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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

 

In oktober 2010 is het nieuwe welstandsbeleid van de gemeente Noordoostpolder 

in werking getreden. Dit nieuwe beleid, vastgelegd in de Welstandsnota 

gemeente Noordoostpolder, betekende een belangrijke wijziging ten opzichte van 

het bestaande beleid. Grote delen van Noordoostpolder zijn welstandsvrij of 

welstandsluw geworden.  

 

Nu, drie jaar na inwerkingtreding, is het tijd het nieuwe beleid te evalueren. Deze 

evaluatie is ook toegezegd aan de raad. Bovendien schrijft de Woningwet in 

artikel 12c voor dat jaarlijks het college aan de gemeenteraad verslag uitbrengt 

over de uitvoering van het welstandsbeleid.  

Ook is aan de hand van de recente jaarverslagen van de welstandscommissie een 

beeld ontstaan van de werking van het welstandsbeleid in de praktijk.  

Verder adviseert de gemeentelijke welstandscommissie in haar jaarverslag van 

2010  het welstandsbeleid tijdig te evalueren. 

 

Tenslotte heeft recentelijk een aantal belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden 

dat ten tijde van het opstellen van het nieuwe welstandsbeleid nog niet (volledig) 

was meegenomen. De belangrijkste hiervan zijn de 1 oktober 2010 in werking 

getreden Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit 

omgevingsrecht (Bor). 

Bovendien wordt en is in het kader van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid gewerkt 

aan een groot aantal plannen, zoals een ruimtelijke structuurvisie, een 

landschapsvisie, een erfgoednota en een DNA van Emmeloord.   

 

 

1.2 Opbouw 

 

In hoofdstuk 2 komen doel en resultaat van deze evaluatie aan de orde. Hier 

staan de vragen beschreven, waarop deze evaluatie een antwoord geeft. 

Hoofdstuk 3 bevat vervolgens de daadwerkelijke evaluatie. Afhankelijk van de 

uitkomsten van de evaluatie zijn per paragraaf één of meerdere actiepunten 

opgenomen. Hoofdstuk 4 geeft een totaaloverzicht van deze actiepunten, inclusief 

een planning van uitvoering en de daarvoor bevoegde instantie. 

De bijlage tenslotte bestaat uit de enquête gehouden onder bouwbedrijven en 

architecten.   

 
 

2. Doel en resultaat van de evaluatie 

 

2.1 Doel 

 

De evaluatie heeft tot doel: 

 in beeld te brengen in hoeverre het nieuwe welstandsbeleid bijdraagt aan 

de politieke wens de hoeveelheid welstandsregels aanzienlijk te 

verminderen, en daarmee de verantwoordelijkheid meer bij de burger 
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neer te leggen. Uitgangspunt van het nieuwe welstandsbeleid is 

dat het terugbrengen of afschaffen van welstand niet hoeft te leiden tot 

vermindering van de ruimtelijke esthetische kwaliteit van bouwwerken; 

 inzichtelijk te maken of de welstandsnota praktisch werkbaar is en 

rekening houdt met de recentste wet- en regelgeving en gemeentelijk 

beleid; 

 een vooruitblik te bieden op mogelijke alternatieven voor een 

welstandscommissie, namelijk een stadsbouwmeester en ambtelijke 

afdoening. 

 

2.2 Resultaat 

 

De evaluatie geeft antwoord op de volgende vragen: 

 

1. Op welke wijze is omgegaan met de adviezen van de 

welstandscommissie? 

 

2. Voor welke bouwwerken die in ernstige strijd zijn met redelijke eisen van 

welstand is overgegaan tot oplegging van een last onder bestuursdwang 

of last onder dwangsom?  

 

3. Heeft het nieuwe welstandsbeleid in de praktijk inderdaad geleid tot 

minder welstandstoetsing? 

 

4. Wat zijn de gevolgen van het nieuwe welstandsbeleid op de ruimtelijke 

kwaliteit van bouwwerken in de Noordoostpolder? 

 

5. Zijn er aanpassingen noodzakelijk aan het gemeentelijk welstandsbeleid 

vanwege de Wabo en Bor? 

 

6. Welke onderdelen van het welstandsbeleid behoeven aanpassing of 

aanvulling gelet op ervaringen in de dagelijkse praktijk? 

 

7. Wat zijn de voor- en nadelen van een stadsbouwmeester ten opzichte van 

een welstandscommissie? 

 

De beantwoording van deze vragen komt in de achtereenvolgende paragrafen 

van hoofdstuk 3 aan de orde. De uitkomst van deze beantwoording kunnen één 

of meerdere actiepunten zijn. Deze zijn in de tekst van hoofdstuk 3 in een blauw 

kader opgenomen. 

2.3 Werkwijze 

 

De evaluatie is uitgevoerd aan de hand van gesprekken met medewerkers van de 

gemeentelijke organisatie, die in hun dagelijkse praktijk met het gemeentelijk 

welstands- en ruimtelijk beleid te maken hebben. 

 

Verder is gebruik gemaakt van de jaarverslagen van de afgelopen jaren van de 

welstandscommissie en heeft een gesprek plaatsgevonden met de heer H. 

Dekkers, de secretaris van de welstandscommissie. 

 

Tenslotte is een enquête gehouden onder 30 architecten en bouwbedrijven, die 

met enige regelmaat woningen ontwerpen of bouwen in Noordoostpolder. 16 (= 

53%) van deze bedrijven heeft de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. 

Voor het overige is de evaluatie ingevuld aan de hand van literatuuronderzoek. 
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3. Evaluatie 
 

3.1  Uitvoering welstandsbeleid 

 

De Woningwet geeft aan dat éénmaal per jaar het college van burgemeester en 

wethouders verslag uitbrengt aan de gemeenteraad over de uitvoering van 

welstand. Deze verplichting wordt in de praktijk ingevuld door het aanbieden van 

het jaarverslag van de welstandscommissie.  

Voor deze evaluatie wordt ook naar de jaarverslagen van 2010, 2011 en 2012 

verwezen. Deze paragraaf beschrijft de wettelijk voorgeschreven onderdelen, die 

in het verslag aan de orde moeten komen. Naast het beschrijven van de 

afhandeling van de welstandsadviezen is dat de wijze waarop uitvoering is 

gegeven aan handhaving.    

 

Daarnaast geeft deze paragraaf weer of het nieuwe welstandsbeleid in praktijk 

leidt tot minder welstandstoetsing. 

 
Afhandeling welstandsadviezen 

In de jaarverslagen 2011 en 2012 van de welstandscommissie is over de 

adviesaanvragen het volgende opgenomen:  

 
Een relatief groot aantal aanvragen heeft een negatief advies gekregen. In 2011 

bijvoorbeeld ruim 20%. Dit relatief hoge aantal is vooral een gevolg van de 

praktische invulling die de welstandscommissie moest geven aan de 

voorkantregeling voor gebouwen in het buitengebied, en de interpretatie van de 

term ‘gedekte kleur’. 

 

In de welstandsnota is voor het landelijk gebied een criterium opgenomen voor 

de kleuren van losstaande bedrijfsgebouwen. Voor deze gebouwen zijn alleen 

gedekte varianten van iedere kleur toegestaan.  

In de praktijk leidt deze bepaling tot discussie. Deze discussie bestaat er uit dat 

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. 

Het verslag van de welstandscommissie merkt hierover op dat een ondergrens 

ontbreekt, die de lichtste nog toegestane kleur aangeeft. In de praktijk is deze nu 

Van het totaal aantal plannen (278) in 2011 werden 216 aanvragen voorzien van 
een positief advies. 58 aanvragen voldeden naar het oordeel van de commissie 
niet aan de criteria van de gemeentelijke welstandsnota. Het overige deel 

bestaat uit aanvragen die op 1 januari 2012 nog in behandeling of aangehouden 
zijn. 
In 2012 werden 238 van de 265 plannen voorzien van een positief advies. 77 
aanvragen kregen een negatief advies. 

