
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmeloord, september 2010 

Deze nota is opgesteld door: 

Dirk van der Meer  
Egbert de Vos 
Martin Ribbink 
Tamara van Aarle (foto’s) 
Zemira Rexha Marošlić 
Met ondersteuning van adviesbureau Lexnova  



 

INHOUD  

Begrippenlijst ..................................................................................................... 5 

1. Inleiding ................................................................................................... 8 

1.1 Wat is welstand? ........................................................................................... 8 

1.2 Een nieuwe koers: Welstandsvrije gebieden en categorieën ................................ 8 

1.3 Gebruikershandleiding ................................................................................... 9 

2. De gemeente beschreven ....................................................................... 10 

3. Het welstandsbeleid ............................................................................... 12 

3.1 Algemeen ................................................................................................... 12 

3.2 Onderbouwing ............................................................................................ 12 

3.2.1 Uitgangspunten en gebiedsindeling welstand ............................................. 13 

3.2.2 objecten ............................................................................................... 15 

3.2.3 achterkantsituaties ................................................................................ 15 

3.2.4 Beeldkwaliteitsplannen ........................................................................... 16 

3.2.5 Excessenregeling ................................................................................... 16 

3.2.6 Flankerend beleid .................................................................................. 16 

3.3 Beleidscriteria ............................................................................................. 17 

3.3.1 Algemene welstandscriteria ..................................................................... 17 

3.3.2 gebiedsgerichte criteria .......................................................................... 17 

3.3.3 Objectgerichte Criteria ........................................................................... 19 

3.3.4 Beeldkwaliteitsplannen ........................................................................... 20 

3.3.5 Excessenregeling ................................................................................... 21 

4. Welstandscriteria ................................................................................... 22 

4.1 Algemene welstandscriteria .......................................................................... 22 

4.2 Gebiedscriteria ............................................................................................ 24 

Gebiedscriteria  voor Emmeloord-Centrum ........................................................ 24 

Kernen van Emmeloord En de dorpen, En beeldbepalende gebieden ..................... 26 



Nagele .......................................................................................................... 36 

Schokland ..................................................................................................... 38 

het landelijk gebied ........................................................................................ 40 

4.3 Objectgerichte criteria ................................................................................. 41 

monumenten ................................................................................................. 41 

reclame ........................................................................................................ 41 

4.4 beeldkwaliteitsplannen en overige welstandsbeleidsplannen ............................. 43 

4.5 Excessenregeling......................................................................................... 44 

4.6 Overzicht welstand Noordoostpolder .............................................................. 45 

5. Overgangsregeling ................................................................................. 46 

6. BIJLAGEN ............................................................................................... 47 

 

 

 
 



 

BEGRIPPENLIJST  

 

aanbouw  een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, 
waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw door de vorm 
onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch 
opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; functionele ondergeschiktheid is 
niet vereist;  

 
achterkant  de achtergevel, het achtererf en het dakvlak aan de achterzijde van een 

gebouw;  
 
architectonische eenheid  verschillende bouwwerken die binnen één ontwerp vallen  
 
basiskwaliteit  architectonische kwaliteit van een gebouw of wijk die niet bijzonder is maar 

wel acceptabel;  
 
bebouwingskarakteristieken  die vormgevingsaspecten aan een bouwwerk die bepalend zijn voor de 

aanblik;  
 

beeldkwaliteitplan  document waarin criteria zijn vastgelegd voor de beeld- /belevingskwaliteit, 
vormgeving van gebouwen en de inrichting van het openbare gebied;  

 
bestemmingsplan  door de gemeenteraad vastgesteld plan waarin gebruik van grond en 

bebouwingsvoorschriften zijn vastgelegd; 
 
bijgebouw  een op zich zelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm 

onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch 
opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; functionele ondergeschiktheid 
is niet vereist, tenzij in de voorschriften anders is bepaald; 

  
bouwlaag  een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of nagenoeg 

gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip 
van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder;  

 
bouwstijl    architectonische vormgeving van een gebouw;  
 
buitengebied  buiten de bebouwde kom gelegen gebied, ook wel landelijk gebied genoemd;  
 
dakhelling    de hoek van het dak;  
 
dakkapel    uitbouw op een hellend dakvlak;  
 
dakopbouw  een toevoeging aan de bouwmassa door het verhogen van de nok van het 

dak, die het silhouet van het oorspronkelijke dak verandert;  
 
dakoverstek    buiten de gevels uitstekend deel van het dak;  
 
dakraam    raam in een hellend dak; 



dakschild  driehoekig dakvlak dat ondergeschikt is aan de grote dakvlakken van het 
gebouw. Meestal aan de achterzijde of zijkant van het dak; 

  
damwand(plaat)   stalen gevel- of dakplaat met een rechthoekige golfstructuur;  
 
druiplijn  onderste horizontale lijn van een dakvlak dat geen goot heeft. Bijvoorbeeld 

bij een rieten dak;  
 
dwarskap    kapvorm die dwars op de weg is geplaatst;  
 
dwars op    met een loodrechte hoek op (bijvoorbeeld de weg);  
 
erf  al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij 

een gebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik 
van dat gebouw en de bestemming deze inrichting niet verbiedt;  

 
erfafscheiding    visuele afscheiding tussen twee erven;  
 
gedekte kleuren  niet met de omgeving conflicterende, goed in de omgeving passende 

kleuren; 
  
geleding    wijze waarop de gevel van een gebouw is ingedeeld;  
 
geschakelde woning  woning die met een tussenlid (bijvoorbeeld een garage) aan een andere 

woning is verbonden;  
 
gesmoorde dakpan  donker gekleurde, gebakken dakpan;  
 
haaks  dwars op;  
 
harmoniëren  zorgvuldig op elkaar afstemmen zodat geen harde contrasten ontstaan en 

het verschil tussen oude en nieuwe vormgeving nauwelijks zichtbaar is;  
 
hoofdgebouw  een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen dan 

wel gelet op zijn functie als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken;  
 
hoofdvorm    belangrijkste volume van een gebouw of samenstelling van gebouwen;  
 
kopgevel    eindgevel bij een woning met zadeldak;  
 
kop-rompboerderijen  boerderijtype waarbij de schuur en het woonhuis duidelijk onderscheiden 

zijn; 
 
korrelgrootte  breedte, diepte en hoogte die typerend is voor bebouwing in een straat of 

buurt;  
 
langskap  kapvorm die evenwijdig aan de weg is geplaatst;  
 
lint  langgerekte weg met daarlangs bebouwing;  
 
maat (van een gebouw)  afmetingen in lengte, hoogte en breedte van een gebouw;  
 
massa  volume van een gebouw of bouwdeel;  
 
meerzijdige oriëntatie  gerichtheid van het gebouw naar meerdere zijden;  
 
nok     horizontale snijlijn van twee dakvlakken, de hoogste lijn van het dak;  
 
nokrichting    de richting van de belangrijkste nok van een gebouw;  
 
ontsluiting    de toegang tot een terrein of een gebouw;  
 
oriëntatie    de richting van een gebouw (meestal gelijk aan de nokrichting);  
 
overstek    bouwdeel dat vooruitsteekt ten opzichte van het eronder gelegen deel;  
 
perceel    stuk grond dat als een eenheid herkenbaar is. Vaak een kavel; 
 
potdekselwerk  houten betimmering waarbij planken gedeeltelijk over elkaar geplaatst zijn. 
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rationele verkaveling  verkaveling met rechte lijnen die meestal haaks op elkaar staan;  
 
reclame  iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk 

beoogd wordt een commercieel belang te dienen;  
 
representatief    zorgvuldig met meer aandacht voor de architectuur vormgegeven;  
 
rollaag  horizontale rij, verticaal geplaatste, stenen boven een gevelopening of aan 

de bovenzijde van een gemetselde wand;  
 
rooilijn  lijn die aan de straatzijde de grens aangeeft waarin gebouwd moet worden. 

