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VASTSTELLING
Nummer 9
De raad der gemeente Delfzijl;
Artikel A: Beleidsregels
Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 7 september 2004,
gelet op artikel 9.1, lid 2 van de Bouwverordening van de gemeente Delfzijl, alsmede gelet op artikel 12, lid 2 en artikel 12a,
lid 1 van van de Woningwet,
Besluit:
dat voor het stedelijk gebied industrieterrein “Oosterhorn” geen redelijke eisen van welstand gelden;
de voorliggende Welstandsnota na door de raad aanvaard amendement, vast te stellen.
Artikel B: Overgangsbepalingen
op een aanvraag om bouwvergunning, vrijstelling of toestemming anderzins, die is ingediend voor het tijdstip waarop deze
beleidsregels van kracht worden en waarop op genoemd tijdstip nog niet is beschikt, zijn de bepalingen van de
bouwverordening van toepassing, zoals deze luidden voor de vaststelling van de onderhavige beleidsregels, tenzij de
aanvrager de wens te kennen geeft dat de onderhavige beleidsregels worden toegepast.
Delfzijl, 30 september 2004.
De raad voornoemd,

voorzitter.
(mw. drs. M. Appel- de Waart)

griffier.
(O. Rijkens)
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PER GEBIED

Welstandsnota Delfzijl

1. INLEIDING
1.1

Inleiding

Deze nota bevat het welstandsbeleid voor het gehele
grondgebied van de gemeente Delfzijl.
Een welstandsnota is een nieuw verschijnsel dat voortkomt
uit de wijziging van de Woningwet. Na de inwerkingtreding
van deze wet zijn de gemeentelijke welstandscriteria niet
meer vastgelegd in de Bouwverordening. Naast het
opstellen van een welstandsnota zal dus ook de
gemeentelijke Bouwverordening dienen te worden
aangepast.

Welstand
Wat is nu welstand? Het begrip is letterlijk het “wel staan”
van bouwwerken in hun omgeving. Vanaf 1962 werd het
gemeenten verplicht om een welstandscommissie in het
leven te roepen. Volgens artikel 12 van de Woningwet is
de welstandsbeoordeling gericht op het uiterlijk en de
plaatsing van een bouwwerk.
Het bouwwerk wordt niet alleen beoordeeld op de
kenmerken van het object, maar ook in relatie tot de
omgeving. Dit wordt gedaan vanuit de overtuiging dat de
bebouwing passend moet zijn in haar omgeving en voor
een belangrijk deel het beeld van de publieke ruimte
bepaalt. Iedere bouwaanvraag in Nederland wordt dus
getoetst op “redelijke eisen van welstand” door de
plaatselijke welstandscommissie.
De gemeente Delfzijl heeft de welstandscommissie
ondergebracht bij de provinciale organisatie Libau.

Waarom een welstandsnota?
De betekenis van het begrip welstand was tot nu toe niet
eenduidig; de indruk werd soms gewekt dat de
welstandscommissie per bouwaanvraag inhoud aan het
begrip zou geven. Andere punten van kritiek hadden
betrekking op de “willekeur” bij de beoordeling van
plannen en het feit dat de vergaderingen niet openbaar
waren. Naar aanleiding van deze constateringen werd
gepleit voor meer maatschappelijk draagvlak en meer
politieke betrokkenheid bij het welstandstoezicht. Ook
waren de rechtszekerheid en een meer transparante manier
van het toezicht op welstand gewenst. De wensen hebben
ertoe geleid dat welstandseisen in het vervolg slechts nog
mogen worden gesteld op basis van een document dat
juridisch, procedureel en inhoudelijk voldoet aan de eisen
die daaraan worden gesteld in de gewijzigde Woningwet.
Dit document is het nieuwe fenomeen “Welstandsnota”.
Gemeente Delfzijl
De gemeente Delfzijl heeft met de wijziging van de
Woningwet besloten een welstandsnota te laten
vervaardigen. De welstandsnota zal op een heldere en
klantvriendelijke manier de welstandseisen duidelijk maken
voor zowel aanvragers van een bouwvergunning, de
architect/aannemer, de aanwonenden als de
welstandscommissie. Het is voor alle partijen vooraf
duidelijk aan welke criteria een bouwwerk zal moeten
voldoen. Bouwplannen die niet voldoen aan de redelijke
eisen van welstand zullen zo worden geweerd.

Het doel van de welstandsnota is een bijdrage te leveren
aan het behouden en daar waar nodig het versterken van
de schoonheid een aantrekkelijkheid van de gemeente
Delfzijl. De nota maakt deel uit van het integrale ruimtelijke
kwaliteitsbeleid en zal daarom worden afgestemd op de
bestemmingsplannen.
1.2

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden de huidige situatie ten aanzien van
het ruimtelijk kwaliteitsbeleid van de gemeente en de
werkwijze van de welstandscommissie beschreven.
Daarna volgt in hoofdstuk 3 een uiteenzetting van de
wijzigingen in de Woningwet, waarna in hoofdstuk 4 de
(nieuwe) verantwoordelijkheden van de gemeente bij
respectievelijk de vaststelling en uitvoering van het
welstandsbeleid worden beschreven. Ook komt de inhoud
van het welstandsadvies en de werkwijze van de welstandscommissie in dit hoofdstuk aan de orde.
De hoofdstukken 5, 6 en 7 bevatten zowel de algemene
welstandscriteria alsook de gebiedsgerichte welstandscriteria
en vormen als zodanig het deel van de nota dat zal worden
gebruikt voor het toetsen van bouwplannen. Op basis van
deze hoofdstukken wordt door de welstandscommissie
advies uitgebracht en door het College van Burgemeester en
Wethouders een oordeel gegeven over welstand.
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2. BESTAAND RUIMTELIJK KWALITEITSBELEID
Het globale ruimtelijke beleid voor de gemeente Delfzijl is
vastgelegd in het Provinciaal Omgevingsplan (POP) van de
provincie Groningen.
Het Masterplan Delfzijl is de visie op het stedelijk gebied.
Het gaat in op de ombouw van Delfzijl en de grootschalige
herstructurering van de woningvoorraad. Voor de buitendorpen is de Beleidsvisie dorpen opgesteld welke richting
geeft aan het ruimtelijk beleid voor deze kernen.
Daarnaast is er sprake van een woonplan dat ook van
belang is voor de toekomstige ontwikkelingen.
2.1

Welstandsbeleid

De gemeente Delfzijl maakt voor de advisering op het
gebied van de welstandszorg al vele jaren gebruik van de
diensten van de Provinciale Groningse Schoonheidscommisssie. Thans is deze welstandscommissie
ondergebracht bij welstands- en monumentenzorg Libau.
De organisatie adviseert alle gemeenten in de provincie
Groningen (de gemeente Groningen uitgezonderd) over
welstands- en monumentenzaken.
De adviezen van Libau worden op dit moment gebaseerd
op het door de gemeente gevoerde ruimtelijk beleid zoals
dit is vastgelegd in bestemmingsplannen, structuurplannen
en eventueel beeldkwaliteitsplannen.
Daarnaast zijn in de gemeentelijke Bouwverordening
algemene welstandscriteria vastgelegd.
De beoordeling van bouwplannen op redelijke eisen van
welstand hebben betrekking op het uiterlijk en de plaatsing
van het bouwwerk. Het gaat hierbij niet alleen om het

gebouw zelf, maar ook om de relatie tot de omgeving en
eventueel te verwachten ontwikkelingen in deze omgeving.
De aanvaardbaarheid van het bouwwerk wordt bepaald
door de reeds aanwezige bebouwing, de openbare ruimte
en de stedenbouwkundige context. Massa, materiaal, schaal,
detaillering en kleurstelling spelen hierbij een rol.
De vergadering van de welstandscommissie –die bestaat
uit onafhankelijke deskundigen- wordt eens per veertien
dagen gehouden in het pakhuis Libau aan het Hoge der Aa
5 in Groningen. Een vaste rayonarchitect voert voor de
gemeente Delfzijl het secretariaat. De rayonarchitect is het
aanspreekpunt voor de welstandscommissie en bezoekt
ten minste eens per veertien dagen de gemeente. De vaste
bezoekdag geldt ook als spreekuur voor de betrokkenen bij
een bouwplan. Daarnaast worden de ingekomen
bouwplannen besproken met de Afdeling Bouw- en
Woningtoezicht van de gemeente Delfzijl. Daarbij geven de
ambtenaren de benodigde (achtergrond)informatie aan de
rayonarchitect en wordt de situatie vaak ter plekke bekeken
en gefotografeerd.
De welstandscommissie brengt vervolgens een schriftelijk
advies over de bouwplannen uit. Voor kleine bouwplannen
brengt de rayonarchitect direct advies uit. Bouwaanvragen
voor kleine bouwplannen kunnen zo snel worden
afgehandeld.

2.2

Monumentenbeleid

De gemeente Delfzijl kent in totaal 92 rijksmonumenten
waaronder een groot aantal wierdeterreinen. Dit zijn
zogenaamde archeologische monumenten. De andere
monumenten zijn gebouwen met daaronder veel kerken
en boerderijen.
Het grootste aantal monumenten is te vinden in de kern
Spijk. Dit dorp heeft naast Uitwierde en Termunterzijl de
status van beschermd dorpsgezicht.
2.3

Structuurvisies en bestemmingsplannen

Structuurvisies
Voor het stedelijk gebied Delfzijl (inclusief Farmsum) is het
Masterplan richtinggevend voor de ruimtelijke
ontwikkeling. In dit plan is de karakteristiek van Delfzijl
beschreven en zijn ook de toekomstige gewenste
karakteristieken beschreven. Het woonimago en de slechte
regionale concurrentiepositie in het algemeen vragen om
een structurele en duurzame kwaliteitsimpuls. In het
Masterplan Revitalisering Delfzijl is daarom gekozen voor
een strategie om de dragende ruimtelijke kwaliteiten te
versterken en te verbeteren. Daarnaast zal het
programmatisch benutten van de dragende kwaliteiten, het
realiseren van gedifferentieerde woonmilieus en het
bieden van een concurrerend en gevarieerd woonprogramma worden opgepakt.
In het masterplan wordt een groot aantal maatregelen
voorgesteld die concreet richting geven aan deze strategie.
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Het realiseren van een verkeersring, die de afzonderlijke
delen van Delfzijl aaneenrijgt en ervaarbaar maakt, vormt
hierbij de bindende factor. Langs deze Ring moet een
stedelijk elan worden gevormd, bovendien zorgt de Ring
voor directe contacten met het Groninger landschap en de
zee.
Andere dragende elementen in de structuur van Delfzijl
zijn de centrale groene zone langs de spoorlijn en het
Damsterdiep als historisch belangrijk water. Het ‘eivormige’
centrum en de haven zijn ook van groot belang in de totale
ruimtelijke opbouw van Delfzijl.
Voor de andere kernen in de gemeente Delfzijl is de
Beleidsvisie dorpen opgesteld waarbij voor de kernen
Holwierde, Termunten/ Termunterzijl en Wagenborgen
reeds een uitwerking is gemaakt. Van de overige kernen zal
vanaf 2004 een uitwerking gemaakt worden.
Bestemmingsplannen
De gemeente Delfzijl is bezig met het actualiseren van alle
bestemmingsplannen, zowel de bebouwde gebieden als
het buitengebied. Voor de actualisering is een planning
opgesteld waarbij tot en met 2007 de complete gemeente
geactualiseerd zal worden.
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2.4

Beleid openbare ruimte en landschap

Ten aanzien van de openbare ruimte kent de gemeente
Delfzijl geen expliciet kwaliteitsbeleid. De gemeentelijke
diensten dragen zorg voor het beheer. Ten aanzien van het
plaatsen van reclameborden voert de gemeente een beleid
op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
De kwaliteit van de openbare ruimte wordt eveneens
bewaakt door de welstandscommissie. Het landschap
wordt in de gemeente Delfzijl beschermd door de
bestemmingsplannen voor het buitengebied.
2.5

Relatie tussen de welstandsnota en de
verschillende beleidsdocumenten

Uit het voorgaande blijkt dat de gemeente Delfzijl werkt
met verschillende beleidsinstrumenten die het ruimtelijk
beleid vormgeven. Het is van groot belang de verschillende
instrumenten op elkaar te laten aansluiten. Van elk
document moet duidelijk zijn wat de reikwijdte is en hoe
het is verweven met de andere documenten.

