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Vragen raad welstandsnota 2015 
 

Aanleiding 
Eind 2013 heeft het college van b&w het welstandsbeleid uit 2010 geëvalueerd.  

Belangrijkste conclusie uit de evaluatie is dat het ingezette welstandsbeleid over het 

algemeen voldoet. Op basis van de praktijkervaringen is er dan ook geen noodzaak het 

welstandsbeleid grootschalig aan te passen. 

Zo laat een enquête gehouden onder professionele partijen (bouwbedrijven en 

architecten) zien dat deze partijen de verschillende inhoudelijke aspecten van de 

welstandsnota over het algemeen neutraal of positief beoordelen. 

Ook binnen de gemeentelijke organisatie en de welstandscommissie is goed met de 

welstandsnota te werken. 

Op onderdelen zijn er wel verbeteringen mogelijk. Bovendien is verder dereguleren en 

vereenvoudigen van welstandstoetsing mogelijk. 

Voorgestelde aanpassingen 
Op basis van de uitkomsten van de evaluatie en ervaringen in de praktijk zijn voorstellen 

ontwikkeld voor aanpassing van de oorspronkelijke welstandsnota uit 2010. Deels betreft 

het aanpassingen, die betrekking hebben op interne werkafspraken en procedures.  

Voor een deel gaat het ook om inhoudelijke aanpassingen. Dit laatste type aanpassingen 

moet de gemeenteraad vaststellen, zij is bevoegd gezag (artikel 12 a Woningwet). 

 

Voordat tot daadwerkelijke aanpassing van de Welstandsnota wordt overgegaan, wordt u 

eerst een aantal vragen voorgelegd en bij een aantal vragen ook een keuzemogelijkheid. 

De voorgestelde wijzigingen laten zich vertalen naar de volgende vragen: 

• Nieuwbouwwoningen in het buitengebied: welstandsvrij of onder 

welstand? 

• Bedrijfsgebouwen buitengebied: Gedekte kleuren vervangen door 

concrete RAL kleuren?  

• Bedrijfsgebouwen buitengebied: Kleur nieuw bedrijfsgebouw laten 

aansluiten bij bestaand bedrijfsgebouw? 

• Glastuinbouwgebieden welstandsvrij? 

• Reclamecriteria aanpassen? 

• Specifieke criteria opnemen voor zonnepanelen op monumenten?  

• Welke invulling van de kan bepaling wil Noordoostpolder? 

• Wijzigen van begrippen en omschrijvingen? 

 

Aandachtspunten 
Bij deze vragen wil ik u nog een aantal aandachtspunten meegeven: 
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 Noordoostpolder kent nu al een welstandsbeleid waarbij een groot deel van het 

grondgebied van Noordoostpolder welstandsvrij of welstandsluw is.  

 Welstand geldt met name bij nieuwe ontwikkelingen en voor die delen van de 

gemeente, die een duidelijke bijdrage leveren aan het karakteristieke beeld van 

de gemeente.  

 De voorgestelde aanpassingen zorgen over het algemeen voor verdere 

deregulering of vereenvoudiging van de regels; 

 Momenteel bestaat veel aandacht voor het cultuurhistorisch erfgoed in 

Noordoostpolder, het DNA van de dorpen en Emmeloord, de wederopbouwperiode 

etc. De gemeenteraad heeft diverse beleidsplannen vastgesteld waarin deze 

aandacht is vertaald naar beleid (dia 4)1. Welstand vormt hiervoor het 

uitvoeringsbeleid.  

 

1. Nieuwbouwwoningen in het buitengebied: 
welstandsvrij of onder welstand? 

 

De oorspronkelijke bebouwing in het buitengebied valt op dit moment onder welstand. 

Voor nieuw te bouwen woningen in het buitengebied gelden geen welstandscriteria.  

Vanwege de ouderdom van de bebouwing in het buitengebied, de vrijkomende agrarische 

bedrijfskavels,  de mogelijkheden voor niet-agrarische bedrijfsactiviteiten en de 

mogelijkheden voor alternatieve woonvormen mag verwacht worden dat in de (nabije) 

toekomst nieuwbouw van woningen in het buitengebied meer dan ooit aan orde is. 

 

De keuze die voorligt is: 

1) Nieuw te bouwen van woningen in het buitengebied welstandsvrij laten   

2) Welstandscriteria opstellen voor nieuw te bouwen woningen in het buitengebied 

 

Keuze voor optie 1 betekent dat de uiterlijke verschijningsvorm van de woningen alle 

mogelijke vormen kan aannemen. Ook vormen die niet passen bij het oorspronkelijke 

karakter van de polder en haar bebouwing (dia 11-18). 