Meestal in bestemmingsplan aangegeven;  
 
schaal (van een gebouw)  de relatieve grootte van een gebouw. Wordt gevormd door de afmetingen of 

de indeling van de hoofdvorm en gevels;  
 
schilddak  dak met vier hellende vlakken waarvan twee trapeziumvormig met een nok 

en twee driehoekig;  
 
stedenbouwkundige eenheid  verschillende bouwwerken die samen een stedenbouwkundig ontwerp 

vormen. Het kan daarbij dus gaan om bouwwerken die qua architectuur 
verschillend zijn;  

 
steekkap    kleine dwarskap op een langskap;  
 
topgevel    gevel met rechte beëindiging door een dakvlak;  
 
uitbouw  een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een 

hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het 
hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het 
hoofdgebouw; functionele ondergeschiktheid is niet vereist;  

 
uitbreiding  aan- of uitbouw aan een bestaand pand;  
 

verkaveling  de wijze waarop een gebied is ingedeeld in afzonderlijke kavels, erven en 
weilanden/akkers;  

 
verschijningsvorm  uiterlijk van een gebouw;  
 
 
voorkant de meest naar de straat toegekeerde zijde van de woning, inclusief de meest 

naar de straat toegekeerde zijde van aan- en uitbouwen daaraan. Het gaat 
hierbij om gevel, voorerf en dakvlak;   

 
voorzijde zie voorkant 
 
wederopbouw  periode na de Tweede Wereldoorlog tot begin jaren '70;  
 
windveer  plank aan de zijkant van het dakvlak bij een voorgevel;  
 
wolfseind  ondergeschikt dakschild aan de voor- of achterzijde van een boerderij, 

waarvan de goot dan wel druiplijn beduidend hoger ligt dan die van de 
andere gevels;  

 

zadeldak    dak met twee tegenoverliggende dakvlakken die bij de nok samenkomen; 

zijkant    zijgevel, zijerf en het dakvlak aan de zijkant van een gebouw 
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1. INLEIDING  

 
Deze welstandsnota vaart een nieuwe koers. Een groot deel van het grondgebied van de 
gemeente Noordoostpolder wordt welstandsvrij terwijl voor bepaalde categorieën 
bouwwerken nog maar zeer beperkte welstandseisen zullen gelden.  
Tegelijkertijd gaat deze nota ook over het in stand houden en bevorderen van de 
kwaliteit van de bebouwing, die een duidelijke bijdrage levert aan het karakteristieke 
beeld van de gemeente.  

Oude en nieuwe gebouwen, in al hun verscheidenheid, vormen met elkaar het aanzien en 
daarmee de welstand van de gemeente. De gemeente wil zorgvuldig omgaan met die 
bebouwing en de openbare ruimte waarin die is geplaatst, maar wil ook vrijheid aan zijn 
burgers geven. Zij wil haar burgers inspireren en stimuleren om zorgvuldig om te gaan 
met (verbouwingen aan) hun gebouwde eigendommen, maar ook ruimte geven aan 
eigen ontwerp en initiatief.  

Er blijft wel een ondergrens van kracht: als een bouwwerk in ernstige mate in strijd is 
met redelijke eisen van welstand kan daartegen worden opgetreden.  

 

1.1 WAT IS WELSTAND? 

Het gaat bij welstand over het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk, op zichzelf 
beschouwd als in verband met de bestaande omgeving of te verwachten ontwikkeling 
daarvan.  Dit laatste is met name van belang bij herstructurering van woonwijken. Aan 
de hand van criteria opgenomen in deze welstandsnota vindt de toetsing, advisering en 
besluitvorming plaats. In zijn algemeenheid zal er sprake moeten zijn van redelijke eisen 
van welstand. In de praktijk gaat het daarbij om zaken als de situering in relatie tot de 
omgeving, de vorm en verhoudingen van het bouwwerk en het toepassen van materialen 
en kleuren.  

De advisering over welstand is in handen gelegd van de welstandscommissie.  Zij toetst 
een bouwplan aan de redelijke eisen van welstand, zoals verwoord in de welstandsnota. 
Het advies is zwaarwegend  in de oordeelsvorming van burgemeester en wethouders 
over de bouwaanvraag. 

 

1.2 EEN NIEUWE KOERS: WELSTANDSVRIJE GEBIEDEN EN CATEGORIEËN 

Zoals gezegd vaart de gemeente Noordoostpolder een nieuwe koers: een groot deel van 
het grondgebied van de gemeente Noordoostpolder wordt welstandsvrij of welstandsluw. 
In deze gebieden hoeven bouwplannen niet meer of slechts beperkt getoetst te worden 
aan redelijke eisen van welstand. Voorbeelden hiervan zijn woonwijken gebouwd na de 
jaren 50 van de vorige eeuw,  bedrijventerreinen, achterkantsituaties en het 
buitengebied.    

Er zijn veel uitgesproken opvattingen over het welstandsvrije bouwen. De voorstanders 
van welstandsvrij bouwen merken op dat in zijn algemeenheid in Nederland bouwwerken 
worden gerealiseerd, die zowel qua plaatsing in relatie tot de omgeving, als uiterlijk een 
dikke voldoende verdienen. Bovendien kan de burger meer naar eigen wensen en  
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mogelijkheden bouwen en hoeven bouwplannen niet te worden voorgelegd aan de 
welstandscommissie.  

Tegenstanders wijzen op de risico’s verbonden aan het welstandsvrije bouwen. De 
nieuwe vrijheden kunnen negatieve gevolgen hebben voor de esthetische kwaliteit van 
bouwwerken.  Als gevolg van het ontbreken van welstandscriteria bestaat er namelijk 
geen wettelijke basis meer om bouwwerken te toetsen aan minimale eisen. Als stok 
achter de deur kan slechts een beroep worden gedaan op de zogeheten 
excessenregeling.  

De gemeente voert met deze nota een gedifferentieerd beleid. Ze geeft meer ruimte aan 
burgers en bedrijven bij het realiseren van hun bouwplannen door een groot deel van het 
grondgebied van de gemeente Noordoostpolder welstandsvrij te verklaren. Voor 
bebouwing met een cultuurhistorische betekenis en/of een beeldbepalend karakter blijft 
welstand echter gelden. Dit zijn onder andere de hoofdentrees en gedeelten van de 
oudste kernen van Emmeloord en de dorpen en gedeeltes van woningen en 
bedrijfsgebouwen in het buitengebied. Voor nieuwbouwwijken geldt meestal een 
beeldkwaliteitsplan, zodat ook in deze  gebieden welstand van toepassing blijft.  

 

1.3 GEBRUIKERSHANDLEIDING   

Na een algemene beschrijving van de gemeente Noordoostpolder in hoofdstuk 2, 
beschrijft hoofdstuk 3 het welstandsbeleid en bijbehorende gebiedsindeling. In de 
bijlagen is een aanvulling te vinden in de vorm van een aantal gebiedsbeschrijvingen. 

In hoofdstuk 4 staan de welstandscriteria die voor de verschillende gebieden van 
toepassing zijn. 

Voor monumenten en reclames gelden aparte welstandscriteria. De 
beleidsuitgangspunten staan in 3.3.3. In 4.3 zijn de welstandcriteria voor monumenten 
en reclames opgenomen. In de bijlagen tenslotte is een overzicht opgenomen van de 
rijks- en gemeentelijke monumenten.   

Voor een aantal gebieden gelden beeldkwaliteitsplannen en is apart welstandsbeleid 
opgesteld. Een overzicht hiervan staat in 4.4. De inhoud van de beeldkwaliteitsplannen 
en overige welstandsbeleid is opgenomen in de bijlagen.  
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2. DE GEMEENTE BESCHREVEN 

De gemeente Noordoostpolder heeft een oppervlakte van 48.000 hectare en telt ruim 
45.000 inwoners. Een belangrijk kenmerk van de Noordoostpolder is dat het is 
ontworpen als eenheid, waarbij landschap, stedenbouw en architectuur onderdeel 
uitmaken van één integraal ontwerp. Het zogeheten polderconcept, de concentrische 
opbouw op verschillende niveaus, is kenmerkend voor de ruimtelijke structuur. 
Emmeloord  fungeert als centrumplaats, omringd door 11 dorpen. Van de dorpen in de 
Noordoostpolder zijn er zeven gebouwd als een nederzetting rond een centrale ruimte, te 
weten Marknesse, Ens, Luttelgeest, Bant, Creil, Espel en Tollebeek. Deze centrale ruimte 
is meestal een langgerekte brink waarlangs winkels, woningen en openbare gebouwen 
staan. De Noordoost-polder kent twee dorpsweidenederzettingen: Kraggenburg en 
Nagele, en één kruispuntnederzetting: Rutten. Oud-Kraggenburg is een terrein met de 
status van beschermd rijksmonument en het voormalige eiland Schokland, sinds 30 juli 
2009 officieel een dorp, is door de UNESCO aangewezen als Werelderfgoed.  

Onderstaande kaart illustreert de ruimtelijke structuren van de Noordoostpolder. 
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De ruimtelijke structuur van de Noordoostpolder als samenhangend geheel van 
bebouwing, wegen en water(lopen), begroeiing en groene ruimten is bijzonder, omdat zij 
vrij recent als één geheel is ontworpen.  De polder wordt op hoofdlijnen gekenmerkt 
door: 

• groene lijsten: boerderijen en dorpen als groene eilanden in de open 
agrarische ruimte 

• ringen: IJsselmeerdijk, voormalige Zuiderzeedijk en de dorpenringweg; 
• radialen: het assenkruis dat de dorpenringweg met Emmeloord verbindt; 
• hiërarchische en concentrische opbouw; 
• verkaveling volgens een modulair systeem op  basis van een standaard 

(landbouw)kavel (300 x 800 m). 

