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VOORWOORD
Sinds 1 januari 2003 is de woningwet gewijzigd. Eén van de
wetswijzigingen is de verplichting voor de gemeenteraad om
het welstandsbeleid vast te stellen. Zonder dit beleid is er na 1
juli 2004 voor het college van burgemeester en wethouders
geen rechtsgrond meer om een bouwplan in het kader van het
welstandstoezicht te toetsen.
Welstand werd ooit ingesteld om te voorkomen dat
bouwwerken de omgeving zouden ontsieren en daarmee ook
afbreuk zouden kunnen doen aan de waarde van hun
omgeving. Nog steeds wordt bij bouwaanvragen door
welstandskundigen beoordeeld of een bouwplan voldoet aan
"redelijke eisen van welstand, zowel op zichzelf als in verband
met de omgeving" en wordt daarover geadviseerd aan ons
college. Burgers, ondernemers en ontwerpers hebben, en
krijgen nu ook wettelijk, recht op duidelijkheid over de in een
gebied gehanteerde welstandscriteria. Doordat de
gemeenteraad voortaan de inhoudelijke kaders voor het
welstandstoezicht aangeeft ontstaat meer rechtszekerheid en
is democratische controle mogelijk. Daartoe is deze, uit drie
delen bestaande, welstandsnota Krimpen aan den IJssel
opgesteld.
Welstandstoezicht wordt uitgevoerd in het spanningsveld
tussen individuele vrijheid en gemeenschapsbelang.
Gebouwen en bouwwerken zijn een gebruiksgoed, een uiting
en een investering voor de eigenaar, maar vormen met de
openbare ruimte de leefomgeving voor de huidige en
toekomstige bewoners en bezoekers van Krimpen aan den
IJssel. Dat betekent dat de verschijningsvorm van een
bouwwerk geen zaak is van de eigenaar alleen; elke
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voorbijganger wordt ermee geconfronteerd, of hij wil of niet.
Dit is een aanknopingspunt voor het toekomstige
welstandsbeleid in onze gemeente: hoe waardevoller of
bepalender een gebouw of locatie is voor het karakter en het
aanzien van onze gemeente, hoe strikter ook het
welstandstoezicht zal moeten zijn om aanwezige kwaliteiten te
behouden en zo mogelijk te versterken. Het welstandstoezicht
doet daarbij uitspraken over de vorm en de materialisering van
een bouwplan en niet over de omvang daarvan, dat laatste is
in een bestemmingsplan bepaald.
In de structuurvisie "Ruimte voor ontwikkeling" wordt bij het
thema “wonend Krimpen” deze welstandsnota aangekondigd
als instrument om de vijf kenmerkende milieus in onze
gemeente te behouden en te versterken: wonen in de
dijkzones, wonen aan de rivieren, wonen in historisch Krimpen,
wonen in het groen en aan het water en wonen in het centrum.
Bij de gebiedsgerichte welstandscriteria in deel B van deze
nota wordt deze indeling gevolgd en uitgewerkt en is het
bedrijfsterrein Stormpolder toegevoegd. Daarbij moet bedacht
worden dat de nota bedoeld is voor het beheer van bestaand
stedelijk gebied. In gebieden waarin grote veranderingen zullen
plaatsvinden, zoals in het centrum, zullen als onderdeel van de
planontwikkeling nieuwe criteria vastgesteld worden.
Zo bepaald de dynamiek van de ruimtelijke ontwikkeling van
onze gemeente mede het karakter van deze nota, die jaarlijks
geëvalueerd en geactualiseerd zal worden.
Wethouder B. van Veen
(Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Molukse
aangelegenheden, Privaatrechtelijke aangelegenheden, Sport
en Recreatie)
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1.

Inleiding

1.1.

Aanleiding

Per januari 2003 is de gewijzigde Woningwet in werking
getreden. In de Woningwet is vastgelegd dat bouwaanvragen
getoetst moeten worden aan redelijke eisen van welstand.
Gemeenten dienen hiertoe aan de aanvrager van een
bouwvergunning een zo concreet en objectief mogelijk
toetsingskader aan te bieden. Gelet op de formulering in de
wet wordt van gemeenten verwacht dat zij ook daadwerkelijk
overgaan tot het vaststellen van zo’n toetsingskader. Dit
gebeurt in de vorm van een welstandsnota.
Deze welstandsnota moet een goed inzicht geven in de regels
die binnen de gemeente gelden ten aanzien van welstand.
Burgers kunnen daarmee vóór het indienen van een
bouwplan al inzicht krijgen in de beoordelingscriteria die
gelden voor het betreffende gebied.
Doel van het nieuwe welstandsbeleid is het bieden van
heldere transparante procedures met objectieve
beoordelingscriteria. Bovendien dient de welstandszorg meer
concreet ingebed te worden in het taakveld van de ruimtelijke
ordening en planning en dienen de dwarsverbanden met de
cultuurhistorie en de monumentenzorg in dit beleid gestalte te
krijgen.

Het probleem dat zich echter hierbij voordoet, is dat kwaliteit
door verschillende bevolkingsgroepen anders en niet zelden
tegengesteld wordt gezien. Juist in dit spanningsveld ligt een
opgave voor de gemeente om boven de waan van alledag
een evenwichtig beleid te formuleren dat nu en in de toekomst
haar waarden behoudt en recht doet aan de belangen van de
verschillende bevolkingsgroepen.
Beseft moet worden dat de dynamiek van ruimtelijke
kwaliteitszorg niet te vangen is in een handboek/ vangnet met
regels. Ook na de vaststelling van deze nota zullen zich
incidenten voor blijven doen die niet door een veelheid van
regeltjes (typisch Nederlands) te ondervangen zijn. Wel kan
een neerslag van de gemeentelijke ambitie in een
welstandsnota behulpzaam zijn bij een regelmatige
communicatie over ruimtelijke kwaliteit. De kern van de
Woningwet gaat om het leggen van verantwoordelijkheden op
de plaats waar ze thuishoren.
De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft in samenwerking
met diverse betrokkenen haar beleid omtrent welstand
geformuleerd. Daarbij is zij ondersteund door de divisie
Ruimtelijke Ontwikkeling van Royal Haskoning. De
Raamwerknota Welstandsbeleid van de Stichting Dorp, Stad
en Land (DSL) heeft model gestaan voor deze
Welstandsnota.

Niet genoeg kan het belang van een goede kwaliteit van de
gebouwde omgeving voor de inwoners van Krimpen worden
benadrukt.
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1.2.

Doel van de nota

Het welstandsbeleid van de gemeente Krimpen aan den
IJssel is opgesteld vanuit de overtuiging dat het belang van
een aantrekkelijke gebouwde omgeving behartigd dient te
worden. De gevels van gebouwen en andere bouwwerken
vormen samen de dagelijkse leefomgeving van de inwoners.
Dat betekent dat de verschijningsvorm van een bouwwerk
geen zaak is van de eigenaar alleen; elke voorbijganger wordt
ermee geconfronteerd, of hij nu wil of niet. Een aantrekkelijke,
goed verzorgde omgeving verhoogt bovendien de waarde van
het onroerend goed en versterkt het vestigingsklimaat. Het
doel van het welstandsbeleid is om, in alle openheid, een
bijdrage te leveren aan die dagelijkse leefomgeving, de
schoonheid en de aantrekkelijkheid van Krimpen.
Door het ontwikkelen van beleidsregels voor de
welstandsadvisering zet de gemeente haar visie op het
ruimtelijk kwaliteitsbeleid en de rol van de welstandszorg
daarin uiteen. Deze beleidsregels verschaffen de bouwende
burger vooraf informatie en inzicht over de wijze waarop de
welstandscommissie zijn bouwplan zal adviseren. De criteria
die bij deze advisering een rol spelen, worden met deze nota
meer geobjectiveerd en gemotiveerd. De bouwplanprocedure
die uitmondt in een door het college van Burgemeester en
Wethouders (B&W) te verstrekken bouwvergunning, wordt
daardoor beter voorspelbaar.
Het functioneren van het welstandsbeleid zal jaarlijks door de
gemeenteraad worden geëvalueerd. Waar nodig zal het
worden aangevuld en bijgesteld.
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Natuurlijk is hiermee niet alle weerstand tegen de
overheidsinterventie bij bouwinitiatieven opgelost. Wel kan zo
tegemoet gekomen worden aan de gerechtvaardigde eis van
de burger om dit ingrijpen te onderbouwen en te legitimeren
vanuit het algemeen belang en dit beleid vooraf kenbaar te
maken. Daarmee is de belangrijkste doelstelling van de
wijziging van de Woningwet voor wat betreft welstand,
namelijk het creëren van een groter maatschappelijk
draagvlak voor welstandszorg, binnen handbereik.
1.3.

AMvB: wel/ niet bouwvergunningplichtig

Met de invoering van de nieuwe wetgeving zijn niet langer alle
bouwwerken bouwvergunningplichtig. Door de wetgever is,
middels een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), een
lijst vastgesteld van veelvoorkomende kleine ingrepen aan de
achterkant van de woning, waarvoor (binnen bepaalde
voorwaarden) in het geheel geen bouwvergunning en
welstandstoets meer nodig zijn. Daarnaast is in de AMvB
aangegeven wanneer een bouwwerk in plaats van voor een
reguliere bouwvergunning in aanmerking komt voor een lichte
bouwvergunning.
Een uitgebreid overzicht van de eisen die in de AMvB zijn
opgenomen, is weergegeven in bijlage 1.
Met het introduceren van bouwvergunningvrije en licht
vergunningplichtige bouwwerken wil de wetgever eigenaren
van woningen en panden meer vrijheid geven voor
uitbreidingen aan en aanpassingen van hun woning.
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Alleen (bepaalde) kleine ingrepen aan de achterkant van
woningen zijn dus vergunningsvrij. Achterliggende gedachte
hiervan is dat de voorkant van woningen uit oogpunt van het
gemeenschappelijk belang kwetsbaarder is.
Deze welstandsnota vormt het toetsingskader voor zowel de
reguliere vergunningplichtige bouwwerken als voor de
zogeheten lichte vergunningplichtige bouwwerken.
1.4.

Leeswijzer

De welstandsnota bestaat uit drie delen:
deel A: algemene bepalingen;
deel B: welstandscriteria;
deel C: sneltoetscriteria.
Alleen degenen die alles willen weten van het
welstandsbeleid in Krimpen aan de IJssel hoeven alle delen
van kop tot staart te lezen. Voor alle anderen biedt volgend
schema een overzicht van de voor hem/ haar relevante
onderdelen.
Bovendien is een schema opgenomen die degenen met een
bouwaanvraag bij de hand neemt en ze naar het juiste
onderdeel van deze welstandsnota leidt.
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welk onderdeel?
wat staat er in?
DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN
2. welstandsbeleid
relatie met andere beleidsterreinen (§ 2.1.)
vaststelling en evaluatie welstandsbeleid (§ 2.2.)
handhaving welstandstoezicht (§ 2.3.)
3. welstandsadvisering
overzicht van de verschillende partijen die betrokken zijn bij het
welstandsbeleid plus hun taken (§ 3.1.)
de procedure voor het indienen van een bouwaanvraag (§ 3.2.)
de mate van openbaarheid van de beoordeling van
bouwaanvragen (§ 3.3.)
de samenhang tussen het welstandsbeleid en het
monumentenbeleid (§ 3.4.)
4. welstandscriteria
de wettelijke basis van het welstandsadvies (§ 4.1.)
uitleg bij de verschillende soorten criteria die bij de toetsing een
rol (kunnen) spelen (§ 4.2.)
uitleg van het begrip “welstandsniveaus” (§ 4.3.)
toelichting op de beoordelingsaspecten die bij de beoordeling
van bouwplannen centraal staan (§ 4.4.)
de regels die gelden voor monumenten (§ 4.5.)
uitleg bij de excessenregeling (§ 4.6.)
DEEL B: WELSTANDSCRITERIA
5. algemene aspecten van
uitleg wat algemene welstandsaspecten zijn en wanneer deze
welstandstoetsing
worden toegepast (§ 5.1.)
de algemene aspecten van welstand zelf (§ 5.2.)
6. opzet gebiedsgerichte criteria
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de karakteristiek van Krimpen aan den IJssel (§ 6.1.)
waardering van de huidige (welstand)situatie (§ 6.2.)
een beschrijving van toekomstige ontwikkelingen (§ 6.2.)
hoofdlijnen van het beleid ten aanzien van welstand (§ 6.2.)
beschrijving van de drie welstandsniveaus (§ 6.3.)
indeling in deelgebieden (§ 6.3.)

voor wie is dit interessant?
ambtenaren van verschillende betrokken
afdelingen, bestuurders, overige
geïnteresseerden
medewerker bouwzaken en
bestemmingsplannen, bestuurders,
indieners van een bouwaanvraag, overige
geïnteresseerden

indieners van een bouwaanvraag die
behoefte hebben aan meer achtergrond
informatie bij DEEL B:
WELSTANDSCRITERIA (systematiek),
medewerker bouwzaken en
bestemmingsplannen, leden van de
welstandscommissie, overige
geïnteresseerden
indieners van een bouwaanvraag,
medewerker bouwzaken en
bestemmingsplannen, leden van de
welstandscommissie, overige
geïnteresseerden
indieners van een bouwaanvraag,
medewerker bouwzaken en
bestemmingsplannen, leden van de
welstandscommissie, bestuurders, overige
geïnteresseerden
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welk onderdeel?
7. gebiedsgerichte criteria

DEEL C: SNELTOETSCRITERIA
8. sneltoetscriteria

wat staat er in?
een overzicht van gebiedsgerichte criteria voor de volgende
deelgebieden:
1. Dijkzone
2. Oud Krimpen
3. Nieuwe Tiendweg
4. Kortland
5. Langeland
6. Lansingh-zuid
7. Stormpolder
8. Krimpenerbos
9. Centrum

voor wie is dit interessant?
indieners van een bouwaanvraag,
medewerker bouwzaken en
bestemmingsplannen, leden van de
welstandscommissie, bestuurders, overige
geïnteresseerden

overzicht van de criteria voor veel voorkomende kleine
bouwplannen

ambtenaren van bouw- en woningtoezicht,
indieners van een bouwaanvraag, leden
van de welstandscommissie, overige
geïnteresseerden
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2.

Welstandsbeleid

2.1.

Relatie met andere beleidsterreinen

Voor een effectief en praktisch hanteerbaar kwaliteitsbeleid is
het zaak zorg te dragen voor een goede aansluiting tussen de
verschillende beleidsinstrumenten. Van elk instrument moet
duidelijk zijn wat de reikwijdte is en hoe het is verweven met
andere beleidsinstrumenten.
In de welstandsnota kan worden verwezen naar
welstandscriteria die zijn opgenomen in andere
beleidsdocumenten, zoals beeldkwaliteitplannen. Dergelijke
documenten worden daardoor geacht deel uit te maken van
de welstandsnota. Uiteraard gelden voor deze documenten
dezelfde eisen als voor de welstandsnota: vaststelling in de
vorm van beleidsregels door de gemeenteraad, inspraak
conform de gemeentelijke inspraakverordening en
welstandscriteria die 'zo veel mogelijk' zijn toegespitst op het
individuele bouwwerk en die specifieke aspecten van het
bouwwerk normeren.
Beeldkwaliteitsplannen zullen in de praktijk na realisatie in de
welstandsnota worden verwerkt om dienst te doen bij het
beheer.
Hierna wordt voor de relevante beleidsterreinen de relatie met
het welstandsbeleid aangegeven.
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2.1.1.

Ruimtelijk beleid

Bestemmingsplannen
In het kader van deze welstandsnota is vooral de relatie
tussen bestemmingsplan en welstandscriteria van belang.
Het bestemmingsplan regelt onder meer de functie en het
ruimtebeslag van bouwwerken voor zover dat nodig is voor
een goede ruimtelijke ordening. Datgene dat door het
bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, kan niet door
welstandscriteria worden tegengehouden. De
architectonische vormgeving van bouwwerken valt buiten de
reikwijdte van het bestemmingsplan en wordt exclusief door
de welstandsnota geregeld. Welstandscriteria kunnen waar
nodig de ruimte die het bestemmingsplan biedt, invullen ten
behoeve van de ruimtelijke kwaliteit. Het welstandsadvies kan
zich dan richten op de gekozen invulling binnen het
bestemmingsplan. In een situatie waarin een bouwplan in
overeenstemming is met het bestemmingsplan, maar het
bestemmingsplan eveneens ruimte biedt voor alternatieven,
kan een negatief welstandsadvies worden gegeven als de
gekozen stedenbouwkundige of architectonische oplossing te
sterk afbreuk doet aan de ruimtelijke beleving van het
betreffende gebied. Uiteraard moet in zo’n geval de
welstandsnota daartoe de argumentatie leveren.
In Krimpen aan den IJssel vigeren momenteel verschillende
bestemmingsplannen. De bestemmingsplannen Kortland en
Lansingh-Zuid zijn redelijk recent. De bestemmingsplannen
Stormpolder en Langeland zijn een stuk ouder (van begin
jaren ’70).
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Het bestemmingsplan Langeland is een globaal plan met
uitwerkingsplicht, waarvoor in de loop van de tijd een groot
scala aan uitwerkings- en wijzigingsplannen in procedure zijn
gebracht.
Naast deze grotere bestemmingsplannen zijn er voor
meerdere kleinere gebieden bestemmingsplannen opgesteld.
Recente voorbeelden hiervan zijn bestemmingsplan Park- en
Vijverflat en bestemmingsplan Bloemenbuurt.

worden door de gemeenteraad als aanvulling op de
welstandsnota vastgesteld.

Bij het actualiseren en stroomlijnen van de twee oude
bestemmingsplannen (Langeland en Stormpolder) zal met
name aandacht worden geschonken aan de samenhang met
de welstandsaspecten van het plan, zoals die in de
welstandsnota zijn opgenomen. In de toelichting bij de
bestemmingsplannen worden de beleidsuitgangspunten zoals
een stedenbouwkundige paragraaf of een kwaliteitsparagraaf
(en een verwijzing naar het welstandsbeleid) opgenomen. De
welstandscommissie wordt hierbij om advies gevraagd.

2.1.2.

Overig ruimtelijk (kwaliteits)beleid
In het ruimtelijk kwaliteitsbeleid van de gemeente Krimpen
aan den IJssel is het welstandstoezicht het ‘vangnet’. De
hoogte van het ‘vangnet’ hangt echter nauw samen met het
ruimtelijk kwaliteitsbeleid dat de gemeente voert. In Krimpen
wordt in sommige delen van de gemeente een actief ruimtelijk
kwaliteitsbeleid gevoerd, waarbij instrumenten als het
beeldkwaliteitsplan en supervisie worden ingezet.
Bij grotere nieuwe projecten wordt het ambitieniveau voor
welstand onder meer neergelegd in een stedenbouwkundig
plan. De welstandscriteria, die in het kader van de
stedenbouwkundige planvoorbereiding worden opgesteld,
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De gemeente Krimpen aan den IJssel werkt in sommige
(nieuw te ontwikkelen) gebieden met een stedenbouwkundig
supervisor. Afstemming tussen supervisor en
welstandscommissie vindt plaats door afspraken voor het
verdere procedurele verloop van de adviesaanvragen.
Monumentenbeleid en cultuurhistorie

Krimpen aan de IJssel heeft 11 rijksmonumenten. Het betreft
hier voornamelijk boerderijen langs de IJsseldijk van vóór
1850.
Formeel is er geen monumentenbeleid in de gemeente
Krimpen in de vorm van een nota, verordening, notitie of
Commissie. Het opzetten van een beleid behoort tot de
voornemens van de gemeente.
Door de Historische Kring Krimpen aan den IJssel is een
inventarisatie gemaakt van aangewezen Rijksmonumenten.
Ook is een overzicht van historische bebouwing gemaakt.
De lijst is opgenomen in de Bijlagen van Deel B.
Voor verbouw- en/ of restauratieplannen van monumenten is
welstandsadvies en advies van de monumentencommissie
nodig. In beide adviezen zal worden ingegaan op
vormgevingsaspecten. In paragraaf 3.4 is beschreven hoe de
integratie van de welstands- en monumentenzorg in Krimpen
aan den IJssel is geregeld.
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2.2.

Vaststelling en evaluatie van het welstandsbeleid

2.2.1.

Vaststelling

De gemeenteraad stelt het welstandsbeleid vast. Met de
nieuwe Woningwet wordt een gemeentelijke welstandsnota
een voorwaarde voor het uitvoeren van welstandstoezicht. Na
vaststelling van de welstandsnota door de gemeenteraad kan
de welstandsbeoordeling namelijk alleen nog maar worden
gebaseerd op de criteria die in de welstandsnota zijn
genoemd. De criteria in de welstandsnota moeten zo concreet
mogelijk zijn en zo veel mogelijk zijn toegespitst op het
individuele bouwwerk en specifieke aspecten van het
bouwwerk.
De welstandscriteria zijn in tegenstelling tot de criteria die
voorheen in de bouwverordening waren opgenomen, niet
langer algemeen bindend. Ze vormen een stelsel van
beleidsregels waarbinnen burgemeester en wethouders het
welstandstoezicht moeten uitvoeren. Dit geeft onder meer de
mogelijkheid om de welstandscriteria per gebied op maat te
snijden. Het blijft bij het welstandstoezicht gaan om redelijke
eisen van welstand, maar de vraag wat precies 'redelijk' is
wordt per gebied ingevuld.
2.2.2.

Evaluatie en aanpassingen

Na vaststelling van de welstandsnota zal de werking ervan
jaarlijks in de gemeenteraad worden geëvalueerd. Dit gebeurt
aan de hand van het jaarverslag van de welstandscommissie
en een rapportage van B&W over de wijze waarop zij
uitvoering hebben gegeven aan het welstandstoezicht. Deze
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evaluatie is wettelijk verplicht. Naar aanleiding van de
evaluatie kan de gemeenteraad besluiten dat aanpassing van
de welstandsnota noodzakelijk is. Voor dergelijke
aanpassingen is de gemeentelijke inspraakverordening van
kracht. Bij dit evaluatiegesprek kunnen burgers of
vertegenwoordigers van maatschappelijke groeperingen
worden betrokken.
Het verslag van deze evaluatie wordt ter kennisname aan de
welstandscommissie en de monumentencommissie gegeven.
Minimaal eenmaal per jaar vindt er naar aanleiding van dit
verslag overleg plaats tussen de verantwoordelijke
portefeuillehouder en de welstandscommissie.
2.3.

Handhaving welstandstoezicht

Als voor een vergunningplichtig bouwwerk geen
bouwvergunning is aangevraagd of als het bouwwerk na
realisering afwijkt van de tekeningen waarop de
bouwvergunning is afgegeven, krijgt de eigenaar de
gelegenheid om (alsnog of opnieuw) een vergunning aan te
vragen voor het gerealiseerde bouwwerk. Als deze
bouwvergunning moet worden geweigerd, bijvoorbeeld
vanwege een negatief welstandsadvies, dan zal de eigenaar
de situatie moeten veranderen. Burgemeester en wethouders
kunnen dan degene die tot het opheffen van de situatie
bevoegd is, aanschrijven om binnen een door hen te bepalen
termijn de strijdigheid op te heffen. Eventueel zal er
bestuursdwang worden toegepast.
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Ook ten aanzien van bouwwerken waarvoor geen
bouwvergunning hoeft te worden aangevraagd, kan indien
sprake is van ernstige mate van strijdigheid met redelijk eisen
van welstand tot aanschrijving worden besloten.

10
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Bij de opstelling, vaststelling en uitvoering van het
welstandsbeleid zijn verschillende partijen betrokken. De
belangrijkste worden hierna besproken.

in welke categorieën van gevallen zij tot aanschrijving op
grond van ‘ernstige strijdigheid met redelijke eisen van
welstand’ (artikel 19 Ww) zijn overgegaan en of zij na die
aanschrijving zijn overgegaan tot bestuursdwang.
Ook wordt in dit verslag melding gemaakt van het aantal
malen dat burgemeester en wethouders gebruik hebben
gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn te verdagen
(Ww 2002 artikel 46 lid 8).

3.1.1.

3.1.2.

3.

Welstandsadvisering

3.1.

Wie doet wat?

Burgemeester en wethouders

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de afgifte van de
bouwvergunning ligt bij het college van burgemeester en
wethouders. Zij hebben een eigen verantwoordelijkheid voor
het welstandsoordeel dat tot stand komt aan de hand van de
in de welstandsnota opgenomen criteria. Het advies van de
onafhankelijke en deskundige welstandscommissie speelt
daarbij een belangrijke rol.
B&W stellen, ter uitvoering van artikel 12e Woningwet (Ww)
2002, jaarlijks een verslag op voor de gemeenteraad over de
wijze waarop zij met hun verantwoordelijkheid voor het
uitoefenen van het welstandstoezicht zijn omgegaan. In de
rapportage komen in ieder geval de volgende punten aan de
orde:
de wijze waarop burgemeester en wethouders zijn
omgegaan met de welstandsadviezen;
in welke categorieën van gevallen zij de aanvraag voor
een lichte bouwvergunning niet aan de
welstandscommissie hebben voorgelegd en op welke
wijze zij in die gevallen zelf toepassing hebben gegeven
aan de welstandscriteria;
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Dorp, Stad en Land

Krimpen aan den IJssel wordt bij de uitvoering van haar
welstandsbeleid actief bijgestaan door de Stichting Dorp, Stad
en Land (DSL), de provinciale welstandscommissie voor ZuidHolland en Zeeland. Naast Krimpen adviseert DSL nog zo'n
90 gemeenten.
De gemeente is als lid bij DSL aangesloten. Via de jaarlijkse
algemene ledenvergadering kunnen de leden het beleid van
DSL volgen en beïnvloeden.
De advieswerkzaamheden van de welstandscommissies van
Dorp, Stad & Land (DSL) zijn georganiseerd in drie stappen.
De grote en overkoepelende commissie; de (kleine)
commissies per regio (en/ of per stad) en de gemandateerden
namens de (kleine) commissies (zie paragraaf 3.1.4.).
De grote commissie komt ten minste vier keer per jaar bijeen.
In deze commissie wordt door alle commissieleden de lijn van
de commissie door middel van voorbeelden ter discussie
gesteld.
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Door ervaringen uit te wisselen uit de diverse gemeenten
worden de leden op de hoogte gehouden van alle mogelijke
aspecten van het welstandswerk. Daarnaast worden tijdens
deze bijeenkomsten thematische aspecten inzake ‘welstand
en monumentenzorg’ vanuit het bureau van DSL aan de orde
gesteld. De grote commissie organiseert tevens cursussen
voor commissieleden onder andere op het gebied van
communicatieve vaardigheden, schriftelijke vaardigheden en
strategisch onderhandelen.
De (kleine) commissies vergaderen tenminste tweewekelijks.
In de commissie worden de plannen behandeld welke zijn
aangedragen door:
De gemeente;
De aanvrager;
De gemandateerde architect;
De secretaris van de commissie.
De commissie vergadert in een regio namens meerdere
kleinere gemeenten (of als stadscommissie). De commissie
kan zich naar eigen inzicht laten bijstaan door extra
deskundigen van het bureau of daarbuiten. Afhankelijk van
het type plan dat moet worden beoordeeld, nemen extra
deskundigen deel aan de vergadering. Het kan hier
bijvoorbeeld gaan om een stedenbouwkundige,
landschapsdeskundige, cultuurhistoricus of andere
vakbekwame betrokkenen. Wanneer een van de leden van de
commissie is verhinderd, wordt hij/ zij vervangen door de
secretaris. De gemandateerde en/ of de ambtenaar van
bouw- en woningtoezicht legt de plannen ter advisering voor
aan de commissie en geeft indien nodig een toelichting.
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De getrapte opzet (gedelegeerde, kleine commissie, grote
commissie) levert in de praktijk een gemiddelde
behandelingsduur van een adviesaanvraag van zo'n 14
dagen op.
3.1.3.

Welstandscommissie

De welstandscommissie (voor Krimpen is dit de kleine
commissie van DSL; zie voorgaande paragraaf) is belast met
zowel wettelijke als niet wettelijk verplichte taken.
De wettelijke taken van de welstandscommissies worden
uitgevoerd op grond van de Woningwet 2002. Het gaat hierbij
om:
Toetsen van regulier vergunningplichtige bouwwerken.
De commissie brengt advies uit aan Burgemeester en
Wethouders over de welstandsaspecten van alle reguliere
aanvragen om bouwvergunning als bedoeld in artikel 44
van de Woningwet.
Opstellen jaarlijks verslag.
Op grond van artikel 12b lid 3 Ww 2002 stelt de
commissie jaarlijks een verslag op van de door haar
verrichte werkzaamheden. Dit verslag wordt voorgelegd
aan de gemeenteraad. In het verslag zet de commissie
ten minste uiteen op welke wijze zij toepassing heeft
gegeven aan de welstandscriteria. Het nu reeds
gebruikelijke gemeentelijke verslag zal daartoe met
statistische gegevens over de hoeveelheid uitgebrachte
adviezen, ontvangen bezoekers en een beschouwing over
de toepassing van de criteria worden uitgebreid.
Gesprek met verantwoordelijke portefeuillehouder.
Naar aanleiding van de jaarlijkse evaluatie van het

Welstandsnota – Gemeente Krimpen aan den IJssel: DEEL A, juli 2004

welstandsbeleid door het college en de raad, waarin
tevens het jaarverslag van de commissie en het college
aan de orde zijn gekomen, vindt er een gesprek plaats.
Dit gesprek wordt gevoerd tussen de commissie en de
verantwoordelijke portefeuillehouders en gaat over deze
evaluatie en de eventuele aanvullingen en aanpassingen
van de welstandsnota.
Naast deze reguliere (wettelijke) taken heeft Krimpen aan den
IJssel de welstandscommissie de opdracht gegeven om
tevens de volgende (niet wettelijk verplichte) taken uit te
voeren:
De beoordeling van lichtvergunningplichtige bouwwerken
die niet voldoen aan de sneltoetscriteria, maar het plan
toch een kwalitatief goede aanvulling op de bestaande
situatie lijkt te vormen;
De beoordeling van aanvragen voor reclames (inzake de
gemeentelijke APV)
Het onder de regie van de gemeente noodzakelijk geacht
overleg voeren met betrokkenen bij de voorbereiding van
bouwplannen;
Het desgevraagd uitbrengen van adviezen aan
burgemeester en wethouders over de welstandsaspecten
van in voorbereiding zijnde structuurplannen,
bestemmingsplannen, beeldkwaliteitplannen,
stedenbouwkundige plannen en andere relevante
beleidsstukken;
De commissie is als collectief deskundig en onafhankelijk. Zij
komt in onafhankelijkheid tot een advies. Er bestaan geen
bindingen of relaties op basis waarvan het advies over de
welstandsaspecten wordt beïnvloed.
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Ter vermaatschappelijking van de welstandsadvisering is in
de Ww 2002 de mogelijkheid opgenomen om burgerleden
aan de welstandscommissie toe te voegen. De gemeente
Krimpen aan den IJssel ziet af van deze mogelijkheid. Met de
openbaarheid van de vergaderingen en de te hanteren criteria
zijn voldoende mogelijkheden aanwezig voor een
maatschappelijke betrokkenheid.
3.1.4.

Gemandateerde lid van de welstandscommissie

Onder mandaat wordt verstaan de bevoegdheid om in naam
van een bestuursorgaan een besluit te nemen (Algemene wet
bestuursrecht). In het geval van welstandstoezicht wordt dit
ook geïnterpreteerd als de bevoegdheid om in naam van een
adviesorgaan een advies te geven. Het gemandateerde lid
van de welstandscommissie is bevoegd om in alle gevallen
waarin de mening van de commissie als bekend kan worden
verondersteld adviezen over bouwplannen uit te brengen.
Plannen die afwijken van de gebiedsgerichte criteria, maar die
niettemin op zich een architectonische waarde bezitten
worden in ieder geval in de commissie behandeld. Dit zal ook
gebeuren indien het advies van de commissie vooraf door de
gemandateerde niet met voldoende zekerheid is in te
schatten.
De gemandateerde heeft een spilfunctie bij het verwerken van
de adviesaanvragen in de gemeente.
De plannen waarvoor dit commissielid een mandaat heeft,
worden door hem/ haar in de commissies van een advies
voorzien.
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Bij regulier vergunningplichtige bouwwerken voert hij/ zij als
gemandateerd lid van de welstandscommissie de eerste
gesprekken - het vooroverleg - met de gemeente,
planindieners, ontwerpers en andere belanghebbenden. Hij/
zij verzamelt relevante informatie en bereidt de behandeling
van bouwplannen in de regiocommissie voor. Hij/ zij stelt in
overleg met de secretaris van de welstandscommissie de
agenda van de commissie op aan de hand van de plannen
die in de gemeente zijn geselecteerd en eventueel
nagekomen aanvragen voor gesprekken of behandeling van
grote plannen. In verband met de gewenste korte periode
tussen de lokale door de gemandateerde behandelde
adviesaanvragen en de behandeling in de commissies is een
strikte tijdsplanning noodzakelijk.

direct ambtelijk afgehandeld door de medewerker bouwzaken
en bestemmingsplannen van de gemeente Krimpen aan den
IJssel. In geval van twijfel of capaciteitsprobleem kan de
gemandateerde van de commissie (zie paragraaf 3.1.4.)
worden ingeschakeld. Ook uit oogpunt van continuïteit en het
oplossen van specifieke problemen van (voor deze
bouwaanvragen veelal ondeskundige) planindieners wordt de
gemandateerde bij voorkeur ook voor deze categorie
ingeschakeld. In het geval dat een licht-vergunningplichtig
bouwplan niet voldoet aan de sneltoetscriteria, maar het plan
toch een kwalitatief goede aanvulling op de bestaande situatie
lijkt te vormen, wordt het eveneens ter advisering voorgelegd
aan de welstandscommissie.

