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Verslag van de werkconferentie Ruimtelijke Ordening en 
Cultuurhistorie in het gewest Gooi en Vechtstreek (Kees Volkers) 
 
18 november 1999, stadhuis Naarden  
 
 
 
 
welkomstwoord  
door de wethouder voor Ruimtelijke Ordening van Naarden dhr. F.J.L. van Dulm, 13.15 uur 
Van Dulm onderstreept het bijzondere karakter van het gewest Gooi en Vechtstreek, als 'Garden 
of Amsterdam' en knooppunt van bijzondere natuur en cultuur, waarbij we niet moeten vergeten 
dat die natuur eigenlijk ook cultuur is. Kortom, een werkconferentie over cultuurhistorische 
waarden kan niet op een betere plek gehouden worden. 
Met die cultuurhistorie moeten we zuinig omgaan, zegt Van Dulm. Hij verwijst naar de 
vergissingen die in het verleden zijn begaan, maar ook naar de Nota Belvedere. De nota stelt  
Nederland voor als ‘een land van parels en vergezichten’, maar schiet volgens van Dulm tekort 
als het gaat om de bescherming van cultuurhistorische waarden.   
 
 
inleiding  
door dhr. J. Wevers, voorzitter van de commissie Bescherming en Ontwikkeling 
Wevers wijst erop dat deze middag een vervolg is op de werkconferentie die vorig jaar in ‘s-
Graveland is gehouden. ‘t Gooi is dus niet alleen tuin, maar ook proefveld voor studie. 
Cultuurhistorie gaat een steeds grotere rol spelen in de ruimtelijke ordening, zie de aankomende 
Vijfde Nota en Nota Belvedere. Mooie ideeën allemaal, maar de vraag is of Nederland er wel klaar 
voor is. Er is nog wel een aantal ballonnen door te prikken, meent Wevers. Hij omschrijft het doel 
van de werkconferentie: 1. Wat is de beste manier waarop we de ruimtelijke ordening kunnen 
verrijken met cultuurhistorie en 2. Wat hebben de gemeenten nodig aan ondersteuning van rijk en 
provincie voor de uitvoering van dit beleid? ‘Er verschijnen steeds meer ontroerende 
inventarisaties en waardenkaarten, maar die hebben weinig effect. Er wordt notie van genomen 
en men gaat over tot de orde van de dag. Maar hoe kunnen we bewerkstelligen dat dit soort 
zaken actieve bacteriën worden in de platforms van de Ruimtelijke Ordening ?’ 
 
 
de historische identiteit van het gewest Gooi en Vechtstreek  
presentatie van de proefversie van de cultuurhistorische waardenkaart door dhr. E. Neef, 
gedeputeerde voor Welzijn, Cultuur en Informatisering en Automatisering van de provincie Noord 
Holland 
Neef haakt in op de laatste woorden van de heer Wevers en haalt de beruchte inleidende 
hoofdstukken 1 van de bestemmingsplannen van dertig jaar geleden aan. Daarin werden 
doorgaans uitgebreid de cultuurhistorische waarden van de gemeente uit de doeken gedaan. 
Vervolgens zag je daar in het hele rapport niets meer van terug, sterker nog, soms werden 
diezelfde waarden net zo gemakkelijk door de uit de doeken gedane plannen om zeep geholpen.  
Uiteindelijk moet alles in het bestemmingsplan staan, dus ook die cultuurhistorische waarden. Dat 
die er niet goed in staan is deels te wijten aan een gebrek aan informatie. Een Cultuur-Historische 
Waardenkaart (CHW-kaart) moet dat voorkomen. De kaart dient signalerend te zijn voor 
beleidsmakers, die vergissingen als in het verleden ermee kunnen voorkomen, en veel tijd en 
moeite kunnen besparen. De heer Neef geeft het voorbeeld van de Stelling van Amsterdam. 
Beschermers konden pas achteraf reageren op bestaande ruimtelijke ordeningsplannen. Met zo’n 
CHW-kaart kun je dat omdraaien, en kunnen plannenmakers er in het voorstadium rekening mee 
houden. 
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Voordeel van zo'n kaart is dat er eenduidig geregistreerde informatie beschikbaar is, die voor 
iedereen oproepbaar is. Het streven is de kaart op CD-rom en/of Internet beschikbaar te hebben. 
Neef benadrukt dat zo'n kaart niet statisch is. De informatie kan steeds aangevuld worden en 
nieuwe inzichten kunnen erin gebracht worden. De kaart is nooit af.  
De huidige kaart is dan ook niet volledig. Zo moeten de rijksmonumenten er nog ingebracht 
worden. Probleem is dat die nog niet digitaal beschikbaar zijn. Ook geeft deze kaart de 
belangrijkste informatie aan. Meer gedetailleerde informatie kan op lokaal niveau worden 
aangegeven. 
 