In de Noordoostpolder is de invloed van de ontwerpprincipes van de ‘Delftse School’ 
groot. Vele voorbeelden van de Delftse School zijn te vinden in Emmeloord als ook in de 
dorpen. Een uitzondering hierop vormt Nagele met modernistische architectuur.   

Bij de opstelling van deze welstandsnota zijn de kenmerken, karakteristieken en 
ruimtelijke structuren van de gemeente Noordoostpolder mede leidend geweest. Voor 
een uitgebreidere beschrijving van de gemeente verwijzen wij naar de bijlagen. Daar 
treft u beschrijvingen aan van basiskenmerken, de ruimtelijke ontstaansgeschiedenis en 
de bebouwingskenmerken van de gemeente Noordoostpolder.  
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3. HET WELSTANDSBELEID 

3.1 ALGEMEEN 

Het welstandstoezicht vindt plaats op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde 
beleid, dat in dit plan, de welstandsnota, is verwoord en verbeeld. De welstandsnota kan 
tussentijds worden gewijzigd en/of aangevuld. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor 
de uitvoering van het welstandsbeleid ligt bij het College van Burgemeester en 
Wethouders. Alvorens een besluit te nemen over een aanvraag om bouwvergunning 
vragen burgemeester en wethouders de welstandscommissie om advies. Dit is uiteraard 
niet aan de orde voor bouwplannen die in welstandsvrije gebied liggen.  

De gemeente Noordoostpolder maakt een keuze voor welstandsvrije gebieden en 
welstandsvrije categorieën. In dit hoofdstuk wordt een onderbouwing gegeven voor deze 
keuze. Daarnaast worden de verschillende typen welstandscriteria belicht, en wordt 
stilgestaan bij overige sturingsinstrumenten zoals beeldkwaliteitsplannen en de 
excessenregeling.  

Sinds de herziening van de Woningwet in 2003 kent Nederland ruim 100 gemeenten  die 
deels welstandsvrije gebieden kennen. Enkele gemeenten hebben besloten helemaal 
geen welstandseisen meer te stellen. Welstandsvrije gebieden in Nederland hebben vaak 
betrekking op naoorlogse wijken, industrieterreinen, delen van het landelijk gebied en 
nieuwbouwwijken. 

De gemeente Noordoostpolder heeft een welstands- en monumenten-commissie 
benoemd. De organisatie hiervan wordt gefaciliteerd door Het Oversticht. De 
samenstelling, werkwijze en verantwoordelijkheden van de commissie zijn in een 
dienstverleningsovereenkomst geregeld. In de meeste gevallen wordt het advies van de 
welstandscommissie overgenomen. Burgemeester en wethouders hebben echter de 
mogelijkheid om op inhoudelijke gronden of om andere redenen af te wijken.   
 
De Woningwet schrijft voor dat zowel de welstandscommissie als burgemeester en 
wethouders jaarlijks een verslag van het gevoerde welstandsbeleid over het voorgaande 
kalenderjaar aan de gemeenteraad overleggen. Ieder uiteraard vanuit de eigen 
verantwoordelijkheid.  

 

3.2 ONDERBOUWING  

 

Deze paragraaf beschrijft de gronden, die de basis vormen voor de keuze welstand en 
welstandsvrijheid, uitgaand van de visie:   

 Voor (bestaande, te veranderen of nieuw te bouwen) bebouwing, die duidelijk bijdraagt 

aan het karakteristieke beeld en ruimtelijke identiteit van de gemeente Noordoostpolder 

is welstand relevant, voor andere bebouwing minder of helemaal niet.  

Dit leidt tot een raamwerk waarin het welstandsbeleid is beschreven. Het raamwerk 
bestaat uit instrumenten, die in zijn totaliteit de kern van het welstandsbeleid vormen. 
Het bestaat uit de volgende onderdelen: 

• welstandsvrije en niet-welstandsvrije gebieden; 
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• algemene welstandscriteria voor objecten als monumenten en reclame; 
welstandsvrije achterkantsituaties; 

• beeldkwaliteitsplannen; 
• de excessenregeling; 
• flankerend beleid. 

3.2.1 UITGANGSPUNTEN EN GEBIEDSINDELING WELSTAND 

Of het uiterlijk van de bebouwing van betekenis is voor de karakteristiek van de polder 
als geheel, hangt samen met twee belangrijke criteria: 
 
a.   de cultuur-historische betekenis van de bebouwing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.    de zichtbaarheid van bebouwing vanuit belangrijke openbare ruimtes 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op basis van de cultuur-historische betekenis en de zichtbaarheid van de bebouwing 
vanaf het openbaar gebied ziet de  nadere gebiedsindeling  er als volgt uit: 

• historische gebieden in Emmeloord en de dorpen, stedenbouwkundig en 
architectonisch waardevol;  

• beeldbepalende gebieden; 
• het landelijk gebied; 
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• neutrale gebieden. 

Vertaling van deze indeling naar concrete gebieden, waarvoor welstandsbeleid blijft 
gelden, levert het onderstaande overzicht op.  

Gebieden waar welstand blijft gelden  

1. De kern en beeldbepalende gebieden van Emmeloord; 

2. De dorpskernen en beeldbepalende gebieden van Marknesse, Ens, 
Luttelgeest, Bant, Creil, Espel, Tollebeek, Kraggenburg en Rutten; 

3. Nagele en Schokland in zijn geheel; 

4. Het landelijk gebied. 

 

Beeldbepalende gebieden 

Onder beeldbepalende gebieden waar welstand blijft gelden worden gerekend:  
• de zichtlijnen vanuit de hoofdontsluitingen van Emmeloord en de dorpen; 
• de entrees van Emmeloord en de dorpen; 
• de gebieden waar beeldkwaliteitsplannen van kracht zijn 

  
In een gebied waarvoor een beeldkwaliteitsplan van kracht is gelden de welstandsregels 
van dat plan, ongeacht het hieronder gestelde.  
 
Emmeloord en de dorpen 

De gebieden genummerd onder 1, 2 en 3 zijn zowel qua structuur als wat betreft het 
uiterlijk van een groot aantal gebouwen bepalend voor het karakteristieke beeld en de 
ruimtelijke identiteit van de gemeente Noordoostpolder.  Behoudens Schokland, dat van 
oudere datum is, zijn ze gerealiseerd  in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw.  Hierin 
ligt haar cultuurhistorie in belangrijke mate besloten.   
 
In de gebieden 1 en 2 gelden slechts welstandscriteria voor de voor- en zijkant van 
hoofdgebouwen. Achterkantsituatie zijn hier welstandsvrij, zie ook 3.2.3. Vanwege het 
bijzondere karakter van Nagele en Schokland blijven voor deze dorpen als geheel 
welstandscriteria gelden.   
 
Het landelijk gebied 

In het landelijk gebied gaat het om de bebouwing die het beeld vanaf de wegen bepaalt. 
Hoewel er variatie is in dit beeld, is er duidelijk sprake van een samenhangend – in z’n 
regelmaat -  typisch Noordoostpolders' bebouwingsbeeld.  Dat beeld wordt voor wat 
betreft de bebouwing bepaald door de aanwezige woningen en bedrijfsgebouwen.  
 
Voor woningen en boerderijwoningen inclusief eventueel aangebouwde schuur/stal, en 
montageschuren volstaat deze nota met het vaststellen van welstandscriteria voor 
voorkantsituaties. Onder de voorkantsituatie wordt de meest naar de straat toegekeerde 
zijde van het gebouw verstaan, inclusief de meest naar de straat toegekeerde zijde van 
aan- en uitbouwen daaraan. Die gevels (en bijbehorende dakvlakken) bepalen in 
belangrijke mate het aanzien van het gebouw. In een bouwkundig ontwerp mag er van 
worden uitgegaan dat het aanzien van de andere gevels de architectuur van de gevel aan 
de voorkant volgt. Daarom worden daar geen specifieke eisen aan gesteld.  
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De agrarische bedrijfsgebouwen kennen hun eigen dynamiek in de tijd. Door middel van 
ruimtelijke ordening (het bestemmingsplan) kan bovendien voldoende gestuurd worden 
op aard en omvang van bouwmassa’s en de plaatsing daarvan. Dat zijn belangrijke 
redenen waarom er in deze nota voor is gekozen aan deze gebouwen vrijwel geen eisen 
van welstand meer te stellen.  
 
Kleuren van agrarische bedrijfsgebouwen hebben wel impact op de beleving van de 
identiteit van de bebouwing in het landelijk gebied. Vandaar dat gedekte kleuren worden 
voorgeschreven. Voor het overige zijn bedrijfsgebouwen welstandsvrij. 
 
Welstandsvrije gebieden   

De overige gebieden in de gemeente Noordoostpolder zijn volledig welstandsvrij. Deze 
gebieden bestaan voor het merendeel uit woonwijken van na de 50-er jaren van de 
vorige eeuw en bedrijventerreinen. De bebouwing in deze gebieden hebben een meer 
neutrale kwaliteit en draagt in veel mindere mate bij aan het karakteristieke beeld en de 
ruimtelijke identiteit van de gemeente.  
 
