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STANDPUNT KAN BEPALING 

 

1. Inleiding 
 

Kan bepaling (2013) in het Bor 

Het toetsen aan welstand van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen hoeft 

niet meer verplicht door een welstandscommissie te gebeuren. Het college van b&w kan 

als bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning ervoor kiezen om de 

welstandscommissie te raadplegen, maar het college kan dat ook laten; vandaar ‘kan-

bepaling’. Als b&w de commissie niet inschakelen, moeten ze zelf (lees: hun ambtelijke 

organisatie) antwoord geven op de vraag of het bouwplan al dan niet in strijd is met 

redelijke eisen van welstand. 

 

Deze notitie gaat in op de mogelijkheden die de gemeente Noordoostpolder heeft met 

betrekking tot het omgaan met de ‘kan bepaling’. 

 

Werkwijze 

De voordelen/nadelen van de verschillende manieren van toetsing zijn in kaart gebracht 

door 3 varianten te beschrijven, waarbij de huidige werkwijze en de cijfers van met name 

de jaren 2012 en 2013 als referentiepunt zijn gebruikt.    

 

2. Varianten advisering en toetsing 

Huidige werkwijze 

 

Bouwplannen die aan welstand worden getoetst 

Allereerst is van belang op te merken dat veel (aanpassingen aan) bouwwerken niet 

getoetst worden aan welstand, omdat voor de betreffende bouwactiviteiten geen 

omgevingsvergunning vereist is1.    

Met name sinds de komst van Wabo en Bor in 2010 zijn veel (aanpassingen aan) 

bouwwerken vergunningvrij geworden.  Daarnaast zijn eind 2014 de mogelijkheden 

verder verruimd voor het vergunningvrij aan - of uitbouwen, bijgebouwen plaatsen of 

andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een woning of ander hoofdgebouw 

neerzetten. Het vergunningvrij vergroten van het hoofdgebouw is bijvoorbeeld uitgebreid 

van 2,5 naar 4 meter en het is mogelijk om in het achtererf bij een woning een 

woongelegenheid voor mantelzorg vergunningvrij te plaatsen.    

 

Is wel een omgevingsvergunning 

vereist, ook dan vindt lang niet altijd 

een welstandstoets plaats, omdat op 

grond van het gemeentelijk welstandsbeleid veel gebieden in Noordoostpolder 

welstandsvrij of welstandsluw zijn.  

Bijgaande tabel geeft een indruk van het percentage vergunningplichtige bouwplannen, 

dat nog wel aan welstand wordt getoetst. 

 

De procedure voor de omgevingsverguning 

Hieronder staat in het kort de procedure voor het afhandelen van een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning en de plaats van de welstandstoets daarin.  

                                           
1 Het is niet bekend hoeveel niet-vergunningplichtige bouwwerken jaarlijks worden gerealiseerd. De bouwer 
hoeft immers geen aanvraag of melding in te dienen. 
2
 2013: 319 aanvragen, daarvan 242 bekeken of getoetst moet worden aan welstand, daarvan 200 

daadwerkelijk getoetst aan welstand. 

 

Jaar 2011 2012  2013 

Percentage bouwplannen 
getoetst aan welstand 

52% 62% 63%2 
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Vooroverleg (optioneel) 

 Ontvangst 
 Ontvankelijkheid en Toets bestemmingsplan 
 Eventueel aanpassing bestemmingsplan en aanvullingen 
 Akkoord dan welstandtoets. 
 Alles akkoord dan briefje uit dat er een definitief plan ingediend kan worden. 

 
Aanvraag 

 Ontvangst 
 Ontvankelijkheid en bestemmingsplan toets 
 Eventueel aanpassing bestemmingsplan en aanvullingen 
 Is bestemmingsplan akkoord en zijn er voldoende gegevens voor de welstandstoets dan wordt die 

ook meteen gedaan. 
 Ontvankelijke aanvraag 
 Dan de overige onderdelen toetsen 
 Verlenen vergunning met of zonder voorwaarden. 