De heer Neef geeft een demonstratie van de kaart. Het gaat om een zogenaamde GIS-applicatie 
(Geografisch Informatiesysteem). Dat is een kaart met verschillende lagen die gecombineerd 
en/of over elkaar heen gelegd kunnen worden. Door een klik met de muis kan de gewenste 
informatie zichtbaar gemaakt worden.  
De CHW-kaart van Noord-Holland bevat informatie over de in het gebied aanwezige Historisch 
Geografische waarden (groen), Archeologische waarden (blauw) en Bouwkundige waarden 
(rood). De waarden worden in drie vormen weergegeven: vlakken, lijnen en punten. Door middel 
van kleurverschillen worden drie waardeniveaus aangegeven: ‘zeer hoge waarde’, ‘hoge waarde’ 
en ‘waarde’. Met een klik van de muis is tevens achtergrondinformatie over de aangegeven 
gebieden en objecten te zien in trefwoorden. Over die achterliggende informatie (onder deze kaart 
ligt een topografische ondergrond) zal de volgende spreekster iets meer vertellen. Zij zal ook 
ingaan op de vraag waar en in hoeverre nieuwe ontwikkelingen in het gebied nog mogelijk of 
wenselijk zijn.  
 
(De geïntegreerde CHW-kaart laat overigens zien dat het gewest Gooi en Vechtstreek vrijwel 
geheel dichtgemetseld is met waardevolle gebieden. Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen is er 
volgens die kaart nog maar weinig. -red.-)  
 
presentatie historisch planologische studie naar het gewest Gooi en Vechtstreek door mevr. A. 
M. Janssen, studente planologie Katholieke Universiteit Nijmegen  
Uitgangspunt is dat cultuurhistorische waarden bepalend zijn voor de identiteit van een gebied. 
Mevrouw Jansen is uitgegaan van de vraag: wat is de identiteit van het gebied? En kun je die 
identiteit gebruiken als leidraad voor toekomstige ruimtelijke ontwikkeling? 
Jansen gaat in op de identiteit van de regio. Ze noemt de fysisch-geografische omstandigheden, 
met de stuwwallen in het oosten en het moerassige gebied langs de Vecht. Ze noemt het 
grondgebruik, met vroeger veel landbouw, zand- en veenwinning, die plaats hebben gemaakt 
voor bewoning en recreatie. Ze noemt de bewoners: forensen, vaak bovenmodaal, die voor een 
groot deel afkomstig waren uit en gericht waren op Amsterdam. Ze noemt de infrastructuur: met 
waterwegen en spoorlijnen die de functies van het gebied in het verleden mogelijk gemaakt en 
versterkt hebben. Haar conclusie: de identiteit van het gebied stoelt vooral op de 
aantrekkelijkheid van de omgeving, mensen werden en worden primair niet tot het gebied 
aangetrokken door economische activiteiten.  
Jansen onderscheidt visuele en functionele identiteit. Die zijn met elkaar verweven, kunnen elkaar 
aanvullen, maar kunnen ook in de weg zitten. De huidige ontwikkelingen (met name de druk van 
de woon- en de recreatiefunctie) kunnen de ‘groene long’ en het plassengebied bedreigen. Met 
andere woorden: versterking van woon- en recreatiefunctie kan de identiteit van het 
aantrekkelijke woon- en recreatiegebied bedreigen.  
De ruimtelijke ontwikkelingen moeten zodanig gestuurd worden dat ze op de ene plek die 
identiteit kunnen versterken en op de andere plek die identiteit niet gaan bedreigen. Daarvoor is 
een regionale benadering noodzakelijk. Op gemeentelijk niveau gaat dat mis. Gemeenten zouden 
elkaar moeten vinden voor een leidraad op regionaal niveau en die vervolgens voor zichzelf 
invullen. 
Vanuit het regionale beeld ziet mevrouw Jansen bedreigingen voor de groene long en het 
plassengebied. In de randgebieden echter kan de identiteit nog wel versterkt worden, bijv. 
recreatie en natuurontwikkeling in delen van het Vechtgebied, stedenbouw in de omgeving van 
Huizen, dat een goede verbinding moet krijgen met Almere, en verdere versterking van 
centrumfuncties vooral in het regionale centrum Hilversum.   
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de beleving van de cultuurhistorische identiteit op gemeente-niveau 
door dhr. W.J. Kozijn, burgemeester van ‘s-Graveland      
De heer Kozijn wijst er nog eens op dat alles in ons land cultuur is, ook de zogenaamde 
natuurgebieden. Dat vindt hij ook de mooiste landschappen: liever Toscane dan Corsica.  
‘s-Graveland is een cultuurlandschap bij uitstek. Je kunt zelfs de datum aangeven waarop het is 
ontstaan: 16 maart 1625. Zes van de rijkste mannen van het land, regenten uit het Amsterdamse 
kochten het gebied aan om het te ontginnen, een rechthoek, ‘dat eigenwijze blok’ dat tot op de 
dag van vandaag zo opvallend op de landkaart prijkt. En alles is er nog! De landgoederen, de 
ontginningsstructuur, de verkaveling, het Ankeveense pad, de trekvaart, het jaagpad, ja zelfs een 
vergeten stenen muurtje, dat ooit een opstapplaats voor de trekschuit was, maar ook andere 
kleine elementen, als slangemuren, fruitmuren etc. Kozijn beschrijft ‘s-Graveland op lyrische wijze 
als “dat onvoorbeeldig goed”. 
De vraag is hoe je die waarden beschermt. We hebben natuurlijk het beschermd dorpsgezicht, 
dat is opgenomen in het bestemmingsplan, en we hebben monumentenzorg. Maar die kleine 
elementen, wie houdt zich daar mee bezig? Er zijn tal van dreigementen: onwetendheid, 
onverschilligheid, moderniseringsdrang, verkeer, verdichting, valse nostalgie, het verdwijnen van 
welstandstoezicht, geldgebrek, onfatsoenlijke projectontwikkelaars, recreatiedruk, 
maatschappelijke druk ('moet dat nou zo nodig, waar maak je je druk om, wat moeten we met 
een legakker, wat heb je nou aan een stuk gras'), etc.   
Voor je het weet is er weer iets verdwenen,  je komt erachter als het te laat is, als gemeente sta 
je dan machteloos. Want je kunt dan met het bestemmingsplan in je hand wel naar de rechter 
lopen, maar het is een onomkeerbaar proces, het is weg en komt niet meer terug.  
Wat kunnen we dan met zo’n cultuurhistorische waardenkaart? Ik vind het prachtig, maar is het 
't zoveelste leuke speeltje, een moderne vorm van die inventarisatierapportjes en mooie 
plaatjesboeken, of is het echt een instrument? Daar gaat het om. 
 