Overigens vindt via het bestemmingsplan altijd regulatie plaats door middel van 
stedenbouwkundige structuren, bouwvlakken, bouw- en goothoogten, type daken, et 
cetera. 
 
Soms is een beeldkwaliteitsplan van kracht. Dan gelden uiteraard wel eisen van 
welstand. Bij nieuwe ontwikkelingen kan een afweging worden gemaakt of een dergelijk 
plan wordt opgesteld.  Voor zover in de welstandsvrije gebieden monumenten of 
reclameobjecten liggen zijn deze niet welstandsvrij.  

3.2.2 OBJECTEN 
 
Voor monumenten en reclames is het vanuit cultuurhistorisch oogpunt of beelbepalend 
karakter van belang welstandscriteria te hanteren. Deze objecten komen verspreid over 
de gehele gemeente voor. Het is dan ook het effectiefst hiervoor algemeen geldende 
criteria te formuleren. 
 
Monumenten 

Voor rijks- en gemeentelijke monumenten gelden altijd specifieke eisen en criteria. 
Werkzaamheden aan monumenten behoeven, ongeacht het gebied, altijd vooraf toetsing 
door de welstandscommissie. 
 
Reclames 

Reclames komen eveneens verspreid over de gehele gemeente voor. Uiteraard zijn er 
wel concentraties in gebieden met veel detailhandel en andere bedrijvigheid. Reclame-
uitingen zijn in veel gevallen blikvangers en blijven daarom aan regulering via welstand 
onderhevig. Onderscheid is gemaakt naar ligging: voor landelijk gebied, woongebieden 
en winkels en bedrijven gelden verschillende welstandscriteria, omdat deze gebieden elk 
hun eigen karakter hebben. 
 

3.2.3 ACHTERKANTSITUATIES 
 
Achterkantsituaties zijn over het algemeen minder zichtbaar vanaf openbare ruimtes. 
Daarom bepalen ze in mindere mate de kwaliteit van de bebouwde omgeving.  Het beleid 
voor achterkantsituaties houdt in dat - behoudens enkele uitzonderingen - alle daar 
gelegen bouwwerken en bouwdelen welstandsvrij zijn. Uitzonderingen zijn de bebouwde 
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kom van Nagele, Schokland, gebieden waar beeldkwaliteitsplannen van kracht zijn en 
monumenten en reclames.     

Naar verwachting 1 oktober 2010 wordt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) van kracht. Het daarmee samenhangende Besluit Omgevingsrecht (BOR) voorziet 
in een verruiming van vergunningsvrije bouwwerken. Op basis van dit Besluit mogen aan 
de achterzijde van een  woning veel bouwwerken vergunningvrij gerealiseerd worden. 
Deze nieuwe wetgeving past bij de keuze om voor achterkantsituaties geen 
welstandscriteria meer  in de welstandsnota op te nemen. 
 

3.2.4 BEELDKWALITEITSPLANNEN  

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 reeds 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. 
 

3.2.5 EXCESSENREGELING 

Als stok achter de deur kent de gemeente Noordoostpolder de excessenregeling. Er is 
sprake van een exces als een buitensporigheid in het uiterlijk van een bouwwerk wordt 
geconstateerd, die ook voor niet deskundigen zichtbaar en onmiskenbaar is. Deze 
regeling kan met name worden ingezet voor bouwwerken in welstandsvrije gebieden en 
voor vergunningvrije bouwwerken. De excessenregeling is van toepassing in de gehele 
Noordoostpolder.  
 

3.2.6 FLANKEREND BELEID 
 
De gemeente Noordoostpolder kiest voor het aanzienlijk verminderen van eisen van 
welstand voor bouwwerken. Hoewel dit gepaard gaat met een even grote vermindering 
van de bestuurlijke sturing op esthetische kwaliteiten van bebouwing kan flankerend 
beleid op zijn plaats zijn. Dat kan op de volgende wijze:  
 

• het inzetten van het bestemmingsplan om bijvoorbeeld de kavelgrootte, 
bouwvlakken, rooilijnen, bouwhoogten en goothoogten te reguleren; 

• het maken van afspraken met opdrachtgevers, bouwbedrijven en 
woningcorporatie Mercatus bij bouwen in welstandsvrije gebieden. Met goede 
afspraken kan een groot deel van de onzekerheid over eventueel kwaliteitsverlies 
worden weggenomen; 

• de gemeente Noordoostpolder kan beeldkaarten ter beschikking stellen die een 
impressie geven van esthetische kwaliteiten van bouwwerken. Zo kan proactief 
worden gehandeld. Deze beeldkaarten kunnen ingezet worden bij zowel 
nieuwbouw als bij verbouw. 

 

 



 

 

welstandsnota hoofddeel versie 20 juli 2010.doc  17 

 

3.3 BELEIDSCRITERIA 

 
In deze paragraaf staan beleidscriteria voor de toetsing van bouwplannen aan de eisen 
van welstand, die in hoofdstuk 4 zijn uitgewerkt in welstandscriteria. Voor alle 
duidelijkheid, de criteria zijn slechts van toepassing op bouwwerken waaraan eisen van 
welstand worden gesteld.  Op bouwwerken in welstandsvrije gebieden of op delen van 
bouwwerken die van welstand zijn uitgezonderd hebben ze geen betrekking. 
  

3.3.1 ALGEMENE WELSTANDSCRITERIA 
 
De gemeente Noordoostpolder hanteert bij de beoordeling van bouwplannen in de eerste 
plaats algemene welstandscriteria. Bij algemene welstandscriteria gaat het om 
vakkundige beoordelingsaspecten, die gezamenlijk het algemene denkkader vormen bij 
de beoordeling van bouwplannen. Deze criteria zijn leidend en bepalend als een 
bouwwerk niet aan de gebieds- of objectcriteria voldoet, of als geen specifieke eisen zijn 
gegeven, maar volgens de welstandscommissie vanwege zijn kwaliteit wel als positief 
moet worden beoordeeld.  
Algemene criteria zijn voor leken niet altijd even duidelijk. Ze zijn echter wel essentieel 
om een zeker niveau van welstand te bewerkstelligen.  
 

3.3.2 GEBIEDSGERICHTE CRITERIA  

Naast algemene welstandscriteria  is voor een aantal gebieden specifiek beleid 
geformuleerd. Het gaat hier over het centrum van Emmeloord, de kernen van Emmeloord 
en de dorpen, Nagele en Schokland en het landelijk gebied.   

EMMELOORD-CENTRUM 
 

Beleid 

In Emmeloord-Centrum is van belang de oorspronkelijke bebouwingskarakteristieken te 
behouden en waar mogelijk te versterken. De toepassing van stijlkenmerken bij bouwen 
en verbouwen dient dan ook in harmonie te zijn met de oorspronkelijke stijlkenmerken. 
Dit sluit niet uit dat in geval van vernieuwing voor een andere passende stijl wordt 
gekozen.  Achterkantsituaties zijn in dit gebied welstandsvrij. 
 

Toelichting 

De belangrijkste centrumfuncties van Emmeloord zijn altijd geconcentreerd geweest in 
dit gebied. Veel van de oorspronkelijke bebouwing is verloren gegaan of ingrijpend 
verbouwd. Ook de stedenbouwkundige structuur wijzigde op verschillende plaatsen. 
Niettemin is de oorsprong nog herkenbaar. Momenteel bestaat er veel (her)waardering 
voor de vormgeving uit deze periode. Herstel en renovatie kan het centrum een positieve 
kwaliteitsimpuls geven. Het beleid neemt de oorspronkelijke structuur en bebouwing als 
uitgangspunt voor ontwikkelingen. Nieuwe bebouwing dient een verbetering van de 
huidige situatie te bewerkstelligen.   

DE KERNEN VAN EMMELOORD EN DE DORPEN   
 

Beleid 

In de kernen en beeldbepalende gebieden van alle dorpen, behalve Nagele en Schokland 
waarvoor specifieke eisen gelden, is het van belang de oorspronkelijke 
bebouwingskarakteristieken te behouden. Waar mogelijk dienen deze te worden 
versterkt. De toevoeging van stijlkenmerken bij bouwen en verbouwen dient dan ook in 
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harmonie te zijn met de oorspronkelijke stijlkenmerken. Dit sluit niet uit dat andere 
stijlkenmerken niet passend kunnen zijn. Achterkantsituaties zijn welstandsvrij.   
 

