel voor schoonheid eenieder 
aangeboren’. Het kon dus evengoed worden overgelaten aan 
het ‘gezonden lekenoordeel van onderwijzend personeel, artsen, 
huisvrouwen en anderen’, aldus de gemeente. 

De PFS kon weinig anders dan met understatement vaststellen 
dat uit dergelijke opmerkingen in de pers of uitlatingen in 
raadsvergaderingen de publieke opinie in het algemeen ‘niet 
bepaald positief waarderend’ was en ‘het grote publiek voor de 
werkzaamheden van de commissie niet het gewenste begrip heeft en 
in vele gevallen alleen weet te spreken van het verlies van kostbare 
tijd en geld’. Niet alleen gemeenteraden of het brede publiek, ook de 
Leeuwarder architect J.J. Sietsma dacht daar zo over.  

(26.) Al in 1951 werd opgetreden 
tegen zogeheten ‘mandoline-

signs’ bij benzinestrations. Grote 
reclameborden met logo’s van 

benzinemaatschappijen aan palen 
opgehangen. 

(27.) ‘Friesland overhoop gehaald’, 
Leeuwarder Courant 5 december 

1953

(28.) De gemeente werd in juli 1965 
weer lid van de PFS.
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Die had zich in 1954 al van tevoren rechtstreeks en niet zoals 
gebruikelijk via de gemeente tot de PFS gewend met een schets 
voor een nieuw te bouwen gereformeerde kerk in plaats van de 
afgebrande in het dorp Echten (Lemsterland). Hoewel afwijkend van 
de procedures, was de commissie hem desondanks ter wille geweest 
met vooroverleg. Daarin had zij de ijle en in verhouding tot het 
kerkgebouw te kleine toren afgewezen. Ze adviseerde de toren forser 
te maken dan wel te vervangen door een dakruiter. De ontwerper 
kwam aan de wensen van zowel het kerkbestuur als de bezwaren en 
suggesties van de PFS tegemoet, maar startte vervolgens achteraf 
een perscampagne tegen de schoonheidscommissie. In de pers 
sloeg de PFS stevig terug tegen deze bouwmeester die ‘blijkbaar ten 
doel (had) zich van de verantwoordelijkheid voor het ondervonden 
tijdsverlies te zuiveren en alle schuld op de Schoonheidscommissie te 
werpen’(29.). 

Pragmatischer en soepeler

Intussen nam de PFS de in brede kringen geuite kritiek wel degelijk 
ter harte. Vanaf het  einde van de jaren vijftig nam men langzaam 
aan afscheid van een te detaillistische aanpak en werd bijvoorbeeld 
een ruimhartiger standpunt ingenomen ten aanzien van reclame-
uitingen van benzinemaatschappijen langs doorgaande wegen. 
Tegelijkertijd waren er toenemende zorgen over de rond 1960 snel 
opkomende recreatie, zowel die op de Waddeneilanden als in het 
Friese Merengebied. Op 1 juli 1960 kwam binnen de bestaande 
subcommissie Landschaps- en Stedeschoon een werkgroep 
Landschapsschoon Merengebied tot stand. Die formuleerde onder 
andere richtlijnen waaraan woonschepen en kampeerwagens zouden 
moeten voldoen en wees bepaalde gedeelten van het merengebied 
aan als verblijfplaats van woonschepen en kampeerwagens(30.). 
In 1958 werd in het jaarverslag met nadruk gewezen op de 
ontwikkelingen in het buitengebied zoals de veranderingen in het 
landschapspatroon als gevolg van ruilverkavelingen, het kappen van 
houtopstanden, de ontgrondingen en de nieuwe bemalingssystemen, 

(29.) Leeuwarder Courant  
5 november 1954.

(30.) Opsterland was in 1962 
de eerste Friese gemeente die 

een bepaling opnam waarbij 
een vergunning van B & W werd 

geëist voor het in gebruik nemen 
van woningen of gebouwen voor 

recreatief verblijf.
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waardoor talloze watermolens “dode” molens werden en op den 
duur niet waren te handhaven. Omdat zulke veranderingen een veel 
massaler karakter hadden dan voorheen, bekroop ‘onze commissie, 
die behoudens de diensten van een klein, druk bezet bureau volledig 
is aangewezen op de vrijwillige medewerking van een aantal druk 
bezette bestuurders, dito deskundigen, in dit opzicht wel eens een 
gevoel van machteloosheid’. Is het geen tijd om in navolging van 
andere provincies voor het samenstellen van een meer alzijdige 
provinciale “landschapsverordening”, waarin behalve een vernieuwde 
reclameverordening aandacht wordt besteed aan andere ‘in wezen 
veel noodlottiger (immers meer permanente) vormen van ontsiering’, 
zo luidde de vraag. 