Bij optie 2 kunnen in lijn met de andere welstandscriteria uit de nota de criteria op 

hoofdlijnen blijven, maar wel waarborgen dat oorspronkelijke karakteristieken 

terugkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om bebouwing met een hedendaags, stoer en 

ingetogen karakter met een minimalistische detaillering2.  

Gelet op de ontstaansgeschiedenis van de Noordoostpolder is het bovendien onwenselijk 

dat de bouw van woningen mogelijk wordt gemaakt met een architectuur, die refereert 

aan een periode van voor de jaren 40 (dia 20-21). 

 

2. Bedrijfsgebouwen buitengebied: Gedekte kleuren 
vervangen door concrete RAL kleuren? 

In de huidige welstandsnota is bepaald dat losstaande bedrijfsgebouwen in het 

buitengebied in gedekte kleuren moeten zijn uitgevoerd. Deze bepaling leidt tot 

discussie, omdat niet altijd duidelijk is welke kleuren nog behoren tot een gedekte 

variant en in welke mate het gehele gebouw in een gedekte kleur moet zijn uitgevoerd. 

Mogen bijvoorbeeld onderdelen als windveren, loopdeuren of sectionaal deuren wel in 

een niet gedekte kleur zijn uitgevoerd. 

Voor de herziene welstandsnota wordt voorgesteld een range van gangbare RAL kleuren 

op te nemen die zijn toegestaan. Dit biedt vooraf duidelijkheid en voorkomt daarmee 

                                                                 
1 De dia nummering verwijst naar de powerpointpresentatie in het RTG van 16-3-2015 
2 Zie bijvoorbeeld de welstandscriteria voor het boerderijlint langs de Espelerweg uit het bestemmingsplan 
Emmelhage, herziening 2015, (zie ook bijlage bij dit document). 
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discussie. Deze duidelijkheid wordt verder vergroot door bovendien te bepalen dat 

kleinere onderdelen in afwijkende kleuren mogen zijn uitgevoerd (dia 22-23).            

3. Bedrijfsgebouwen buitengebied: Kleur nieuw 
bedrijfsgebouw laten aansluiten bij bestaand 
bedrijfsgebouw?  

Momenteel zijn er voorbeelden te zien van situaties waarbij een later bijgebouwd 

bedrijfsgebouw in een totaal afwijkend kleur is uitgevoerd ten opzichte van een al 

aanwezig bedrijfsgebouw (dia 25). Er kan voor gekozen worden in de welstandscriteria 

op te nemen dat de kleuren van een nieuw bedrijfsgebouw moeten aansluiten bij de 

kleuren van een al aanwezig bedrijfsgebouw. Hierdoor ontstaat een rustiger beeld (dia 

26). 

4. Glastuinbouwgebieden welstandsvrij? 
De glastuinbouwgebieden bij Ens en Luttelgeest vallen op dit moment onder de 

welkstandscriteria van het buitengebied. Omdat de bebouwing in deze gebieden over het 

algemeen een meer neutrale kwaliteit heeft en in veel mindere mate bijdraagt aan het 

karakteristieke beeld en de ruimtelijke identiteit van de gemeente, wordt voorgesteld 

deze gebieden welstandsvrij te maken (dia 27). 

 

5. Reclamecriteria aanpassen? 
Voor de herziene welstandsnota wordt voorgesteld de regels met betrekking tot reclame-

uitingen te verminderen of te verruimen. De belangrijkste wijzigingen betreffen: 

 

 

Reclame bedrijventerreinen 

Op bedrijventerreinen de beperking laten vervallen dat reclame-uitingen niet boven de 

daklijn mogen uitkomen. Dit sluit aan bij de huidige praktijk, waarbij voor reclame-

uitingen die (deels)  boven de daklijn uitkomen vergunning wordt verleend ondanks een 

negatief welstandsadvies. 

Wel wordt voorgesteld de verlichting van deze reclame te reguleren door knipperen, 

kleurverandering en aanlichten niet toe te staan.  

 

Reclame landelijk gebied 

In de huidige welstandsnota zijn criteria opgenomen voor reclame in het landelijk gebied. 