Toelichting 

De kernen en de beeldbepalende gebieden van Emmeloord en de dorpen bepalen feitelijk 
de identiteit van deze gebieden. Het zijn gebieden met cultuurhistorische waarden, die 
verband houden met de ontstaansgeschiedenis van de Noordoostpolder. Met deze 
waarden dient nadrukkelijk rekening te worden gehouden. Bij de vaststelling van de 
grenzen van het gebied waar welstandsbeleid geldt, is gebruik gemaakt van een 
inventarisatie van Het Oversticht in het kader van toekomstige 
(herstructurerings)opgaven in de dorpen. Het beleid is er op gericht de oorspronkelijke 
karakteristieken te beschermen en te verrijken met passende en goede architectuur, 
waarbij de positieve elementen van het oude een eigen plek krijgen. 

 NAGELE 
 

Beleid 

In Nagele is het van belang om de oorspronkelijke bebouwingskarakteristieken, die 
worden gekenmerkt door modernistische architectuur (Het Nieuwe Bouwen), te 
behouden en waar mogelijk te versterken. In 2010 wordt door het zogenaamde 
onderzoekslab Nagele gestudeerd op nieuwe plannen voor het dorp, met het doel Nagele 
kwaliteitsimpulsen te geven.   
 

Toelichting 

Het bijzondere karakter van de Nagele, als stedenbouwkundig fenomeen, 
vertegenwoordigt een hoge cultuurhistorische waarde. Dit karakter dient te worden 
bewaard. Nieuwbouw dient hier op aan te sluiten, wat overigens niet inhoudt dat altijd en 
overal de oude bebouwing hoeft te worden gekopieerd. 

SCHOKLAND 

Beleid 

Voor Schokland is het uitgangspunt om de bestaande bebouwingskarakteristieken van de 
gebouwen te behouden en waar mogelijk te versterken. 

Toelichting 

Het Werelderfgoed ‘Schokland en omgeving’ staat als archeologisch monument symbool 
voor de eeuwig durende strijd tussen de mens en de zee. Het bijzondere 
cultuurhistorische karakter van Schokland dient te worden bewaard.  

 HET LANDELIJK GEBIED 
 

Beleid 

Uitbreidingen en verbouwingen aan oorspronkelijke woningen, boerderijen inclusief 
eventueel aangebouwde schuur/stal en montageschuren dienen met respect voor de 
bestaande architectuur te worden uitgevoerd. Volstaan is echter met het stellen van 
eisen aan de meest naar de weg toegekeerd zijde van deze gebouwen.  
Bijgebouwen bij woningen en losstaande bedrijfsgebouwen zijn welstandsvrij, zij het dat 
voor de bedrijfsgebouwen wel eisen worden gesteld aan het kleurgebruik.  Daar zijn 
alleen gedekte kleuren toegestaan.   
 
Toelichting 

Het regelmatige patroon van boerderijen met erven met daarop veelal montageschuren, 
de landarbeiderswoningen en de beplantingsmantel rond de even zijn uniek voor 
Nederland en zeer kenmerkend voor Noordoostpolder.  
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Door ontwikkelingen in de land- en tuinbouw, en vermindering van het aantal 
landbouwbedrijven, kunnen deze karakteristieken echter veranderen. Met zorgvuldige 
ontwerpen is het mogelijk daarbij belangrijke elementen te handhaven, maar 
noodzakelijk is dat niet. Nieuwe architectuur kan naast de bestaande cultuurhistorische 
karakteristieken verfrissend zijn en kwaliteit toevoegen in een veranderende omgeving 
die dynamiek uitstraalt. In de welstandscriteria is deze visie uitgewerkt.   

Uit stedenbouwkundig en cultuurhistorisch oogpunt is het van belang de groensingels 
rond de erven te handhaven. Dat wordt echter niet door de welstandsnota geregeld maar 
via het bestemmingsplan. 
 

3.3.3 OBJECTGERICHTE CRITERIA   

MONUMENTEN 
 

Beleid  

Voor monumenten gelden altijd welstandscriteria, ook al zijn ze gelegen in een 
welstandsvrij gebied. 
Voor de meeste monumenten is een beschrijving en een waardering gemaakt. Deze 
beschrijvingen kunnen bij de gemeente worden ingezien, en dienen als basis voor de 
beoordeling door de welstandscommissie.  
 
Toelichting 

In Noordoostpolder zijn zowel rijksmonumenten als gemeentelijke monumenten te 
vinden. Rijksmonumenten zijn beschermd door de Monumentenwet 1988, gemeentelijke 
monumenten op grond van de gemeentelijke monumentenverordening. Monumenten 
hebben een unieke waarde. Uitgangspunt voor de toetsing van een bouwplan is dat deze 
unieke waarde en daarmee de bebouwingskarakteristieken worden behouden en waar 
mogelijk hersteld. 
Monumenten blijven veelal alleen in goede staat als zij een nuttige maatschappelijke 
functie hebben. Bij een verantwoord gebruik van een monument is er een gerede kans 
dat de cultuurhistorische waarde van het pand behouden blijft.   

RECLAMES 
 

Beleid 

Voor reclames gelden ook algemene welstandscriteria. Reclame-uitingen in de bebouwde 
kom worden meer beoordeeld in relatie tot de vormgeving van de omliggende bebouwing 
dan reclame-uitingen in het landelijk gebied. Daar wordt meer gelet op de relatie met het 
landschap.  
Voor zowel binnen de bebouwde kom als in het buitengebied is reclame alleen acceptabel 
als er een rechtstreeks functioneel verband is met het pand waar de reclame op, aan of 
bij is geplaatst. Anders gezegd: reclame mag niet verwijzen maar moet visueel 
verbonden zijn met het pand waarin het bedrijf of de winkel, die de reclame voert, is 
gevestigd.  
Voor zover reclame gevoerd wordt op bijvoorbeeld billboards, aan bushokjes en/of 
lantaarnpalen: daar kan binnen specifieke kaders beleid voor worden gemaakt en 
gevoerd. Deze vormen van reclame vallen buiten het bestek van deze nota.   
 

Toelichting 

Reclames kunnen verspreid liggen over de gehele gemeente. Vanwege het verschil in 
karakter tussen bebouwde kom en landelijk gebied wordt een reclameobject al naar 
gelang waar dit geplaatst is, verschillend beoordeeld. 



 

 

welstandsnota hoofddeel versie 20 juli 2010.doc  20 

 

 
Binnen de bebouwde kom 

Reclames in de bebouwde kom komen voornamelijk voor waar winkels en/of bedrijven 
gevestigd zijn. Daar is het passend en gewenst en kan er dus een soepel beleid gevoerd 
worden. In andere plaatsen in de bebouwde kom, zoals woonwijken, is reclame in 
principe niet passend en daarmee ongewenst. Om die reden wordt daar dan ook een 
restrictief beleid gevoerd.   
 
Het landelijk gebied 

In het landelijk gebied is de kwaliteit van het landschap bepalend voor de mogelijkheid  
om reclame te voeren. In een agrarisch gebied of een natuurgebied is het groene 
karakter dusdanig wezenlijk, dat dit niet of nauwelijks reclame verdraagt. Daar waar 
grootschalige niet-agrarische bedrijven zijn gevestigd of op plekken waar door 
infrastructuur het landschappelijke karakter is aangetast, is wellicht zorgvuldig geplaatste 
reclame acceptabel.  
 
 

3.3.4 BEELDKWALITEITSPLANNEN 
 

Beleid 

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kan de gemeenteraad ervoor kiezen een 
beeldkwaliteitsplan vast te stellen voor het betreffende gebied. Te denken valt aan 
nieuwbouwwijken, herstructureringsprojecten en zichtlocaties van bedrijfsterreinen.  
Nu de gemeente welstandsvrije gebieden aanwijst, ligt het voor de hand dat een 
beeldkwaliteitsplan ook terughoudend wordt ingezet. In een beeldkwaliteitsplan dienen 
daarnaast welstandscriteria zo objectief en eenvoudig mogelijk te zijn geformuleerd.  

Voor bedrijventerreinen gelden geen welstandscriteria vanwege enerzijds de aard van de 
bebouwing (bedrijfsgebouwen) en de situering (op een bedrijventerrein). De esthetische 
kwaliteit van de nieuwe bebouwing is over het algemeen gemiddeld tot goed. Op 
zichtlocaties vestigen zich veelal bedrijven die het bedrijfsgebouw als ‘visitekaartje’ 
inzetten. Een argument om wel een beeldkwaliteitsplan op te stellen voor zichtlocaties 
kan gelegen zijn in het creëren van samenhangende uitstraling van de bebouwing. 

De gemeente Noordoostpolder zal afhankelijk van de ruimtelijke ontwikkeling bepalen of 
een beeldkwaliteitsplan  op zijn plaats is. De algemene lijn is vervolgens dat een 
beeldkwaliteitsplan zijn werking verliest voor individuele bouwwerken, nadat deze zijn 
gerealiseerd. Dit zal per beeldkwaliteitsplan nader worden bepaald. 
 