Aan een belangrijk aspect van die veranderingen in het buitengebied 
besteedde de PFS bijzondere aandacht, de boerderijbouw. In oktober 
1960 werd daarvoor een speciale subcommissie ingesteld.  
Hier kwam de veranderende, veel pragmatischer houding die de PFS 
had aangenomen wellicht het beste tot uiting. Gedurende de jaren 
1955-1962 was het gebied rond Lytsegeast (Kleine Geest) ten westen 
van Suwâld en Tytsjerk bestaande uit 2.000 hectare slecht grasland, 
kraggeland en petgaten door de Dienst der Domeinen verbeterd 
en door nieuwe wegen ontsloten. Aansluitend werd er de destijds 
grootste vrijwillige ruilverkaveling van ons land doorgevoerd(31.). 
Daarmee annex was de bouw van dertien nieuwe boerderijen.  
In januari 1962 ontstonden hierover meningsverschillen toen vier 
van de dertien boeren opteerden voor een moderner type boerderij 
dan het beoogde traditionele stjelpachtige model. De dissidente 
boeren kozen voor een type met een lager dak van asfaltbeton en 
een vrijstaande woning volgens het ontwerp van architect Steen 
uit Leeuwarden. Die had in Zeeland inmiddels al 125 van dergelijke 
boerderijen gebouwd(32.). Op verzoek van B & W van Tietjerksteradeel 
boog de subcommissie Boerderijbouw zich over deze 
hoogoplopende kwestie. Zij sprak zich in haar oordeel nadrukkelijk uit 
tegen hen die ‘wellicht geleid door een romantiserend streven, steeds 
van een bepaalde vorm uitgaan. Dit uitgangspunt wordt dezerzijds 

principieel onjuist geacht; de commissie wil uitgaan van de behoeften 
die de planorganisatie stelt’. Daarentegen wees de commissie op de 
in volle ontwikkeling zijnde agrarische bedrijfsstijl die verschillende 
mogelijkheden toeliet. Fijntjes werd daarnaast opgemerkt dat de 
bewoners van deze provincie gewend en gehecht aan grote, ‘volgens 
het klassieke model gebouwde boerderijen’, uit het oog waren 
verloren dat ook die in het verleden allesbehalve “welstandshalve” 
waren gebouwd, maar alleen vanwege hun ‘utilitaire vorm’.

Tegen verrommeling

Het begin van de jaren 1960 bracht enkele substantiële wettelijke 
vernieuwingen. Om te beginnen was de zogeheten Monumentenwet 
1961 voluit luidende Wet houdende voorzieningen in het belang 
van het behoud van Monumenten van Geschiedenis en Kunst. 
Deze wet bracht in de halve eeuw die er op volgde een ‘nationale 
mentaliteitsverandering’ op gang(33.). Dat gebeurde mede omdat het 
besef groeide dat – de mogelijkheid tot aanwijzing van beschermde 
stads- en dorpsgezichten welke deze wet bood wees als het ware 
reeds in die richting – historische bouwwerken onderdeel uitmaken 
van ruimtelijke structuren en als zodanig bijdragen aan de schoonheid 
of het karakter van het geheel. In de herziene Woningwet in 1962 
werden gemeenten verplicht om een welstandsbepaling in hun 
bouwverordening op te nemen alsmede een welstandscommissie aan 
te wijzen. Intussen wees de praktijk nog steeds in een andere richting. 
In het jaarverslag van 1964 brak de PFS de staf over de her en der 
in het landelijk gebied verrezen autosloperijen en autokerkhoven, 
een verschijnsel dat kennelijk inherent was aan het toenemend 
gebruik van de auto ‘in onze welvaartsstaat’. Naar aanleiding daarvan 
wijdde de Leeuwarder Courant onder de titel Friesland: ontciert 
met duysent smetten (vrij naar de zeventiende-eeuwse dichter Jan 
Jansz Starter) bijna een gehele weekendbijlage aan vuilnisbelten, 
leegstaande panden, verlaten hoogspanningsmasten en rommelige 
boerenerven. In steden zoals Bolsward, Sneek of het aan de rand van 
Leeuwarden gelegen Schenkenschans ging het om de opeenhoping 

(31.) Vgl. Sluis, P.A. van der, 
Cultuurtechnische ontwikkelingen in 
de Friese Wouden na 1918 (Drachten 
1963) 31-32.

(32.) Leeuwarder Courant, 19 januari 
1962, 19 mei 1962

(33.) Aldus Vincent van Rossem, ‘Een 
halve eeuw monumentenzorg 1961-

2011’, in: Bulletin KNOB 2012-1, 
54-60, i.h.b. 55.
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van woonschepen in grachten en kanalen. Allesbehalve in harmonie 
met de aangrenzende grachtenwanden(34.). 

De uitvoering van het Plan Mansholt leidde er samen met vrijwillige 
ruilverkavelingen toe dat heel wat boerderijen zouden verdwijnen(35.). 
De reeds gaande zijnde rationalisatie en mechanisatie van het 
agrarisch bedrijf resulteerde inmiddels al in een ‘duidelijke aftakeling 
van het voorheen zo fraaie aanzien van het landelijk agrarisch 
gebied’. Beide ontwikkelingen in aanmerking genomen zou bewust 
naar een nieuwe landschapsopbouw moeten worden gestreefd. 
Die was in 1971, toen de PFS dit in haar jaarverslag meldde, 
al volop aan de gang. Er bestond een groeiende zorg voor de 
landschapsopbouw, maar het kost teveel tijd voordat de resultaten 
van de vele aanplantingen die ‘de laatste tien jaren zijn gedaan’ goed 
zichtbaar zijn. Gedoeld werd op delen van de zogeheten veenpolders 
(Haskerveenpolder en de omgeving van het Beneden-Koningsdiep) 
waarvan de openheid van weleer pas nadien door bosaanplant totaal 
zou veranderen.  