 
In 2011 is drie keer afgeweken van het welstandsadvies, te weten: 

1) Esso reclame / prijzensign bij een tankstation aan de Franc 70 te Emmeloord. 
2) Dakoverstek van 26 eengezinswoningen aan de Niels Bohrhage 16-66 in 

Emmelhage. Deze woningen hebben 40 cm dakoverstek i.p.v. 50 cm. 
3) Gevelreclame aan het pand aan de Distributieweg 12 in Emmeloord, waarbij een 

deel van het logo boven de dakrand uit komt. 
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bepaald op licht grijs, volgens een vastgesteld kleurnummer; namelijk 

Gooswing Grey overeenkomstig RAL 7038 (Achatgrau). Ook wordt RAL 9006 

(Weissaluminium) met een positief advies afgegeven. 

 

 

Actiepunt 1   

1. Aanpassing in de welstandsnota doorvoeren waarbij aan de hand van een 

aantal RAL nummers gedekte kleuren worden beschreven die zijn toegestaan. 

Daarbij de mogelijkheid inbouwen om in beperkte mate af te wijken van de 

voorgeschreven RAL kleuren, zodat op de toegestane RAL kleuren gelijkende 

kleuren ook mogelijk zijn. 

2. In het criterium de term ‘overwegend’ opnemen waardoor details van 

bedrijfsgebouwen in een afwijkende kleur mogelijk zijn. Welke details dat zijn, 

wordt in de begripsomschrijving van ‘overwegend’ nader omschreven. 

3. Illustraties opnemen van gewenste en ongewenste voorbeelden van 

kleurstellingen van bedrijfsgebouwen. 

   

Zoals gezegd blijkt uit het jaarverslag 2011 dat drie keer van het welstandsadvies 

is afgeweken: 

 

Tankstation 

In het geval van het tankstation is afgeweken, omdat de reclamecriteria uit de 

welstandsnota niet aansluiten bij de gangbare, reclame-uitingen bij tankstations. 

In de welstandsnota is opgenomen dat voor reclame voor bijvoorbeeld 

tankstations ruimere criteria kunnen gelden, deze criteria zijn echter niet nader 

omschreven. De welstandscommissie adviseert reclame-uitingen bij tankstations 

nader te benoemen.  

 

Dakoverstek 

Deze woningen voldoen formeel niet aan het welstandsbeleid voor Emmelhage. 

Het college heeft besloten tot deze soepelere welstandsbeoordeling om de 

woningen goedkoper te kunnen bouwen.  

 

Gevelreclame 

Het besluit af te wijken van het negatieve advies is verdedigbaar, omdat de 

strijdige reclame-uitingen de intentie van het beleid niet aantasten. Het gaat om 

ondergeschikte elementen van de reclame-uitingen, die boven de daklijn 

uitsteken.  

 

Naar aanleiding van de opmerkingen over reclame-uitingen zullen de object 

gerichte criteria voor reclame nog eens tegen het licht worden gehouden.  

Voor tankstations is als actiepunt opgenomen specifieke welstandscriteria te 

bepalen. Uitgangspunt daarbij is de criteria tot een minimum1 te beperken, 

aangezien  reclame-uitingen bij tankstations over het algemeen toch 

gestandaardiseerd zijn op basis van de kleuren en vormgeving van de betreffende 

franchisegever.  

 

Ook de welstandscriteria voor gevelreclame voor bedrijven en winkels worden 

nog eens nader bekeken, en daar waar mogelijk verruimd. Zo kan bijvoorbeeld 

de uitzonderingsbepaling voor het mogen aanbrengen van gevelreclame aan  

bovenverdieping of boven de dakrand verruimd worden naar altijd toestaan. De 

praktijk laat zien dat de uitstraling van een bedrijventerrein niet negatief 

beïnvloed hoeft te worden, wanneer reclames ook aan een bovenverdieping of op 

een dakrand zijn toegestaan. 

                                                 
1
 De criteria kunnen zich wellicht beperken tot het eisen van een functionele relatie tussen reclame en 

pand en het gebruik van verlichting van de reclame.        
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Overigens gelden ook hiervoor altijd nog de redelijke eisen van welstand 

en de excessenregeling als “bodemcriteria”.  
 

Actiepunt 2   

1. In de welstandsnota specifieke criteria opnemen over welstand voor 

tankstations.  

2. In de welstandsnota criteria voor gevelreclame nader bepalen en zo mogelijk 

verruimen.  

 

Handhaving 

Het verslag moet beschrijven op welke wijze uitvoering is gegeven aan 

handhaving, namelijk in welke gevallen, waarin niet is of wordt voldaan aan 

artikel 12, eerste lid van de Woningwet2, is overgegaan tot oplegging van een last 

onder bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom. 

 

In 2011 en 2012 is niet overgegaan tot oplegging van een last onder dwangsom 

of bestuursdwang. Er is weliswaar één keer een situatie geconstateerd die in 

ernstige mate in strijd was met redelijke eisen van welstand, maar in overleg is 

deze situatie aangepast. Daardoor werd alsnog voldaan aan de redelijke eisen 

van welstand.  
 

Vermindering welstandstoetsing 

In haar jaarverslag van 2011 schetst de welstandscommissie het landelijke beeld 

dat het aanbod van bouwplannen voor toetsing aan welstand met 25% is 

afgenomen ten opzichte van 2010 en ten opzichte van 2007 zelfs met 45%. De 

economische crisis, de crisis in de bouw en invoering in 2010 van Wabo en Bor 

zijn daar debet aan aldus het verslag. 

 

Door al deze landelijke ontwikkelingen is het lastig aan te geven hoeveel het 

nieuwe gemeentelijke welstandsbeleid nu precies bijdraagt aan vermindering van 

de welstandstoetsing. Wel kan een indruk worden gegeven door te kijken naar 

het percentage bouwplannen in Noordoostpolder dat is getoetst aan welstand. 

Voor de afgelopen vier jaar ziet dat er als volgt uit: 

 
Jaar 2009 2010 2011 2012  

Percentage bouwplannen 
getoetst aan welstand3 

107% 108% 52% 62% 

 

 

Het aantal aan welstand getoetste bouwplannen is dus na 2010 duidelijk 

afgenomen. 

                                                 
 

 
2 Artikel 12 lid 1 Woningwet 

 
Het uiterlijk van: 

a. een bestaand bouwwerk, met uitzondering van een bouwwerk, niet zijnde een 
seizoensgebonden bouwwerk, waarvoor in de omgevingsvergunning voor het bouwen van dat 
bouwwerk is bepaald dat dit slechts voor een bepaalde periode in stand mag worden 
gehouden; 

b. een te bouwen bouwwerk voor het bouwen waarvan op grond van artikel 2.1, derde lid, van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen omgevingsvergunning is vereist, mag niet 
in ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, 
bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onderdeel b. 

 
3 Het percentage  toetsingen kan hoger zijn dan 100% doordat sommige aanvragen meer dan één 
keer  zijn getoetst.    

http://www.wetboek-online.nl/wet/Woningwet/12.html
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/geldigheidsdatum_06-11-2012#Hoofdstuk2_i21_Artikel21
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/geldigheidsdatum_06-11-2012#Hoofdstuk2_i21_Artikel21
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/geldigheidsdatum_06-11-2012#HoofdstukII_Afdeling3_Artikel12a
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Verder kon het merendeel (>90%) van de aanvragen onder mandaat 

worden afgedaan door de secretaris van de welstandscommissie en was het 

slechts in beperkte mate noodzakelijk de voltallige welstandscommissie bijeen te 

roepen.   