Toelichting    

Door uitvoering te geven aan een beeldkwaliteitsplan kan een bepaalde voorgestane  
uitstraling  van een te ontwikkelen gebied worden bewerkstelligd.  Via het 
bestemmingsplan kan uiteraard ook het nodige worden gereguleerd.  Na realisatie liggen 
hoofdkenmerken van bebouwing en stedenbouwkundige structuur grotendeels vast, en 
kan het beeldkwaliteitsplan komen te vervallen.   
Dat een beeldkwaliteitsplan vervalt  na realiseren van de bebouwing, sluit aan bij het 
ingezette selectieve welstandsbeleid.   

In alle gevallen beslist de gemeenteraad over het al of niet vaststellen van een 
beeldkwaliteitsplan.  
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3.3.5 EXCESSENREGELING 
 

Beleid 

Tegen het in stand laten van bouwwerken die in ernstige mate in strijd zijn met redelijke 
eisen van welstand kunnen burgemeester en wethouders optreden (excessenregeling).  
De regeling is van toepassing op het gehele grondgebied van de gemeente. 
 
Toelichting 

Bij ernstige strijd met redelijke eisen van welstand is er sprake van een uit een oogpunt 
van welstand buitensporig negatieve situatie, die ook voor leken zichtbaar en 
onmiskenbaar is.  
Toepassen van de bevoegdheid om tegen excessen op te treden komt tot nu toe niet of 
nauwelijks voor. De reden daarvoor is grotendeels gelegen in het feit dat er vrijwel geen 
excessen bekend zijn.  
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4.  WELSTANDSCRITERIA 

 
In hoofdstuk 3 is de gebiedsindeling en het welstandsbeleid nader bepaald. In de 
gebieden die niet aangemerkt zijn als welstandsvrij, en voor monumenten en reclame, 
worden welstandscriteria gehanteerd bij de beoordeling van bouwplannen.  Dit hoofdstuk 
beschrijft deze welstandscriteria. 
Voor de goede orde: behalve voor Nagele en Schokland zijn in de welstandsgebieden de 
achterkantsituaties toch vrij van welstand.  

Bij de beoordeling van bouwplannen gaat het om de volgende toetsingskaders: 

1. Algemene welstandscriteria  
Deze criteria zijn algemene principes die van toepassing zijn op elk bouwplan.  

2. Gebiedsgerichte welstandscriteria 
Deze criteria zijn alleen van toepassing in specifieke gebieden: het centrum en de 
kern van Emmeloord, de dorpskernen, het landelijk gebied, en beeldbepalende 
gebieden. 

3. Objectgerichte welstandscriteria 
Deze zijn alleen van toepassing op monumenten en reclames. 

4. Beeldkwaliteitsplannen en overige plannen 
Deze plannen bevatten specifieke welstandscriteria voor een nader aangegeven 
gebied en lopen meestal parallel aan een nieuw bestemmingsplan.  

5. Excessenregeling 
Deze regeling kan worden toegepast bij excessen in geval van bestaande bouw, 
en geldt voor de gehele Noordoostpolder. 

 

4.1 ALGEMENE WELSTANDSCRITERIA  

 
De algemene welstandscriteria hebben slechts betrekking op die bouwwerken en 
onderdelen van bouwwerken waarvoor eisen van welstand gelden.  
 

Relatie tussen vorm, gebruik en constructie 

Van een bouwwerk, waarop welstandscriteria van toepassing zijn, mag worden verwacht 
dat de verschijningsvorm of het uiterlijk van het gebouw een relatie heeft met het 
gebruik ervan en de wijze waarop het gemaakt is, terwijl de vormgeving daarnaast ook 
zijn eigen samenhang en logica heeft. 
 

Relatie tussen bouwwerk en omgeving 

Van een bouwwerk 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. 
 

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. Als vormen regelmatig in een 
bepaald verband zijn waargenomen, krijgen zij een zelfstandige betekenis en roepen zij 
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bepaalde associaties op. In iedere bouwstijl wordt gebruik gemaakt van verwijzingen en 
associaties naar wat eerder of elders reeds aanwezig was of naar wat in de toekomst 
wordt verwacht. 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: die vormen immers de 
geschiedenis van de toekomst.  
 

Evenwicht tussen helderheid en complexiteit 

Van een bouwwerk mag worden verwacht dat er structuur is aangebracht in het beeld, 
zonder dat de aantrekkingskracht door simpelheid verloren gaat. Bij een gebouwde 
omgeving met een hoge belevingswaarde zijn helderheid en complexiteit tegelijk 
aanwezig in een evenwichtige en spanningsvolle relatie. Indien de belevingswaarde van 
een lager niveau is kunnen er minder hoge eisen worden gesteld. 
 

Schaal en maatverhoudingen 

Van een bouwwerk mag worden verwacht dat het een samenhangend geheel vormt van 
maatverhoudingen, die  beheerst worden toegepast in ruimtes, volumes en 
vlakverdelingen. Voorbeeld: als een dakkapel te dominant is ten opzichte van de 
hoofdmassa, verstoort zij het beeld niet alleen van het gebouw zelf, maar ook van de 
omgeving waarin het is geplaatst. 
 

Materiaal, textuur, kleur en licht 

Door middel van materialen, kleuren en lichttoetreding krijgt een bouwwerk uiteindelijk 
zijn visuele en merkbare kracht: het wordt zichtbaar en voelbaar. Materialen en kleuren 
dienen niet los te staan van het ontwerp. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het 
gebruik van materialen en kleuren niet meer passen bij de aard en ontstaansperiode  van 
het bouwwerk.  
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4.2 GEBIEDSCRITERIA 

Onderstaand worden de gebiedscriteria weergegeven, en het bijbehorende gebied. Deze 
gebiedscriteria moeten  in samenhang worden gezien met het beleid zoals beschreven in 
hoofdstuk 3 en met de gebiedsbeschrijvingen die zijn opgenomen in de bijlagen van deze 
welstandsnota.  

GEBIEDSCRITERIA  VOOR EMMELOORD-CENTRUM 

Plaatsing 

1. De plaatsing van een gebouw past bij de directe omgeving.  
2. In een winkelgebied zijn de gevelwanden zo mogelijk aaneengesloten. 
3. Bijzondere en openbare gebouwen kunnen afwijkend zijn gesitueerd. 

Vormgeving 

1. Voor zover stijlkenmerken van oorspronkelijke karakteristieke bebouwing 
aanwezig zijn (Delftse school)  wordt bij  verbouw hier rekening mee gehouden. 
In andere gevallen zal een keuze moeten worden gemaakt in stijlkenmerken die 
harmoniëren met de oorspronkelijke en karakteristieke stijlkenmerken. 

2. Bij nieuwbouw is vernieuwende vormgeving mogelijk maar met respect voor 
maat, schaal en kapvorm van de bestaande bebouwing in de directe omgeving. 

3. De vormgeving van bijzondere en openbare gebouwen kan afwijken van de 
vormgeving in de directe omgeving. 

Detaillering, kleuren en materialen 

1. Diverse kleuren en materialen zijn toegestaan mits deze harmoniëren met de 
directe omgeving. Materialen en kleuren van een uitbreiding dienen gelijk te zijn 
aan of te harmoniëren met die van het bestaande gebouw. 

2. Bij uitbreidingen en verbouwingen aan de oorspronkelijke bebouwing sluit de 
detaillering aan  bij de oorspronkelijke vormgeving van het gebouw of worden 
nieuwe kwaliteiten toegevoegd. 
 

Voor Lange Nering West bestaat specifiek welstandsbeleid voor reclames, luifels, arcades 
en puien. Deze is opgenomen in de bijlagen. 
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KERNEN VAN EMMELOORD EN DE DORPEN, EN BEELDBEPALENDE GEBIEDEN 

Plaatsing 

1. Bebouwing richt zich naar de openbare ruimte en de plaatsing wordt afgestemd 
op de karakteristieken van de directe omgeving. 

2. In gebieden waarbij wat betreft de plaatsing sprake is van een grote mate van 
eenheid en herhaling, mag nieuwbouw dit beeld niet verstoren tenzij deze een 
nieuwe, binnen het oorspronkelijke dorpsontwerp passende, stedenbouwkundige 
eenheid vormt. 

3. Aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen zijn zodanig gesitueerd dat zij 
ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw. 

4. Bijzondere en openbare gebouwen kunnen afwijkend zijn gesitueerd. 
 

Vormgeving 

1. Voor zover stijlkenmerken van oorspronkelijke karakteristieke bebouwing 
aanwezig zijn (Delftse school)  wordt bij  verbouw hier rekening mee gehouden. 
In andere gevallen zal een keuze moeten worden gemaakt in stijlkenmerken die 
harmoniëren met de oorspronkelijke en karakteristieke stijlkenmerken. 

2. Bij nieuwbouw is vernieuwende vormgeving mogelijk maar met respect voor 
maat, schaal en kapvorm van de bestaande bebouwing in de directe omgeving. 