De jaren zeventig en tachtig - Integraal en democratisch:  
Van Provinciale Friese Schoonheidscommissie naar hûs en hiem. 

De PFS bevond zich midden jaren zeventig op een tweesprong. 
Zelfs de jaarlijkse verslaggeving stokte min of meer als was het 
een reactie op de algemene maatschappelijke ontwikkelingen 
waarin sleutelbegrippen als antiautoritair, democratisering en 
inspraak nadrukkelijk opgeld deden. Terwijl de verslagen over de 
jaren 1968-1970 nog afzonderlijke, keurig gedrukte boekjes waren 
met ter zake doende achtergrondartikelen over uiteenlopende 
onderwerpen zoals ophaalbruggen, de Marrekrite, nieuwbouw en 
monumentenzorg in Harlingen, verschenen de verslagen over de 
jaren 1976-1980 en 1982-1983 gecombineerd in getypte vorm, 
zonder inhoudelijke bijdragen(36.). Eind 1975, het jaar van het 50-jarig 
bestaan van de Friese Schoonheidscommissie vroeg het lid van 
de bestuurscommissie Ph. Houben, tevens burgemeester van 
Haskerland zich af hoe ‘het werk aan de welstandswinkel verder 

moest’. Hij introduceerde een nieuw begrip welstandsprevisie, 
letterlijk vooruitziendheid, waarin de welstandszorg zou worden 
uitgetild boven het begrensde enge milieu van boompje, huisje, 
dakkapelletje om vervolgens op te schuiven naar het ‘onbegrensde 
niveau van het bestemmingsplan en de milieudifferentiatie van de 
woonomgeving’. Houben beoogde met zijn ‘previsie’ een inbouw 
van het welstandswerk in een eerdere fase van planvoorbereiding, 
bijvoorbeeld het toekennen van een formele positie daarvan in 
bestemmingsplannen. Ook pleitte hij er voor om planologische 
ordening, stedenbouw en architectuur niet strikt van elkaar scheiden, 
dat wil zeggen voor een verbreding van het vakgebied en belangrijker 
nog, een integrale aanpak. Voorts was het slechte imago van de PFS 
zijns inziens vooral te wijten aan de gemeenten die zich maar wat 
graag achter ongelegen oordelen van de schoonheidscommissie 
verscholen en daarmee de zwarte piet steeds naar de PFS 
doorspeelden. Een actievere, ook financiële rol en inbreng van 
de provincie, die zich beperkte tot het leveren van een voorzitter 
(commissaris der koningin) en vicevoorzitter (directeur PPD), leek 
Houben uiterst noodzakelijk. Ook pleitte hij voor het betrekken van 
de burger bij het welstandswerk, actieve voorlichting en een algehele 
verbetering van het imago, tot en met een eventuele naamswijziging 
van de organisatie.

Nog tijdens de najaarsvergadering van de PFS (12 december 
1975), waar deze ideeën te berde werden gebracht, werd een 
commissie ingesteld om de verdere uitbouw, de regionalisering en 
de democratisering van het welstandwerk voor te bereiden. Op 4 mei 
1977 verscheen het daaruit voortvloeiende rapport Welstandszorg 
in Friesland. In zijn aanbiedingstoespraak wees Houben op het 
fundamenteel wijzigen van doelstelling, structuur en organisatie van 
wat nu heet PFS, maar vandaag één minuut over twaalf al aangeduid 
kan worden als Hûs en Hiem, Stichting Welstandszorg in Friesland.  
 
 

(34.) Leeuwarder Courant 18 juni 
1966

(35.) Gedoeld werd op het uit 
1968 daterende en in 1971 in 
gewijzigde vorm aangenomen 
Memorandum inzake de hervorming 
van de landbouw in de Europese 
Economische Gemeenschap 
opgesteld door de vroegere 
minister van Landbouw en Europees 
commissaris dr. Sicco Mansholt 
(1908-1995). 

(36.) De gecombineerde 
Jaarverslagen 1974-1975 vormt 
daarop vanwege de verslaglegging 
van de 50-jarige jubileumviering 
op 11 september 1975 weer een 
uitzondering. 



Bevochten Schoonheid
Een eeuw welstandsadvisering in 

Fryslân

3736

De belangrijkste aanbevelingen luidden: 

- Het wijzigen van de bestaande doelstelling (‘in het belang van 
de bouwkunstige en landschappelijke schoonheid in Friesland’) 
van de PFS in ‘welstandszorg in de ruimste zin van het woord 
in Friesland’.  
- Welstandszorg zou moeten beginnen bij het formuleren van 
de bestemmingsplannen.  
- Het omzetten van de PFS in een stichting, omdat naast 
puur en alleen gemeentelijke zorg ook provinciale zorg in 
het geding is. Met andere woorden enerzijds het behoud 
van zelfstandigheid van welstandstoezicht, anderzijds 
institutionalisering van relaties tussen welstandszorg, 
stedenbouw en monumentenzorg. 
- Een regionalisering van het welstandswerk, waarbij naast een 
centrale welstandscommissie regionale welstandscommissies 
functioneren. 
-Leeuwarden en Sneek uit te nodigen zich aan te sluiten bij de 
stichting. 
- Het bureau van de PFS qua personeel en materieel 
uit te bouwen, waarbij regionalisatie dient plaats te 
vinden op basis van de adviesaanvraagdichtheid. In de 
regionale welstandsadviescommissies nemen plaats: 
een gemeentebestuurder uit de regio, een directeur 
gemeentewerken uit de regio, een of twee architecten van 
buiten de regio, een regio-architect van het bureau en een 
burger. Regio-architect neemt met directeur gemeentewerken 
en/of hoofd bouw- en woningtoezicht de ingekomen 
bouwaanvragen door. 
- De actieve bevordering van welstandsprevisie. 
- De wijziging van de naam Provinciale Friese 
Schoonheidscommissie in Hûs en Hiem.