door dhr. P.H. de Winter, burgemeester van de gemeente Blaricum 
De heer de Winter is het met de vorige spreker in veel zaken eens, maar in veel zaken ook niet. 
Zo zou het volgens hem een zegen zijn als de huidige welstandscommissies verdwenen zijn.  
Blaricum is sinds 1967 een beschermd dorpsgezicht. Het bestaat voornamelijk uit een 
conglomeraat van romantische oude boerderijtjes en een wat warrig historisch wegenpatroon. 
Helaas, veel van die boerderijtjes verliezen hun oude bestemming. Ze worden verkocht, 
verbouwd, en er verschijnen inpandige zwembaden en garages. Is dat erg? Nee. Als je dat 
tegenhoudt gaat de kwaliteit van die panden snel achteruit. Wat wel erg is, is afbraak of 
vervanging door een quasi-oud gebouw, wat te veel gebeurt. 
Restaureren volgens het bouwbesluit kan redelijk geslaagd zijn. Maar hoe voorkom je dat er in 
plaats van een oude boerenkar opeens drie jaguars voor de deur staan? Dat vergt een zorgvuldige 
afweging van belangen.  
Net zo als met de hoge Blaricumse hagen en het ontbreken van trottoirs. Dat is historisch 
verantwoord, maar hoe zit het met de verkeersveiligheid? Niemand die er over valt, maar wat 
gebeurt er als er een keer een ongeluk gebeurt, wie is dan aansprakelijk? Ik heb geprobeerd 
daarachter te komen, maar niemand die mij het antwoord kon geven. De gemeente moet 
belangen steeds zorgvuldig afwegen en proberen de marges en mazen in de wet te vinden.  
Het kappen van linden mag niet, maar een strook gras die geen functie meer heeft, kan wat mij 
betreft bespreekbaar gemaakt worden. Extra dakvensters voor daglichttoetreding moeten kunnen, 
vind ik, om een normaal gezinsleven in zo’n pand mogelijk te maken.  
Alle bomen, hagen en essen staan op de kaart. Als iemand zo’n boerderijtje koopt dan weet hij 
van tevoren waar hij zich aan te houden heeft. Maar moeten we àlles bewaren? Nee, als het echt 
de functie verloren heeft dan is het bespreekbaar. Wat hadden we nu gehad als Rietveld en 
Dudok toen niet de gelegenheid hadden gehad om iets nieuws te bouwen? Waar moet Blaricum 
dan uitbreiden?  
We hebben een strook weiland tussen de gemeente Huizen en de A27. Daar lopen wat kieviten 
en oude waterlopen. Daar kan je bouwen, en die waterlopen kun je respecteren. Je kunt 
bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen niet tegenhouden. Als de bebouwing aan het oprukken 
is kun je het beste zelf het gebied uitkiezen dat daarvoor het meest geschikt is.  
De Winter toont een boek dat volgens hem exemplarisch is voor de houding van de bevolking 
tegenover nieuwe ontwikkelingen. Blaricum in oude foto’s. De illusie van het verleden. De 
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beleving bij de bevolking is groot. De bewoners willen dat graag houden. Dat kan wel, maar dan 
niet vanuit een historische conserverende gedachte, maar vanuit de huidige tijd: ontwikkelingen 
kun je niet ontkennen, maar je moet erop anticiperen en ze begeleiden. 
Wat verwacht de gemeente daartoe van de overheid, behalve geld? Vooral informatie, data, 
kennis en systemen. Hoe doen anderen het? Zo’n CHW-kaart is een goed instrument. Maar we 
zijn als gemeentes allemaal nog te bang en kijken te veel naar onze eigen omgeving, vooral de 
gemeentelijke welstandscommissies. Het zou goed zijn als die commissies regelmatig zouden 
wisselen van samenstelling. Bovendien zouden ze zich moeten beperken tot het geven van 
advies, voldoet het aan de minimale eisen ja of nee, dat is voor ons voldoende. Ze moeten geen 
waarde-oordelen geven.  
 