Tijdens de commissievergadering introduceert de
gemandateerde de bouwplannen. Na afloop van de
beraadslaging en de samenvatting van de voorzitter bereidt
hij/ zij de conceptadviezen voor ter verwerking door de
secretaris. De secretaris draagt zorg voor een snelle
administratieve afhandeling van de adviezen (één tot twee
dagen na de vergadering).

3.2.

Op het moment dat de leden van de welstandscommissie op
de een of andere wijze een zakelijke binding hebben met een
bepaald bouwplan meldt hij dit aan de voorzitter en onthoudt
hij zich van advisering over dit plan.

3.2.1.

3.1.5.

Medewerker bouwzaken en bestemmingsplannen

Licht-vergunningplichtige bouwwerken die voldoen aan de
sneltoetscriteria (en de gebiedsgerichte criteria), worden
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Procedure

De aanvrager en zijn architect hebben, voor de behandeling
van het plan waaraan zij intensief hebben gewerkt, recht op
een inzichtelijke, vlotte procedure. Een procedure die evenwel
rekening houdt met zowel het privé- als het
gemeenschapsbelang.
Indienen van een plan

Procedure
Bij de indiening van een plan zal informatie verschaft worden
over de tijd en plaats waarop het plan voorgelegd zal worden
aan de welstandscommissie. Voorwaarde is dat het plan
voldoet aan de indieningvereisten (zie hierna). Als de
aanvrager niet bekend is met de criteria en het
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beoordelingskader voor zijn bouwplan, dan zal hij daarvan in
kennis worden gesteld.

houden met het uiterlijk van het bouwwerk, kleurenschema’s
en een materiaallijst.

De indiener van het plan en/ of zijn ontwerper kunnen, indien
gewenst, bij de gemandateerde(n) of in de regiocommissie
een toelichting geven op hun plan. Hiertoe wordt een afspraak
gemaakt met de ambtenaar van bouw- en woningtoezicht
(lokaal). Indien het een afspraak betreft voor de commissie,
dan wordt dit doorgegeven aan het secretariaat van de
commissie die de afspraak afhandelt.

Wanneer het plan een monument betreft, zijn zwaardere
indieningsvereisten van toepassing. Voor de beoordeling
dient dan ook de redengevende beschrijving van het
monument, een bestek/ werkomschrijving, fotomateriaal en
eventueel een bouwkundig onderzoek bij de behandeling van
het plan beschikbaar te zijn.

Indieningsvereisten
Artikel 40a van de Woningwet bepaalt dat bij Algemene
Maatregel van Bestuur (‘Besluit indieningvereisten aanvraag
bouwvergunning’) voorschriften worden gegeven omtrent de
wijze van inrichting en indiening van een aanvraag om
bouwvergunning, alsmede omtrent de daarbij te verstrekken
gegevens en bescheiden. In Bijlage 2 zijn deze voorschriften
zoals vastgesteld opgenomen. Vergunningaanvragen dienen
te voldoen aan de in deze AMvB opgenomen
indieningvereisten.
De kwaliteit van het aangeleverde materiaal (plattegronden,
tekeningen, foto’s, etc.) moet een goed beeld geven van het
bouwplan en de relatie met de omgeving. Om een goed
oordeel te kunnen vormen dienen tenminste de volgende
zaken te worden aangeleverd: een situatietekening inclusief
aansluitende terreinen (minimaal schaal 1:1.000), foto’s van
de bestaande situatie en de omgeving, bij
verbouwingsplannen tevens tekeningen van bestaande
plattegronden, doorsneden en gevelaanzichten (minimaal
schaal 1:100), tekeningen van de principedetails die verband
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Bij grote projecten kan de welstandscommissie een
werkmaquette van het bouwwerk en zijn omgeving vragen om
de schaal en massa te kunnen beoordelen. De medewerker
bouwzaken en bestemmingsplannen zorgt dat de vereiste
informatie om het plan te kunnen beoordelen aanwezig is.
Indien er alsnog niet is voldaan aan de indieningvereisten,
kan de commissie het bouwplan binnen de wettelijke
beslistermijnen aanhouden. Indien naar de mening van de
commissieleden voor een goede beoordeling van alle
aspecten een oriëntatie ter plaatse noodzakelijk is, wordt de
advisering binnen de wettelijke afhandelingtermijn tot de
volgende vergadering aangehouden.
3.2.2.

Vooroverleg en preadvies

Vooroverleg
De gemeente biedt ontwerpers en planindieners de
mogelijkheid om, voorafgaand aan de formele
bouwvergunningaanvraag, vooroverleg te plegen met de
welstandscommissie over de interpretatie van de
welstandscriteria in het concrete geval van hun bouwplan.
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Hiertoe kan het schetsontwerp worden ingediend bij de
medewerker bouwzaken en bestemmingsplannen.
Het vooroverleg met de welstandscommissie kan pas starten,
nadat duidelijkheid bestaat over de planologische
aanvaardbaarheid van het plan (oftewel: past het in het
vigerende bestemmingsplan). Omdat het vooroverleg diep
kan ingrijpen in de planontwikkeling moet het met de nodige
waarborgen worden omgeven.
Ook tijdens het vooroverleg moet de kwaliteit van het
aangeleverde materiaal een goed beeld geven van het plan
en de relatie met de omgeving. De welstandscommissie kan
zich een goed oordeel vormen als de volgende zaken worden
aangeleverd: situatieschets inclusief aansluitende terreinen
(minimaal schaal 1:1000), foto’s van de bestaande situatie en
de omgeving, bij verbouwingsplannen tevens schetsen van
bestaande plattegronden, doorsneden en gevelaanzichten
(minimaal schaal 1:100).
Bij grote projecten kan de welstandscommissie een
werkmaquette van het bouwwerk en zijn omgeving vragen om
de schaal en massa te kunnen beoordelen.
Op verzoek van de planindiener kan dit overleg achter
gesloten deuren plaatsvinden. De planindiener dient deze
wens bij het college van burgemeester en wethouders
kenbaar te maken.
Preadvies
In afwachting van de verdere ontwikkelingen van het plan
wordt met een preadvies (welstandsvolgformulier) verslag
uitgebracht van het vooroverleg en eventueel gemaakte
afspraken vastgelegd. Op deze wijze wordt zorggedragen
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voor een goede verslaglegging en een consistente advisering
in alle planfasen.
Het preadvies wordt via het welstandsvolgformulier aan het
college ter kennisname gebracht. Burgemeester en
wethouders kunnen, met het oog op openbaarheid, dit verslag
voor betrokkenen beschikbaar stellen.
Indien in het vooroverleg een plan ter sprake komt dat afwijkt
van de welstandscriteria zoals opgenomen in de
welstandsnota, maar niettemin voldoet aan redelijke eisen
van welstand volgens de algemene criteria (zie DEEL B:
hoofdstuk 5), dan zal dit expliciet in het preadvies worden
vermeld. Het college kan zich daar eveneens tijdig een
zelfstandig oordeel over vormen. Op verzoek van de
opdrachtgever kan dit overleg achter gesloten deuren
plaatsvinden. De opdrachtgever dient deze wens bij het
college van burgemeester en wethouders kenbaar te maken.
Indien aanvrager niet akkoord gaat met het advies over het
schetsplan kan de portefeuillehouder op verzoek van
aanvrager elders een tweede advies inwinnen.
3.2.3.

Advies van de welstandscommissie

Het advies van de welstandscommissie aan burgemeester en
wethouders wordt altijd schriftelijk uitgebracht. Het geeft aan
of 'het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk of een
standplaats, zowel op zichzelf als in verband met de
omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan' (art. 12
lid 1 Ww 2002) niet is strijd is met redelijke eisen van
welstand. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de criteria,

Welstandsnota – Gemeente Krimpen aan den IJssel: DEEL A, juli 2004

zoals opgenomen in de welstandsnota. Alle adviezen,
behoudens het positieve advies, worden schriftelijk
gemotiveerd. De positieve adviezen worden gemotiveerd op
verzoek van het college of indien daar vanuit andere
overwegingen aanleiding toe is. Een behandeling van een
plan in de commissies kan de volgende uitkomst hebben:
Niet strijdig:
De welstandscommissie adviseert positief aan
burgemeester en wethouders, omdat het plan volgens de
van toepassing zijnde welstandscriteria niet strijdig is met
redelijke eisen van welstand. Desgewenst motiveert de
commissie haar advies schriftelijk. Eventueel geeft de
commissie nog suggesties om het plan te verbeteren.
Formeel gezien is het bouwplan dan echter akkoord.
Niet strijdig mits:
De welstandscommissie adviseert ‘niet strijdig’ met een
mits aan burgemeester en wethouders. Dit gebeurt als het
plan volgens de van kracht zijnde welstandscriteria niet
strijdig is met redelijke eisen van welstand, maar er uit
oogpunt van welstand nog een bepaald onderdeel
ontbreekt. Formeel gezien is het bouwplan daarmede ‘niet
strijdig’. Het gebruik van ‘mits’ wordt in de praktijk in
enkele gevallen gehanteerd om aanvullende
bemonstering in een later stadium af te spreken of een
nadere detailtekening te leveren. ‘Mits’ is bedoeld om de
planprocedures niet onnodig op te houden. ‘Mits’ kan niet
worden opgenomen als voorwaarde in de
bouwvergunning.
Strijdig:
De commissie is van oordeel dat het bouwplan strijdig is
met redelijke eisen van welstand. Dit zal de
welstandscommissie over het algemeen vertalen in een
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‘negatief’ welstandsadvies. Een ‘negatief' welstandsadvies
betekent dat een bouwplan ingrijpend moet worden
gewijzigd. Adviseert de commissie negatief, dan geeft ze
een nauwkeurige schriftelijke motivering. Deze bevat een
korte omschrijving van het ingediende plan, een
verwijzing naar de van toepassing zijnde welstandscriteria
en een samenvatting van de beoordeling van het plan op
die punten. Een negatief advies wordt voor lichtvergunningplichtige bouwaanvragen in verband met de
korte procedure veelal verstrekt door het gemandateerde
commissielid. Voor reguliere bouwaanvragen wordt in
principe de aanvrager vooraf op de hoogte gesteld van de
opvatting van de commissie. Het schriftelijke advies aan
burgemeester en wethouders is in dat geval niet meer dan
een bevestiging van hetgeen met de aanvrager
besproken is.
Een enkele keer kan de welstandscommissie ondanks
strijdigheid met de welstandscriteria toch tot een ‘positief’
welstandsadvies komen. Bij afwijkingen van de criteria zal
een ‘positief’ welstandsadvies voorzien moeten zijn van
een motivatie. Afwijkingen dienen een positieve bijdrage
te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving.
Strijdig tenzij:
De commissie is van oordeel dat het bouwplan strijdig is
met redelijke eisen van welstand uit de gemeentelijke
welstandsnota. De ‘strijdigheid’ is beperkt en is in goed
overleg met de aanvrager vastgesteld. De strijdigheid
wordt nauwkeurig geformuleerd. Burgemeester en
wethouders kunnen deze, om redenen van efficiency, als
voorwaarden opnemen in de bouwvergunning. ‘Strijdig
tenzij’ wordt zelden benut.
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Aanhouden:
Binnen de wettelijke beslistermijnen kan de
welstandscommissie het welstandsadvies aanhouden,
indien meer informatie of een toelichting van de ontwerper
wenselijk is. De aangestelde ambtenaar is
verantwoordelijk voor het aanleveren van de gevraagde
gegevens of het maken van afspraken.
3.2.4.

Besluit van Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en wethouders volgen in hun oordeel in
principe het advies van de welstandscommissie. Daarop zijn
de volgende uitzonderingsmogelijkheden:
Afwijken van het advies op inhoudelijke grond/
second opinion
Burgemeester en wethouders kunnen op inhoudelijke grond
afwijken van het advies van de welstandscommissie in twee
gevallen. Ten eerste indien zij tot het oordeel komen dat de
welstandscommissie de van toepassing zijnde criteria niet
juist heeft geïnterpreteerd en ten tweede indien de commissie
naar hun oordeel niet de juiste criteria heeft toegepast.
Als burgemeester en wethouders bij een reguliere
bouwvergunningaanvraag op inhoudelijke grond tot een ander
oordeel komen dan de welstandscommissie, staan twee
mogelijkheden ter beschikking. Enerzijds kunnen
burgemeester en wethouders de commissie vragen om een
heroverweging. Dit gebeurt in incidentele gevallen waarbij
aanvullende planinformatie beschikbaar komt. Anderzijds
kunnen zij, voordat het besluit op de vergunningaanvraag
wordt genomen, binnen de daarvoor geldige
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afhandelingtermijn een second opinion aanvragen bij een
andere onafhankelijke adviescommissie. Het advies van deze
tweede commissie speelt een zware rol bij de verdere
oordeelsvorming van burgemeester en wethouders. Indien het
advies van de reguliere commissie en de second opinion
tegengesteld zijn en burgemeester en wethouders op
inhoudelijke grond afwijken van het advies van de reguliere
welstandscommissie, wordt dit in de beslissing op de
aanvraag van de bouwvergunning gemotiveerd. De reguliere
welstandscommissie wordt hiervan op de hoogte gesteld.
Hardheidsclausule
De mogelijkheid voor burgemeester en wethouders om af te
wijken van vastgestelde welstandscriteria wordt aangeduid als
de hardheidsclausule. Het is ondoenlijk om een limitatieve
opsomming in de welstandsnota op te nemen, wanneer de
hardheidsclausule van toepassing zou kunnen worden
verklaard.
Het is beter om de objectiviteit die nodig is bij het hanteren
van de hardheidsclausule als volgt neer te leggen in een
zorgvuldige procedure. De commissie dient daarbij per
behandelingsaspect te motiveren waarom afwijking van het
gestelde criterium verantwoordelijk wordt geacht.
Daarbij wordt voor toepassing van de hardheidsclausule de
volgende algemene formulering gehanteerd.
“Het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk of standplaats
is (niet) in strijd met redelijke eisen van welstand –
beoordeeld naar de criteria, conform art. 12 van de
Woningwet en verwoord in de door de gemeente vastgestelde
welstandsnota – indien burgemeester en wethouders daartoe
op basis van een gemotiveerd advies besluiten.” Deze casus
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kan zich voordoen wanneer het bouwplan in enge zin (niet)
voldoet aan de gestelde criteria (sneltoets- en
gebiedsgerichte), maar nader gewogen strijdig is met redelijke
eisen van welstand.

daarover informeren. Het ligt voor de hand om afwijkingen
van structurele aard jaarlijks bij de evaluatie in de nota te
verwerken.
3.2.5.

Afwijken van het advies om andere redenen
Ook al is een bouwplan in strijd met redelijke eisen van
welstand, toch mogen burgemeester en wethouders volgens
artikel 44 lid 1d Ww 2002 de bouwvergunning verlenen. Dit
mag, indien zij van oordeel zijn dat daarvoor andere redenen
zijn, bijvoorbeeld van economische of maatschappelijke aard.
Deze afwijking wordt in de beslissing op de aanvraag van de
bouwvergunning gemotiveerd. De welstandscommissie wordt
hiervan op de hoogte gesteld. Burgemeester en wethouders
van de gemeente zullen uiterst terughoudend zijn met het
gebruik van deze mogelijkheid, omdat de ruimtelijke kwaliteit
niet snel ondergeschikt wordt geacht aan economische of
maatschappelijke belangen.
Afwijken van de criteria
De welstandscommissie kan bij haar advisering afwijken van
het welstandsbeleid. Dit kan gebeuren op basis van een
gemotiveerd positief welstandsadvies bij plannen die
weliswaar strijdig zijn met enige welstandscriteria, maar niet
strijdig zijn met redelijke eisen van welstand. Dit wordt
beoordeeld aan de hand van de algemene aspecten van
welstandstoetsing. Deze afwijking wordt in de beslissing op
de aanvraag van de bouwvergunning eveneens gemotiveerd.
Afwijkingen van het beleid vragen om een bestuurlijk
draagvlak. Wanneer de welstandscommissie voor een
bepaald plan aanleiding ziet tot afwijken van het beleid, zal zij
het college van burgemeester en wethouders in haar advies
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Aanvullend advies

Als er na een advisering een gesprek in de commissie volgt,
dan wordt het verslag van dit gesprek als aanvullend op het
eerdere advies gegeven. Een aanvullend advies zal ook
gegeven worden, als het college om een nadere motivering of
schriftelijke toelichting op het eerdere advies verzoekt.
3.2.6.

Gefaseerde bouwaanvraag

Het regulier-vergunningplichtige bouwwerk wordt opnieuw
aan de welstandscommissie ter advisering voorgelegd, als
deze bij de indiening in de tweede fase afwijkt van de criteria
waarop in de eerste fase streng en kritisch getoetst is. Indien
het plan afwijkt van de criteria waarop het bouwplan getoetst
is, gaat het bouwplan terug naar diegene die het plan
oorspronkelijk heeft getoetst aan redelijke eisen van welstand.
3.2.7.

Bezwarenprocedure

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar
indienen tegen de beslissing van burgemeester en
wethouders op de aanvraag voor een bouwvergunning.
Belanghebbenden zijn in de regel de planindiener en de direct
omwonenden. In de bezwaarschriftprocedure heroverwegen
burgemeester en wethouders het besluit, na advies van de
‘Commissie Bezwaar- en Beroepschriften’. Belanghebbenden
worden in dat geval uitgenodigd om tijdens een hoorzitting
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hun standpunten nader toe te lichten. Binnen tien weken
nemen burgemeester en wethouders daarna een beslissing
op het bezwaar. De belanghebbenden die het met de
heroverweging niet eens zijn, kunnen hiertegen in beroep
gaan.
De medewerker bouwzaken en bestemmingsplannen kan
informatie over de procedure geven. Als een bezwaar te
maken heeft met het welstandsoordeel richt de
belanghebbende zich dus nadrukkelijk op het oordeel van
burgemeester en wethouders en niet op het advies van de
welstandscommissie. Dat is immers alleen een advies aan
burgemeester en wethouders. De welstandscommissie zelf
kent daarom geen bezwaarprocedure voor belanghebbenden.
Natuurlijk kunnen de ontwerper en eventueel de planindiener
de welstandscommissie wel een toelichting op een
uitgebracht advies vragen. Na hoor en wederhoor kan de
welstandscommissie het advies herzien, als zij daartoe
aanleiding ziet. Deze herziening wordt in het advies
gemotiveerd.
3.3.

Openbaarheid

Zowel de vergadering van de commissie als het lokale
gemandateerdenoverleg (beraadslagingen en beoordeling)
vindt in openbaarheid plaats, tenzij op verzoek van de
aanvrager en de gemeente hiervan om redenen die in de Wet
Openbaarheid van Bestuur, artikel 10 vermeld staan, van
moet worden afgeweken. Indien de openbare behandeling
van een plan niet gewenst is, dan wordt dit gelijktijdig met de
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aanbieding van de overige plangegevens en tekeningen
schriftelijk bekend gemaakt aan de gemandateerde architect.
Belanghebbenden (aanvrager en ontwerper) kunnen op
verzoek in gelegenheid worden gesteld om zowel lokaal bij de
gemandateerde als in de commissie een toelichting te geven
op hun plan of een toelichting te verkrijgen op het advies. Zij
kunnen hiertoe een afspraak maken via respectievelijk de
medewerker bouwzaken en bestemmingsplannen en het
secretariaat van de welstandscommissie.
Belangstellenden kunnen de vergadering van de commissie
bijwonen. Zij hoeven daarvoor geen afspraak te maken.
Belangstellenden hebben geen spreekrecht. De
welstandscommissie wordt immers gevraagd om een
onafhankelijk en deskundig advies aan burgemeester en
wethouders, binnen het democratisch vastgestelde kader van
de welstandsnota.
In zeer bijzondere situaties kunnen burgemeester en
wethouders de welstandscommissie vragen om
belangstellenden te horen, voorafgaand aan de
planbeoordeling. Verondersteld wordt dat de openbaarheid
bijdraagt aan de gewenste vermaatschappelijking van het
welstandstoezicht.
In situaties waarbij een uitzonderlijk grote publieke
belangstelling wordt verwacht, kan de gemeente die gebruik
maakt van een commissie die voor meerdere gemeenten
actief is, verzoeken om een speciale vergadering van de
welstandscommissie in het gemeentehuis te laten
plaatsvinden. Een dergelijk verzoek wordt minimaal een week
van tevoren met de gemandateerde architect besproken en
georganiseerd.
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3.4.

Integrale welstands- en monumentenadvisering

Voor verbouw- en/ of restauratieplannen van gemeentelijke
en rijksmonumenten is zowel een welstandsadvies als een
advies van de monumentencommissie nodig. In beide
adviezen zal worden ingegaan op vormgevingaspecten. Een
integrale benadering levert in die gevallen zowel procedureel
als inhoudelijk een meerwaarde op.
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4.

Welstandscriteria

het object in deze omgeving of in de ontwikkeling van die
omgeving?

4.1.

Wettelijke basis van het welstandsadvies

“bouwwerk of standplaats”
Bij woonwagens is geen sprake van een bouwwerk in de zin
van de woningwet. Toch is het plaatsen van een woonwagen
van invloed op de welstand. De situering en de inrichting van
de standplaats vallen door deze formulering toch binnen de
reikwijdte van het welstandsadvies.

Het formuleren van de aspecten en de daarbij behorende
criteria waarop een plan beoordeeld wordt tezamen met het
vaststellen van de beleidsambitie voor specifieke gebieden,
zal moeten leiden tot meer objectiviteit en een duidelijk
toetsingskader voor de welstandscommissie.
Voor de burger ontstaat hiermee meer inzicht in de
welstandstoetsing en vooraf meer zekerheid over de
haalbaarheid van zijn plannen. De duidelijkheid die ontstaat
met het vaststellen van de beoordelingsaspecten, criteria en
de openbare besluitvorming die daaraan ten grondslag ligt,
moet de welstandstoetsing een groter maatschappelijk
draagvlak geven.
De wettelijke basis van het welstandsadvies is verankerd in
artikel 12 van de Woningwet 2002. Dit artikel luidt: “Het
uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk of standplaats,
zowel op zichzelf als in verband met de omgeving of de te
verwachten ontwikkeling daarvan, mogen niet in strijd zijn met
redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria,
bedoelt in art. 12a, eerste lid, onderdeel a.” Hierna wordt dit
artikel ontrafeld en toegelicht.
“uiterlijk en plaatsing”
Er dient niet alleen te worden gekeken naar de vormgeving
van het object, maar ook naar de situering: Staat het op
logische wijze op het kavel gesitueerd? Past de plaatsing van
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“op zichzelf, in verband met de omgeving en de te verwachten
ontwikkeling daarvan”
De kern van welstandszorg ligt in het feit dat bouwen een
maatschappelijke daad is, die het leven van anderen, de leefen werkomgeving, beïnvloedt. Het particuliere belang kruist in
Nederland vrijwel altijd het algemene of maatschappelijke
belang. Elke burger mag van de overheid verwachten dat zij
een zorgvuldige afweging van belangen maakt bij het
verlenen van vergunningen. Het is in het algemeen belang dat
onze leef- en werkomgeving een verzorgd en samenhangend
karakter vertoont.
Vandaar dat de welstandsadvisering zich niet kan beperken
tot de verschijningsvorm van het bouwwerk op zich, maar ook
de relatie van dat bouwwerk met zijn omgeving dient te
onderzoeken. De invloed van bouwen op de omgeving is
bovendien vrijwel altijd van lange duur. Het is daarom ook
belangrijk een inschatting te maken van de te verwachten
ontwikkelingen van de omgeving. Ook de samenhang van
verschillende bouwplannen onderling moet kunnen worden
beoordeeld. Deze plannen vormen immers elkaars
toekomstige omgeving.
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“redelijke eisen van welstand”
Met “redelijk” bedoelt de wetgever aan te geven dat plannen
getoetst worden op eisen die men redelijkerwijs mag
verwachten. Redelijk is dus geen absoluut begrip en heeft niet
de betekenis van “gemiddeld”. Het is afhankelijk van de
omgeving en de te verwachten ontwikkeling daarvan, of de
eisen hoog, gemiddeld of laag zullen zijn. Zoals ook verderop
in de tekst zal worden uitgelegd, kan van een plan dat zich
onderscheidt van zijn omgeving in redelijkheid verwacht
worden dat het aan hoge architectonische en
stedenbouwkundige eisen voldoet. Het ambitieniveau wordt
door de ontwikkelaars van het bouwplan zelf immers al hoog
gelegd.
“beoordeeld naar de criteria, bedoeld in art. 12a, eerste lid,
onderdeel a”
Deze zinsnede is toegevoegd aan de oorspronkelijke
wetstekst, en vormt de basis voor deze welstandsnota.
Gemeenten worden hiermee verplicht de criteria voor de
welstandsadvisering vast te leggen in een gemeentelijke
beleidsnota. Artikel 12 a, lid 1, onderdeel a luidt immers: “De
gemeenteraad stelt een welstandsnota vast inhoudende
beleidsregels waarin in ieder geval de criteria zijn opgenomen
die burgemeester en wethouders toepassen bij hun
beoordeling of het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk
of standplaats, waarop de aanvraag om bouwvergunning
betrekking heeft, in strijd is met redelijke eisen van welstand.”
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4.2.

Een samenhangend stelsel van criteria

Het gemeentelijk welstandsbeleid bevat de
welstandsaspecten en de criteria waaraan bouwplannen in de
gemeente Krimpen aan den IJssel worden getoetst.
In principe kan elke gemeente zijn eigen criteria hanteren,
zolang dit wordt gedragen door de gemeenteraad. Als het
gaat om de karakteristieken die de gemeente haar eigen
identiteit verlenen, is dat een goede zaak. Het specifieke
karakter van een gemeente is echter vaak regiogebonden
(denk aan landschapsstructuur en de daaruit volgende
nederzettingsstructuur) en wordt voor het overige door enkele
karakteristieke gebouwen of ensembles bepaald. Een groot
deel van het grondgebied omvat bebouwing zonder specifiek
plaatselijke kenmerken. Voorts bestaat het bouwen in
Nederland voor een groot deel uit (standaard- )objecten:
kleine gebouwen, verbouwingen en uitbreidingen, waarvoor
een maatschappelijk geaccepteerd scala aan oplossingen en
vormen is ontwikkeld en waarvoor objectieve, meetbare
criteria reeds zijn opgesteld.
Het is dus logisch dat de welstandsnota een samenhangend
stelsel van criteria zal bevatten onderverdeeld in drie
hoofdgroepen:
algemene aspecten van welstandstoetsing (zie DEEL B:
hoofdstuk 5);
gebiedsgerichte welstandscriteria (zie DEEL B: hoofdstuk
7);
welstandscriteria voor veel voorkomende kleine
bouwplannen (de zogeheten “sneltoetscriteria”) (zie
DEEL C Sneltoetscriteria).
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De algemene aspecten van welstandstoetsing en de
sneltoetscriteria voor kleine bouwplannen behandelen
aspecten die niet gebiedsgebonden zijn. De gebiedscriteria
zijn gekoppeld aan specifieke gebiedseigen kenmerken en
eigenschappen.

hoedanigheid van de overeenkomstige
gebiedskarakteristiek. Bij de beoordeling wordt getoetst of
het planaspect voldoet aan die vergelijking.
het vastgestelde ambitieniveau van de gemeente voor het
specifieke gebied (welstandsniveau)
Hoe waardevol is het gebied en hoe kwetsbaar? Wat zijn
de toekomstplannen van de gemeente met het gebied?
Het welstandsniveau is de mate waarin de aspectgroepen
relevant geacht worden voor de planbeoordeling.
de standaardregels voor veel voorkomende kleine
bouwplannen (zogenaamde sneltoetscriteria)
De aanvrager kan zich zo vooraf duidelijkheid verschaffen
over de haalbaarheid van zijn plan. Dit is feitelijk een
formalisering en uniformering van een bestaande praktijk
bij veel welstandscommissies.
een excessenregeling
Een dergelijke regeling bevat criteria die te maken hebben
met de aanschrijvingsmogelijkheid van burgemeester en
wethouders indien een bouwwerk in ernstige mate in strijd
is met redelijke eisen van welstand (Ww 2002 art 19).

Met de vaststelling van de welstandscriteria zal de
welstandstoetsing objectiever worden. Echter niet alle
aspecten van het bouwen zijn op basis van volledig
geobjectiveerde criteria toetsbaar. Architectuur laat zich niet
vangen in louter meetbare eigenschappen. Vandaar dat de
toetsing van bouwplannen ook in de toekomst door een
onafhankelijke commissie moet plaatsvinden.
De toetsing wordt wel inzichtelijker door:
de algemene aspecten van welstandstoetsing
Deze algemene architectonische aspecten worden
toegepast in het geval een plan niet of niet volledig
voldoet of kan voldoen aan de gebiedscriteria en de
sneltoetscriteria, bijvoorbeeld omdat zij daarvan zowel
functioneel, esthetisch als in vorm en maatvoering te veel
afwijken. Het gaat dan om de vraag of dit te realiseren
bouwwerk door zijn bijzondere verschijningsvorm een
bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit van de
omgeving.
de omschrijving van kenmerkende waarden van een
gebied
Met welke gebiedsgebonden aspecten moet bij de
ontwikkeling van bouwplannen rekening worden
gehouden? Hoeveel vrijheid is er om daarvan af te
wijken? Een gebiedscriterium is de beschrijving van de
vergelijking van het planaspect met de maten, marges of
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4.3.

Welstandsniveaus

Na de inventarisatie van de ruimtelijk samenhangende
gebieden en een globale waardering is voor alle gebieden
een ruimtelijk ambitieniveau vastgesteld. Dit ambitieniveau
bepaalt de aard en de intensiteit waarmee de bouwplannen
aan de diverse criteria zullen worden getoetst. Afhankelijk van
de waarde en gevoeligheid van het gebied en de betekenis
voor het aanzien van de openbare ruimte is voor elk gebied
een bijzonder (niveau 1), regulier (niveau 2 ) of soepel (niveau
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3) niveau vastgesteld. Afhankelijk van het niveau worden de
beoordelingsaspecten streng, kritisch, licht of niet gehanteerd.
In het algemeen geldt: hoe waardevoller de huidige of
potentiële gebiedskarakteristiek, hoe hoger het
welstandsniveau. Op deze manier worden de gebiedseigen
waarden met betrekking tot beeldkwaliteit doeltreffend
beschermd.
Niveau 1 (bijzondere welstandsgebieden)
Het bijzonder welstandsniveau met bijbehorende criteria is
van toepassing op die elementen die bepalend zijn voor de
karakteristiek van Krimpen aan den IJssel. Het zijn gebieden
en structuren met een bijzondere cultuurhistorische,
stedenbouwkundige of architectonische kwaliteit of potentiële
kwaliteiten. Nieuwe ingrepen worden hier extra zorgvuldig
beoordeeld.
Voor individuele monumenten en de directe belendingen
wordt altijd niveau 1 gehanteerd, ongeacht het niveau van het
gebied waarin ze liggen.
Niveau 2 (reguliere welstandsgebieden)
Op die elementen die karakteristiek zijn voor de verschillende
deelgebieden in Krimpen aan den IJssel is het “reguliere”
welstandsniveau (niveau 2) van toepassing. Onder dit niveau
vallen de gebieden die om een normale en zorgvuldige
afstemming vragen van nieuwe bouwkundige ingrepen.
Niveau 3 (soepele welstandsgebieden)
Bij niveau 3 gaat het in Krimpen aan den IJssel vooral om de
woonbuurten. Deze gebieden kunnen afwijkingen van de
bestaande ruimtelijke structuur en ingrepen in de architectuur
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van de gebouwen zonder al te veel problemen verdragen. De
welstandsbeoordeling is met name gericht op het handhaven
van de huidige basiskwaliteit.
4.4.