 
 

Hoewel de centrale organisatie (‘grote broer’) in Leeuwarden als 
esthetisch geweten voor Friesland opereerde had de tot dan toe 
gangbare welstandsbeoordeling op afstand, juist de afstand vergroot. 
Met deze maatregel van toezichthoudend naar preventiebevorderend 
kon de welstandszorg weer terugkeren naar het thuisfront van de 
gemeenten. 

Uiteindelijk werd door de aangesloten gemeenten gekozen voor een 
gemeenschappelijke regeling. Daaraan ging het nodige vooraf.  
De nieuwe naam Friese Schoonheidscommissie Hûs en Hiem werd in 
1981 ingevoerd en er werden vijf regio’s gevormd: Noord, Noordoost, 
Oost, Zuidwest en Zuidoost(37.). Op dat moment waren de inkomsten, 
ondanks de flinke tariefsverhoging, vanwege de economische 
recessie fors teruggelopen, van f 770.000,- in 1978 naar  
f 530.000,- in 1981. Het was mede reden om af te zien van een vierde 
regioarchitect. Tot overmaat van ramp rekende de provincie aan hûs 
en hiem extra huisvestings- en apparaatskosten door, zonder haar 
daarvan in kennis te hebben gesteld. Dat bezuinigen, dereguleren en 
privatiseren niet iets is van de beide laatste decennia bleek ook toen 
al uit de opvatting van het provinciebestuur dat welstandstoezicht 
uitsluitend een gemeentelijke aangelegenheid was. Eind 1982 
legde de Bestuurscommissie een voorstel tot Gemeenschappelijke 
Regeling voor. Daardoor kwam per 1 december 1983 een einde aan 
de schoonheidscommissie als een intergemeentelijke organisatie 
waaraan het provinciaal bestuur zijn medewerking verleende en 
waarvan het bureau werd gevormd door medewerkers van de 
Provinciale Planologische Dienst. Onder de nieuwe situatie vonden 
de secretariaatswerkzaamheden en de boekhouding niet langer 
op de griffie plaats maar op het kantoor van de PFS. Het met deze 
taken belaste personeel werd overgenomen door wat toen de  
Gemeenschappelijke Regeling ‘Welstandszorg Hûs en Hiem’ heette. 
Niet in de laatste plaats ter verlichting van de hachelijke financiële 
positie van hûs en hiem werd door de provincie een onderzoek naar 
stedenbouwkundige structuren aan haar uitbesteed.  
 

(37.) De vergaderplaatsen waren 
voor Noord – Stadhuis Harlingen, 
Noordoost – Brandweerkazerne 
Dokkum, Oost – Stadskantoor 
Drachten, Zuidoost – 
Gemeentewerken Heerenveen, 
Zuidwest – Stadhuis Bolsward.
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Het was overigens niet gelukt om de gemeenten Leeuwarden en 
Sneek met hun eigen schoonheidscommissies over te halen om toe 
te treden. Leeuwarden trad uiteindelijk al met ingang van 1 oktober 
1988 toe; Sneek eerst na opheffing van de gelijknamige gemeente en 
het opgaan daarvan in Súdwest-Fryslân op 1 januari 2011. 

Landschappelijke, economische en politieke bedreigingen

In de jaren 1990 verschoof het accent meer en meer van 
individuele bouwprojecten naar meer samenhangende (interactieve) 
onderwerpen op het snijvlak van architectuur, landschap en 
stedenbouw. Bij de jubileumviering van 70 jaar provinciaal 
welstandstoezicht in 1995 stonden grootschalige ingrepen in het 
landschap centraal. Toenmalig directeur Hans Nauta van hûs en hiem 
sprak zijn zorgen uit over de te grote druk op de Friese ruimte en stak 
een pleidooi af tegen ‘grootschalige zielloze recreatiecomplexen’ (bv. 
It Wiid te Earnewâld, De Herne te Terherne, De Rakken te Woudsend, 
Makkumerstrand of De Brekken bij Lemmer) met hun veelal witte, 
sterk met het landschap contrasterende kleuren, maar evenzeer 
tegen het almaar groeiende aantal windmolens.

