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VOORWOORD

In de nieuwe Woningwet is onderkend dat welstandszorg als middel tot sturing van de
ruimtelijke kwaliteit onontbeerlijk is. Tegelijkertijd is ook geconstateerd dat er kritiek is
op de wijze waarop de welstandszorg tot nu toe wordt uitgeoefend. De werkwijze van de
commissie om, in beslotenheid en zonder vooraf geformuleerde criteria, adviezen uit te
brengen met verstrekkende gevolgen voor de burger, is achterhaald. Tegen deze
achtergrond heeft de Rijksoverheid in de nieuwe Woningwet voorstellen opgenomen om
de welstandsadvisering te vermaatschappelijken en te baseren op vooraf geformuleerde
criteria. Aan de gemeenten de taak om deze criteria voor de welstandsbeoordeling vast te
stellen.
Het doet mij genoegen u de welstandsnota te kunnen voorleggen.
Wat beoogt de gemeente met de nieuwe nota?
Iedereen die in onze gemeente rondkijkt zal zo zijn oordeel hebben over mooi en lelijk.
Dat blijft een persoonlijke zaak. Toch valt er op twee aspecten winst te behalen als het om
de gebouwde omgeving gaat, en wel op het gebied van de kwaliteit van het woonmilieu
en de verbetering van het inzicht in de beoordeling van bouwplannen. De kwaliteit van
het woon- en leefmilieu is altijd voor verbetering vatbaar, op de ene plaats wat meer dan
op de andere. In de nota is hierop ingespeeld door die delen van de gemeente aandacht te
geven, die dat wat meer nodig hebben. Zo zal een historisch waardevolle omgeving aan
hogere kwaliteitseisen worden getoetst dan een industrieterrein. Ook binnen woonwijken
kan onderscheid aangebracht worden tussen de toe te passen welstandscriteria afhankelijk
van de na te streven verbetering. Om dit te bereiken is in de wet de zogenaamde
gebiedsgerichte aanpak geïntroduceerd. Zonder expliciete criteria is de
welstandsbeoordeling voor de burger nauwelijks voorspelbaar. In de nota wordt daarom
aangegeven aan welke criteria de plannen getoetst worden en op welke accenten er in
bepaalde gebieden of bij bijzondere objecten specifiek wordt gelet. Op deze manier wordt
de helderheid en de openheid bij de beoordeling door de welstandscommissie vergroot.
Ik ben ervan overtuigd, dat deze welstandsnota een positieve bijdrage levert aan de
bevordering van het begrip tussen planindiener en welstandscommissie en daarmee aan
de versoepeling van de beoordeling van bouwplannen in onze gemeente.
Ik dank allen die aan het tot stand komen van deze nota hebben gewerkt.

R.T.M.M. van Dijk
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1
Introductie en synopsis

1.1.

Welstandszorg, een traditie in Nederland.

In Nederland is de vormgeving van individuele gebouwen vrijwel altijd ondergeschikt
geweest aan het beeld dat gebouwen en openbare ruimte samen vormen. Individuele
welstand wordt verborgen achter een collectief gebaar dat door de overheid wordt
bepaald en bewaakt. De Vlaamse traditie daarentegen toont welstand als een individuele
verworvenheid waardoor de gemeenschap (automatisch) beter wordt.
Omdat welstand in Nederland een collectief begrip is, zijn stedenbouw en architectuur
zowel professioneel als maatschappelijk van oudsher veel meer een onderwerp van
gesprek dan in Vlaanderen. Al sinds de 15e eeuw bestaan er in Nederland lokale
welstandsbepalingen en in het verlengde daarvan, welstandsdeskundigen. In 1962 werd
de verplichting voor gemeenten om een welstandscommissie te benoemen opgenomen in
de Woningwet. Wytze Patijn, de vorige Rijksbouwmeester, stelt dat de
welstandscommissies "een beetje behoren tot het culturele erfgoed van keuren en kiezen
van Nederland".
De beeldkwaliteit van met name de openbare ruimte wordt echter niet alleen bepaald door
het gezichtspunt van het bouwen. Als we bijvoorbeeld kijken naar reclame-uitingen,
verlichtingen, straatmeubilair, kunstuitingen, spandoeken en zo zijn er nog talrijke
voorbeelden meer te noemen. Allemaal bepalen ze samen de beeldkwaliteit van onze
leefomgeving. Sommige aspecten vallen daarbij buiten de wet- en regelgeving.
Voertuigen bijvoorbeeld waarbij bus en tram soms lijken te zijn verworden tot rijdend
reclameobject. Op een aantal plaatsgebonden objecten die niet vallen onder de
bouwregelgeving is echter wel beeldregie mogelijk van overheidswege. Te denken valt
daarbij aan de Landschapsverordening, de Algemene Plaatselijke Verordening en
overeenkomsten in de privaatrechtelijke sfeer. Waar het gemeentelijk beleid betreft is een
integrale visie en aanpak niet alleen gewenst maar zelfs noodzakelijk. M.a.w. één
beeldkwaliteitsbeleid dat ten grondslag ligt aan de uitvoering van een breed scala van
wet- en regelgeving op plaatselijk niveau.

1.2.

Actualisering van de bouwwetgeving.

Met name de afgelopen jaren is er echter, mede tegen de achtergrond van het streven naar
de-regulering, kritiek, -ja zelfs forse kritiek-, geuit op het welstandstoezicht. Die kritiek
betreft niet alleen het instituut op zich, als wel de werkwijze van de welstandscommissies
en de geringe democratische controle daarop. Dit heeft mede te maken met de vraag tot
hoever de betrokkenheid van de overheid zich moet uitstrekken, een vraag die in
verschillende culturen en tijdperken steeds anders wordt beantwoord. In de huidige
samenleving waarin individuen en organisaties ruimte vragen voor eigen
verantwoordelijkheden, zal het welstandstoezicht zo moeten worden ingericht dat het
transparant, toetsbaar en openbaar is en op democratische wijze tot stand komt en de
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burger niet meer beperkingen en lasten oplegt dan strikt noodzakelijk is. Daar liggen in
een notendop de ambities van de nieuwe Woningwet zoals die sinds 2003 van kracht is.
Groot is de rol die in die nieuwe wet is weggelegd voor het gemeentebestuur. In de eerste
plaats is de gemeenteraad verplicht om een welstandsnota met 'zo concreet mogelijke'
welstandscriteria en beeldbeleidsambities vast te stellen, waardoor de
welstandscommissie niet langer de normstellende rol zal hebben die zij nu in de praktijk
vaak heeft. Zonder welstandsnota kan en mag geen welstandstoezicht worden
uitgeoefend. In de tweede plaats krijgen burgemeester en wethouders de mogelijkheid om
bij strijdigheid van een bouwplan met redelijke eisen van welstand, toch de
bouwvergunning te verlenen indien zij van mening zijn dat daarvoor zwaarwegende
redenen zijn. Jaarlijks moeten zowel burgemeester en wethouders als de
welstandcommissie verslag uitbrengen over de wijze waarop zij het welstandstoezicht
hebben uitgevoerd.
Het vragen van advies aan de welstandscommissie is in de wet in veel gevallen veel
minder vanzelfsprekend dan voorheen. De gemeenteraad kan zelfs gebieden en bepaalde
typen bouwwerken welstandsvrij verklaren. Daarnaast kan de raad zelf bepalen of de
bouwvergunningaanvragen in de lichte vergunningprocedure aan de welstandscommissie
worden voorgelegd. Wat wel nieuw is in de wet is de mogelijkheid om ook in het geval
van vergunningsvrij bouwen repressief op welstandsgronden op te treden als er wordt
geconstateerd dat er 'in ernstige mate in strijd met redelijke eisen van welstand' is
gebouwd. De wetgever beoogt daarmee het gemeentebestuur van een handvat te voorzien
om excessen te kunnen bestrijden. Hoewel dit uitgangspunt gericht is op excessen die ook
voor de niet-deskundigen storend zijn, zal toch ook daarvoor een beroep worden gedaan
op de deskundigheid van de welstandscommissie omdat een aanschrijving op strikt
juridische gronden degelijk en objectief zal moeten kunnen worden gemotiveerd.
Door de combinatie van het bovenstaande met uitbreiding van de categorie
vergunningsvrije bouwwerken, betekent dit alles dat wettelijk voor veel minder
bouwwerken een advies van de welstandscommissie verplicht is.

1.3.

Naar een andere welstandsbeoordeling.

Tegenover het hierboven betoogde staat dat de welstandsbeoordeling zelf steeds
gecompliceerder zal worden. De wettelijke bepaling dat een bouwplan ook in verband
met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, niet in strijd mag zijn met
redelijke eisen van welstand, vraagt een groot anticipatievermogen van de gemeenteraad
bij het vaststellen van de welstandcriteria, van het college van burgemeester en
wethouders bij het uitvoeren van het welstandsztoezicht en van de welstandscommissie
bij het geven van een welstandsadvies. Het welstandsadvies moet rekening houden met
de te verwachten ruimtelijke ontwikkelingen. Die ontwikkelingen kunnen worden
geïnitieerd door nationaal, regionaal of lokaal beleid op het gebied van de ruimtelijke
ordening en/of de architectuur. Met name kunnen we dan voor Valkenswaard denken aan
de toenemende zorg voor het buitengebied in al zijn facetten en de invloed die uitgaat van
de infrastructurele wijzigingen als gevolg van de verkeersproblematiek. De discussie over
regionale differentiatie maakt de zoektocht naar de resterende samenhang tussen
bebouwingsvormen en landschap urgent. Regionale verschillen worden hoog
gewaardeerd, maar tegelijk vervlakt het Nederlandse landschap in een razend tempo.
Onderzoek wijst uit dat de vervlakking wordt veroorzaakt door woningbouw en
bedrijven- of industrieterreinen die zich niet voegen in de bestaande landschappelijke
structuur, maar als een olievlek rond de kern vloeien. Ook de diffuse verstedelijking door
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woningen en bedrijvigheid en de plaatsing van grotere uniforme bouwmassa's bij
agrarische bedrijven dragen bij aan de vervlakking. De boosdoeners zijn de geleidelijke,
sluipende veranderingen waarop het ruimtelijk instrumentarium nauwelijks vat heeft. Het
bewustwordingsproces van regionale en lokale eigenheden en historisch organisch
gegroeide structuren krijgt met name gestalte in het gedachtegoed dat ten grondslag ligt
aan de Nota Belvedere en de implementatie van het Verdrag van Malta in de nationale
wetgeving voor wat betreft het bodemarchief. De ontwikkelingen vragen om een nieuwe
benadering van het landelijk gebied. Beeldbepalende zaken in de landelijke gebieden zijn
de aanleg van stedelijke corridors, de uitvoering van de Ecologische Hoofdstructuur, de
vormgeving van de overgangen tussen stad en land en de zorg voor de cultuurhistorische
'kerncollectie'.
Concluderend kan worden gesteld dat de betekenis van de omgeving en de te verwachten
ontwikkelingen daarvan voor de welstandsbeoordeling van bouwwerken in ons dicht
bevolkte land alleen maar zal toenemen. Nieuwe ruimtelijke opgaven plaatsen de
welstandsbeoordeling in een ander perspectief en zullen soms ingrijpende veranderingen
vereisen in de werkwijze en de samenstelling van de welstandscommissies. De nieuwe
wet wil daarmee richtinggevend zijn.

1.4.

De gemeentelijke welstandsnota.

De wet bepaalt dat burgemeester en wethouders en de welstandscommissie hun
welstandsoordeel alleen mogen baseren op criteria die worden genoemd in een door de
gemeenteraad vast te stellen welstandsbeleid zoals dat in een nota is vervat. Zonder een
gemeentelijke welstandsnota is er in de toekomst geen welstandstoezicht meer mogelijk.
De welstandsnota moet worden vastgesteld door de gemeenteraad en geldt in juridische
zin als een stelsel van beleidsregels. In tegenstelling tot het 'oude' regime worden de
welstandscriteria niet langer opgenomen als algemeen verbindend voorschrift in de
Bouwverordening. Dit maakt ondermeer gebiedsgerichte differentiatie van
welstandscriteria gemakkelijker. Aanvullingen en wijzigingen van de welstandsnota
moeten eveneens door de gemeenteraad worden vastgesteld. Buiten de welstandsnota om
mogen geen andere welstandscriteria worden gehanteerd. Door de loskoppeling van de
Bouwverordening moet dientengevolge ook dat document worden aangepast.
De welstandsnota heeft daarnaast ook een belangrijke communicatieve functie. Door de
welstandscriteria aan het papier toe te vertrouwen maakt de gemeenteraad en andere
belanghebbenden vooraf zo concreet mogelijk duidelijk wat wordt verstaan onder
'redelijke eisen van welstand': wat kan er wel en wat kan er niet in een bepaalde situatie.
Welstand is een maatschappij-breed belang en de totstandkoming van een beleid vereist
daarom ook een breed draagvlak.
De welstandsnota maakt deel uit van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid dat gericht is op het
tot stand brengen van een betekenisvolle fysieke omgeving en betrekking heeft op alle
aspecten daarvan: de esthetische en functionele kwaliteit, de duurzaamheid en de
cultuurhistorische betekenis. Afstemming is gewenst op het bestemmingsplan, een
eventueel aanwezig beeldkwaliteitsplan, een landschapsplan, een provinciale
landschapsverordening etcetera.
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Het ruimtelijk kwaliteitsbeleid dient als onderlegger voor het welstandsbeleid. De mate
van gedetailleerdheid vormt een belangrijke keuze. Bij een fijnmazige onderlegger kan
immers het welstandsbeleid desgewenst veel verder worden gedetailleerd omdat veel
nauwkeuriger kan worden aangegeven wat precies moet worden verstaan onder 'redelijke
eisen van welstand' dan wanneer er een ruimtelijk kwaliteitsbeleid met een grof grit aan
ten grondslag ligt. Het streven is er daarom ook op gericht om met de nota een breder
ruimtelijk kwaliteitsbeleid te ontwikkelen dan alleen op grond van de Woningwet wordt
vereist. aanvullende instrumenten kunnen met behulp van welstandscriteria worden
gespecificeerd, zoals een reclameverordening, een kapverordening, het
aanlegvergunningenstelsel en de bestemmingsplannen.
Tot slot kan het opstellen van de welstandsnota worden aangegrepen om het
welstandstoezicht in zijn geheel te stroomlijnen en te herijken. In het rapport Welstand op
een nieuwe leest wordt een pakket maatregelen voorgesteld gebaseerd op:
- het plaatsen van de welstandsbeoordeling binnen een inhoudelijk kader,
- het inrichten van mogelijkheden voor rechtszekerheidbiedend overleg;
- het verhogen van de kwaliteit van de advisering en
- het scheppen van efficiënte en transparante procedures.
Uitgangspunt is dat het welstandstoezicht zó functioneert dat men in een vroeg stadium
kan anticiperen op de welstandsbeoordeling en dat de uiteindelijke welstandstoets bij de
aanvraag van de (bouw)vergunning geen verrassingen meer oplevert. Voor kleinere
ingrepen worden daarom zo mogelijk 100% kenbare en objectieve criteria geformuleerd
die snelle afhandeling mogelijk maken. Bij de middelgrote en grote bouwaanvragen
wordt uitgegaan van vooroverleg met iemand die persoonlijk aanspreekbaar is voor een
bepaald gebied, maar met de collectieve oordeelsvorming over het uiteindelijke
welstandsadvies. Tijdens het vooroverleg moeten de verantwoordelijkheden duidelijk
zijn: het ontwerp is een zaak van de initiatiefnemer en de beoordeling is een zaak van de
commissie. Het model in Welstand op een nieuwe leest duidt op een wijziging van het
welstandstoezicht die in bijzondere situaties het overwegen waard is. Het model
combineert de waardevolle individuele begeleiding door bijvoorbeeld een
stadsbouwmeester, een supervisor of een gebiedsconsulent met de zorgvuldigheid van een
collectieve welstandsbeoordeling door onafhankelijke deskundigen. Voor de
Valkenswaardse maat zal in de dagelijkse praktijk het functioneren van de secretarisdeskundige van de commissie in de rol van consulent goed kunnen voldoen.