Beoordelingsaspecten

Voor het beoordelen van bouwplannen zal voornamelijk
gekeken worden naar de volgende beoordelingsaspecten:
bebouwing en omgeving;
massa en vorm;
detaillering.
Welstandscriteria hebben dan ook betrekking op deze
aspecten van een bouwwerk en een normering/
waardeoordeel daarvan. De criteria zijn gericht op een
bepaalde mate aan afstemming van deze aspecten van een
object op de gebiedskarakteristiek of de beeldkwaliteitseisen.
Hierna worden de beoordelingsaspecten kort toegelicht:
Bebouwing en omgeving
In deze categorie gaat het om stedenbouwkundige
beeldaspecten. Het gaat daarbij vooral om de relatie tot de
belendingen en de publieke ruimte.
Massa en vorm
Het gaat hier om de hoofdvorm en -massa van een gebouw in
relatie tot of met de omgeving. In de ruimtelijke
verschijningsvorm is de massa en de vorm van het gebouw
het intermediair tussen stedenbouwkundige en
architectonische beeldaspecten.
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Daarnaast komt onder dit kopje ook de verschijningsvorm en/
of aanzichten van een gebouw aan de orde. Hierbij gaat het
met name om de karakteristiek van het gebouw als object en
in relatie met de omgeving.
Detaillering
Het gaat hier om de karakteristieken die invulling geven aan
de verschijningsvorm van een gebouw. Het gaat daarbij onder
meer om de gevelindeling, plasticiteit, gaafheid/
oorspronkelijkheid, materiaalgebruik, kleurgebruik en
decoraties. Ten opzicht van de hiervoor genoemde
beoordelingsaspecten zijn deze aspecten bepaald niet
ondergeschikt. Juist kleur en materiaal zijn zeer
beeldbepalend voor de verschijningsvorm van een gebouw,
straat en/ of gebied.
4.5.

Monumenten en welstandscriteria

Voor bouwplannen op, aan of nabij monumenten vormt de
redengevende beschrijving van het monument het
welstandscriterium. Monumenten vormen niet zelden een
uitzondering in hun omgeving. Ze hebben vaak specifieke
vorm- en stijlkenmerken, die afwijken van de
gebiedskarakteristiek.
Voor monumenten geldt dat alle vergunningvrije bouwwerken
zoals genoemd in de AMvB licht-vergunningplichtig zijn. Dat
houdt in dat kleine bouwplannen die normaal gesproken
vergunningvrij zijn en dus preventief niet getoetst worden aan
redelijke eisen van welstand, vooraf wel getoetst worden door
zowel de welstandscommissie als de monumentencommissie.
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4.6.

Excessenregeling

Volgens artikel 19 Ww 2002 kunnen burgemeester en
wethouders de eigenaar van een bouwwerk dat ‘in ernstige
mate in strijd is met redelijke eisen van welstand’ aanschrijven
om die strijdigheid op te heffen. Criteria hiervoor moeten in de
welstandsnota zijn opgenomen. De excessenregeling is niet
bedoeld om de plaatsing van het bouwwerk tegen te gaan.
Voor de gemeente geldt het criterium dat er bij ernstige
strijdigheid met redelijke eisen van welstand sprake moet zijn
van een exces, dat wil zeggen een buitensporigheid in het
uiterlijk die ook voor niet-deskundigen evident is. Het gaat
hierbij dus om zaken waaraan een groot deel van de mensen
zich ergert. Vaak heeft dit betrekking op het onbruikbaar
maken van bouwwerken, ernstig verval van bouwwerken, het
ontkennen of vernietigen van architectonische bijzonderheden
bij aanpassing van een bouwwerk, armoedig
materiaalgebruik, toepassing van felle of contrasterende
kleuren, te opdringerige reclames of een te grove inbreuk op
wat in de omgeving gebruikelijk is. Het zal duidelijk zijn dat in
een gebied waarvoor een hoog niveau is vastgesteld er
eerder sprake kan zijn van een exces dan in een gebied met
een lager welstandsniveau. De excessenregeling geldt ook
voor vergunningvrije bouwwerken. Vergunningvrije
bouwwerken die voldoen aan de welstandscriteria voor veel
voorkomende kleine bouwplannen zijn in elk geval niet in
strijd met redelijke eisen van welstand. Bij afwijking daarvan
zullen burgemeester en wethouders desgevraagd beoordelen
of het bouwwerk in ernstige mate met die criteria in strijd is.
De in deze nota opgestelde welstandscriteria kunnen daarbij
dienen als repressief toetsingskader voor vergunningvrije
bouwwerken. Een dergelijke beoordeling kan voorafgaand
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aan de realisatie worden uitgevoerd op verzoek van de
initiatiefnemer, of na de realisatie op verzoek van
belanghebbenden (waaronder ook bestuurders, ambtenaren
en leden van de welstandscommissie).
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Stappenplan voor bouwaanvragen in hoofdlijnen
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1. algemene maatregel van bestuur

bouwvergunningvrije en
licht bouwvergunningplichtige
bouwwwerken
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De hierna aangegeven ruimtelijke
eisen omtrent vergunningvrije of licht
vergunningplichtige bouw-werken zijn
een ‘vertaling’ van de eisen zoals
opgenomen in het besluit:
‘Bouwvergunningvrije en licht
bouwvergunningplichtige bouwwerken’.
Aan eventuele tekstuele of illustratieve
fouten kunnen geen rechten worden
ontleend.
Tenzij anders is aangegeven, worden
de afstanden lood-recht en maten
buitenwerks (buitenzijde gebouw)
gemeten.

plaatsing en aantal
- niet aan voorgevel of een naar de weg of het
openbaar groen gekeerde oorspronkelijke
zijgevel
- bij plaatsing aan oorspronkelijke achtergevel
afstand tot de weg of het openbaar groen
minimaal 1.00 m.
- bij plaatsing aan oorspronkelijke zijgevel afstand
tot voorerf (voorgevellijn) minimaal 1.00 m.
terugliggend
- bij plaatsing aan oorspronkelijke zijgevel afstand
tot het naburig erf minimaal 1.00 m.
maatvoering
- oppervlakte tot in totaal maximaal 50% van het
oppervlak van het achter- of zijerf is bebouwd
- hoogte in ieder geval niet hoger:
- 4.00 m. gemeten vanaf aansluitend terrein
- 0.25 m. boven vloer 1ste verdieping
- het oorspronkelijk hoofdgebouw
- breedte binnen de breedte van de gevel
- diepte maximaal 2.50 m. haaks gemeten vanaf
oorspronkelijke gevel
Overige
- de aan- of uitbouw wordt niet gebouwd aan
een beschermd monument of in een
beschermd stads- of dorpsgezicht
- de aan- of uitbouw wordt niet gebouwd aan
een bouwwerk van tijdelijke aard (zoals
bedoeld in artikel 45 van de Woningwet) of
aan een niet voor permanente bewoning
bestemde woning

In alle andere gevallen moet een reguliere
bouwvergunning worden aangevraagd.
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Een op de grond staande aan- of uitbouw van één
bouwlaag aan een bestaande woning of een bestaand
woongebouw, die strekt tot vergroting van het woongenot, is vergunningvrij als aan alle onderstaande
voorwaarden wordt voldaan.

Voor aan- of uitbouwen die niet vergunningsvrij
zijn is een lichte bouwvergunning vereist, mits;
- de hoogte, gemeten vanaf het aansluitende
terrein niet meer is dan 5 meter.

1.

Vergunningvrije en -plichtige aan- en
uitbouwen
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Vergunningvrije en -plichtige bijgebouwen
en overkappingen
Een op de grond staand bijgebouw of een over-kapping
van één bouwlaag bij een bestaande woning of
bestaand woongebouw, dat of die strekt tot vergroting
van het woongenot, is vergunningvrij als aan alle
onderstaande voorwaarden wordt voldaan.
plaatsing en aantal:
- niet op voorerf of op een naar de weg of het
openbaar groen gekeerde zijerf
- bij plaatsing op achtererf afstand tot de weg of het
openbaar groen minimaal 1.00 m.
- bij plaatsing op zijerf afstand tot voorerf (voorgevellijn) minimaal 1.00 m. terugliggend
- bij een oppervlakte van meer dan 10 m2 afstand tot
het naburig erf minimaal 1.00 m.
maatvoering
- totale brutto-oppervlakte van op het erf staande
bouwvergunningvrije bijgebouwen en overkappingen
maximaal 30 m2
- oppervlakte tot in totaal maximaal 50% van het
oppervlak van het achter- of zijerf is bebouwd
- (nok)hoogte maximaal 3.00 m. gemeten vanaf het
aansluitend terrein
overige
- bijgebouw of overkapping wordt niet gebouwd bij
een beschermd monument of in een beschermd
stads- of dorpsgezicht
- bijgebouw of overkapping wordt niet gebouwd bij
een bouwwerk van tijdelijke aard (zoals bedoeld in
artikel 45 van de Woningwet) of bij een niet voor
permanente bewoning bestemde woning

32

Voor bijgebouwen en overkappingen die niet
vergunningsvrij zijn is een lichte bouwvergunning
vereist, mits;
- de hoogte, gemeten vanaf het aansluitende terrein
niet meer is dan 5 meter, en/of;
- de bruto-oppervlakte niet meer is dan 50 m2.
In alle andere gevallen moet een reguliere
bouwvergunning worden aangevraagd.

Het veranderen van een kozijn, kozijninvulling, luik of
gevelpaneel van een bestaande woning, bestaand
woongebouw of een bij een bestaande woning of een
bestaand woongebouw behorende bijgebouw is
vergunningsvrij als aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Een dakkapel op een bestaand gebouw is
vergunningsvrij als aan alle onderstaande
voorwaarden wordt voldaan.

plaatsing en aantal
- niet aan voorgevel of een naar de weg of het
openbaar groen gekeerde zijgevel
vormgeving
- de verandering leidt niet tot wijziging van een
bestaande gevelopening
overige
- de wijziging heeft geen betrekking op een
beschermd monument of een pand in een
beschermd stads- of dorpsgezicht.
In alle andere gevallen moet een lichte bouwvergunning worden aangevraagd.

plaatsing en aantal
- niet op voordakvlak of een naar de weg of
het openbaargroen gekeerde zijdakvlak
- afstand tot nok en zijkant dakvlak (midden
bouwmuur of gevel) minimaal 0.50 m.
- afstand tot goot/dakvoet minimaal 0.50 m.
en maximaal 1.00 m.
- bij plaatsing op zijdakvlak: minimaal 1.00 m
vanaf voorgevel(lijn)
maatvoering
- hoogte maximaal 1.50 m. vanaf de voet van
de dakkapel
vormgeving
- plat dak
materiaal en kleur
- zijwanden dakkapel ondoorzichtig
overige
- de dakkapel wordt niet gebouwd op een
beschermd monument of in een beschermd
stads- of dorpsgezicht
- de dakkapel wordt niet gebouwd op een
bouwwerk van tijdelijke aard (zoals bedoeld
in artikel 45 van de Woningwet) of op een
niet voor permanente bewoning bestemde
woning
In alle andere gevallen moet een lichte bouwvergunning worden aangevraagd.
Voor een dakopbouw (nok- of gootverhoging)
moet altijd een reguliere bouwvergunning
worden aangevraagd.

Algemene Maatregel van Bestuur
Bouwvergunningvrije en licht bouwvergunningplichtige bouwwerken

Vergunningvrije en -plichtige
dakkapellen

1.

Vergunningvrije en -plichtige kozijn- of
gevelwijzigingen
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Vergunningvrije en -plichtige
erfafscheidingen
Het plaatsen van een erf- of perceelafscheiding is
vergunningvrij als aan alle onderstaande voorwaarden
wordt voldaan.
maatvoering
- hoogte maximaal 1.00 m.
- hoogte maximaal 2.00 m. mits:
- gebouwd op erf of perceel waar reeds een gebouw
staat
- minimaal 1.00 m. achter de voorgevelrooilijn wordt
gebouwd
- minimaal 1.00 meter van de weg of het openbaar
groen
overige
- de erfafscheiding wordt niet gebouwd bij een
beschermd monument of in een beschermd stadsof dorpsgezicht
In alle andere gevallen moet een lichte bouwvergunning
worden aangevraagd.
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Vergunningvrije en -plichtige dakramen
Een dakraam in een bestaand gebouw is vergunningvrij als aan alle onderstaande voorwaarden wordt
voldaan.
plaatsing en aantal
- afstand tot nok, goot/dakvoet en zijkant dakvlak
(midden bouwmuur of eindgevel) minimaal 0.50 m
overige
- het dakraam wordt niet gebouwd aan een
beschermd monument of in een beschermd
stads- of dorpsgezicht
In alle andere gevallen moet een lichte bouwvergunning worden aangevraagd.

Het plaatsen van een energieopwekkend zonnepaneel of een collector voor warmteopwekking aan of
op een bouwwerk ten behoeve van electriciteitrespectievelijk warmtevoorziening van dat bouwwerk
of andere op hetzelfde perceel gelegen bouwwerken,
is vergunningvrij als aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Het plaatsen van een antenne aan of bij een
bouwwerk is vergunningvrij als aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

plaatsing en aantal
- op schuine daken: in of direct op en geheel
binnen het dakvlak en de hellingshoek gelijk aan
de hellingshoek van het dakvlak.
- op plat dakvlak: afstand tot dakrand minimaal
gelijk aan hoogte paneel met een hellinghoek van
maximaal 35°
vormgeving
- paneel/collector vormt een geheel met de
installatie voor het opslaan van water of voor de
opwekking van elektriciteit, zo niet, dan is de
installatie in het bouwwerk geplaatst
overige
- paneel/collector wordt niet gebouwd aan een
beschermd monument of in een beschermd
stads- of dorpsgezicht
In alle andere gevallen moet een lichte
bouwvergunning worden aangevraagd.

plaatsing en aantal
- achter het voorerf (voorgevellijn) geplaatst
maatvoering
- hoogte van spriet- of staafantenne en
eventuele drager maximaal 5.00 m.
gemeten vanaf de voet van de antenne of
antennedrager, of indien aan de gevel
bevestigd gemeten vanaf het snijpunt met
het aansluitende dak
- hoogte schotelantenne en eventuele drager
maximaal 3.00 m. gemeten vanaf de voet
van de antenne(drager)
- doorsnede schotelantenne max 2.00 m
overige
- de antenne wordt niet gebouwd aan een
beschermd monument of in een beschermd
stads- of dorpsgezicht
Voor spriet- en staafantennes die niet vergunningsvrij zijn is een lichte bouwvergunning
vereist, mits de hoogte, gemeten vanaf het
aansluitende terrein, niet meer is dan 40 meter.
In alle andere gevallen moet een reguliere
bouwvergunning worden aangevraagd.
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Vergunningvrije en -plichtige
antennes

1.

Vergunningvrije en -plichtige
zonnepanelen en -collectoren
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Vergunningvrije en –plichtige rolhekken of
(rol)luiken
Het plaatsen van een rolhek, luik of rolluik bij andere
gebouwen dan woningen en woongebouwen is vergunningvrij als aan alle onderstaande voorwaarden
wordt voldaan.
plaatsing en aantal
- plaatsing aan de binnenzijde van de uitwendige
scheidingsconstructie (pui)
vormgeving
- voor tenminste 90% bestaand uit glasheldere
doorkijkopeningen
overige
- rolhek, luik of rolluik wordt niet gebouwd aan een
beschermd monument of in een beschermd stadsof dorpsgezicht
In alle andere gevallen moet een lichte
bouwvergunning worden aangevraagd.
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Artikel 3
Indien burgemeester en wethouders daarmee
instemmen, kan de aanvrager ingevolge dit besluit te
verstrekken gegevens en bescheiden langs elektronische weg verstrekken. De aanvrager voldoet
daarbij aan de eisen van paragraaf 2.4 van hoofdstuk 2
van de bijlage.
Artikel 4
a. Voorzover die gegevens en bescheiden naar het
oordeel van burgemeester en wethouders nodig
zijn om aannemelijk te maken dat het desbetreffende bouwen voldoet aan de bij of krachtens de
wet voor dat bouwen geldende eisen, verstrekt de
aanvrager bij een aanvraag:

Artikel 5
1. De andere gegevens, bedoeld in artikel 57,
tweede lid, van de wet, zijn:
a. de datum waarop de aanvraag om bouwvergunning is ontvangen;
b. de datum waarop de bouwvergunning is
verleend;
c. het nummer van de bouwvergunning;
d. de plaats van het bouwwerk en de daarop
betrekking hebbende kadastrale gegevens;
e. de aard van de bouwwerkzaamheden;
f. ingeval het bouwwerk wordt gebouwd
krachtens aanneming van werk: de naam en
het adres van de onderneming die het bouwwerk uitvoert;
g. ingeval het bouwwerk bedrijfsmatig in eigen
beheer wordt gebouwd: de naam en het
adres van de ondernemingen die deelnemen
aan het bouwen;
h. ingeval het bouwwerk niet-bedrijfsmatig in
eigen beheer wordt gebouwd: de naam en
het adres van de opdrachtgever, de naam en
het adres van de ondernemingen die deelnemen aan het bouwen alsmede voor welk
onderdeel de desbetreffende onderneming
zorgdraagt;
i. het nummer van de vergunning of ontheffing
van een in de onderdelen f tot en met h
bedoeld bedrijf, zoals opgenomen in het
register, bedoeld in artikel 22a van de
Vestigingswet Bedrijven 1954.
2. Aantekening van de desbetreffende in het
eerste lid bedoelde gegevens vindt plaats
binnen twee dagen na de dag waarop:
a. de aanvraag om bouwvergunning is
ontvangen,
b. de bouwvergunning is verleend of
c. die gegevens zijn ontvangen.
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Artikel 2
1. Een aanvraag om bouwvergunning wordt schriftelijk
ingediend bij burgemeester en wethouders van de
gemeente waarin het bouwwerk of de standplaats
geheel of in hoofdzaak is of zal zijn gelegen.
2. Een aanvraag wordt gedaan op het bij ministeriële
regeling voorgeschreven formulier dat door
burgemeester en wethouders op zijn verzoek aan
de aanvrager ter beschikking wordt gesteld.
3. Het aanvraagformulier en de daarbij ingevolge dit
besluit te verstrekken gegevens en bescheiden
worden ingediend in een door burgemeester en
wethouders te bepalen veelvoud dat ten hoogste
zes bedraagt.

a. om een reguliere bouwvergunning: de
gegevens en bescheiden, bedoeld in de paragrafen 1.1 en 1.2 van hfdst 1 van de bijlage;
b. om een reguliere bouwvergunning die overeenkomstig artikel 56a, eerste lid, van de wet in
twee fasen wordt verleend: bij de aanvraag om
bouwvergunning eerste fase de gegevens en
bescheiden, bedoeld in de paragrafen 1.1 en
1.3.1 van hoofdstuk 1 van de bijlage, en bij de
aanvraag om bouwvergunning tweede fase de
gegevens en bescheiden, bedoeld in de
paragrafen 1.1 en 1.3.2 van hoofdstuk 1 van
de bijlage;
c. om een lichte bouwvergunning: de gegevens en
bescheiden, bedoeld in de paragrafen 1.1 en 1.4
van hoofdstuk 1 van de bijlage.
b. In afwijking van het eerste lid behoeft de
aanvrager de gegevens en bescheiden, bedoeld
in paragraaf 1.5, onderdeel 1, van hoofdstuk 1
van de bijlage, eerst uiterlijk drie weken voor de
aanvang van de desbetreffende bouwwerkzaamheden te verstrekken, en de gegevens
en bescheiden, bedoeld in paragraaf 1.5,
onderdeel 2, van hoofdstuk 1 van de bijlage, eerst
uiterlijk twee dagen voor de aanvang van die
bouwwerkzaamheden. Wanneer de aanvrager
daaraan toepassing geeft, geven burgemeester
en wethouders in de bouwvergunning aan welke
gegevens en bescheiden het betreft.
c. Indien de aard van het bouwplan naar hun oordeel
daartoe aanleiding geeft, kunnen burgemeester
en wethouders, in afwijking van het eerste lid,
bepalen dat de gegevens en bescheiden,
genoemd in paragraaf 1.5, onderdeel 3, van
hoofdstuk 1 van de bijlage, door de aanvrager
eerst uiterlijk drie weken voor de aanvang van de
desbetreffende bouwwerkzaamheden behoeven te
worden verstrekt. In dat geval geven zij in de
bouwvergunning aan welke gegevens en
bescheiden het betreft.
d. De gegevens en bescheiden worden
verstrekt op de wijze als aangegeven in
hoofdstuk 2 van de bijlage.

2.

De hierna aangegeven artikelen omtrent de indieningvereisten vormt een selectie van de belangrijkste
artikelen en bijbehorende bijlagen zoals opgenomen in
het besluit: ‘Indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning’ die betrekking hebben op de welstandstoetsing. Aan eventuele tekstuele of illustratieve fouten
kunnen geen rechten worden ontleend. Tenzij anders
is aangegeven, worden de afstanden loodrecht
en maten buitenwerks (buitenzijde gebouw) gemeten.

3. Wijzigingen van de gegevens, bedoeld in het
eerste lid, worden zo spoedig mogelijk
aangetekend.
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Bijlage behorende bij het Besluit
indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning
1.

Bij een aanvraag om bouwvergunning aan te
leveren gegevens en bescheiden

1.1 Algemene gegevens en bescheiden
a. Naam en correspondentieadres in Nederland van
de aanvrager;
b. Naam en adres van een eventuele gemachtigde,
inclusief een door de aanvrager ondertekende
machtiging;
c. Gegevens van de onderneming die het bouwwerk
uitvoert:
1°. ingeval het bouwwerk wordt gebouwd krachtens
aanneming van werk: de naam en het adres van
de onderneming die het bouwwerk uitvoert;
2°. ingeval het bouwwerk bedrijfsmatig in eigen
beheer wordt gebouwd: de naam en het adres
van de ondernemingen die deelnemen aan het
bouwen;
3°. ingeval het bouwwerk niet-bedrijfsmatig in eigen
beheer wordt gebouwd: de naam en het adres
van de opdrachtgever, de naam en het adres van
de ondernemingen die deelnemen aan het
bouwen alsmede voor welk onderdeel de
desbetreffende onderneming zorgdraagt;
d. Indien het bouwwerk geheel of gedeeltelijk
krachtens aanneming van werk door een of
meerdere ondernemingen wordt uitgevoerd: een
door de desbetreffende Kamer van Koophandel en
Fabrieken gewaarmerkte kopie van de over die
onderneming of ondernemingen in het register,
bedoeld in artikel 22a van de Vestigingswet
Bedrijven 1954, opgenomen gegevens;
e. Aard van de bouwwerkzaamheden;
f. Lokale en kadastrale aanduiding van de plaats van
het bouwwerk;
g. Een opgave van de aannemingssom - als bedoeld
in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van
werken (UAV 1989) - van het uit te voeren werk dan
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wel, voorzover deze ontbreekt, een raming van
de bouwkosten als bedoeld in het normblad
NEN 2631;
h. Indien van toepassing: kwaliteitsverklaringen als
bedoeld in paragraaf 1.4 van het Bouwbesluit
2003 en gegevens en bescheiden waarmee de
gelijkwaardigheid, bedoeld in paragraaf 1.3 van
het Bouwbesluit 2003, wordt aangetoond;
i. Langs elektronische weg ingediende gegevens
en bescheiden moeten vergezeld zijn van een
schriftelijke, ondertekende verklaring van de
aanvrager met daarin:
1. de naam van elk van de bestanden;
2. een beschrijving van de inhoud van elk van de
bestanden;
3. aanduiding van de gebruikte bestandtypen
(formats);
4. het aantal bytes geheugenruimte dat ieder
bestand beslaat;
5. de datum van elk van de bestanden.

1.2

Gegevens en bescheiden bij een
aanvraag om reguliere bouwvergunning

1.2.1 Gegevens en bescheiden ten behoeve van
toetsing aan bestemmingsplan en aan
stedenbouwkundige voorschriften
bouwverordening
a. Plattegronden van alle verdiepingen en een
doorsnedetekening voor de nieuwe situatie en,
indien van toepassing, de bestaande situatie;
b. Aanduiding bestemming of bestemmingen van
op de aanvraag betrekking hebbende ruimten en
gebouwen, alsmede de totale oppervlakte per
bestemming;
c. Het beoogde en, indien van toepassing, het
huidige gebruik van het bouwwerk en de bijbehorende terreinen waarop de aanvraag
betrekking heeft;
d. Opgave bruto-inhoud in m3 en brutovloeroppervlakte in m! van het (deel van het)
bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;
e. Afmetingen perceel en bebouwd oppervlak,
alsmede situering van het bouwwerk ten
opzichte van de perceelsgrenzen;
f. Hoogte van het bouwwerk ten opzichte van het
straatpeil en het aantal bouwlagen;
g. De inrichting van parkeervoorzieningen op het
eigen terrein;
h. Gegevens en bescheiden welke samenhangen
met een uit te brengen advies van de Agrarische
Adviescommissie in geval van een aanvraag om
bouwvergunning voor een bouwwerk in een
gebied met een agrarische bestemming;
i. Gegevens en bescheiden welke samenhangen
met een eventueel benodigde toetsing aan een
gemeentelijke leefmilieuverordening.

1.2.4 Gegevens en bescheiden ten behoeve van
toetsing aan overige voorschriften van het
Bouwbesluit 2003
Gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat het bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen in relatie tot:
a. De EPC, thermische eigenschappen van de
toegepaste uitwendige scheidingsconstructie en
de beperking van de luchtdoorlatendheid,
bedoeld in hoofdstuk 5 van het Bouwbesluit 2003;
b. De karakteristieke geluidwering van de uitwendige
scheidingsconstructie, de geluidsabsorptie van
gemeenschappelijke verkeersruimten, gangen en
trappenhuizen ingeval het bouwwerk een woonfunctie heeft en de nagalmtijd van verblijfsruimten
ingeval het bouwwerk een onderwijsfunctie heeft;

u. De detaillering van trappen, hellingbanen en
vloerafscheidingen (inclusief hekwerken);
v. De aanduiding van de opstelplaats aanrecht,
kooktoestel, stooktoestellen en warmwatertoestellen
w. De aanduiding bad- en toiletruimte, meterruimte en liften en liftschachten;
x. De aanduiding vloerpeilen ten opzichte van
het aansluitende terrein
y. De draairichting van beweegbare
constructieonderdelen.
1.2.5. Gegevens en bescheiden ten behoeve
van toetsing aan overige voorschriften
bouwverordening
a. Bouwveiligheidsplan en toegankelijkheid van
de bouwplaats;
b. Gegevens betreffende de aard en plaats van
brandveiligheidinstallaties alsmede van de
vluchtwegaanduiding;
c. Een tekening van de inrichting van het bij het
bouwwerk behorende terrein met daarop
aangegeven de voorzieningen voor de
bereikbaarheid en de plaats van bluswatervoorzieningen en opstelplaatsen van brandweervoertuigen.

1.2.6 Gegevens en bescheiden ten behoeve
van toetsing aan de Woningwet
a. Een afschrift van de vergunning dan wel een
bewijs van aanvraag van een vergunning
krachtens artikel 8.1, eerste lid, van de Wet
milieubeheer of artikel 15, onderdeel b, van
de Kernenergiewet (Woningwet artikel 52,
eerste lid);
b. Een afschrift van de vergunning dan wel een
bewijs van aanvraag van een vergunning in
het kader van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen, artikel 6, eerste lid, onderdeel a
(Woningwet artikel 53);

Algemene Maatregel van Bestuur
Besluit indieningvereisten aanvraag bouwvergunning

1.2.3 Gegevens en bescheiden ten behoeve van
toetsing aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2003 met betrekking tot constructieve
veiligheid
Gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat het bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen in relatie tot:
a. Belastingen en belastingcombinaties (sterkte,
stijfheid en stabiliteit) van alle (te wijzigen)
constructieve delen van het bouwwerk alsmede
van het bouwwerk zelf;
b. De uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en onderdelen van de bouwconstructie.

c. De daglichttoetreding;
d. De ventilatievoorzieningen van ruimten, voorzieningen betreffende de afvoer van verbrandingsgassen en aanvoer van verbrandingslucht;
e. De brandveiligheid en rookproductie van
toegepaste materialen;
f. De brand- en rookcompartimentering;
g. De vluchtroutes alsmede de aard en plaats van
brandveiligheidsvoorzieningen;
h. De noodstroomvoorziening en –verlichting;
i. De wateropname van toegepaste materialen van
vloer, wand en plafond in sanitaire ruimten;
j. De lucht- en waterdichtheid en vochtwerende
voorzieningen van inwendige en uitwendige
scheidingsconstructies;
k. Het leidingplan en aansluitpunten van riolering
en hemelwaterafvoeren;
l. Het leidingplan en aansluitpunten van gas-,
elektra- en waterleiding;
m. Aansluitpunten van drinkwater- en warmwatervoorziening;
n. De inbraakwerendheid, bedoeld in afdeling 2.25
van het Bouwbesluit 2003, van bereikbare
gevelelementen;
o. Het weren van ratten en muizen;
p. Aanduiding gebruiksfunctie, afmetingen en
bezettingsgraad van alle ruimten inclusief totaal
oppervlakken per gebruiksfunctie;
q. Indien het bouwwerk een woongebouw betreft:
de ruimte waar de huishoudelijke afvalstoffen,
bedoeld in afdeling 4.10 van het Bouwbesluit
2003, worden opgeslagen;
r. Indien het bouwwerk een utiliteitsgebouw betreft:
de ruimte waar gewerkt wordt met brandbare,
brandbevorderende, bij brand gevaar opleverende
of voor de gezondheid gevaarlijke stoffen als
genoemd in de Regeling Bouwbesluit 2003, of
waar deze stoffen worden opgeslagen
s. Indien het bouwwerk een utiliteitsgebouw betreft:
de stallingsruimte voor fietsen.
t. De integrale toegankelijkheid van het bouwwerk
en in het bouwwerk gelegen ruimten

2.

1.2.2 Gegevens en bescheiden ten behoeve van
toetsing aan welstandscriteria
a. Tekeningen van alle gevels van het bouwwerk,
inclusief de gevels van belendende bebouwing;
b. Detailtekeningen van gezichtsbepalende delen
van het bouwwerk;
c. Foto’s van de bestaande situatie en de
omliggende bebouwing;
d. Opgave materiaal- en kleurgebruik van toe te
passen bouwmaterialen (uitwendige scheidingsconstructie).
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c. Een afschrift van de vergunning dan wel een
bewijs van aanvraag van een vergunning
inzake de Monumentenwet 1988 of een
provinciale of gemeentelijke monumentenverordening (Woningwet artikel 44, eerste
lid, onderdeel e);
d. Een afschrift van de vergunning dan wel een
bewijs van aanvraag van een sloopvergunning
(Woningwet artikel 8, tweede lid, onderdeel
d; artikel 44, eerste lid, onderdeel b);
e. Een onderzoeksrapport betreffende de bodemgesteldheid (Woningwet artikel 8, tweede lid,
onderdeel c; artikel 44, eerste lid, onderdeel b),
tenzij:
1. daarvoor door burgemeester en wethouders
ontheffing is of kan worden verleend in het geval
reeds voldoende gegevens met betrekking
tot de bodemgesteldheid aanwezig zijn;
2. het bouwen betrekking heeft op bouwwerken,
waarin niet voortdurend of nagenoeg voortdurend
mensen zullen verblijven (Woningwet, artikel 8,
derde lid);
3. het desbetreffende bouwwerk de grond niet
raakt of het bestaande, niet wederrechtelijke
gebruik wordt gehandhaafd (Woningwet,
artikel 8, derde lid); f. Eventuele extra gegevens
en bescheiden welke samenhangen met
experimentele bouw als bedoeld in artikel 7 en
7a van de Woningwet;
g. Gegevens en bescheiden samenhangend met een
eventueel benodigde vrijstelling van voorschriften
van het bestemmingsplan.
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1.3

Gegevens en bescheiden bij een
aanvraag om reguliere bouwvergunning,
die in twee fasen wordt verleend

1.3.1 Gegevens en bescheiden bij aanvraag om
reguliere bouwvergunning, eerste fase
a. De gegevens en bescheiden, genoemd in
paragraaf 1.2.1;
b. De gegevens en bescheiden, genoemd in
paragraaf 1.2.2;
c. De gegevens en bescheiden, genoemd in
paragraaf 1.2.6, onderdelen c en g.

1.3.2 Gegevens en bescheiden bij aanvraag om
reguliere bouwvergunning, tweede fase
De gegevens en bescheiden, genoemd in paragraaf
1.2., met uitzondering van de ten behoeve van de
bouwvergunning eerste fase aangeleverde
gegevens.

1.4

Gegevens en bescheiden bij een
aanvraag om lichte bouwvergunning

a. De gegevens en bescheiden, genoemd in
paragraaf 1.2.1;
b. De gegevens en bescheiden, genoemd in
paragraaf 1.2.2;
c. De gegevens en bescheiden, genoemd in
paragraaf 1.2.3;
d. De gegevens en bescheiden, genoemd in
paragraaf 1.2.6, onderdelen a tot en met
c, f en g.

1.5

Op een later tijdstip aan te leveren
gegevens en bescheiden
1a.Gegevens en bescheiden met betrekking tot
belastingen en belastingcombinaties
(sterkte, stijfheid en stabiliteit) van alle (te
wijzigen) constructieve delen van het
bouwwerk alsmede van het bouwwerk zelf,
voorzover het niet de hoofdlijn van de
constructie dan wel het constructieprincipe
betreft;
b. Gegevens en bescheiden met betrekking tot
de details van de in of ten behoeve van het
bouwwerk toegepaste installaties, voorzover
het niet de gegevens met betrekking tot de
hoofdlijn dan wel het principe van de
toegepaste installaties betreft.
2. Naam en adres van degene(n) die verantwoordelijk is (zijn) voor de uitvoering van de
bouwwerkzaamheden, inclusief een gewaarmerkte kopie van de inschrijving bij de Kamer
van Koophandel en Fabrieken (paragraaf 1.1,
onderdelen c en d);
3. Gegevens en bescheiden als genoemd in de
paragrafen 1.2.2, 1.2.4 en 1.2.5 van de bijlage,
voorzover het niet de hoofdlijn van de
constructieve veiligheid en brandveiligheid
betreft.