In de herziene Woningwet van 1991 leek de belofte besloten van 
meer aandacht voor zowel de ruimtelijke omgeving als voor integrale 
ruimtelijke kwaliteitszorg. Terwijl het reguliere welstandswerk er 
expliciet een plaats in had gekregen – welstandsvoorschriften waren 
er voortaan zelf in opgenomen en de welstandscommissie dient 
te worden geregeld in de gemeentelijke verordening – werd de 
vergunningplicht verlicht. Het werd in sommige gevallen afgeschaft 
en dat paste in de lijn van het nieuwe paradigma: deregulering. 
In de praktijk viel dat nog niet zo makkelijk te realiseren. Intern 
spitsten de knelpunten zich niet alleen toe op de samenstelling 
en de werkwijze van de commissie, maar ook op de tarieven, de 
organisatorische opzet en de personeelssterkte van het Bureau, 
aldus het oktober 2000 uitgebrachte Beleidsplan. Extern wezen de 
hiervoor gereleveerde ontwikkelingen rond regelgeving in combinatie 
met de hernieuwde aandacht voor architectuur en de kwaliteit van de 
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gebouwde omgeving op het eerste gezicht naar een bredere integrale 
en minder sectorale benadering. Op basis daarvan had hûs en hiem 
zich rond de eeuwwisseling gaandeweg kunnen verbreden tot een 
instituut voor ruimtelijke kwaliteitszorg. Daarin kregen aspecten als 
cultuurhistorie, landschap en stedenbouw een duidelijker betekenis, 
naast de aloude kerntaak van het beoordelen van architectuur en 
de inpassing daarvan in de bestaande omgeving. Een nieuwe meer 
transparante werkwijze werd als het ware gecombineerd met een 
integratie van welstandszorg en monumentenzorg tot het begrip 
ruimtelijke kwaliteit. Maar wat bleef was het ‘zwakke imago’ van 
welstandszorg in Nederland en het bij herhaling oproepen van het 
beeld dat dergelijke instituten meer problemen leken op te werpen 
dan op te lossen. Suggesties zoals door staatssecretaris van VROM 
(1998-2002) Johan Remkes van een ‘sfeer van achterkamertjes 
waarin een clubje onaantastbaren met een gevoel van esthetische 
superioriteit en het potlood op tafel eigen ontwerpopvattingen 
aan derden opdringt’ droegen daar het hunne toe bij. Wel leidde 
het tot zoveel respons uit de welstandswereld dat in de herziene 
Woningwet 2002, die op 1 januari 2003 inging, de welstand 
verder is gepolitiseerd, met andere woorden gedemocratiseerd. 
Aan gemeenten is daarin de taak toegewezen tot het al dan niet 
vaststellen van welstandsbeleid. In Fryslân gingen alle gemeenten 
daarin mee en omdat de gemeenten slechts een beperkt aantal 
stedenbouwkundige bureaus daarbij inschakelden lukte het de 
welstandscriteria alle min of meer op de zelfde leest te schoeien, 
volgens de door Hûs en Hiem ontwikkelde methodiek. 

Ruimtelijke kwaliteit 

Voor organisaties zoals hûs en hiem werken sinds de eeuwwisseling 
twee elkaar tegenwerkende trends. Beide vinden hun oorsprong in 
de jaren tachtig. Op de eerste plaats het begrip ruimtelijke kwaliteit 
dat sinds 1982 binnen de Rijksplanologische Dienst werd gebruikt. 
Daarnaast was er de vanaf eind jaren tachtig ingezette decentralisatie 
en deregulering. Om met het eerste te beginnen. Bij de ruimtelijke 

kwaliteit werd uitgegaan van de driedeling van de Romeinse architect 
Vitruvius: belevingswaarde, gebruikswaarde (functionaliteit) en 
toekomstwaarde (duurzaamheid)(38.). Begrippen die werden vertaald in 
economische doelmatigheid, sociale rechtvaardigheid, economische 
duurzaamheid en culturele identiteit. In het welstandsbeleid kreeg 
het de betekenis van een tot stand brengen van een betekenisvolle 
fysieke omgeving, waarin vooral wordt gelet op de esthetische en 
functionele kwaliteit, de duurzaamheid en de cultuurhistorische 
betekenis. Om dat te bereiken lag een schone taak te wachten op 
hûs en hiem, temeer waar de provincie Friesland met de gemeenten 
op 24 april 2006 een manifest over de ruimtelijke kwaliteit tekende. 
Een nieuw begrip dat daarmee in verband werd gebracht was 
kwaliteitsborging, waarvoor met name hûs en hiem garant zou 
moeten staan. Daarnaast waren organisaties als Atelier Fryslân 
(2008-2012) en ARK Fryslân (2008 - Centrum voor Architectuur 
en Ruimtelijke Kwaliteit) in het leven geroepen voor inspirerende, 
grensverleggende ideeën(39.). ARK Fryslân bedient zich zelfs van een 
drijvend debatplaform, de ark, die geheel indachtig het decentrale 
karakter van Fryslân overal in de provincie afmeerde. Mooie 
voornemens, maar de praktijk blijkt weerbarstig. Bovendien nam 
de kritiek toe op de ‘versmalling’ van het ruimtelijk beleid (sedert 
de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening 1988) tot ‘ruimtelijke kwaliteit’ 
dat immers een architectonisch begrip is waarin gebruikswaarde, 
toekomstwaarde en belevingswaarde zijn gecombineerd. In 2009 
werd geconstateerd dat het in het ruimtelijk debat alleen nog lijkt te 
gaan om esthetiek (bijv. tegen verrommeling en snelwegpanorama’s), 
waarover dan weer geen consensus bestaat. Dat terwijl de grote 
inrichtingsvraagstukken in het kader van de klimaatverandering en 
mobiliteit niet meer als ruimtelijke ordeningsvraagstukken aan bod 
komen: ‘kwesties die te maken hebben met een samenhangende 
inrichting zijn in ieder geval door het Rijk gedecentraliseerd’(40.).  
Ook werd vastgesteld dat een wet ontbreekt die ruimtelijke structuren 
waar nodig beschermt. Tegelijkertijd bezitten beeldkwaliteitsplannen 
niet de ruimtelijk functionele kracht met de bijbehorende kwantitatieve 
en kwalitatieve normering die de ruimtelijke ordening in principe wel 