*****
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2
Gemeentelijk beleid

2.1.

Beleidskeuzes

Het opstellen van een welstandsnota heeft meer om het lijf dan het bewerken van de
abstracte welstandscriteria uit de Modelbouwverordening. De Woningwet vraagt om een
welstandsnota met 'zo concreet mogelijke' welstandscriteria die vooraf kunnen worden
gedifferentieerd naar gebieden en objecten. De benadering daarbij is dat die criteria
hanteerbaar zijn voor met name de deskundige ontwerper. In brede kring bestaat de
misvatting dat met de nota in de hand iedereen zou kunnen ontwerpen. Niets is minder
waar. Het is en blijft een document op uitvoerend beleidsniveau. Naast de criteria moeten
ook procedures worden ingericht die rechtszekerheid scheppen bij de interpretatie van de
welstandscriteria bij een concreet bouwplan.
Het opstellen van een welstandsnota is een zaak van nauwe samenwerking tussen de
verantwoordelijke bestuurders, betrokken burgers en organisaties en de vakinhoudelijke
deskundigen. Tijdens het proces moeten voortdurend beleidskeuzes worden gemaakt. In
het voortraject zijn reeds terugkoppelingen geweest in de vorm van het opstellen en
vaststellen van sneltoetscriteria, van een opstap tot een reclamebeleid in de vorm van
regels voor het kernwinkelgebied en het vaststellen van de gebiedsindeling met de
welstandsniveaus waarbij een doorkijk is verschaft naar de op te stellen gebiedscriteria.
Beleidskeuzes moeten verder worden gemaakt ten aanzien van de volgende vragen:
- Hoe wordt de verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders voor het
welstandsoordeel ingevuld?
- Welke taken krijgt de welstandscommissie?
- Hoe luiden de welstandscriteria?
- Hoe worden de welstandscriteria geëvalueerd, gewijzigd en aangevuld?
Deze vragen worden hieronder verder toegelicht.

2.2.

De verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders.

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de afgifte van de (bouw)vergunning ligt bij
burgemeester en wethouders. Dat betekent dat zij een eigen verantwoordelijkheid hebben
voor het welstandsoordeel en indien nodig van het advies van de welstandscommissie
kunnen afwijken. Dit zal met name het geval zijn wanneer de welstandscommissie de van
toepassing zijnde criteria naar hun oordeel niet juist heeft geïnterpreteerd of de commissie
naar hun oordeel de criteria niet juist heeft toegepast. Indien burgemeester en wethouders
afwijken motiveren zij dat in hun besluit.
Tegen het besluit tot afgifte van een bouwvergunning kan echter bezwaar en beroep
worden ingesteld. De procedure verloopt dan volgens de Algemene wet bestuursrecht.
een groot nadeel is dat er pas formeel gebruik van kan worden gemaakt na het nemen van
een besluit, dus ook pas wanneer er een ver uitgewerkt plan ligt. De nieuwe Woningwet
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voorkomt dit bezwaar door de introductie van de gefaseerde vergunningverlening. Dit
maakt het mogelijk om in een vroeger stadium op basis van een plan op hoofdlijnen een
besluit van burgemeester en wethouders te vragen over de bestemmingsplan- en
welstandsaspecten. Indien er een planologische vrijstellingsprocedure nodig is kan ook
die worden doorlopen. Aangezien juist deze aspecten meestal de gronden voor appèl
bevatten kunnen beroepsprocedures worden gevoerd zonder onnodige diepgaande
technische uitwerkingen van een plan. De maatschappelijke doelmatigheid wordt
daarmee gediend. Ook geldt als nadeel van de beroepsprocedure dat alleen de
zorgvuldigheid van de gevoerde procedure en niet de inhoudelijke kwaliteit van het
welstandsadvies wordt getoetst door de beroepsinstantie. Daarom wordt geopteerd voor
de introductie van de mogelijkheid voor een second opinion waarbij burgemeester en
wethouders in geval van twijfel een tweede welstandsadvies kunnen vragen. De
wettelijke termijnen moeten echter altijd worden gerespecteerd.
Naast het afwijken van het advies op welstandsgronden hebben burgemeester en
wethouders bovendien de mogelijkheid om bij strijd van een bouwplan met redelijke
eisen van welstand, toch de bouwvergunning te verlenen. Dat kan echter alleen als zij van
oordeel zijn dat er daarvoor zwaarwegende redenen zijn.
Burgemeester en wethouders kunnen, eventueel op advies van de welstandscommissie,
ook afwijken van de criteria zelf. Dit kan gebeuren bij plannen die weliswaar niet voldoen
aan de vastgestelde criteria maar wél aan redelijke eisen van welstand. Deze
afwijkingsmogelijkheid voorkomt dat plannen van uitzonderlijke kwaliteit of bijzondere
projecten niet gerealiseerd zouden kunnen worden vanwege strijdigheid met
welstandscriteria. Ook deze afwijkingen moeten worden gemotiveerd.
Het tot stand komen van een welstandsoordeel bij licht vergunningplichtige plannen is
een apart punt van aandacht. Bij deze plannen kúnnen burgemeester en wethouders advies
vragen aan de welstandscommissie. Gezien de korte tijd voor de lichte
vergunningprocedure streven wij ernaar om de licht vergunningplichtige plannen zoveel
mogelijk via een sneltoets door een gemandateerde ambtenaar te laten beoordelen.

2.3.

De taken en werkwijze van de welstandscommissie.

De gemeente is verplicht om voorschriften vast te stellen omtrent de samenstelling, de
inrichting en de werkwijze van de welstandscommissie. Daarbij zijn enkele zaken
wettelijk vastgelegd zoals de openbaarheid van de vergaderingen van de
welstandscommissie en de maximale benoemingstermijn van vier jaar voor de leden van
de commissie. Het ligt voor de hand om ook in de welstandsnota aandacht te besteden aan
de taken en de profilering van de leden van de welstandscommissie omdat dit onderdeel
uitmaakt van het totale beleid op het terrein van de welstand.
Hoewel de wet de mogelijkheid biedt dat ook niet-deskundigen zitting hebben in de
commissie wordt daar niet voor geopteerd. De objectiviteit wordt er doorgaans niet mee
gediend. Tot de deskundigheid wordt immers ook het vermogen gerekend om bij de
opinievorming afstand te nemen van persoonlijke smaak en voorkeur. Het democratisch
gehalte van de besluitvorming wordt voldoende vergroot door het formuleren van beleid
door de gemeenteraad.
De wettelijke taak van de welstandscommissie is het uitbrengen van advies over aan haar
voorgelegde vergunningplichtige plannen en het opstellen van een jaarverslag. Daarnaast
kunnen andere taken aan de commissie worden toebedeeld, zoals de betrokkenheid bij het
ontwikkelen en implementeren van een integraal beleid ten aanzien van de ruimtelijke
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kwaliteit. Bijzondere aandacht geldt ook het vrijwillig vooroverleg. Dit kan de openheid
van de welstandsprocedure zeer bevorderen, mits de status duidelijk is, er verslag wordt
gemaakt en de rechtszekerheid van de planindiener wordt gewaarborgd. Bij het opstellen
van welstandsbeleid moet worden vastgesteld welke vormen van overleg gewenst zijn en
welk overleg openbaar is.
Het beoordelen van bouwplannen en het goed verwoorden van het welstandsadvies is een
specifieke deskundigheid. Het vaststellen van een profiel voor de commissieleden is een
belangrijk onderdeel van de politieke besluitvorming

2.4.

Wettelijke basis van het welstandsadvies

Artikel 12 van de Ww 2002 luidt: “Het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk of
standplaats, zowel op zichzelf als in verband met de omgeving of de te verwachten
ontwikkeling daarvan, mogen niet in strijd zijn met redelijke eisen van welstand,
beoordeeld naar de criteria, bedoeld in art. 12a, eerste lid, onderdeel a.”
“Uiterlijk en plaatsing”
Er dient niet alleen te worden gekeken naar de vormgeving van het object, maar ook naar
de situering: Staat het op logische wijze op het kavel gesitueerd? Past de plaatsing van het
object in deze omgeving of in de ontwikkeling van die omgeving?
“Bouwwerk of standplaats”
Bij woonwagens is geen sprake van een bouwwerk in de zin van de woningwet. Toch is
het plaatsen van een woonwagen van invloed op de welstand. De situering en de
inrichting van de standplaats vallen door deze formulering toch binnen de reikwijdte van
het welstandsadvies.
“Op zichzelf, in verband met de omgeving en de te verwachten ontwikkeling daarvan”
De kern van welstandszorg ligt in het feit dat bouwen een maatschappelijke daad is, die
het leven van anderen, de leef- en werkomgeving, beïnvloedt. Het particuliere belang
kruist in Nederland vrijwel altijd het algemene of maatschappelijke belang. Elke burger
mag van de overheid verwachten dat zij een zorgvuldige afweging van belangen maakt
bij het verlenen van vergunningen. Het is in het algemeen belang dat onze leef- en
werkomgeving een verzorgd en samenhangend karakter vertoont.
Vandaar dat de welstandsadvisering zich niet kan beperken tot de verschijningsvorm van
het bouwwerk op zich, maar ook de relatie van dat bouwwerk met zijn omgeving dient te
onderzoeken.
De invloed van bouwen op de omgeving is bovendien vrijwel altijd van lange duur. Het is
daarom ook belangrijk een inschatting te maken van de te verwachten ontwikkelingen
van de omgeving. Ook de samenhang van verschillende bouwplannen onderling moet
kunnen worden beoordeeld. Deze plannen vormen immers elkaars toekomstige
omgeving.
“redelijke eisen van welstand”
Met “redelijk” bedoelt de wetgever aan te geven dat plannen getoetst worden op eisen die
men redelijkerwijs mag verwachten. Redelijk is dus geen absoluut begrip en heeft niet de
betekenis van “gemiddeld”. Het is afhankelijk van de omgeving en de te verwachten
ontwikkeling daarvan, of de eisen hoog, gemiddeld of laag zullen zijn. Zoals ook
verderop in tekst zal worden uitgelegd kan van een plan dat zich onderscheidt van zijn
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omgeving in redelijkheid verwacht worden dat het aan hoge architectonische en
stedenbouwkundige eisen voldoet. Het ambitieniveau wordt door de ontwikkelaars van
het bouwplan zelf immers al hoog gelegd.
“beoordeeld naar de criteria, bedoeld in art. 12a, eerste lid, onderdeel a”
Deze zinsnede is toegevoegd aan de oorspronkelijke wetstekst, en vormt de basis voor
deze welstandsnota. Gemeenten worden hiermee verplicht de criteria voor de
welstandsadvisering vast te leggen in een gemeentelijke beleidsnota. Artikel 12 a, lid 1,
onderdeel a luidt immers:
“De gemeenteraad stelt een welstandsnota vast inhoudende beleidsregels waarin in ieder
geval de criteria zijn opgenomen die burgemeester en wethouders toepassen bij hun
beoordeling of het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk of standplaats, waarop de
aanvraag om bouwvergunning betrekking heeft, in strijd is met redelijke eisen van
welstand.”

2.5.

Een samenhangend stelsel van criteria

Het opstellen van welstandscriteria is een voortdurende zoektocht naar de balans tussen
zekerheid en flexibiliteit, tussen behoud en ontwikkeling, tussen individueel en collectief
belang.
Bij de kleinere bouwplannen die meestal door burgers worden ingediend en waar vaak
geen architect aan te pas komt, zal het bieden van zekerheid vóóraf de boventoon voeren.
Bij de grotere projecten waarbij doorgaans professionele opdrachtgevers en architecten
zijn betrokken, zullen de welstandscriteria bij voorkeur juist de nodige ruimte laten.
Een gemeentelijk welstandsbeleid bevat de welstandsaspecten en de criteria waaraan
bouwplannen in die gemeente worden getoetst. In principe kan elke gemeente zijn eigen
criteria hanteren, zolang dit wordt gedragen door de gemeenteraad. Als het gaat om de
karakteristieken die de gemeente haar eigen identiteit verlenen is dat een goede zaak. Het
specifieke karakter van een gemeente is echter in het algemeen vooral regio-gebonden
(denk aan nederzettingsstructuur), en wordt voor het overige door enkele karakteristieke
gebouwen of ensembles bepaald. Een groot deel van het grondgebied omvat bebouwing
zonder specifiek plaatselijke kenmerken.
Bijzondere welstandsgebieden hebben bijzondere cultuurhistorische, landschappelijke,
stedenbouwkundige of architectonische karakteristieken. Daartoe behoren
vanzelfsprekend de van rijkswege beschermde stads- en dorpsgezichten die van algemeen
belang worden geacht wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele
samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde. Aanwijzing
gebeurt op grond van de Monumentenwet. De welstandsbeoordeling in dit soort gebieden
is gericht op het handhaven, herstellen en versterken van de ruimtelijke karakteristiek en
de samenhang van het gebied. Vergunningsvrije bouwwerken zijn in deze gebieden licht
vergunningplichtig. In Valkenswaard zijn geen van rijkswege beschermde stads- en
dorpsgezichten.
Toch zijn er ruimtelijke composities aanwezig die tegen dit licht bezien onze volle
aandacht vragen. Zonder daarin limitatief te zijn kan er daarbij worden gedacht aan:
- de Kleine Markt met aansluitende gebieden zoals het zuidelijk deel van de Karel
Mollenstraat, een deel van de Leenderweg en de Bakkerstraat;
- het meest noordelijke deel van de Maastrichterweg;

Beeldkwaliteit in het vizier

12

Welstandsnota gemeente Valkenswaard

-

de Merellaan en de Eksterlaan;
de omgeving Karel Mollenstraat Noord en de Meerstraat;
de Zeelberg;
in Dommelen de omgeving van de Kerk, de molen en de Dommelstraat;
de omgeving Pastoor Bolsiusstraat-mgr. Smetsstraat;
de kernen in Borkel en Schaft;
de Hoef;
de Achterste Brug.