2.2 Eisen aan tekeningen
Algemeen
Alle tekeningen moeten voorzien zijn van een
duidelijke maatvoering.
Schaal van tekeningen (maximaal toe te passen
schalen)
1. Situatietekeningen: 1:1000
2. Geveltekeningen, plattegronden en doorsneden:
a. Bouwwerken kleiner dan 10.000 m! brutovloeroppervlakte: 1:100
b. Bouwwerken groter dan 10.000 m! brutovloeroppervlakte: 1:200
3. Detailtekeningen: 1:5 of 1:10 of 1:20
Materiaalaanduidingen op bouwkundige tekeningen
- Conform NEN 47 Maatvoering, maatinschrijving,
lijnsoorten, arceringen, aanzichten en doorsneden
op bouwkundige tekeningen
- Conform NEN 2302
Tekeningen van betonconstructie
- Conform NEN 3870
Formaat van de tekeningen
- Minimaal A4, conform NEN-ISO 216
- Tekeningen moeten gevouwen zijn volgens NEN
379

Plattegrondtekeningen
Van elke bouwlaag moet een plattegrond getekend
zijn (een horizontale doorsnede 1200 mm boven
vloerniveau), waarop (voorzover van toepassing
op de aanvraag) is aangegeven:
- Uitwendige en inwendige scheidingsconstructies
(inclusief materiaalaanduiding);
- Peilmaten van de vloer;
- Trappen, hellingbanen en (brandweer)liften;
- Binnen- en buitenkozijnen;
- Kokers, schachten, kanalen en schoorstenen;
- Opstelplaats van kooktoestel, verwarming en
warmwatervoorziening;
- Alle, door middel van arcering aangegeven,
oppervlakken die een directe relatie hebben met
de berekening en behoren tot:
o Gebruiksfunctie van het gebouw(deel);
o Gebruiksoppervlakte;
o Verwarmde en onverwarmde zones volgens
NEN 5128/2916;
o Verblijfsgebied en -ruimte;
o Verkeersruimte;
o Toilet, meterruimte, stallingsruimte en
opslagruimte;
o (Integrale) toegankelijkheidssector.

Doorsnede tekening
Ten behoeve van de beoordeling van de bruikbaarheid, de gebruiksoppervlakte (GO) en het
verblijfsgebied moeten de relevante doorsneden,
inclusief 1500 – 2400 – 2600 mm hoogtelijn en
voorzien van maatvoering, getekend zijn.
Geveltekeningen
Alle aanzichten in loodrechte verticale projectie.
Alle dichte delen en kozijnen die een directe
koppeling met de berekeningen hebben moeten
als zodanig traceerbaar zijn in berekening,
rapportage of renvooi.
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2.1 Algemeen
De gegevens en bescheiden moeten in een zodanige
vorm worden aangeleverd dat een goede en effectieve
beoordeling door de gemeente mogelijk is. Alle
tekeningen, berekeningen en andere rapportages
moeten door de respectieve opstellers van de
adviezen ondertekend dan wel gewaarmerkt zijn.

Kadastrale aanduiding / ligging van het bouwwerk
Het kaartmateriaal dat is gebruikt voor het weergeven
van de kadastrale aanduiding en/of ligging van het
bouwwerk moet van voldoende kwaliteit zijn.
Aan deze eis wordt in ieder geval voldaan indien
gebruik gemaakt wordt van:
- Grootschalige basiskaart Nederland;
- Kadastrale kaarten;
- Stafkaarten van Defensie.
Uit het kaartmateriaal moet de oriëntatie van het
bouwwerk blijken (noordpijl).

2.

2 Wijze van aanleveren van de
gegevens en bescheiden
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2.3 Eisen aan berekeningen
Algemeen
- Naam en versie van de gebruikte rekenprogramma’s;
- Invoergegevens en handberekeningen op doorlopend genummerde bladen;
- Indien van toepassing: de herkomst van basis- of
invoergegevens.
Eisen aan gegevens en resultaten met betrekking tot
statische berekeningen, geluidwering, waterdichtheid,
temperatuurfactor, ventilatie, daglichttoetreding,
energieprestatie, brandveiligheid, thermische isolatie,
luchtdoorlatendheid, etc.
- Symbolen en afkortingen weergegeven conform de
voor de verschillende berekeningen geldende NENnormen. Indien de toegepaste rekenprogramma’s
afwijkende symbolen en/of afkortingen gebruiken,
moeten deze separaat worden toegelicht;
- Numerieke gegevens weergegeven in SI-eenheden.
Eisen aan toegepaste rekensoftware
De volgende informatie betreffende de toegepaste
rekensoftware moet uit de gegevens en bescheiden bij
de aanvraag om bouwvergunning blijken:
- Beschrijving toegepaste rekensoftware;
- Beschrijving rekenmethode;
- Beschrijving toepassingsgebied;
- Aanduiding betekenis gepresenteerde waarden;
- Aanduiding nauwkeurigheid resultaten;
- Beschrijving gekozen assenstelsel;
- Verklaring gebruikte symbolen en grootheden.
Eisen aan constructieve berekeningen
- Schematisering onder toepassing van de van
toepassing zijnde NEN-norm(en), inclusief te
hanteren belastingschema’s;
- Toerekening materiaaleigenschappen conform van
toepassing zijnde NEN-norm(en);
- Doorsnedegrootheden moeten per constructie
onderdeel gemotiveerd (=berekend) zijn;
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-

Verantwoording eigenschappen ondersteuningen;
Berekeningsresultaten per belastingschema
uitwerken volgens van toepassing zijnde NENnorm(en);
Maatgevende waarden aangeven.

Eisen aan berekening geluidwering
Berekeningen betreffende geluidsniveau van
installaties, geluidwerende voorzieningen, geluidsabsorptie van gemeenschappelijke verkeersruimten,
gangen en trappenhuizen in woongebouwen en
berekeningen van de nagalmtijd in verblijfsruimten
van onderwijsgebouwen en sportlokalen behorende
bij een onderwijsfunctie als bedoeld in artikel 1.1,
derde lid, van het Bouwbesluit 2003, contact- en
luchtgeluidsisolatie tussen ruimten en van de
uitwendige scheidingsconstructie.
Eisen aan berekening mechanische ventilatie
- Strangenschema’s met diameters en lengten;
- Gegevens over drukverlies;
- Merk en type toe te passen installatie.
Eisen aan berekeningen thermische isolatie /
energieprestatie
- Totale oppervlak kozijnen, ramen, deuren, dichte
delen en daarmee gelijk te stellen constructiedelen
- Oppervlak van iedere toegepaste glassoort en de
thermische eigenschappen hiervan
- Tekening waarop gehanteerde woningen voor de
EPC berekening mee gelijk te stellen
constructiedelen;
- EPC begrenzing woningen of woongebouw (door
middel van arcering op plattegrondtekening);
- Gebouwfunctie en energiesectoren (op tekening
voor niet tot bewoning bestemde gebouwen,
gearceerd);
- Invoergegevens EPC berekening (bouwfysische
eigenschappen bouwwerk, installaties en
gehanteerd rekenprogramma).

Eisen aan digitale indiening van gegevens en
bescheiden
1. Algemene gegevens, rapportages en
berekeningen dienen aangeleverd te worden in
PDF-, HTML- of een gelijkwaardig formaat.
2. Tekeningen dienen aangeleverd te worden in
DXF-, TSA-, CCD of een gelijkwaardig formaat.
3. Indien gebruik is gemaakt van een systematiek, waarbij de tekeningen onlosmakelijk
verbonden zijn met de berekeningen, dienen de
gegevens aangeleverd te worden in TSA- , CCD
of een gelijkwaardig formaat.
4. De digitale bestanden worden ingediend op een
opslagmedium dat slechts bruikbaar is voor het
alleen lezen van die bestanden, zogenoemde
“read-only”-bestanden. Indien de bestanden
elektronisch worden verzonden (e-mail) dienen
deze als “read-only” (alleen lezen) te zijn
gekenmerkt.
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3. Stappenplan voor
bouwaanvragen in hoofdlijnen
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Stappenplan voor bouwaanvragen in hoofdlijnen
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deelgebied 4

Kortland

deelgebied 5

Langeland
deelgebied 6

Lansingh Zuid
deelgebied 7

Stormpolder
deelgebied 8

Krimpenerbos
deelgebied 9

Centrum

Sinds 1 januari 2003 is de woningwet gewijzigd. Eén
van de wetswijzigingen is de verplichting voor de
gemeenteraad om het welstandsbeleid vast te stellen.
Zonder dit beleid is er na 1 juli 2004 voor het college
van burgemeester en wethouders geen rechtsgrond
meer om een bouwplan in het kader van het
welstandstoezicht te toetsen.
Welstand werd ooit ingesteld om te voorkomen dat
bouwwerken de omgeving zouden ontsieren en
daarmee ook afbreuk zouden kunnen doen aan de
waarde van hun omgeving. Nog steeds wordt bij
bouwaanvragen door welstandskundigen beoordeeld
of een bouwplan voldoet aan "redelijke eisen van
welstand, zowel op zichzelf als in verband met de
omgeving" en wordt daarover geadviseerd aan ons
college. Burgers, ondernemers en ontwerpers hebben,
en krijgen nu ook wettelijk, recht op duidelijkheid over
de in een gebied gehanteerde welstandscriteria.
Doordat de gemeenteraad voortaan de inhoudelijke
kaders voor het welstandstoezicht aangeeft ontstaat
meer rechtszekerheid en is democratische controle
mogelijk. Daartoe is deze, uit drie delen bestaande,
welstandsnota Krimpen aan den IJssel opgesteld.
Welstandstoezicht wordt uitgevoerd in het
spanningsveld tussen individuele vrijheid en
gemeenschapsbelang. Gebouwen en bouwwerken zijn
een gebruiksgoed, een uiting en een investering voor
de eigenaar, maar vormen met de openbare ruimte de
leefomgeving voor de huidige en toekomstige
bewoners en bezoekers van Krimpen aan den IJssel.
Dat betekent dat de verschijningsvorm van een
bouwwerk geen zaak is van de eigenaar alleen; elke
voorbijganger wordt ermee geconfronteerd, of hij wil of
niet.

Dit is een aanknopingspunt voor het toekomstige
welstandsbeleid in onze gemeente: hoe
waardevoller of bepalender een gebouw of locatie
is voor het karakter en het aanzien van onze
gemeente, hoe strikter ook het welstandstoezicht
zal moeten zijn om aanwezige kwaliteiten te
behouden en zo mogelijk te versterken. Het
welstandstoezicht doet daarbij uitspraken over de
vorm en de materialisering van een bouwplan en
niet over de omvang daarvan, dat laatste is in een
bestemmingsplan bepaald.
In de structuurvisie "Ruimte voor ontwikkeling"
wordt bij het thema wonend Krimpen deze
welstandsnota aangekondigd als instrument om de
vijf kenmerkende milieus in onze gemeente te
behouden en te versterken: wonen in de
dijkzones, wonen aan de rivieren, wonen in
historisch Krimpen, wonen in het groen en aan het
water en wonen in het centrum. Bij de
gebiedsgerichte welstandscriteria in deel B van
deze nota wordt deze indeling gevolgd en
uitgewerkt en is het bedrijfsterrein Stormpolder
toegevoed. Daarbij moet bedacht worden dat de
nota bedoeld is voor het beheer van bestaand
stedelijkgebied. In gebieden waarin grote
veranderingen zullen plaatsvinden, zoals in het
centrum, zullen als onderdeel van de
planontwikkeling nieuwe criteria vastgesteld
worden. Zo bepaald de dynamiek van de
ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente mede
het karakter van deze nota, die jaarlijks
geëvalueerd en geactualiseerd zal worden.
Wethouder B. van Veen
(Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Molukse
aangelegenheden, Privaatrechtelijke
aangelegenheden, Sport en Recreatie)
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inhoudsopgave

7

hoofdstuk 5

algemene aspecten van
welstandstoetsing
De algemene welstandsaspecten richten zich op de
zeggingskracht en het vakmanschap van het
architectonisch ontwerp en zijn terug te voeren op vrij
universele kwaliteitsprincipes. De algemene
welstandsaspecten liggen (haast onzichtbaar) ten
grondslag aan elke planbeoordeling.
De algemene criteria bestaan uit een uiteenzetting van
algemene architectonische begrippen en aspecten
waarmee kwaliteit (of het gebrek aan kwaliteit) kan
worden omschreven. De algemene architectonische
begrippen komen voort uit de notitie die de toenmalige
rijksbouwmeester, Prof. ir. Tj. Dijkstra, in 1985 heeft
uitgebracht onder de titel “Architectonische kwaliteit,
een notitie over architectuurbeleid”. Ze vormen het
begrippenkader en zijn als het ware het gereedschap
van de welstandscommissie bij de argumentatie van
het welstandsadvies.
In bijzondere situaties wanneer de gebiedsgerichte en

de objectgerichte welstandscriteria ontoereikend zijn,
kan het nodig zijn expliciet terug te grijpen op de
algemene welstandsaspecten. Dit kan bijvoorbeeld het
geval zijn wanneer een bouwplan slaafs de gebiedsgerichte beschrijvingen en gebiedsgerichte welstandscriteria volgt zonder daar enige inspiratie aan te
ontlenen. Een dergelijk bouwplan voegt weinig toe aan
die omgeving. Het is alleen meer van hetzelfde en het
bouwwerk zelf blijft zo onder de maat dat het zijn
omgeving negatief zal beïnvloeden.
Ook wanneer een bouwplan afwijkt van de bestaande of
toekomstige omgeving maar door bijzondere
schoonheid wél aan redelijke eisen van welstand
voldoet, kan worden teruggegrepen op de algemene
welstands-aspecten. De welstandscommissie kan
burgemeester en wethouders in zo’n geval gemotiveerd
en schriftelijk adviseren af te wijken van de
gebiedsgerichte en objectgerichte welstandscriteria. In
praktijk betekent dit dat het betreffende plan alleen op
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5.2. Algemene aspecten van welstand
grond van de algemene welstandsaspecten 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.

5.2.1. Relatie tussen vorm, gebruik en constructie
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van
welstand mag worden verwacht dat de verschijningsvorm 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.
Een bouwwerk wordt primair gemaakt om te worden
gebruikt. Hoewel het welstandstoezicht slechts is
gericht op de uiterlijke verschijningsvorm, kan de vorm
van het bouwwerk niet los worden gedacht van de
eisen vanuit het gebruik en de mogelijkheden die
materialen en technieken bieden om een doelmatige
constructie te maken. Gebruik en constructie staan aan
de wieg van iedere vorm. Daarmee is nog niet gezegd
dat de vorm altijd ondergeschikt is aan het gebruik of
de constructie.
Ook wanneer andere aspecten dan gebruik en
constructie de vorm tijdens het ontwerpproces gaan
domineren, mag worden verwacht dat de uiteindelijke
verschijningsvorm een begrijpelijke relatie houdt met
zijn oorsprong. Daarmee is tegelijk gezegd dat de
verschijningsvorm méér is dan een rechtstreekse
optelsom van gebruik en constructie. Er zijn daarnaast
andere factoren die hun invloed kunnen hebben zoals
de omgeving en de associatieve betekenis van de vorm
in de sociaal-culturele context. Maar als de vorm in
tegenspraak is met het gebruik en de constructie dan
verliest zij daarmee aan begrijpelijkheid en integriteit.

Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van
welstand mag worden verwacht dat het een positieve
bijdrage levert aan de kwaliteit van de openbare
(stedelijke of landschappelijke) ruimte. Daarbij worden
hogere eisen gesteld naarmate de openbare
betekenis van het bouwwerk of van de omgeving
groter is.
Bij het oprichten van een gebouw is sprake van het
afzonderen en in bezit nemen van een deel van de
algemene ruimte voor particulier gebruik. Gevels en
volumes vormen zowel de externe begrenzing van de
gebouwen als ook de wanden van de openbare ruimte
die zij gezamenlijk bepalen.
Het gebouw is een particulier object in een openbare
context, het bestaansrecht van het gebouw ligt niet in
het eigen functioneren alleen maar ook in de
betekenis die het gebouw heeft in zijn stedelijke of
landschappelijke omgeving. Ook van een gebouw dat
contrasteert met zijn omgeving mag worden verwacht
dat het zorgvuldig is ontworpen en de omgeving niet
ontkent. Waar het om gaat is dat het gebouw een
positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de
omgeving en de te verwachten ontwikkeling daarvan.
Over de wijze waarop dat bij voorkeur zou moeten
gebeuren kunnen de gebiedsgerichte
welstandscriteria duidelijkheid verschaffen.
Het vorenstaande geldt zeker in de directe omgeving
van Rijks- of Gemeentelijke Monumenten of in een
Beschermd Stads- of Dorpsgezicht.

5.2.3. Betekenissen van vormen in de sociaalculturele context
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen
van welstand mag worden verwacht dat verwijzingen
en associaties zorgvuldig worden gebruikt en
uitgewerkt, zodat er concepten en vormen ontstaan
die bruikbaar zijn in de bestaande maatschappelijke
realiteit.
Voor vormgeving gelden in iedere cultuur bepaalde
regels, net zoals een taal zijn eigen grammaticale
regels heeft om zinnen en teksten te maken. Die
regels zijn geen wetten en moeten ter discussie
kunnen staan. Maar als ze worden verhaspeld of
ongeïnspireerd gebruikt, wordt een tekst verwarrend of
saai. Precies zo wordt een bouwwerk verwarrend of
saai als de regels van de architectonische vormgeving
niet bewust worden gehanteerd. Als vormen
regelmatig in een bepaald verband zijn waargenomen
krijgen zij een zelfstandige betekenis en roepen zij, los
van gebruik en constructie, bepaalde associaties op.
Pilasters in classicistische gevels verwijzen naar
zuilenstructuren van tempels, transparante gevels van
glas en metaal roepen associaties op met techniek en
vooruitgang.
In iedere bouwstijl wordt gebruik gemaakt van
verwijzingen en associaties naar wat eerder of elders
reeds aanwezig was of naar wat in de toekomst wordt
verwacht. De kracht of de kwaliteit van een bouwwerk
ligt echter vooral in de wijze waarop die verwijzingen
en associaties worden verwerkt en geïnterpreteerd
binnen het kader van de actuele culturele
ontwikkelingen, zodat concepten en vormen ontstaan
die bruikbaar zijn in de bestaande maatschappelijke
realiteit.
Zorgvuldig gebruik van verwijzingen en associaties
betekent onder meer dat er een bouwwerk ontstaat dat
integer is naar zijn tijd doordat het op grond van zijn
uiterlijk in de tijd kan worden geplaatst waarin het werd
gebouwd of verbouwd. Bij restauraties is sprake van
herstel van elementen uit het verleden, maar bij
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nieuw- of verbouw in bestaande (monumentale)
omgeving betekent dit dat duidelijk moet zijn wat
authentiek is en wat nieuw is toegevoegd. Een
ontwerp kan worden geïnspireerd door een bepaalde
tijdsperiode, maar dat is iets anders dan het imiteren
van stijlen, vormen en detailleringen uit het verleden.
Associatieve betekenissen zijn van groot belang om
een omgeving te ‘begrijpen’ als beeld van de tijd
waarin zij is ontstaan, als verhaal van de
geschiedenis, als representant van een stijl. Daarom
is het zo belangrijk om ook bij nieuwe bouwplannen
zorgvuldig met stijlvormen om te gaan, zij vormen
immers de geschiedenis van de toekomst.

5.2.4. Evenwicht tussen helderheid en complexiteit
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen
van welstand mag worden verwacht dat er
structuur is aangebracht in het beeld, zonder dat
de aantrekkingskracht door simpelheid verloren
gaat.
Een belangrijke eis die aan een ontwerp voor een
gebouw mag worden gesteld is dat er structuur wordt
aangebracht in het beeld. Een heldere structuur biedt
houvast voor de waarneming en is bepalend voor het
beeld dat men vasthoudt van een gebouw. Symmetrie,
ritme, herkenbare maatreeksen en materialen maken
het voor de gemiddelde waarnemer mogelijk de grote
hoeveelheid visuele informatie die de gebouwde
omgeving geeft, te reduceren tot een bevattelijk beeld.
Het streven naar helderheid mag echter niet ontaarden
in simpelheid. Een bouwwerk moet de waarnemer
blijven prikkelen en intrigeren en zijn geheimen niet
direct prijsgeven. Er mag best een beheerst beroep op
de creativiteit van de voorbijganger worden gedaan.
Van oudsher worden daarom helderheid en complexiteit als complementaire begrippen ingebracht bij het
ontwerpen van bouwwerken.
Complexiteit in de architectonische compositie ontstaat
vanuit de stedenbouwkundige eisen en het programma
van eisen voor het bouwwerk. Bij een gebouwde
omgeving met een hoge belevingswaarde zijn
helderheid en complexiteit tegelijk aanwezig in
evenwichtige en spanningsvolle relatie.

5.2.6. Materiaal, textuur, kleur en licht

Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van
welstand mag worden verwacht dat het een
samenhangend stelsel van maatverhoudingen heeft
dat beheerst wordt toegepast in ruimtes, volumes en
vlakverdelingen.

Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen
van welstand mag worden verwacht dat materiaal,
textuur, kleur en licht het karakter van het bouwwerk
zelf ondersteunen en de ruimtelijke samenhang met
de omgeving of de te verwachten ontwikkeling
daarvan duidelijk maken.

leder bouwwerk heeft een schaal die voortkomt uit de
grootte of de betekenis van de betreffende
bouwopgave. Grote bouwwerken kunnen uiteraard
binnen hun eigen grenzen geleed zijn maar worden
onherkenbaar en ongeloofwaardig als ze er uitzien
alsof ze bestaan uit een verzameling losstaande kleine
bouwwerken.
De maatverhoudingen van een bouwwerk zijn van
groot belang voor de belevingswaarde ervan, maar
vormen tegelijk één van de meest ongrijpbare
aspecten bij het beoordelen van ontwerpen. De
waarnemer ervaart bewust of onbewust de
maatverhoudingen van een bouwwerk, maar wáárom
de maatverhoudingen van een bepaalde ruimte
aangenamer, evenwichtiger of spannender zijn dan die
van een andere, valt nauwelijks vast te stellen.
Duidelijk is dat de kracht van een compositie groter is
naarmate de maatverhoudingen een sterkere
samenhang en hiërarchie vertonen. Mits bewust
toegepast kunnen ook spanning en contrast daarin
hun werking hebben.
De afmetingen en verhoudingen van gevelelementen
vormen tezamen de compositie van het gevelvlak.
Hellende daken vormen een belangrijk element in de
totale compositie. Als toegevoegde elementen (zoals
een dakkapel, een aanbouw of een zonnecollector) te
dominant zijn ten opzichte van de hoofdmassa en/ of
de vlakverdeling, verstoren zij het beeld niet alleen
van het object zelf maar ook van de omgeving waarin
dat is geplaatst.

Door middel van materialen, kleuren en lichttoetreding
krijgt een bouwwerk uiteindelijk zijn visuele en tactiele
kracht: het wordt zichtbaar en voelbaar. De keuze van
materialen en kleuren is tegenwoordig niet meer
beperkt tot wat lokaal aan materiaal en ambachtelijke
kennis voorhanden is. Die keuzevrijheid maakt de
keuze moeilijker en het risico van een
onsamenhangend beeld groot. Als materialen en
kleuren teveel los staan van het ontwerp en daarin
geen ondersteunende functie hebben maar slechts
worden gekozen op grond van decoratieve werking,
wordt de betekenis ervan toevallig en kan de
materiaal- en kleurkeuze afbreuk doen aan de
zeggingskracht van het bouwwerk. Dit is bijvoorbeeld
het geval wanneer het gebruik van materialen en
kleuren geen ondersteuning geeft aan de
architectonische vormgeving of wanneer het gebruik
van materialen en kleuren een juiste interpretatie van
de aard en de ontstaansperiode van het bouwwerk in
de weg staat.
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hoofdstuk 6

opzet gebiedsgerichte criteria
Karakteristiek Krimpen aan den IJssel

Relatie met de ondergrond
Het ruimtelijk karakter van Krimpen aan den IJssel
wordt bepaald door de samenkomst van de
Hollandsche IJssel en de Nieuwe Maas en de
verbindende Sliksloot, die de Stormpolder en de West
Krimpenerwaard begrenzen. Het landschap van de
Krimpenerwaard wordt gekenmerkt door een ordening
evenwijdig aan deze rivieren en de dijken daar langs
en de slagenverkaveling daar dwars op in de lager
gelegen veenweidepolders. De intensievere vormen
van ruimtegebruik waren gekoppeld aan de rivieren en
de dijken, buitendijks bedrijven en binnendijks
boerderijen, de extensievere vormen van
ruimtegebruik aan de achterkanten van de kavels met
hooiland en bosjes. Het landschap werd bepaald door
het open veenweide gebied doorsneden door sloten,
weteringen, tiendwegen en kades en de verdichte
rand gevormd door dijken met begroeiing en
bebouwing. In de wijken Kortland en Langeland, de

beide polders waaruit de oorspronkelijke gemeente
Krimpen aan den IJssel bestond, is deze ordening nog
beeldbepalend en zijn veel elementen van dit
oorspronkelijk agrarische landschap terug te vinden
als watergangen, groengebieden en
(langzaamverkeers-) routes. De rivieren en de dijken
met veelal historische bebouwing zijn ook nu bepalend
voor de identiteit van de gemeente. De Stormpolder is
inmiddels grotendeels opgehoogd, hier zijn de dijken
nog herkenbaar maar is de polder en een groot deel
van de oorspronkelijke dijkbebouwing verdwenen.
Unieke randen (zie kaart dijken en veenweiden)
Eeuwen lang heeft die oorspronkelijke ordening stand
gehouden, buitendijks op de zellingen langs de rivieren
de bedrijven, scheepswerven (de tot voor kort in bedrijf
zijnde werf van Duijvendijk is een van de oudste van
Nederland), steenbakkerijen (waar de kleine gele
ijsselsteen werd gebakken) zand- en grinthandels,
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graanmolens, een enkele zalmvisser en
burgerwoningen bij de pontverbindingen over de
IJssel. Binnendijks de monumentale boerderijen van
veeboeren en bescheiden arbeiderswoningen, de
trotse woningen van de notabelen, de poldergemalen
en de kerk.
Veel herinnert nog aan dit verleden maar veel is ook
verloren gegaan. Historische bebouwing is gesloopt
en "gemoderniseerd", gehalveerd of onherkenbaar
vergroot, het dijklint is verder verdicht en daarbij is
niet altijd voldoende aandacht geweest voor het
karakter en de ruimtelijke structuur van de unieke
randen van de gemeente.
Geordende buurten met laagbouw in het groen (zie
kaart typering bebouwing op blz. 14)
Krimpen aan de IJssel is vanaf het begin van de
vorige eeuw van west naar oost planmatig ontwikkeld
in het binnendijkse gebied. Vóór de opening van de
Algerabrug in 1958 voornamelijk om te voorzien in de
huisvesting van de werknemers in de verschillende
grote bedrijven (van der Giessen, de Noord, Hollandia
ea.), daarna ook om te voorzien in de huisvesting van
forensen uit de Rotterdamse agglomeratie. Het
bebouwde gebied van de gemeente is vanaf de
opening van de brug sterk gegroeid tot aan het eind
van de 20ste eeuw de gemeentegrens, en daarmee
de grens van de uitbreidingsmogelijkheden, in zicht
kwam. Dit heeft geleid tot twee wijken, Kortland en
Langeland, met veelal traditionele eengezinswoningen. In de wijk Kortland hebben de meeste
woonbuurten een rechthoekige structuur geënt op de
slagenverkaveling van de polder Kortland, met rechte
straten en (half) gesloten bouwblokken. In Langeland
is de structuur geënt op de bocht in de Hollansche
IJssel ter plaatse. De wijk heeft een wegenstructuur
met knikken, bochten en hofjes daar tussen, met een
grotere beslotenheid, waarbij ook zijgevels het beeld
bepalen. Lansingh-Zuid is de laatste uitbreiding,
waarbij de structuur van het landschap van de polder
Krimpen aan de Lek bepalend is voor de structuur
van de buurt. Zo is een aantal lange kavelsloten in
verbrede vorm in het woongebied opgenomen.

Centrale ontsluitingsweg (zie kaart wegenstructuur)
De woonbuurten worden ontsloten door de centraal
gelegen Nieuwe Tiendweg. Langs deze weg met een
laankarakter zijn enkele voorzieningen gevestigd.
Door de relatief grote maat van de bebouwing ten
opzichte van de omliggende woongebieden, de vaak
opvallende verschijningsvorm (gebogen bijvoorbeeld)
of afwijkend materiaalgebruik, heeft de Nieuwe
Tiendweg ter plaatse een stedelijk karakter.
Opvallende bebouwingsaccenten in centrale zone
De centrumvoorzieningen van Krimpen zijn
geconcentreerd in een zone die zichtbaar is vanaf de
provinciale weg. Drie hoge woongebouwen markeren
het centrum, waarvan de openbare ruimte vooral
wordt bepaald door de parkeervoorzieningen voor het
winkelcentrum Crimpenhof.
Verspreid liggende stedelijke gebieden naast zones
met overwegend natuurlijk groen (zie kaart
ruimtetypen)
De wijken en buurten van de gemeente worden
geleed door groen en parkzones en singels en sloten
die bepalend zijn voor het ruimtelijk karakter van
Krimpen aan den IJssel als verstedelijkt
polderlandschap.
Stormpolder als bedrijventerrein
Vanaf het begin van de jaren 70 van de vorige eeuw
is het binnendijkse gebied van de Stormpolder
ontwikkeld als bedrijfsterrein. Op de met slib
opgespoten polder is een grid van wegen aangelegd
waarin naast bedrijven ook een penitentiaire inrichting
is gebouwd. De kwaliteit van de bebouwing heeft heel
verschillende niveaus; van romneyloods tot
baksteenarchitectuur. Opvallend accent is de
scheepshal van de inmiddels voormalige werf van Van
der Giessen.

Bebouwing en omgeving
De dijkzone langs de Hollandsche IJssel en de Lek is
een lint, met afwisselend diverse functies, open
ruimten en gebouwen. Met uitzondering van
Langeland zijn de uitbreidingswijken gebaseerd op het
onderliggende landschap, met als belangrijkste
gegevens de IJssel, de dijk en het slagenlandschap.
Dat betekent dat de verkaveling (wegenpatroon,
parken en plaatsing van de woningen) parallel en
haaks aan deze structurerende elementen is opgezet.
Dit gegeven is herkenbaar in "Oud Krimpen", Kortland
en Lansingh-Zuid: wijken met een heldere
stedenbouwkundige opzet, een eenvoudig
stratenpatroon en bebouwing die georiënteerd is op
de straat.
Langeland heeft een van het onderliggende
landschap afwijkende structuur. Aan en achter
lusvormige hoofdontsluitingswegen liggen de
woningen rondom woonerfachtige parkeerhoven of
straten gegroepeerd. De rijenwoningen vormen veelal
geknikte rijen en hoekwoningen zijn als zodanig
vormgegeven. Langs de randen, met uitzicht op het
veenweidegebied, is de grootste variatie tussen de
woningen onderling aanwezig.
Massa en vorm
Er is geen Krimpense architectuur. Wel zijn er, met
name in de dijkzone, streekgebonden gebouwen
aanwezig. In dit gebied bevinden zich ook de
monumenten. Het merendeel van de woningbouw
bestaat uit grondgebonden eengezinswoningen;
vrijstaand, geschakeld of in rijen. Veelal zijn de
woningen voorzien van een kap, maar er zijn ook
gebieden met overwegend woningen met een plat dak.
Uitzondering zijn enkele buurten met flats en enkele
vrijstaande hoge gebouwen. Daarnaast zijn er
gebouwen voor voorzieningen en bedrijven die in
maat, schaal en uitstraling afwijken van de woningen.
De voorzieningen zijn geconcentreerd in het centrum
en langs de Nieuwe Tiendweg. Daarnaast komen

verspreid door Krimpen gebouwen voor bijzondere
doeleinden voor.
De bedrijfsbebouwing is geconcentreerd in de
Stormpolder en in de zone langs de Lekdijk en de
IJsseldijk. Verspreid door Krimpen komen nog enkele
geïsoleerde bedrijfspanden met relatief kleine
afmetingen voor. Het bekendste bedrijfspand van
Krimpen is de immense hal van 'van der Giessen de
Noord'.
Detaillering, kleur en materiaal
De historische elementen in de dijkzone en 'Oud
Krimpen' verschillen van de naoorlogse uitbreidingen
van de gemeente. Met name een ambachtelijke
detaillering en materiaalgebruik vormt een contrast
met de overwegend planmatig ontwikkelde
uitleggebieden.
Krimpen is overwegend in baksteen gebouwd. Langs
de IJsseldijk en de Lekdijk is veel historische
bebouwing van kleine gele IJsselsteen. In de
woonbuurten zijn de gevels overwegend van rode of
roodbruine en gele baksteen, enkele
woningbouwcomplexen uitgezonderd. Overwegend
heeft de bebouwing in Krimpen een traditionele
uitstraling.