 

De secretaris merkt op dat vanwege het kleinere aantal welstandscriteria de 

toetsing eenvoudiger is geworden. Wel laat het beperkte aantal criteria minder 

speelruimte om te nuanceren bij de toetsing. In de oude situatie was nog ruimte 

door de best passende criteria toe te passen en minder strikt te toetsen aan de 

andere criteria.  

3.2 Wat zijn de gevolgen van het nieuwe welstandsbeleid op de 

ruimtelijke kwaliteit in de Noordoostpolder? 

  
Dagelijkse praktijk 

De vermindering van welstand heeft er, op enkele uitzonderingen na, niet toe 

geleid dat bouwwerken zijn gerealiseerd, die onder het oude, stringentere 

welstandsbeleid niet mogelijk waren geweest. Toch zijn er voorbeelden te 

noemen van bouwplannen die onder het vorige welstandsbeleid niet goedgekeurd 

zouden zijn.  

Hierna komen een aantal voorbeelden aan de orde van vergunde bouwwerken  

onder het nieuwe welstandsbeleid. 

Vooralsnog gaat het hierbij om incidenten, die niet direct tot een algehele 

aantasting van de ruimtelijke kwaliteit hebben geleid. Bovendien zijn dit soort 

ontwikkelingen inherent aan de politieke keuze meer welstandsvrijheid te bieden, 

en de grotere mate van vergunningsvrij bouwen door landelijke regelgeving. Van 

belang is wel te blijven monitoren dat het bij incidenten blijft. Dit wordt dan ook 

als actiepunt opgenomen in het uitvoeringsprogramma van hoofdstuk 4. 

Onderdeel daarvan vormt een beschrijving van een monitor (indicatoren, wie 

meet wat). Eén en ander gebeurt in samenhang met actiepunt 4.  

 

 

Actiepunt 3   

In het gemeentelijk jaarverslag over welstand standaard een hoofdstuk opnemen 

over monitoring ruimtelijke kwaliteit in relatie tot welstandsbeleid.        
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Dakkapellen  

 

Vergunningplichtige, maar 
welstandsvrije dubbele 
dakkapel in een woonwijk. 
Onder het vorige 
welstandsbeleid was deze 
situatie niet toegestaan. 

 

Vergunningplichtige, maar 
welstandsvrije dakkapel aan 
de zijde van de woning die 
naar het openbaar groen is 
gekeerd.  De betreffende 
woonwijk (De Erven) is in 
zijn geheel welstandsvrij. 
Onder het vorige welstands 
regiem zou de deze dakkapel 
niet zijn goedgekeurd 
vanwege de breedte.  

 

 Een vergunningplichtige 
dakkapel op een woning in 
het buitengebied. Deze zijde 

van de woning is niet naar 
de weg gekeerd dus 
welstandsvrij.  
Onder het vorige 
welstandsbeleid was deze 
situatie niet toegestaan. 
 

 

 

 

 

Vergunningplichtige, maar 
welstandsvrije dakkapel op 
een  woning in een 
woonwijk. Onder het oude 
welstandsregiem had deze 
dakkapel meer gecentreerd 
in het dakvlak geplaatst 
moeten worden.  
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Woningen en bedrijfsgebouwen buitengebied  

 

 

 

Een nieuwe woning in het 
buitengebied, die qua 
detaillering en dakvorm niet 
past bij de oorspronkelijke 
bebouwings karakteristieken 
in het buitengebied. 
Ten opzichte van de 
oorspronkelijke bebouwing is 
de detaillering te rijkelijk en 
ontbreekt een opgaande 
topgevel met rechtopstaande 
schoorsteen. 
Onder het vorige welstands-
beleid was deze situatie niet 
toegestaan. 

 

Een groepsaccommodatie die 
op een woning lijkt. Het 
bouwwerk kan als losstaand 
bedrijfsgebouw alleen 
getoetst worden op 
kleurgebruik. Onder het 
vorige welstandsbeleid was 
deze situatie ook toegestaan. 

 

 

Een nieuwe woning in het 
buitengebied. In de 
oorspronkelijke plannen 
zouden de daken van woning 

en bijbehorende schuren 
voorzien worden van 
PatentRiet, een kunststof 
variant van natuurlijk riet. 
Uiteindelijk is gekozen voor 
een dakbedekking bestaande 
uit dakpannen. 
Ook deze woning past niet 
binnen de karakteristieken 
van de oorspronkelijke 
bebouwing. 
Onder het vorige welstands-
beleid was deze situatie niet 
toegestaan. 

 

 

Een nieuwe woning in het 
buitengebied. Voorbeeld van 
een woning die past bij de 
oorspronkelijke bebouwings 
karakteristieken in het 
buitengebied.  Onder het 
vorige welstandsbeleid was 
deze situatie ook toege-
staan. 
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Woningen en bedrijfsgebouwen buitengebied  

 

 

Nieuwe woning met 
bedrijfsruimte in het 
buitengebied. 
Onder het vorige 
welstandsbeleid was deze 
situatie ook toegestaan. 

 

 

 
 

 

In deze situatie was het 
logischer geweest de 
serrestal vrij op de kavel te 
plaatsen omdat de twee 
gebouwvormen qua 
vormgeving niet bij elkaar 
passen.  
Het huidige welstandsbeleid 
laat alleen toetsing op 
kleurgebruik toe. 
Onder het vorige welstands-
beleid was deze situatie niet 
toegestaan. 

 

 
Nieuwe bebouwing dicht 
tegen bestaande schuur aan, 
zonder duidelijk tussenlid.   
Onder het vorige welstands-
beleid was deze situatie niet 
toegestaan. 

 

 
Het dak op het tussenlid 
tussen schuur en woning is 
zodanig groot, dat deze niet 
ondergeschikt is aan de 
woning. 
Onder het vorige welstands-
beleid was deze situatie niet 
toegestaan. 
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Tenslotte, als voorbeeld en ter vergelijking met de hiervoor genoemde 

praktijkvoorbeelden, een beschrijving uit de landschapsvisie van de kenmerkende 

bouwkundige elementen van een woonhuis in het buitengebied. 

 

 

 
Kenmerkende bouwkundige elementen van het woonhuis  

 

Uit landschapsvisie Noordoostpolder: 
 
Uit deze bestaande gebouwtypes kunnen twee hoofdthema’s van beeldkwaliteit worden 
afgeleid die als leidraad kunnen dienen bij nieuwbouw en/of verbouwingen. 
• De zichtbaarheid van de (kleinere) woning in de voorzone. 

• De grote schuur met veel kap in de achterzone. 
 
De woongedeeltes van boerderijen in de Noordoostpolder (of de losse woningen) schuilen 
niet weg binnen het erf, maar laten zich zien door een scherp silhouet van de kopgevel, 
soms doorlopend in een gemetselde schoorsteen en met duidelijk gearticuleerde witte 
kozijnen (soms met een dikkere lijst omhuld). De kopgevels ‘kijken’ als het ware het veld 
in of de weg op, en maken daarmee deel uit van het interieur van de polder. 

Bedrijventerreinen  

 

Een nieuwe loods uitgevoerd 
in crème wit met rood op 
een welstandsvrij 
bedrijventerrein. 
Het bedrijventerrein is voor 
het overige grotendeels 
uitgevoerd in grijstinten. 
Onder het vorige welstands-
beleid was deze situatie niet 
toegestaan. 
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Planvorming 

Welstand is slechts één van de beleidstakken die zich bezighoudt met het 

ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Het welstandsbeleid staat bovendien niet op zich. Het 

is deels verankerd in en deels gebaseerd op beleidslijnen uit andere 

beleidsvelden. 

Een voorbeeld hiervan is de gebiedsindeling, die de welstandsnota hanteert voor 

de kernen van de dorpen. Deze is in belangrijke mate gebaseerd op het DNA van 

de polderdorpen. 

 

In het kader van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid bestaan en wordt er gewerkt aan 

een groot aantal plannen, zoals een ruimtelijke structuurvisie, een 

landschapsvisie, een erfgoednota en een DNA van Emmeloord en de 

polderdorpen.   