Voorts bestaat het bouwen in Nederland voor een groot deel uit (standaard-)objecten:
kleine gebouwen, verbouwingen en uitbreidingen, waarvoor een maatschappelijk
geaccepteerd scala aan oplossingen en vormen is ontwikkeld, en waarvoor objectieve,
meetbare criteria op te stellen zijn. Het is dus logisch dat de welstandsnota een
samenhangend stelsel van criteria zal bevatten onderverdeeld in drie hoofdgroepen:
-

algemene criteria
gebiedscriteria
objectcriteria

De algemene criteria en de objectcriteria behandelen aspecten die niet gebiedsgebonden
zijn, de gebiedscriteria zullen van gemeente tot gemeente verschillen, en zullen
gekoppeld zijn aan specifieke gebieden binnen de gemeente.
Met het vaststellen van de criteria zal de welstandstoetsing objectiever worden. Echter
niet alle aspecten van het bouwen zijn op basis van volledig geobjectiveerde criteria
toetsen. Architectuur laat zich niet vangen in louter meetbare eigenschappen. Vandaar dat
de toetsing van bouwplannen ook in de toekomst door een onafhankelijke commissie
moet plaatsvinden.
De toetsing kan wel inzichtelijker worden door:
de algemene criteria te expliciteren: deze algemene architectonische criteria worden
toegepast in het geval een plan niet of niet volledig voldoet of kan voldoen aan de
gebiedscriteria.
de kenmerkende waarden van een gebied te omschrijven (gebiedsgerichte criteria):
met welke gebiedsgebonden aspecten moet bij de ontwikkeling van bouwplannen
rekening worden gehouden? Hoeveel vrijheid is er om daarvan af te wijken?
Een gebiedscriterium is de beschrijving van de vergelijking van het planaspect met de
maten, marges of hoedanigheid van de overeenkomstige gebiedskarakteristiek. Bij de
beoordeling wordt getoetst of het planaspect voldoet aan die vergelijking.
Ook vóór de vaststelling van de welstandsnota liet de welstandscommissie zich bij haar
advisering leiden door omgevingsfactoren. Dat gebeurde ad hoc, op basis van de kennis
van de commissie van het gebied, en de aangeleverde informatie over dat gebied in de
vorm van bestemmingsplangegevens, situatietekeningen, straatwandtekeningen, foto’s
van de bestaande bebouwing en de omringende bebouwing, luchtfoto’s e.d. Wanneer de
commissie zich geen goed beeld kon vormen van de ruimtelijke karakteristiek van de
bouwlocatie werd het plan aangehouden en werden aanvullende gegevens opgevraagd, of
werd de locatie door de commissie of een delegatie bezocht. Afhankelijk van de op deze
wijze vergaarde kennis werd het bouwplan op zich, in relatie tot de omgeving en de te
verwachten ontwikkeling ervan beoordeeld. De bovengenoemde aspecten: ruimtelijke
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kwaliteit, belang van de bebouwing voor de gemeenschap, kwetsbaarheid van de
bestaande kwaliteiten en gemeentelijke ambities bepaalden daarbij de mate van
gedetailleerdheid van de advisering, de mate van afstemming op de
omgevingskarakteristiek en de te eisen architectonische kwaliteit. Overigens is dat ook
precies waar de term “redelijk” in redelijke eisen van welstand op slaat: de eisen zijn
contextafhankelijk, waardoor ze minder streng kunnen worden wanneer het belang voor
de gemeenschap kleiner wordt. Hoewel er dus niet met expliciet omschreven niveaus
werd gewerkt, was er wel degelijk een gradatie in de advisering terug te vinden.

het ambitieniveau van de gemeente voor het specifieke gebied vast te stellen
(welstandsniveau): hoe waardevol is het gebied en hoe kwetsbaar? Wat zijn de
toekomstplannen van de gemeente met het gebied?
Het welstandsniveau is de mate waarin de aspectgroepen relevant geacht worden voor de
planbeoordeling. (zie tabel .)
De vraag op welk vergelijkbaar niveau er voorheen werd geadviseerd is niet zo eenvoudig
te beantwoorden. Desondanks kan worden gesteld dat vergelijkenderwijs bouwplannen
van enige omvang (een woonhuis of groter) meestal op niveau 2 en soms op niveau 1
beoordeeld werden, afhankelijk van de waarde van de omgeving.
standaardregels (objectcriteria) op te stellen voor veel voorkomende, kleine
plannen: de aanvrager kan zich zo vooraf duidelijkheid verschaffen over de haalbaarheid
van zijn plan. Dit is feitelijk een formalisering en uniformering van een bestaande
praktijk bij veel welstandscommissies.
een excessenregeling te formuleren die criteria bevat die te maken hebben met de
aanschrijvingsmogelijkheid van B en W indien een bouwwerk in ernstige mate in strijd is
met redelijke eisen van welstand ( Ww 2002 art 19 ).
Samenhang van de criteria
Bouwaanvragen in een bepaald gebied worden met behulp van de beschreven
gebiedskarakteristiek of de beeldkwaliteitseisen en op basis van het vastgestelde niveau
beoordeeld.
Voor de beoordeling van standaardbouwopgaven en kleine bouwwerken in dit gebied
wordt gebruik gemaakt van de Objectbibliotheek (zie hoofdstuk 6. object criteria) en het
vastgestelde niveau.
Bouwwerken die niet met de gebiedscriteria en de objectcriteria te adviseren zijn omdat
zij daarvan zowel functioneel als morfologisch te veel afwijken worden beoordeeld aan
de hand van de algemene welstandscriteria (zie hoofdstuk 4). Het gaat dan immers om de
vraag of dit te realiseren bouwwerk door zijn bijzondere verschijningsvorm een bijdrage
levert aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving.

Welstandsniveaus
Na de inventarisatie van de ruimtelijk-morfologisch samenhangende gebieden en een
globale waardebepaling is voor alle gebieden een ruimtelijk ambitieniveau vastgesteld.
Dit ambitieniveau bepaalt de aard en de intensiteit waarmee de bouwplannen aan de
diverse criteria zullen worden getoetst. Afhankelijk van de waarde en gevoeligheid van
het gebied en de betekenis voor het aanzien van de openbare ruimte kan voor dat gebied
een hoog (niveau 1), normaal (niveau 2 ), laag (niveau 3) welstandsniveau vastgesteld
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worden. Afhankelijk van het niveau worden de beoordelingsaspecten streng, kritisch,
licht of niet gehanteerd.
In het algemeen geldt: Hoe waardevoller de gebiedskarakteristiek, hoe hoger het
welstandsniveau.
Niveau 1
In de eerste plaats zijn die gebieden aangewezen die van cruciale betekenis zijn voor het
totaalbeeld van de kernen en het landschap. Verder is niveau 1 toegekend aan gebieden
met hoge cultuurhistorische, architectonische, landschappelijke of stedenbouwkundige
waarde. In een beschermd dorpsgezicht met niveau 1 zal de welstandscommissie op meer
beoordelingsaspecten adviseren en de criteria bij deze beoordelingsaspecten ook
nauwgezetter toepassen. Voor individuele monumenten en de directe belendingen wordt
altijd niveau 1 gehanteerd, ongeacht het niveau van het gebied waarin ze liggen.
Bij nieuw te ontwikkelen gebieden is een bijzondere karakteristiek gewenst. Het
gedachtegoed van de Nota Belvedere vormt daarbij het uitgangspunt. Voor deze gebieden
ontwikkelt de gemeente een ruimtelijk kwaliteitsbeleid gericht op behoud, herstel of
verbetering van waardevolle elementen en structuren. In geval van nieuwe
ontwikkelingen voert de gemeente een actief stedenbouwkundig en/of landschapsbeleid.
Hier toetst de welstandsbeoordeling of de stedenbouwkundige kwaliteitsdoelstellingen
worden gerealiseerd.

Niveau 2
Onder dit niveau vallen de gebieden die om een zorgvuldige afstemming vragen van
nieuwe bouwkundige ingrepen. Niveau 2 is van toepassing op de meeste coherente woonwerk- en leefomgevingen. In de gemeente kunnen we globaal de volgende gebieden
onderscheiden die onder niveau 2 vallen:
-

Buurt- en ontsluitingswegen
Dorps- en stadsranden
Waardevolle woonbuurten
Bedrijventerreinen op prominente locaties
buitengebied

Niveau 3
Niveau 3 geldt in principe alleen voor gebieden met een beperkte betekenis voor het
openbare ruimte, zoals industrieterreinen, of gebieden waar zeer bewust gekozen is voor
een grote mate van vrijheid. Deze gebieden kunnen afwijkingen van de bestaande
ruimtelijke structuur (voor zover aanwezig) zonder al te veel problemen verdragen. Er zal
bij de welstandstoetsing niet gedetailleerd op architectonische kwaliteiten worden
beoordeeld.
Onder dit niveau vallen de volgende gebiedssoorten:
-
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Niveau 4
In gebieden met niveau 4 worden plannen niet getoetst aan redelijke eisen van welstand.
Wel geldt hier de excessenregeling (zie hoofdstuk 5: excessenregeling). Niveau 4 kan
gelden voor sommige niet-openbaar toegankelijke gebieden, zoals kazerneterreinen, of
voor een nieuw te ontwikkelen gebied waarin, bij wijze van experiment, geen
beperkingen worden gesteld aan onderlinge afstemming en architectonische vormgeving.
Bouwplannen worden in deze gebieden overigens wel aan alle andere voorschriften
getoetst, zoals het bouwbesluit en het bestemmingsplan, waarin zaken als rooilijnen,
goot- en nokhoogte kunnen worden vastgelegd.
Het volledig loslaten van een welstandsbeoordeling heeft echter ook als nadeel dat elke
vorm van bescherming van belangen van derden, op het vlak van de welstand tenminste,
niet tot de verantwoordelijkheid van de gemeente wordt gerekend. In Valkenswaard
wordt die bescherming echter van zo evident belang geacht dat wordt afgezien van het
volledig welstandsvrij maken van gebieden.

Toepassing van de welstandsniveaus
Om de niveaus in praktijk te kunnen toepassen is het noodzakelijk de welstandsniveaus te
koppelen aan de beoordelingsaspecten. In het hierna volgende is een schematisch
overzicht gegeven van alle beoordelingaspecten. In een tabel zijn deze elementen afgezet
tegen de welstandsniveaus. Hieruit valt af te leiden welke aspecten bij welk niveau
kritisch, normaal, licht of in het geheel niet getoetst worden aan de bij 3.4 vermelde
criteria.
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Tabel welstandsniveaus

aspectgroepen

niveau 1
hoog

niveau 2
normaal

niveau 3

laag

niveau 4
vrij

plaatsing / situering
massavorm

A hoofdaspecten

gevelopbouw

materiaal (hoofdvlakken)
kleur (hoofdvlakken)
compositie massaonderdelen

B deelaspecten

gevelindeling
vormgeving gevelelementen

materialen (onderdelen)

C detailaspecten

kleuren (onderdelen)
detaillering (onderdelen)

streng: Alle beoordelingsaspecten van deze aspectgroep moeten voldoen aan de criteria die
onder 2.5 beschreven zijn. Afwijkingen van deze criteria zijn slechts mogelijk wanneer het
plan een overduidelijke meerwaarde voor de omgeving krijgt. Een afwijking behoeft een
zorgvuldige motivering van de welstandscommissie.
kritisch:
De meeste beoordelingsaspecten van deze aspectgroep moeten voldoen aan
de criteria die onder 2.5 beschreven zijn. Afwijkingen van deze criteria zijn mogelijk mits goed
gemotiveerd en mits er geen afbreuk aan de kwaliteit van de omgeving wordt gedaan.
licht: Enkele beoordelingsaspecten van deze aspectgroep moeten voldoen aan de criteria
die onder 2.5 beschreven zijn. Er wordt een basiskwaliteit gevraagd. Afwijkingen van deze
criteria zijn mogelijk wanneer deze in dienst staan van het plan zelf.
niet: Het plan wordt op geen enkel beoordelingsaspect van deze aspectgroep preventief
getoetst.
Alleen bij excessen kan repressief getoetst worden.
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2.6.

Beoordelingsaspecten

A hoofdaspecten
Plaatsing / situering
-

-

afstemming van de plaats van het object op de
gebiedskarakteristiek of de beeldkwaliteitseisen.
afstemming van de plaats van het object op die van de
belendingen.
overeenstemming van de plaats van het object op het kavel
met de ruimtelijk-functionele en architectonische opzet van het
object.
wanneer sprake is van meerdere bouwdelen: overeenstemming
van de situering van de bouwdelen onderling met de
ruimtelijk-functionele en architectonische opzet van het object.