De welstandsnota kent in het geheel van ruimtelijke
plannen vooral een relatie met het bestemmingsplan. Het
bestemmingsplan regelt de functie en het ruimtebeslag van
de bouwwerken; de welstandsnota bepaalt het uiterlijk, de
vormgeving. Gelet op de jurisprudentie is welstandsbeleid
ondergeschikt aan het bestemmingsplan. De ruimte die het
bestemmingsplan biedt, kan dus niet worden beperkt in
een welstandsnota. De architectonische vormgeving van
bouwwerken is met de wijziging van de Woningwet niet
langer het domein van het bestemmingsplan. Dit is het
terrein van de welstandsnota, ofwel beeldkwaliteitsplannen.
In de welstandsnota zal naar beeldkwaliteitsplannen
worden verwezen, wat betekent dat deze deel uitmaken
van de nota.
Een regelmatige herziening van de welstandsnota is, gelet
op nieuwe ontwikkelingen, noodzakelijk. Heeft de
gemeente geen welstandsbeleid voor een bepaald gebied
dan kan er volgens de nieuwe wet niet worden getoetst op
welstand. Het beleid van de gemeente zal dan ook gericht
moeten zijn op het vervaardigen van
beeldkwaliteitsplannen of het opnemen van een
welstandsparagraaf voor ieder nieuw bestemmingsplan!

3.
3.1

DE GEWIJZIGDE WONINGWET

Algemeen

Volgens de gewijzigde Woningwet (1 januari 2003) is een
toetsing van bouwwerken aan redelijke eisen van welstand
nog slechts mogelijk indien die eisen nader zijn
geconcretiseerd in een door de gemeenteraad vast te
stellen welstandsnota.
Volgens de Memorie van Toelichting moeten de criteria in
de welstandsnota zo concreet mogelijk zijn en zoveel
mogelijk toegespitst op concrete gebieden. Vóór de
vaststelling van de welstandsnota dient gelegenheid te
worden geboden tot inspraak conform de gemeentelijke
Inspraakverordening.
De gewijzigde Woningwet kent een nieuwe categorieindeling in bouwwerken. De oorspronkelijke driedeling in
vergunningplichtige, meldingsplichtige en vergunningsvrije
bouwwerken is vervangen door een tweedeling van
vergunningplichtige en vergunningsvrije bouwwerken.
Binnen de vergunningplichtige bouwwerken wordt
onderscheid gemaakt in regulier vergunningplichtige en
licht vergunningplichtige bouwwerken. De opsomming
van de vergunningsvrije en licht vergunningplichtige
bouwwerken is - in verband met de omvang en
gedetailleerdheid - niet in de wet zelf maar in een
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) opgenomen. Ook
zijn in een AMvB zogeheten loketcriteria opgenomen. Dit
zijn dermate concrete welstandscriteria dat een aspirantbouwer zelf kan zien of zijn bouwplan voldoet aan die
criteria, en indien dat het geval is, dat de vergunning niet
om redenen van welstand mag worden geweigerd.

De welstandsnota
De gewijzigde Woningwet geeft meer
verantwoordelijkheid aan het gemeentebestuur. Zo is de
gemeenteraad verantwoordelijk voor het opstellen en
vastleggen van de welstandstoetsingskaders en krijgen
Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid om in
bepaalde gevallen af te wijken van het advies van de
welstandscommissie.
Vaststelling door de gemeenteraad
De gemeentelijke welstandsnota wordt vastgesteld door de
gemeenteraad. Vanaf het moment van vaststelling zal de
welstandsbeoordeling van nieuwe bouwplannen zijn
gebaseerd op de criteria zoals die in de welstandsnota zijn
neergelegd.
Na de vaststelling van de welstandsnota zal de werking
ervan door de gemeenteraad worden geëvalueerd. Jaarlijks
brengen Burgemeester en Wethouders hiertoe een verslag
uit over de wijze waarop zij uitvoering hebben gegeven
aan het welstandstoezicht. In dit verslag komen aan de
orde:

de wijze waarop Burgemeester en Wethouders zijn
omgegaan met de welstandsadviezen;

voor welk type bouwaanvragen zij de bouwaanvragen
niet hebben voorgelegd aan de welstandscommissie
en op welke wijze zij in die gevallen zelf toepassing
hebben gegeven aan de welstandscriteria;

in welke gevallen zij zijn overgegaan tot aanschrijving
(en bestuursdwang) op grond van ernstige strijdigheid
met redelijke eisen van welstand.

Naar aanleiding van de evaluatie kan de gemeenteraad
besluiten dat aanpassing van de welstandsnota
noodzakelijk is.

Uitvoering door Burgemeester en Wethouders
De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het afgeven van
de bouwvergunning ligt in de gewijzigde Woningwet - net
als voorheen - 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 vele gevallen
speelt het advies van de onafhankelijke en deskundige
welstandscommissie daarbij een belangrijke rol.
Bij elke reguliere bouwvergunningaanvraag dienen
Burgemeester en Wethouders advies in te winnen bij de
welstandscommissie. Als de reguliere bouwvergunning op
verzoek van de aanvrager wordt gefaseerd, vindt de
welstandsbeoordeling plaats in de eerste fase. Als het plan
voldoet aan redelijke eisen van welstand krijgt de indiener
de gelegenheid om het plan verder uit te werken, waarna
in de tweede fase geen toetsing op welstandsgronden
meer plaatsvindt. Als de tweede fase een ingrijpende
wijziging van het plan inhoudt, kan de planindiener door
Burgemeester en Wethouders worden verzocht om een
gewijzigde aanvraag (weer) voor de eerste fase in te dienen
die opnieuw op welstand wordt getoetst.
Wat betreft de bouwvergunningaanvragen die onder de
lichte vergunningprocedure vallen, vragen Burgemeester en
Wethouders geen advies aan de welstandscommissie als
voor het bouwplan de (bij AMvB aangewezen) loketcriteria
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van toepassing zijn en het bouwplan daar zonder meer aan
voldoet. De ambtenaar van Bouw- en Woningtoezicht is
voor die gevallen door Burgemeester en Wethouders
gemandateerd om een positief advies uit te brengen. Bij de
overige licht vergunningplichtige bouwaanvragen wordt het
bouwplan wel aan de welstandscommissie voorgelegd.
Burgemeester en Wethouders volgen in hun oordeel in
principe het advies van de welstandscommissie. In een
aantal uitzonderlijke gevallen kunnen zij afwijken van dit
advies:

op inhoudelijke gronden, omdat zij van oordeel zijn
dat de commissie de criteria niet juist heeft
geïnterpreteerd of niet de juiste criteria heeft toegepast
of omdat zij op inhoudelijke gronden tot een ander
oordeel komen dan de commissie. In dit geval legt zij
de bouwaanvraag voor een second opinion voor aan
de speciale beroepscommissie van Libau of vraagt zij
dit aan een andere welstandscommissie.

op advies van de welstandcommissie
(hardheidsclausule). Hiervan kan sprake zijn indien
bouwplannen weliswaar niet voldoen aan de
gebiedsgerichte criteria, maar wel aan de algemene
criteria en indien de architectonische en ruimtelijke
kwaliteiten niettemin in bijzondere mate bijdragen aan
de kwaliteit van de omgeving.
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Tot slot geeft artikel 44 lid 1d van de Woningwet
burgemeester en wethouders de mogelijkheid een
bouwvergunning te verlenen aan een bouwplan dat
strijdig is met redelijke eisen van welstand op grond
van andere zwaarwegende redenen van bijvoorbeeld
economische of maatschappelijke aard.

Afwijkingen van het welstandsadvies worden in de
beslissing op de bouwvergunningaanvraag gemotiveerd en
ter kennis gebracht aan de welstandscommissie.

Welstandscommissie
De belangrijkste wettelijke taak van de welstandscommissie
is het uitbrengen van advies aan Burgemeester en
Wethouders ten aanzien van de vraag of het uiterlijk en de
plaatsing van een bouwwerk - waarvoor een aanvraag om
een bouwvergunning is ingediend - in strijd zijn met
redelijke eisen van welstand. Als tweede wettelijke taak
dient jaarlijks een verslag te worden opgesteld van de
werkzaamheden van de commissie als bedoeld in artikel
12b lid 3 van de Woningwet. De commissie kan daarbij
onder meer aanbevelingen doen ter bijstelling van de
welstandsnota ten behoeve van de ruimtelijke kwaliteit.

Excessenregeling
Ook bouwwerken waarvoor geen bouwvergunning nodig
is, moeten aan minimale welstandseisen voldoen. Volgens
artikel 19 van de Woningwet kunnen Burgemeester en
Wethouders repressief optreden door de eigenaar van een
bouwwerk dat “in ernstige mate in strijd is met redelijke
eisen van welstand” aan te schrijven om die strijdigheid op
te heffen. De criteria hiervoor moeten in de welstandsnota
zijn opgenomen. De excessenregeling is niet bedoeld om
de plaatsing van vergunningsvrije bouwwerken tegen te
gaan.

4. WELSTAND IN DE GEMEENTE DELFZIJL
In het voorgaande hoofdstuk zijn de belangrijkste
veranderingen in de Woningwet beschreven. Als gevolg
van de wetswijziging ondergaat het welstandstoezicht in de
gemeente Delfzijl een verandering. In dit hoofdstuk
worden de nieuwe organisatie en werkwijze van de
welstandszorg uiteengezet.
4.1

Aanwijzing van de commissie

De welstandscommissie is een door de gemeenteraad
benoemde onafhankelijke commissie die aan B & W advies
uitbrengt inzake de welstand conform de Woningwet
2002
Mede op grond van haar contract met Libau wijst de
gemeente de Stichting Libau, welstands- en
monumentenzorg Groningen, kortweg Libau, aan als de
organisatie onder wiens verantwoordelijkheid de
welstandscommissie van de gemeente functioneert.
4.2

Taken

De welstandscommissie is belast met zowel wettelijk
verplichte als niet wettelijk verplichte taken. De commissie
is beleidsmatig gebonden aan het gemeentelijk
welstandsbeleid zoals dat is vastgelegd in de gemeentelijke
welstandsnota.

wettelijke taken

De welstandscommissie adviseert B & W over de
welstandsaspecten van reguliere en gefaseerde
aanvragen om bouwvergunning als bedoeld in artikel
44 lid 1 van de Woningwet

De welstandscommissie adviseert B & W over de
welstandsaspecten van lichtvergunningplichtige
aanvragen om bouwvergunning als bedoeld in artikel
44 lid 2 van de Woningwet, wanneer de gemeente (in
voorkomende gevallen) van haar diensten gebruik wil
maken

De welstandscommissie levert de gemeenteraad
jaarlijks een verslag van de door haar verrichte
werkzaamheden.
niet- wettelijke taken

adviseren over excessen, dat wil zeggen
buitensporigheden in het uiterlijk van bouwwerken die
ook voor niet-deskundigen evident zijn

het onder regie van de gemeente voeren van
(voor)overleg met betrokkenen bij de voorbereiding
van bouwplannen

het beoordelen van aanvragen voor een
reclamevergunning

het uitbrengen van adviezen over de
welstandsaspecten van in voorbereiding zijnde
ruimtelijke plannen en andere relevante
beleidsstukken








gevraagd en ongevraagd adviseren over
stedenbouwkundige en architectonische
ontwikkelingen die van belang zijn voor de ruimtelijke
kwaliteit in de gemeente
stimuleren en bijdragen in de ontwikkeling en
vormgeving van het welstandsbeleid
het voeren van regelmatig overleg met het
gemeentebestuur en de betrokken ambtelijke
afdelingen
het bevorderen van de openbaarheid en het voorzien
in voorlichting over ruimtelijke kwaliteit

Monumentenzorg.
De uitgebreide welstandscommissie adviseert B & W
tevens over monumentenaspecten op basis van de
Monumentenwet 1988 en de gemeentelijke
Monumentenverordening.
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4.3

Samenstelling van de commissie

De welstandscommissie heeft als basis de volgende
samenstelling:

een voorzitter .

een secretaris tevens rayonarchitect van Libau,

twee architecten





een stedenbouwkundige
andere disciplines kunnen al dan niet facultatief aan de
commissie worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld
een gemeentelijk hoofd ‘bouwen en ruimtelijke
ordening’, een monumentendeskundige, een
kunsthistoricus en een landschapsarchitect.
de gemeente kan ook een burgerlid in de commissie
benoemen

Onder Libau ressorteert tevens de monumentencommissie,
deze commissie heeft als basis de volgende samenstelling:

een voorzitter

een secretaris tevens rayonarchitect van Libau

een architect

een monumentenarchitect

een stedenbouwkundige
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een architectuurhistoricus
andere disciplines kunnen al dan niet facultatief aan de
commissie worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld
een gemeentelijk hoofd ‘bouwen en ruimtelijke
ordening’ en een landschapsarchitect.
de gemeente kan maximaal drie vertegenwoordigers
vanuit de gemeente aan de commissie toevoegen
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De welstandscommissie adviseert op basis van de
Woningwet 2002 en de monumentencommissie die in
voorkomende gevallen als integrale welstands- en
monumentencommissie fungeert tevens op grond van de
Monumentenwet 1988 en de gemeentelijke
monumentenverordening.
4.4

Profiel en Taakomschrijving commissieleden

Commissieleden
Van de leden van de commissie wordt verwacht dat zij
geïnteresseerd zijn in ruimtelijke kwaliteit- communicatief
zijn ingesteld en in staat zijn om hun welstandsoordeel
adequaat te kunnen verwoorden. Zij moeten over
bouwplannen kunnen communiceren en oordelen zonder
te vervallen in architectuurkritiek of preoccupaties ten
aanzien van stijlen en trends.
De architecten en stedenbouwkundigen in de commissie
zijn voor hun vak geregistreerd en dienen kennis te hebben
van de geschiedenis van de (steden)bouwkunst en de
hedendaagse ontwikkelingen daarvan. Naast primaire eisen
van verstandig vakmanschap is sprake van een inkleuring
op diverse aspecten van het breder vakgebied, zoals
stedenbouwkunde, architectuur, landschapsarchitectuur en
monumentenzorg.
De commissieleden zijn onafhankelijk en onpartijdig. Indien
in een commissievergadering plannen aan de orde komen
waarbij een commissielid is betrokken, neemt dit lid geen
deel aan de vergadering.