Boek 2 van het DNA Emmeloord verwoordt in opgave 11 ‘Borging en visie’ het 

proces en instrumentarium om in de toekomst de ruimtelijke kwaliteit van 

Emmeloord en Noordoostpolder te behouden en ontwikkelen.        

De uitkomsten van deze beleidsvorming zullen hun weerslag moeten krijgen in 

het toekomstige welstandsbeleid. 

 

Actiepunt 4   

De uitkomsten van ruimtelijk kwaliteitsbeleid vertalen in het gemeentelijk 

welstandsbeleid. 
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3.3 Zijn er aanpassingen noodzakelijk aan het gemeentelijk 

welstandsbeleid vanwege de Wabo en het Bor? 

 

Ongeveer gelijktijdig met het nieuwe welstandsbeleid traden ook de Wabo en Bor 

in werking. De volledige gevolgen hiervan konden destijds niet helemaal 

meegenomen worden in de welstandsnota. Bovendien bestond toen nog geen 

(landelijke) ervaring met de praktische uitwerking van deze regelingen. 

 

Begrippen 

Het blijkt dat in de welstandsnota nog begrippen zijn opgenomen die niet meer 

overeenstemmen met de terminologie uit het Bor. Begrippen als achterkant, 

voorkant en aanbouw zijn bijvoorbeeld inmiddels vervangen door termen als 

achtererfgebied, voorerfgebied en bijbehorend bouwwerk.  

 

Actiepunt 5   

Terminologie in de welstandsnota in overeenstemming brengen met de begrippen 

uit het Bor.  

  

 

Excessenregeling 

Landelijk is de verwachting dat het Bor er voor zorgt dat meer dan 50% van de 

bouwwerken niet langer een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 

nodig heeft. Daarnaast richt ons welstandsbeleid zich op een aanzienlijke 

vermindering van het aantal welstandsregels. 

Bij veel bouwwerken vindt dan ook geen welstandstoets vooraf meer plaats, 

hooguit achteraf aan de hand van de excessenregeling uit de welstandsnota. 

Excessenbeleid (de ondergrens) wordt daarmee belangrijker. 

De welstandscommissie vraagt daar in haar jaarverslag van 2010 aandacht voor, 

en stelt dat het er toe kan leiden dat elk deelgebied een eigen excessenregeling 

krijgt.  

 

De welstandsnota moet criteria bevatten die duidelijk maken wanneer sprake is 

van een exces. In de huidige welstandsnota zijn deze opgenomen. Zij gelden voor 

het volledige grondgebied van Noordoostpolder (zie 3.3.5, pagina 21 en 4.5, 

pagina 44). 

Zoals onder 3.1 vermeld hebben zich de afgelopen jaren geen excessen 

voorgedaan, die noodzaakten tot oplegging van een last onder dwangsom of 

bestuursdwang. Vooralsnog bestaat dan ook geen aanleiding de excessenregeling 

nader te specificeren per deelgebied.  

Wel komt in de toelichting op de excessenregeling een verduidelijking van de 

procedure, die volgt na vaststelling van een mogelijke excessieve situatie. Deze 

toelichting luidt als volgt: 
 
Nadat is vastgesteld dat zich ergens een mogelijk excessieve situatie voordoet, vraagt de gemeente 
aan de welstandscommissie of naar haar oordeel, met toepassing van de welstandscriteria voor 
excessen, inderdaad sprake is van een exces. Wanneer dat het geval is, kan de gemeente via een 
aanschrijving en daarop volgende bestuursdwang eisen dat aan de buitensporigheid een eind gemaakt 
wordt.  
Overigens is een advies van de welstandscommissie niet verplicht; b&w kunnen ook op eigen gezag 
vaststellen dat een bepaalde situatie ‘in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand’.  
Een advies van de commissie zal meestal wel worden gevraagd, omdat dit advies een bijdrage levert 
aan de onderbouwing van het besluit. 

 

Actiepunt 6   

Procedure vervolg vaststelling van een mogelijke excessieve situatie 

verduidelijken. 
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3.4 Welke onderdelen van het welstandsbeleid behoeven aanpassing 

of aanvulling gelet op ervaringen in de dagelijkse praktijk? 

 

In het gemeentelijk welstandsbeleid zijn, zoals eerder opgemerkt, grote 

wijzigingen aangebracht. Dit brengt waarschijnlijk met zich mee dat in de 

dagelijkse praktijk onvolkomenheden of onvolledigheden aan de orde komen die 

om reparatie vragen.  

Ook zijn vanuit de gemeenteraad een motie ingediend en vragen gesteld over het 

nieuwe welstandsbeleid. Tenslotte beschrijft de welstandscommissie in haar 

jaarverslagen 2010, 2011 en 2012 een aantal ervaringen met het 

welstandsbeleid dat meegenomen wordt bij deze evaluatie.   

 

Hierna komen de verschillende opmerkingen aan de orde. 

 

Algemene opmerkingen uit de enquête 

Uit de enquête, gehouden onder bouwbedrijven/architecten die regelmatig 

bouwen in Noordoostpolder, blijkt dat deze partijen de verschillende inhoudelijke 

aspecten van de welstandsnota over het algemeen neutraal of positief 

beoordelen. 

 

 Negatief Neutraal Positief 

Overzichtelijkheid 0% 64% 36% 

Moeilijkheid woordgebruik 9% 36% 54% 

Nuttigheid 0% 82% 8% 

Hoeveelheid informatie 9% 64% 27% 

Gedetailleerdheid 0% 55% 45% 

Hoeveelheid regels 0% 64% 36% 

Moeilijkheid 0% 55% 45% 

 

Verder blijkt bijna driekwart (69%) van de bouwbedrijven en architecten zich te 

kunnen vinden in de welstandscriteria die van toepassing zijn op hun 

bouwplannen.  

Als men het niet eens is met de welstandscriteria dan worden daar als redenen 

voor gegeven: criteria te globaal (6%), criteria niet realistisch (12%) en criteria 
bieden te weinig vrijheid voor planmaker (18%). 

Uit de enquête komt een over het algemeen neutraal of positief beeld. Deze 
uitkomsten geven geen directe aanleiding tot aanpassing van de welstandsnota.  

Bekendheid met de welstandsnota 

In haar verslag van 2010 signaleert de welstandscommissie dat het gebruik/de 

inhoud van de welstandsnota niet echt bekend is bij het merendeel van de 

aanvragers. Hierover zijn ook vragen gesteld in de gemeenteraad. 

Verder geeft de commissie aan wel te verwijzen naar de internetpagina van de 

gemeente waar het gemeentelijk welstandsbeleid is te vinden. 

 

De uitkomst van de enquête laat zien dat de nota wel bekend is bij de 

professionele partijen. Bijna driekwart (69%) geeft aan op de hoogte te zijn van 

de huidige welstandsnota. 

Van deze 69% kent een ruime meerderheid van 91% de welstandsnota via de 

gemeentelijke website. Daarnaast kent een kwart (27%) de welstandsnota via 

een gesprek met een medewerker van de gemeente Noordoostpolder. 
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Op bouwplanniveau geven nagenoeg alle bedrijven (94%) aan vooraf 

bekend te zijn met de specifieke welstandscriteria waaraan hun bouwplan moet 

voldoen. Alle bedrijven geven ook aan dit belangrijk te vinden. 

De welstandscommissie vult hier op aan dat haar ervaring is dat met name bij de 

individuele burger/opdrachtgever de welstandsnota minder bekend is.    

 

Op basis van bovenstaande uitkomsten is het goed na te gaan op welke wijze de 

inhoud van de welstandsnota en specifiek van toepassing zijnde welstandscriteria  

breder bekend en vooral ook digitaal toegankelijker te maken.  