Afwijkingen dienen een positieve bijdrage te leveren aan de
ruimtelijke kwaliteit van de omgeving*. Bij afwijkingen zal een
positief welstandsadvies voorzien moeten zijn van een motivatie.
Massavorm
-

afstemming van de massavorm van het object op de
gebiedskarakteristiek of de beeldkwaliteitseisen.
afstemming van de massavorm van het object op die van de
belendingen.
een evenwichtige compositie van de massavorm van het
object
wanneer sprake is van meerdere bouwdelen: een evenwichtige
en samenhangende compositie van de bouwdelen onderling

aandachtspunten:
schaal en maatverhoudingen (bijv. tussen gevelvlak en dakvlak), horizontaliteitverticaliteit, nokrichting en oriëntatie, kapvorm en dakhellingshoek, profielvorm
Afwijkingen dienen een positieve bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de
omgeving*. Bij afwijkingen zal een positief welstandsadvies voorzien moeten zijn van
een motivatie.
Gevelopbouw
-

afstemming van de gevelopbouw van het object op de
gebiedskarakteristiek of de beeldkwaliteitseisen.
afstemming van de gevelopbouw van het object op die van de
belendingen.
een evenwichtige compositie van de gevelopbouw.

aandachtspunten:
verhouding tussen verschillende gevelvlakken, open-dicht-verhouding

Afwijkingen dienen een positieve bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de
omgeving*. Bij afwijkingen zal een positief welstandsadvies voorzien moeten zijn van
een motivatie.
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Materialen en kleuren hoofdvlakken
- afstemming van de materialen en kleuren van de
hoofdvlakken op de gebiedskarakteristiek of de
beeldkwaliteitseisen.
- afstemming van de materialen en kleuren van de
hoofdvlakken op die van de belendingen.
- consistente toepassing van materialen en kleuren van de
hoofdvlakken in dienst van de architectonische expressie van
massavorm en gevelopbouw.
- evenwicht en samenhang in de materiaal- en kleurtoepassing
op zich.
Afwijkingen dienen een positieve bijdrage te leveren aan de
ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Bij afwijkingen zal een
positief welstandsadvies voorzien moeten zijn van een motivatie.
* Om te grote contrasten met bestaande omgeving te voorkomen kan er in het algemeen
slechts van een aspect tegelijk worden afgeweken. Welstandshalve kunnen er, bij een van
de gebiedskarakteristiek of de beeldkwaliteitseisen afwijkend bouwplan, nadere eisen
gesteld worden t.a.v. situering, voor zover passend binnen het bestemmingsplan.
B Deelaspecten
Compositie massa-onderdelen (geledingen)
- afstemming van de compositie van de massa-onderdelen op de
gebiedskarakteristiek of de beeldkwaliteitseisen.
- afstemming van de compositie van de massa-onderdelen op de
belendingen.
- evenwichtige verhouding van massa-onderdelen tot de
hoofdmassavorm(en)
- evenwicht en samenhang in de compositie van de massaonderdelen op zich
aandachtspunten:
structurele verwantschap (kenmerkende massaverhoudingen en hiërarchie), schaal en
maat
Gevelindeling
-

afstemming van de gevelindeling op de gebiedskarakteristiek
of de beeldkwaliteitseisen.
afstemming van de gevelindeling op de belendingen.
evenwicht en samenhang in de gevelindeling op zich

aandachtspunten:
plaatsing gevelelementen in het vlak, open-dicht verhouding, verticaliteit - horizontaliteit
hiërarchische verhoudingen tussen gevelelementen onderling
Vormgeving gevelelementen
- afstemming van de vormgeving van de gevelelementen op de
gebiedskarakteristiek of de beeldkwaliteitseisen.
- afstemming van de vormgeving van de gevelelementen op de
belendingen.
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-

vormgeving van de gevelelementen in dienst van de
architectonische expressie van het gevelvlak
evenwicht en samenhang in de vormgeving van de
gevelelementen op zich

C Detailaspecten
Materialen onderdelen
-

afstemming van de materiaalkeuze voor onderdelen op de
gebiedskarakteristiek of de beeldkwaliteitseisen.
afstemming van de materiaalkeuze voor onderdelen op die van
de belendingen.
consistente materiaalkeuze voor onderdelen in dienst van de
architectonische expressie van het object
evenwicht en samenhang in de materiaalkeuze voor
onderdelen op zich.

Kleuren onderdelen
-

Detaillering onderdelen
-

2.8.

afstemming van de kleurkeuze voor onderdelen op de
gebiedskarakteristiek of de beeldkwaliteitseisen.
afstemming van de kleurkeuze voor onderdelen op die van de
belendingen.
consistente kleurkeuze voor onderdelen in dienst van de
architectonische expressie van het object
evenwicht en samenhang in de kleurkeuze voor onderdelen op
zich.

afstemming van de detaillering van onderdelen op de
gebiedskarakteristiek of de beeldkwaliteitseisen.
afstemming van de detaillering van onderdelen op die van de
belendingen.
consistente detaillering van onderdelen in dienst van de
architectonische expressie van het object
evenwicht en samenhang in de detaillering van onderdelen op
zich.

Monumenten en welstandscriteria

Voor bouwplannen op, aan of nabij monumenten vormt de redengevende beschrijving
van het monument het welstandscriterium. Alle monumenten worden vermeld in de
gebiedsbeschrijving. Monumenten vormen niet zelden een uitzondering in hun omgeving.
Ze hebben vaak specifieke vorm- en stijlkenmerken, die afwijken van de
gebiedskarakteristiek.

Beschermde stads- en dorpsgezichten zullen meestal al als een apart gebied zijn
beschreven en onder het hoogste welstandsniveau vallen. Voor deze gebieden zal
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de redengevende beschrijving meestal als basis voor het opstellen van de
gebiedsgerichte criteria zijn gehanteerd.

2.5.

Evaluatie, wijziging en aanvulling van de welstandscriteria.

Burgemeester en wethouders hebben volgens de Woningwet de plicht om jaarlijks aan de
gemeenteraad te rapporteren hoe zij uitvoering hebben gegeven aan het
welstandstoezicht. De welstandscommissie is eveneens verplicht een jaarverslag op te
stellen over de advisering. Aan de hand van deze rapportages zal de gemeenteraad het
beleid kunnen evalueren en zo nodig bijstellen.
Bij nieuwe, grotere (her)ontwikkelingsgebieden of projecten zullen de welstandscriteria
worden verwoord in andere plandocumenten zoals een stedenbouwkundig programma
van eisen, een beeldkwaliteitsplan of een beschrijving in hoofdlijnen bij een
bestemmingsplan. Om rechtsgeldig te zijn zullen deze criteria tussentijds moeten worden
toegevoegd aan de welstandsnota. een welstandsbeleid voor het hele grondgebied van de
gemeente mag geen belemmering vormen voor de ruimtelijke dynamiek. Om het
dynamische karakter van de welstandsnota te onderstrepen is deze opgebouwd in een
structuur bestaande uit een hoofddocument waaraan een reeks van
uitwerkingsdocumenten is toegevoegd. Zo ontstaat eveneens een structuur die de
samenhang onderstreept van het totale gemeentelijke beleid ten aanzien van de
beeldkwaliteit. Juridisch kunnen zo verschillende onderdelen van beleid ook op vanuit
verschillende vormen van wet- en regelgeving worden aangestuurd en gewijzigd of
aangepast.
Met de welstandsnota is niet alles voorzien en ondervangen. De welstandscriteria zijn
vooral bedoeld als vangnet om ongewenste wantoestanden en gebrek aan kwaliteit op
expliciete gronden te kunnen afwijzen. Bouwplannen die in afwijking van de
welstandscriteria onvoorziene nieuwe kwaliteiten toevoegen aan de gebouwde omgeving
kunnen uiteraard ook voldoen aan redelijke eisen van welstand. In zo'n geval kan de
welstandscommissie dit expliciet en gemotiveerd vermelden in het welstandsadvies,
waarna het college van burgemeester en wethouders een besluit kan nemen over de
afgifte van de bouwvergunning.

2.9.
Samenvatting en systematiek van het welstandsbeleid op basis van de
Woningwet.
Bij het opstellen van welstandscriteria kan in grote lijnen een driedeling worden
aangebracht die gebaseerd is op de aard van de ingrepen:
- veel voorkomende aanpassingen en veranderingen van en bij bestaande bouwwerken;
- kleine en middelgrote projecten die zich voegen binnen de bestaande ruimtelijke
structuur;
- de grotere (her)ontwikkelingsprojecten die dieper ingrijpen in, of taal afwijken van de
bestaande ruimtelijke structuur.
Het accent in de welstandsnota ligt op het geven van welstandscriteria voor de veel
voorkomende kleine bouwplannen en de kleine en middelgrote projecten die zich voegen
in de bestaande ruimtelijke structuur. De welstandscriteria voor deze ingrepen zijn
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gebaseerd op de ruimtelijke kwaliteit zoals die in de bestaande situatie wordt aangetroffen
en op uitgangspunten van duurzaamheid en vakmanschap. Voor de kleine veel
voorkomende bouwplannen. Veelal kunnen deze ingrepen worden getoetst aan een vooraf
vastgesteld pakket van vormen en uitvoeringen, de zogenaamde sneltoetscriteria. Voldoet
een plan daar niet aan, dan zal een specifiek welstandsadvies moeten worden
ingewonnen.
De welstandscriteria bij de grotere ontwikkelingsprojecten hebben in principe een
tijdelijk karakter. Zolang de ontwikkeling duurt worden specifieke welstandcriteria
gebruikt, die het beste per project kunnen worden opgesteld in het kader van de
stedenbouwkundige planvoorbereiding en vervolgens door de gemeenteraad moeten
worden vastgesteld.
Is de ontwikkelingsfase afgerond dan kunnen reguliere welstandscriteria gericht op het
beheer van het gebied worden vastgesteld.
In het volgende schema is de systematiek van het welstandsbeleid uiteengezet.

Hoofddoel van het
welstandsbeleid:

Criteria:

Kleine, veel voorkomende
bouwplannen (meestal
veranderingen en
aanpassingen van en bij
bestaande bouwwerken)
Niet storend

Samenhang met de
omgeving (wat een
eigentijdse vormgeving
zeker niet uitsluit).

Vooral gebiedsgericht:
Per gebied wordt een
beoordelingskader
opgenomen in de
welstandsnota.
een beoordelingskader
bestaat uit een stelsel van
samenhangende criteria
betreffende de
stedenbouwkundige en
architectonische inpassing
van een bouwwerk in een
gebied dat samenhang
vertoont op grond van zijn
ruimtelijke
verschijningsvorm
Criteria vooral werkbaar
Burgers, ondernemers,
Incidentele en professionele
voor:
aannemers en tekenaars.
opdrachtgevers en hun
architecten.
Sneltoets door
Advies van de
Welstandsoordeel van
burgemeester en wethouders gemandateerde ambtenaar
welstandscommissie,
eventueel na planbegeleiding
na:
dan wel lid van de
welstandscommissie.
door een supervisor.
Advies van de
Bijzondere situaties:
Advies van de
welstandscommissie.
welstandscommissie.
Beoordeling aan de hand van Beoordeling aan de hand van
de gebiedsgerichte en de
de algemene
algemene welstandscriteria. welstandscriteria.
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Vooral objectgericht:
Per type object worden zo
mogelijk 100% kenbare en
objectieve welstandscriteria
vastgesteld die aangeven
wanneer de ingreep 'in ieder
geval' voldoet aan redelijke
eisen van welstand,
eventueel gekoppeld aan het
gebied waarin het object ligt.

Kleine en middelgrote
projecten die zich voegen
binnen de bestaande
ruimtelijke structuur.
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Grotere
(her)ontwikkelingsprojecten
waarvoor een nieuwe
ruimtelijke structuur wordt
ontworpen.
'Doorgeven' van
stedenbouwkundige
kwaliteitsdoelstellingen naar
architectonisch
ontwerpproces.
Beoordelingskaders worden
per ontwikkelingsproject
opgesteld in het kader van de
stedenbouwkundige
planvoorbereiding, dus
bijvoorbeeld gekoppeld aan
het Stedenbouwkundig
Programma Van Eisen
(SPVE) en eventueel
gekoppeld aan het gebied
waarin het project ligt.

Professionele opdrachtgevers
en hun architecten.
Advies van de
welstandscommissie,
eventueel na planbegeleiding
door een supervisor.
Advies van de
welstandscommissie.
Beoordeling aan de hand van
de algemene
welstandscriteria.
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3
Beleidsregels betreffende beleidsbepaling,
participanten en procedures

3.1.