6.2. Waardering, ontwikkelingen en beleid
Waardering
Een van de belangrijkste kenmerken van Krimpen
aan den IJssel is de ruime opzet van de woonwijken.
Mede hierdoor kan Krimpen zich profileren als
'groene gemeente'. Belangrijk hierin is ook het beeld
van de Nieuwe Tiendweg. Deze ontsluitingsweg wordt
gekenmerkt door een groen karakter en afwisselende
bebouwing, en draagt op deze wijze bij aan het
genoemde 'groene' karakter. Langs de Nieuwe
Tiendweg zijn in de loop der jaren gebouwen
verschenen met een individueel karakter en een
bijzondere verschijningsvorm c.q. architectuur.
De planmatige en relatief omvangrijke uitbreidingen
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luchtfoto circa 1998

Ontwikkelingen
De wens van bewoners om zelf hun manier van wonen
en leven te kunnen bepalen zal onverminderd leiden
tot het verfraaien en uit breiden van bestaande
woningen, met meer variatie tussen woningen als
gevolg.
Omvangrijke gebieden in de gemeente zijn in beheer
bij een woningcorporatie. In de komende decennia
zullen die gebieden planmatig vernieuwd worden.
Inmiddels is een start gemaakt met de vernieuwing van
de Park en Vijverflats en zijn plannen gemaakt voor de
vernieuwing van de Bloemenbuurt-West en voor het
gebied rond Tiendhove.
In het centrum zullen de komende jaren grote
veranderingen plaats vinden. Het winkelcentrum wordt

herontwikkeld en de verouderde woningen in dit
gebied worden vervangen door nieuwbouw die mede
zal voldoen aan de grote vraag naar woningen voor
senioren in de gemeente. Ook de Stormpolder en de
aangrenzende bedrijfsterreinen zal in de komende
decennia herontwikkeld worden naar een intensief en
mogelijk gemengd gebied. Omdat de planvorming
hiervoor nog moet starten en er sprake is van vele
individuele (bedrijfs) belangen wordt bij de
welstandsbeoordeling in dit gebied voor alsnog
uitgegaan van de huidige functie en ruimtelijke opzet.
Beleid
Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van dit
historisch erfgoed. Dat betekent behoud en herstel
van historische bebouwing maar ook behoud en
zomogelijk herstel van de (oorspronkelijke) ruimtelijke
structuren.
Het behouden van het karakter en van de historische
kwaliteiten van IJssel- en Lekdijkzone en van 'Oud
Krimpen' het mogelijk maken van reconstructie en
renovatie.
Hiervoor geldt dat behouden versterken van de
huidige karakteristieken voorop staat bij het
welstandsbeleid.
Voor de Nieuwe Tiendweg en het verlengde, de
Industrieweg geldt dat het beleid zoals dit de
afgelopen jaren is gevoerd voor deze
beeldbepalende ontsluitingsweg wordt gecontinueerd.
Het beleid blijft gericht op een hoogwaardige
architectonische uitstraling van de bebouwing.
Voor de woongebieden zal een gedifferentieerde
transformatie mogelijk zijn. Daarbij wordt een
onderscheid gemaakt tussen bebouwing aan
structuur bepalende lijnen en elementen en de
'gewone' woongebieden. Zo zullen uitbreidings- en
wijzigingswensen van bewoners op sommige locaties
kunnen leiden tot een grotere harmonie
(welstandsniveau 2) en op andere locaties tot meer
variatie (Welstandsniveau 3).
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tussen 1960 en 1980 hebben een samenhang per
bouwstroom opgeleverd, met veel op elkaar lijkende
woningen en weinig in het oog springende architectuur
met weinig variatie. Bij de rijenwoningen in particulier
eigendom ontstaat meer individuele expressie; door
onderhoud, zoals schilderen, en door vergroting van
het woonoppervlak door aan- en uitbouwen, zoals
erkers, bijkeukens, garages en dakkapellen.
Andere woningtypen zoals vrijstaande woningen en
twee-onder-een-kap woningen kennen door hun opzet
en eigendomsverhouding al een sterkere individuele
uitstraling.
Tegen de relatief monotone woongebieden steekt de
IJsseldijkzone af door variatie in bouwstijlen en -tijden.
Dit gebied wordt door velen hoog gewaardeerd, door
de aanwezigheid van monumenten, beeldbepalende
panden, zorgvuldig vormgegeven nieuwe woningen en
groene ruimten met beeldbepalende bomen. Er zijn
evenwel ook beeldverstorende elementen aanwezig in
de dijkzone. Daarbij kan het gaan om de plaatsing of
hoofdmassa van een gebouw, maar ook om materiaalen kleurgebruik, zoals de hal van Karwei. In beide
gevallen wordt het beeld van de dijkzone met
zorgvuldig vormgegeven bebouwing en een
afwisseling tussen bebouwing en open ruimte
verstoord.
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aan de randen, wegen en (groene) elementen moet
er goed ("regulier") uitzien.

De onderscheiden gebieden worden voorzien van een
welstandsniveau, zoals vermeld in deel A paragraaf
4.3.
Het welstandsniveau bepaalt de aard en intensiteit van
de criteria en van de toetsing.
Op basis van de waarde en de waardering van een
gebied is een bijzonder (niveau 1), regulier (niveau 2)
of soepel (niveau 3) niveau vastgesteld. De basis voor
de toekenning van welstandsniveaus ligt in de
stedenbouwkundige opbouw van Krimpen. De
gemeente heeft een heldere en eenvoudige structuur.

Soepel welstandsbeleid (welstandsniveau 3)
Achter de randen van de buurten bevinden zich de
woonbuurten. Iedere buurt heeft min of meer haar
eigen uiterlijk. Hier worden geen specifieke eisen
gesteld aan de ruimtelijke kwaliteit. De
welstandsbeoordeling is gericht op het handhaven
van de basiskwaliteit. Daarom is een "soepel"
welstands-beleid (niveau 3), met bijbehorende criteria
van toepassing.

Bijzonder welstandsbeleid (welstandsniveau 1)
Het welstandbeleid is voor de volgende gebieden
gericht op het behouden van de aanwezige
karakteristieken:
- de dijkzone langs de Hollandsche IJssel en de
Sliksloot;
- 'Oud Krimpen';
De criteria en het 'bijzondere' welstandsniveau
(niveau 1) voor deze gebieden en elementen zorgen
voor het behouden en versterken van het huidige
'bijzondere' karakter dat Krimpen aan den IJssel uniek
maakt.
Gezien het belang van de Nieuwe Tiendweg en
Industrieweg geldt voor dit gebied welstandsniveau 1,
gericht op een hoogwaardige beeldkwaliteit.
Regulier welstandsbeleid (welstandsniveau 2)
Elementen die karakteristiek zijn voor (en binnen) de
deelgebieden zijn voorzien van een welstandsniveau 2
(regulier welstandsbeleid). Het gaat hier om de randen
van de woonbuurten en om bebouwing langs
structuurbepalende wegen en andere (groen of water)
elementen. Hiermee wordt zichtbaar dat de ene buurt
anders is dan de andere.
Zo is de ene buurt met name herkenbaar door lange,
rechte rijenwoningen, de andere door bijvoorbeeld
grotere verschillen tussen de woningtypen of door
randen met gestapelde woningbouw. De bebouwing

Negen deelgebieden
De gebiedsgerichte welstandscriteria vormen een
beoordelingskader voor bouwinitiatieven. Er worden
een negental gebieden benoemd met een specifiek
eigen gebiedskarakteristiek. Deze acht gebieden
worden in de volgende paragrafen beschreven,
gewaardeerd en tenslotte worden de
welstandsniveaus toegekend en de welstandscriteria
beschreven. Voor vrijwel het gehele gemeentelijke
grondgebied zijn in de nota de welstandscriteria te
vinden. Dit gebeurt hoofdzakelijk per wijknaam die bij
iedereen bekend is. Deze negen gebieden zijn:
1. Dijkzone
2. Oud Krimpen
3. Nieuwe Tiendweg
4. Kortland
5. Langeland
6. Lansingh-Zuid
7. Stormpolder
8. Krimpenerbos
9. Centrum

welstandsnota Krimpen aan den IJssel

6.3. Welstandscriteria in drie welstandsniveau’s
voor acht deelgebieden
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hoofdstuk 7

welstandsnota Krimpen aan den IJssel

gebiedsgerichte criteria per
deelgebied
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deelgebied 1

Dijkzone
De dijkzone langs de IJssel- en Lekdijk behoort tot de
oudste bebouwde delen van Krimpen aan den IJssel.
Deze zone vertelt iets over de ontwikkeling van
Krimpen. Met specifiek watergebonden bedrijvigheid
en dijkwoningen, al dan niet in lintbebouwing, vormt de
dijkzone een karakteristiek en herkenbaar gebied.
Binnen de dijkzone bestaat, zowel ruimtelijk-visueel als
functioneel, een duidelijk onderscheid tussen het deel
langs de Hollandsche IJssel en het deel langs de
Sliksloot. Om aan beide delen voldoende recht te
doen, komen deze gebieden hier afzonderlijk aan de
orde. Het buitendijkse deel van de dijkzone met
overwegend bedrijven langs de Sliksloot komt in de
volgende paragraaf (1B) aan de orde.

deelgebied 1 - Dijkzone

langs de Hollandsche IJssel
en langs de Sliksloot
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Gebiedsbeschrijving

contrast tussen de dijkzone van Krimpen en de
grote schaal in Capelle

binnendijks; boerderij en groen

nieuwe elementen in historische gevel

grootschalige bouwmassa (Karwei) tussen
woningen

Bebouwing en omgeving
Dit deel van de dijkzone kent een afwisseling van
bebouwing en open ruimten. Binnendijks zijn er tuinen
en andere groene ruimten, waardoor vanaf de dijk
zicht op Krimpen mogelijk is. Buitendijks bieden de
open ruimten zicht naar de rivier.
De bebouwing aan de dijkzone is traditioneel met oude
en soms gerestaureerde gebouwen. Diverse
gebouwen hebben de status van Rijksmonument.
Kenmerkend voor de dijkzone is de afwisseling tussen
individuele woningen, korte blokjes van geschakelde
woningen, rijenwoningen, ensembles van nieuwe
woningen en ensembles van oude bebouwing, zoals
oorspronkelijke boerenerven met woonhuis, schuren
en erfbeplanting.
De buitendijkse zone kent een menging van functies.
De bebouwing staat aan de dijk c.q. de straat of haaks
op de waterlijn. De ensembles met nieuwe woningen
onderscheiden zich onderling en van de andere
bebouwing door een eenduidige bebouwingstypologie,
architectuur, kleur- en materiaalgebruik.
Het karakter van het binnendijkse gebied wordt
bepaald door het gemengde gebruik, de verkaveling
loodrecht op de dijk, de karakteristieke bebouwing en
de groene ruimte als verbindend element. De
bebouwing staat soms op dijkhoogte maar vaak achter
(onder aan) de dijk.
In het binnendijkse gebied liggen enkele functies die
afwijken van de beschreven karakteristiek, te weten
een tenniscomplex, een voetbalcomplex, een
schippersinternaat en bedrijven.
Massa en vorm
Kenmerkend voor dit binnendijkse deel van de
dijkzone is een menging van bouwvormen en
dichtheden. De massa en de vorm van de bebouwing

zijn wisselend. Beeldbepalend zijn de aanwezige
monumenten, een aantal opmerkelijke panden en de
open ruimten. Binnendijks zijn de monumentale
boerderijen met hun grotere volume ten opzichte van
de veelal kleinschalige bebouwing in de dijkzone
opvallende ruimtelijke elementen. Deze boerderijen
vormen met hun erven, imposante boomgroepen en
uitzichten over kavelsloten, duidelijke hoogtepunten
langs de IJsseldijk en bepalen voor een groot deel het
groene karakter van de dijkzone.
Een bijzonder punt langs de dijk vormt de Nederlands
Hervormde kerk bij de Groenendaal, in samenhang
met de herbouwde molen (de Schelvenaer) buitendijks
en enkele monumentale boerderijen binnendijks.
Ook liggen hier het Streekmuseum, Oude
Begraafplaats, 2e begraafplaats, Werf Van Duyvendijk
met 4 historische woningen in de directe omgeving,
waarvan er drie ooit bij de werf hoorden, en het
gemaal Langeland & Kortland.
Buitendijks staan enkele beeldbepalende historische
panden en enkele omvangrijke bedrijfspanden.
In de afgelopen decennia zijn, met name in Langeland,
enkele veelal hinderlijke bedrijven vervangen door
woningbouw. Daarbij is in enkele gevallen helaas ook
het zicht op de rivier over grote lengte verloren
gegaan.
Detaillering
In de dijkzone staan veel panden met oude, originele
gevels en detaillering. Bijvoorbeeld speklagen, lateien,
dakveren, daklijsten, diepe neggen, kraaldelen, luiken,
timpaan, etc. Details die soms bij nieuwe bebouwing
terugkomen, maar daar vaak ontbreken. De nieuwe
woningen in de dijkzone wijken door het gebruik van
gevelstenen met een lichte kleur sterk af van de oude
bebouwing. Zowel bij de oude als nieuwe bebouwing
komen naast baksteen andere gevelmaterialen voor,
zoals stucwerk en hout.

deelgebied 1 - Dijkzone

1.a. Dijkzone langs de Hollandsche IJssel
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afwisseling langs de dijk; oud en nieuw

nieuwbouw met vrijstaande woningen aan de
Hollandse IJssel

complexmatige nieuwbouw aan de Hollandse
IJssel

vrijstaande woningen complexmatig aan de
Hollandse IJssel

De kracht van de dijkzone zit in de afwisseling van
bebouwing en open ruimte, met een diversiteit aan
bouwvormen. De diverse bouwstijlen, maar vooral de
verschillende woningtypologieën (vrijstaand,
geschakeld, ensembles) zorgen voor een afwisselend
beeld. Behoud van de afwisseling en het open, groene
karakter van de dijkzone is een belangrijk
uitgangspunt.
In het bestemmingsplan Kortland is een uitgangspunt
het behoud van de verschillen tussen de binnen- en
de buitendijkse zone om herkenbaarheid van de
verschillende delen te handhaven.
Voor beide delen, binnendijks- en buitendijksgebied is
behoud en zomogelijk herstel en het respecteren van
het historische karakter en daarmee van de
bebouwing gewenst. Daarbij dient het open en groene
karakter behouden te blijven en zomogelijk hersteld te
worden. Dat betekent dat er voldoende ruimte tussen
de bebouwing moet blijven om doorzicht te behouden.
Binnendijks is verdichting, anders dan om de
oorspronkelijke kwaliteiten te versterken, niet gewenst.
De architectuur en de materialisering is traditioneel,
passend bij het oorspronkelijke karakter van de
dijkbebouwing en dus beeldondersteunend. In de
'Structuurschets Hollandsche IJssel' is een integrale
visie op de ontwikkelingsmogelijkheden van de rivier
en haar oevers gegeven. Voor de toekomstig
ruimtelijk-functionele inrichting van de buitendijkse
gronden ligt de aandacht bij woningbouw en stedelijk
recreatieve functies.
Ook in Kortland zullen de bedrijven op de zellingen
langs de IJssel in de loop der tijd vervangen kunnen
worden. De omvang van de bebouwing zal daarbij in
enkele gevallen groter kunnen zijn dan binnendijks,
zodat ook gestapelde bebouwing mogelijk is. Ook
daarbij zal aangesloten moeten worden op de
bestaande bebouwing en dient nieuwbouw door
schaal, architectuur en materialisering
beeldondersteunend te zijn voor het karakter van de

dijkzone. Aan de deze zijde van de IJssel geeft de
bebouwing een karakteristieke eigen schaal aan de
oevers van de IJssel.
Ook voor veranderingen aan aanwezige (bedrijfs-)
bebouwing gelden dezelfde criteria.
Welstandsniveau
Voor de dijkzone langs de Hollandsche IJssel geldt
welstandsniveau 1.
Welstandscriteria
Algemeen
De sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine
bouwplannen (zie Deel C.) zijn van toepassing. Voor
wat betreft de vormgeving, het materiaal- en
kleurgebruik kan de welstandscommissie een
uitzondering maken voor bouwplannen met veel
detailleringen die hiermee de karakteristiek
ondersteunen.
Bebouwing en omgeving
- De afwisseling van bebouwing en open groene
ruimten moet intact en als zodanig herkenbaar/
zichtbaar blijven;
- Het bestaande historische beeld is maatgevend
voor nieuwe ontwikkelingen;
- Bij rijksmonumenten, beeldbepalende panden en
jonge monumenten (zgn "historische
bebouwing")(zie Bijlage) staat het behoud van het
pand voorop;
- Aanpassingen bij beeldbepalende panden en jonge
monumenten dienen het beeldbepalende karakter
te ondersteunen;
- Bij de historische bebouwing in de vorm van
boerderijen is de huidige onderlinge samenhang
(ruimtelijk én functioneel) tussen de gebouwen,
opstallen en de relatie met de tuin en erfbeplanting
maatgevend. Het gaat hierbij zowel om de
verschijningsvorm als om de plaatsing van de
gebouwen en dergelijke ten opzichte van elkaar
(compositie);

deelgebied 1 - Dijkzone

Waardering, ontwikkelingen en beleid
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-

-

Het voormalige gemaal ‘Reinier Blok’ is een
Rijksmonument

opvallende historische dijkwoning op markant
punt in bocht van de IJsseldijk

Vrijwel identieke woningen met rode
mansardekap aan de Breestraat

Massa en vorm
- Behoud van de diversiteit met een afwisseling in
korrel, massa en vorm over de gehele dijkzone is
maatgevend;
- Bij wijzigingen en aanpassingen aan een gebouw is
de bebouwing in de directe omgeving c.q. de
samenhangende ruimtelijke eenheid (cluster)
maatgevend. Te onderscheiden zijn gebieden met
individuele panden, ensembles van nieuwbouw,
ensembles met oude, historische bebouwing,
eenheden van rijenwoningen, geschakelde
woningen en herhalingen van identieke woningen.
Detaillering, kleur en materiaal
- Binnen een ruimtelijke eenheid zijn het bestaande
kleur- en materiaalgebruik maatgevend;
- Bij aanpassing van bestaande historische
bebouwing dient de originele gevelindeling,
detaillering en het kleur- en materiaalgebruik zoveel
mogelijk behouden te blijven. Bij de historische
bebouwing is het gebruik van traditionele
materialen (gele IJsselsteen en rode baksteen,
Oud-Hollandse pan, houten kozijnen en houten
deuren) uitgangspunt. Kunststof- en
plaatmaterialen zijn niet toegestaan;
- Bij vervangende nieuwbouw dient de historische
bestaande bebouwing (behoudens
rijksmonumenten) vervangen te worden door
nieuwe bebouwing met de vorm, korrel en de
materialen van de oude bebouwing.

deelgebied 1 - Dijkzone

hoogteverschil tussen binnen- en buitendijks
nieuwe dijkbebouwing op dijknivo contrasteert in
schaal met binnendijkse woningen

De afwisseling van individuele woningen,
geschakelde en rijenwoningen, ensembles van
oude bebouwing en nieuwe woningen is
maatgevend voor nieuwe ontwikkelingen en
wijzigingen aan panden;
Binnendijks dient bebouwing onder aan de dijk en
met de nokrichting parallel aan de oorspronkelijke
verkavelingsrichting te staan;
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1.b. Dijkzone langs de Lek c.q. Sliksloot
Hoewel de dijkzone langs de Lek c.q. Sliksloot eigenlijk
bestaat uit een binnen- en een buitendijksgebied,
wordt in deze paragraaf alleen het buitendijksgebied
behandeld. Het binnendijks gebied sluit in uiterlijk en
functie aan bij de IJsseldijk en bij Oud Krimpen en
wordt zodoende bij dat gebied behandeld (zie
deelgebid 2).

aaneengeschakelde dijkwoningen vormen een
uitzondering aan de Lekdijk

een grote diversiteit aan kleine woningen
onderaan de Lekdijk

historisch woonhuis met verfijnde detaillering
onderaan de Lekdijk

Welstandsniveau
Gebiedsbeschrijving
Bebouwing en omgeving
Buitendijks staan langs de Lek c.q. Sliksloot vooral
bedrijven. De bedrijven staan aan de dijk, haaks op
de dijk en zijn zichtbaar vanaf de dijk. Er staan ook
bedrijven aan het water. Op sommige plekken schermt
hoog opgaande beplanting de bedrijven af.
Er ligt een jachthaven in het gebied met bijhorende
bebouwing.
Sporadisch staan woningen tussen de bedrijvigheid.
De woningen staan op dezelfde hoogte als de dijk.

Voor de dijkzone langs de Lek c.q. Sliksloot geldt
welstandsniveau 3. Voor de Lekdijk binnendijks en de
IJsseldijk geldt welstandsniveau 1.
Welstandscriteria
Algemeen
De sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine
bouwplannen (zie Deel C.) zijn van toepassing.

Massa en vorm
De bedrijfsbebouwing bestaat uit loodsen en enkele
kantoorpanden. Beide zijn uitgevoerd als 'dozen',
zonder veel opsmuk.

Bebouwing en omgeving
- De gebouwen dienen met een representatieve gevel
(en entree) gericht te zijn op de openbare weg;
- Op beeldbepalende plekken (de entrees en de
beeldbepalende randen van het gebied) bepalen
voorgevels met entrees het beeld.

Detaillering, kleur en materiaal
De bedrijfspanden zijn veelal anoniem in hun
verschijningsvorm: voornamelijk loodsen opgetrokken
uit staalplaat en glas. De aanwezige kantoorgebouwen
zijn over het algemeen opgetrokken uit baksteen.
De enige verrijking van de vlakke gevels zijn de
reclame en de entree.

Massa en vorm
- Behouden van het individuele karakter van de
bebouwing voor wat betreft positie, oriëntatie, vorm
en massa;
- Bij aanpassingen en (vervangende) nieuwbouw van
de woningen is het behoud van korrel, massa en
vorm maatgevend.

Waardering, ontwikkelingen en beleid

Detaillering, kleur en materiaal
- Bij (vervangende) nieuwbouw dient een gebouw te
worden voorzien van een sobere, ingetogen
architectonische vormgeving, die de functie van het
pand en het individuele karakter van het gebouw
ondersteunt;
- De kleurstelling van de bebouwing dient rustig, niet
opvallend, te zijn.

De woningen zijn een uitzondering binnen het beeld
dat wordt bepaald door de bedrijfsgebouwen. De
uitstraling van de bedrijfsgebouwen is eenvoudig.
In de (ontwerp) structuurvisie is aangegeven dat de
bedrijfsterreinen Parallelweg en Krom op termijn, in
samenhang met het bedrijfsterrein Stormpolder, in

deelgebied 1 - Dijkzone

bedrijfsgebouwen Buitendijks

aanmerking komen voor herontwikkeling. Daarbij wordt
gedacht aan een intensivering en opwaardering en
waar mogelijk een menging van werken, wonen en
recreatie. Tot het moment dat dit nieuwe beleid is
afgestemd met de huidige gebruikers en vastgelegd in
een bestemmingsplan wordt het huidige beleid, dat is
vastgelegd in het bestemmingsplan Kortland,
gecontinueerd.
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Oud Krimpen
Bebouwing en omgeving
Oud Krimpen is grotendeels voor 1950 gerealiseerd.
Kenmerkend is een verkaveling met lange rechte
straten, smalle profielen en lange zichtlijnen,
gebaseerd op het oorspronkelijke landschap met
smalle kavels en sloten. De charme van dit gebied
wordt verder bepaald door de traditionele architectuur,
vrijstaande of twee-onder-één kap woningen en veelal
lage goten. De woningen zijn voorzien van (ondiepe)
voortuinen en hebben een relatief geringe onderlinge
afstand. Er is een sterk en samenhangend beeld, door
de eenheid in architectuur en een samenhang in
kleur- en materiaalgebruik, kapvorm en korrelmaat.
Binnen een straat worden woningen herhaald, soms
komen in een straat meerdere types voor. De lange
rechte straten zijn noord-zuid gericht. De IJsselstraat,
Noorderstraat en de Weteringsingel, vormen hierop
een opvallende uitzondering. Deze straten zijn min of
meer oost-west gericht. Met name aan deze straten

staan vrijstaande woningen met een individuele
uitstraling. Hier is sprake van diversiteit in architectuur,
doch met een samenhang in korrelmaat en kapvorm.
Een andere uitzondering op de vooroorlogse
architectuur in Oud Krimpen zijn de woningrijen aan de
Rotterdamseweg. Deze zijn gebouwd in de jaren '60 en
voorzien van een 'inzetgevel'.
Bijzonder zijn verder de (voormalige) hoekwinkels.
Deze zijn veelal uitgevoerd als hoekpand, met raamen entreepartijen aan de zijgevel.
Langs de dijk is er (binnendijks) sprake van een dicht
bebouwd lint van woningen met een geringe
onderlinge afstand. Rondom het water De Waal staan
woningen aan de dijk en rond de plas.

deelgebied 2 - Oud Krimpen

Gebiedsbeschrijving
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woningbouw uit de 60-er jaren langs de CG
Roos-weg met een afwijkende massa tov de
klein-schalige woningen elders in Oud Krimpen

van oorsprong vrijwel identieke woningen

Detaillering, kleur en materiaal
Het kleur- en materiaalgebruik is traditioneel: de
woningen zijn uitgevoerd in (donker)rode baksteen; de
kozijnen van ramen en deuren zijn van witgeschilderd
hout, in combinatie met monumentengroen. De daken
zijn voor het merendeel voorzien van rode en enkelen
met grijze keramische dakpannen.
Het beeld van de woningen wordt vooral bepaald door
de originele gevelindeling, met verticale ramen.
Opvallend zijn de veel voorkomende karakteristieke
details:
- terugliggende entree met toog in de gevel;
- baksteenversieringen van verschillende kleuren
boven ramen en deuren (lateien en gemetselde
speklagen);
- grote dakoverstekken;
- windveren.
Waardering, ontwikkelingen en beleid

veel voorkomende woning in Oud Krimpen met
windveer, gemetselde latijen ed

Het Welstandsbeleid is net als het vigerende
bestemmingsplan voor dit deelgebied
(Bestemmingsplan Kortland; 1997) conserverend en
gericht op het behoud van aanwezige kwaliteiten. Dit is
in het bestemmingsplan onder meer vertaald in het
vastleggen van de goothoogte op 3 meter, met een
vrijstelling voor 3 meter indien hierdoor de kwaliteit van

het gebied niet wordt aangetast. Voorts zijn uitbouwen
aan de voorzijde niet toegestaan.
Langs de dijk leveren de variatie en rijke detaillering
van de woningen samen met het groen en de
verdiepte ligging ten opzichte van de dijk een rustiek
en hooggewaardeerd beeld op. Behouden en
versterken van het huidige karakter is een
uitgangspunt voor het welstandsbeleid van de
woningen in de dijkzone.
Bij de (voormalige) hoekwinkels vormt de originele
architectuur een belangrijk aandachtspunt bij
(eventuele) functieverandering.
In het bestemmingsplan wordt aangegeven dat
ontwikkelingen in het gebied beperkt zullen blijven tot
vervangende nieuwbouw, het (opnieuw) bebouwen van
enkele kavels binnen de bestaande structuur of
herstructurering door het uitplaatsen van bedrijven,
zoals autobedrijf Dekker en garage De Pee.

Welstandsniveau
Voor Oud Krimpen geldt welstandsniveau 1.
Welstandscriteria
Algemeen
De sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine
bouwplannen (zie Deel C.) zijn van toepassing. Voor
wat betreft de vormgeving, het materiaal- en
kleurgebruik kan de welstandscommissie een
uitzondering maken voor bouwplannen met veel
detailleringen die hiermee de karakteristiek
ondersteunen.
Bebouwing en omgeving
- Het patroon met lange zichtlijnen moet intact en als
zodanig herkenbaar/ zichtbaar blijven;
- In Oud Krimpen is het bestaande beeld van de
woningen maatgevend;

deelgebied 2 - Oud Krimpen

kleinschalige, afwisselende woningen met een
traditionele verschijningsvorm

Massa en vorm
Het merendeel van de vooroorlogse bebouwing
bestaat uit één bouwlaag met een kap, met een lage
goothoogte (circa 3.00 meter). De woningen zijn
uitgevoerd met een mansarde- of zadeldak (langs of
dwars) of een samengestelde kap. Naast de originele
dakkapellen zijn er in de loop der tijd dakramen
gerealiseerd, veelal in de kappen die haaks op de
straat staan. Op deze wijze verstoren deze dakramen
het beeld aan de straatzijde niet. De originele
dakkapellen vormen een geheel met de architectuur
en zijn in maatvoering afgestemd op het dakvlak en de
dakhelling.
De zijgevels die grenzen aan de openbare ruimte zijn
vaak voorzien van ramen of een entree.
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kenmerkend zijn de kleine schaal en verfijnde
detaillering

-

riant uitzicht over De Waal

veel te grote dakkapel aan de Lekdijk

veel identieke woningen met mansardekap onder
aan de Lekdijk

Het handhaven van de opbouw van de
straatwanden met individueel vormgegeven
woningen en twee-onder-een kap woningen blijft
maatgevend;
Aan de volgende straten is individualiteit van de
panden maatgevend: IJsselstraat, Noorderstraat en
Weteringsingel;
Bij de overige volgende straten is de samenhang in
architectuur, kapvorm, korrelmaat, kleur- en
materiaalgebruik, goot- en bouwhoogtes en rooilijn
maatgevend:
De woningen moeten georiënteerd zijn op de
openbare ruimte;
De bijgebouwen die grenzen aan de openbare
ruimte dienen in overeenstemming met de
architectuur van het hoofdgebouw te worden
vormgegeven.

Massa en vorm
- Het huidige bebouwingsbeeld is maatgevend;
- Aan de volgende straten is een individuele
pandsgewijze variatie verplicht: IJsselstraat,
Noorderstraat en de Weteringsingel. Dit houdt in
dat de woningen zich onderling en ten opzichte van
de vooroorlogse woningen onderscheiden in
verschijningsvorm. De huidige korrelmaat van de
bebouwing is maatgevend;
- De woningen dienen uitgevoerd te worden met
kappen. Maatgevend is de kapvorm en -richting in
de directe omgeving (mansarde-, zadeldak of
samengesteld);
- Dakkapellen zijn toegestaan, mits in vorm en maat
passend bij de architectuur en het dakoppervlak;
- Dakramen zijn niet toegestaan in de dakvlakken
aan de voorzijde parallel aan de straat;
- Hoekwoningen en bebouwing op bijzondere plekken
dienen als zodanig vorm te worden gegeven;
- Waar gevels grenzen aan de openbare ruimte
dienen deze te zijn voorzien van raampartijen en/ of
een entree.

Detaillering, kleur en materiaal
- De huidige gevelkenmerken (indeling, materiaal- en
kleurgebruik, detaillering) zijn maatgevend.
Het behoud van de originele, kenmerkende gevelindeling, het kleur- en materiaalgebruik en de rijke
detaillering staat voorop.
- De dakrand (met overstek en dergelijke) moet
conform de dakranden van de woningen in de
directe omgeving vormgegeven worden;
- Bij aanpassingen en (vervangende) nieuwbouw van
de woningen langs de dijk is het behoud van de
samenhang in korrel, massa en vorm maatgevend;
- Kunststof kozijnen en plaatmateriaal (zoals trespa)
zijn niet toegestaan.

deelgebied 2 - Oud Krimpen

-
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Gebiedsbeschrijving
Bebouwing en omgeving
De Nieuwe Tiendweg én het verlengde, de
Industrieweg zijn behalve belangrijke verkeersweg ook
belangrijke ruimtelijke dragers van Krimpen aan den
IJssel. Deze wegen rijgen diverse gebieden met ieder
een eigen functie en gezicht aaneen. De bebouwing
langs de wegen is divers - qua uiterlijk, bouwstijl,
tijdsbeeld, massa, maat en oriëntatie. De Nieuwe
Tiendweg heeft overwegend een groen karakter; naast
het openbare groen staan de gebouwen veelal in een
groene setting. De ligging aan en de zichtbaarheid
vanaf de Tiendweg bindt de verschillende gebouwen.
Er is geen continuïteit in het bebouwingsbeeld, naast
grondgebonden woningen staan er gebouwen met een
eigen unieke uitstraling.
Een deel van de grondgebonden woningen aan de
Nieuwe Tiendweg is met hun voorzijde georiënteerd
naar de Nieuwe Tiendweg. Een ander deel met hun

achterzijde. Bij deze woningen bepalen erfbeplanting
en/ of schuttingen en schuren het beeld vanaf de
Nieuwe Tiendweg.
De gebouwen met een eigen uitstraling zijn de
appartementencomplexen, voorzieningen (scholen,
kerken en dergelijke), bedrijven en kantoren. Deze
gebouwen zijn vrijstaand c.q. niet aaneengesloten. Het
terrein bij al deze gebouwen heeft veelal een inrichting
die past bij de functie van het gebouw, zoals park,
kijkgroen of parkeerplaats. De aansluiting van het
gebouw op het maaiveld vindt grotendeels plaats met
publieksfuncties en entrees op de begane grond.Bij
rijenwoningen grenzend met hun achterzijde aan de
Nieuwe Tiendweg zijn erfbeplanting en -afscheiding
mede bepalend voor het beeld. Een verzorgde
begroeiing en afstemming in erfafscheidingen met
aangrenzende percelen heeft een positieve invloed op
de beeldkwaliteit.

deelgebied 3 - Nieuwe Tiendweg

Nieuwe Tiendweg
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openbare functie in een markant gebouw

Welstandsniveau

Massa en vorm
Onderdeel van de individuele expressie zijn de massa
en de vorm van de diverse gebouwen. Op
beeldbepalende plekken is middels afwijkende vormen
en massa's ingespeeld op de bijzondere ligging en de
zichtbaarheid vanaf de Nieuwe Tiendweg. De
gebouwen op deze plekken dragen in belangrijke mate
bij aan de oriëntatiemogelijkheden in Krimpen aan den
IJssel.
De grondgebonden woningen bestaan uit twee
bouwlagen met een kap en een duidelijk onderscheid
tussen hoofdgebouw en aan- en bijgebouwen.