De nota staat weliswaar op de website, maar enkel als pdf bestand en bovendien 

vereist het vinden daarvan enig zoekwerk. Wellicht kan het ontsluiten van het 

welstandsbeleid via digitale kaarten daarbij helpen. Op deze wijze kunnen ook 
aanvullingen op de nota eenvoudig en overzichtelijk worden toegevoegd. 

Actiepunt 7   

De (digitale) toegankelijkheid van het gemeentelijk welstandsbeleid verbeteren. 

  

Algemene welstandscriteria en hardheidsclausule 

Als uitwerking van de politieke discussie zijn de welstandcriteria in het 

buitengebied van Noordoostpolder in belangrijke mate teruggebracht.    

Naast criteria voor de objecten reclames en monumenten, gelden in het 

buitengebied criteria voor: 

 Verbouwingen aan, en uitbreidingen van de voorzijde van oorspronkelijke 

woningen, de voorzijde van boerderijwoningen inclusief voorzijde van 

eventueel aangebouwde schuur/stal, en de voorzijde van montageschuren. 

 De voorzijde van aan- en uitbouwen aan die gebouwen. 

 De kleuren van losstaande bedrijfsgebouwen. 

 

Bij de dagelijkse toepassing van de welstandsnota blijkt echter onduidelijkheid te 

bestaan in hoeverre bijvoorbeeld nieuwe woningen, nieuwe boerderijen, bruggen 

en andere bouwwerken in het buitengebied op welstand beoordeeld moeten 

worden. Dergelijke bouwwerken worden nu wel getoetst aan welstand, namelijk 

aan de hand van de algemene welstandscriteria genoemd in paragraaf 4.1 op 

bladzijde 22 van de nota. 

De onduidelijkheid komt door de niet consequente formulering van de reikwijdte 

en status van deze algemene welstandscriteria. Zo staat bijvoorbeeld op pagina 

22 bij de opsomming van toetsingskaders dat de algemene welstandscriteria van 

toepassing zijn op elk bouwplan, maar onder 3.3 en 4.1 dat deze criteria alleen 

gelden voor die (onderdelen van) bouwwerken waarvoor welstand geldt. 

 

Om aan deze onduidelijkheid een einde te maken zal de welstandsnota 

redactioneel aangepast moeten worden, zodat duidelijker is wat de reikwijdte en 

status is van de algemene welstandscriteria. Daarmee wordt ook duidelijker wat 

wel/niet onder welstand valt in onder andere het buitengebied.  

 

Uitgangspunt bij deze aanpassing is dat de algemene welstandscriteria alleen 

gelden: 

 

 voor (onderdelen van) bouwwerken waarop welstand van toepassing is, 

zoals geregeld in de omschrijving van de gebieds- of objectcriteria en de 

beeldkwalitietsplannen; 

 voor zover toetsing aan gebieds- of objectcriteria of 

beeldkwaliteitsplannen niet tot een positief welstandsadvies leidt, maar 

het bouwplan vanwege bijzondere schoonheid dat wel verdient.    

 

Hiertoe zal in de aan te passen welstandsnota de volgende omschrijving worden 

opgenomen:   
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Algemene welstandscriteria zijn algemene principes van welstand. Ze zijn alleen 
van toepassing op bouwwerken waarvoor welstand geldt. Voor zover slechts voor 

onderdelen van bouwwerken welstand geldt zijn zij slechts op die onderdelen van 
toepassing.  

 

Daarnaast wordt onderstaande toelichting op de status van de algemene 

welstandscriteria opgenomen: 

De algemene welstandscriteria vormen de basis voor een planbeoordeling, omdat 

ze het uitgangspunt vormen voor de uitwerking en interpretatie van de 

gebiedsgerichte en objectgerichte welstandscriteria. Meestal bieden deze 

uitwerkingen voldoende houvast voor de planbeoordeling.  

In bijzondere situaties wanneer de gebiedsgerichte en de objectgerichte 

welstandscriteria ontoereikend zijn, kan het nodig zijn expliciet terug te grijpen 

op de algemene welstandscriteria. 

 

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een bouwplan afwijkt van de 

bestaande of toekomstige omgeving maar door bijzondere schoonheid wél aan 

redelijke eisen van welstand voldoet. De welstandscommissie kan burgemeester 

en wethouders in zo’n geval gemotiveerd en schriftelijk adviseren van de 

zogenaamde hardheidsclausule gebruik te maken en af te wijken van de 

gebiedsgerichte en 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. 

 

Met deze toelichting verbetert meteen de beschrijving van de hardheidsclausule. 

Deze is nu weliswaar opgenomen in de welstandsnota onder 3.3.1, maar 

summier.  

Ook wordt hiermee tegemoet gekomen aan de opmerking in de jaarverslagen 

2011 en 2012 van de welstandscommissie dat een hardheidsclausule mist.    

 

Welstand op woningen in buitengebied  

Zoals hiervoor beschreven heeft de huidige welstandsnota in ieder geval de 

bedoeling om in het buitengebied de voorzijde van bestaande, oorspronkelijke 

woningen onder welstand te laten vallen. Daarnaast bestaat in de praktijk de 

behoefte nieuw te bouwen woningen in het buitengebied ook onder welstand te 

laten vallen. De welstandsnota zal overeenkomstig worden aangepast.       

Bij de verdere uitwerking van deze aanpassing zal de begin 2012 opgestelde 

motie van de VVD worden meegenomen om woningen in glastuinbouwgebieden 

welstandsvrij te maken. 

 

Actiepunt 8   

1. De reikwijdte en status van de algemene welstandscriteria duidelijker en 

consequenter opnemen in de welstandsnota. 

2. Welstandscriteria voor nieuw te bouwen woningen in het buitengebied 

nader bepalen. 

 

Het begrip oorspronkelijke woning en boerderijwoning 

De term oorspronkelijke woning is niet altijd duidelijk. Wordt bedoeld ‘de nu 

aanwezige woning’, of wordt bedoeld ‘de sinds het allereerste begin aanwezige 

woning’. In de begrippenlijst zal de term, aan de hand van de tweede betekenis, 

nader worden beschreven.   
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Ook de termen ‘boerderijwoning inclusief voorzijde van eventueel 

aangebouwde schuur of stal’ en ‘montageschuur’ zorgen in de praktijk voor 

onduidelijkheid. 

In de nota komen daarom de volgende omschrijvingen: 

 “de voorzijde van oorspronkelijke boerderijwoningen inclusief de voorzijde 

van eventueel oorspronkelijk aangebouwde schuur/stal”.  

 Onder “montageschuur” dient te worden verstaan de oorspronkelijk bij een 

boerderij gebouwde schokbetonschuur.  

 

 

Actiepunt 9 

De begrippen ‘oorspronkelijke woning’,  ‘boerderijwoning inclusief voorzijde van 

eventueel aangebouwde schuur of stal’ en ‘montageschuur’ in de begrippenlijst 

nader omschrijven.  

 

Mogelijk kan het begrip ‘oorspronkelijke woning’ overigens komen te vervallen 

gezien de bedoeling nieuw op te richten woningen ook onder het regiem van 

welstrand te laten vallen.  

 

Hagelnetten 

In haar verslag van 2011 rapporteert de welstandscommissie over de 

welstandstoetsing van hagelnetten. Zij adviseert aan de hand van 

welstandsbeleid een beperkte range qua kleurstelling voor te schrijven. 

Omdat de gemeenteraad bij opstelling van de welstandsnota er uitdrukkelijk voor 

heeft gekozen de hoeveelheid welstand voor het buitengebied tot een minimum 

te beperken, wordt dit advies niet overgenomen. 
 

Schuttingen langs het openbare gebied 

In de huidige welstandsnota zijn geen criteria opgenomen voor erfscheidingen. 