door dhr. B.H.E. Lüken, wethouder voor de ruimtelijke ordening van de gemeente Weesp 
Weesp is een beetje een buitenbeentje in het gewest Gooi en Vechtstreek. Het was al vroeg een 
echte stad met een economische basis. De cultuurhistorie is er bepaald door de 
verdedigingswerken - als onderdeel van de Hollandse en Nieuwe Hollandse Waterlinie -, 
ontwikkelingen langs de Vecht in de 17e en 18e eeuw en de komst van industrie (Van Houten) 
na 1850. De bevolking groeide tot 1900 sterk. In de eerste helft van de 20e eeuw echter daalde 
die. Er was ruimtegebrek, de stad kon niet uitbreiden. Na 1945 trekt de economie aan. De eerste 
na-oorlogse portiekwoningen worden gebouwd tussen de oude stad en de spoorlijn. De sociale 
bovenlaag trekt weg richting ‘t Gooi, de lagere inkomens blijven achter, wat deels het imago van 
de stad bepaalde. De gemeente kende een groot ruimtegebrek. Toen in 1966 Weesperkarspel 
gedeeltelijk werd ingelijfd, werd dat meteen volgebouwd. Over cultuurhistorische waarden werd 
nauwelijks gedacht. Toen dat vol was heeft Weesp veel aan inbreiding gedaan. Nu kampt de stad 
wederom met groot ruimtegebrek. Terugloop en vergrijzing van de bevolking dreigen wederom. 
Andere bedreigende ontwikkelingen zijn de negatieve ontwikkelingen in de agrarische sector, 
infrastructurele ingrepen voor Amsterdam-Almere en het streekplan, dat bijv. wel ruimte wil 
bieden aan dergelijke infrastructuur, maar niet voor uitbreiding van Weesp zelf.   
Lüken ziet kansen voor Weesp die hij graag zou willen benutten. De historische binnenstad en de 
ligging aan de Vecht zijn aantrekkelijk om te wonen en te werken. Weesp zou graag willen 
uitbreiden rond de huidige stationslokatie en in het landelijk gebied. Met behoud van het goede 
uit het verleden. Lüken wil de uitbreidingen vooral zien als een toevoeging aan de waardevolle 
cultuurhistorie van Weesp, niet als een inbreuk daarop.  
 