Deze regels kunnen vervallen omdat de provincie Flevoland al regels in de ‘Verordening 

voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012’ heeft opgenomen over het plaatsen van 

‘borden’3 buiten de bebouwde kom. Deze regels regelen nagenoeg hetzelfde als de 

gemeentelijke regels (zie bijlage). De provincie vult deze regels nader in aan de hand 

van de provinciale beleidsregel bescherming landschap 2008.  

 

Reclame-uitingen tankstations 

Een specifieke vorm van reclame betreft reclame-uitingen bij tankstations. Deze zijn over 

het algemeen gestandaardiseerd op basis van de kleuren en vormgeving van de 

betreffende franchisegever. Vanwege deze standaardisatie wordt voorgesteld geen 

welstandscriteria voor reclame op tankstations van toepassing te verklaren. 

 

                                                                 

3
 Het begrip bord is in de provinciale verordening ruim omschreven: opschriften,   aankondigingen, ver- of 

afbeeldingen, borden, vlaggen, spandoeken,   bijbehorende constructies en kennelijk voor deze doeleinden 

gebezigde transportmiddelen en constructies, in welke vorm dan ook. 
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6. Specifieke criteria opnemen voor zonnepanelen op 
monumenten? 

 

Ruim 90 bouwwerken in Noordoostpolder zijn vanwege hun bijzondere cultuurhistorische 

waarde aangewezen als rijks- of gemeentelijk monument. Op basis van een nieuwe 

inventarisatie zullen er in de komende jaren mogelijk nog ongeveer 20 monumenten 

bijkomen.  

Voor de monumenten zijn welstandscriteria opgenomen om deze cultuurhistorische 

waarde te beschermen. Deze criteria hebben niet specifiek betrekking op de plaatsing 

van zonneboilers en zonnepanelen. Vanwege de toenemende populariteit van met name 

zonnepanelen enerzijds en de inbreuk die deze panelen kunnen veroorzaken op de 

cultuurhistorische uitstraling van een gebouw anderzijds kan er voor gekozen worden 

welstandscriteria voor monumenten te formuleren specifiek voor zonnepanelen (dia 30). 

De criteria kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de maximale omvang van de 

zonnepanelen in verhouding tot het dakoppervlak en de zichtbaarheid vanuit de openbare 

ruimte.  

7. Welke invulling van de kan bepaling wil 
Noordoostpolder? 

 

• Huidige werkwijze voorzetten, 100% toetsing door de welstandscommissie 

• Ambtelijke toetsing aan de hand van sneltoetscriteria, de bouwwerken die niet 

onder sneltoetscriteria vallen door de welstandscommissie laten toetsen 

• 100% ambtelijke toetsing 

 

Toelichting: zie apart document 

 

8. Wijzigen van de volgende begrippen en 
omschrijvingen? 

 

BOR 

Eén van de wijzigingen betreft het aanpassen van een aantal begrippen aan de 

terminologie van het Besluit omgevingsrecht (BOR). Het gaat dan om begrippen als 

achtererfgebied, voorerfgebied en bijbehorend bouwwerk. 

 

Harmoniëren 

Een inhoudelijke wijziging heeft betrekking op het begrip harmoniëren. In de praktijk 

blijkt de strikte omschrijving van harmoniëren te beperkend te werken. De 

oorspronkelijke omschrijving luidt: ‘zorgvuldig op elkaar afstemmen zodat geen harde 

contrasten ontstaan en het verschil tussen oude en nieuwe vormgeving nauwelijks 

zichtbaar is’. 

Het voorstel is dit te verruimen naar ‘zorgvuldig op elkaar afstemmen’. Daarmee hoeft 

bijvoorbeeld een uitbreiding van een gebouw niet meer exact te lijken op de al aanwezige 

bebouwing maar kan, mits dit zorgvuldig gebeurt, ook een afwijkende vormgeving 

krijgen. 

 

Oorspronkelijke bebouwing 

De begrippen die nu worden gebruikt voor de oorspronkelijke bebouwing 

(arbeiderswoningen en boerderijen) in het buitengebied zijn niet altijd duidelijk. Voor de 

nieuwe welstandsnota wordt voorgesteld de oorspronkelijke bebouwing aan te duiden als 
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de oorspronkelijke bebouwing uit de periode 1942-1962, met daarbij als nadere 

aanduiding een aantal voorbeelden: 

 
 De Brabantse langgevelboerderij 
 De ontginningsboerderij (Wieringermeerboerderij) 
 Montagebouwboerderijen waarbij de woning in baksteen of hout (Oostenrijkse Noodwoning) is 

gebouwd  en de schuur met behulp van schokbetonelementen.  
 Landarbeiderswoningen. 