De commissie vraagt hier aandacht voor, omdat het uiterlijk van erfscheidingen 

van grote invloed is op de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte. Deze 

aandacht kan bestaan uit welstandscriteria, maar kan ook in de vorm van een 

voorlichtingscampagne met daaraan gekoppeld beleid dat voorzien is van 

gebiedseigen voorbeelden. 

Ook dit advies wordt niet overgenomen vanwege het standpunt van de 

gemeenteraad regels omtrent welstand tot een minimum te beperken. 

 

Reclame 

Het in de nota op pagina 41 gebruikte begrip woonomgeving kan tot 

onduidelijkheid leiden wanneer sprake is van een gebied met woningen en 

winkels. In de begrippenlijst zal te term ‘woonomgeving’ daarom nader worden 

omschreven. 

 

Actiepunt 10 

Het begrip ‘woonomgeving’ in de begrippenlijst nader omschrijven.  

 

De provincie Flevoland heeft ter bescherming van het landschap in haar 

Verordening voor de fysieke leefomgeving regels opgenomen over het plaatsen 

van ‘borden’4 buiten de bebouwde kom. Deze regels overlappen deels met onze  

welstandscriteria voor reclame in het landelijk gebied. Nagegaan moet worden of 

daardoor mogelijk gemeentelijke regels geschrapt kunnen worden of niet op 

                                                 
4 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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elkaar zijn afgestemd, waardoor zij elkaar tegenspreken of verschillende 

begrippen hanteren.    

 

Actiepunt 11 

Welstandscriteria voor reclame in het landelijk gebied afstemmen op de regels uit 

de Verordening voor de  fysieke leefomgeving Flevoland.  

 

Harmoniëren  

In de welstandsnota komt de term ‘harmoniëren’ voor5. Dit begrip heeft 

grote invloed gehad op de adviezen van de welstandscommissie. Dit komt 

omdat dit begrip in veel gebiedsgerichte welstandscriteria voorkomt.  

Harmoniëren is volgens de welstandsnota: 

‘Zorgvuldig op elkaar afstemmen zodat geen harde contrasten ontstaan en het 

verschil tussen oude en nieuwe vormgeving nauwelijks zichtbaar is’. 

De welstandscommissie geeft aan dat zich situaties kunnen voordoen, waarbij 

een afwijkende vormgeving juist beter past of juist hoogwaardige architectuur 

oplevert en een positieve invloed heeft op de ruimtelijke kwaliteit van de 

omgeving. 

 

Als voorbeeld noemt de welstandscommissie een aanvraag voor het uitbreiden 

van panden aan de Koningin Julianastraat. Pas na de nodige planaanpassingen is 

met de commissie binnen het geldende beleid een oplossing 

gevonden voor dit vormtechnische probleem. 

 

 
 

 

 

Een soortgelijke discussie speelde in 2012 bij het verbouwen van de entree van ’t 

Voorhuys aan De Deel. 

Ook in het buitengebied speelt het begrip harmoniëren een rol. Veranderingen 

aan de straatzijde van de woning of aanbouw moeten in harmonie zijn 

vormgegeven met de bestaande vormgeving van de bestaande woning.  

 

De commissie adviseert de term ‘harmoniëren’ anders te definiëren, zodat er met 

behoud van de gewenste ruimtelijke kwaliteit meer vrijheid ontstaat 

voor ontwerpers. Zij stelt voor de oorspronkelijke begripsomschrijving van de 

term harmoniëren:  
‘zorgvuldig op elkaar afstemmen zodat geen harde contrasten ontstaan en het verschil tussen oude en 
nieuwe vormgeving nauwelijks zichtbaar is’ 
 

te beperken tot: 
‘zorgvuldig op elkaar afstemmen’ 

                                                 
5 In het Welstandsbeleidsplan Noordoostpolder 2004 komt de term harmoniëren, met gelijke 
betekenis, overigens ook al voor in de welstandscriteria voor de verschillende gebieden. De 
welstandscommissie geeft aan dat door vermindering van welstandscriteria de term harmoniëren nu 
wel een groter gewicht heeft gekregen.   
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Onderzocht zal worden of en in hoeverre het begrip harmoniëren verruimd kan 

worden, zonder negatieve gevolgen voor de gewenste ruimtelijke kwaliteit. Een 

ander optie, die hierbij wordt meegenomen, is de mogelijkheid afwijkende 

vormgeving toe te staan door een beroep te doen op de hardheidsclausule.  

 

Actiepunt 12  

Onderzoeken in hoeverre het begrip harmoniëren verruimd kan worden met 

inachtneming van de gewenste ruimtelijke kwaliteit.  

 

Kaartmateriaal in de welstandsnota 

De kaartjes in de welstandsnota die de welstandsgebieden aangeven blijken in de 

praktijk te grofmazig. De lijnen zijn te dik en snijden soms door bouwwerken 

heen. Bij grensgevallen is daardoor niet altijd duidelijk of een bouwwerk onder 

welstand valt. 

Ook wordt een kaartje gemist dat duidelijk aangeeft waar geen welstand geldt.  

 

 

Actiepunt 13  

Grootschaliger kaarten maken met duidelijke begrenzing. Lijnen snijden niet 

langer door bouwwerken. Kleine grenscorrecties zijn hiervoor noodzakelijk. 

Kaart aanmaken met het gebied waarvoor geen welstand geldt. 

 

Beeldkwaliteitsplannen 

Over beeldkwaliteitsplannen is in de welstandsnota beleidsmatig het volgende 

opgenomen (pagina 16): 

“De gemeente Noordoostpolder kent voor een aantal gebieden 

beeldkwaliteitsplannen (BKP). Een BKP wordt veelal parallel aan een 

bestemmingsplan opgesteld en heeft doorgaans betrekking op de ontwikkeling 

van nieuwbouwwijken en bedrijventerreinen. Een BKP bevat welstandscriteria en 

wordt als onderdeel van de welstandsnota vastgesteld. Het BKP kan ook in de 

plaats komen van al bestaande welstandscriteria. De gemeente Noordoostpolder 

zal afhankelijk van de ruimtelijke ontwikkeling bepalen of een BKP op zijn plaats 

is. De algemene lijn is vervolgens dat een BKP zijn werking verliest voor 

individuele bouwwerken, nadat deze zijn gerealiseerd. Dit zal per BKP nader 

worden bepaald.”  

 

Ambtelijk is afgesproken dat nieuwe BKP’s als welstand worden vastgesteld bij 

vaststelling van het bestemmingsplan6, omdat anders de welstandsbepalingen 

juridisch niet bindend zijn. Deze afspraak is in een procesbeschrijving vastgelegd. 

Onduidelijk is wel of bij iedereen die het aangaat deze afspraak bekend is. 

 

 

Actiepunt 14   

1. De procesbeschrijving voor het vaststellen/vervallen van een BKP of 

welstandscriteria opnemen in de welstandsnota. 

2. De afspraak over vaststelling van een BKP als welstand regelmatig onder 

de aandacht van betrokken medewerkers brengen. 

 

Uit het welstandsbeleid volgt verder dat in een BKP een motivatie moet zijn 

opgenomen waarom een BKP noodzakelijk is en waarom deze als welstand moet 

                                                 
6 Onderdeel van het raadsbesluit moet zijn “De paragraaf beeldkwaliteit uit het bestemmingsplan 
vaststellen als welstandsbeleid en daarmee onderdeel uit laten maken van de welstandsnota van de 
gemeente Noordoostpolder”.  
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worden vastgesteld. Ook moet in een BKP zijn bepaald of de 

welstandscriteria hierin wel/niet vervallen na realisatie van een bouwwerk.  

In de praktijk blijkt dit niet te gebeuren. 