Beginsel

De nieuwe Woningwet 2001 geeft enkele kaders waarbinnen het welstandstoezicht dient
plaats te vinden. een van die kaders is de verplichting tot het opstellen van een
welstandsnota die de grondslag vormt voor het gemeentelijk beleid. Aangezien de
welstandsnota tot doel heeft het welstandsbeleid inzichtelijk, openbaar, transparant en
bespreekbaar te maken is het wenselijk de regelgeving t.a.v. het welstandstoezicht
openbaar te maken in een welstandsnota en te plaatsen in een begrijpelijke context.
In veruit de meeste gevallen komen mensen via de bouwvergunningsaanvraag of in het
voortraject daarvan met welstand in aanraking. Met de nieuwe Woningwet 2001 is ook de
bouwvergunningsprocedure voor een gedeelte veranderd. In de nieuwe Woningwet 2001
bestaan alleen nog vergunningsvrije en vergunningsplichtige bouwwerken. De
vergunningsplichtige bouwwerken heeft men in de wet vervolgens onderverdeeld in lichtvergunningsplichtige en regulier-vergunningsplichtige bouwwerken.
Per Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is een lijst opgesteld van
bouwvergunningsvrije bouwwerken en bouwwerkzaamheden waarvoor een lichte
bouwvergunningsprocedure gaat gelden. Bouwvergunningsaanvragen voor bouwwerken
die niet behoren tot de categorie bouwvergunningsvrije of licht-vergunningsplichtige
bouwwerken vallen onder de reguliere bouwvergunningsprocedure. De afhandeling van
de bouwaanvraag bij reguliere vergunningsplicht duurt maximaal 12 weken met de
mogelijkheid tot verdaging van ten hoogste nog eens 6 weken.
Voor geklasseerde monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten geldt dat er
nooit vergunningsvrij mag worden gebouwd. In voorkomende gevallen dient ook een
monumentenvergunning te zijn verleend alvorens op een aanvraag om bouwvergunning
mag worden beschikt.
De reguliere bouwvergunning kan op verzoek (aanvraag) ook in twee fases worden
verleend. Met name is dit van belang bij grote werken en voor werken waarbij sprake is
van een vrijstellingsprocedure. Tot de eerste fase behoren de toetsing aan de
stedenbouwkundige regelgeving, met name het bestemmingsplan en de toetsing aan
redelijke eisen van welstand.
Bij de lichte procedure mag de afhandeling maximaal 6 weken duren. Bij overschrijding
van de termijnen wordt een vergunning van rechtswege verleend. Het betreffen hier
kleine, veel voorkomende bouwwerken zoals dakkapellen, aan- en uitbouwen,
bijgebouwen en dergelijke.
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In deze nota wordt het welstandsbeleid van de gemeente Valkenswaard uiteengezet.
Het welstandsbeleid is geformuleerd vanuit de overtuiging dat de lokale overheid het
publieke belang van een aantrekkelijke gebouwde omgeving dient te behartigen. De
overheid grijpt met welstandstoezicht in, in de individuele vrijheid van burgers en
ondernemers omdat de verschijningsvorm van een gebouw of bouwwerk geen zaak is van
een individu alleen. Een bouwwerk maakt deel uit van de publieke ruimte, de
voorbijganger wordt ermee geconfronteerd of hij wil of niet. Niet alleen geldt dat voor
bouwwerken in engere zin, maar dat geldt voor alles wat het beeld bepaalt, dus ook
utilitaire werken, straatmeubilair en zeker ook reclame-uitingen die niet meer uit ons
leven zijn weg te denken. Een aantrekkelijke, goed verzorgde omgeving verhoogd de
waarde van het onroerend goed en versterkt het vestigingsklimaat. Het welstandstoezicht
moet daaraan, in alle openheid een bijdrage leveren Bij deze benadering staat de beleving
van de openbare ruimte voorop. Het gemeentelijk beleid is dan ook met name gericht op
die openbare ruimte. Daarbij kan de zogenaamde "achterkant-benadering" toch niet
geheel worden veronachtzaamd. Het is ook een publiek belang in zekere mate de
beeldkwaliteit te bewaken van binnenterreinen tegen de achtergrond van
rechtsbescherming van derden. In dit kader moet ook worden gewezen op de sociale en
maatschappelijke effecten die uitgaan van verpaupering van binnengebieden.
Alle vergunningplichtige bouwplannen dienen te worden getoetst aan het
bestemmingsplan, de bouwverordening, het bouwbesluit en aan redelijke eisen van
welstand. Bij de lichte bouwvergunningsprocedure hebben burgemeester en wethouders
de mogelijkheid om zelf te toetsen aan redelijke eisen van welstand zonder advies te
vragen aan de welstandscommissie. Het gemeentebestuur heeft daartoe ambtelijk
mandaat verstrekt met verwijzing naar de zogenaamde sneltoetscriteria. Wanneer een
bouwplan niet aan de sneltoetscriteria voldoet of wanneer er sprake is van een bijzondere
situatie, waarbij twijfel bestaat over de toepasbaarheid van deze criteria, kan het
bouwplan alsnog aan de welstandscommissie worden voorgelegd. De
welstandscommissie zal in deze gevallen met inachtneming van de gestelde
sneltoetscriteria en met onder andere de gebiedsgerichte of de algemene welstandscriteria
beoordelen of het bouwplan voldoet redelijke eisen van welstand.
Het doel van het welstandsbeleid is een effectief, ambitiegericht, controleerbaar en
klantgericht welstandstoezicht in te richten. Opdrachtgevers en architecten kunnen in een
vroeg stadium informeren welke welstandscriteria van toepassing zijn. Voor kleine
veranderingen en aanpassingen van bestaande gebouwen zijn welstandscriteria
opgenomen die een sneltoets mogelijk maken. Voor grotere bouwplannen kan
desgewenst vooroverleg plaatsvinden over de betekenis, strekking en toepassing van de
welstandscriteria voor het concrete plan. Dergelijke plannen worden immers altijd
beoordeeld in hun eigen context.
De welstandsnota voorziet niet in welstandscriteria voor (her)ontwikkelingsprojecten
waarbij sprake is van een nieuwe ruimtelijke structuur. Voor dergelijke projecten worden
de welstandscriteria vastgesteld in het kader van de stedenbouwkundige
planvoorbereiding.
De welstandscriteria in deze nota vormen een vangnet en dienen om bouwplannen zo veel
mogelijk te laten voldoen aan de beoogde kwaliteit. Goede opdrachtgevers en ontwerpers
gebruiken ze echter als opstapje naar betere plannen en om een discussie te voeren over
de schoonheid van het gebouw in zijn context. Ook voor de gemeente ligt hier een
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verantwoordelijkheid. Zij kan immers naast bewaking van ondergrenzen ook een actief en
stimulerend beleid voeren op het vlak van de beeldkwaliteit.
Regels hebben altijd een zeker uniform karakter. Zeker op dit gebied mogen zij ondanks
alle goede bedoelingen niet absoluut dwingend, niet verstikkend en initiatiefdodend
werken. Zij moeten nadrukkelijk een toegevoegde waarde dienen. Het is daarom dat bij
onverwachte plannen van uitzonderlijke aard en kwaliteit het kan voorkomen dat de
criteria ontoereikend zijn. In zo'n geval kunnen burgemeester en wethouders, eventueel
na advies van de welstandscommissie, gemotiveerd afwijken van de criteria. Met andere
woorden: de criteria in deze welstandsnota gelden tenzij er sprake is van een bijzondere
situatie en er gerede twijfel mag bestaan aan de toepasbaarheid ervan.

3.2.

Vaststelling, wijziging en evaluatie van de welstandsnota.

Tot dusverre werd ook in Valkenswaard een welstandsbeleid gevoerd op basis van de
verplichting daartoe in de Woningwet. Voor de uitvoering daarvan is Valkenswaard,
zoals de meeste kleinere gemeenten, al tientallen jaren deelnemer in de
gemeenschappelijke regeling die de formele basis vormt voor het bestaan van
Welstandszorg Noord-Brabant in 's-Hertogenbosch.
Het toetsen van de plannen vindt plaats door een commissie die bestaat uit een voorzitter
die meestal een bestuurlijke achtergrond heeft, een secretaris-deskundige van
Welstandszorg Noord-Brabant en twee externe deskundige leden die meestal werkzaam
zijn (geweest) als praktiserend architect.
De advisering was doorgaans uitsluitend gebaseerd op de deskundigheid van de
commissie. In enkele gevallen is in Valkenswaard echter ook vanuit de gemeente een
actieve rol gespeeld in de beeldregie. Naast de verantwoordelijkheid voor het
stedenbouwkundig plan werd daarbij ook architectonisch richting gegeven. Met name valt
dan te denken aan projecten als De Hofnar, het Willem-II complex, de gestuurde
kleurenthematiek in de Deelshurkse Akkers en de architectonische richtlijnen in het
woongebied De Hazelaar.
Met de jongste wijziging van de Woningwet wordt een gemeentelijk beleid dat is
geformuleerd in een welstandsnota een voorwaarde voor het uitoefenen van
welstandstoezicht. Na vaststelling van de welstandsnota door de gemeenteraad kan de
welstandsbeoordeling alleen nog maar worden gebaseerd op de criteria die in die nota zijn
geformuleerd. De welstandsnota geldt als een stelsel van beleidsregels waarbinnen
burgemeester en wethouders en de welstandscommissie het welstandstoezicht moeten
uitvoeren.
In het vergunningenstelsel van de APV komen ook vergunningen voor die
welstandsaspecten kennen. Met name geldt dat op het gebied van reclamevoering. In deze
nota wordt ook daarin voorzien. Alle aspecten van gemeentelijk welstandsbeleid worden
daarmee als een samenhangend stelsel van regels onder één noemer gebracht.
Aan de hand van een jaarlijks schriftelijk verslag van burgemeester en wethouders en de
welstandscommissie zal de welstandsnota worden geëvalueerd en zonodig aangepast.
Naast deze reguliere aanpassingen kunnen tussentijds aanvullingen op de welstandsnota
worden vastgesteld in de vorm van concrete welstandscriteria voor bepaalde
(her)ontwikkelingsprojecten. Voor dergelijke aanvullingen geldt dat de inspraak wordt
gekoppeld aan de reguliere inspraakregeling bij de stedenbouwkundige
planvoorbereiding.
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3.3.

Het welstandsoordeel.

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de afgifte van een bouwvergunning ligt bij
burgemeester en wethouders. Zij hebben een eigen verantwoordelijkheid voor het
welstandsoordeel dat tot stand komt aan de hand van de in de welstandsnota opgenomen
criteria.
In de volgende gevallen vragen burgemeester en wethouders daarbij advies aan de
welstandscommissie:
- Regulier vergunningsplichtige bouwwerken;
- Licht vergunningsplichtige bouwwerken. De aanvraag wordt ambtelijk getoetst aan
de objectgerichte criteria. Voldoet het plan daaraan niet of in geval van twijfel, dan
wordt het plan ter advisering aan de welstandscommissie of haar gemandateerde
secretaris-deskundige voorgelegd.
Indien een plan niet blijkt te voldoen aan de welstandscriteria dan wordt de aanvrager
daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld. Is er sprake van een principeverzoek, dus als er
geen formele aanvraag aan ten grondslag ligt, ook dan wordt de aanvrager schriftelijk op
de hoogte gebracht van het welstandsadvies.
Burgemeester en wethouders volgen het advies van de welstandscommissie tenzij zij van
mening zijn dat de welstandscommissie de van toepassing zijnde criteria naar hun oordeel
niet juist heeft geïnterpreteerd of de commissie naar hun oordeel niet de juiste criteria
heeft toegepast.
Burgemeester en wethouders kunnen, indien zij dat wenselijk achten, een second opinion
inwinnen bij een andere commissie.
Indien burgemeester en wethouders afwijken van het welstandsadvies wordt dit in de
beslissing op de aanvraag gemotiveerd.
Burgemeester en wethouders hebben de mogelijkheid om bij strijd van een bouwplan met
redelijke eisen van welstand, toch de bouwvergunning verlenen indien zij van oordeel
zijn dat daarvoor zwaarwegende redenen zijn, bijvoorbeeld van economische of
maatschappelijke aard. Deze afwijking wordt in de beslissing op de aanvraag van de
bouwvergunning gemotiveerd.
Burgemeester en wethouders kunnen, eventueel op advies van de welstandscommissie,
afwijken van de welstandscriteria zelf. Dit kan gebeuren bij plannen die niet voldoen aan
de vastgestelde criteria zelf, maar wél aan redelijke eisen van welstand. Deze afwijking
wordt in de beslissing op de aanvraag van de bouwvergunning gemotiveerd.
Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks een verslag op voor de gemeenteraad van de
wijze waarop zij met hun verantwoordelijkheid voor het uitoefenen van het
welstandstoezicht zijn omgegaan.
Tegen elke beslissing op de aanvraag van de bouwvergunning kunnen belanghebbenden
volgens de daarvoor wettelijk vastgestelde regels en procedures bezwaar aantekenen.
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3.4.

Het welstandsadvies

Het advies van de welstandscommissie geeft aan of 'het uiterlijk en de plaatsing van een
bouwwerk of een standplaats, zowel op zichzelf als in verband met de omgeving of de te
verwachten ontwikkeling daarvan', niet in strijd is met redelijke eisen van welstand, dit te
beoordelen aan de hand van de criteria zoals opgenomen in de welstandsnota.
Een welstandsadvies kan de volgende uitkomsten hebben:
-

-

-

-

-

Het plan wordt aangehouden. Indien de commissie meent het plan niet te kunnen
adviseren omdat zij meer informatie nodig acht en/of van mening is dat een
toelichting van de zijde van de ontwerper noodzakelijk is. In dat geval motiveert de
commissie schriftelijk de aanhouding en geeft zij aan welke aanvulling(en) zij
noodzakelijk acht. Indien de wettelijke termijn waarbinnen een besluit op de
aanvraag bouwvergunning moet worden genomen dwingt tot het nemen van een
besluit zal de vergunning in principe worden geweigerd, tenzij met het stellen van
nadere voorwaarden aan de vergunning kan worden volstaan.
Het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand. De commissie kan eventueel
daarbij suggesties doen die naar haar oordeel het plan zouden kunnen verbeteren.
Deze suggesties blijven echter buiten de formele wettelijke toetsing. Zij worden aan
de aanvrager schriftelijk medegedeeld met de toevoeging dat zij facultatief zijn.
Indien de aanvrager de suggesties overneemt en aanpast wordt het plan niet meer
opnieuw ter advisering voorgelegd. In het geval de aanvrager de suggesties slechts
ten dele overneemt kunnen burgemeester en wethouders het plan opnieuw ter
advisering voorleggen.
Het plan voldoet in principe. Dit zal met name het geval kunnen zijn bij globale
plannen die in een vroeg stadium ter advisering worden voorgelegd. Nadat het plan
verder is uitgewerkt, eventueel met suggesties van de commissie, wordt het plan ter
definitieve advisering voorgelegd aan de welstandscommissie.
Het plan voldoet niet, maar het zal wel kunnen voldoen als het wordt aangepast
volgens één of meerdere concrete aanwijzingen van de commissie. In zo'n geval
spreken we ook wel van een "akkoord, mits". Hierbij dringt zich de vraag op in
hoeverre deze handelwijze zich verhoudt tot het verbod tot mee-ontwerpen door de
commissie. Dit zal zich mede daarom slechts kunnen voordoen bij relatief
ondergeschikte en autonoom uitvoerbare aanwijzingen. De aanvrager wordt hiervan
schriftelijk op de hoogte gesteld. De aanvrager is niet verplicht de aanwijzingen op
te volgen. Indien de aanvrager een gewijzigd plan indient conform de aanwijzingen
van de commissie, dan wordt het plan geacht te voldoen. Bij gedeeltelijke
aanpassing zal het plan opnieuw ter advisering worden voorgelegd.
Het plan voldoet niet aan redelijke eisen van welstand. De aanvrager wordt hiervan
schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte gesteld.

De commissie stelt een rapportage op van de beoordeling van een plan. Adviseert zij
negatief, dan geeft zij een duidelijke schriftelijke motivering. Deze motivering omvat een
korte omschrijving van het ingediende plan, een verwijzing naar de van toepassing zijnde
welstandscriteria en een samenvatting van de beoordeling van het plan op die punten. De
welstandscommissie beperkt zich in deze adviezen tot een beoordeling van het
voorliggende bouwplan en mag niet mee-ontwerpen. De commissie zoekt geen
oplossingen, maar geeft nauwkeurig aan waar en waarom een plan niet voldoet aan
redelijke eisen van welstand.
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3.5.