 

Status algemene welstandscriteria 

De omschrijvingen in de huidige welstandsnota leiden tot onduidelijkheid wanneer de 

algemene welstandscriteria van toepassing zijn. Dit leidt in de praktijk tot de 

interpretatie dat algemene welstandscriteria altijd van toepassing zijn, ook als 

gebiedsgerichte welstandscriteria niet van toepassing zijn.  

De oorspronkelijke bedoeling is echter dat deze criteria alleen worden toegepast als 

denkkader bij bouwwerken of delen van bouwwerken die onder welstand vallen en bij 

toepassing van de hardheidsclausule.  

Voorgesteld wordt de herziene welstandsnota overeenkomstig aan te passen. 

Kaarten met welstandsgebieden verduidelijken 

In de praktijk blijken de kaarten die de welstandsgebieden aangeven te grofmazig te zijn, 

zijn de grenslijnen te dik en snijden soms door woningen heen. Met name bij 

grensgevallen is daardoor niet altijd duidelijk of een gebouw onder welstand valt. 

Voorgesteld wordt in de herziene welstandsnota de begrenzing duidelijker aan te geven. 

Dit kan kleine ‘grenscorrecties’ tot gevolg hebben. 
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BIJLAGEN  
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Bijlage: voorbeeld welstandscriteria boerderijlint langs Espelerweg ter hoogte van 

Emmelhage. 

 

 
  



8 
 

Bijlage: Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012’ : HOOFDSTUK 9. 

BESCHERMING LANDSCHAP 

Artikel 9.1 Toepassingsgebied en bijzondere begripsbepaling 

 

1 Dit hoofdstuk is alleen van toepassing buiten de bebouwde kom. 

  2 In dit hoofdstuk wordt verstaan onder de term borden: opschriften,  

  aankondigingen, ver- of afbeeldingen, borden, vlaggen, spandoeken,  

  bijbehorende constructies en kennelijk voor deze doeleinden gebezigde  

  transportmiddelen en constructies, in welke vorm dan ook. 

 

Artikel 9.2 Verboden 

  1 Het is verboden één of meer borden als bedoeld in artikel 9.1, tweede lid,  

  te plaatsen, te doen plaatsen, geplaatst te houden, aan te brengen, te doen  

  aanbrengen of aangebracht te houden op of aan een onroerende zaak. 

  2 Het is de zakelijk gerechtigde of gebruiker van enige onroerende zaak  

  verboden deze onroerende zaak te gebruiken of te laten gebruiken voor het  

  plaatsen, doen plaatsen, geplaatst houden, aanbrengen, doen aanbrengen of  

  aangebracht houden van één of meer borden als bedoeld in artikel 9.1, tweede  

  lid. 

Artikel 9.3 Uitzonderingen op de verboden 

  1 Het in artikel 9.2 gestelde verbod geldt niet voor borden:  

    a.  

    die niet zichtbaar zijn vanaf een openbare weg, een openbaar water, een  

    spoorweg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats; 

    b.  

    die betrekking hebben op enig beroep, enig bedrijf of enige dienst, en die  

    borden zijn geplaatst of aangebracht op de bouwkavel waar dat beroep,  

    bedrijf of die dienst wordt uitgeoefend of op of in de directe nabijheid van  

    de inrit daarnaar toe; 

    c.  
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    die zijn geplaatst of aangebracht op, in of aan een wachtruimte bij een  

    halteplaats voor het openbaar vervoer; 

    d.  

    die op of aan een onroerende zaak zijn geplaatst of aangebracht ten behoeve  

    van de verkoop, verhuur of verpachting van deze zaak, mits niet langer  

    aanwezig dan voor de verkoop, verhuur of verpachting noodzakelijk is; 

    e.  

    die ofwel zijn geplaatst of aangebracht op een terrein waar een  

    grootschalige publieke gebeurtenis zoals een openbare wedstrijd,  

    manifestatie, tentoonstelling of evenement, plaatsvindt, ofwel zijn  

    geplaatst of aangebracht ter bekendmaking van of de bewegwijzering naar die  

    gebeurtenis en mits:  

     die gebeurtenis niet behoort tot de gebruikelijke commerciële uitoefening  

      van een beroep, bedrijf of dienst, 

      op borden, die zijn geplaatst buiten het terrein waar de gebeurtenis  

      plaats vindt, eventuele handelsreclame duidelijk ondergeschikt is aan de  

      bekendmaking c.q. bewegwijzering en 

      het bord niet langer aanwezig is dan gedurende één maand voor die  

      gebeurtenis tot één week erna; 

    f.  