Welstandscriteria

Detaillering, kleur en materiaal
Er is een grote variatie in materiaal en kleurgebruik,
passend bij de architectuur van een individueel
gebouw of van de woningrijen.

Waardering, ontwikkelingen en beleid

complexmatig ontwikkelde woningbouw met karakteristieke zeegroene details en storende dakkapel

De ligging en zichtbaarheid van de bebouwing vanaf
de Nieuwe Tiendweg en de Industrieweg en directe
omgeving is uitgangspunt voor het welstandsbeleid,
waarbij herkenbaarheid en representativiteit de
belangrijkste uitgangspunten zijn.
Voor ontwikkeling en beheer geldt: "Door bebouwing
met monumentale kracht en 'bakens' bij belangrijke
kruispunten of 'knopen' kan het ruimtelijke belang van
de Nieuwe Tiendweg verder worden benadrukt."
Verder vormt het versterken van de laanbeplanting
langs de Nieuwe Tiendweg, Industrieweg en C.G.
Roosweg een belangrijk uitgangspunt
(Bestemmingsplan Kortland, 1997).

heesters onttrekken bebouwing aan het zicht
langs de Nieuwe Tiendweg

Voor de Nieuwe Tiendweg en de Industrieweg geldt
welstandsniveau 1.

Algemeen
Aanvullend aan de welstandscriteria voor veel
voorkomende kleine bouwplannen (zie deel C.),
zijn onderstaande criteria van toepassing.
Bij alle bouwplannen zal de welstandscommissie
geraadpleegd worden.
Bebouwing en omgeving (plaatsing)
- Bouwplannen moeten passen in het concept voor
de
Nieuwe Tiendweg en de Industrieweg, namelijk
gebouwen met een
individuele representatieve uitstraling;
- De opbouw van de zone langs de Nieuwe Tiendweg
bestaat uit een samenspel van bebouwing, groen
en (openbare) ruimte. Het gebouw en de
aangrenzende openbare ruimte moeten in
samenhang ontworpen worden. Speciale aandacht
gaat uit naar de aansluiting van een gebouw
(begane grond) op het maaiveld. Lange blinde
gevels op de begane grond
zijn niet toegestaan;
Massa en vorm
- De gebouwen dienen een zelfstandige uitstraling te
hebben. Dat betekent dat de verschijningsvorm per
gebouw verschillend moet zijn. Het individuele
karakter komt onder meer tot uiting in de positie,
oriëntatie, vormgeving, bouwmassa en bouwhoogte;
- Gebouwen gelegen in zichtlijnen of bij aansluitingen
van wegen moeten middels accenten inspelen op
deze situatie;
- Bij Terra Nova (Treviso) dienen eventuele
dakkapellen aan de achterzijde van de woning te
worden geplaatst.

deelgebied 3 - Nieuwe Tiendweg

Brandweerkazerne

Langs de Industrieweg in Kortland wordt het beeld
enerzijds bepaald door de bebouwing van Oud
Krimpen (zie hiervoor) anderzijds door het
samenhangende karakter van de bebouwing van het
complex Terra Nova (aan de Treviso).
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Detaillering, kleur en materiaal
- De detaillering en het kleur- en materiaalgebruik
dienen de zelfstandige uitstraling van de bebouwing
te ondersteunen;
- De gebruikte materialen en kleuren moeten
bijdragen aan een hoogwaardige, representatieve
en duurzame architectonische uitstraling.

halfrond wit woongebouw markeert de rotonde

rijenwoningen aan ventweg

verzorgingshuis met 4 bouwlagen

deelgebied 3 - Nieuwe Tiendweg

markante vorm kantoorgebouw weerspiegelt in
waterpartij
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Gebiedsbeschrijving
Kortland is een woonwijk gebouwd tussen 1950 en
1980. Karakteristiek is het tuinstedelijk woonmilieu met
eengezinswoningen en een beperkt aantal gestapelde
woningen. De belangrijkste kwaliteiten van Kortland
zijn:
- duidelijke ruimtelijke structuur;
- hiërarchie in de ontsluiting;
- ruim opgezette woongebieden;
- groen karakter en de aanwezigheid van water;
- hoog voorzieningenniveau.
Kortland is gebouwd op basis van een ontwerp waarin
stedenbouw, architectonische volumes en openbare
ruimte nauw verweven zijn met de verkeers- en
groenstructuur. Uitgangspunt is een rechthoekige
ruimtelijke structuur, gevormd door lange lijnen haaks
op de IJsseldijk en lijnen parallel aan deze dijk.
De cruciale elementen (gebouwen en open ruimten)

zijn gelegen aan de hoofdstructuur (hoofdwegen,
groenzones en waterpartijen) en voorzien van een
bijzondere functie en/of bebouwing.
Bebouwing en omgeving
De woongebieden kennen een eenvoudig patroon met
rechte straten. Het straatprofiel is veelal symmetrisch,
waarbij de bebouwing doorgaans in een duidelijke
rooilijn staat. Het beeld wordt met name bepaald door
rijenwoningen. Daarnaast zijn er vrijstaande
woningen, twee-onder-een-kap woningen en
meergezinswoningen. In de loop der tijd zijn diverse
woningtypen in diverse stijlen gebouwd en verbouwd.
Dit draagt bij aan de diversiteit in het woningaanbod.
De woningen vormen, binnen het rechthoekige
stratenpatroon, veelal half-open bouwblokken die de
straten begeleiden. Bij deze verkaveling zijn de zij- en
achtergevel geregeld zichtbaar vanaf de openbare
weg. Binnen het half-open bouwblok zijn er publieke
achterpaden, parkeervoorzieningen en soms een

deelgebied 4 - Kortland

Kortland
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naast de woning een aanbouw van 2
verdiepingen

aanbouw met zadeldak

goed voorbeeld van aanbouw op de hoek met
kap

aanbouw met afgeschuinde hoek

Massa en vorm
De rijenwoningen kennen een eenvoudige hoofdvorm
in twee bouwlagen, al dan niet voorzien van een
langskap of een plat dak. Bij de woningen met een kap
is veelal sprake van een overstek. Grofweg zijn er
twee soorten rijenwoningen:
- woningen met voornamelijk een voorgevel van
baksteen;
- woningen met een zogeheten 'inzetgevel',
opgebouwd uit dragende muren waarbinnen raamen/ of deurpartijen als één vlak zijn geplaatst.
De vrijstaande en geschakelde woningen zijn er in
twee vormen:
- woningen met een duidelijk hoofdgebouw en
ondergeschikte bijgebouwen;
- woningen samengesteld uit evenwaardige onderdelen, zoals de patiowoningen. Deze patiowoningen
onderscheiden zich van de rijenwoningen door een
andere verschijningsvorm met oorspronkelijk één
bouwlaag en platte daken;
- de compositie van hoofd- en bijgebouwen is
samengesteld uit meerdere volumes. Aan sommige
woningen zijn extra bouwlagen toegevoegd in
identieke stijl. Ook zijn er in vormgeving afwijkende
opbouwen toegevoegd.
Detaillering, kleur en materiaal
De woningen zijn merendeels uitgevoerd in een
sobere architectuur met weinig of geen expressieve
details.
Het beeld van de rijenwoningen werd in aanvang
bepaald door herhaling, van deur- en raampartijen,
kleuren, details, balkons, dakkapellen, etc.
De rijenwoningen vormden een samenhangend
geheel. Dit oorspronkelijke beeld van rijenwoningen is
de laatste jaren vaak veranderd, door de behoefte van
de bewoners aan modernisering en vergroting. Dit

komt tot uitdrukking in dakkappellen, uit- en
aanbouwen aan de achter- en zijkant van de woningen
en in de dakopbouwen bij woningen met een plat dak.
Het gevolg van uit- en aanbouwen is dat kleur- en
materiaalgebruik groten-deels is aangepast aan de
eigen behoefte van de bewoners. Dit heeft tot gevolg
dat de oorspronkelijke herhaling van elementen
verdwijnt of reeds verdwenen is. Hiermee is meer
variatie in het gevelbeeld van de woningen ontstaan.
De soberheid in architectuur en details geldt ook voor
het merendeel van de andere woningtypen. En ook
voor deze woningen geldt dat het oorspronkelijke
beeld verandert door aan- en uitbouwen,
onderhoudsactiviteiten en dergelijke.

Waardering, ontwikkelingen en beleid
De positieve waardering voor Kortland schuilt vooral in
de heldere stedenbouwkundige opzet. De dragers van
de structuur zijn herkenbaar en de opzet van de
bouwblokken is duidelijk aanwezig.
De architectonische waarde van de woningen varieert.
Door de behoefte van bewoners aan modernisering en
vergroting is het oorspronkelijke beeld van de
woningen veranderd en krijgen ze een eigen,
individuele, expressie. Deze ontwikkeling wordt positief
gewaardeerd.
De opgave voor Kortland bestaat enerzijds uit het
benutten van individuele initiatieven om te komen tot
meer variatie en anderzijds uit het behouden van de
stedenbouwkundige en architectonische samenhang.
Daarbij gaat het om het benutten van de huidige
karakteristieken van de buurten en woningen.
De verschillende woningtypen bieden verschillende
mogelijkheden. Voorbeelden hiervoor zijn:
a. Er zijn rijenwoningen die zijn opgetrokken in
baksteen en een samenhangend geheel vormen.
Als het gaat om wijzigingen aan de voorgevel en het
dak dan is het belangrijkste toetsingscriterium

deelgebied 4 - Kortland

kinderspeelplek. De grondgebonden woningen zijn met
hun voorgevel en entree georiënteerd op de weg. De
grondgebonden woningen zijn merendeels voorzien
van een voortuin.
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rijenwoningen met indentieke opbouwen en een
aanbouw aan voorzijde

vergroting van de gevel door wijzigingen kozijnen

woning uitbreidingen met uniforme dakopbouw

In de wijk is het bestemmingsplan Kortland van kracht.
Dit plan geeft relatief veel vrijheid. Zo geldt voor alle
woningen een uitbreidingsmogelijkheid tot een
nokhoogte van 11 meter, wat een hoogte van drie
bouwlagen betekent. Ook is een geringe uitbreiding
aan de voorzijde toegestaan van 1 meter diepte over
een ondergeschikte gevelbreedte.
In het bestemmingsplan Kortland zijn twee
uitgangspunten voor ontwikkeling en beheer
opgenomen, die hier van belang zijn:
a. Om beeldbepalende wandwerking langs
belangrijke openbare ruimtes te behouden,

gelden beperkingen aan vooraanbouwen. Erkers
en balkons zijn toelaatbaar tot een maximale
diepte van 1 meter en zijn slechts toegestaan
over een beperkt deel van de gevel.
b. De voorgevels van eengezinswoningen langs de
belangrijke doorgaande ruimtes mogen een
hoogte van maximaal 9 meter krijgen indien de
profielbreedte dit toelaat.
Concreet betekent dit dat langs wijkwegen en
buurtontsluitingswegen wel erkers maar geen
uitbouwen aan de voorzijde worden toegestaan én dat
hogere bebouwing en ruimtevormende wanden hier
zijn gewenst.

Welstandsniveau
Voor de ruimtelijke elementen die de structuur op wijken buurtniveau bepalen geldt welstandsniveau 2.
Voor de overige gebieden geldt welstandsniveau 3.

Welstandscriteria
Welstandsniveau 3
Algemeen
De sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine
bouwplannen (zie Deel C.) zijn van toepassing met de
volgende restricties:
- Alhoewel beperkte aan- of uitbouwen aan de
voorgevel door het bestemmingsplan zijn
toegestaan, moeten deze bouwaanvragen altijd
voor advies naar de welstandscommissie;
- Wat betreft een dak op een aan- en uitbouw kan
de welstandscommissie een uitzondering maken
mits deze een van het hoofdgebouw afgeleide
dakvorm of -helling hebben;
- Wat betreft kozijn- en gevelwijzigingen kan de
welstandscommissie een uitzondering maken in
gebieden met "inzetgevels".

deelgebied 4 - Kortland

rijenwoningen met detaillering in verschillende
kleuren

'samenhang' of eenheid in verscheidenheid.
b. Er zijn rijenwoningen met een zogeheten
'inzetgevel'. In aanvang waren deze elementen deur- en raampartijen- alle hetzelfde. In de loop der
tijd zijn door bewoners materialen en vooral kleuren
aangepast aan de individuele smaak. De woningen
hebben binnen het raamwerk van gemetselde
muren een meer individueel karakter gekregen. Het
toetsingscriterium voor dit woningtype is 'variatie'
binnen het aanwezige raamwerk.
c. Er zijn woningen die bestaan uit een compositie
van hoofd- en bijgebouwen. Dit komt tot uitdrukking
in een samenhangend kleur- en materiaalgebruik:
licht bruine baksteen en donkerbruin geverfde
kozijnen, boeiboorden, etc. Al deze woningen
kunnen, passend binnen de regels van het
bestemmingsplan, uitgebouwd worden met extra
verdiepingen. Dit biedt de mogelijkheid voor meer
variatie gericht op het zichtbaar maken van de
individuele woning. Waarbij vorm, kleur- en
materiaalgebruik afgestemd wordt op de aanwezige
karakteristieken. De criteria zijn gericht op variatie
(bijvoorbeeld in kleur en materiaalgebruik en
detaillering) en afstemming (bijvoorbeeld wat betreft
de hoofdvorm van de op- en aanbouwen).
d. Er zijn gebieden met individueel ontwikkelde
vrijstaande woningen. Deze zijn onderling
verschillend in verschijningsvorm. Dit gegeven
levert het belangrijkste criterium voor deze
woningen, namelijk 'onderlinge verscheidenheid'.
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identieke dakkapellen, hekwerken en verschillen
in kleur

traditionele woningbouw; twee bouwlagen en
een kap

individuele vrijstaande woningen

Massa en vorm
- Binnen een samenhangende ruimtelijke eenheid
(bouwblok, buurt, e.d.) dient de bebouwing af te
worden gestemd op de belendende panden.
Dit betekent:
- Voor de rijenwoningen geldt als uitgangspunt een
duidelijk herkenbare hoofdvorm en ondergeschikte
aan- en uitbouwen. Waarbij het hoofdgebouw een
homogeen en enkelvoudig karakter heeft;
- Voor vrijstaande en geschakelde woningen geldt
dat deze zijn opgebouwd uit samengestelde en
onderscheidende volumes;
- De vorm en richting van kappen dienen in
samenhang per woonblok én met de omliggende
bebouwing afgestemd te worden;
- Ondergeschikte uitbreidingen aan de voor- en
zijkant van de woning dienen in maatvoering,
architectuur en detaillering afgestemd te worden op

de vormgeving van gevel- en dakvlak van de
hoofdbebouwing.
Detaillering, kleur en materiaal
- Binnen een stedenbouwkundige en/ of
architectonische eenheid dienen de materialen en
kleuren van gevels, daken, ramen en deuren
alsmede aangebouwde gedeeltes op elkaar te
worden afgestemd. Met dien verstande dat:
- Bij vrijstaande woningen (inclusief patiowoningen),
samengestelde woningen en twee-onder-een-kap
woningen gestreefd wordt naar variatie op niveau
van de 'individuele' woning;
- Bij rijenwoningen het verschil in voorgevels als
uitgangspunt genomen wordt. Dat betekent dat bij
rijenwoningen met voornamelijk een voorgevel van
baksteen gestreefd wordt naar behouden en
versterken van de 'sobere' architectuur. En dat bij
rijenwoningen met een zogeheten 'inzetgevel', de
aanwezige variatie uitgebouwd en versterkt kan
worden.

Extra welstandscriteria
Welstandsniveau 2
Voor welstandsniveau 2 gelden de welstandscriteria
van welstandsniveau 3, aangevuld met de volgende
criteria:
Bebouwing en omgeving (plaatsing)
- Extra aandacht is gewenst voor een verzorgde
en samenhangende vormgeving van de erf- af
scheidingen, in samenhang met een duidelijke
overgang tussen openbare ruimte en privé-terrein.
- Gesloten gevels aan de openbare ruimte
(wegen en openbaar groen) zijn niet toegestaan.
Zij- en achtergevels aan de openbare ruimte
worden voorzien van entree- of raampartijen of
opgaande beplanting tegen de gevel.

deelgebied 4 - Kortland

Uniforme rijenbebouwing

Bebouwing en omgeving (plaatsing)
- (Vervangende) nieuwbouw dient aan te sluiten op
het bestaande stratenpatroon en in de aanwezige
gevelrooilijn te worden gepositioneerd conform
het vigerende bestemmingsplan;
- Bij de (half) open bouwblokken zijn zijgevels
zichtbaar vanaf de openbare weg. Deze gevels
dienen als voorkant te worden behandeld en
georiënteerd te zijn op de naastgelegen
openbare ruimte;
- Voor alle woningen geldt dat de entrees zijn
georiënteerd op de openbare weg;
- Voor alle woningen geldt dat samenhang in
uiterlijk met de woningen in de omgeving na te
streven is. Dit betekent:
- Bij vrijstaande woningen streven naar onderlinge
afstemming gericht op variatie;
- Bij rijenwoningen afstemmen gericht op
samenhang met de omgeving;
- Bij samengestelde woningen en twee-onder-eenkap woningen afstemmen op samenhang met de
aaneengesloten woning (onder hetzelfde dak), en
afhankelijk van de 'buurt' streven naar verschil
met de woningen in de directe omgeving.
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Massa en vorm
- Wijzigingen en aanpassingen aan de bebouwing
dienen zorgvuldig te geschieden en bij te dragen
aan de herkenbaarheid van de structuurdragers.
- Accentuering van bebouwing op hoeksituaties en
op overige stedenbouwkundige geëigende locaties
is gewenst.

uitbreidingen met grote onderlinge verschillen

Detaillering, kleur en materiaal
- Bij woningen voorzien van een kap zijn alleen
donkergrijze of rode pannen toegestaan, conform
de gebruikte kleuren en materialen in de directe
omgeving.
- Losstaande gebouwen dienen bij
renovatie of nieuwbouw aan alle zijden die
zichtbaar zijn vanaf de openbare weg een
representatieve uitstraling te krijgen.

patiobungalows; een samenspel van volumes

Kortland heeft een groot aantal rijenwoningen,
twee bouwlagen met een kap

deelgebied 4 - Kortland

nieuwbouw aan de Burg. Aalberslaan met een
andere verschijningsvorm dan de veel voorkomende rijenwoningen
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Gebiedsbeschrijving
Bebouwing en omgeving
Als reactie op de blokverkaveling in de jaren '50-'60
ontstaat in de jaren '70 de Forumbeweging, die
aandacht vraagt voor de menselijke schaal en maat
van nieuwe woongebieden. Langeland, dat in deze
periode is gebouwd, wordt gekenmerkt door een
hoofdtoegangsweg (de Nieuwe Tiendweg) grotendeels
begeleid door straatwanden met aan weerszijden
woonbuurten met een overwegend geknikt
stratenpatroon. Door of om de woonbuurten heen
loopt in de meeste gevallen een doorgaande
ontsluitingslus waar de aangrenzende woningen op
zijn georiënteerd. De overige woningen zijn
overwegend rondom woonerven met een parkeerhof
geclusterd. Soms is hierbij een geknikt of gebogen,
soms een rechthoekig stratenpatroon toegepast. In
enkele buurten is een rechthoekige verkaveling
toegepast met woningen georiënteerd op de openbare
straat, maar dan veelal in combinatie met

parkeerkavels tussen de parallel lopende parkeervrije
straten. Bij de vrije sector woningen wordt overwegend
op eigen erf geparkeerd.
Massa en vorm
De woonbuurten zijn overwegend projectmatig
ontwikkeld en bestaan vooral uit rijenwoningen,
geschakelde woningen of individueel ontwikkelde vrije
sector woningen. Per stedenbouwkundig ensemble
komen meerdere architectuurstijlen voor. Incidenteel
komen gestapelde woningen voor. De bouwhoogte is
overwegend twee bouwlagen, meestal met een
zadeldak. De architectuur is ingetogen, maar wordt wel
gekenmerkt door veel variatie. Op sommige hoeken en
kruispunten komen subtiele details in de architectuur
voor, zoals voordeuren, luifels, vooruitspringende
gevels en soms ook meer bouwlagen.
Detaillering, kleur en materiaal
De woningen kenmerken zich door een architectuur die
teruggrijpt op de traditionele architectuur met
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Langeland
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gehandhaafde sloten in Langeland-Noord

rijenwoningen met achterzijde langs openbare
weg

bijzondere entreepartijen en opvallend
kleurgebruik

Waardering, ontwikkelingen en beleid
De positieve waardering van Langeland schuilt in de
stedenbouwkundige opzet. De veel voorkomende
groene plekken en parkstroken vormen een kwaliteit.
De kleine schaal van de bebouwing en de
architectonische variatie, die uitbundiger is dan in de
wijk Kortland, geeft de buurt een herkenbaar eigen
karakter.
Op plaatsen waar zowel voor- als achterkanten zijn
georiënteerd op dezelfde openbare ruimte, heeft dit
over het algemeen een negatieve invloed op de
kwaliteit van die openbare ruimte. Met name langs de
doorgaande ontsluitingslussen is een directe
confrontatie met achterkanten ongewenst.
Er ontbreken visueel-ruimtelijke aanknopingspunten
voor de oriëntatie in de wijk. Verschillen in architectuur
en kleur en materiaalgebruik van de
eengezinswoningen zijn hiervoor ontoereikend.
Voor de Bloemenbuurt West is een
herontwikkelingsplan gemaakt, dat past binnen de
opzet van de wijk Bij de uitwerking is deze nota
uitgangspunt.

Welstandscriteria
welstandsniveau 3
Algemeen
De sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine
bouwplannen (zie Deel C.) zijn van toepassing.
Bebouwing en omgeving
Nieuwbouw zal een bijdrage leveren aan een
versterking van de ruimtelijke structuur van de wijk
door een verbetering van de begeleiding van en de
oriëntatie op de openbare ruimte. Daarbij kan gedacht
worden aan het aanbrengen van ramen in zijgevels,
het sluiten van hoeken of het bebouwen van ruimten
tussen de zijgevels van bouwblokken, het verhogen
van aangebouwde garages en bijvoorbeeld het
verbeteren van de begrenzing van de achterkanten
van percelen langs de openbare weg.
Massa en vorm
- Binnen een ruimtelijke eenheid zijn
bouwkundige wijzigingen of toevoegingen
toegestaan die aansluiten bij het karakter en het
volume van de aangrenzende bebouwing.
Detaillering, kleur en materiaal
- Erfafscheidingen grenzend aan
openbare straat of woonerf sluiten aan bij het
karakter van het hoofdgebouw. Een haagbeplanting
of begroeide schuttingen hebben echter in het
algemeen de voorkeur omdat deze het groene
karakter van de wijk ondersteunen.
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bijzondere entreepartijen, verfijnde gevelindelingen en
kleurgebruik. De woningen zijn veelal van
ambachtelijke materialen gemaakt: rode of gele
gevelsteen, hout (brede dakranden, luifels, geveldelen
en dergelijke) in overwegend lichte of donkere
kleuren. Incidenteel zijn houten onderdelen
geschilderd in opvallende kleuren zoals blauw, groen
en rood.

Welstandsniveau's
Voor de bebouwing die georiënteerd is op de hoofdontsluitingslussen in Langeland geldt welstandsniveau 2. Voor de overige gebieden geldt welstandsniveau 3.
gevelfragmenten met individueel kleurgebruik
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Extra welstandscriteria
Welstandsniveau 2
Voor welstandsniveau 2 gelden de welstandscriteria
van welstandsniveau 3, aangevuld met de volgende
criteria:

complexmatig ontwikkelde geschakelde woningen
met op elkaar afgestemde detaillering en kleur

Bebouwing en omgeving
- Langs de hoofdontsluitingslussen moet eenheid in
uitstraling van het gevelbeeld gehandhaafd blijven;
- Alzijdigheid met representatieve gevels van
bebouwde locaties met niet-woonfuncties dient
gehandhaafd te blijven.

rijenwoningen met houten gevel details

terugliggende voorgevel tussen stenen bergingen
aan voorzijde

een extra verdieping is mogelijk op de
patiowoningen aan de Zwanekade

Detaillering, kleur en materiaal
- Overheersende kleurgebruik, materialisering en
detaillering in ruimtelijke eenheid
handhaven.
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Massa en vorm
- Langs de hoofdontsluitingslussen is variatie in
bouwkundige toevoegingen toegestaan.
De achterliggende ruimtelijke eenheid is echter
maatgevend voor de verschijningsvorm.
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deelgebied 6

Lansingh Zuid
Gebiedsbeschrijving
Dit deelgebied is een woonwijk die vanaf de jaren '90
in fasen in ontwikkeling is. De oorspronkelijke
landschappelijke structuur van het veenweidegebied
met veel sloten is gehandhaafd en op de kavels zijn in
langwerpige richting bouwblokken gebouwd.
bijzondere vorm en kleurgebruik van kerkgebouw

verschillende gevelmaterialen en kleuren

Bebouwing en omgeving
- Binnen de ontwikkelingsfasen hebben de
bouwblokken (of een aantal bouwblokken tezamen)
een eigen karakteristieke massa en
architectonische verschijningsvorm;
- Overwegend woongebied met voorgevels vooral in
één lijn;
- Kenmerkend is de oriëntatie van de voorgevels op
de openbare ruimte; de achtergevels van de
woningen zijn meestal onzichtbaar;
- Er is over het algemeen aandacht besteed aan een
architectonische hoekoplossing.

Massa en vorm
- De woningen in het westelijke deel zijn overwegend plat afgedekt; er zijn op sommige plaatsen
hogere of lagere of uit de rooilijn springende
hoek- of gevelaccenten aangebracht;
- In het westelijke deel komen zowel lange aaneengesloten rijenwoningen voor, als woningen die
onderling geschakeld zijn door een terug liggende
garage;
- In het nu gerealiseerde oostelijke deel hebben de
woningen een kap met schuin lopende dakgoot.
Het gedeelte met vrije sectorwoningen is intensief
bebouwd en er komen grote verschillen voor in
architectuur.
Detaillering, kleur en plaatsing
- Kenmerkend kleurgebruik voor Lansingh-zuid zijn
aardse kleuren en wittinten;
- in het westelijke deel komen op sommige plaatsen
uniforme tuinafscheidingen voor (hekwerk of tuin-

deelgebied 6 - Lansingh Zuid

identieke woningen die veel ruimte laten voor
uitbreidingen
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-

bouwvolumes van verschillende kleuren en
materialen

Waardering, ontwikkelingen en beleid
De eenvoudige stedenbouwkundige structuur van de
wijk, waarin vooral de lineaire openbare ruimte het
beeld bepaalt, biedt ruimte voor een variatie in
architectuur. Dit is één van de uitgangspunten van het
bestemmingsplan. Door de ontwikkeling van grotere
eenheden (complexen) is die kwaliteit nog niet
optimaal benut. In de volgende fasen zal variatie en
individueel bouwen worden gestimuleerd. De
welstandstoetsing is daarbij vooral gericht op het
voorkomen van dissonanten, het voorkomen dat
bouwwerken door stijl, materialisering en kleur sterk
afbreuk doen aan de waarde van de omgeving: het
voorkomen van excessen.

Welstandsniveau
Voor Lansingh Zuid geldt welstandsniveau 3
de kappen van de rijenwoningen zijn
beeldbepalend

Massa en vorm
- bouwkundige veranderingen moeten aansluiten bij
de de architectonische eenheid van de betreffende
bebouwing;
- nieuw te ontwikkelen woningen in een rij worden
zodanig vormgegeven dat veranderingen mogelijk
zijn zonder dat er een verstoring van het gevelbeeld
van de woningrij optreedt, bijvoorbeeld door een
parcellering van het gevelbeeld of een verticale
geleding daarvan.

Welstandscriteria
Algemeen
De sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine
bouwplannen (zie Deel C.) zijn van toepassing.

Detaillering, kleur en plaatsing
- Bestaande kleur- en materiaalgebruik in
architectonische eenheid is maatgevend;
- Bij nieuwe bebouwing is de toepassing van
duurzame materialen gewenst, zoals gebakken
materiaal, natuursteen, hout, glas en metaal. De
toepassing in de gevel van plaatmateriaal en
kunststof dient zo veel mogelijk beperkt te worden.
- Voor het plandeel ten oosten van de centrale
groene zone zijn aartse tinten en een rustige
kleurstelling van het schilderwerk gewenst;
- Zij- en achtertuinen die grenzen aan de openbare
weg worden afgeschermd door gebouwde
voorzieningen met een materialisering die is
afgeleid van het hoofdgebouw.

deelgebied 6 - Lansingh Zuid

dakopbouwen afgestemd op architectuur van de
woning

muur); deze verhogen de kwaliteit van de openbare
ruimte;
kenmerkend voor het westelijke deel is het
voorkomen van een heldere rood-oranje
gevelsteen, waardoor dit gebied zeer herkenbaar
is; voor het overige wordt Lansingh-Zuid
gekenmerkt door een gevelsteen in overwegend
aardse kleuren.

Bebouwing en omgeving
- de heldere ruimtelijke structuur, maakt een
gevarieerde ontwikkeling mogelijk.
zorgvuldig afgewogen compositie van
bouwvolumes
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de penitentiaire inrichting is een groot element

deelgebied 7

Stormpolder
Gebiedsbeschrijving

voorzijde van bedrijven zijn niet altijd
hoogwaardig ingericht

bedrijven langs de hoofdontsluitingsweg
(Industrieweg)

De centrale ontsluitingsweg van Krimpen (de Nieuwe
Tiendweg) eindigt in de Industrieweg op een eiland
(de Stormpolder) tussen de Hollandsche IJssel, de
Sliksloot en de Nieuwe Maas. Oorspronkelijk waren in
de Stormpolder hoofdzakelijk watergebonden bedrijven
gevestigd. Het huidige bedrijventerrein is vanaf 1970
in ontwikkeling en vrijwel in zijn geheel uitgegeven. Er
zijn diverse functies aanwezig (onder andere
watergebonden bedrijven, kantoren, autoshowrooms,
opslag en distributie, bedrijfsverzamelgebouwen, een
penitentiaire inrichting en enkele bedrijfswoningen),
die vaak gemengd voorkomen.
Bebouwing en omgeving
- Binnen een rechthoekig stratenpatroon zijn diverse
soorten bedrijven in overwegend doosachtige
volumes aanwezig;
- Straatprofielen hebben veelal groene bermen met
boombeplanting; op sommige plaatsen zijn deze

-

bermen echter verdwenen ten behoeve van laad/
los- en parkeerruimte;
bedrijfsgebouwen hebben onderling een wisselende
voorgevelrooilijn;
de bebouwing varieert in omvang en hoogte.