De welstandscommissie

De welstandscommissie heeft als wettelijke taak het uitbrengen van welstandsadviezen
aan burgemeester en wethouders over de aan haar voorgelegde bouwplannen in de
bouwvergunningsprocedure. (reguliere aanvragen als bedoeld in artikel 44 van de
Woningwet)
De tweede wettelijke taak is het opstellen van een jaarlijks verslag van haar
werkzaamheden. (artikel 12b lid 3 van de Woningwet 2002)
Volgens artikel 8 lid 6 van de Woningwet 2002 moet de Bouwverordening voorschriften
bevatten omtrent de samenstelling, inrichting en werkwijze van de welstandscommissie.
Ook de Bouwverordening van onze gemeente zal dienovereenkomstig worden aangepast.
Samenstelling van de grote commissie.
De commissie is als collectief deskundig en onafhankelijk. zij komt in onafhankelijkheid
tot een advies. Er bestaan geen bindingen of relaties op basis waarvan het advies over de
welstandsaspecten wordt beïnvloed. De welstandscommissie bestaat uit een bestuurlijk
voorzitter en drie stemhebbende leden. De rayonarchitect van het bureau Welstandszorg
Noord-Brabant is één van de stemhebbende leden en fungeert tevens als secretarisdeskundige van de commissie, terwijl de overige leden van buiten het bureau worden
benoemd. Behalve de rayonarchitect zijn tenminste twee commissieleden deskundig op
het terrein van architectuur, stedenbouw, monumentenzorg en aanverwante vakgebieden.
De welstandscommissie kan zich naar eigen inzicht laten bijstaan door extra deskundigen
van het bureau of daarbuiten. Afhankelijk van het type plan dat moet worden beoordeeld,
nemen de extra deskundigen deel aan de vergadering. Wanneer een van de leden van de
commissie is verhinderd wordt hij, indien mogelijk vervangen door een van de
plaatsvervangende leden.
De gemeente ziet af van de mogelijkheid om burgerleden aan de commissie toe te
voegen. Met de openbaarheid van de vergaderingen en de te hanteren criteria zijn
voldoende mogelijkheden aanwezig voor een maatschappelijke betrokkenheid.
Om redenen van doelmatigheid wordt een zogenaamde 'Kleine commissie' ingesteld.
De commissie geeft mandaat aan de kleine commissie om in de gevallen waarin de
mening van de grote commissie als bekend kan worden verondersteld adviezen over
bouwplannen uit te brengen. Plannen die afwijken van de gebiedsgerichte criteria, maar
die niettemin op zich een architectonische waarde bezitten worden in ieder geval in de
grote commissie behandeld. Dit zal ook gebeuren indien het advies van de grote
commissie vooraf door de kleine commissie niet met voldoende zekerheid is in te
schatten.
Samenstelling van de kleine commissie.
De kleine commissie wordt gevormd door twee rayonarchitecten van Welstandszorg
Noord-Brabant. De ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht legt de plannen ter advisering
voor aan de kleine commissie en geeft indien nodig een toelichting.
Secretariaat.
De rayonarchitect is secretaris-deskundige van de grote commissie. Hij draagt er zorg
voor dat de hem aangeboden grote bouwplannen op het secretariaat worden ingeboekt en
van een dossiernummer worden voorzien. De adviezen worden door een van de
rayonarchitecten ondertekend en met een van de afgestempelde tekeningen retour
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gezonden naar de gemeente. Welstandszorg Noord-Brabant geeft de uitslag van de
planbehandeling en de motivering van de adviezen alleen door aan de ambtenaar Bouwen Woningtoezicht. Aanvragers en ontwerpers worden voor de uitslag doorverwezen naar
het Bouwtoezicht.
Niet wettelijk verplichte taken.
Het college van burgemeester en wethouders kan ook een beroep doen op de
deskundigheid van de welstandscommissie om haar te adviseren inzake van ruimtelijke
beeldkwaliteit, zowel op beleids- als op planniveau. De commissie fungeert in dat geval
als extern adviseur.
De welstandscommissie krijgt de opdracht om naast de reguliere taken de volgende (niet
wettelijk verplichte) taken uit te voeren:
- De beoordeling van aanvragen voor reclames (inzake de gemeentelijke APV).
- Het onder de regie van de gemeente noodzakelijk geacht overleg voeren met
betrokkenen bij de voorbereiding van bouwplannen.
- Het desgevraagd uitbrengen van adviezen aan burgemeester en wethouders over de
welstandsaspecten van in voorbereiding zijnde structuurplannen,
bestemmingsplannen, beeldkwaliteitplannen, stedenbouwkundige plannen en
andere relevante beleidsstukken.
- Het desgevraagd adviseren over stedenbouwkundige en architectonische
ontwikkelingen die van belang zijn voor de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente.
Hierbij valt te denken aan advies over de inrichting van het openbare gebied. De
welstandscommissie zou hiervoor desgevraagd kunnen worden uitgebreid met
deskundigen op het gebied van design, landschapsarchitectuur, monumentenzorg of
openbaar kunstbezit.

Taken voorzitter.
De voorzitter van de welstandscommissie is in principe gekozen uit de kring van
gemeentebestuurders. Hij is verantwoordelijk voor het functioneren van de commissie en
de kwaliteit van de advisering. Hij let er op dat de commissie adviseert binnen de kaders
van het gemeentelijk welstandsbeleid. De voorzitter leidt de discussie en zorgt ervoor dat
alle commissieleden hun mening voldoende naar voren kunnen brengen. Hij zorgt ervoor
dat na een inhoudelijke discussie over een adviesaanvraag een voor alle aanwezigen korte
en heldere samenvatting wordt gegeven op basis waarvan de rayonarchitect het
schriftelijk verslag kan opstellen. De voorzitter bewaakt verder de voortgang van de
agenda en verzorgt de representatieve taken en rol. Hij is daarbij met name het
aanspreekpunt en vervult een belangrijke rol bij de vorming van het imago van de
commissie.
Taken van de rayonarchitect.
De rayonarchitect heeft een spilfunctie bij het verwerken van de adviesaanvragen uit de
gemeente. De plannen waarvoor de hij een mandaat heeft worden door hem in de kleine
commissie van een advies voorzien. Hij voert als gemandateerd lid van de
welstandscommissie de eerste gesprekken (het vooroverleg) met de gemeente, de
planindieners, ontwerpers en andere belanghebbenden. Hij verzamelt relevante informatie
en bereid de behandeling van bouwplannen in de grote commissie voor. Hij stelt de
agenda van de grote commissie op aan de hand van de plannen die in de kleine commissie
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zijn aangemeld en eventueel nagekomen aanvragen voor gesprekken of behandeling van
grote plannen. In verband met de korte periode tussen de kleine en de groet commissies is
een strikte tijdplanning noodzakelijk. Tijdens de commissievergaderingen introduceert de
rayonarchitect de plannen. Na afloop van de beraadslaging en de samenvatting van de
voorzitter werkt hij de conceptadviezen uit tot gemotiveerde definitieve adviezen. De
rayonarchitect draagt zorg voor een snelle administratieve procesgang.
Taken van de externe deskundigen.
In de commissies wordt de dagelijkse praktijk van het vakgebied 'ruimtelijke kwaliteit'
vertegenwoordigd door twee externe deskundigen op het gebied van de architectuur en de
stedenbouw. De deskundigen geven vanuit hun inzicht in het vakgebied en hun ervaring
een onafhankelijke visie op de adviesaanvragen. Op het moment dat een extern
commissielid op de een of andere wijze een zakelijke binding heeft met een bepaald
bouwplan meldt hij dit aan de voorzitter en onthoudt hij zich van advisering over dit plan.
De externe deskundigen worden mede daarom gezocht buiten de eigen gemeente.
Benoeming van de commissieleden.
De welstandscommissie is volgens artikel 1 lid 1r van de Woningwet 2002 een door de
gemeenteraad benoemde commissie van onafhankelijke deskundigen. De gemeenteraad
heeft met de vaststelling van de Gemeenschappelijke Regeling Welstandszorg NoordBrabant deze bevoegdheid gedelegeerd naar het Dagelijks Bestuur van Welstandszorg
Noord-Brabant.

De externe leden van de welstandscommissie worden benoemd voor een periode
van drie jaar met de mogelijkheid van verlenging van nog eens drie jaar.
Plaatsvervangende leden worden voor onbepaalde tijd benoemd. Bij de
benoeming van een plaatsvervangend lid tot vast commissielid gaat de eerste
benoemingstermijn van drie jaar in.
3.6.

Stedenbouwkundige supervisie / relatie welstandscommissie

De gemeente kan voor bepaalde (nieuw te ontwikkelen) gebieden een supervisor
aanstellen met als taak de ruimtelijke kwaliteit te stimuleren en initiatiefnemers in
de vroege planvormingfasen reeds te informeren en te begeleiden. Om
misverstanden te voorkomen is het van belang de relatie tussen de
planbegeleiding door de supervisor en de uiteindelijke welstandsbeoordeling door
de welstandscommissie vooraf schriftelijk vast te leggen.
3.7.

Openbaarheid.

De vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar. Over de wijze van invulling
van deze openbaarheid geeft de wet geen concrete invulling.

Aangezien ook de gemeente Valkenswaard is aangesloten bij de
Gemeenschappelijke regeling Welstandszorg Noord-Brabant en de
commissievergaderingen rayonsgewijs zijn gecombineerd, wordt aangesloten bij
de werkwijze zoals die door Welstandszorg Noord-Brabant is ontwikkeld.
Inspraak komt daarbij tot stand via de bestuursvergaderingen waarin ook
Valkenswaard op het niveau van de portefeuillehouder is vertegenwoordigd.
Zowel de grote als de kleine commissievergadering (beraadslagingen en beoordeling )
vindt in openbaarheid plaats, tenzij op verzoek van de aanvrager en de gemeente hiervan
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om redenen die in de Wet Openbaarheid van Bestuur, artikel 10 vermeld staan, van moet
worden afgeweken. Indien de openbare behandeling van een plan niet gewenst is, dan
wordt dit gelijktijdig met de aanbieding van de overige plangegevens en tekeningen
schriftelijk bekend gemaakt aan de rayonarchitect.
Belanghebbenden (aanvrager en architect ) kunnen op verzoek in de gelegenheid worden
gesteld om in de grote commissie een toelichting te geven op hun plan of een toelichting
te verkrijgen op het advies. Zij kunnen hiertoe een afspraak maken via het Bouwtoezicht
die deze afspraak voor de sluitingstermijn van de agenda doorgeeft aan het bureau van
Welstandszorg Noord-Brabant. Voor zover er in de agenda ruimte is voor dit overleg
zullen deze afspraken worden gehonoreerd. In het andere geval worden zij naar de
eerstvolgende vergadering doorgeschoven.
Belangstellenden kunnen de vergadering van de grote commissie bijwonen op de
publieke tribune. Zij hoeven daarvoor geen afspraak te maken. Belangstellenden hebben
geen spreekrecht. De welstandscommissie wordt immers gevraagd om een onafhankelijk
en deskundig advies aan burgemeester en wethouders, binnen het democratisch
vastgestelde kader van de welstandsnota. In zeer bijzondere situaties kunnen
burgemeester en wethouders de welstandscommissie vragen om belangstellenden te
horen, voorafgaand aan de planbeoordeling. Verwacht mag worden dat de openbaarheid
bijdraagt aan de gewenste vermaatschappelijking van het welstandstoezicht.
Het streven is om de huidige passieve openbaarheid te veranderen in een meer actieve
openbaarheid. De agenda voor de grote commissievergadering zal hiertoe via het internet
worden gepubliceerd en de faciliteiten waarvan de welstandscommissie gebruik maakt,
zullen hiertoe, waar mogelijk, worden geoptimaliseerd, e.e.a. in overleg met de betrokken
gemeenten.
In situaties waarbij een uitzonderlijk grote publieke belangstelling wordt verwacht, kan
de gemeente verzoeken om de vergadering van de grote welstandscommissie in het eigen
gemeentehuis te laten plaatsvinden. Een dergelijk verzoek wordt minimaal een week van
tevoren met de rayonarchitect besproken en georganiseerd.

3.8.

Vooroverleg

Bij grote plannen kan het wenselijk zijn om in een vroeg stadium van de planvorming
overleg te voeren tussen de planindiener en/of diens ontwerper en de
welstandscommissie. Vooroverleg kan evenzeer wenselijk zijn waar het gaat om overleg
over de stedenbouwkundige en/of de technische aspecten van een plan. De gemeente
Valkenswaard hanteert daarbij de mogelijkheid tot het indienen van een 'principeverzoek'.
Een dergelijk verzoek wordt geregistreerd als ware het een aanvraag om
bouwvergunning. Omdat zo'n verzoek niet leidt tot een beslissing waaraan een
rechtsgevolg is verbonden gelden in dat geval geen specifieke ontvankelijkheidscriteria of
behandelingstermijnen. Deze werkwijze vormt een goede basis voor een open dialoog.
Pas nadat een plan aan stedenbouwkundige randvoorwaarden is getoetst wordt het aan de
welstandscommissie voorgelegd. Vaak zijn de plannen dan nog niet zover uitgewerkt dat
de welstandscommissie een definitief advies kan uitbrengen. Het scala aan mogelijkheden
is in deze fase heel breed en het wordt niet zinvol geacht in dit kader de wijze van
advisering te beschrijven. Het resultaat heeft immers in dit stadium ook geen wettelijke
status. Dat neemt niet weg dat de advisering geheel vrijblijvend is. Te allen tijde gelden
de algemene normen van behoorlijk bestuur ter bescherming van de rechtszekerheid.
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Van het vooroverleg wordt een verslag opgemaakt in de vorm van een zg. pré-advies.
Ook het pré-advies wordt op de gebruikelijke wijze aan het college ter kennisname
gebracht. In het pré-advies zullen eventuele bezwaren of waarderingen wel een rol spelen.
Indien in het vooroverleg een plan ter sprake komt dat afwijkt van de gebiedsgerichte
criteria, maar niettemin voldoet aan redelijke eisen van welstand volgens de algemene
criteria, dan zal dit expliciet in het pré-advies worden vermeld, zodat het college zich daar
eveneens tijdig een zelfstandig oordeel over kan vormen. Op verzoek van de
opdrachtgever kan dit overleg achter gesloten deuren plaatsvinden. De opdrachtgever
dient deze wens bij het college van B en W kenbaar te maken.

3.9.

Indieningvereisten.