 

Welstandstoets 

Het afhandelen van een aanvraag om omgevingsvergunning voor bouwen vraagt in de 

gemeente Noordoostpolder meestal 5-6 weken. In deze periode vindt ook de 

welstandstoets plaats.  

Volgens de dienstverleningsovereenkomst met het Oversticht moet de toetsing binnen 2 

weken plaatsvinden. In de praktijk vindt de toetsing meestal binnen 3 dagen plaats via 

het Omgevingsloket online (OLO) bij digitale aanvragen en via Wetransfer bij ingescande 

analoge aanvragen. 

Momenteel toetst de welstandscommissie formeel de aanvragen. In de praktijk doet de 

secretaris van de welstandscommissie het overgrote merendeel van de aanvragen onder 

mandaat af. Ter illustratie: in 2012 zijn 5 plannen in de voltallige commissie besproken, 

in 2013 1 plan. 

Tijdens het spreekuur van de secretaris van de commissie bestaat de mogelijkheid 

nadere informatie in te winnen over het advies of om uitleg te krijgen over een eventueel 

negatief advies. 

 

Kosten welstandstoetsing 

 

Kosten voor gemeente 

Het Oversticht brengt de gemeente kosten in rekening voor welstandsbeoordelingen. 

Deze kosten zijn gerelateerd aan de bouwkosten van een bouwwerk. 

 

De tarieven van het Oversticht (met een minimum van € 25,-) zijn als volgt: 

 
3 ‰ van het deel van de bouwkosten dat ligt tussen € 0 tot en met € 230.000 plus 

0,5 ‰ van het deel van de bouwkosten dat ligt tussen € 230.000 tot en met € 445.000 plus 

0,25 ‰ van het deel van de bouwkosten dat ligt tussen € 445.000 tot en met € 680.000 plus 

0,125 ‰ van het deel van de bouwkosten dat de € 680.000 te boven gaat  

 
Wordt een bouwplan voor de 1e keer beoordeeld dan rekent het Oversticht met haar staffelberekening. Wordt 
hetzelfde plan voor de 2e of 3e keer door welstand beoordeeld, dan rekent het Oversticht € 25,- per 
beoordeling. De kosten voor de 2e en 3e beoordeling rekent de gemeente niet door aan de aanvrager. 

 

Kosten voor aanvrager 

De gemeente brengt de aanvrager van een bouwplan leges in rekening aan de hand van 

de legesverordening 2014. Moet een bouwplan aan welstand worden getoetst dan 

worden de leges als volgt verhoogd: 

 

 indien de bouwkosten  minder of gelijk dan € 10.000.000,- bedragen, met 0,3% 

van de bouwkosten met een minimum van € 25,-;  

 indien de bouwkosten € 10.000.000,00 bedragen of meer, € 30.000,- 

vermeerderd met 0,0125% van de bouwkosten boven € 10.000.000,-. 
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Ervaringen in de praktijk 

In het kader van de evaluatie van het gemeentelijk welstandsbeleid3 is een enquête 

gehouden. Uit de uitkomsten van de enquête blijkt dat bijna driekwart (69%) van de 

bouwbedrijven en architecten zich kunnen vinden in de welstandscriteria die van 

toepassing zijn op hun bouwplannen. 

Over het algemeen is een ruime meerderheid (75%) het eens met het welstandsadvies 

dat zij hebben ontvangen.   

 

Ambtelijke toetsing aan de hand van sneltoetscriteria 

 

De kan-bepaling maakt het mogelijk veelvoorkomende, kleine bouwwerken ambtelijk te 

toetsen aan de hand van zogenaamde sneltoetscriteria. Voor de betreffende bouwwerken 

worden dan specifieke, nauwkeurige criteria opgesteld. Deze criteria laten geen ruimte 

voor interpretatie (het aangevraagde bouwwerk voldoet of voldoet niet) en is daarmee 

geschikt voor ambtelijke toetsing. 