3. De vormgeving van bijzondere en openbare gebouwen kan afwijken van de 
vormgeving in de directe omgeving. 

4. Een uitbreiding of bijgebouw is niet dominant ten opzichte van het hoofdgebouw. 
Hij moet bovendien qua vorm goed aansluiten op de bestaande bouw, of als deze 
afwijkt van een gelijkwaardige architectonische kwaliteit zijn.  

5. Bij uitbreidingen en verbouwingen aan bijzondere en openbare gebouwen  worden 
de bebouwingskarakteristieken behouden en hersteld. Speciale aandacht is 
daarbij vereist voor materiaalgebruik en detaillering. 

Detaillering, materialen en kleuren 

1. Diverse kleuren en materialen zijn toegestaan mits deze harmoniëren met de 
directe omgeving. 

2. Binnen een architectonische eenheid harmonieert de detaillering, kleur en 
materiaalgebruik met de overheersende detaillering van deze eenheid. 

3. Bij beeldbepalende, uitbreidingen of verbouwingen aan een gebouw binnen een 
stedenbouwkundige of architectonische eenheid, zal de eerste, positief 
beoordeelde, aanvraag maatgevend zijn voor latere aanvragen. 

4. Bij uitbreidingen en verbouwingen aan bestaande (oorspronkelijke) bebouwing 
sluit de detaillering aan c.q. harmonieert deze bij de oorspronkelijke vormgeving 
van het gebouw. 

5. Bijzondere en openbare gebouwen kunnen in kleur- en materiaalgebruik afwijken 
van hun directe omgeving. 

6. Materialen en kleuren van een uitbreiding van een gebouw zijn gelijk aan, of 
harmoniëren met die van het bestaande gebouw. 
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 NAGELE 

 

Plaatsing 

1. De plaatsing is afgestemd op de bebouwingskarakteristieken van de directe 
omgeving. 

2. In gebieden waarbij in de situering sprake is van een grote mate van eenheid en 
herhaling, mag nieuwbouw dit beeld niet verstoren tenzij ze op zich een binnen 
het dorpsontwerp passende nieuwe stedenbouwkundige eenheid vormen. 

3. Bijgebouwen zijn zodanig gesitueerd dat zij ondergeschikt zijn aan het 
hoofdgebouw. 

4. Bijzondere en openbare gebouwen kunnen afwijkend zijn gesitueerd. 
 

Vormgeving 

1. De bebouwingskarakteristieken van de bebouwing uit de jaren 50 van de vorige 
eeuw dient te worden behouden. 

2. De bebouwingskarakteristieken van de andere bebouwing worden gerespecteerd. 
3. Binnen een architectonische of stedenbouwkundige eenheid is de vormgeving van 

een individueel gebouw afgestemd op de overheersende vormgeving van de 
bebouwing in de omgeving. Hierbij wordt speciaal gelet op schaal, maat, 
hoofdvorm en gevelindeling. 

4. Bij vernieuwing is de vormgeving van een goede architectonische kwaliteit die 
recht doet aan de cultuurhistorisch waarde van Nagele. 

5. De vormgeving van bijzondere en openbare gebouwen kan afwijken van de 
vormgeving in de directe omgeving. 

6. Een uitbreiding of bijgebouw mag niet dominant zijn ten opzichte van het 
hoofdgebouw. Hij moet bovendien qua vorm goed aansluiten op de bestaande 
bouw, of als deze afwijkt , van een goede architectonische kwaliteit te zijn.  

7. Op zichtlocaties en langs doorgaande wegen is extra aandacht voor de 
vormgeving.  

8. Bij uitbreidingen en verbouwingen aan bijzondere elementen worden de 
bebouwingskarakteristieken behouden. Speciale aandacht is daarbij vereist voor 
schaal, maat en detaillering. 

Detaillering, kleuren en materialen 

1. Binnen een architectonische of stedenbouwkundige eenheid is de detaillering en 
het kleur en materiaalgebruik gelijk aan c.q. in harmonie met de overheersende 
detaillering van deze eenheid. 

2. Bij beeldbepalende uitbreidingen en verbouwingen aan een gebouw binnen een 
stedenbouwkundige of architectonische eenheid, zal de eerste, positief 
beoordeelde, aanvraag maatgevend zijn voor latere aanvragen.  
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SCHOKLAND 

 

Plaatsing 

1. De situering van de gebouwen is zoveel mogelijk afgestemd op de 
bebouwingskarakteristieken in de directe omgeving. 

Vormgeving 

1. De bebouwing sluit in maat en schaal en vorm aan bij de 
bebouwingskarakteristiek van de directe omgeving. 

2. Een uitbreiding of bijgebouw is niet dominant ten opzichte van het hoofdgebouw 
en sluit qua vorm goed aan op de bestaande bouw. 

Detaillering, kleuren en materialen 

1. Diverse kleuren en materialen zijn toegestaan mits deze harmoniëren met de 
directe omgeving. 

2. Bij uitbreidingen of verbouwingen sluit de detaillering aan op de oorspronkelijke 
vormgeving van het gebouw. 



 

 

welstandsnota hoofddeel versie 20 juli 2010.doc  39 

 

 

 



 

 

welstandsnota hoofddeel versie 20 juli 2010.doc  40 

 

 HET LANDELIJK GEBIED 

 

Het landelijk gebied omvat het grondgebied van de gehele gemeente Noordoostpolder, 
met uitzondering van Emmeloord, de dorpen en Schokland. De criteria gelden voor:  

• verbouwingen aan, en uitbreidingen van de voorzijde van oorspronkelijke 
woningen, de voorzijde van boerderijwoningen, inclusief eventueel 
aangebouwde schuur/stal en de voorzijde van montageschuren; 

• de voorzijde van aan- en uitbouwen aan die gebouwen; 
• de kleuren van loststaande bedrijfsgebouwen.  

Plaatsing  

1. Uitbreidingen en aanbouwen zijn gesitueerd conform de bestaande 
karakteristieken. 

Vormgeving 

1. Bebouwingskarakteristieken van de voorzijde van woningen, de voorzijde van 
boerderijwoningen inclusief eventueel aangebouwde schuur/stal, en 
montageschuren dienen bij verbouwingen en uitbreidingen in acht te worden 
genomen, zodat een harmonierend geheel ontstaat.  
Relevant daarbij is: het woning of boerderijtype, de kapvorm, de schaal en de 
maat. 

Detaillering, kleuren en materialen 

1. De detaillering dient aan te sluiten bij de oorspronkelijke vormgeving. 
2. Toe te passen materialen dienen gelijk te zijn aan of aan te sluiten bij die van 

de bestaande voorzijde. Ook kunnen materialen worden gebruikt die bijdragen 
aan het verhogen van de architectonische kwaliteit; 

3. Bij losstaande bedrijfsgebouwen zijn gedekte varianten van iedere kleur 
toegestaan.  

Voor de geplande windturbines langs de dijken van Noordoostpolder is in november 2009 
apart  welstandsbeleid vastgesteld.  

Voor de geplande reconstructie van het traject N50 Ramspol – Ens is een zogenaamd 
ambitiedocument opgesteld door Rijkswaterstaat. Het ambitiedocument beschrijft de 
specificaties voor de vereiste ruimtelijke en architectonische kwaliteit van het project N50 
Ramspol-Ens. Het ambitiedocument is opgenomen in de bijlagen en maakt onderdeel uit 
van deze welstandsnota. 
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4.3 OBJECTGERICHTE CRITERIA 

MONUMENTEN 
 
De plaatsing, vormgeving, detaillering, materialen en kleuren dienen te worden 
afgestemd op de bebouwingskarakteristieken van het monument. Een ter bescherming 
gegeven beschrijving van het monument is daarbij leidend. Vernieuwende bouwplannen 
zijn mogelijk voor zover de bebouwingskarakteristieken, die de cultuurhistorische waarde 
van het monument bepalen, behouden blijven.  
 
Toetsing vindt plaats op: 

1. hoofdvorm en plaatsing passen bij het monument; 
2. het bouwplan past in de structuur van het erf waarop het monument staat;  
3. de verschijningsvorm heeft voldoende kwaliteit  en de 

bebouwingskarakteristieken van het monument worden gerespecteerd. Hierbij 
worden ook de algemene welstandscriteria gehanteerd; 

4. plaats, afmetingen en onderlinge verhoudingen van raam en deuropeningen in 
de gevels zijn op elkaar afgestemd; 

5. detaillering, kleur- en materiaalgebruik passen bij het monument. 

RECLAME 
 
De hieronder gegeven afmetingen van reclames behoren tot het primaire 
welstandstoetsingskader. Afwijkingen zijn mogelijk: de in de voorschriften van het 
bestemmingsplan gegeven maatvoering van andere bouwwerken, waaronder reclames 
vallen,  prevaleert.   
Onderscheid wordt gemaakt tussen reclame in de bebouwde kom en in het landelijk 
gebied.  
 