De kwaliteit van het aangeleverde materiaal (plattegronden, tekeningen, foto’s etc.) moet
een goed beeld geven van het bouwplan en de relatie met de omgeving. Zowel de kleine
als de grote commissie kunnen zich een goed oordeel vormen als tenminste de volgende
zaken worden aangeleverd. Een situatietekening inclusief aansluitende terreinen
(minimaal schaal 1 :1000), foto’s van de bestaande situatie en de omgeving, bij
verbouwingsplannen tevens tekeningen van bestaande plattegronden, doorsneden en
gevelaanzichten (minimaal schaal 1:100), tekeningen van de principedetails die verband
houden met het uiterlijk van het bouwwerk, kleurenschema’s en een materiaallijst.
Tevens zijn kopieën van de relevante criteria uit de welstandsnota benodigd. Wanneer het
plan een monument betreft, dient de redengevende beschrijving van het monument bij de
behandeling van het plan beschikbaar te zijn.
Bij grote projecten kan de welstandscommissie een werkmaquette van het bouwwerk en
zijn omgeving vragen om de schaal en massa te kunnen beoordelen.
De rayonarchitect die de vergadering van de grote commissie voorbereidt, zorgt in
overleg met de ambtenaar bouwtoezicht die het plan in de kleine commissie de eerste
keer heeft voorgelegd dat de vereiste informatie om het plan te kunnen beoordelen
aanwezig is. Indien naar de mening van de commissieleden voor een goede beoordeling
van alle aspecten een oriëntatie ter plaatse noodzakelijk is, wordt de advisering tot de
volgende vergadering aangehouden.

*****
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4
Beleidsregels betreffende
de welstandscriteria
4.1.

Beginsel

In dit hoofdstuk worden de criteria gegeven die burgemeester en wethouders en de
welstandscommissie toepassen bij het beoordelen van bouwplannen en andere
vergunningsaanvragen waarvoor een beeldkwaliteitstoets wordt gehanteerd.
Het formuleren van de aspecten en de daarbij behorende criteria waarop een plan
beoordeeld wordt tezamen met het vaststellen van het ambitieniveau voor specifieke
gebieden, zal moeten leiden tot meer objectiviteit en een duidelijk toetsingskader voor de
welstandscommissie.
Voor de burger ontstaat hiermee meer inzicht in de welstandstoetsing en vooraf meer
zekerheid over de haalbaarheid van zijn plannen.
De duidelijkheid die ontstaat met het vaststellen van de beoordelingsaspecten, criteria, en
de openbare besluitvorming die daaraan ten grondslag ligt, moet de welstandstoetsing een
groter maatschappelijk draagvlak geven.
In het kader van de totstandkoming van deze nota is een uitgebreide en zorgvuldige
inventarisatie en analyse gemaakt van de beeldkwaliteit binnen Valkenswaard. Kijken we
daarnaar, dan zien we een boeiend en gevarieerd beeld, zowel in het natuurrijke
buitengebied als in de verstedelijkte gebieden. (In bijlage A wordt daar nader op
ingegaan) Het is ook het beeld van een continue ontwikkeling die parallel loopt met de
gemiddelde ontwikkeling van de streek. Het zijn veelal de oudere plekken die door hun
organische groei het sterkst bijdragen aan de identiteit en het karakter van Valkenswaard.
Daarnaast zijn er uitgebreide woongebieden die na de Tweede Wereldoorlog zijn
gerealiseerd die een meer uniforme vormgeving en uitstraling hebben. Desondanks
hebben deze gebieden een eigen Valkenswaards gezicht met een ruime opzet, vrij veel
groen en weinig gestapelde bouw. Ook het industrieterrein de Schaapsloop heeft naast
zijn utilitaire kanten ook architectonische kwaliteiten en een "groen" gezicht.
Uiteraard zijn hier en daar ook de onvermijdelijke dissonanten waar te nemen.
Het beleid is erop gericht die kwaliteiten waar aanwezig tenminste te behouden en waar
niet of in mindere mate aanwezig, die te versterken. De benadering is sterk gericht op het
algemene belang dat de beleving vanuit de openbare ruimte prevaleert. Waar mogelijk
wordt echter getracht de individuele vrijheid en verantwoordelijkheid te respecteren. Het
geven van facultatieve adviezen is een belangrijk instrument om een niet dwingend maar
stimulerend beleid te voeren. Op die wijze wordt ook optimaal geappelleerd aan de eigen
verantwoordelijkheid van de bouwinitiatiefnemers en krijgt de overheidsbemoeienis een
extra dimensie.
Een aantal beleidsregels die door burgemeester en wethouders worden gehanteerd zijn
nader omschreven en uitgewerkt in afzonderlijke documenten in de vorm van bijlagen.
Deze bijlagen maken integraal deel uit van deze nota.
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Welstandscriteria kunnen zowel absoluut als relatief zijn. Absolute criteria leveren slechts
één mogelijk resutaat op. Voor de kleine, veel voorkomende bouwplannen zijn waar
mogelijk absolute welstandscriteria vastgelegd, eventueel gekoppeld aan het gebied of
ander kader waarin het plan wordt gerealiseerd. Dit geeft planindieners vooraf maximale
duidelijkheid en maakt het mogelijk de welstandstoets snel uit te voeren. De plannen die
aan de absolute criteria voldoen worden niet aan de welstandscommissie voorgelegd.
De overige welstandscriteria die in dit hoofdstuk aan de orde komen zijn relatieve criteria
die (onvermijdelijk) voor meerdere interpretaties vatbaar zijn en nadere oordeelsvorming
vragen door de welstandcommissie en burgemeester en wethouders. Deze relatieve
welstandscriteria maken meestal deel uit van een beoordelingskader dat per gebied of per
object aangeeft binnen welk kader de beoordeling zal plaatsvinden. Achtereenvolgens
komen aan de orde de algemene welstandscriteria, de gebiedsgerichte welstandsniveaus
en –criteria, de objectgerichte en de sneltoetscriteria en tot slot het beleid ten aanzien van
reclametekens.

4.2.

Algemene welstandscriteria

In bijzondere situaties wanneer de gebiedsgerichte en de objectgerichte welstandscriteria
ontoereikend zijn, kan het nodig zijn expliciet terug te grijpen op de algemene
welstandscriteria.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een bouwplan slaafs de gebiedsgerichte
beschrijvingen en gebiedsgerichte welstandscriteria volgt zonder daar enige inspiratie aan
te ontlenen. Een dergelijk bouwplan voegt weinig toe aan die omgeving. Het is alleen
meer van hetzelfde en het bouwwerk zelf blijft zo onder de maat dat het zijn omgeving
negatief zal beïnvloeden.
Ook wanneer een bouwplan afwijkt van de bestaande of toekomstige omgeving maar
door bijzondere schoonheid wél aan redelijke eisen van welstand voldoet, kan worden
teruggegrepen op de algemene welstandscriteria. De welstandscommissie kan
burgemeester en wethouders in zo'n geval gemotiveerd en schriftelijk adviseren af te
wijken van de gebiedsgerichte en objectgerichte welstandscriteria. In praktijk betekent dit
dat het betreffende plan alleen op grond van de algemene welstandscriteria wordt
beoordeeld en dat de bijzondere schoonheid van het plan met deze criteria overtuigend
kan worden aangetoond. Het niveau van 'redelijke eisen van welstand' ligt dan uiteraard
hoog, het is immers redelijk dat er hogere eisen worden gesteld aan de zeggingskracht en
het architectonisch vakmanschap naarmate een bouwwerk zich sterker van zijn omgeving
onderscheidt.

4.3.

Beoordelingsaspecten en criteria

Relatie tussen vorm, gebruik en constructie
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht
dat de verschijningsvorm een relatie heeft met het gebruik ervan en de wijze waarop het
gemaakt is, terwijl de vormgeving daarnaast ook zijn eigen samenhang en logica heeft.
Een bouwwerk wordt primair gemaakt om te worden gebruikt. Hoewel het
welstandstoezicht slechts is gericht op de uiterlijke verschijningsvorm, kan de vorm van
het bouwwerk niet los worden gedacht van de eisen vanuit het gebruik en de
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mogelijkheden die materialen en technieken bieden om een doelmatige constructie te
maken. Gebruik en constructie staan aan de wieg van iedere vorm. Daarmee is nog niet
gezegd dat de vorm altijd ondergeschikt is aan het gebruik of de constructie. Ook
wanneer andere aspecten dan gebruik en constructie de vorm tijdens het ontwerpproces
gaan domineren, mag worden verwacht dat de uiteindelijke verschijningsvorm een
begrijpelijke relatie houdt met zijn oorsprong. Daarmee is tegelijk gezegd dat de
verschijningsvorm méér is dan een rechtstreekse optelsom van gebruik en constructie. Er
zijn daarnaast andere factoren die hun invloed kunnen hebben zoals de omgeving en de
associatieve betekenis van de vorm in de sociaal-culturele context. Maar als de vorm in
tegenspraak is met het gebruik en de constructie dan verliest zij daarmee aan
begrijpelijkheid en integriteit.
Relatie tussen bouwwerk en omgeving
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht
dat het een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de openbare (stedelijke of
landschappelijke) ruimte. Daarbij worden hogere eisen gesteld naarmate de openbare
betekenis van het bouwwerk of van de omgeving groter is.
Bij het oprichten van een gebouw is sprake van het afzonderen en in bezit nemen van een
deel van de algemene ruimte voor particulier gebruik. Gevels en volumes vormen zowel
de externe begrenzing van de gebouwen als ook de wanden van de openbare ruimte die
zij gezamenlijk bepalen. Het gebouw is een particulier object in een openbare context, het
bestaansrecht van het gebouw ligt niet in het eigen functioneren alleen maar ook in de
betekenis die het gebouw heeft in zijn stedelijke of landschappelijke omgeving. Ook van
een gebouw dat contrasteert met zijn omgeving mag worden verwacht dat het zorgvuldig
is ontworpen en de omgeving niet ontkent. Waar het om gaat is dat het gebouw een
positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de omgeving en de te verwachten
ontwikkeling daarvan.
Over de wijze waarop dat bij voorkeur zou moeten gebeuren kunnen de gebiedsgerichte
welstandscriteria duidelijkheid verschaffen.
Betekenissen van vormen in de sociaal-culturele context
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht
dat verwijzingen en associaties zorgvuldig worden gebruikt en uitgewerkt, zodat er
concepten en vormen ontstaan die bruikbaar zijn in de bestaande maatschappelijke
realiteit.
Voor vormgeving gelden in iedere cultuur bepaalde regels, net zoals een taal zijn eigen
grammaticale regels heeft om zinnen en teksten te maken. Die regels zijn geen wetten en
moeten ter discussie kunnen staan. Maar als ze worden verhaspeld of ongeïnspireerd
gebruikt, wordt een tekst verwarrend of saai. Precies zo wordt een bouwwerk verwarrend
of saai als de regels van de architectonische vormgeving niet bewust worden gehanteerd.
Als vormen regelmatig in een bepaald verband zijn waargenomen krijgen zij een
zelfstandige betekenis en roepen zij, los van gebruik en constructie, bepaalde associaties
op. Pilasters in classicistische gevels verwijzen naar zuilenstructuren van tempels,
transparante gevels van glas en metaal roepen associaties op met techniek en vooruitgang.

Beeldkwaliteit in het vizier

36

Welstandsnota gemeente Valkenswaard

In iedere bouwstijl wordt gebruik gemaakt van verwijzingen en associaties naar wat
eerder of elders reeds aanwezig was of naar wat in de toekomst wordt verwacht. De
kracht of de kwaliteit van een bouwwerk ligt echter vooral in de wijze waarop die
verwijzingen en associaties worden verwerkt en geïnterpreteerd binnen het kader van de
actuele culturele ontwikkelingen, zodat concepten en vormen ontstaan die bruikbaar zijn
in de bestaande maatschappelijke realiteit. Zorgvuldig gebruik van verwijzingen en
associaties betekent onder meer dat er een bouwwerk ontstaat dat integer is naar zijn tijd
doordat het op grond van zijn uiterlijk in de tijd kan worden geplaatst waarin het werd
gebouwd of verbouwd. Bij restauraties is sprake van herstel van elementen uit het
verleden, maar bij nieuw- of verbouw in bestaande (monumentale) omgeving betekent dit
dat duidelijk moet zijn wat authentiek is en wat nieuw is toegevoegd. Een ontwerp kan
worden geïnspireerd door een bepaalde tijdsperiode, maar dat is iets anders dan het
imiteren van stijlen, vormen en detailleringen uit het verleden.
Associatieve betekenissen zijn van groot belang om een omgeving te 'begrijpen' als beeld
van de tijd waarin zij is ontstaan, als verhaal van de geschiedenis, als representant van een
stijl. Daarom is het zo belangrijk om ook bij nieuwe bouwplannen zorgvuldig met
stijlvormen om te gaan, zij vormen immers de geschiedenis van de toekomst.
Evenwicht tussen helderheid en complexiteit
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht
dat er structuur is aangebracht in het beeld, zonder dat de aantrekkingskracht door
simpelheid verloren gaat.
Een belangrijke eis die aan een ontwerp voor een gebouw mag worden gesteld is dat er
structuur wordt aangebracht in het beeld. Een heldere structuur biedt houvast voor de
waarneming en is bepalend voor het beeld dat men vasthoudt van een gebouw.
Symmetrie, ritme, herkenbare maatreeksen en materialen maken het voor de gemiddelde
waarnemer mogelijk de grote hoeveelheid visuele informatie die de gebouwde omgeving
geeft, te reduceren tot een bevattelijk beeld.
Het streven naar helderheid mag echter niet ontaarden in simpelheid. Een bouwwerk moet
de waarnemer blijven prikkelen en intrigeren en zijn geheimen niet direct prijsgeven. Er
mag best een beheerst beroep op de creativiteit van de voorbijganger worden gedaan. Van
oudsher worden daarom helderheid en complexiteit als complementaire begrippen
ingebracht bij het ontwerpen van bouwwerken. Complexiteit in de architectonische
compositie ontstaat vanuit de stedenbouwkundige eisen en het programma van eisen voor
het bouwwerk. Bij een gebouwde omgeving met een hoge belevingswaarde zijn
helderheid en complexiteit tegelijk aanwezig in evenwichtige en spanningsvolle relatie.
Schaal en maatverhoudingen
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht
dat het een samenhangend stelsel van maatverhoudingen heeft dat beheerst wordt
toegepast in ruimtes, volumes en vlakverdelingen.
leder bouwwerk heeft een schaal die voortkomt uit de grootte of de betekenis van de
betreffende bouwopgave. Grote bouwwerken kunnen uiteraard binnen hun eigen grenzen
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geleed zijn maar worden onherkenbaar en ongeloofwaardig als ze er uitzien alsof ze
bestaan uit een verzameling losstaande kleine bouwwerken.
De maatverhoudingen van een bouwwerk zijn van groot belang voor de belevingswaarde
ervan, maar vormen tegelijk één van de meest ongrijpbare aspecten bij het beoordelen
van ontwerpen. De waarnemer ervaart bewust of onbewust de maatverhoudingen van een
bouwwerk, maar wáárom de maatverhoudingen van een bepaalde ruimte aangenamer,
evenwichtiger of spannender zijn dan die van een andere, valt nauwelijks vast te stellen.
Duidelijk is dat de kracht van een compositie groter is naarmate de maatverhoudingen een
sterkere samenhang en hiërarchie vertonen. Mits bewust toegepast kunnen ook spanning
en contrast daarin hun werking hebben.
De afmetingen en verhoudingen van gevelelementen vormen tezamen de compositie van
het gevelvlak. Hellende daken vormen een belangrijk element in de totale compositie. Als
toegevoegde elementen (zoals een dakkapel, een aanbouw of een zonnecollector) te
dominant zijn ten opzichte van de hoofdmassa en/of de vlakverdeling, verstoren zij het
beeld niet alleen van het object zelf maar ook van de omgeving waarin dat is geplaatst.
Materiaal, textuur, kleur en licht
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht
dat materiaal, textuur, kleur en licht het karakter van het bouwwerk zelf ondersteunen en
de ruimtelijke samenhang met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan
duidelijk maken.
Door middel van materialen, kleuren en lichttoetreding krijgt een bouwwerk uiteindelijk
zijn visuele en tactiele kracht: het wordt zichtbaar en voelbaar. De keuze van materialen
en kleuren is tegenwoordig niet meer beperkt tot wat lokaal aan materiaal en
ambachtelijke kennis voorhanden is. Die keuzevrijheid maakt de keuze moeilijker en het
risico van een onsamenhangend beeld groot. Als materialen en kleuren teveel los staan
van het ontwerp en daarin geen ondersteunende functie hebben maar slechts worden
gekozen op grond van decoratieve werking, wordt de betekenis ervan toevallig en kan de
materiaal- en kleurkeuze afbreuk doen aan de zeggingskracht van het bouwwerk. Dit is
bijvoorbeeld het geval wanneer het gebruik van materialen en kleuren geen ondersteuning
geeft aan de architectonische vormgeving of wanneer het gebruik van materialen en
kleuren een juiste interpretatie van de aard en de ontstaansperiode van het bouwwerk in
de weg staat.