Die beschrijving mag niet voor meerdere uitleg vatbaar zijn en dient zich met name te 

richten op de plaatsing, maatvoering, kleur, detaillering en het materiaalgebruik van een 

bouwwerk. Als aan deze criteria wordt voldaan, hoeft het bouwplan niet meer te worden 

voorgelegd aan de welstandscommissie, maar kan de bouwplantoetser het plan ambtelijk 

afdoen. 

Als het bouwplan niet voldoet aan de sneltoetscriteria, dan wordt het alsnog 

voorgelegd aan de welstandscommissie. Deze toetst vervolgens weer aan de 

gebiedscriteria.  

 

Niet alle bouwwerken lenen zich voor sneltoetscriteria. Het gaat met name om veel 

voorkomende, (kleinere) wijzigingen aan gebouwen die redelijk gestandaardiseerd zijn.  

Hieronder staat een lijst van bouwwerken waarbij het vaak voorkomt dat gemeenten 

hiervoor sneltoetscriteria formuleren. Specifiek voor Noordoostpolder is de lijst aangevuld 

met ‘kleur van bedrijfsgebouwen in het landelijk gebied’. 
 

 Bijbehorend bouwwerk 
 Overkappingen 
 Dakkapellen, dakramen en dakopbouwen 
 Kozijnen- en gevelwijzigingen 
 Erfafscheidingen 
 Reclame-uitingen 
 Zonnepanelen en –collectoren (zonne weides) 
 Spriet-, staaf en schotelantennes 
 Rolhekken, luiken en rolluiken 
 Kleur van  bedrijfsgebouwen landelijk gebied 

 

Wanneer aan de hand van deze lijst sneltoetscriteria worden opgesteld, dan is de 

inschatting dat ongeveer 50% van de aanvragen ambtelijk getoetst kan worden. Deze 

inschatting is gebaseerd op het soort bouwplannen waarvoor in 2012 en 2013 een 

vergunning is aangevraagd (zie bijlage).  

 

Wat levert het op? 

 

 Duidelijkheid vooraf voor de aanvrager. Een aspirant-bouwer kan vooraf zelf al 

zien of zijn bouwplan voldoet aan de welstandscriteria en zo nodig zijn plan 

bijstellen. 

 Mogelijk kan er nog enige tijdwinst geboekt worden, maar dit zal zeer beperkt zijn 

omdat momenteel de advisering door de welstandscommissie meestal maar 3 

dagen in beslag neemt. 

                                           
3 Evaluatie Welstandsnota Gemeente Noordoostpolder 2013 
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 Een eventuele kostenbesparing kan op dit moment niet bepaald worden. De 

kosten van het welstandscommissie vallen weliswaar weg, maar anderzijds is er 

meer ambtelijke inzet nodig die verrekend moet/kan worden in de leges. 

 Er hoeft minder werk uitbesteed te worden aan derden (i.c. de 

welstandscommissie). 

 

Kanttekeningen die verder nog gemaakt kunnen worden zijn: 

 Er zullen extra regels (sneltoetscriteria) opgesteld moeten worden. 

 Er zal (in beperkte mate) opleiding nodig zijn voor betrokken ambtenaren. 

 

 

100% ambtelijke toetsing 
Naast de aanvragen voor veelvoorkomende, kleine bouwplannen kan er eventueel ook 

voor gekozen worden de welstandstoetsing van de overige, grotere bouwplannen volledig 

ambtelijk uit te voeren. Bij deze variant is geen welstandscommissie meer nodig of enkel 

nog in situaties waar de ambtelijke toetsing niet tot een eensluidend oordeel komt.     

 

Naast een mogelijke (zeer beperkte) tijdswinst en kostenbesparing is een aantal 

kanttekeningen te plaatsen bij deze optie: 

 

Welstandsnota’s bevatten naast objectieve en ‘meetbare’ sneltoetscriteria ook 

ruimer geformuleerde intenties en architectuur/technisch vakjargon, waarmee 

geschoolde en ervaren architecten wel uit de voeten kunnen, maar die voor de 

gemiddelde bouwplantoetser lastig of niet hanteerbaar zijn.  