 

Een hulpmiddel om er voor te zorgen dat deze punten wel in een BKP aan de orde 

komen is het maken van een standaardopbouw van een BKP. Van deze 

standaardopbouw maken onderdeel uit: 

 Een motivatie waarom een BKP is opgesteld 

 Dat het BKP wordt vastgesteld als welstand (of niet) 

 Een gemotiveerde omschrijving wanneer het BKP vervalt 

 Een standaardopbouw van de welstandscriteria (overeenkomstig de 

welstandsnota) uit het BKP, zodat deze eenvoudig als welstand zijn vast te 

stellen. 

 

Actiepunt 15 

Opstellen van een standaardopbouw van een beeldkwaliteitsplan. 

 

Verder bestaat onduidelijkheid over wanneer een BKP niet meer op een op te 

richten of te wijzigen bouwwerk van toepassing. Hoe moet bijvoorbeeld worden 

omgegaan met een nieuw te bouwen aanbouw? Geldt deze weer als een nieuw 

bouwwerk dat onder welstand valt, of niet?  

 

Actiepunt 16 

In de welstandsnota beter omschrijven op welke moment en in welke situaties 

het gerealiseerd zijn van een bouwwerk leidt tot vervallen van welstand. 

 

Met het vaststellen van de welstandsnota in 2010 is gelijktijdig een aantal 

bestaande BKP’s als welstand vastgesteld. Een aantal BKP’s dat later is 

verschenen is echter nog niet als welstand vastgesteld. Van deze BKP’s moet 

alsnog worden nagegaan of vaststelling als welstand noodzakelijk is, en daarna 

ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. Daarnaast zijn er 

mogelijk ook BKP’s als welstand vastgesteld die nu kunnen vervallen. 

 

Actiepunt 17   

1. Bestaande, nog niet als welstand vastgestelde, BKP’s inventariseren en de 

welstandscriteria hieruit laten vaststellen als welstand. 

2. Van als welstand vastgestelde onderdelen van BKP’s bepalen in hoeverre 

deze kunnen vervallen en zonodig intrekken.  
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3.5  De Welstandscommissie 

 

In Noordoostpolder adviseert de welstandscommissie Noordoostpolder het 

gemeentebestuur over de welstandsaspecten van aanvragen voor een 

omgevingsvergunning voor het bouwen en over andere aspecten die voor het 

uiterlijk van de stad van belang zijn. De welstandscommissie baseert haar advies 

op  welstandscriteria die in de – door de gemeenteraad vastgestelde – 

welstandsnota staan. 

De samenstelling van de welstandscommissie bestaat uit een voorzitter, vier 

leden en een secretaris. Voor de voorzitter en de secretaris zijn bovendien 

plaatsvervangers aangewezen. Bij een vergadering zijn vier personen van de 

welstandscommissie aanwezig. 

In de huidige praktijk doet de secretaris van de welstandscommissie  het 

merendeel (>90%) van de aanvragen onder mandaat af en is het slechts in 

beperkte mate noodzakelijk de welstandscommissie bijeen te roepen.   

Het overgrote merendeel (75%) van de geënquêteerde bouwbedrijven en 

architecten is het over het algemeen eens met het ontvangen welstandsadvies. 

Ook vindt een meerderheid van 63% dat het advies voldoende uitleg bevat. 

 

Stadsbouwmeester 

Wanneer in een gemeente welstand van toepassing is, dan is de gemeente 

verplicht een advies aan de welstandscommissie te vragen. De Woningwet noemt 

wel een alternatief in de vorm van een stadsbouwmeester7.  

Over de voor- en nadelen van een welstandscommissie of een stadsbouwmeester 

wordt verschillend gedacht. Voor de ene gemeente is dat reden te kiezen voor 

een welstandscommissie en de andere gemeente voor een stadsbouwmeester. 

Hierna volgt een niet limitatieve opsomming van voor- en nadelen die vaak 

worden genoemd.  

 

Welstandscommissie: 

 

Voordelen: 

 een welstandscommissie bestaat uit meerdere deskundigen, dus een meer 

gewogen advisering; 

 vervanging bij afwezigheid/ziekte van commissieleden is optimaal 

geregeld; 

 meerdere deskundigen maken het uitdragen van eigen 

architectuurprincipes niet mogelijk. 

 

Nadelen: 

 leden van de commissie hebben (meestal) geen directe binding met de 

gemeente en dus minder gevoel bij de gewenste beeldkwaliteit; 

 weinig sturingsmogelijkheden op (klantgericht) werken door commissie; 

 overleg/ dienstverlening richting burger is beperkt door beperkt aantal 

overleggen; 

 hogere kosten welstandsadviezen omdat de commissie uit meerdere leden 

bestaat. 

 

 

 

                                                 
7 stadsbouwmeester: door de gemeenteraad benoemde onafhankelijke deskundige die aan 
burgemeester en wethouders advies uitbrengt ten aanzien van de vraag of het uiterlijk of de plaatsing 
van een bouwwerk, waarvoor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van dat 
bouwwerk is ingediend, in strijd is met redelijke eisen van welstand (artikel 1, lid 1 Woningwet). 
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Stadsbouwmeester: 

 

Voordelen: 

 meer binding met gemeente en gevoel bij gewenste beeldkwaliteit; 

 betere dienstverlening richting burger door persoonlijk 1 op 1 overleg; 

 meer sturingsmogelijkheden op (klantgerichte) werking gemeentelijke 

stadsbouwmeester; 

 minder kostbaar dan welstandscommissie omdat slechts 1 deskundige 

wordt ingezet in plaats van meerdere commissieleden. 

 

Nadelen: 

 advisering is meer afhankelijk van een subjectief oordeel van 1 

deskundige; 

 vervanging bij afwezigheid/ziekte lastiger. 

 
Of en in welke mate deze voor- en nadelen van toepassing zijn op onze gemeente 

moet nader onderzocht worden. Daarna kan de gemeenteraad eventueel 

besluiten een stadsbouwmeester in plaats van een welstandscommissie aan te 

stellen. 

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de borging van en visie op de ruimtelijke 

kwaliteit van Noordoostpolder en de instrumenten die daartoe beschikbaar zijn. 

Het document over het DNA van Emmeloord (boek 2) spreekt in dit verband 

bijvoorbeeld over de inzet van een onafhankelijk interdisciplinair 

deskundigenteam (kwaliteitsteam).  De toekomstige welstandsadvisering en de 

inzet van een kwaliteitsteam moeten op elkaar zijn afgestemd.   

 

Actiepunt 18 

De voor- en nadelen van een stadsbouwmeester in plaats van een 

welstandscommissie voor de Noordoostpolderse situatie in kaart brengen.   

 
Nieuwe ontwikkeling: de ‘kan-bepaling’ 

Sinds 1 maart 2013 hoeft niet meer elk bouwplan voorgelegd te worden aan de 

welstandscommissie (of stadsbouwmeester). Nu is dat nog wettelijk verplicht, 

straks 'kan' het college besluiten het plan aan de commissie voor te leggen. Als 

dat niet gebeurt, dan toetsen niet de welstandscommissie, maar de eigen 

gemeentelijke ambtenaren of het bouwplan voldoet aan 'redelijke eisen van 

welstand'.  

De Federatie Welstand en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland 

hebben een handreiking opgesteld, waarin wordt benadrukt dat een gemeente 

expliciete keuzes moet maken over de toepassing van deze kan-bepaling, om 

willekeur te voorkomen. Het gaat daarbij met name om de vraag: wanneer wordt 

een bouwplan voorgelegd aan de welstandscommissie en welke plannen worden 

ambtelijk afgedaan.  

 

Actiepunt 19 

De ‘kan-bepaling’ nader uitwerken voor de gemeente Noordoostpolder. 
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4. Actieprogramma 
 

Hieronder is een overzicht opgenomen van alle acties die voortvloeien uit deze 

evaluatie. Na vaststelling van de evaluatie door het college, wordt in een 

projectplan de verdere uitwerking ingevuld van de verschilllende acties.   