De voorzitter
De voorzitter is in eerste instantie verantwoordelijk voor het
functioneren van de commissie en de algemene kwaliteit
van de oordeelsvorming. Daarnaast is bestuurlijke ervaring,
inzicht in lokale besluitvormingsprocessen, alsmede kennis
van de ontwikkelingen op het terrein van de ruimtelijke
kwaliteit in de provincie Groningen van belang.
De voorzitter treedt op als gastheer of -vrouw voor alle
aanwezigen en bewaakt de voortgang van de agenda.
De voorzitter draagt zorg voor een voor de aanwezigen
heldere samenvatting en conclusie na de inhoudelijke
discussie.

De secretaris
De secretaris, zijnde de rayonarchitect van de gemeente,
voert onder regie van de gemeente als gemandateerd
commissielid vooroverleg met de planindieners, ontwerpers
en andere belanghebbenden, verzamelt relevante
informatie en bereidt de behandeling van de
adviesaanvragen in de commissie voor. Tijdens de
vergadering introduceert de secretaris de bouwplannen en
verstrekt gegevens over het relevante welstandsbeleid, het
planologisch kader en dergelijke, voor het betreffende plan
c.q. gebied. Onder verantwoordelijkheid van de secretaris
wordt de beraadslaging en de conclusie over een
bouwplan uitgewerkt in een schriftelijk advies.

4.5








Benoeming en Zittingsduur
De leden van de commissie worden op voorstel van
burgemeester en wethouders benoemd en ontslagen
door de gemeenteraad. Libau verzorgt voordracht aan
B & W.
De leden van de commissie kunnen ten hoogste voor
een termijn van drie jaar worden benoemd. Zij kunnen
eenmaal worden herbenoemd voor een periode van
ten hoogste drie jaar.
Ter wille van de continuïteit geschiedt de benoeming
van de commissieleden volgens een alternerend
stelsel. Het rooster van aftreden wordt door Libau
opgesteld en bijgehouden
De nieuw benoemde commissieleden ontvangen hun
benoemingsbesluit van Libau.

De commissie kan in haar jaarverslag aanbevelingen doen
ten aanzien van het gemeentelijk ruimtelijk kwaliteitsbeleid
in het algemeen en de aanpassing van de gemeentelijke
welstandsnota in het bijzonder

Jaarlijkse verantwoording

De commissie
De commissie stelt jaarlijks een verslag op van haar
werkzaamheden voor de gemeenteraad, waarin tenminste
aan de orde komt:

op welke wijze toepassing is gegeven aan de
welstandscriteria uit de welstandsnota; .de werkwijze
van de commissie;

op welke wijze uitwerking is gegeven aan de
openbaarheid van vergaderen; de aard van de
beoordeelde plannen; de bijzondere projecten.



B & W leggen de gemeenteraad jaarlijks en verslag voor
waarin zij uiteenzetten:



op welke wijze zij zijn omgegaan met de adviezen van
de commissie
in welke categorieën van gevallen zij de aanvraag voor
een lichte bouwvergunning niet aan de commissie
voor advies hebben voorgelegd en op welke wijze zij
in die gevallen zelf toepassing hebben gegeven aan de
welstandstoets
in welke categorieën van gevallen zij tot aanschrijving
op grond van art. 19 WW zijn overgegaan en daarbij
de keuze hebben gelaten tussen het ofwel uitvoeren
van de aanschrijving, ofwel het slopen van het
bouwwerk of de standplaats en of zij bij of na de
aanschrijving zijn overgegaan tot toepassing van
bestuursdwang op grond van art. 26 WW
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Termijn van advisering
De commissie dan wel een gemandateerd lid is bij de
beoordeling van lichte, reguliere of gefaseerde
bouwaanvragen gebonden aan de in de
bouwverordening genoemde termijnen voor het
uitbrengen van een advies.
Binnen de in de bouwverordening genoemde
termijnen voor het uitbrengen van advies kan de
welstandscommissie dan wel een gemandateerd lid
het advies aanhouden indien meer informatie of een
toelichting van de ontwerper wenselijk is.

B&W


4.6

4.7

Vooroverleg
Voorafgaande aan de indiening van een bouwaanvraag
kan vooroverleg plaatsvinden met de
welstandscommissie of een door haar gemandateerd
lid over de interpretatie van de welstandscriteria met
betrekking tot het bouwinitiatief
Het vooroverleg hoeft niet in de openbare vergadering
plaats te vinden.
Van het vooroverleg wordt een schriftelijk verslag dan
wel een advies opgesteld dat in het betreffende
dossier wordt opgenomen
De commissie draagt zorg voor een consistente
beoordeling in de verschillende fasen van de
planontwikkeling

Welstandsnota Delfzijl
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4.9

Openbaar vergaderen

Openbaarheid
De behandeling van bouwaanvragen door de commissie
dan wel door de haar gemandateerde leden is openbaar
tenzij de gemeente op grond van het gestelde in de Wet
Openbaarheid van Bestuur gronden aanwezig acht om de
behandeling besloten te doen plaatsvinden

Agenda
De behandeling van de bouwplannen wordt op de voor de
gemeente gebruikelijke wijze bekend gemaakt. Libau
bericht zo spoedig mogelijk, uiterlijk de eerste dag van de
week die volgt op het reguliere rayonbezoek, aan de
gemeente welke plannen wanneer en waar en op welke
wijze worden behandeld. De plannen worden in principe
in Pakhuis Libau te Groningen behandeld door de
zogenaamde grote of kleine commissie. Deze informatie is
tevens terug te vinden op de Website van Libau,
www.libau.nl.

Spreekrecht
Tijdens de vergadering van de commissie wordt de
mogelijkheid geboden om plannen toe te lichten door
belanghebbenden als opdrachtgevers, ontwerpers en
gemeentelijke vertegenwoordigers.

18
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De commissieleden krijgen de mogelijkheid tot het stellen
van vragen aan de sprekers. Na beantwoording daarvan
wordt de toelichtende fase afgesloten en begint de
beraadslaging van de commissie waarna het advies wordt
geformuleerd.

bouwplannen en informatie krijgen over de interpretatie
van de welstandscriteria voor een bepaalde locatie of
bouwwerk. Het rayonbezoek fungeert kortom tevens als
spreekuur.

De rayonarchitect
4.10

procedure

Bouw- en woningtoezicht (BWT)
Inname van bouwplannen geschiedt door BWT. Daar
worden aanvragen geselecteerd op voorlopig,
lichtvergunningplichtig, regulier vergunningplichtig,
monumenten of bestemmingsplanprocedure en dergelijke.
Ten behoeve van de behandeling inzake welstand- en
monumentenzorg wordt nagegaan of de aanvraag van de
nodige gegevens en bescheiden is voorzien, conform
AMvB ‘Indieningvereisten aanvraag bouwvergunning’ en
Bouwverordening.
De rayonarchitect van Libau bezoekt de gemeente
tenminste eens per veertien dagen. Hij neemt met een
vertegenwoordiger van BWT de ingekomen bouwplannen
van de afgelopen periode door en handelt de plannen
waarvoor hij gemandateerd is af met een positief advies. Er
worden achtergronden ingewonnen met betrekking tot de
adviesaanvragen eventueel door middel van overleg met
de initiatiefnemers. Tijdens deze bijeenkomsten op een vast
tijdsstip en op een vaste plaats kunnen belanghebbenden
hun plannen toelichten, overleggen over reeds behandelde

Indien een bouwplan ter plaatse niet positief geadviseerd
kan worden en ook na oriëntatie ter plaatse niet tot een
positief advies kan worden besloten of wanneer de
afhandeling van de aanvraag buiten zijn mandaat valt,
neemt de rayonarchitect het bouwplan mee ter
behandeling in de commissie.
De rayonarchitect bezoekt dan de betreffende locatie ten
behoeve van nadere informatie. Hij maakt foto’s van het
object, de locatie en de omgeving ten behoeve van
behandeling in de commissie en spreekt in voorkomende
gevallen met de direct betrokkenen over het hoe en
waarom van de aanvraag.

Kleine commissie
De kleine commissie vergadert in principe eens per week.
De kleine commissie bestaat uit tenminste twee
rayonarchitecten van Libau, zijnde gemandateerde leden
van de welstandscommissie, hier de zogenaamde grote
commissie.

De kleine commissie heeft als taak om:

adviesaanvragen te beoordelen waarvan de mening
van de commissie op grond van eerdere ervaringen
bekend verondersteld kan worden;

adviesaanvragen te beoordelen die in het kader van
gebiedsgerichte criteria geen discussie oproepen;

vervolgplannen te beoordelen die eerder door de
commissie zijn behandeld;

adviesaanvragen te selecteren die aan de “grote”
welstandscommissie van externe deskundigen worden
voorgelegd;

(voor)overleg te voeren met de aanvrager;

met in acht name van de welstandscriteria de
afstemming van adviezen in de verschillende rayons te
bevorderen. In geval van twijfel wordt de
bouwaanvraag alsnog voorgelegd aan de grote
commissie van externe deskundigen.

Indien de gemeente na het bezoek van de rayonarchitect
ten gemeentehuize en op haar website de in de
respectievelijke commissies te behandelen plannen
bekend maakt. kan de planafhandeling in de eerste cyclus
van veertien dagen plaatsvinden. Indien een en ander in de
geëigende media wordt aangekondigd vindt afhandeling
aan het eind van de tweede veertiendaagse cyclus plaats.

Ambtelijk mandaat voor lichtvergunningplichtige
bouwwerken

4.11



Grote commissie



De grote commissie van externe deskundigen vergadert in
de regel eens per veertien dagen, zoveel mogelijk
gekoppeld aan de week waarin de gemeenten worden
bezocht.

Mandaat namens de welstandscommissie






Rooster en publicatie
Libau hanteert in principe een veertiendaagse cyclus
waarbij in de eerste week alle gemeenten bezocht worden
en in de tweede week de plannen worden afgehandeld.

Mandaat





De commissie kan de advisering over een aanvraag
om advies mandateren aan één of meer daartoe
aangewezen leden. Bouwplannen waarvan volgens
deze leden het oordeel van de welstandscommissie
als bekend mag worden verondersteld worden door
de aangewezen leden geadviseerd.
Lichtvergunningplichtige, andere bescheiden
bouwwerken en herhalingsplannen kunnen door het
gemandateerde lid tevens rayonarchitect ter plaatse
afgehandeld
In elk geval van twijfel wordt het bouwplan alsnog
voorgelegd aan de commissie.
Eén gemandateerd lid kan over reguliere
bouwvergunningaanvragen zelfstandig alleen positief
adviseren. Negatieve adviezen steunen altijd op het
oordeel van tenminste twee gemandateerde leden.
De behandeling van bouwplannen onder mandaat is
openbaar.