Reclame in de bebouwde kom 

 

Woonomgeving 

1. Op woningen mag in principe geen reclame worden gevoerd. 
2. Lichtreclame en verlichte reclameborden zijn niet toegestaan. 
3. Daar waar kleinschalige bedrijven zijn gevestigd, bijvoorbeeld bij aan huis 

gebonden beroepen, is alleen een bescheiden reclame acceptabel. Te denken 
valt aan een groter dan normaal uitgevoerd naambord of een vrijstaand bord 
in de tuin. 

4. De reclame heeft een functionele relatie met het betreffende pand. Er mag 
geen verwijzing zijn naar andere panden. 

5. Een vrijstaande reclame in de tuin is niet groter zijn dan 0,4 m2 en steekt niet 
hoger uit dan 1 meter boven het maaiveld. 

 

Winkels en bedrijven 

1. De vormgeving, materiaaltoepassing, kleurstelling, verlichting en bevestiging 
passen bij de bebouwingskarakteristieken van de omgeving en het pand 
waarop de reclame wordt bevestigd. 

2. De reclame-uitingen zijn zo vlak mogelijk tegen de gevel geplaatst, onder de 
daklijn. 

3. De reclame heeft een functionele relatie met het betreffende pand. 
4. Er mag geen verwijzing zijn naar andere panden. 
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5. Op bedrijventerreinen mag een reclamebord maximaal 10 m2 zijn. Afhankelijk 
van de grootte van bedrijfsgebouwen en de situering kunnen reclameboren 
groter zijn.  

6. Vrijstaande reclameborden zijn alleen toegestaan op bedrijventerreinen en 
mogen maximaal 5 meter hoog zijn en 3 meter breed. 

7. In uitzonderingssituaties mogen reclames aan bovenverdiepingen worden 
aangebracht en boven de dakrand worden geplaatst. 

 

Woonwinkelpanden  

1. Reclame-uitingen worden uitsluitend aan de voorgevel ter hoogte van de 
begane grond aangebracht. 

2. Als aan een gevel een luifel aanwezig is, wordt de reclame als onderdeel van 
de vormgeving van de luifel uitgevoerd. 

3. Als geen luifel aanwezig is, is één haaks op de gevel aangebracht reclamebord 
toegestaan van  maximaal 1m hoog en 1m breed. 

4. Op etalageruiten en ramen op de eerste verdieping zijn reclames niet 
toegestaan.  

 
Reclame in het landelijk gebied 

 
Reclame in het landelijk gebied is in principe ongewenst en alleen toelaatbaar in een 
bescheiden vorm bij bedrijven. De volgende criteria zijn van toepassing: 

1. De reclame heeft een functionele relatie met het betreffende erf.  Er mag geen 
verwijzing zijn naar andere erven. 

2. De reclame is op korte afstand van de panden geplaatst waar hij bij hoort. 
Deze panden zijn tegelijk met de reclame zichtbaar. 

3. Vormgeving, materiaaltoepassing, kleurstelling, typografie en bevestiging 
passen bij de bebouwingskarakteristieken van de omgeving. 

4. Lichtreclame en verlichte reclameborden zijn niet toegestaan. 
5. Reclame is niet groter zijn dan 3 m². 
6. Reclame is uitgevoerd in gedekte kleuren. 

 

Voor reclame die betrekking heeft op bijzondere objecten, zoals tankstations, kunnen 
ruimere criteria gelden.  
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4.4 BEELDKWALITEITSPLANNEN EN OVERIGE WELSTANDSBELEIDSPLANNEN 

De gemeente Noordoostpolder kent  voor een aantal gebieden beeldkwaliteitsplannen 
(BKP) of een apart welstandsbeleidsplan. Een BKP wordt veelal parallel aan een 
bestemmingsplan opgesteld. Een BKP bevat welstandscriteria en wordt als onderdeel van 
de welstandsnota vastgesteld. Het BKP kan ook in de plaats komen van reeds bestaande 
welstandscriteria. De BKP’s verliezen hun werking voor individuele bouwwerken nadat 
deze zijn gerealiseerd.  

Voor de gemeente Noordoostpolder vigeren momenteel de volgende BKP’s en overig 
welstandsbeleid: 

• BKP Espel West 2005 
• BKP Bant Zuid-oost 2006 
• BKP Bant Zuid-oost 2007 
• BKP Bedrijventerrein Ens 
• BKP Luttelgeest-zuid fase 2 en 3 (deelgebied 3 en 4) 
• Welstandsbeleidsplan Emmelhage 
• Welstandsbeleid Lange Nering West 
• Welstandsbeleid ‘Windmolenlijnopstellingen Noordoostpolder’ 
• Ambitiedocument N50 Ramspol-Ens 

Voor de welstandscriteria die zijn opgenomen in voornoemde BKP’s en 
welstandsbeleidsplannen wordt verwezen naar bijlage 3. Deze welstandscriteria vormen 
een integraal onderdeel van deze welstandsnota.  

Voor ‘De Erven’ in Emmeloord waren naast de welstandscriteria uit het 
welstandsbeleidsplan 2004 ook eisen van toepassing uit het beeldkwaliteitsplan ‘de 
verbeelding van ruimtelijke kwaliteit’ . Met in werking treding van deze nota komen deze 
eisen te vervallen. 

Welstandscriteria uit BKP’s die nog niet in de lijst zijn opgenomen, zullen in de toekomst 
ook als onderdeel van deze welstandsnota worden vastgesteld.   
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 4.5 EXCESSENREGELING 

 
Van een exces kan sprake zijn als: 

• het bouwwerk zich afsluit voor zijn omgeving. Hiervan kan sprake zijn als er aan 
de openbare ruimte gevels zonder gevelopeningen worden toegepast als  dit niet 
past bij de functie van het gebouw of de karakteristieken van de omgeving; 

• architectonische bijzonderheden bij aanpassing van een bouwwerk worden 
vernietigd of ontkend; 

• er armoedige materialen worden toegepast, zoals: 
- snelroestende stalen platen, wat bij zeecontainers het geval kan zijn; 
- multiplex  dat eigenlijk voor binnentoepassingen is bestemd;  

• er felle of contrasterende kleuren worden toegepast; 
• een opdringerige reclame is aangebracht; 
• het bouwwerk een grove inbreuk maakt op zijn omgeving (zie ook de 

gebiedsbeschrijvingen). 
 

De excessenregeling is van toepassing op het volledige grondgebied van de gemeente. 
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4.6 OVERZICHT WELSTAND NOORDOOSTPOLDER 

 

Gebieden 

 

Criteria gelden voor Toetsniveau 

Emmeloord-Centrum, Kernen 
Emmeloord en dorpen met 
uitvalswegen voor zover gelegen 
binnen de aangegeven 
gebiedsbegrenzing 
 
Nagele en Schokland zijn hiervan 
uitgezonderd.   

Alle bouwwerken, met 
uitzondering van    
achterkantsituaties  

Redelijke eisen 
van welstand 

Nagele en Schokland Alle bouwwerken  Redelijke eisen 
van welstand 

Buitengebied 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 loststaande 
bedrijfsgebouwen  

Redelijke eisen 
van welstand 

Beeldkwaliteitsplannen   

Gebieden waar 
beeldkwaliteitsplan van 
toepassing is 

Alle bouwwerken,     Redelijke eisen 
van welstand 
en/of specifieke 
eisen van 
beeldkwaliteit 

Overige deel gemeente   

Overige deel gemeente  Geen enkele bouwwerk  
 

Geen redelijke 
eisen van 
welstand van 
toepassing 

Objecten   
Monumenten  
 
Geen uitzonderingsgebied 

Gehele bouwwerk Redelijke eisen 
van welstand en 
monumentale 
waarden 

Reclames 
- binnen de bebouwde kom 
- in het landelijk gebied  
 
Geen uitzonderingsgebied 

Gehele bouwwerk Redelijke eisen 
van welstand 

Excessenregeling   
Gehele gemeente Alle bouwwerken  Ernstige mate in 

strijd met 
redelijke eisen 
van welstand 
(excessen) 
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5. OVERGANGSREGELING  

Het proces van afhandelen van bouwaanvragen vraagt een zekere tijd. Op het moment 
van inwerkingtreding van de welstandsnota zullen er dan ook zeker bouwaanvragen in 
behandeling zijn. Met het oog op de rechtszekerheid van onder andere de aanvrager is 
het van belang te bepalen hoe met deze aanvragen in het licht van de inwerkingtreding 
van de welstandsnota wordt omgegaan.  

De overgangsregeling houdt in dat op een aanvraag om bouwvergunning, die is 
ingediend vóór het tijdstip waarop deze welstandsnota in werking treedt, en waarop op 
dat tijdstip nog niet is beschikt, de welstandsbepalingen uit deze nota van toepassing 
zijn, indien dat gunstiger is voor de aanvrager.  Wanneer deze bepalingen niet gunstiger 
zijn, dan wordt nog getoetst aan het welstandsbeleid dat van toepassing was op het 
moment van indienen van de aanvraag.
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