 
Nr. Actie Wie Planning 

Kwartaal  
2014 

Bevoegd8 

     

1 Aanpassing in de welstandsnota doorvoeren waarbij 
aan de hand van een aantal RAL nummers gedekte 
kleuren worden beschreven die zijn toegestaan. 
Daarbij de mogelijkheid inbouwen om in lichte mate af 
te wijken van de voorgeschreven RAL kleuren, zodat 
op de toegestane RAL kleuren gelijkende kleuren ook 
mogelijk zijn. 
In het criterium de term ‘overwegend’ opnemen 
waardoor details van bedrijfsgebouwen in een 
afwijkende kleur mogelijk zijn. Welke details dat zijn, 
wordt in de begripsomschrijving van ‘overwegend’ 
nader omschreven. 
Illustraties opnemen van gewenste en ongewenste 
voorbeelden van kleurstellingen van bedrijfsgebouwen. 

  R 

2 In de welstandsnota specifieke criteria opnemen over 
welstand voor tankstations.  
In de welstandsnota criteria voor gevelreclame nader 
bepalen en zo mogelijk verruimen 

  R 

3 In het gemeentelijk jaarverslag over welstand 
standaard een hoofdstuk opnemen over monitoring 
ruimtelijke kwaliteit in relatie tot welstandsbeleid.        

  C 

4 De uitkomsten van ruimtelijk kwaliteitsbeleid vertalen 
in het gemeentelijk welstandsbeleid.  

  R 

5 Terminologie in de welstandsnota in overeenstemming 
brengen met de begrippen uit het Bor.  

  R 

6 Procedure vervolg vaststelling van een mogelijke 
excessieve situatie verduidelijken. 

  A 

7 De (digitale) toegankelijkheid van de welstandsnota 
verbeteren. 

  A 

8 De reikwijdte en status van de algemene 
welstandscriteria duidelijker en consequenter opnemen 
in de welstandsnota. 
Welstandscriteria voor nieuw te bouwen woningen in 
het buitengebied nader bepalen 

  R 

9 De begrippen ‘oorspronkelijke woning’,  
‘boerderijwoning inclusief voorzijde van eventueel 
aangebouwde schuur of stal’ en ‘montageschuur’ in de 
begrippenlijst nader omschrijven. 

  R 

10 Het begrip ‘woonomgeving’ in de begrippenlijst nader 
omschrijven. 

  R 

11 Welstandscriteria voor reclame in het landelijk gebied 
afstemmen op de regels uit de Verordening voor de  
fysieke leefomgeving Flevoland. 

  R 

12 Onderzoeken in hoeverre het begrip harmoniëren 
verruimd kan worden met inachtneming van de 
gewenste ruimtelijke kwaliteit. 

  R 

13 Grootschaliger kaarten maken met duidelijke 
begrenzing. Lijnen snijden niet langer door 
bouwwerken. Kleine grenscorrecties zijn hiervoor 
noodzakelijk. 
Kaart aanmaken met het gebied waarvoor geen 
welstand geldt. 

  R 

                                                 
8 Raad/College/Ambtelijk 
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14 De procesbeschrijving voor het vaststellen/vervallen 
van een BKP of welstandscriteria opnemen in de 
welstandsnota. 
De afspraak over vaststelling van een BKP als welstand 
regelmatig onder de aandacht van betrokken 
medewerkers brengen.  

  A 

15 Opstellen van een standaardopbouw van een 
beeldkwaliteitsplan. 

  A 

16 In de welstandsnota beter omschrijven op welke 
moment en in welke situaties het gerealiseerd zijn van 
een bouwwerk leidt tot vervallen van welstand. 

  R 

17 Bestaande, nog niet als welstand vastgestelde, BKP’s 
inventariseren en de welstandscriteria hieruit laten 
vaststellen als welstand.  
Van als welstand vastgestelde onderdelen van BKP’s 
bepalen in hoeverre deze kunnen vervallen en zonodig 
intrekken. 

  R 

18 De voor- en nadelen van een stadsbouwmeester in 
plaats van een welstandscommissie voor de 
Noordoostpolderse situatie in kaart brengen.   

  A 

19 De ‘kan-bepaling’ nader uitwerken voor de gemeente 
Noordoostpolder. 

  C 
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BIJLAGE: Enquête evaluatie welstand gemeente Noordoostpolder 

 

Een gesloten vragenlijst is opgestuurd naar 30 bouwbedrijven en architecten die 

met enige regelmaat woningen ontwerpen of bouwen in Noordoostpolder. 16 (= 

53%) van deze bedrijven heeft de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. Hierna 

wordt per vraag de uitslag weergegeven. 

 

VRAGEN MET BETREKKING TOT DE WELSTANDSNOTA 
 

1. Bent u op de hoogte van de inhoud van de huidige welstandsnota?  

Het grootste deel van de bedrijven, namelijk 69%, kent de gemeentelijke 

welstandsnota. 

 

2. Hoe heeft u kennisgenomen van de welstandsnota? 

Van deze 69% kent een ruime meerderheid van 91% de welstandsnota via de 

gemeentelijke website. De andere antwoordmogelijkheid: ‘In een gesprek met 

een medewerker van de gemeente Noordoostpolder’ is door 27% van de 

bedrijven ingevuld. 

 

3. Op welke wijze gebruikt u de welstandsnota? 

Alle bedrijven, die de welstandsnota kennen, lezen deze door en houden er 

rekening mee bij hun bouwplan(nen). 27 % van deze bedrijven heeft de inhoud 

bovendien doorgegeven aan hun architect. De andere antwoordmogelijkheden  

‘oorspronkelijke bouwplan(nen) gewijzigd’ en ‘verder niets mee gedaan’ zijn niet 

aangevinkt.  

 

4. Wat vindt u in het algemeen van de welstandsnota? 

Uit de beantwoording op deze vragen blijkt dat de bedrijven de verschillende 

inhoudelijke aspecten van de welstandsnota over het algemeen neutraal of 

positief beoordelen. 

 

 Negatief Neutraal Positief 

Overzichtelijkheid 0% 64% 36% 

Moeilijkheid woordgebruik 9% 36% 54% 

Nuttigheid 0% 82% 8% 

Hoeveelheid informatie 9% 64% 27% 

Gedetailleerdheid 0% 55% 45% 

Hoeveelheid regels 0% 64% 36% 

Moeilijkheid 0% 55% 45% 

 

5. Bent u het over het algemeen eens met de welstandscriteria die van 

toepassing zijn op uw bouwplan(nen)? 

Bijna driekwart (69%) van de bouwbedrijven en architecten kunnen zich vinden 

in de welstandscriteria die van toepassing zijn op hun bouwplannen.  

 

6. Niet eens met gebiedsomschrijving en gebiedsgerichte criteria omdat?  

De redenen die worden aangegeven waarom men het niet eens is met de van de 

toepassing zijnde welstandsregels zijn: criteria te globaal (6%), criteria niet 

realistisch (12%) en criteria bieden te weinig vrijheid voor planmaker (18%). 

7. Bent u voorafgaand aan het indienen van de aanvraag van een 

omgevingsvergunning voor bouwen bekend met de welstandscriteria 

waaraan deze moet voldoen? 

Nagenoeg alle bedrijven (94%) zijn vooraf bekend met de welstandscriteria 

waaraan hun bouwplan moet voldoen.   
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8. Is het belangrijk voor het indienen van een bouwaanvraag de 

geldende welstandscriteria te kennen? 

Alle bedrijven geven aan dit belangrijk te vinden. 

Welstandsadviezen 

9. Bent u het over het algemeen eens met het ontvangen 

welstandsadvies? 
75% van de bedrijven kan zich vinden in het uitgebracht welstandsadvies.  

10. Wordt er voldoende uitleg (motivatie) gegeven in de 

welstandsadviezen? 
63% van de respondenten vindt dat het advies voldoende uitleg bevat. 