Onze welstandsnota bevat ook in hoofdzaak ruimer gestelde criteria die zich niet direct 

lenen voor ‘eenvoudige’ ambtelijke toetsing. Aanpassing van de criteria om deze meer 

geschikt te maken voor ambtelijke toetsing is om meerdere redenen niet wenselijk:  

Ten eerste bestaat de kans op toename van het aantal regels, omdat verschillende 

situaties specifieker uitgeschreven moeten worden. Dat staat haaks op het algemene 

beleidsuitgangspunt van deregulering.  

Ten tweede: hoe meer er in objectieve, meetbare regels wordt vastgelegd, hoe minder 

ruimte er overblijft voor vernieuwende of anderszins afwijkende architectuur. 

 

Professionaliteit ambtelijke toetsing: Naarmate de omvang en complexiteit van 

ambtelijk te beoordelen plannen toeneemt, worden ook aan de uitvoerder van 

die toets/advies hogere eisen gesteld. 

  

 hij zal kennis moeten hebben van stedenbouw, architectuur en 

architectuurhistorie,  

 hij moet aantoonbaar en juridisch houdbaar kunnen beoordelen in hoeverre een 

bouwwerk in overeenstemming is met de door de gemeenteraad vastgestelde 

criteria en de stedenbouwkundige en architectonische context,  

 hij moet daarover in begrijpelijke bewoordingen kunnen communiceren met 

aanvragers en ontwerpers enerzijds en bestuurders anderzijds.  

 

De meeste ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht hebben deze kennis en vaardigheden 

niet meegekregen in hun opleiding en ook wordt dit type werk veelal niet geambieerd.  

Stedenbouwkundigen hebben wellicht meer kennis op dit punt, maar voor zover de 

stedenbouwkundige capaciteit beschikbaar is, is deze in de eerste plaats voor andere 

taken dan plantoetsing bestemd. Bij- en omscholing en eventueel extra personeelsinhuur 

kan noodzakelijk zijn.  

 

De onafhankelijkheid van de welstandscommissie is bij wet ingesteld om het 

advies inzake het voldoen aan redelijke eisen van welstand zoveel mogelijk te 

objectiveren, los van andere belangen van de aanvrager, derden of het bevoegd 

gezag zelf.  
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Juist door deze onafhankelijkheid heeft het college de handen vrij om binnen nadere 

spelregels zo nodig af te wijken. Deze regels zijn in de welstandsnota vastgelegd in de 

zogenaamde hardheidsclausule. 

Bij ambtelijke toetsing is er eigenlijk geen ruimte voor een contrair besluit. Dat zou er 

immers op neerkomen, dat het college het eigen ambtelijke advies terzijde schuift waar 

het wel zelf verantwoordelijk voor is. Nog veel onwenselijker zou zijn als het college 

en/of onderdelen van de ambtelijke organisatie, die betrokken zijn bij andere belangen 

(projectmanagement, financiën, economie, stedenbouw, enzovoort) via de lijn of via 

‘collegiaal overleg’ de toetsende ambtenaar onder druk zetten om in de toetsing die 

belangen te laten prevaleren boven redelijke eisen van welstand. Binnen de geldende 

zorgvuldigheidseisen is er wel ruimte voor dergelijke belangenafwegingen, maar deze 

komen nadrukkelijk aan het college zelf toe.  
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Bijlagen: 
 
Aantallen bouwwerken 
geschikt voor sneltoetsing 

01-01-2012…31-12-
2012 

Aantal 

01-01-2013…31-12-
2013 

aantal 

   

Dakkapel 25 26 

Dakopbouw 5 4 

Bijgebouw 19 18 

Erf-/perceelafscheiding 6 11 

Rolluik e.d. 0 0 

Overkapping/ carport 6 10 

Vergroten woning(aanbouw 5 2 

reclame 8 11 

Veranderen woning 8 3 

antennemast 1 2 

Kozijn 

vervangen/wijzigen/nieuw 

18 17 

Totaal 101 104 

 