B & W kunnen een gemeentelijk ambtenaar
mandateren om namens hen het welstandsoordeel te
geven voor lichtvergunningplichtige bouwwerken
waarvoor in de welstandsnota ambtelijke
toetsingscriteria zijn gegeven.
Plannen die van de gemandateerde ambtenaar geen
positief krijgen, worden voorgelegd aan de commissie
dan wel aan een gemandateerd commissielid
Indien er sprake is van een bijzondere situatie of dat er
gerede twijfel bestaat aan de toepasbaarheid van de
ambtelijke toetsingscriteria legt de gemandateerde
ambtenaar het plan voor advies voor aan de
welstandscommissie dan wel aan een gemandateerd
commissielid.

Welstandsnota Delfzijl
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2. Het schriftelijk advies

Het welstandsadvies

1. Inhoud
Conform artikel 12, lid 1 van de WW 2002 wordt in het
welstandsadvies door de commissie uitgesproken of het
uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk zowel op
zichzelf als in relatie met de omgeving of de te verwachten
ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van
welstand. De commissie baseert zich daarbij op de criteria
zoals deze zijn opgenomen in de welstandsnota.
Het advies spreekt zich uit over de welstandsaspecten van
het ingediende bouwplan, daarbij kunnen dus geen andere
argumenten worden aangevoerd dan die welke de
welstand raken.
In een welstandsadvies moet een duidelijk onderscheid
gemaakt worden tussen bezwaren die ondervangen dienen
te worden of suggesties die de kwaliteit van het plan ten
goede kunnen komen.
Naar aanleiding van een bepaalde bouwaanvraag kunnen
adviezen ook meer algemene beleidszaken betreffen. In
adviezen zal echter steeds de bouwaanvraag als
uitgangspunt worden genomen.
Persoonlijke voorkeuren van commissieleden alsook
opmerkingen die de persoon van de aanvrager of de
ontwerper raken horen in een welstandsadvies niet thuis.

20
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Het welstandsadvies wordt altijd schriftelijk uitgebracht in
begrijpelijke taal. Een negatief advies is altijd voorzien van
een leesbare en deugdelijke motivatie. Wanneer een
positief advies aanvankelijk niet expliciet gemotiveerd is,
kan daarin bijvoorbeeld op verzoek van B & W in een later
stadium worden voorzien.
Een positief advies is altijd schriftelijk gemotiveerd indien er
sprake is van afwijking van de criteria uit de nota De
commissie geeft dan aan waarom er in dit bijzondere geval
reden is om van de criteria af te wijken.







korte kenschets van de omgeving en de aard van de
bouwactiviteit in dat verband -verwijzing naar de bij
de beoordeling toegepaste welstandscriteria
het feitelijke advies waarbij achtereenvolgens de
situatie, de hoofdvorm, de architectonische uitwerking
en de detaillering en kleuren en materialen aan de
orde kunnen komen
in voorkomende gevallen: vrijblijvende suggesties die
de ruimtelijke kwaliteit van het bouwwerk ten goede
kunnen komen.

3. Uitkomst van het advies
Het welstandsadvies kan de volgende uitkomsten hebben:

Het advies vormt de basis van elk overleg met betrokkenen.
Uit oogpunt van rechtszekerheid van de betrokkenen
kunnen in een vervolgstadium geen nieuwe opmerkingen
meer worden ingebracht, die in een eerder stadium al
onderkend hadden kunnen worden, tenzij wijzigingen in
het bouwplan daartoe aanleiding geven.
Het advies kent de volgende opzet, waarbij niet alle
elementen in elk advies aan de orde hoeven komen.

in voorkomende gevallen: kort overzicht of
verwijzingen naar eerdere fasen en adviezen in de
procedure

in voorkomende gevallen: beknopt verslag van de
inbreng van de planindieners

1. Voldoet
De commissie is van oordeel dat het plan volgens de van
toepassing zijnde criteria niet in strijd is met redelijke eisen
van welstand; er kunnen vrijblijvende suggesties worden
gedaan die de ruimtelijke kwaliteit van het bouwwerk ten
goede kunnen komen.
2. Voldoet mits
De commissie is van oordeel dat het plan volgens de van
toepassing zijnde criteria op een aantal punten in strijd is
met redelijke eisen van welstand, tenzij de geformuleerde
bezwaren worden ondervangen. In het advies wordt
aangegeven of de commissie de gekozen aanpassingen nog
wil beoordelen of dat deze door Bouw- en Woningtoezicht
kan worden afgedaan.

3. Voldoet niet
De commissie is van oordeel dat het plan volgens de van
toepassing zijnde criteria in strijd is met redelijke eisen van
welstand. Het plan behoeft een ingrijpende wijziging in
uitwerking of uitgangspunten om aan redelijke eisen van
welstand te kunnen voldoen.

Indien alsnog een second opinion wordt gevraagd, wordt
dit ter kennis gebracht van de commissie. Bij een second
opinion wordt de adviesaanvraag voorgelegd aan een
elders in Nederland functionerende welstandscommissie.
De gemeente neemt daartoe contact op met de Federatie
Welstand.

4. Aanhouden
De commissie kan het advies aanhouden wanneer zij meer
informatie of toelichting noodzakelijk acht om tot een
adequate beoordeling te kunnen komen. Een en ander in
overleg met Bouw- en Woningtoezicht in verband met de
beschikbare termijnen.

4.13

5. Toelichting op het advies
De planindieners kunnen te allen tijde verzoeken om een
toelichting op het advies. In eerste instantie is het
gemeentelijk spreekuur tijdens het rayonbezoek daartoe
het meest aangewezen. Wanneer dit naar het oordeel van
de initiatiefnemers niet volstaat kan men uiteraard ook bij
de commissie terecht.
6. Second opinion
Alvorens bij derden een second opinion in te winnen
bieden B & W eerst de commissie de mogelijkheid tot
heroverweging van het eerder uitgebrachte advies, waarbij
wordt aangegeven op welke punten naar de mening van B
& W de houdbaarheid van het advies mogelijk in het
geding is.

Uitvoering door B & W

B & W hebben een eigen verantwoordelijkheid voor het
welstandsoordeel, zoals dat tot stand komt aan de hand
van de in de welstandsnota opgenomen welstandscriteria.
1.
B & W volgen in principe het advies van de
welstandscommissie; zij kunnen van dit advies
afwijken,
A.
op inhoudelijke gronden,
omdat zij van mening zijn dat de commissie
niet juist heeft geïnterpreteerd of niet de
juiste criteria heeft toegepast of omdat zij op
inhoudelijke gronden tot een ander oordeel
komen dan de commissie. In dat geval volgt
zij de procedure als beschreven onder
second opinion.
B.
om zwaarwegende andere redenen,
omdat het plan weliswaar strijdig wordt
geacht met redelijke eisen van welstand,
maar dat op grond van artikel 44 lid d van
de WW 2002 B & W bouwvergunning
kunnen verlenen op grond van andere
zwaarwegende redenen van bijvoorbeeld
economische of maatschappelijke aard.

2.

B & W kunnen ook afwijken van de
welstandscriteria,
hiervan kan sprake zijn indien bouwplannen niet
voldoen aan de in de nota genoemde
gebiedsgerichte of objectgerichte criteria, maar wel
aan de algemene criteria en indien de
architectonische en ruimtelijke kwaliteiten
niettemin in bijzondere mate bijdragen aan de
kwaliteit van de omgeving. De afwijking
geschiedt op grond van een daartoe strekkend
gemotiveerd advies van de welstandscommissie

Welstandsnota Delfzijl
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Bezwaren
Binnen zes weken na verzending vanhet besluit van
Burgemeester en Wethouders omtrent de
bouwvergunningaanvraag kunnen belanghebbenden
bezwaar aantekenen tegen deze beslissing. In de
bezwaarschriftenprocedure heroverwegen Burgemeester
en Wethouders het besluit na advies te hebben
ingewonnen van de Commissie Bezwaar- en
Beroepschriften. Belanghebbenden worden in dat geval
uitgenodigd om tijdens een hoorzitting hun standpunten
nader toe te lichten. Binnen 10 weken nemen
Burgemeester en Wethouders daarna een beslissing op het
bezwaar. Belanghebbenden die het met de heroverweging
niet eens zijn, kunnen hiertegen in beroep gaan.
Wanneer de initiatiefnemers of derde belanghebbenden
bezwaren hebben tegen het welstandsoordeel dient men
zich tot Burgemeester en Wethouders te richten. Zij
immers oordelen over de welstandsaspecten. Dat
Burgemeester en Wethouders in het algemeen de adviezen
van de welstandscommissie volgen, doet niet af aan hun
specifieke eigen verantwoordelijkheid in deze. Uiteraard
kunnen Burgemeester en Wethouders de eigen of een
derde welstandscommissie om een second opinion
vragen.
Lopende de procedure kunnen de initiatiefnemers de
welstandscommissie om een toelichting vragen of overleg
voeren. Hoor en wederhoor kan leiden tot een bijstelling
van het welstandsadvies.
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Excessenregeling

Deze nota geeft de regels voor het welstandstoezicht in de
gemeente Delfzijl. De gemeente zal zich inspannen om
deze regels ook daadwerkelijk na te leven. In het
gemeentelijk handhavingsbeleid ligt de prioriteit bij het
opsporen van illegale bouwactiviteiten en het bouwen in
afwijking van de vergunning (inclusief welstandstoets).
Ook bouwwerken waarvoor geen bouwvergunning hoeft te
worden aangevraagd, moeten aan minimale welstandseisen
voldoen. Indien het uiterlijk van een bouwwerk in ernstige
mate in strijd is met redelijke eisen van welstand kunnen
Burgemeester en Wethouders de eigenaar van het
betreffende bouwwerk verzoeken om binnen een door hen
te bepalen termijn die strijdigheid op te heffen.
Een bouwwerk is in ernstige mate in strijd met redelijke
eisen van welstand indien sprake is van excessen. Hiervan
is sprake indien flagrante strijdigheid bestaat met de in
deze welstandsnota opgenomen criteria. Van excessen kan
bijvoorbeeld sprake zijn bij te opdringerige reclameuitingen, toepassing van felle of contrasterende kleuren
en/of armoedig materiaalgebruik
Bij het repressieve welstandstoezicht ligt - conform het
gemeentelijke handhavingsbeleid - een hoge prioriteit bij
het voorkomen van excessen in de kwetsbare gebieden
zoals het buitengebied.

5. WELSTANDSCRITERIA
In dit hoofdstuk worden de welstandscriteria genoemd die
worden gebruikt voor de kleine en middelgrote
bouwplannen die zich voegen binnen de bestaande
ruimtelijke structuur van Delfzijl. Daarbij wordt onderscheid
gemaakt tussen algemene en gebiedsgerichte criteria. De
algemene criteria liggen ten grondslag aan elke
planbeoordeling, omdat ze het uitgangspunt vormen voor
de uitwerking van de gebiedsgerichte welstandscriteria.
De welstandsnota bevat geen welstandscriteria voor
ontwikkelingsprojecten die de bestaande ruimtelijke
structuur en karakteristiek doorbreken. Dergelijke
welstandcriteria kunnen immers niet worden opgesteld
zonder dat er een concreet stedenbouwkundig plan aan
ten grondslag ligt. Voorheen was het gebruikelijk de eisen
voor de stedenbouwkundige en architectonische vorm en
structuur in een “beeldkwaliteitsplan” te benoemen. In de
nieuwe wetgeving komt het “beeldkwaliteitsplan” te
vervallen en wordt het gezien als onderdeel van het
welstandsbeleid van de welstandsnota.
Bij de stedenbouwkundige planvoorbereiding zal voortaan
tevens - in overleg met de welstandscommissie - worden
bekeken of voor de projectontwikkeling nieuwe
welstandscriteria moeten worden vastgesteld. Voor
dergelijke aanvullingen geldt dat de inspraak wordt
gekoppeld aan de reguliere inspraakregeling bij de
stedenbouwkundige planvoorbereiding. Na afronding van
de ontwikkelingsfase worden reguliere welstandscriteria
opgesteld die zijn gericht op het beheer van het gebied.