 
discussie 
Wevers: Cultuur is een breed terrein. De hamvraag is nu vooral ‘Als we de cultuurhistorische 
waarden kennen, wat doen we daar dan mee? Uit de inleidingen blijkt wel dat we best weten 
wat we hebben. Maar weten we ook wat we er in de toekomst mee moeten doen? Dan wordt 
het toch wat stiller. Vraag aan de heer Neef: Die CHW-kaart komt in jullie nieuwe streekplan; het 
karakter van dat plan is nogal behoudend. Er zijn weinig ontwikkelingsplekken. Hoe lang kan dat 
nog goed gaan? Wat voor inspiratie geeft zo’n CHW-kaart de provincie nou voor het toekomstig 
ruimtelijk beleid? 
Neef: Het streekplan is altijd een compromis-product. Ons nieuwe streekplan bij uitstek. Het 
uitgangspunt is: zo globaal als mogelijk, zo gedetailleerd als noodzakelijk. Als de uitgangspunten 
van de CHW-kaart in het streekplan staan, dan moet het bestemmingsplan daar aan voldoen, 
ook dat van Weesp, dat is de macht die zo’n kaart heeft. Er is heel weinig ruimte in deze regio. 
De Winter: Dat vind ik goed. Ruimtelijke ordening moet globaal zijn, moet over structuur gaan, 
niet over details. Maar ook vind ik: je moet ontwikkelingen die gaande zijn niet ontkennen. Een 
voorbeeld is het mediapark te Hilversum. Wil je dat behouden? Dan zul je toch infrastructuur 
moeten aanleggen, anders is dat hele mediapark straks verhuisd.  
Kozijn: Nee, ik ben geen provincieman. Maar zo’n streekplan is wel nodig, dat kunnen wij als 
gemeentes zelf nooit doen. Maar er zijn dingen, daar moet je gewoon afblijven, punt. Die vragen 
geen compromissen. Weet je wat het is? Al die planologen hebben het alleen maar over de stad. 
Er is geen visie op het platteland, dat moet alleen maar inleveren. De enige visie is: je mag er 
niks mee, behalve Vinex-locaties inleveren. Er moet een visie ontwikkeld worden. Nu gaat het 
zo: als je ergens een verloederd gebied hebt en je wilt er bouwen, dan komen er altijd mensen 
die er landgoederen willen ontwikkelen of een bos willen neerzetten. Dat vind ik eenzijdig. Kom 
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met nieuwe oplossingen, die de kwaliteit van de ruimte ten goede komen.    
Lüken: Het streekplan is als kader okay. Maar als je de grenzen te strak legt, doodt je de 
creativiteit. Ook gemeenten maken die fout met te strakke bestemmingsplannen. Dan loop je 
tegen muren aan en gaat het op een gegeven moment toch fout. 
Wevers: Maar Pronk wil het juist strakker. 
Lüken: Daar zit ik mee in een overleg en dat zijn ook interessante discussies. 
Wevers: De gemeenten vinden hier dat de regisseursfunctie van het streekplan goed 
functioneert, want het gaat vaak om grensoverschrijdende zaken. 
Lüken: Maar we moeten wel oppassen, want straks hebben we er weer een clubje bij, een  
afdeling cultuurhistorie, en we moeten het toch zo geïntegreerd mogelijk doen. 
De Winter: Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dat is toch weer met-de-mond-beleid. Die 
integratie-visie werkt in de praktijk erg moeilijk. Dan vervalt iedereen toch weer in het 'Not In My 
Back Yard'-denken. 
Kozijn: Waar wij voortdurend tegenaan lopen is het marktmechanisme. Daar doe je als overheid 
weinig aan. Alles wordt hier zo duur, dat we bepaalde bevolkingsgroepen kwijtraken. We kunnen 
geen verpleegsters meer krijgen omdat er geen woonruimte voor ze is. 
Publiek: (projektleider streekplan NH) Ons streekplan is in contouren opgesteld, daarbinnen is 
ruimte voor eigen invulling. Het is een streekplan nieuwe stijl. De uitgangspunten zijn AWB-
besluiten, die zijn onwrikbaar. Als de gemeenten dat vervolgens niet willen, nou ja, dan komt er 
‘een stevig overleg’. Want er is een AWB-besluit dat die cultuurhistorische waarde gehandhaafd 
moet worden. 
Kozijn: Maar wie bepaalt die waarde? Als het een gemeente niet goed uitkomt, dan relativeren ze 
die waarde toch gewoon. 
Wevers: Moeten we niet naar het proces van besluitvorming kijken. Provincies moeten voor zo’n 