(38.) Dauvillier, P., ‘Ruimtelijke 
kwaliteit: de oorsprong en toepassing 

van een begrip’, in: Werkgroep 
Landelijke Gebied 3 (1991) 7-14.

(39.) Hûs en Hiem, Vereniging van 
Friese Gemeenten, Provinsje Fryslân, 

Ruimtelijke kwaliteit Fryslân. Advies 
voor versterking en borging van 

ruimtelijke kwaliteit in het planproces 
(Leeuwarden, januari 2009)

(40.) Aldus de in het jaarverslag over 
2009 van Hûs en Hiem geciteerde 

Bram van de Klundert en Dick 
Hamhuis in ‘Ruimtelijke ordening als 

esthetisch debat’.
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heeft. Vaak gaat het om zogeheten postzegelplannen, dikwijls in het 
kader van inbreiding van nieuwbouw of transformatie van oudbouw. 
Bovendien worden welstandsnota’s van gemeenten – die veelal 
onvoldoende capaciteit in huis hebben – niet actueel gehouden. 
Tenslotte zijn het uiteindelijk private partijen die veelal op basis van 
grondposities het proces overheersen, om nog maar te zwijgen van 
het feit dat gemeenten vaak elkaars concurrent zijn. 

Al even ingrijpend voor organisaties als hûs en hiem was en is de al 
in de jaren negentig op Haags niveau aangekondigde operatie MDW 
(Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit). Die werd vanaf 
1994 met kracht doorgezet onder het eerste Paarse kabinet (Kok I) 
en werd begeleid door een sterke permanente lobby van een aantal 
‘marktpartijen’ om de welstandszorg als overheidstaak af te schaffen. 
Daarentegen speelde de decentralisatie van taken en bevoegdheden 
van het rijk – platweg gezegd, het over de schutting gooien – naar 
provincies en gemeenten hûs en hiem in zoverre in de kaart dat 
gemeenten steeds meer op hun kerntaken werden teruggeworpen. 
Daardoor waren en zijn ze voor specialistische vragen op organisaties 
als hûs en hiem aangewezen. Dat aan deze decentralisatie niettemin 
forse risico’s kleven, ondervond zij na het uitbreken van een mondiale 
economische crisis in de herfst van 2008. De bouwsector stortte 
vrijwel volledig in waardoor het volume aan bouwplannen en daarmee 
de inkomstenbasis van het welstandsbedrijf flink werd aangetast. 
Deregulering leidde eerder al tot een toename van de categorie 
vergunningvrij bouwen. 

Soepel reageren op Haagse veranderingen

In 1999 bereikte het aantal adviesaanvragen een absoluut 
hoogtepunt. Bij die aanvragen hoorden ook steeds meer 
beeldkwaliteitsplannen, terwijl in dat jaar mede met het oog daarop 
werd begonnen met een beeldbank van digitaal opgeslagen beeld- 
en kaartmateriaal. Op 29 september 2000 werd het 75-jarig bestaan 
gevierd met een toespraak door de Groninger dichter Driek van 
Wissen die zijn provinciegenoot Johan ‘achterkamertjesdebat’ 
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Remkes op een komische wijze de maat nam. In 2002 werden 
aan de gemeenteraden door hûs en hiem opgestelde startnotities 
voorgelegd met daarin voorstellen voor het maken van de 
welstandsbeleidsnota, voor de wijziging van de Bouwverordening 
en het Reglement op de Commissie. Ook benoemden de 
gemeenteraden voor het eerst zelf de leden van de commissie(s), 
waarbij uiteindelijk de feitelijke benoeming van personen aan 
het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem 
werd gemandateerd. Hiervoor zagen we dat  alle gemeenten 
zich daarbij conformeerden aan de in dit kader door hûs en hiem 
opgestelde Welstandsinstrumenten, te weten, het Gebiedsgerichte 
Beoordelingskader, het Objectgerichte Waarderingskader en de 
Loketcriteria voor veel voorkomende kleine bouwactiviteiten.  
De in 2003 ingevoerde nieuwe werkwijze hield in dat 95% van de 
adviesaanvragen door de Lokale Welstandscommissies werden 
behandeld en nog slechts 5% in de Bureaucommissie of in de 
Centrale Welstandscommissie. 