5.1

Algemene criteria

Kwaliteitskader
In bijzondere situaties, wanneer de gebiedsgerichte en de
objectgerichte welstandscriteria ontoereikend zijn, kan het
nodig zijn expliciet terug te grijpen op meer algemene
welstandscriteria. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn
wanneer een bouwplan is aangepast aan de
gebiedsgerichte welstandscriteria, maar het bouwwerk zelf
zo onder de maat blijft dat het zijn omgeving negatief zal
beïnvloeden. Ook wanneer een bouwplan afwijkt van de
bestaande of toekomstige omgeving, maar door bijzondere
schoonheid wèl een kwalitatieve toevoeging aan zijn
omgeving vormt, kan worden teruggegrepen op algemene
welstandscriteria. De welstandscommissie kan
Burgemeester en Wethouders in zo’n geval gemotiveerd
adviseren van de hardheidsclausule gebruik te maken en af
te wijken van de gebiedsgerichte of objectgerichte
welstandscriteria. In de 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.

Relatie tussen vorm, gebruik en constructie
Een bouwwerk wordt primair gemaakt om te worden
gebruikt. Hoewel het welstandtoezicht is gericht op de
uiterlijke verschijningsvorm, kan de vorm van het
bouwwerk niet los worden gedacht van de eisen vanuit het
gebruik en de 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. De
verschijningsvorm is méér 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.
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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. Het bestaansrecht
van een 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
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 worden 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.
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Pilasters in classicistische gevels verwijzen naar
zuilenstructuren van tempels, transparante gevels van glas
en metaal roepen associaties op met techniek en
vooruitgang.
In iedere bouwstijl wordt gebruikgemaakt 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
Bij restauraties is sprake van herstel van elementen uit het
verleden, maar bij nieuw- of verbouw in een 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
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 een
evenwichtige en spanningsvolle relatie.

Schaal en maatverhoudingen
Ieder bouwwerk heeft een schaal die voortkomt uit de
grootte of de betekenis van de betreffende bouwopgave.
Grote bouwwerken kunnen uiteraard binnen hun eigen
grenzen geleed zijn, maar worden onherkenbaar en
ongeloofwaardig als ze er uitzien alsof ze bestaan uit een
verzameling losstaande kleine bouwwerken.
De waarnemer ervaart bewust of onbewust de
maatverhoudingen van een bouwwerk, maar waarom 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 sterke samenhang en hiërarchie vertonen. Mits bewust
toegepast, kunnen ook spanning en contrast daarin hun
werking hebben.

Materiaal, textuur, kleur en licht
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 losstaan 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 het afbreuk doen aan
de zeggingskracht van het bouwwerk. Dit is bijvoorbeeld
het geval wanneer het gebruik van materialen en kleuren
een juiste interpretatie van de aard en ontstaansperiode
van het bouwwerk in de weg staat.

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 vlakverdeling,
verstoren zij het beeld; niet alleen van het object zelf maar
ook van de omgeving waarin het is geplaatst.
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5.2

Gebiedsgerichte criteria

Voor het maken van een gebiedsindeling die als
ondergrond voor een doeltreffend welstandsbeleid kan
fungeren, is het van belang te komen tot een typering van
de landschappelijke gegevenheden met de aanwezige
structuurlijnen en de hiermee in verband staande
concentraties van bebouwing. Immers, de bebouwing
vormt vaak een verband met voornoemde zaken. Een
ander aspect is de leeftijd van de bebouwing, omdat
hieraan veel kenmerkende eigenschappen zijn te
herkennen. Een derde aspect is het te verwachten aantal
initiatieven en de impact ervan op de omgeving, waardoor
een apart gebied kan worden benoemd.
De eigenschappen van de gemeente Delfzijl die de
onderlegger vormen voor de gebiedsindeling zijn in de
ontwikkelingsschets in paragraaf 5.3 beschreven.
Voor het raadplegen van de welstandscriteria gelden de
direct achter de gebiedsbeschrijving en het omschreven
beleid volgende gebiedscriteria. (de uitleg van de
systematiek en het begrippenkader zijn toegevoegd als
bijlage I)
De volgende beleidsregimes zijn te onderscheiden:
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Handhaven - hierbij gaat het om de intentie om het
bestaande ruimtelijk beeld als zodanig zoveel mogelijk te
handhaven en als uitgangspunt te hanteren voor verdere
ontwikkelingen.
Respecteren – bij dit beleid staat het zorgvuldig omgaan
met bestaande waarden voorop. Deze hoeven niet altijd
letterlijk in stand te blijven, maar dienen met respect te
worden geïnterpreteerd bij nieuwe ontwikkelingen.
Incidenteel wijzigen – hier krijgt het continue
transformatieproces de ruimte, waarbij de bestaande
situatie weliswaar als leidraad wordt genomen, maar
gaandeweg wordt vervangen door nieuwe oplossingen en
nieuwe beelden.
Planmatig wijzigen – dit beleid is gericht op verandering.
Het gaat hier om een bewuste verandering van het
ruimtelijk beeld en de ruimtelijke kwaliteit. In verband met
het verdelen van de gebieden in grotere eenheden zijn er
geen gebieden die geheel in deze categorie vallen. Bij
transformatie van een gebiedsonderdeel – bijvoorbeeld
voor de aanleg van een nieuwe woonwijk – worden
tegelijk met het maken van een stedenbouwkundig plan
gebiedscriteria geformuleerd die voor de bouwkundige
plannen van toepassing zijn.

5.3

Ruimtelijke ontwikkeling gemeente Delfzijl

Ontstaansgeschiedenis
De ontstaansgeschiedenis van de gemeente Delfzijl hangt
nauw samen met de historisch-geografische ontwikkeling
van het kustgebied van Groningen en Friesland.
Door stijging van het zeewaterniveau na de laatste ijstijd
wordt vanaf circa 2700 voor Christus zand en klei afgezet
op de reeds bestaande ondergrond. Naderhand stagneert
deze ontwikkeling en volgens naast overstromingen ook
perioden waarin het gebied droogvalt. Tussen 500 en 200
voor Christus wordt het gebied met klei overdekt, welke
ontwikkeling doorgaat tot aan de bedijking in de 12e eeuw.
Nog voor het begin van de jaartelling raakt het
kweldergebed bewoond, waarbij de bewoners zich tegen
overstromingen verdedigen door het ophogen van hun
woonplaatsen, waardoor wierden ontstaan. De
oorspronkelijke wierden kenmerken zich door een
agrarisch karakter met een of meer boerderijen en een
radiale of blokvormige perceelsstructuur. Naderhand
ontstaan in de nabijheid van water- en landwegen meer
langwerpige wierden welke ook een handelsfunctie
hebben.
Voor de bedijkingen vond de afwatering plaats via oude
getijdegeulen. Een deel van dit natuurlijke
afwateringssysteem is in het huidige stelsel van maren en
tochten bewaard gebleven. Na de aanleg van de dijken is
de stroomrichting omgekeerd. Het gebied binnen de Oude
Dijk watert in zuidelijke richting af naar het Damsterdiep. in
de polder vindt afwatering plaats via het gemaal
Spijkterspompen en via het Termunter Zijldiep.

In de 14e tot de 16e eeuw ging veel land verloren door
dijkdoorbraken. Nieuwe dijken, watergangen en zijlen
werden in de 17e en 18e eeuw aangelegd om het
achterliggende land te beschermen en de afwatering te
reguleren.

Bebouwingsgeschiedenis
Zoals hiervoor al is beschreven kent de gemeente van
oudsher een groot aantal bewoonde wierden;
bijvoorbeeld Spijk en Bierum. Dit zijn van oorsprong een
radiaal respectievelijk rechthoekig wierdedorp. Spijk is
aangewezen als beschermd dorpsgezicht. De ruimtelijke
hoofdstructuur van de wierde is in die zin bijzonder dat
vrijwel nergens een dermate gaaf cirkelvormig beloop
voorkomt als in Spijk, terwijl ook de radiale indeling van de
wierde uitzonderlijk goed herkenbaar is.
Daarnaast komen in de gemeente zijldorpen voor:
Termunterzijl en Delfzijl. Deze kernen zijn ontstaan
rondom een uitwaterssluis of “zijl” ten tijde van
inpolderingen.
Termunterzijl is aangewezen als beschermd dorpsgezicht
vanwege de historische gegroeide ruimtelijke structuur van
het zijldorp, het huidige dorpsbeeld en daarin herkenbare
historische ontwikkeling.
Delfzijl ontstond rond 1300, toen een sluis (zijl) werd
aangelegd in het vroegere riviertje ‘de Delf’, dat van de stad
Groningen naar de Eems liep. De natuurlijke haven van
Delfzijl werd een schut- en overslagplaats. In de zestiende
eeuw werd Delfzijl een omwalde vesting met zes
bolwerken die de toegang tot de steden Groningen en het

Duitse Emden beheerste. In de periode 1870-1959
groeide de betekenis van Delfzijl. Maritieme bedrijven
vestigden zich en weg- en vaarverbindingen werden
aangelegd. Met de vondst van grote hoeveelheden zout
nabij Veendam begon de industriële ontwikkeling met de
vestiging van een sodafabriek. Met de komst van steeds
meer grote bedrijven groeiden de havenactiviteiten
eveneens sterk. De woonwijken en industriegebieden
veranderen de plaats Delfzijl en ruime omgeving in een
relatief korte periode sterk. Ten oosten van Delfzijl worden
drie dorpen en het landschap opgeofferd voor het
industriegebied Oosterhorn.
Ten noorden en westen van Delfzijl hebben de grootste
woningbouwontwikkelingen plaatsgevonden. De
wierdedorpen Uitwierde en Biessum komen hierdoor aan
de rand van de rechtlijnige woonwijken te liggen.
Ook het centrum van Delfzijl verandert snel van een
dichtbebouwde kleinschalige woonkern in een plek waar
door sloop ruimte wordt gemaakt voor moderne winkels
en bijbehorende parkeervoorzieningen, een
ontmoetingscentrum en kantoorruimten.
Farmsum, dat door de bouw van woonwijken vrijwel
opgenomen is in het stedelijk gebied behoudt nog het
meest haar eigen karakter.
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Tot in de jaren zeventig en tachtig bouwt Delfzijl door in
de verwachting van een grote bevolkingsgroei die verband
zou houden met de komst van bedrijven. Maar het
industriegebied Oosterhorn blijft grotendeels braakliggen
en met de bouw van meer en meer woningen ontstaat er
een grote leegstand die later verergerd door de terugloop
van het aantal inwoners. Nadat vastgesteld werd dat grote
ingrepen plaats dienden te vinden is uiteindelijk een
Masterplan opgesteld dat uitgaat van een grootschalige
sloop van woningen, de reconstructie van de opbouw van
Delfzijl en de terugbouw van minder woningen op de
plaats van de te slopen woningen.
De reconstructie van de opbouw van Delfzijl bestaat
ondermeer uit het realiseren van een verkeersring die de
verschillende wijken van Delfzijl aaneenrijgt.. Daarnaast zijn
een centrale groene zone langs de spoorlijn, het
‘eivormige’ centrum in combinatie met de haven en het
Damsterdiep de structurerende elementen binnen het
stedelijk gebied van Delfzijl.

Termunten en Bierum waren tot de gemeentelijke
herindeling van 1 januari 1990 zelfstandige gemeenten.
Vanaf deze datum maken ze onderdeel uit van de gemeente
Delfzijl. In de gemeente Bierum zijn vooral Spijk en
Holwierde tot ontwikkeling gekomen. Hier was sprake van
relatief grote woonuitbreidingen die ook verband hielden
met de verwachte groei van de werkgelegenheid en het
inwonertal van Delfzijl. Voor Spijk heeft de niet uitgekomen
groei ertoe geleidt dat het bestemmingsplan Zuid nooit
voltooid is.
In de gemeente Termunten was Woldendorp het
bestuurscentrum en Wagenborgen het grootste dorp.
Beide kernen kenden dan ook de grootste ontwikkeling.
Wagenborgen is bijzonder vanwege de in 1873
opgerichte psychiatrische inrichting. Oostelijk van de kern
lag een groot gebied met vele gebouwen in de vorm van
paviljoens. In de jaren negentig van de vorige eeuw was het
idee van een grootschalige inrichting op het platteland
achterhaald. Er werd besloten tot het verplaatsen van Groot
Bronswijk naar de grotere plaatsen in het noorden en
oosten van Groningen. Het grote terrein in Wagenborgen
komt daardoor steeds verder vrij.