streekplan toch de inspiratie uit de gemeentes halen. Die moeten toch eerst naar de gemeente 
luisteren, voordat ze abstracte plannen bij de gemeente neerleggen? 
Publiek: De gemeentelijke autonomie, met name in de ruimtelijke ordening, is zeer beperkt. 
Spanning is er natuurlijk altijd, maar het proces moet zo zijn dat de gemeenten een structuurvisie 
ontwikkelen. Zij leggen die vervolgens voor aan de provincie, die het integreert in het streekplan. 
Daarna kunnen gemeenten zelf uitzoeken hoe ze dat kader invullen. 
Kozijn: Mee eens. Een streekplan moet het niet over aantallen huizen hebben; geen getallen! 
Neef: Dat zouden we best willen, maar als je geen getallen geeft dan bouwen vooral de kleine 
gemeenten alles vol, en in dichtheden die de Vinex-locaties ver overtreffen! Die controle met 
toetsingscriteria is dus blijkbaar nodig. 
De Winter: We moeten veel meer naar een procesmatige beleidsvoering toe. Dus niet een plan 
opstellen met toetsingscriteria en dan achteraf sanctioneren. In een procesmatige beleidsvoering 
regelt die toetsing zich vanzelf. 
Publiek: Die welstandscommissies, ach, die functioneren in het algemeen best redelijk voor de 
stedelijke gebieden. Wat veel is, en wat je overal om je heen ziet, is de verloedering van het 
platteland. Dat is nauwelijks stuurbaar. Je ziet het verloederen en op een gegeven moment is het 
dan toch ‘volbouwen maar’. Ondanks de goede voornemens. 
Wevers: Hoe komt dat dan? 
Neef: Als provincie hebben we de gemeenten diverse malen nogal kapittelend toegesproken: 
maak een bestemmingsplan buitengebied. De effecten zijn ronduit slecht. Er heerst een Bonanza-
cultuur in de buitengebieden. 
Lüken: Dat bestemmingsplan heb je natuurlijk wel nodig, maar de hoofdreden is dat het gewoon 
slecht gaat in de landbouw. Wij krijgen steeds meer te maken met mensen die gewoon zitten te 
wachten tot ze de kans krijgen om hun bedrijf te verkopen. En de echte gemotiveerde agrariërs 
zijn vaak al lang vertrokken.  
Kozijn: De overheid is gewoon een slechte handhaver. En het publiekrechtelijke systeem is ook 
een slechte handhaver. Je kunt gebieden soms beter overdragen aan Natuurmonumenten. Die 
kunnen gewoon zeggen: ga van mijn land af! Dan kom je in de privaatrechtelijke sfeer. Daar 
maken wij gebruik van. De mazen in het net. Zo lichten wij ook de hand met de 
milieuvoorschriften, om koeien op het landgoed te kunnen laten lopen. Want zodra die koeien er 
niet meer lopen dan gaat het mis met dat stuk land, verloedering. 
De Winter: We moeten geen illusiepolitiek voeren. Niet alleen goede voornemens, je moet ook de 
middelen geven. Want nu zijn het de agrariërs die hun hand ophouden, maar straks zijn het de 
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middenstanders. Geef daar dan ook geld aan uit. Anders verdwijnen ze. 
Publiek: Agrariërs kun je contracteren, zie de relatienota’s. Zo kun je boeren een gegarandeerd 
inkomen geven.  
Wevers: Werkt dat? Landschapsbeheerder worden is geen populair perspectief onder boeren. Ze 
zien het als een nederlaag. Een boer wil boeren. 
Publiek: Om nog even terug te komen op de relatie tussen gemeentes en welstandscomissies: 
dat zijn nu twee verschillende partijen: de gemeentes zouden hun welstandscommissies veel 
betere richtlijnen kunnen meegeven, waarin ook die CHW-waarden zijn meegenomen 
Publiek: Welstandscommissies moeten meer proces-organisaties worden. Nu komen ze aan het 
einde van een ontwikkeling 'even' een oordeel vellen.  
 
 
afronding 17.00 uur 
Wevers: We moeten concluderen dat we middenin een ontwikkelingsproces zitten. Er was 
vandaag al een heel andere sfeer dan vorig jaar. Toen was het toch vooral een discussie van 
partijen tegenover elkaar, vandaag was het een discussie met elkaar, in een poging iets beters te 
vinden. Ik denk dat we hier een vervolg aan moeten geven. 
Dank u allen voor uw komst. 