Massa en vorm
- De bedrijfsgebouwen zijn overwegend rechthoekig,
hebben een plat dak en zijn overwegend 4-8m
hoog;
- Enkele gebouwen vormen hierop een uitzondering
door een groot volume en/ of verschijningsvorm;
ze staan op een markante plaats in de ruimtelijke
structuur. Het gaat hierbij om de scheepshal van de
Giessen de Noord vanwege de omvang (circa 50 x
90x 260m), de penitentiaire inrichting "de IJssel"
door de rode gevel en torentjes, het kantoorgebouw
aan het einde van de Industrieweg van Hollandia
door de hoogte (circa 30m hoog; het parkje aan de
rivier.

deelgebied 7 - Stormpolder

diverse bedrijven naast elkaar en veel verharding
in het straatprofiel
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de hal is een opvallend element aan de rand van
de polder

kantoorachtige voorgevel voor loods

De Stormpolder is een goed functionerend
bedrijventerrein. Met name de inrichting en het gebruik
van de voorterreinen als opslag en/of parkeerterrein
heeft een negatieve invloed op de ruimtelijke kwaliteit.
Ook de grote verscheidenheid en uitsluitend utilitaire,
uitstraling van de omheiningen aan de voorzijde heeft
een negatieve invloed op het ruimtelijk beeld. Zowel
het ruimtelijke als sociale aanzien van het gebied doet
momenteel geen recht aan de belangrijke
economische functie die dit gebied voor Krimpen
heeft. De komst van de Fast Ferry heeft ervoor
gezorgd dat de gemeente een nieuwe toegang heeft
gekregen, maar de vorm en het gebruik van de
bebouwing langs de Industrieweg levert nog geen
bijdrage aan een aantrekkelijke sociaalveilige route.
Het EMK terrein, het sluiten van de werf van Van der
Giessen en het extensieve gebruik van de gronden in
de Stormpolder maakt een bezinning op de
herontwikkeling van de Stormpolder in samenhang met
de bedrijfsterreinen aan de andere kant van de
Sliksloot noodzakelijk. Een kans is de ontwikkeling van
een gemengd terrein voor werken, wonen en recreatie
waarbij de kwaliteiten van dit gebied optimaal benut
kunnen worden. Dit beleid zal mogelijk in de komende
jaren ontwikkeld worden. Zolang hierover nog niet is
besloten zal de Stormpolder beheerd worden volgens
het huidige beleid: als bedrijfsterrein. Daarbij is het wel
wenselijk dat aan de bebouwing langs de belangrijkste
ontsluiting, als toegang tot het bedrijfsterrein (en
inmiddels tot de gemeente), hogere eisen worden
gesteld
Welstandsniveau
De Industrieweg vormt de entree tot het bedrijventerrein. Hierop is het welstandsniveau 2 van toepassing. Op de rest van het gebied is welstandsniveau
3 van toepassing.
Welstandscriteria
welstandsniveau 3

Algemeen
De sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine
bouwplannen (zie Deel C.) zijn van toepassing.
Bebouwing en omgeving
- Functionele programma van bedrijf moet op kavel
gerealiseerd kunnen worden, zodat openbare
groene berm gehandhaafd kan blijven.
Massa en vorm
- Bebouwing moet plat afgedekt zijn, passend in de
omgeving.
Detaillering, kleur en materiaal
- Reclame en bedrijfsnamen aan de gevel, niet op
het dak. Indien erfafscheidingen aan de voorzijde
bedrijfsmatig noodzakelijk zijn, dan is een
transparant metalen hekwerk of een groene
(haagbeplanting) verplicht.
- Materiaalgebruik en detaillering vrij, mits toegepast
in bestendige materialen.
- Voorkeur voor gedekte kleuren
Extra welstandscriteria
Welstandsniveau 2.
Voor welstandsniveau 2 gelden de welstandscriteria
van welstandsniveau 3, aangevuld met de volgende
criteria:
Bebouwing en omgeving
- Voorgevel verplicht in één rooilijn en voortuin als
zodanig inrichten, conform bestemmingsplan.
Massa en vorm
- Gevel moet representatieve uitstraling hebben en
georiënteerd zijn op de Industrieweg;
- Architectonische hoekoplossing bij bebouwing die
tweezijdig is georiënteerd op de openbare weg is
verplicht.
Detaillering, kleur en materiaal
- Vormgeving reclame-uitingen en bedrijfsnamen
afstemmen op gevelontwerp.
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Waardering, ontwikkelingen en beleid
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Krimpenerbos
Bebouwing en omgeving
Onderdeel van het Krimpernerbos zijn van west naar
oost: een bosrijk parkgebied, een sportcomplex en
stadsrandgroen ten zuiden van Lansingh-Zuid. In het
bosrijke gebied zijn twee functies met een relatief groot
ruimtebeslag aanwezig: een volkstuinencomplex en
een elektriciteit- koppelstation met een landelijke
functie. Beeldbepalend voor dit gebied is het vele
opgaande groen, dat het patroon volgt van het
slagenlandschap. Dit groen omzoomt de genoemde
functies. Tussen het opgaande groen zijn nog enkele
open ruimten aanwezig. Het gebied is een openbaar
park voorzien van paden, met uitzondering van het
trafostation.
Het sportcomplex bestaat uit gebouwen, een
parkeerplaats en tennisbanen.

Massa en vorm
De betrekkelijk willekeurig gesitueerde bebouwing
bestaat uit één bouwlaag en heeft een plat dak.
De gebouwen van het sportcomplex zijn rechthoekig
en voorzien van een zadeldak, uitgevoerd in zwarte
bitumen.
Detaillering, kleur en materiaal
De aanwezige bebouwing is functioneel; het zijn veelal
gebouwen zonder veel opsmuk - eenvoudig van vorm
en uitstraling.
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Gebiedsbeschrijving

Waardering, ontwikkelingen en beleid
Het groene karakter van het gebied bepaalt
momenteel het beeld en de sfeer. Er is een beperkt
aantal gebouwen aanwezig. Het groene karakter dient
behouden te worden.
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De gronden hebben in het vigerende plan Langeland
de bestemming recreatieve doeleinden. In de
komende jaren zal die bestemming verder uitgewerkt
worden door de aanleg van sportvoorzieningen met
bijhorende bebouwing en met bebouwing die de
functie van het recreatiegebied ondersteunt.
Welstandsniveau
Voor Krimpernerbos geldt welstandsniveau 3.
Welstandscriteria
welstandsniveau 3

Massa en vorm
- Massa en vorm dienen te passen in het landschap.
Sterke contrasten tussen landschap en bebouwing
zijn niet toegestaan.
Detaillering, kleur en materiaal
- Toepassen van kleuren die sterk contrasteren met
de omgeving is niet toegestaan;
- Voor nieuwbouw zijn eenvoudige gevels het meest
wenselijk en passend in de landschappelijke
omgeving.
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Bebouwing en omgeving
- Het groene karakter van het gebied dient
behouden te worden;
- De positie en oriëntatie van een bouwwerk dienen
zich zoveel mogelijk te voegen naar de
landschappelijke structuur. Daarbij kan gebruik
worden gemaakt van zichtrelaties en
landschappelijke verbijzonderingen.
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Gebiedsbeschrijving
In het centrumgebied van de gemeente zijn enkele
belangrijke functies gesitueerd, het
hoofdwinkelcentrum Crimpenhof, het gemeentehuis,
het politiebureau, cultuurcentrum de Tuyter, enkele
kerken en kantoren, drie woontorens die het centrum
markeren en merendeels tot 4 lagen gestapelde
woningen uit de jaren 50 van de vorige eeuw en ten
zuiden van de Nieuwe Tiendweg het zwembad en de
recent gerealiseerde bebouwing van het
woningcomplex Cascade. De openbare ruimte wordt
bepaald door groen en water, door de verharding van
wegen en parkeervoorzieningen en door de
achterkanten van het winkelcentrum. De bebouwing is
deels op openbare ruimte gericht, deels vrij in het
groen gesitueerd.

Bebouwing en omgeving
- De ruimtelijke structuur van het gebied is geënt op
de oorspronkelijke structuur van het landschap, de
polderverkaveling met afwijkingen bij de
Weteringsingel en de voormalige Oude Tiendweg;
- De bebouwing varieert in omvang en hoogte en
stamt uit verschillende perioden van de vorige
eeuw;
- Het centrum ligt op een markante plek, langs
belangrijke ontsluitingswegen van de gemeente, de
C.G. Roosweg, de Nieuwe Tiendweg, de
Burgemeester Aalberslaan en de Noorderstraat en
vormt de entree van de gemeente.
- Door het gebied lopen beeldbepalende ruimten, de
Buys Ballotsingel en Molenvlietsingel of eindigen
daar, zoals het park Middenwetering.
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Centrum
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een van de drie centrumtorens naast het
politiebureau aan parkeerplein met busstation

Detaillering, kleur en materiaal
- Hoewel de overwegende indruk van de bebouwing
in het centrum wordt bepaald door baksteen met
een aardkleurige tint, zijn er daarnaast vele andere
materialen toegepast, witpleisterwerk, gebroken
witte betonsteen, glas, plaatmateriaal etc.
Waardering ontwikkeling en beleid

diverse openbare voorzieningen in de Tuyter aan
hete Koekoeksplein

achterkanten van de Crimpenhof aan het
parkeerterrein

lage grondgebonden woningen bij entree tot
Krimpen

Het centrumgebied van de gemeente is in functioneel
noch in ruimtelijk opzicht een echt centrum. De
gemeente Krimpen aan den IJssel kiest voor de
ontwikkeling van een echt centrum, dat als zodanig
herkenbaar is, waar gemeenschappelijke activiteiten
plaats vinden, waar het gezellig en geborgen is en wat
gemakkelijk bereikbaar is.
In het komende decennium zal het centrumgebied
daartoe ingrijpend geherstructureerd worden. Het
winkelcentrum zal uitgebreid worden en het parkeren
daarvoor in een gebouwde voorziening opgelost. De
kleine verouderde woningen worden vervangen door
woningen die voldoen aan de huidige eisen waarin ook
plaats is voor de groeiende groep ouderen en ook in
functioneel en ruimtelijk opzicht zal het centrum
verbeterd worden. Het is daarmee één van de
belangrijke (her)ontwikkelingsgebieden van de
gemeente. Een aanzienlijk deel van de bestaande
bebouwing zal daartoe geamoveerd worden. Om deze
ambitie succesvol te kunnen volbrengen is het
noodzakelijk dat nieuwe bebouwing past binnen de
plannen die ontwikkeld worden.
De nieuwbouw dient de gewenste ruimtevorming te
ondersteunen, door functie, plaatsing, hoogte en
materialisering.

Nog dit jaar wordt een masterplan opgesteld waarin
zowel de ruimtelijke en de functionele ontwikkeling in
overleg met de bevolking en het bestuur worden
vastgelegd.

Welstandsniveau
Gezien het belang van het centrumgebied voor de
gemeente is hier welstandsniveau 1 van toepassing.
Alle ingediende bouwplannen zullen zowel
stedenbouwkundig als welstandskundig beoordeeld
worden als onderdeel van de gewenste
centrumontwikkeling.

Welstandscriteria
Welstandsniveau 1
Algemeen
- De sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine
bouwplannen (zie Deel C) zijn van toepassing.
Bebouwing en omgeving
- De bebouwing moet de ontwikkeling van het centrum van de gemeente ondersteunen. Voorlopig
uitgangspunt is de daarvoor opgestelde nota van
uitgangspunten, die dit jaar gevolgd zal worden
door een door de Raad vast te stellen masterplan.
Massa en vorm
- De bebouwing dient door wandvorming, hoogte en
karakter de centrumontwikkeling van de gemeente
te ondersteunen.
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Massa en vorm
- Het merendeel van de woningbouw bestaat uit
bouwstroken met een hoogte van 9 tot 12 meter, de
torens hebben een hoogte van 30 tot 55 meter.
Cascade heeft een hoogte die oploopt van 12 tot
30 meter. De genoemde niet-woonfuncties hebben
ieder een eigen vorm en zijn als "elementen in de
ruimte" vormgegeven.

Detaillering, kleur en materiaal
- De bebouwing dient uitgevoerd te worden in
duurzame materialen, overwegend aardkleurige
baksteen, glas, metaal en hout;
- Reclame en bedrijfsnamen aan de gevel, niet op
het dak.
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- Historische bebouwing
- Straatnamenkaart + register
- Deelgebiedenkaart
- Welstandsniveaukaart
- Begrippenlijst
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Bijlagen
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Historische bebouwing
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waardevolle bomen
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- 5 esdoorns
- 1 leilinde
- 1 kastanje
- 1 es, 2 iepen, 2 platanen, 1 beuk
- 1 walnoot
- 3 platanen, 1 rode beuk, 5 essen, 1 esdoorn
- 1 esdoorn
- 1 bruine beuk, 4 esdoorns, 1 kastanje
- 1 kastanjes, 1 bruine beuk, 3 esdoorns, 1 iep, 1 esdoornbosje, 1 plataan
- 1 bruine beuk
- 1 plataan, 1 acacia, 5 beukenbosjes, 1 kastanje, 1 taxus, 1 meidoorn
- 1 bruine beuk, 2 esdoorns, 1 es
- 1 bruine beuken, 1 esdoorn, 1 kastanje
- 1 kastanje, 1 esdoorns
- 2 esdoorns
- 1 taxus
- 1 kastanje, 1 bruine beuk
- 1 esdoorn
- 1 kastanje
- 1 kastanje
- 1 linde
- 2 platanen, 3 beuken, 1 esdoorn
- 1 plataan
- 1 treurwilg
- 1 kastanje

7 januari 2003 vastgesteld door B&W
Gewijzigd: 21 januari 2004
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Breekade 5
IJsseldijk 74
IJsseldijk 119
IJsseldijk 126
IJsseldijk 190
IJsseldijk 200
IJsseldijk 212
IJsseldijk 220+218
IJsseldijk 222
IJsseldijk 230
IJsseldijk 234 (kerk)
IJsseldijk 268
IJsseldijk 272
IJsseldijk 276
IJsseldijk 296
IJsseldijk 328
IJsseldijk 332
IJsseldijk 343
IJsseldijk 346
IJsseldijk 351
IJsseldijk 432
IJsseldijk 436-438
IJsseldijk 444
Kerkdreef 41
Veerpad 16
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Straatnamenkaart + register
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Deelgebiedenkaart
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luchtfoto circa 1998
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Begrippenlijst
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A
Aanbouwen: Grondgebonden toevoeging meestal van
één bouwlaag aan een gevel van een gebouw.

Bebouwing: Eén of meer gebouwen en/of andere
bouwwerken.

Aangekapt: Met kap bevestigd aan dakvlak.
Aardtinten: Roodbruine tinten.

Beschot: Houten bekleding van een muur of dakvlak,
inwendig als een lambrisering, meestal niet tot de
volle hoogte.

Achtergevellijn: Denkbeeldige lijn die strak loopt
langs de achtergevel van een gebouw tot aan de
zijdelingse perceelsgrenzen.

Bedrijfsbebouwing: Gebouwen ten behoeve van
bedrijven zoals hallen, werkplaatsen en loodsen;
meestal met een utilitair karakter.

Achterkant: De achtergevel, het achtererf en het
dakvlak aan de achterzijde van een gebouw; de
zijgevel, het zijerf en het dakvlak aan de zijkant van
een gebouw voorzover die zijde (zijdelings) niet
gekeerd is naar de weg of het openbaar groen.

Behouden: handhaven, bewaren, in stand houden.

Afdak: Hellend dak, hangend of op stijlen
aangebracht tegen een gebouw of een muur, om
als gedeeltelijke beschutting te dienen.
Afstemmen: In overeenstemming brengen met.

Belendend: Naastgelegen, (direct) grenzend aan.
Bijgebouw: Grondgebonden gebouw meestal van
één bouwlaag dat los van het hoofdgebouw op het
erf of kavel staat; meestal bedoeld als schuur,
tuinhuis of garage.
Blinde wand, muur of gevel: Gevel of muur zonder
raam, deur of andere opening.

Antennedrager: Antennemast of andere constructie
bedoeld voor de bevestiging van een antenne.

Boeibo(o)rd: Opstaande kant van een dakgoot of
dakrand, meestal uitgevoerd in hout of
plaatmateriaal.

Antenne-installatie: Installatie bestaande uit een
antenne, een antennedrager, de bedrading en de al
dan niet in een techniekkast opgenomen
apparatuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie.

Boerderij: Gebouw/gebouwen op een erf met een
(oorspronkelijk) agrarische functie en het daarbij
horende woonhuis.
Borstwering: Lage dichte muur tot borsthoogte.

Asymmetrische kap: Zadeldak met twee ongelijke
dakvlakken.

Bouwblok: Een geheel van geschakelde bebouwing.

Authentiek: Overeenstemmend met het
oorspronkelijke, origineel, eigen kenmerken
dragend, oorspronkelijk.

Bouwen: Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk
oprichten, vernieuwen of veranderen of het
vergroten van een bouwwerk.

B

Bouwlaag: Horizontale reeks ruimten in een
gebouw.

Band: Horizontale versiering in de gevel in afwijkend
materiaal, meestal natuursteen, kunststeen of
baksteen.

Bouwvergunning: Vergunning als bedoeld in
artikel 40, eerste lid van de Woningwet.

D

Bouwwerk: Algemene benaming voor alle soorten
gebouwde objecten.

Dak: Overdekking van een gebouw of onderdeel
ervan, bestaande uit één of meer hellende vlakken
(schilden) of uit een horizontaal vlak.
Dakbedekking: materiaal en constructie waarmee
een dakvlak is afgedekt om te voorkomen dat er
water binnen kan komen.

Bovenbouw: Bovenste, uit een oogpunt van
gebruik meestal belangrijkste gedeelte van een
gebouw, meestal in tegenstelling tot de
onderbouw, het dragende gedeelte, het
fundament.

Dakbeschot: Bedekking van een kap, bestaande uit
planken of delen, die over de gordingen of de
daksparren zijn aangebracht.

Bungalow: Meestal vrijstaande woning waarvan
alle vertrekken op de begane grond zijn
gesitueerd.

Dakkapel: Ondergeschikte toevoeging aan een
dakvlak, vooral bedoeld om de lichttoevoer te
verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te
vergroten.

C
Carport: Afdak om de auto onder te stallen,
meestal bij of grenzend aan een woning.
Classicisme: Stroming in de bouwkunst, bouwstijl.

Dakhelling: De hoek van het dakvlak.

Daknok: Hoogste punt van een schuin dak.
Horizontale snijlijn van twee dakvlakken, de
hoogste lijn van het dak

Conformeren: Zich voegen naar, gelijkvorming
maken, aanpassen aan, afstemmen op.

Dakopbouw: Een toevoeging aan de bouwmassa
door het verhogen van de nok of dakrand van het
dak, waardoor het silhouet van het oorspronkelijke
dak verandert.

Context: Omgeving, situatie, geheel van
omringende ruimtelijke kenmerken.

Dakraam: Raam in een dak.

Contrasteren: Een tegenstelling vormen.

Daktrim: Afwerking bovenzijde dakrand ten behoeve
van waterkering.
Dakvlak: Een vlak van het dak/kap.
Dakvoet: Laagste punt van een schuin dak. Het
snijpunt van de daklijn en de onderliggende
gevellijn.
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Bouwperceel: Een aaneengesloten
terreinoppervlak, waarop krachtens het plan een
zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is
toegestaan.

Damwandprofiel: Metalen beplatingmateriaal met
een damwandprofilering.
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Detail: Ontmoeting/aansluiting van verschillende
bouwdelen zoals gevel en dak of gevel en raam.
Detaillering: Uitwerking, weergave van de
verschillende onderdelen cq aansluitingen.
Diversiteit: Verscheidenheid, afwisseling, variatie.
Dorpel: het aan de bovendorpel corresponderende
horizontale benedendeel van een houten of
stenen deur of vensterkozijn waarop de stijlen
rusten.

Erker: Kleine toevoeging van meestal één
bouwlaag aan de gevel van een gebouw, op de
begane grond meestal uitgevoerd in
metselwerk, hout en glas.

F
Flat: Groot gebouw met meerdere verdiepingen/
woonlagen. De appartementen in de flat zijn
meestal gelijkvloers en worden op hun beurt
flat/ flatjes genoemd.

Drager en invulling: De drager is de constructie
van een gebouw, waaraan de invulling is
toegevoegd om te beschermen tegen weer en
wind (heeft vooral betrekking op gebouwen uit de
naoorlogse periode (1950-1970), waarbij het
verschil tussen drager en invulling werd gebruikt
om de woning in een groot gebouw of rij huizen te
onderscheiden).

G

E

Gepotdekseld: Horizontaal gedeeltelijk over elkaar
vallende gevelbeplating (oorspronkelijk houten
planken).

Ensemble: Architectonisch en stedenbouwkundig
compositorisch geheel.
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, voor zover een
bestemmingsplan van toepassing is, de
bestemming deze inrichting niet verbiedt.
Voorerf: gedeelte van het erf dat aan de voorzijde
van het gebouw is gelegen.
Achtererf: gedeelte van het erf dat aan de
achterzijde van het gebouw is gelegen.
Zijerf: gedeelte van het erf dat aan de zijkant van het
gebouw is gelegen.
Eerste verdieping: Tweede bouwlaag van de woning
of het woongebouw, een souterrain of kelder niet
daaronder begrepen.

Galerij: Gang aan de buitenkant van een
(flat)gebouw die toegang verschaft tot de
afzonderlijke woningen.
Gebouw: Elk bouwwerk, dat een voor mensen
toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk
met wanden omsloten ruimte vormt.

Gevel: Verticaal scheidingsvlak van een gebouw
tussen buiten en binnen.
(Gevel)geleding: Onderverdeling van de gevel in
kleinere vlakken. Verticale, horizontale of
figuratieve indeling van de gevel door middel
van gevelopeningen, metselwerk, inspringingen
of andere gevelkenmerken en -detailleringen.
Gevelmakelaar: Decoratieve bekroning van een
geveltop.
Golfplaat: Plaatvormig bouwmateriaal met
golvende vorm, vaak toegepast als eenvoudige
dakbedekking.

Goot: Waterafvoer, door middel van langgerekte
bakvormige constructie onder aan een dak,
veelal tussen gevel en dakvlak.
Gootklos: Zie klossen.
Gootlijn: Veelal horizontale lijn die een goot of
meerdere goten aan de gevel vormen.

H
Hoekaanbouw: Grondgebonden toevoeging
meestal van één bouwlaag aan de hoek van een
gebouw.

Kilkeper/Keper: Snijlijn van twee aansluitende
dakvlakken.
Kern: Veelal kleinschalig stedelijk gebied, ook wel
centrum van een dorp of stad.
Klossen: Uit de muur stekende houten of
gemetselde blokjes ter ondersteuning van
uitstekende onderdelen van een gebouw zoals
dakgoten.
Koofbord: Gebogen vlak dat de overgang vormt van
en vlakke zoldering of vlak plafond naar de muur.

Hoek- en kilkeper: snijlijn van twee aansluitende
dakvlakken.

Kop: In het algemeen gebruikt om de smalle kant
van een rechthoekige vorm aan te duiden,
bijvoorbeeld bij een gebouw.

Hoofdgebouw: Een gebouw, dat op een
bouwperceel door zijn constructie of afmetingen
als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken

Korrel/korrelgrootte: in gevel of straatbeeld
herkenbare breedtemaat van individuele woning of
kavel.

I
Industriebebouwing: Bebouwing met een
industriële bestemming.
Installatie: set van elektrische beeld- en/of
geluidsapparatuur, het aanbrengen van
technische toestellen (montage) en/of deze
toestellen zelf.
Inzetgevel: veel in jaren 60 toegepaste pre-fab voorof achtergevel bestaande uit houten raamwerk
met verschillende invullingen

M
Maaiveld: Bovenzijde van het terrein dat een
bouwwerk omgeeft, de grens tussen grond en
lucht, de gemiddelde hoogte van het terrein,
grenzend aan de gevels, op het tijdstip van de
aanvraag om bouwvergunning.
Mansardekap: Een dak met aan één of meerdere
zijden onder een stompe hoek geknikt of
gebroken dakvlak.
Markies: Opvouwbaar zonnescherm.

K

Massa: Zichtbaar volume van bebouwing.

Kapvorm/Kap: Samenstel van houten, ijzeren of
betonnen onderdelen dat de dakbedekking
draagt.

Metselverband: Het zichtbare patroon van
metselwerk.

Kavel: Grondstuk, kadastrale eenheid.

Middenstijl: Verticaal deel in het midden van een
deur- of raamkozijn.
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Kozijn: Raamwerk van hout, steen of ijzer bestaande
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Monument: Aangewezen onroerend goed als
bedoeld in artikel 3 van de Monumentenwet 1988,
zoals deze luidt op het tijdstip van het in ontwerp
ter inzage leggen van het ontwerp van deze nota.
Muurdam: penant, gedeelte van een muur tussen
twee openingen (vensters of deuren) waarvan de
hoogte groter is dan de breedte

N
Natuurlijke waarde: De aan een gebied toegekende
waarde, gekenmerkt door geologische,
geomorfologische, bodemkundige en biologische
elementen, zowel afzonderlijk als in onderlinge
samenhang.
Negge: Het vlak c.q. de maat tussen de buitenkant
van de gevel en het kozijn.
Nok: De in principe hoogstgelegen horizontale snijlijn
van twee dakvlakken.

Openbaar groen: Met het openbaar groen wordt
bedoeld hetgeen daaronder in het normale
spraakgebruik wordt verstaan, zoals parken
plantsoenen en speelveldjes, die het gehele jaar
(of een groot deel van het jaar) voor het publiek
toegankelijk zijn. Een weiland, bossage of water
kan in dit verband niet worden aangemerkt als
openbaar groen.
Ornament: uit verschillende motieven samengestelde versiering die doorgaans uit regelmatig
terugkerende elementen bestaat en volgens
een geometrisch schema is samengevoegd.
Orthogonaal: Rechthoekig.
Oriëntatie: De hoofdrichting van een gebouw.
Overstek: Bouwdeel dat vooruitsteekt ten opzichte
van het eronder gelegen deel.

P
O
Ondergeschikt: Voert niet de boventoon.

Paneel: Rechthoekig vlak, geplaatst in een
omlijsting.

Onderdorpel: zie bovendorpel

Penant: Gemetselde steunpilaar van het
fundament van een gebouw. Gedeelte van een
gevel tussen twee openingen (vensters of
deuren) waarvan de hoogte groter is dan de
breedte

Ontsluiting: De toegang tot een gebouw, gebied of
een terrein.

Pilaster: Weinig uitspringende muurpijler, die dient
om een boog of hoofdgestel te dragen.

Oorspronkelijk: Origineel, aanvankelijke vorm,
authentiek.

Plaatmateriaal: Materiaal van kunststof, staal,
hout meestal ten behoeve van gevelbekleding.

Oorspronkelijke gevel: Gevel van een gebouw
zoals deze nieuw is gebouwd.

Plint: Een duidelijk te onderscheiden horizontale
lijn aan de onderzijde van een gebouw.

Onderbouw: Het onderdeel van een gebouw; heeft
meestal betrekking op de begane grond van een
huis met meerdere verdiepingen.

Profiel: omtrek van een gebouw of bouwdeel
(bijvoorbeeld kozijn) of een doorsnede daarvan.

Portiek: Gemeenschappelijk trappenhuis en/of
een terugspringende ruimte voor de straatof toegangsdeur.

R
Raamdorpel: Horizontaal stenen element onder
de onderdorpel van een houten kozijn, dat
ervoor zorgt dat water onder het kozijn
buiten het muurvlak wordt afgevoerd.
Raamhout: Hout waaruit ramen vervaardigd
worden of omlijsting waarbinnen het paneel
van een deur of beschot wordt ingesloten.
Ook wel draaiende of schuivende delen van
kozijn/post.
Referentiekader: Het geheel van waarden en
normen binnen een bepaalde groep
waarnaar verwezen kan worden.
Renovatie: Vernieuwing.
Respecteren: Met eerbied behandelen,
eerbiedigen, waarderen.
Rijtjeswoningen: Geschakelde
eengezinswoningen in een rij.
Ritmiek: Regelmatige herhaling.
Roede: houten of metalen element van relatief
geringe doorsnede in een venster of raam
waarin of waaraan het glas bevestigd wordt.
Rollaag: Een in verband gemetselde laag van
op hun kant of kop gemetselde stenen.
Horizontale of gebogen rij stenen of
betonbalk boven een gevelopening of aan de
bovenzijde van een gemetselde wand.

Rooilijn: Lijn die in het bestemmingsplan of
bouwverordening aangeeft waarbinnen gebouwd
mag worden.

S
Schilddak: Dak, gevormd door twee driehoekige
schilden aan de smalle en twee trapeziumvormige aan de lange zijde.
Slagenlandschap: Een landschap met langgerekte
ontginningslinten met haaks daarop een stelsel
van smalle kavels gescheiden door
afwateringssloten.
Situering: Plaats van het bouwwerk in zijn
omgeving.
Speklaag: lichte natuurstenen band als afwisseling
in baksteenmetselwerk Oorspronkelijk van
natuursteen, later ook van kunststeen of beton.
Stempel: identieke configuratie van hoogbouw en/of
laagbouw die meerdere keren wordt herhaald.
Stijl: Architectuur of vormgeving uit een bepaalde
periode of van een bepaalde stroming.

T
Tactiel: Met de tastzin verbonden.
Tent-, punt- of piramidedak: Dak gevormd door
vier driehoekige dakschilden die in één punt
bijeenkomen.
Textuur: De waarneembare structuur van een
materiaal (bij metselwerk dus de oneffenheden
van de steen en het voegwerk).
Timpaan: Driehoekig of segmentvormige bekroning
van een (klassiek) gebouw of van een onderdeel
daarvan.
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Profilering: aangebrachte vorm en maatvoering
van profiel
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U

Z

Uitbouw: Aan het gebouw vastzittend bouwwerk dat
rechtstreeks vanuit het gebouw toegankelijk is.

Zadeldak: Een dak dat aan twee zijden schuin is
met een symmetrisch profiel.

V

Zijgevellijn: Denkbeeldige lijn die strak loopt
langs de zijgevel van een bouwwerk tot aan
de perceelsgrenzen.

Verdieping: bouwlaag
Volant: Strook stof als afronding en versiering van
zonnescherm of markies.
Voorgevellijn: Denkbeeldige lijn die strak loopt
langs de voorgevel van een bouwwerk tot aan de
perceelsgrenzen.
Voorgevelrooilijn: Voorgevelrooilijn als bedoeld in
het bestemmingsplan dan wel de gemeentelijke
bouwverordening.
Voorkant: De voorgevel, het voorerf en het dakvlak
aan de voorzijde van een gebouw; de zijgevel,
het zijerf en het dakvlak aan de zijkant van een
gebouw voorzover die zijde (zijdelings) gekeerd
is naar de weg of het openbaar groen.

W
Weg: Weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid,
onder b, van de Wegenverkeerswet 1994.
Windveer: Plank bevestigd langs de kanten van een
met riet of pannen gedekt dak ter afdekking van
de voorrand. Worden soms aan de bovenzijde
over elkaar gekeept.
Woning: Een complex van ruimten, uitsluitend
bedoeld voor de huisvesting van één
afzonderlijke huishouding.
Wolfdak/wolfeinden: Meestal een zadeldak
waarvan één of beide dakschilden op de kop een
afgeknot dakschild heeft (wolfeind).
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dakkapellen

erfafscheidingen

dakramen

zonnepanelen
en -collectoren
spriet-, staaf- en
schotelantennes
rolhekken, luiken
en rolluiken

Voorwoord
Sinds 1 januari 2003 is de woningwet gewijzigd.
Eén van de wetswijzigingen is de verplichting
voor de gemeenteraad om het welstandsbeleid
vast te stellen. Zonder dit beleid is er na 1 juli
2004 voor het college van burgemeester en
wethouders geen rechtsgrond meer om een
bouwplan in het kader van het welstandstoezicht
te toetsen.
Welstand werd ooit ingesteld om te voorkomen
dat bouwwerken de omgeving zouden ontsieren
en daarmee ook afbreuk zouden kunnen doen
aan de waarde van hun omgeving. Nog steeds
wordt
bij
bouwaanvragen
door
welstandskundigen beoordeeld of een
bouwplan voldoet aan "redelijke eisen van
welstand, zowel op zichzelf als in verband met
de omgeving" en wordt daarover geadviseerd
aan ons college. Burgers, ondernemers en
ontwerpers hebben, en krijgen nu ook wettelijk,
recht op duidelijkheid over de in een gebied
gehanteerde welstandscriteria. Doordat de
gemeenteraad voortaan de inhoudelijke kaders
voor het welstandstoezicht aangeeft ontstaat
meer rechtszekerheid en is democratische
controle mogelijk. Daartoe is deze, uit drie delen
bestaande, welstandsnota Krimpen aan den
IJssel opgesteld.
Welstandstoezicht wordt uitgevoerd in het
spanningsveld tussen individuele vrijheid en
gemeenschapsbelang. Gebouwen en
bouwwerken zijn een gebruiksgoed, een uiting
en een investering voor de eigenaar, maar
vormen met de openbare ruimte de
leefomgeving voor de huidige en toekomstige
bewoners en bezoekers van Krimpen aan den
IJssel. Dat betekent dat de verschijningsvorm
van een bouwwerk geen zaak is van de eigenaar
alleen; elke voorbijganger wordt ermee

geconfronteerd, of hij wil of niet. Dit is een
aanknopingspunt voor het toekomstige
welstandsbeleid in onze gemeente: hoe
waardevoller of bepalender een gebouw of
locatie is voor het karakter en het aanzien van
onze gemeente, hoe strikter ook het
welstandstoezicht zal moeten zijn om aanwezige
kwaliteiten te behouden en zo mogelijk te
versterken. Het welstandstoezicht doet daarbij
uitspraken over de vorm en de materialisering
van een bouwplan en niet over de omvang
daarvan, dat laatste is in een bestemmingsplan
bepaald.
In de structuurvisie "Ruimte voor ontwikkeling"
wordt bij het thema wonend Krimpen deze
welstandsnota aangekondigd als instrument om
de vijf kenmerkende milieus in onze gemeente
te behouden en te versterken: wonen in de
dijkzones, wonen aan de rivieren, wonen in
historisch Krimpen, wonen in het groen en aan
het water en wonen in het centrum. Bij de
gebiedsgerichte welstandscriteria in deel B van
deze nota wordt deze indeling gevolgd en
uitgewerkt en is het bedrijfsterrein Stormpolder
toegevoed. Daarbij moet bedacht worden dat
de nota bedoeld is voor het beheer van
bestaand stedelijkgebied. In gebieden waarin
grote veranderingen zullen plaatsvinden, zoals
in het centrum, zullen als onderdeel van de
planontwikkeling nieuwe criteria vastgesteld
worden. Zo bepaald de dynamiek van de
ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente
mede het karakter van deze nota, die jaarlijks
geëvalueerd en geactualiseerd zal worden.
Wethouder B. van Veen
(Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting,
Molukse aangelegenheden, Privaatrechtelijke
aangelegenheden, Sport en Recreatie)
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In veruit de meeste gevallen komen mensen via
de bouwvergunningsaanvraag of in het
voortraject daarvan met welstand in aanraking.
Met de nieuwe Woningwet 2001 is ook de
bouwvergunningsprocedure voor een gedeelte
veranderd. In de nieuwe Woningwet 2001
bestaan alleen nog vergunningvrije en
vergunningplichtige bouwwerken. Daarnaast is
er een lichte en een reguliere procedure
geïntroduceerd.
Per Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is
een lijst opgesteld van bouwvergunningvrije
bouwwerken en bouwwerkzaamheden waarvoor een lichte bouwvergunningsprocedure gaat
gelden.
Bouwvergunningsaanvragen voor bouwwerken
die niet behoren tot de categorie
bouwvergunningvrije of licht vergunningplichtige
bouwwerken vallen onder de reguliere
bouwvergunningsprocedure. De afhandeling van
de bouwaanvraag bij reguliere vergunningplicht
duurt maximaal 12 weken met de mogelijkheid
tot verdaging van ten hoogste nog eens 6 weken
als burgemeester en wethouders daar toe besluit
en goedkeuring heeft gekregen van de
gemeenteraad. De reguliere bouwvergunning
kan op aanvraag (verzoek) ook in twee fases
worden verleend.
Bij de lichte procedure mag de afhandeling
maximaal 6 weken duren. Bij overschrijding van
deze termijn wordt een vergunning van
rechtswege verleend. Het betreffen hier kleine
veelvoorkomende
bouwwerken
zoals
dakkapellen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen
en dergelijke, binnen de ruimtelijke eisen die
gesteld zijn in de AMvB.