    die zijn geplaatst of aangebracht op een overeenkomstig een bestemmingsplan  

    in gebruik zijnd sportterrein, mits het bord dient ter bekendmaking van  

    sponsoring van het sportterrein en niet zichtbaar is vanaf de openbare weg; 

    g.  

    die zijn geplaatst of aangebracht op een overeenkomstig een bestemmingsplan  

    in gebruik zijnd bedrijventerrein; 

 

    h.  

    die betrekking hebben op een werk in uitvoering, waarvoor van overheidswege  
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    opdracht is gegeven, voorzover zij in de directe nabijheid van het werk zijn  

    geplaatst of aangebracht en niet langer aanwezig zijn dan de uitvoering van  

    het werk duurt; 

    i.  

    die zijn geplaatst of aangebracht in een wegberm en kunnen worden beschouwd  

    als een herdenkingsteken als bedoeld in artikel 7.7; 

    j.  

    die vanwege of met toestemming van het bevoegd gezag zijn geplaatst of  

    aangebracht ten behoeve van de verkeersveiligheid of de verkeersinformatie; 

    k.  

    die zijn geplaatst of aangebracht op of aan zuilen, muren en andere  

    constructies, die daarvoor door de overheid zijn aangewezen of ten aanzien  

    waarvan gedeputeerde staten in een ander kader met het gebruik daarvoor  

    hebben ingestemd; 

    l.  

    die zijn geplaatst of aangebracht ter voldoening aan een wettelijke  

    verplichting; 

    m.  

    die dienen tot het openbaren van gedachten of gevoelens in de zin van  

    artikel 7 van de Grondwet, mits niet meer dan één bord per onroerende zaak  

    wordt aangebracht en mits dat bord niet langer dan drie maanden ter plaatse  

    aanwezig is; 

    n.  

    die dienen tot het aankondigen van verkiezingen voor een gemeenteraad,  

    provinciale staten, de Tweede Kamer, de algemene vergadering of het Europees  

    parlement en tot het presenteren van daaraan deelnemende politieke partijen,  

    mits niet langer aanwezig dan gedurende één maand voor de verkiezing tot één  

    week na die verkiezing. 

    o.  
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    die dienen ter aanduiding van gewassen, proefvelden, productinformatie of  

    demonstratievelden, ter plaatse waar het product geteeld wordt, mits het  

    bord geen merknaam bevat, niet verlicht of reflecterend is en het oppervlak  

    niet groter is dan 3 m2; 

    p.  

    die dienen ter bewegwijzering naar een verkooppunt van agrarische producten,  

    naar een mini-camping of naar een andere, aan het agrarisch bedrijf  

    gerelateerde nevenactiviteit, mits het bord niet verlicht of reflecterend is  

    en het oppervlak niet groter is dan 3 m2; 

    q.  

    die dienen ter bewegwijzering naar een natuurgebied, mits het bord niet is  

    verlicht of reflecterend is en het oppervlak niet groter is dan 3 m2. 

 

  2 Borden als bedoeld in het eerste lid van dit artikel zijn deugdelijk  

  geconstrueerd en verkeren in goede staat van onderhoud. 

 

Artikel 9.4 Ontheffingen 

Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van het artikel 9.2 gestelde  

verbod indien het belang van de bescherming van het landschap en het belang van  

de verkeersveiligheid zich daartegen niet verzet. 

Artikel 9.5 Aanvraag ontheffing 

De aanvraag van een ontheffing bevat tenminste de volgende gegevens en  

bescheiden: 

  a.  

  de naam van degene die de zakelijk gerechtigde of de gebruiker is van de  

  locatie waar het bord is beoogd en een verklaring van deze waaruit blijkt dat  

  hij instemt met het plaatsen of het aanbrengen van het bord; 

 

  b.  
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  het adres, de kadastrale aanduiding en een tekening of plattegrond van de  

  locatie waar het aanbrengen van het bord is beoogd; 

  c.  

  een beschrijving van de vorm en de afmetingen van het bord, en van het doel en  

  de inhoud daarvan; 

  d.  

  de voorgenomen duur van de plaatsing van het bord. 
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Beleidsregel bescherming landschap 2008 

 