Welstandsgebieden
De welstandsgebieden vormen het geraamte van de
welstandsnota.
In het kader van de regionale samenwerking binnen de
Regioraad Noord Groningen heeft Delfzijl geparticipeerd
in het Regionaal Welstandsplan Noord Groningen. Dit
plan beschrijft het welstandsbeleid voor het totale
buitengebied van alle betrokken gemeenten. Het voordeel
is dat voor samenhangende gebieden aan weerszijden van
de gemeentegrens het zelfde welstandsbeleid wordt
gevoerd.
Naast de grotere eenheden van het landschap zijn ook een
groot aantal buurtschappen die in het buitengebied liggen
als apart gebied beschreven.
Het regionale welstandsplan is integraal opgenomen in de
Welstandsnota Delfzijl.
Voor het stedelijk gebied van Delfzijl en de dorpen is de
gebiedsindeling gebaseerd op de eigen identiteit van de
historische gebieden en de ruimtelijke eenheid van
gebieden met een eenduidig en bijzonder karakter zoals
bijvoorbeeld de haven. De beschrijvingen van de
planmatig gerealiseerde woongebieden, bedrijventerreinen
en groengebieden zijn voor de gehele gemeente gelijk.
Een bijzonderheid is de keuze voor het welstandsvrije
gebied Oosterhorn.
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7. WELSTANDSCRITERIA
“Loketcriteria”
De gemeente stelt voor licht- bouwvergunningplichtige
bouwwerken zulke gedetailleerde eisen op, dat er geen
misverstand over kan bestaan hoe er moet worden
gebouwd om aan de welstandseisen te voldoen. Voor de
volgende bouwwerken zijn gedetailleerde eisen opgesteld:
 bij een woning of woongebouw op de grond staande
aan- of uitbouwen van ten hoogste één bouwlaag, met
een maximale hoogte van 5 m;
 bij een woning of woongebouw op de grond staande
bijgebouwen en overkappingen bestaande uit één
bouwlaag, met een maximale hoogte van 5 m en een
bruto vloeroppervlakte van maximaal 50 m2;
 het veranderen van een kozijn, kozijninvulling, luik of
gevelpaneel van een woning of woongebouw of bij een
woning of woongebouw behorend bijgebouw;
 dakkapellen op een gebouw
(zowel op woningen als niet-woningen);
 erf- en perceelsafscheidingen.

Wat is bouwvergunningsvrij bouwen?
Als uw bouwplan voldoet aan de voorwaarden voor
bouwvergunningsvrij bouwen, mag u zonder bouwvergunning bouwen. De regels in het bestemmingsplan, de
gemeentelijke bouwverordening en in principe ook de
gemeentelijke welstandseisen zijn in dat geval niet van
toepassing. De regels met betrekking tot onder meer veiligheid en gezondheid uit het Bouwbesluit en het burenrecht zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek gelden
echter wel. Als u gaat (ver)bouwen moet u er zelf voor
zorgen dat u aan deze regels voldoet.
Monumenten
Bouwt u in, op, aan of bij een monument dat door het Rijk,
de provincie of de gemeente is aangewezen of in een door
het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht, dan
mag dat nooit bouwvergunningsvrij. Voor
bouwvergunningsvrije bouwwerken is dan altijd toch een
bouwvergunning nodig.

Bestemmingsplan
In het bestemmingsplan legt de gemeente regels vast voor
de ruimtelijke ordening. Deze plannen zijn bindend voor u
als burger. Daar staat precies in welke bestemming de grond
heeft, bijvoorbeeld woningbouw, industrie, winkels, recreatie
of kantoren. Die verschillende bestemmingen staan op een
kaart aangegeven. Het plan geeft ook bouw- en gebruiksvoorschriften die bij de verschillende bestemmingen horen.
Uw bouwplan moet in principe altijd passen binnen het
bestemmingsplan van uw gemeente. Wanneer u iets
(ver)bouwt dat bouwvergunningsvrij is, gelden echter alleen
de voorschriften uit het bestemmingsplan met betrekking tot
het gebruik. Wanneer u het gebouwde na uitvoering van de
bouwplannen wilt gaan gebruiken voor een doel dat op
grond van het bestemmingsplan niet is toegestaan, moet u
hier, ook al betreft het een in principe bouwvergunningsvrij
bouwwerk, vrijstelling van het bestemmingsplan voor
aanvragen.

De plannen voor deze bouwwerken kunnen door een
gemandateerde ambtenaar worden afgedaan indien ze aan
alle gestelde eisen voldoen.
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Welstand
De gemeente zelf mag een licht-bouwvergunningplichtig
bouwplan aan ”redelijke eisen van welstand” toetsen of het
bouwplan voorleggen aan de welstandscommissie. Bij een
regulier-bouwvergunningplichtig bouwwerk is het advies
van de welstandscommissie of de stadsbouwmeester
verplicht. Bij de toets aan de welstandseisen wordt gekeken
of de plaatsing de vorm en het materiaal- en kleurgebruik van
het bouwwerk binnen de directe omgeving past. Om u als
burger vooraf zoveel mogelijk duidelijkheid te geven, moet
de gemeente in een welstandsnota zo concreet mogelijke
welstandseisen aangeven. Bij een aantal bouwwerken (aan-/
uitbouwen, bijgebouwen/overkappingen, kozijn- en
gevelwijzigingen, dakkapellen en erfafscheidingen) moet de
welstandseisen zo gedetailleerd en duidelijk zijn, dat er geen
enkel misverstand over kan bestaan hoe er moet worden
gebouwd om aan de welstandseisen te voldoen. Die
verplichte gedetailleerde eisen worden “loketcriteria”
genoemd.
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Bouwvergunningsvrije bouwwerken worden niet preventief
getoetst aan redelijke eisen van welstand. Voor
uitzonderingsgevallen is echter een zogenoemde “excessenregeling” ingesteld, want men kan bouwsels maken die “in
ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen van welstand”.
En wel zodanig dat de gemeente zich genoodzaakt voelt om
in te grijpen. De eigenaar wordt dan verzocht het uiterlijk
van het bouwsel aan te passen, ondanks het feit dat het
bouwsel bouwvergunningsvrij is.

Bouwbesluit: hoe te bouwen
Bij het bouwen of verbouwen moet altijd worden voldaan
aan het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit staan minimumeisen op technisch gebied die voor heel Nederland gelden.
Ze staan garant voor uw veiligheid en gezondheid en
houden rekening met het milieu en het gebruikscomfort. Of
er nu volgens een reguliere-bouwvergunning, een lichtebouw- vergunning of bouwvergunningsvrij wordt gebouwd:
het bouwwerk moet altijd voldoen aan het Bouwbesluit.
Daarvoor draagt iedereen zélf de verantwoordelijkheid.

Verplicht rekening houden met buren
Behalve de regels rondom het bouwen, heeft iedereen ook
te maken met het zogeheten burenrecht dat in het Burgerlijk
Wetboek is geregeld. Daarmee is feitelijk niets anders
vastgelegd dan de gebruikelijke omgangsvormen. Ze geven
(wettelijk) houvast als er onenigheid met de buren ontstaat.
Het belangrijkste advies is om eerst met de buren te overleggen, ze in te lichten over de voorgenomen bouwplannen. In
veel gevallen wordt er een compromis gesloten, wellicht na
een kleine aanpassing van het plan.
Wat betekent een bouwvergunning?
Bij een aanvraag voor een lichte bouwvergunning wordt de
volgende procedure doorlopen:
Stap 1 Het bouwplan wordt ingediend bij de gemeente op
een standaard formulier volgens standaard indieningsvereisten. Het formulier is te verkrijgen bij de gemeente en
van het internet te halen (www.vrom.nl/woningwet). In de
bijlage bij het aanvraagformulier staat welke stukken moeten
worden ingeleverd.
Stap 2 Blijkt dat er nog stukken ontbreken na indiening van
het plan, dan moet de gemeente dat binnen vier weken
melden. De gemeente zal aangeven binnen welke termijn
de ontbrekende stukken alsnog kunnen worden aangeleverd (de maximale termijn hiervoor is eveneens vier
weken). Als er binnen vier weken na indiening van de
aanvraag op dat punt niets is vernomen van de gemeente,
dan kan er van worden uitgegaan dat de aanvraag compleet
is.

Stap 3 De gemeente beoordeelt het plan met name op zijn
ruimtelijke kwaliteit volgens de voorschriften van het
bestemmingsplan en de stedenbouwkundige voorschriften
van de Bouwverordening en de welstandsvoorschriften. Het
plan wordt voorts op constructieve veiligheid getoetst
volgens de technische minimumeisen uit het Bouwbesluit.
Stap 4 De gemeente geeft binnen zes weken uitsluitsel of er
wel of niet een lichte-bouwvergunning wordt afgegeven.

Voor de reguliere-bouwvergunningsprocedure gelden
uitgebreidere toetspunten en een langere beslistermijn van
twaalf weken (deze termijn is daarbij eenmalig met zes
weken te verlengen).
Vraag het de gemeente
Naast een bouwvergunning kunnen bij het (ver)bouwen ook
andere vergunningen nodig zijn. Zo is er misschien geen
bouwvergunning nodig, maar bijvoorbeeld wél een milieuvergunning, een uitritvergunning, een sloopvergunning of
kapvergunning. Het is daarom verstandig bij ieder bouwplan
contact op te nemen met de gemeente.
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AAN- EN UITBOUWEN ALGEMEEN
Wat is een aan- en uitbouw?
Een aan- en uitbouw is een bouwwerk dat u tegen uw
bestaande woning aanbouwt en dat direct in verbinding
staat met het woonhuis. Dit kan een garage of een berging
zijn, maar ook een uitbouw van uw woonkamer in de vorm
van een serre of een uitbouw aan de keuken.
Er wordt in de regelgeving ook over “bijgebouwen”
gesproken. Dit kan ook een garage of berging zijn, maar dan
kan deze alleen worden bereikt via een aparte
toegangsdeur (dus niet rechtstreeks vanuit de woning).
Excessenregeling
Als een aan- en uitbouw vergunningsvrij mag worden
gebouwd, dan wordt deze niet preventief getoetst aan
redelijke eisen van welstand. Voor uitzonderingsgevallen is
echter een zogenoemde “excessenregeling” ingesteld, want
men kan bouwsels maken die “in ernstige mate in strijd zijn
met redelijke eisen van welstand”. En wel zodanig dat de
gemeente zich genoodzaakt voelt om in te grijpen. De
eigenaar wordt dan verzocht het uiterlijk van het bouwsel
aan te passen, ondanks het feit dat het bouwsel bouwvergunningsvrij is.
Toetsing
Bij alle plannen is ten eerste het bestemmingsplan
maatgevend. Een regulier-vergunningplichtig plan moet
altijd ter beoordeling worden voorgelegd aan de
Welstandscommissie. Een licht-vergunningplichtig plan
mag door een gemandateerde ambtenaar worden getoetst
en (eventueel) worden goedgekeurd op basis van de hierna
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genoemde welstandseisen. Voldoet het plan niet aan deze
welstandseisen, of is er sprake van een bijzondere situatie
waarbij twijfel bestaat over de toepasbaarheid van de
criteria, dan wordt het plan alsnog aan de
Welstandscommissie voorgelegd, die bij de beoordeling
tevens gebruikmaakt van de gebiedsgerichte en de
algemene welstandscriteria.

Standaardplan
Een aan- en uitbouw voldoet in ieder geval aan redelijke
eisen van welstand als het eerder als zodanig door de
Welstandscommissie is goedgekeurd voor een identiek
plan voor hetzelfde bouwblok of in een vergelijkbare
situatie (bijvoorbeeld in dezelfde straat). Informatie over
standaardplannen is verkrijgbaar bij de gemeente.

Van een bijzondere situatie is in ieder geval sprake bij door
het Rijk, de provincie of de gemeente aangewezen
beschermde monumenten.

Als er geen standaardplan is, voldoet een aan- en uitbouw
op het achtererf in ieder geval aan redelijke eisen van
welstand als aan de criteria op de volgende pagina wordt
voldaan.

WILT U EEN AAN- OF UITBOUW BOUWEN?
Staat de aan-/uitbouw op de grond?

nee

ja
Telt de aan-/uitbouw één bouwlaag?

nee

ja
Wordt de aan-/uitbouw gebouwd aan een bestaande woning of een bestaand woongebouw?

nee

ja
Strekt de aan-/uitbouw tot vergroting van het woongenot?

nee

ja
ja

Wordt de aan-/uitbouw gebouwd aan of bij een Rijksmonument, provinciaal of gemeentelijk monument of in een Rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht?
nee
ja

Wordt de aan-/uitbouw gebouwd aan een niet voor permanente bewoning bestemde woning, een tijdelijk bouwwerk of een woonwagen?
nee
Wordt de aan-/uitbouw gebouwd aan een oorspronkelijke achtergevel?

nee

Wordt de aan-/uitbouw gebouwd aan een zijgevel?

nee

ja
Is de zijgevel naar de weg of het openbaar groen gekeerd?

ja

ja

nee
ja

Is de afstand tussen de aan-/uitbouw en het erf van de buren meer dan 1 m?