4.3.

Gebiedsgerichte welstandsniveaus en –criteria (Bijlage A)

Voor kleine en middelgrote bouwplannen die zich voegen binnen een bestaande
ruimtelijke structuur zijn gebiedsgerichte welstandscriteria opgesteld, gebaseerd op
uitgangspunten van vakmanschap en ruimtelijke kwaliteit zoals die in de bestaande
situatie worden aangetroffen. Het gaat hier om relatieve welstandscriteria, gebundeld in
een beoordelingskader.
In deze bijlage wordt op basis van een analyse van de bestaande ruimtelijke kwaliteit en
structuur gebiedsgericht invulling gegeven aan het te voeren beleid. De benadering valt in
twee delen uiteen:
- de kwaliteitsniveaus met hun bijbehorende gebieden;
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-

de gebiedsgerichte criteria met hun bijbehorende gebieden.

Dit document is volledig gericht op toepassing binnen de werkingssfeer van de
Woningwet en de Wet R.O.(aanlegvergunningen).

4.4.

Objectgerichte criteria en sneltoetscriteria (Bijlage B)

Voor de veel voorkomende kleine bouwplannen is zoveel mogelijk in absolute
welstandscriteria aangegeven wanneer het betreffende object voldoet aan redelijke eisen
van welstand. Daardoor heeft de initiatiefnemer van zo'n plan duidelijkheid voordat hij
begint en kan de welstandsbeoordeling via een sneltoets worden afgehandeld. Voldoet
een plan aan de criteria dan krijgt het meteen een positief welstandsadvies. Voldoet het
plan niet aan de criteria, maar wordt een positief welstandsadvies mogelijk en
waarschijnlijk geacht, dan wordt het alsnog voorgelegd aan de welstandscommissie.
Voorzover toepasbaar worden deze criteria in facultatieve zin ook gehanteerd om de
burger te adviseren, voor zover gevraagd, waar het gaat om vergunningsvrij bouwen.
Bovendien zijn enkele uitgangspunten opgenomen voor aan- en uitbouwen die tot de
reguliere vergunningsplicht behoren waar het gaat om elementaire uitgangspunten.
Dit document is volledig gericht op toepassing binnen de werkingssfeer van de
Woningwet.

4.5.

Notitie reclametekens (Bijlage C)

Reclame is niet meer weg te denken uit onze samenleving. De invloed van reclame op
ons dagelijks leven is de afgelopen decennia steeds groter geworden. Vrijwel elke (al dan
niet virtuele) omgeving zal vroeg of laat met reclame-uitingen worden geconfronteerd.
Reclame kan veel verschillende vormen aannemen. De traditionele vorm, een wervende
boodschap, heeft inmiddels een subtielere pendant gekregen in de vorm van sponsoring.
Veel non-profitorganisaties blijven in leven dankzij de “steun” van de commercie. Maar
ook commerciële bedrijven zien in het verhuren van reclameruimte een aantrekkelijke
tweede bron van inkomsten.
Er is een belangrijk onderscheid te maken tussen plaatsgebonden en niet-plaatsgebonden
reclame. Waar niet-plaatsgebonden reclame slechts tot doel heeft de consumptie van een
bepaald product te bevorderen, of aan te zetten tot een bepaalde handeling, is het doel van
plaatsgebonden reclame in eerste instantie de aanwezigheid van de producent, de persoon,
het bedrijf of instantie achter de reclame, in een bepaalde omgeving herkenbaar te maken.
Dit is een van de oudste vormen van reclame: het uithangbord, de gevelbelettering.
In de openbare ruimte treffen we voornamelijk plaatsgebonden reclame aan. Nietplaatsgebonden reclame wordt, in Nederland, slechts zeer restrictief toegelaten: een
beperkt aantal billboards op de belangrijkste verbindingsassen van een stad, het logo van
de voornaamste geldschieter op de gevel van een woontoren.
Plaatsgebonden reclame heeft in de openbare ruimte een duidelijke functie: zowel
producent als consument zullen erbij gebaat zijn wanneer de consument snel zijn weg
naar de producent weet te vinden. Er is in die gevallen zowel een privé-belang als een
gemeenschappelijk belang te onderkennen. Voor niet-plaatsgebonden reclame in de
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openbare ruimte is het gemeenschappelijk belang afwezig, of op zijn minst zeer
twijfelachtig. Bij alle reclame-uitingen is er bovendien een tegengesteld belang aan te
wijzen: dat van de ruimtelijke kwaliteit van onze dagelijkse leefomgeving. Een overdaad
aan reclame tast die kwaliteit aan.
De gemeente bewaakt de ruimtelijke kwaliteit van onze dagelijkse leefomgeving.
Reclame-uitingen in de openbare ruimte zijn dan ook onderwerp van welstandstoetsing.
Om in de gebouwde omgeving het fenomeen reclame beheersbaar te houden is het voor
gemeenten van belang hierover een afgewogen beleid voor te formuleren. Deze algemene
notitie kan de eerste aanzet voor dat beleid zijn. Bovendien verschaft hij duidelijkheid
omtrent de wijze waarop de welstandscommissie in voorkomende gevallen toetst. Elke
aanvraag wordt echter, zoals de wet dat eist, individueel beoordeeld zowel op zichzelf als
in relatie tot de omgeving.
Reclame is een uitermate precedentgevoelig fenomeen en heeft de neiging, onder de druk
van de concurrentie, steeds groter en opzichtiger te worden. Juist daarom is het
formuleren van een beleid zeer belangrijk. Afwijkingen van het beleid zullen al snel tot
een vervaging van de normen leiden en het begrip van de burger voor de wijze van
beoordelen zal hierdoor afnemen. Het is dus van groot belang dat een gemeentelijke visie
op de grenzen en mogelijkheden van reclametoepassing in een hanteerbaar beleid wordt
omgezet, en dat dit beleid op standvastige wijze wordt gehandhaafd.
Dit document is zowel gericht op toepassing binnen de werkingssfeer van de Woningwet
alsmede de APV en in privaatrechtelijke overeenkomsten.

4.6.

Voorwaarden en eisen bij aanlegvergunningen (Bijlage D)

Sommige bestemmingsplannen voorzien in de plicht tot het hebben van een vergunning
van burgemeester en wethouders voor de uitvoering van werken die niet vallen binnen de
werking van de Woningwet. Beeldkwaliteit is een de criteria die daarvoor worden
gehanteerd.

*****
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5
Handhaving en
Excessenregeling bij vergunningsvrije bouwwerken

5.1.

Vergunningsvrij bouwen.

Ook bouwwerken waarvoor geen bouwvergunning hoeft te worden aangevraagd moeten
aan minimale welstandseisen voldoen. Volgens artikel 19 Ww kunnen burgemeester en
wethouders de eigenaar van een bouwwerk dat ‘in ernstige mate in strijd is met redelijke
eisen van welstand’ aanschrijven om die strijdigheid op te heffen. Volgens datzelfde
wetsartikel moeten de criteria hiervoor in de welstandsnota zijn opgenomen. Deze
‘excessenregeling’ is overigens niet bedoeld om de plaatsing van het bouwwerk tegen te
gaan.

5.2.

Bouwen zonder of in afwijking van een vergunning.

Als voor een vergunningplichtig bouwwerk geen bouwvergunning is aangevraagd dan
wel het bouwwerk na realisering afwijkt van de tekeningen waarop de bouwvergunning
werd afgegeven, krijgt de eigenaar de gelegenheid om (alsnog of opnieuw) vergunning
aan te vragen voor het gerealiseerde bouwwerk. Als deze bouwvergunning moet worden
geweigerd, bijvoorbeeld vanwege een negatief welstandsadvies gebaseerd op de criteria
in deze nota, dan zal de eigenaar de situatie moeten veranderen. Burgemeester en
Wethouders kunnen dan degene die tot het opheffen van de (illegale) situatie bevoegd is,
aanschrijven om binnen een door hen te bepalen termijn de strijdigheid op te heffen. De
toetsingsgrond voor vergunningplichtige bouwwerken blijft artikel 12a Ww
(welstandscriteria m.b.t. redelijke eisen van welstand), of het plan nu wel of niet, of in
afwijking van de vergunning is uitgevoerd. Artikel 19 Ww (ernstige strijd) is hierop niet
van toepassing.
Veel kleine bouwplannen zijn bouwvergunningsvrij, wanneer ze voldoen aan de criteria
in de Amvb bouwvergunningsvrije en lichtvergunningplichtige bouwwerken. Dat
betekent dat zo’n specifiek bouwplan niet tevoren hoeft te worden getoetst aan redelijke
eisen van welstand. Wel kan door de gemeente Valkenswaard achteraf worden
ingegrepen, als een dergelijk klein bouwplan op zichzelf, maar vooral ook in relatie tot de
omgeving, ernstig in strijd is met redelijke eisen van welstand, als bedoeld in artikel 19
Ww en naar de criteria bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onderdeel b Ww. Wanneer
sprake is van ernstige strijd met redelijke eisen van welstand, zoals nader omschreven in
deze paragraaf, kunnen burgemeester en wethouders aanschrijven tot het (doen) opheffen
van die ernstige strijd met redelijke eisen van welstand. Een dergelijke aanschrijving tot
het (doen) opheffen van de ernstige strijd met redelijke eisen van welstand zal in beginsel
niet inhouden het weer afbreken van het gerealiseerde kleine bouwplan, maar slechts het
opheffen van de ernstige strijd met redelijke eisen van welstand daarvan.
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5.3.

Criteria bij excessen.

De gemeente Valkenswaard hanteert bij het toepassen van deze excessenregeling het
criterium dat er sprake moet zijn van een buitensporigheid in het uiterlijk die ook voor
niet-deskundigen evident is en die afbreuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit van een
gebied. Het gaat hierbij dus om zaken die aantoonbaar ondeugdelijk van uitvoering zijn,
verloedering van de omgeving van het bouwwerk in de hand werken, of anderszins
aanstootgevend zijn.
Het zal duidelijk zijn dat in een gebied waarvoor een hoog niveau is vastgesteld er eerder
sprake kan zijn van een exces dan in een gebied met een laag niveau.
Vaak heeft dit betrekking op:
Het visueel of fysiek afsluiten van een bouwwerk voor zijn
omgeving;
Het ontkennen of vernietigen van architectonische bijzonderheden bij aanpassing of
uitbreiding van een bouwwerk;
Armoedig materiaalgebruik, waaronder ook materialen waarvan bekend is dat die
onevenredig “lelijk” verouderen en/of die een groot contrast vormen met de
kwalitatief betere materialen van de bestaande bebouwing;
Toepassing van felle of sterk contrasterende kleuren, daar waar er geen redelijke
aanleiding voor is;
Te opdringerige of te veelvuldig herhaalde reclames;
Een te grove inbreuk op wat in de omgeving gebruikelijk is (zie de
gebiedsomschrijving of -uitwerking).
Genoemde criteria worden vooralsnog beschouwd als voldoende. Mocht bij toekomstige
evaluatie van de nota blijken dat er in de praktijk nadere concretisering nodig of
wenselijk is, dan kunnen de criteria verder worden uitgebreid.

*****
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6
Overgangsbepalingen

6.1.

Overgangsbepalingen.

Op een aanvraag om bouwvergunning, vrijstelling of toestemming anderszins, die is
ingediend vóór het tijdstip waarop deze beleidsregels van kracht worden en waarop op
genoemd tijdstip nog niet is beschikt, zijn de terzake geldende regelingen en bepalingen
van toepassing zoals deze luidden vóór de vaststelling van de onderhavige beleidsregels,
tenzij de aanvrager de wens te kennen geeft dat de onderhavige beleidsregels worden
toegepast.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad der gemeente Valkenswaard, d.d.

de burgemeester

de griffier

J.E.A. Haas

mr. C. Dorsman

*****
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