In de Lokale Welstandscommissie kwam een oude bekende terug, 
die zowel eind jaren 1920 als in het begin van de jaren 1950 de 
toenmalige PFS bezighield, het reclamebeleid. Veel van deze 
commissies ervoeren het ontbreken van een gericht beleid inzake 
reclame als een groot gemis, aldus het jaarverslag van hûs en 
hiem over 2007. Temeer ‘waar voor de ruimtelijke kwaliteit van het 
gemeentelijk grondgebied, zowel binnen de bebouwde kom als 
in het buitengebied, reclame-uitingen een niet te onderschatten 
factor vormen en het voor de aanvrager de kunst is om op te 
vallen zonder te overheersen’. In een reclameverordening werd een 
nadere concretisering van het begrip ‘redelijke eisen van welstand ‘ 
gegeven, waarvan zowel in de Woningwet (inzake vergunningplichtige 
bouwwerken), de Monumentenwet (inzake monumenten) als de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) sprake is. 

 
 

Intussen bleven landelijke ontwikkelingen een voortdurende 
aanpassing en improvisatie vergen. In 2007 werd op basis van 
de nieuwe Wet op de Archeologische Monumentenzorg een 
beleidsmedewerker archeologie in de Monumentencommissie 
aangesteld. Ingrijpender was de op 1 oktober 2010 van kracht 
geworden Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) en 
het Besluit omgevingsrecht. Daardoor ging de bouwvergunning 
op in de landelijke omgevingsvergunning met als doel door 
middel van samenvoeging van 25 bouw-, milieu-, natuur- en 
monumentenvergunningen de regeldruk voor bedrijven en burgers 
te verminderen tot één omgevingsvergunning. Directeur (1998-
2012) Ap Timmermans beklaagde zich in het jaarverslag over 2010 
over de gevolgen daarvan, zoals over het feit dat nu overal in het 
open buitengebied kassen bij agrarische bedrijven konden worden 
gebouwd. ‘Zonder enige discussie, zonder eisen aan de vormgeving, 
lichtuitstraling of aan de plaatsing op het erf’. Zo bleef de in het 
programma Mooi Nederland van minister van VROM Cramer 
aangekondigde kassensanering in het kader van de strijd tegen de 
verrommeling niet anders dan dode letter. ‘De dereguleringswens, 
de economische crisis en de politieke wens om te bezuinigen 
komen in de welstandssector hard aan, laten we er geen doekje om 
winden’, aldus Timmermans, die voorts benadrukte dat het juist in 
krimpgemeenten geboden was om in te zetten op kwaliteit om te 
voorkomen dat het teruglopen van het inwonertal ‘verloedering in de 
hand werkt en daarmee een negatieve spiraal in gang zet’. 

Van toelatingsplanologie tot uitnodigingsplanologie: van 
ruimtelijke ordening naar omgevingswet

In 2009, 2012 en 2013 verkeerde de organisatie in de rode cijfers. 
De gemeente Tytsjerksteradiel trok zich in 2014 terug uit hûs en 
hiem, terwijl op Ameland en Terschelling werd getwijfeld aan nut 
en noodzaak ervan. In de eilander gemeenteraden weerklinken 
opvattingen om eilanders als ‘welstandsarchitect’ te laten 
oordelen. Wie de inmiddels ruim 100 jaar oude geschiedenis van 
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de welstandszorg in Fryslân overziet, valt op dat dit geen nieuwe 
geluiden zijn. Steeds weer keerde het besef terug dat kwaliteit niet 
als vanzelf ontstaat. Voortdurend ook kampt de welstandszorg 
met wisselende imago’s van ‘ze zijn te streng of te betuttelend’ 
tot ‘ze zijn te mild’. In het verleden hebben zich meerdere malen 
gemeenten teruggetrokken om na enkele jaren weer terug te keren. 
Daarnaast vallen ook andere geluiden te beluisteren, zoals die van het 
Terschellinger raadslid Peter van Sijp: ‘Welstand gaat over smaak, dat 
moet je niet overlaten aan de buurman’(41.). 

Over een gebrek aan belangstelling valt ook vandaag de dag niet te 
klagen. Welstandszorg staat nog steeds volop in de belangstelling. 
Alleen al in de Friese dagbladen waren tussen 1 januari 2010 en 1 juni 
2015 481 artikelen op enigerlei wijze aan dit onderwerp gewijd dat 
bij voor- en tegenstanders volop leeft en alleen al daarom van belang 
is. Opmerkelijk en hoopvol is dat de Friese welstandszorg in een tijd 
van oorlog (1914, Leeuwarden) ontstond en de diepe crisistijd van 
de jaren 1930 ongeschonden doorkwam en bleef adviseren. Het in 
die tijd ontwikkelde eerste Friese streekplan (Leeuwarden-Harlingen), 
dat in 1941 verscheen, opent zelfs met een van ingeplakte foto’s 
vergezelde cultuurhistorische inleiding waarin op de kwaliteiten van 
het landschap wordt ingegaan. 