Heeft het bouwen van de aan-/uitbouw tot gevolg dat het zij- of achtererf voor meer dan 50% is bebouwd?

nee

ja

nee
Is de diepte van de aan-/uitbouw minder dan 2,5 m?

nee

ja
Wordt de aan-/uitbouw gebouwd binnen de breedte van de oorspronkelijke gevel (en steekt dus niet uit)?

nee

ja
Is de aan-/uitbouw lager dan 4m?

nee

ja
Is de hoogte van de aan-/uitbouw minder dan 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping van de woning of het woongebouw waaraan wordt gebouwd?

nee

ja
Is de aan-/uitbouw lager dan de woning of woongebouw waaraan wordt gebouwd?

nee

ja
Is de afstand tot de weg of het openbaar groen meer dan 1 m?

nee

ja
Is de afstand tot het voorerf meer dan 1 m?
ja
Vergunningsvrij
er is geen vergunning
nodig.

nee

Is de hoogte minder dan 5 m?

nee

ja
Lichtvergunningplichtig

Reguliervergunningplichtig

Er kan een vergunning w orden
aangevraagd b ij “het loket”.

Er is goedkeuring van de
Welstandscommissie nodig.
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AAN- EN UITBOUW OP HET ACHTERERF OF ZIJERF
Als er geen standaardplan is, voldoet een aan- of uitbouw
op het achtererf of zijerf in ieder geval aan redelijke eisen
van welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan
.
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Conform eerder goedgekeurde uitbouw
Gelijk aan of lager dan de oorspronkelijke goothoogte
hoofdgebouw met een maximum van 3,25 m hoog
Maximaal 4 m diep, haaks op de oorspronkelijke gevel
Maximaal 5 m diep, haaks op de oorspronkelijke gevel
indien 3 m of meer uit de erfgrens
Niet breder dan de woning, of indien naast de woning
3m achter de voorgevelrooilijn
Rechthoekig van vorm
Indien op zijerf gericht aan de openbare kant, 2 m diep
haaks op de oorspronkelijke gevel
In steen of hout conform kleuren woning
Detaillering zonder boei of met boeirand van maximaal
0,20 m breedte
Gevel geleding conform bestaande gevels
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BIJGEBOUWEN ALGEMEEN
Wat is een bijgebouw?
Er wordt onderscheid gemaakt tussen aan- en uitbouwen
en bijgebouwen. Aan- en uitbouwen zijn aan de woning
vastgebouwd en staan direct in verbinding met het
woonhuis, zoals een serre, een bijkeuken of soms een
garage. Heeft zo’n garage of ander bouwwerk echter geen
directe verbinding met het woonhuis, dan wordt
gesproken over bijgebouwen.
Excessenregeling
Als een bijgebouw of overkapping vergunningsvrij mag
worden gebouwd, dan wordt deze niet preventief getoetst
aan redelijke eisen van welstand. Voor uitzonderingsgevallen
is echter een zogenoemde “excessenregeling” ingesteld,
want men kan bouwsels maken die “in ernstige mate in strijd
zijn met redelijke eisen van welstand”. En wel zodanig dat de
gemeente zich genoodzaakt voelt om in te grijpen. De
eigenaar wordt dan verzocht het uiterlijk van het bouwsel
aan te passen, ondanks het feit dat het bouwsel bouwvergunningsvrij is.

Voldoet het plan niet aan deze welstandseisen, of is er
sprake van een bijzondere situatie waarbij twijfel bestaat
over de toepasbaarheid van de criteria, dan wordt het plan
alsnog aan de Welstandscommissie voorgelegd, die bij de
beoordeling tevens gebruikmaakt van de gebiedsgerichte
en de algemene welstandscriteria.
Van een bijzondere situatie is in ieder geval sprake bij door
het Rijk, de provincie of de gemeente aangewezen
beschermde monumenten.

Standaardplan
Een bijgebouw of overkapping voldoet in ieder geval aan
redelijke eisen van welstand als het eerder als zodanig
door de Welstandscommissie is goedgekeurd voor een
identiek plan voor hetzelfde bouwblok of in een
vergelijkbare situatie (bijvoorbeeld in dezelfde straat).
Informatie over standaardplannen is verkrijgbaar bij de
gemeente.

Toetsing
Bij alle plannen is ten eerste het bestemmingsplan
maatgevend. Een regulier-vergunningplichtig plan moet
altijd ter beoordeling worden voorgelegd aan de
Welstandscommissie. Een licht-vergunningplichtig plan
mag door een gemandateerde ambtenaar worden getoetst
en (eventueel) worden goedgekeurd op basis van de hierna
genoemde welstandseisen.
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WILT U EEN BIJGEBOUW OF EEN OVERKAPPING BOUWEN?
Staat het bijgebouw op de grond?

nee

ja
nee

Telt het bijgebouw ten hoogste één bouwlaag?
ja

Wordt het bijgebouw gebouwd bij een bestaande woning of woongebouw?

nee

ja
Strekt het bijgebouw tot vergroting van het woongenot?

nee

ja
Wordt het bijgebouw gebouwd bij een Rijksmonument, provinciaal of gemeentelijk monument of in een Rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht?

ja

nee
Wordt het bijgebouw gebouwd aan een niet voor permanente bewoning bestemde woning, een tijdelijk bouwwerk of een woonwagen?

ja

nee
Wordt het bijgebouw gebouwd op een achtererf?

nee

Wordt het bijgebouw gebouwd op een zijerf?

nee

ja
ja

Is dat zijerf naar de weg of het openbaar groen gekeerd?

ja

nee

Is de oppervlakte van het bijgebouw meer dan 10 m? ja

Is de afstand tussen het bijgebouw en het erf van de buren meer dan 1 m?

nee

ja

nee

Heeft het bouwen van het bijgebouw tot gevolg dat het erf voor meer dan 50% is bebouwd?

ja

nee
Is het totaal aan bouwvergunningsvrij gebouwde bijgebouwen en overkappingen minder dan 30 m?

nee

ja
Is het bijgebouw lager dan 3 m?

nee

ja
Is de afstand tot de weg of het openbaar groen meer dan 1 m?

nee

ja
Is de afstand tot het voorerf meer dan 1 m?

nee

Is de hoogte minder dan 5 m?

nee

ja
ja

Is de oppervlakte minder dan 50 m? nee
ja
Lichtvergunningplichtig

Vergunningsvrij
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Reguliervergunningplichtig

BIJGEBOUW OP HET ACHTERERF OF ZIJERF
Als er geen standaardplan is, voldoet een bijgebouw op het
achtererf of het zijerf in ieder geval aan redelijke eisen van
welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan.










Conform eerder goedgekeurde bijgebouwen
Minimaal 3 m achter de voorgevelrooilijn
Maximaal 50% van het zij- of achtererf bebouwd
Oppervlakte maximaal 50 m²
1 m uit de erfgrens
Goothoogte maximaal 2,5 m nokhoogte maximaal
5,5 m
Dakhelling 30-50°
In steen of hout conform kleuren woning
Dakbedekking pannen, golfplaat of gelijkwaardig in
donkere kleur
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OVERKAPPINGEN ALGEMEEN
Wat is een overkapping?
Een overkapping is een grondgebonden element van één
bouwlaag. De overkapping staat los op het erf of tegen het
hoofdgebouw aan en is meestal bedoeld als carport.
Excessenregeling
Als een overkapping vergunningsvrij mag worden gebouwd,
dan wordt deze niet preventief getoetst aan redelijke eisen
van welstand. Voor uitzonderingsgevallen is echter een
zogenoemde “excessenregeling” ingesteld, want men kan
bouwsels maken die “in ernstige mate in strijd zijn met
redelijke eisen van welstand”. En wel zodanig dat de
gemeente zich genoodzaakt voelt om in te grijpen. De
eigenaar wordt dan verzocht het uiterlijk van het bouwsel
aan te passen, ondanks het feit dat het bouwsel bouwvergunningsvrij is.
Toetsing
Bij alle plannen is ten eerste het bestemmingsplan
maatgevend. Een regulier-vergunningplichtig plan moet
altijd ter beoordeling worden voorgelegd aan de
Welstandscommissie. Een licht-vergunningplichtig plan
mag door een gemandateerde ambtenaar worden getoetst
en (eventueel) worden goedgekeurd op basis van de hierna
genoemde welstandseisen.
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Voldoet het plan niet aan deze welstandseisen, of is er
sprake van een bijzondere situatie waarbij twijfel bestaat
over de toepasbaarheid van de criteria, dan wordt het plan
alsnog aan de Welstandscommissie voorgelegd, die bij de
beoordeling tevens gebruikmaakt van de gebiedsgerichte
en de algemene welstandscriteria.
Van een bijzondere situatie is in ieder geval sprake bij door
het Rijk, de provincie of de gemeente aangewezen
beschermde monumenten.

Standaardplan
Eenoverkapping voldoet in ieder geval aan redelijke eisen
van welstand als het eerder als zodanig door de
Welstandscommissie is goedgekeurd voor een identiek
plan voor hetzelfde bouwblok of in een vergelijkbare
situatie (bijvoorbeeld in dezelfde straat). Informatie over
standaardplannen is verkrijgbaar bij de gemeente.

OVERKAPPINGEN
Als er geen standaardplan is, voldoet een overkapping op
het achtererf of het zijerf ieder geval aan redelijke eisen van
welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan.









Conform eerder goedgekeurde overkappingen
Minimaal 1 m achter de voorgevelrooilijn
Maximaal 50% van het zij- of achtererf bebouwd
oppervlakte maximaal 50 m²
1 m uit de erfgrens
Gelijk of lager dan goothoogte hoofdgebouw met
maximaal 3m hoog
Detaillering zonder boei of met boeirand van maximaal
0,20 m breedte
Kleur conform hoofdgebouw of een gedekte kleur
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KOZIJN- EN GEVELWIJZIGINGEN ALGEMEEN
Wat is een kozijn- en gevelwijziging?
Van een kozijn- en gevelwijziging is sprake wanneer een
kozijn, venster, raam, deur of gevelpaneel wordt verplaatst of
er iets aan de vorm, de afmeting, de indeling of het
materiaal wordt veranderd.
Excessenregeling
Als een kozijn- en gevelwijziging vergunningsvrij mag
worden gebouwd, dan wordt deze niet preventief getoetst
aan redelijke eisen van welstand. Voor uitzonderingsgevallen
is echter een zogenoemde “excessenregeling” ingesteld,
want men kan bouwsels maken die “in ernstige mate in strijd
zijn met redelijke eisen van welstand”. En wel zodanig dat de
gemeente zich genoodzaakt voelt om in te grijpen. De
eigenaar wordt dan verzocht het uiterlijk van het bouwsel
aan te passen, ondanks het feit dat het bouwsel bouwvergunningsvrij is.
Toetsing
Bij alle plannen is ten eerste het bestemmingsplan
maatgevend. Een regulier-vergunningplichtig plan moet
altijd ter beoordeling worden voorgelegd aan de
Welstandscommissie. Een licht-vergunningplichtig plan
mag door een gemandateerde ambtenaar worden getoetst
en (eventueel) goedgekeurd worden op basis van de hierna
genoemde welstandseisen.
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Voldoet het plan niet aan deze welstandseisen, of is er
sprake van een bijzondere situatie waarbij twijfel bestaat
over de toepasbaarheid van de criteria, dan wordt het plan
alsnog aan de Welstandscommissie voorgelegd, die bij de
beoordeling tevens gebruikmaakt van de gebiedsgerichte
en de algemene welstandscriteria.
Van een bijzondere situatie is in ieder geval sprake bij door
het Rijk, de provincie of de gemeente aangewezen
beschermde monumenten.

Standaardplan
Een kozijn- en gevelwijziging voldoet in ieder geval aan
redelijke eisen van welstand als het eerder als zodanig
door de Welstandscommissie is goedgekeurd voor een
identiek plan voor hetzelfde bouwblok of in een
vergelijkbare situatie (bijvoorbeeld in de zelfde straat).
Informatie over standaardplannen is verkrijgbaar bij de
gemeente.