In tijden van crisis lijkt welstandszorg zelfs meer dan ooit geboden, al 
was het maar omdat mensen juist dan meer dan ooit zijn aangewezen 
op hun eigen omgeving. En als de economie aantrekt? Dan 
vervaagt de scheiding tussen stad en platteland verder en groeit de 
ruimteconsumptie door verstedelijking en infrastructuur.  
Dan ondervinden historische binnensteden toenemende concurrentie 
en neemt de monocultuur in en de schaal van de landbouw 
toe evenals de mobiliteit. Of juist niet? In ieder geval nemen de 
uitdagingen en verleidingen weer toe. Steeds zal welstandszorg een 
balans moeten zoeken tussen esthetiek, economische dynamiek, 
ruimtelijke orde en cultuurhistorie. Vanwege de onderlinge 
samenhang maar evenzeer in het kader van de deregulering heeft (41.) Leeuwarder Courant, 28 januari 

2012.
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Zo spreidden zij een heilzame bemoeizucht tentoon waar de Friese 
welstandsadvisering tot op de dag van vandaag profijt van trekt. 
Ongetwijfeld zal de uitverkiezing, enkele jaren geleden, van Fryslân 
tot mooiste provincie, op zijn minst iets met hun waakzaamheid en 
die van hun opvolgers te maken hebben gehad. 

Meedenken en praten over de toekomst van de Friese omgeving 
blijft ook de komende eeuw een uitnodigend perspectief en een 
noodzakelijke uitdaging voor zowel individuele burgers als het 
collectief, zeker nu de rijksoverheid zich zo goed als geheel uit ruimte 
en cultuur heeft teruggetrokken. 

de Tweede Kamer op 1 juli 2015 met een grote meerderheid de 
Omgevingswet aangenomen die in 2018 in de plaats treedt van de 
Woningwet, de Monumentenwet en de Wet op de Archeologische 
Monumentenzorg. Omgevingskwaliteit, gezondheid en veiligheid 
staan centraal in deze wet die de decentralisatie naar de gemeenten 
completeert en tegelijkertijd veel verantwoordelijkheden overhevelt 
naar bewoners en ondernemers. In de Omgevingswet wordt de 
omslag gemaakt van toelatingsplanologie (projecten zijn slechts 
mogelijk als ze expliciet zijn toegestaan) naar uitnodigingsplanologie 
(alle projecten die bijdragen aan de omgevingskwaliteit zijn welkom, 
tenzij ze expliciet verboden zijn). Ambtenaren en gemeenten moeten 
voortaan in plaats van louter te toetsen veel meer meedenken met de 
initiatiefnemer(s). Het Omgevingsplan komt in de plaats van het oude 
Bestemmingsplan en combineert op papier althans de details en het 
juridisch fundament van het laatst genoemde beleidsinstrument met 
vernieuwing, kwaliteit en ruimte daarvoor(42.) . De omgevingskwaliteit 
is er pas later ingekomen, na een lobby van de initiatiefgroep 
Mooiwaarts, want aanvankelijk lag het accent in de wet louter op 
veiligheid en gezondheid. 

De huidige uitdagingen hebben te maken met de transformatie van 
Fryslân. Daarin moet en zal volgens directeur Marc A. Visser hûs en 
hiem een gezaghebbende organisatie blijven ‘omdat men wil dat een 
onafhankelijke club van deskundigen waardevolle adviezen geeft over 
de ruimtelijke kwaliteit’. Daarnaast heeft Fryslân behoefte aan een 
debat over de ruimte dat wordt gevoed door academisch onderzoek, 
aldus Visser(43.). Zo zal de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit niet 
meer worden gezien als een obstakel bij het verkrijgen van een 
bouwvergunning, maar als een oplosser van een ruimtelijk initiatief 
dat niet alleen de wensen van de opdrachtgever vervult maar ook een 
aanwinst is voor de identiteit van de omgeving. De initiatiefnemers 
van de Provinciale Friesche Schoonheidscommissie en zijn 
Leeuwarder voorganger hadden het een eeuw geleden nadrukkelijk 
over schoonheid. Uit hun daden bleek dat zij daarmee vooral kwaliteit 
en identiteit bedoelden.  

(42.) Cate, Flip ten, ‘Omgevingswet: 
razend knap stuk werk’

(43.) Bies, Karen, ‘Jongeren laten 
mij Fryslân zien’, in: De Moanne 13 
(2014) nr, 6, 54-58.
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Deze speciale uitgave is verschenen ter 

gelegenheid van het jubileum van hûs en 

hiem in 2015. Al in 1914 nam de gemeente 

Leeuwarden als één van de eerste steden 

in Nederland een welstandsbepaling 

op in zijn Bouwverordening en liet het 

gemeentebestuur bouwplannen beoordelen 

door een Schoonheidscommissie. In 1925 

volgde de oprichting van de ‘Provinciale 

Friesche Adviescommissie ter wering van 

inbreuk op de schoonheid van stad en 

land’, voorloper van de gemeenschappelijke 

regeling hûs en hiem.  

 

Dit essay van Meindert Schroor werpt een 

blik op ruim een eeuw welstandsadvisering 

in Friesland. Daaruit blijkt onder andere dat 

welstand zich telkens weet aan te passen 

aan stelselherzieningen en positie kiest bij 

de ruimtelijke vraagstukken van de tijd. 

Het maatschappelijk debat over nut en 

noodzaak van welstand is overigens ook 

van alle tijden. Kan het zijn dat de ‘heilzame 

bemoeizucht’ en de ‘waakzaamheid’ van de 

Schoonheidscommissie en diens opvolgers 

ertoe heeft bijgedragen dat Friesland - 

enkele jaren geleden -  tot mooiste provincie 

van Nederland is uitgeroepen?