WILT U EEN KOZIJN, KOZIJNINVULLING, LUIK OF GEVELPANEEL VERANDEREN?

Wordt de verandering aangebracht in een bestaande woning of een bestaand woongebouw of een daarbij behorend bijgebouw?

nee

ja
Bevindt het te veranderen kozijn, kozijninvulling, luik of gevelpaneel zich in of aan een Rijksmonument, provinciaal of gemeentelijk monument
of in een Rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht?

ja

nee

Leidt de verandering tot een wijziging van de bestaande gevelopening?

ja

nee
Wordt de verandering aangebracht in de achtergevel?

nee

Wordt de verandering aangebracht in een zijgevel?

nee

ja

ja

Is die gevel gericht naar de weg of het openbaar groen?

ja

nee

Vergunningsvrij

LichtVergunningsplichtig

RegulierVergunningsplichtig
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KOZIJN- EN GEVELWIJZIGINGEN
Als er geen standaardplan is, voldoet een kozijn- en gevelwijziging in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als
aan onderstaande criteria wordt voldaan.
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Maximale grootte van 1 m2
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DAKKAPELLEN ALGEMEEN
Wat is een dakkapel?
Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap,
bedoeld om de lichttoevoer te verbeteren en het bruikbare
woonoppervlak te vergroten.
Excessenregeling
Als een dakkapel vergunningsvrij mag worden gebouwd,
dan wordt deze niet preventief getoetst aan redelijke eisen
van welstand. Voor uitzonderingsgevallen is echter een
zogenoemde “excessenregeling” ingesteld, want men kan
bouwsels maken die “in ernstige mate in strijd zijn met
redelijke eisen van welstand”. En wel zodanig dat de
gemeente zich genoodzaakt voelt om in te grijpen. De
eigenaar wordt dan verzocht het uiterlijk van het bouwsel
aan te passen, ondanks het feit dat het bouwsel bouwvergunningsvrij is.

Voldoet het plan niet aan deze welstandseisen, of is er
sprake van een bijzondere situatie waarbij twijfel bestaat
over de toepasbaarheid van de criteria, dan wordt het plan
alsnog aan de Welstandscommissie voorgelegd, die bij de
beoordeling tevens gebruikmaakt van de gebiedsgerichte
en de algemene welstandscriteria.

Standaardplan
Een dakkapel voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van
welstand als het eerder als zodanig door de
Welstandscommissie is goedgekeurd voor een identiek
plan voor hetzelfde bouwblok of in een vergelijkbare
situatie (bijvoorbeeld in dezelfde straat). Informatie over
standaardplannen is verkrijgbaar bij de gemeente.

Van een bijzondere situatie is in ieder geval sprake bij door
het Rijk, de provincie of de gemeente aangewezen
beschermde monumenten.

Toetsing
Bij alle plannen is ten eerste het bestemmingsplan
maatgevend. Een regulier-vergunningplichtig plan moet
altijd ter beoordeling worden voorgelegd aan de
Welstandscommissie. Een licht-vergunningplichtig plan
mag door een gemandateerde ambtenaar worden getoetst
en (eventueel) worden goedgekeurd op basis van de hierna
genoemde welstandseisen.
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WILT U EEN DAKKAPEL PLAATSEN?
Wordt de dakkapel gebouwd op een bestaand gebouw?

nee

ja
Wordt de dakkapel gebouwd op een Rijksmonument, provinciaal of gemeentelijk monument of in een Rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht?

ja

nee
Wordt de dakkapel gebouwd op een niet voor permanente bewoning bestemde woning, een tijdelijk bouwwerk of een woonwagen?

ja

nee
Wordt de dakkapel gebouwd op een achterdakvlak?

nee

Wordt de dakkapel gebouwd op een zijdakvlak?

nee

ja
ja

Is dat zijdakvlak naar de weg of het openbaar groen gekeerd?

ja

nee
Is de afstand van de dakkapel tot de voorgevel meer dan 1 m?

nee

ja
Is de dakkapel voorzien van een plat dak?

nee

ja
Zijn de zijwanden van de dakkapel ondoorzichtig?

nee

ja
Is de hoogte van de dakkapel minder dan 1,5 m?

nee

ja
Ligt de onderzijde van de dakkapel meer dan 0,5 m boven de dakvoet?

nee

ja
Ligt de onderzijde van de dakkapel minder dan 1 m boven de dakvoet?

nee

ja
Ligt de bovenzijde van de dakkapel meer dan 0,5 m onder de daknok?

nee

ja
Liggen de zijkanten van de dakkapel meer dan 0,5 m van de zijkanten van het dakvlak?

nee

ja
Lichtvergunningplichtig

Vergunningsvrij
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Reguliervergunningplichtig

DAKKAPEL OP VOOR-, ZIJ- EN ACHTERDAKVLAK
Als er geen standaardplan is, voldoet een dakkapel op het
voordakvlak, plat afgedekt, in ieder geval aan redelijke eisen
van welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan.

Als er geen standaardplan is, voldoet een dakkapel op het
zij- en achterdakvlak, plat afgedekt of desgewenst met
aangesleept dakje, in ieder geval aan redelijke eisen van
welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan.
















Conform eerder goedgekeurde dakkapellen
Per woning niet meer dan één dakkapel per dakvlak
Maximale breedte 1 m
Maximale hoogte 1 m
Rondom minimaal 1 m dakpannen overblijvend, ook ten
opzichte van hoekkepers
Plaatsing op maximaal 1 m uit onderzijde dakvlak
Zijwanden gesloten, donker gekleurd





Conform eerder goedgekeurde kapellen
Dakhelling hoofddak minimaal 45°
Niet meer dan 0,5 dakvlak beslaand
Maximale kozijnhoogte 1 m
Rondom minimaal 0,5 m dakpannen overblijvend, ook
ten opzichte van de bouwmuur
Bij opzet aan zijgevel dakvlak dan 3 m afstand uit
voorzijde dakvlak
Zijwanden recht, gesloten, donker gekleurd
Gootboei maximaal 0,2 m breed
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DAKRAMEN ALGEMEEN
Wat is een dakraam?
Een dakraam is een raam, aangebracht in het dakvlak,
waarbij de hoofdvorm van het dakvlak behouden blijft en
rondom dakpannen aanwezig zijn of andere dakbedekking.
Excessenregeling
Als een dakraam vergunningsvrij mag worden gebouwd, dan
wordt deze niet preventief getoetst aan redelijke eisen van
welstand. Voor uitzonderingsgevallen is echter een
zogenoemde “excessenregeling” ingesteld, want men kan
bouwsels maken die “in ernstige mate in strijd zijn met
redelijke eisen van welstand”. En wel zodanig dat de
gemeente zich genoodzaakt voelt om in te grijpen. De
eigenaar wordt dan verzocht het uiterlijk van het bouwsel
aan te passen, ondanks het feit dat het bouwsel bouwvergunningsvrij is.
Toetsing
Bij alle plannen is ten eerste het bestemmingsplan
maatgevend. Een regulier-vergunningsplichtig plan moet
altijd ter beoordeling worden voorgelegd aan de
Welstandscommissie. Een licht-vergunningplichtig plan
mag door een gemandateerde ambtenaar worden getoetst
en (eventueel) worden goedgekeurd op basis van de hierna
genoemde welstandseisen.
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Voldoet het plan niet aan deze welstandseisen, of is er
sprake van een bijzondere situatie waarbij twijfel bestaat
over de toepasbaarheid van de criteria, dan wordt het plan
alsnog aan de Welstandscommissie voorgelegd, die bij de
beoordeling tevens gebruikmaakt van de gebiedsgerichte
en de algemene welstandscriteria.
Van een bijzondere situatie is in ieder geval sprake bij door
het Rijk, de provincie of de gemeente aangewezen
beschermde monumenten.

Standaardplan
Een dakraam voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van
welstand als het eerder als zodanig door de
Welstandscommissie is goedgekeurd voor een identiek
plan voor hetzelfde bouwblok of in een vergelijkbare
situatie (bijvoorbeeld in dezelfde straat). Informatie over
standaardplannen is verkrijgbaar bij de gemeente.

WILT U EEN DAKRAAM PLAATSEN?

Wordt het dakraam geplaatst in een bestaand gebouw?

nee

ja
Is het gebouw waarin het dakraam wordt geplaatst een Rijksmonument,
provinciaal of gemeentelijk monument of ligt het gebouw in een Rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht?

ja

nee
Ligt de onderzijde van het dakraam meer dan 0,5 m boven de dakvoet?

nee

ja
Ligt de bovenzijde van het dakraam meer dan 0,5 m onder de daknok?

nee

ja
Liggen de zijkanten van het dakraam meer dan 0,5 m van de zijkant van het dakvlak?

nee

ja

Vergunningsvrij

LichtVergunningsplichtig

RegulierVergunningsplichtig
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DAKRAAM OP HET ACHTER- OF ZIJDAKVLAK
Dakraam in het achterdakvlak of het zijdakvlak aan een
zijde van het gebouw waarvan de gevel of het erf niet
direct grenst aan de weg of openbaar groen.
Als er geen standaardplan is, voldoet een dakraam in het
achterdakvlak of het zijdakvlak aan een zijde van het
gebouw waarvan de gevel of het erf niet direct grenst aan
de weg of openbaar groen in ieder geval aan redelijke
eisen van welstand als aan onderstaande criteria wordt
voldaan.
Maatvoering:

Niet meer dan de helft van het dakvlak waarin het
dakraam wordt aangebracht mag in beslag worden
genomen door dakkapellen of dakramen.

Bij meerdere dakramen op een doorgaand dakvlak
regelmatige rangschikking op horizontale lijn met een
minimale tussenruimte van 1 m.

Breedte: niet meer dan 3 m.

Hoogte: verticaal gemeten niet meer dan 1 m.

Dakraam in zijdakvlak: afstand tot voorgevellijn niet
minder dan 3 m.

Dakraam in achterdakvlak: afstand tot zijgevellijn, indien
de zijgevel ligt aan een zijerf dat direct grenst aan de
weg of openbaar groen, niet minder dan 3 m.

Afstand van dakraam tot overige zijkanten van het
dakvlak of hart bouwmuur: niet minder dan 0,5 m.

Afstand van dakraam tot noklijn: niet minder dan
0,5 m.

Afstand van dakraam tot goot: niet minder dan 0,5 m.
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Afstand tot de hoekkepers en kilkepers (in geval van
piramide- of schilddak): niet minder dan 1 m.

Vorm:

Rechthoekig.

Verzonken in het dakvlak.
Materiaal en kleur:

Materiaal, kleur en detaillering afgestemd op het
hoofdgebouw.
Overige:

Het dakraam voldoet aan de eventuele aanvullende
criteria voor dakramen in het gebiedsgerichte
beoordelingskader.

DAKRAAM OP HET VOOR- OF ZIJDAKVLAK
Dakraam in het voordakvlak of het zijdakvlak aan een
zijde van het gebouw waarvan de gevel of het erf direct
grenst aan de weg of openbaar groen.

Vorm:

Rechthoekig.

Verzonken in het dakvlak.

Als er geen standaardplan is, voldoet een dakraam in het
voordakvlak of het zijdakvlak aan een zijde van het gebouw
waarvan de gevel of het erf direct grenst aan de weg of
openbaar groen in ieder geval aan redelijke eisen van
welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan.

Materiaal en kleur:

Materiaal, kleur en detaillering afgestemd op het
hoofdgebouw.

Maatvoering:

Niet meer dan één dakkapel of dakraam per dakvlak.

Bij meerdere dakramen in een doorgaand dakvlak
regelmatige rangschikking op horizontale lijn met een
minimale tussenruimte van 1 m.

Breedte: niet meer dan eenderde van de breedte van
het dakvlak (hart bouwmuur tot hart bouwmuur) en
niet meer dan 2 m.

Hoogte: verticaal gemeten niet meer dan 1 m.

Dakraam in zijdakvlak: afstand tot voorgevellijn niet
minder dan 3 m.

Afstand van dakraam tot overige zijkanten van het
dakvlak of hart bouwmuur: niet minder dan 0,9 m.

Afstand van dakraam tot noklijn: niet minder dan
0,5 m.

Afstand van dakraam tot goot: niet minder dan 0,5 m.

Afstand tot de hoekkepers en kilkepers (in geval van
piramide- of schilddak): niet minder dan 1 m.

Overige:

Het dakraam voldoet aan de eventuele aanvullende
criteria voor dakramen in het gebiedsgerichte
beoordelingskader.
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