Ten behoeve van de toetsing van deze licht
vergunningplichtige bouwplannen zijn
zogenaamde sneltoetscriteria geformuleerd. Het
gaat hier om objectieve welstandscriteria die de
planindiener vooraf zoveel mogelijk duidelijkheid
dient te geven.
De sneltoetscriteria kunnen gezien worden als
een verzameling standaardoplossingen die in elk
geval geen bezwaren zullen oproepen. Wanneer
een bouwplan niet strijdig is met de
sneltoetscriteria kan de vergunning binnen zeer
korte termijn worden verleend.
De sneltoetscriteria kunnen gebruikt worden
voor:
1. preventieve toetsing van licht vergunningplichtige bouwplannen;
2. repressieve toetsing van vergunningvrije
bouwplannen;
3. vrijwillige toetsing van vergunningvrije
bouwplannen.

sneltoetscriteria
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Preventieve welstandstoetsing
Als een bouwplan vergunningplichtig is wordt
door de AMvB (zie bijlage 1, Deel A) bepaald of
een lichte of reguliere procedure wordt gevolgd.
Alle vergunningplichtige bouwplannen dienen in
ieder geval getoetst te worden aan het
bestemmingsplan, de bouwverordening, het
bouwbesluit en aan redelijke eisen van welstand.
Bij de lichte bouwvergunningsprocedure hebben
burge-meester en wethouders de mogelijkheid
om zelf te toetsen aan redelijke eisen van
welstand zonder advies te vragen aan de
welstandscommissie. Het gemeentebestuur kan
daarvoor een ambtenaar of een lid van de
welstandscommissie
mandateren
overeenkomstig het advies van haar
welstandscommissie en met verwijzing naar de
sneltoetscriteria. Wanneer een bouwplan niet
aan de sneltoetscriteria voldoet of wanneer er
sprake is van een bijzondere situatie, waarbij
twijfel bestaat aan de toepasbaarheid van deze
criteria, kan het bouwplan alsnog aan de
welstandscommissie worden voorgelegd.
De welstandscommissie zal in deze gevallen met
inachtneming van de gestelde sneltoetscriteria
en met onder andere de gebiedsgerichte of de
algemene welstandsaspecten beoordelen of het
bouwplan voldoet aan redelijke eisen van
welstand.

Repressieve welstandstoetsing
Indien het uiterlijk van een bouwwerk in ernstige
mate in strijd is met redelijke eisen van welstand
kunnen burgemeester en wethouders degene
die tot het opheffen van die strijdigheid bevoegd
is, aanschrijven om die strijdigheid op te heffen
(behoudens in welstandsvrije gebieden en
objecten). Een bouwwerk is in ernstige mate in
strijd met redelijke eisen van welstand indien
sprake is van excessen, dat wil zeggen
buitensporigheden in het uiterlijk die ook voor
niet-deskundigen evident zijn. Vaak heeft dit
betrekking op het afsluiten van een bouwwerk
voor zijn omgeving, het ontkennen of vernietigen
van architectonische bijzonderheden, armoedige
materiaalgebruik, toepassing van felle of
contrasterende kleuren, te opdringerige
reclames of een te grove inbreuk op wat in de
omgeving gebruikelijk is (zie hiervoor de
gebiedsgerichte welstandscriteria).

Op
deze
manier
kunnen
licht
vergunningplichtige bouwwerken die in eerste
instantie niet voldoen aan de sneltoetscriteria
alsnog door de welstandscommissie bezien
worden in relatie tot de context van het gebied
waar het bouwplan geplaatst wordt.
Van een bijzondere situatie is in ieder geval altijd
sprake in door het Rijk aangewezen beschermde
stads- of dorpsgezichten en bij, op of aan door
het Rijk, de provincie of de gemeente aangewezen beschermde monumenten.

Het opnemen van zoveel mogelijk geobjectiveerde criteria, die bij toepassing van het
repressief toezicht zullen worden gehanteerd,
leidt tot een indicatieve lijst (bijv. te armoedig
materiaalgebruik / te contrasterende
kleurstelling); ofwel tot een limitatieve
opsomming (niet van beton / niet zwart etc) die
niet voorziene en zeer storende beeldaspecten
uitsluiten.

Deze excessenregeling geldt ook voor
vergunningvrije bouwwerken. Vergunningvrije
bouwwerken die voldoen aan de sneltoetscriteria
zijn in elk geval niet in strijd met redelijke eisen
van welstand. Bij afwijkingen daarvan zullen
burgemeester en wethouders desgevraagd
beoordelen of het bouwwerken in ernstige mate
met die criteria in strijd is.

De objectiviteit die nodig is bij het hanteren van
het repressieve toezicht dient in een zorgvuldig
vastgelegde procedure beschreven te worden.
De commissie dient daarbij voor het
beoordelingsaspect uiterlijk en plaatsing te
motiveren waarom een bouwwerk en in welke
mate het strijdig is met redelijke eisen van
welstand. Hierbij kan voor de toepassing van de
hardheidsclausule de volgende algemene
formulering worden gehanteerd.
“Het uiterlijk en plaatsing van een bouwwerk of
standplaats is (niet) in strijd met redelijke eisen
van welstand - beoordeeld naar de criteria,
conform art. 12 van de Woningwet en verwoord
in de door de gemeente vastgestelde
welstandsnota - indien burgemeester en
wethouders daartoe op basis van een
gemotiveerd advies besluiten.’
Deze casus kan zich voordoen wanneer het
bouwplan in enge zin voldoet aan de gestelde
criteria (vergunningvrije voorwaarden AMvB,
sneltoetscriteria en gebiedsgerichte criteria)
maar nader gewogen (niet) in ernstige mate
strijdig is met redelijke eisen van welstand.
Het vaststellen van niet strijdigheid biedt de
burger de mogelijkheid van aanschrijving
achteraf te voorkomen middels een standpunt
van burgemeester en wethouders.
Vrijwillige welstandstoetsing
Om te voorkomen dat men achteraf
geconfronteerd wordt met redelijke eisen van
welstand kan een initiatiefnemer van een te
bouwen vergunningvrij bouwwerk dit vrijwillig
laten toetsen aan redelijke eisen van welstand.
De sneltoetscriteria kunnen dus ook dienen als
adviserend kader.

voor- en achterkant benadering (AMvB)
De voor- en achterkant benadering houdt in dat
er met het oog op stedenbouw en welstand in
een aantal gevallen verschil moet worden
gemaakt tussen het bouwen aan de voorkant of
aan de achterkant van een bouwwerk.
Vanuit welstandsoptiek is het bouwen aan de
voorkant in het algemeen kwetsbaarder dan het
bouwen aan de achterkant.
Onder voorkant wordt in dit verband verstaan
de voorgevel, het voorerf en het dakvlak aan
de voorzijde van een gebouw; de zijgevel, het
zijerf en het dakvlak aan de zijkant van een
gebouw voorzover die zijde (zijdelings) gekeerd
is naar de weg of het openbaar groen. Onder
achterkant
wordt in dit verband verstaan de achtergevel,
het achtererf en het dakvlak aan de achterzijde
van een gebouw; de zijgevel, het zijerf en het
dakvlak aan de zijkant van een gebouw
voorzover die zijde (zijdelings) niet gekeerd is
naar de weg of het openbaar groen. Het begrip
‘weg’ wordt nader verklaard in de
Wegenverkeerswet.
Bij het begrip ‘openbaar groen’ moet worden
uitgegaan van hetgeen daaronder in het normale
spraakgebruik wordt verstaan, zoals parken
plantsoenen en speelveldjes, die het gehele jaar
(of een groot deel van het jaar) voor het publiek
toegankelijk zijn.’Gekeerd naar de weg of het
openbaar groen’ impliceert dat er tussen het
gebouw of het erf en de weg of het openbaar
groen een directe feitelijke relatie is.
Die relatie is er niet wanneer zich tussen het
gebouw of het erf en de weg of het openbaar
groen andere begrenzende elementen aanwezig

zijn, zoals het erf van de buren, bos,
(bij)gebouwen of water. Dit betekent dat
bijvoorbeeld bij een sloot als scheidend element,
de zijkant gekeerd naar de weg of het openbaar
groen een achterkant wordt in plaats van een
voor-kant.
Met het oog op behoud van kwaliteit worden
bouwwerken aan de voorkant altijd kritischer
beoordeeld. In de sneltoetscriteria is daarom
voor een aantal bouwwerken onderscheid
gemaakt tussen bouwwerken aan de voorkant
en aan de achterkant. Voor dakkapellen, aanen uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen
is in de welstandcriteria onderscheid gemaakt
in criteria voor de voor- en achterkant, zoals deze
begrippen door de AMvB zijn vastgelegd.
Opvallend is dat er een overlap is tussen vooren achterkant. Dit heeft met name te maken met
de definities van erven (deze overlappen elkaar
namelijk ook). In de toelichting van de AMvB kan
men lezen dat er eigenlijk alleen een definitie
van voorkanten wordt gegeven.
Dit impliceert dat de term voorkant bepalend is.
Bij de genoemde overlap zal het dus als voorkant
behandeld moeten worden.
Met de hiervoor opgenomen definities wordt
overigens nog niet de vraag beantwoord welke
gevels nu als voor-, achter- en/of zijgevel moet
worden aangemerkt. Voor het antwoord op die
vraag is bepalend welke gevel in het concrete
geval als voorgevel moet worden beschouwd.
Wanneer is vastgesteld welke gevel de
voorgevel is, kan vervolgens eenvoudig worden
bepaald welke gevel de achtergevel is en dus
ook welke gevels zijgevels zijn. Er zijn gevallen
denkbaar waarin discussie kan ontstaan.
In dergelijke gevallen wordt voor het bepalen
welke gevel de voorgevel is, primair afgegaan
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op de ligging van de voorgevelrooilijn, zoals die
in het bestemmingsplan of in de
bouwverordening is aangegeven. Als ook dan
ook nog twijfel bestaat zal de feitelijke situatie
doorslag-gevend zijn voor de vraag waar zich
de voorgevel bevindt.
Mede aan de hand van de jurisprudentie kunnen
daarvoor als aanknopingspunten worden gehanteerd de systematiek van huisnummering (waar
zich het huisnummer bevindt), de zijde van het
gebouw waar zich de voordeur of hoofdingang
bevindt, de plaats waar de brievenbus is
aangebracht en de plaats waar zich de hoofdontsluiting van het perceel bevindt. Voor de
goede orde wordt erop gewezen dat voor de
toepassing van dit besluit een gebouw slechts
één voorgevel heeft. Onder verwijzing naar de
jurisprudentie inzake het bouwvergunningvrij
bouwen bij hoekwoningen kan dus niet gesteld
worden dat een hoekwoning, waarbij sprake is
van twee voorgevelrooilijnen, ook twee
voorgevels heeft.
De gemeente gebruikt bovenstaande definities
voor het bepalen van de voor- en achterkanten.
Nieuw beleid is maatgevend
(uitsterfregeling)
De gemeente heeft gekozen om het nieuwe
beleid als richtinggevend vast te stellen. Eerder
toegestane bouwwerken kunnen niet verwijderd
worden maar zullen langzamerhand verdwijnen
(uitsterven)
doordat
het
nieuwe
beleid bepalend is. Het door bouwaanvragers
verwijzen naar deze eerder toegestane
exemplaren gaat niet meer op, de gemeente
heeft namelijk een duidelijk standpunt
ingenomen.
Het nieuwe beleid ten aanzien van bouwplannen
is daarom wel duidelijk vertaald in

welstandscriteria waaraan consequent getoetst
zal worden. Indien er alsnog afgeweken wordt
van de opgenomen welstandscriteria dient dat
goed beargumenteerd te worden. Deze
afwijkingen zullen bovendien beschouwd worden
als nieuwe uitzonderingen/mogelijkheden.
Vastgelegde trendsetter is maatgevend
Eerder door de gemeente geselecteerde
voorbeelden (trendsetters) van kleine
bouwplannen in de omgeving zijn richtinggevend
voor de gewenste ontwikkelingen. Bij een
bouwaanvraag dienen deze trendsetters als
voorbeeld waarnaar verwezen wordt bij
vergelijkbare bouwaanvragen. Een trendsetter
kan afwijken van de nieuwe welstandscriteria als
min of meer geaccepteerde uitzonderingen.
Deze oplossing vraagt om een goed beheer van
eerder goedgekeurde exemplaren. Trendsetters
zijn bij de gemeente [afdeling VROV] op te
vragen. Nieuwe trendsetters ontstaan als
afgeweken wordt van welstandscriteria maar
toch door de welstandscommissie als acceptabel
wordt goedgekeurd. Tijdens de jaarlijkse
evaluatie van het welstandsbeleid zullen
dergelijke bouwplannen als trendsetter worden
vastgelegd.

8.3. Beoordelingsaspecten
Hieronder worden sneltoetscriteria gegeven
voor, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en
overkappingen, kozijn- en gevelwijzigingen,
dakkapellen, erfafscheidingen, dakramen,
zonnepanelen en -collectoren, spriet-, staaf- en
schotelantennes, rolhekken, luiken en rolluiken.
Een bouwplan is in ieder geval niet strijdig met
redelijke eisen van welstand als:

-

Het bouwwerk voldoet aan de door de
gemeente vastgestelde sneltoetscriteria zoals
hierna zijn opgenomen, en;
Het bouwwerk voldoet aan de door de
gemeente vastgestelde criteria in de
gebiedsuitwerking (deel B) of:
Het bouwwerk voldoet qua plaatseing en
vormgeving aan een door een architect
vooraf ontworpen en door de gemeente
geaccepteerde optionele toevoeging of
wijziging voor een woonwijk.

Bovendien geldt dat alle bouwplannen, waarbij
het bouwwerk aan de voorkant is gepositioneerd
altijd door de wel-standscommissie getoetst
worden op redelijke eisen van welstand. Hiervoor
volgt
de
gemeente
de
vooren
achterkantbenadering zoals om-schreven in de
Algemene Maatregel van Bestuur voor
vergunningvrije en licht vergunningplichtige
bouwwerken (zie Bijlage 1, deel A).
Als
er
voor
een
bepaald
type
lichtvergunningplichtig bouwplan geen
sneltoetscriteria zijn opgenomen zal het
bouwplan door de welstandscommissie getoetst
worden aan redelijke eisen van welstand.

sneltoetscriteria

-

De welstandscommissie zal het bouwplan dan
beoordelen op basis van de gebiedsgerichte en/
of de algemene wel-standsaspecten opgenomen
in de gemeentelijke welstandsnota.
Tenzij anders is aangegeven, worden de
afstanden loodrecht en maten buitenwerks
(buitenzijde gebouw) gemeten.
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Aan- en uitbouwen
Omschrijving en uitgangspunten
Een aan- of uitbouw is een grondgebonden
toevoeging aan een gevel van een gebouw.
Het bestemmingsplan treedt bij de
vergunningplichtige aan- en uitbouwen in
eerste instantie regelend op voor wat
betreft rooilijnen en maximale afmetingen.
Om het straatbeeld te respecteren en intact te
houden dient er bij de mogelijke toepassing van
aan- en uitbouwen aan de voorkant een
bufferzone aanwezig te zijn tussen gevel en
straat.
De gemeente streeft in samenhangende
gebieden naar aan- en uitbouwen die passen
bij het karakter van de straat en de gebouwen.
Ten behoeve van de aanbouw dient de overgang
naar/scheiding tussen de naastliggende
hoofdbebouwing met aanbouw gelijkvormig en
duidelijk aangegeven te worden (bijvoorbeeld
door een gemetselde muurdam).
Bij hoekaanbouwen dienen de gevels van de
achter- en zijaanbouw gelijk te lopen, waardoor
een aaneensluitende hoekoplossing ontstaat.

sneltoetscriteria

Aan- of uitbouwen aan de voorgevel, zoals
erkers, en aan- en uitbouwen zullen altijd aan
de welstandscommissie worden voorgelegd.
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Welstandscriteria voor aan- en uitbouwen
aan de voorkant
Een aan- of uitbouw aan de voorkant is niet in
strijd met redelijke eisen van welstand als aan
onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan.
Voldoet een aan- of uitbouw niet aan
onderstaande criteria of is er sprake van een
bijzondere situatie of gerede twijfel aan het van
toepassing zijn van de sneltoetscriteria dan kan
de bouwaanvraag voor advies aan de
welstandscommissie worden voorgelegd. In
geval van een beschermd monument of een
beschermd stads- of dorpsgezicht zal altijd de
welstandscommissie om advies worden
gevraagd.
Een aan- of uitbouw aan de voorgevel is altijd
van grote invloed op het straatbeeld. Deze aanof uitbouwen zullen dan ook altijd aan de
welstandscommissie worden voorgelegd.

maatvoering:
- hoogte niet hoger dan eerste bouwlaag/
vloer 1ste verdieping van hoofdgebouw
- diepte maximaal 3.00 m. gemeten vanaf
oorspronkelijke gevel

algemeen:
- de aan- of uitbouw voldoet aan het gebiedsgerichte beoordelingskader van het
gebied waar deze geplaatst gaat worden
- de aan- of uitbouw is een ondergeschikte
toevoeging aan het hoofdgebouw
- geen secundaire aan- of uitbouw
(bijvoorbeeld aan een bestaande aan- of
uitbouw)

materiaal en kleur:
- materiaal- en kleurgebruik gevels, kozijnen
en profielen gelijk aan gevels, kozijnen en
profielen hoofdgebouw
- aan- of uitbouw bestaat uit minimaal 20%
en maximaal 75% gevelopeningen/ glasvlak
- bij tussenwoningen een eenvormige en
ondergeschikte overgang door bijvoorbeeld
gemetselde muur op erfgrens (muurdam) of
m.b.v. scheidende penant

plaatsing en aantal:
- geen aan- of uitbouw aan de voorgevel (voor
advies naar de welstandscommissie)
- afstand van de aan- of uitbouw aan de
zijgevel tot voorgevellijn minimaal 3.00 m.
- er is geen andere aan- of uitbouw aan de
betreffende gevel aanwezig
- zijaanbouw op een hoek niet meer dan 1
meter door de denkbeeldig doorgetrokken
voorgevel van het achterliggende blok

vormgeving:
- vormgegeven in één bouwlaag met een rechthoekige plattegrond
- plat afgedekt of desgewenst een van het
hoofdgebouw afgeleide kapvorm, -helling en
nokrichting
- gevelgeleding gelijk aan de gevelgeleding
van hoofdgebouw
- indeling en profielen van kozijnen gelijk aan
die van de gevelramen en kozijnen van
hoofdgebouw
- geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord en ornamenten

algemeen:
- de aan- of uitbouw voldoet aan het gebieds
gerichte beoordelingskader van het gebied
waar deze geplaatst gaat worden
- de aan- of uitbouw is een ondergeschikte toevoeging aan het hoofdgebouw
- geen secundaire aan- of uitbouw (bijvoorbeeld aan bestaande aan- of uitbouw)
plaatsing en aantal:
- afstand van de aan- of uitbouw aan de
zijgevel tot voorgevellijn minimaal 3.00 m.
- aan- of uitbouw aan de achtergevel mag de
zijgevellijn niet overschrijden, tenzij er sprake
is van een hoekaanbouw (geen hoekaanbouw als zijerf grenst aan weg of
openbaar groen)
- bij een hoekaanbouw dient de achter- en
zijaanbouw op elkaar aan te sluiten
- er is geen andere aan- of uitbouw aan de
betreffende gevel aanwezig

maatvoering:
- hoogte
niet
hoger
dan
eerste
bouwlaag vloer 1ste verdieping van
hoofdgebouw
- breedte maximaal 100% van de breedte
oorspronkelijke achter- of zijgevel van hoofdgebouw
- diepte maximaal 3.00 m. gemeten vanaf
oorspronkelijke gevel
- oppervlakte tot in totaal maximaal 50% van
het oorspronkelijk voor- of zijerf is bebouwd
vormgeving:
- vormgegeven in één bouwlaag met een
rechthoekige plattegrond
- plat afgedekt of desgewenst een van het
hoofdgebouw afgeleide kapvorm, -helling en
nokrichting
- gevelgeleding gelijk aan de gevelgeleding
van hoofdgebouw
- indeling en profielen van kozijnen gelijk aan
die van de gevelramen en kozijnen van hoofdgebouw
- geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord en ornamenten
materiaal en kleur:
- materiaal- en kleurgebruik gevels, kozijnen
en profielen gelijk aan gevels, kozijnen en
profielen hoofdgebouw
- aan- of uitbouw aan de zijgevel bestaat uit
min 20% en max 75% gevelopeningen/
glasvlak
- bij tussenwoningen een eenvormige en
ondergeschikte overgang door bijvoorbeeld
gemetselde muur op erfgrens (muurdam) of
m.b.v. scheidende penant

sneltoetscriteria

Welstandscriteria voor aan- en
uitbouwen aan de achterkant
Een aan- of uitbouw aan de achterkant is niet in
strijd met redelijke eisen van welstand als aan
onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan.
Voldoet een aan- of uitbouw niet aan
onderstaande criteria of is er sprake van een
bijzondere situatie of gerede twijfel aan het van
toepassing zijn van de sneltoetscriteria dan kan
de bouwaanvraag voor advies aan de
welstandscommissie worden voorgelegd. In
geval van een beschermd monument of een
beschermd stads- of dorpsgezicht zal altijd de
welstandscommissie om advies worden
gevraagd.
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Bijgebouwen en overkappingen

De gemeente streeft in principe naar een
bescheiden uiterlijk van de bijgebouwen en
overkappingen: materialen en kleuren van
gevels en dakvlakken afgestemd op die van het
hoofdgebouw, eenvoudige kapvorm en geen
onnodig grote dakoverstekken of versieringen.
Bijgebouwen moeten qua uitstraling en volume
ondergeschikt zijn aan het oorspronkelijke
hoofdgebouw en afgestemd worden op het
karakter van het hoofdgebouw of de erfinrichting.
Een belangrijk kenmerk van een overkapping is
de transparantie. Overkappingen mogen niet
met wanden worden dichtgezet.
Bijgebouwen of overkappingen die contrasteren
met het hoofdgebouw zullen altijd aan de
welstandscommissie worden voorgelegd.
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Omschrijving en uitgangspunten
Een bijgebouw of overkapping is een grondgebonden gebouw van één bouwlaag. Een
bijgebouw staat los op het erf van het
hoofdgebouw en is meestal bedoeld als schuur,
tuinhuis, of garage. De overkapping staat los
op het erf of tegen het hoofdgebouw aan en is
meestal bedoeld als carport of luifel boven een
deur of raampartij. Het bestemmingsplan
treedt in eerste instantie regelend op voor
wat betreft rooilijnen en maximale
afmetingen. Als ze zichtbaar zijn vanuit de
openbare ruimte, zijn ze voor het straatbeeld
zeer bepalend. De voorkeur gaat daarom uit
naar een bijgebouw of overkapping aan de
achterkant (achtererf of zijerf als deze niet
gekeerd is naar de weg of het openbaar groen).
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Welstandscriteria voor bijgebouwen en
overkappingen aan de voorkant
Een bijgebouw of overkapping aan de voorkant
is niet in strijd met redelijke eisen van welstand
als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt
voldaan. Voldoet een bijgebouw of overkapping
niet aan onderstaande criteria of is er sprake
van een bijzondere situatie of gerede twijfel aan
het van toepassing zijn van de sneltoetscriteria
dan kan de bouwaanvraag voor advies aan de
welstandscommissie worden voorgelegd.
In geval van een beschermd monument of een
beschermd stads- of dorpsgezicht zal altijd de
welstandscommissie om advies worden
gevraagd.
Een bijgebouw of overkapping op het voorerf is
altijd van grote invloed op het straatbeeld. Deze
bijgebouwen of overkappingen zullen dan ook
altijd aan de welstandscommissie worden
voorgelegd.
algemeen:
- bijgebouw of overkapping voldoet aan het
gebiedsgerichte beoordelingskader van
het gebied waar deze geplaatst gaat worden
- geen secundaire overkapping (bijvoorbeeld
aan een reeds bestaande aan-, uitbouw
of bijgebouw)
plaatsing en aantal:
- geen bijgebouw of overkapping op het
voorerf (voor advies naar de welstandscommissie)
- afstand tot voorgevellijn van het
hoofdgebouw minimaal 3.00 m.
- bijgebouwen op een hoek niet meer dan 1 m
door de denkbeeldig doorgetrokken
voorgevelrooilijn van het achterliggende blok

-

afstand tot gevels van het hoofdgebouw
minimaal 2.00 m. voor bijgebouwen
niet meer dan twee bijgebouwen en/of
overkappingen op het gehele erf

maatvoering:
- (goot)hoogte maximaal 3.00 m. (in de meeste
bestemminngsplannen) gemeten vanaf het
aansluitend terrein
- oppervlakte maximaal 10 m! tot in totaal
maximaal 50% van het oorspronkelijk achterof zijerf is bebouwd
vormgeving:
- vormgegeven in één bouwlaag met een
rechthoekig plattegrond
- overkapping met maximaal twee zijden tegen
gevels hoofdgebouw en minimaal aan twee
zijden open.
- plat afgedekt of desgewenst een van het
hoofdgebouw afgeleide kapvorm, -helling en
nokrichting
- geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord en ornamenten
materiaal en kleur:
- materiaal en kleur gevels, kozijnen en
profielen gelijk aan het hoofdgebouw of
afgestemd op tuinkarakter (metselwerk of
hout). Geen golfplaat, betonplaten of
damwandprofielen.
- bij integratie met erfafscheiding materiaal en
kleurgebruik gelijk aan erfafscheiding
- bijgebouw bestaat uit minimaal 20% en
maximaal 75% gevelopeningen/glasvlak

Welstandscriteria voor bijgebouwen en
overkappingen aan de achterkant
Een bijgebouw of overkapping aan de achterkant
is niet in strijd met redelijke eisen van welstand
als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt
voldaan. Voldoet een bijgebouw of overkapping
niet aan onderstaande criteria of is er sprake
van een bijzondere situatie of gerede twijfel aan
het van toepassing zijn van de sneltoetscriteria
dan kan de bouwaanvraag voor advies aan de
welstandscommissie worden voorgelegd.
In geval van een beschermd monument of een
beschermd stads- of dorpsgezicht zal altijd de
welstandscommissie om advies worden
gevraagd.
algemeen:
- bijgebouw of overkapping voldoet aan het
gebiedsgerichte beoordelingskader van
het gebied waar deze geplaatst gaat worden
- geen secundaire overkapping (bijvoorbeeld
aan een reeds bestaande aan- , uitbouw
of bijgebouw)

vormgeving:
- vormgegeven in één bouwlaag met een
rechthoekige plattegrond
- overkapping met maximaal twee zijden tegen
gevels hoofdgebouw en minimaal aan twee
zijden open.
- plat afgedekt of desgewenst een van het
hoofdgebouw afgeleide kapvorm, -helling
en nokrichting
- geen overmaat aan detailleringen, dus
bescheiden overstek, boeiboord en
ornamenten
materiaal en kleur:
- materiaal en kleur gevels, kozijnen en
profielen gelijk aan het hoofdgebouw of
afgestemd op tuinkarakter (metselwerk of
hout). Geen golfplaat, betonplaten of damwandprofielen
- bijgebouw bestaat uit minimaal 20% en
maximaal 75% gevelopeningen/glasvlak

maatvoering:
- (goot)hoogte maximaal 3.00 m.(in de meeste
bestemmingsplannen) gemeten vanaf het
aansluitend terrein
- bij toepassing van kap goothoogte maximaal
3.00 m. en nokhoogte maximaal 5.00 m.
gemeten vanaf het aansluitend terrein
- oppervlakte maximaal 30 m2 tot in totaal
maximaal 50% van het oorspronkelijk achterof zijerf is bebouwd
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plaatsing en aantal:
- afstand tot voorgevellijn minimaal 3.00 m.
- afstand tot gevels minimaal 2.00 m. voor
bijgebouwen
- niet meer dan twee bijgebouwen en
overkappingen op het gehele erf
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KOZIJN EN GEVELWIJZIGINGEN

Het uitgangspunt van de sneltoetscriteria is dat
de oorspronkelijke of originele vormgeving in elk
geval niet strijdig is met redelijke eisen van
welstand. Belangrijke te handhaven kenmerken
daarbij zijn de maatvoering van de negge en
profilering van het kozijn en het raamhout. De
materialisering en (mate aan) detaillering is
voornamelijk afhankelijk van het gebiedsgerichte
beoordelingskader. Wijzigingen in de gevel die
contrasteren met het hoofdgebouw of de directe
omgeving zullen altijd voor advies aan de
welstandscommissie worden voorgelegd.
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Omschrijving en uitgangspunten
Van een kozijn- of gevelwijziging is sprake bij
het veranderen of verplaatsen van een kozijn,
kozijninvulling, luik of gevelpaneel. Omdat de
opbouw en indeling van de gevel een belangrijk
onderdeel is van de architectonische
vormgeving van het gebouw en/of de straatwand
moeten ook de kozijn- of gevelwijzigingen
zorgvuldig worden ingepast. In principe mag de
samenhang en de ritmiek in straatwanden niet
worden verstoort door incidentele kozijn- of
gevelwijzigingen. Met name een kozijn- of
gevelwijziging in de voorgevel of zijgevel als deze
gekeerd is naar de weg of het openbaar groen
vraagt om een zorgvuldige vormgeving. Een
kozijn- of gevelwijziging moet passen bij het
karakter van het hoofdgebouw en de
karakteristiek van de omgeving. Een naoorlogse
woning vraagt bijvoorbeeld om andere
vormgeving dan een historisch pand uit de 19de
eeuw.
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Welstandscriteria voor kozijn- of gevelwijzigingen
Een kozijn- of gevelwijziging is niet in strijd met
redelijke eisen van welstand als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan. Voldoet
een kozijn- of gevelwijziging niet aan
onderstaande criteria of is er sprake van een
bijzondere situatie of gerede twijfel aan het van
toepassing zijn van de sneltoetscriteria dan kan
de bouwaanvraag voor advies aan de
welstandscommissie worden voorgelegd.
In geval van een beschermd monument of een
beschermd stads- of dorpsgezicht zal altijd de
welstandscommissie om advies worden
gevraagd.
Wijzigingen aan de voorgevel of zijgevel als deze
gekeerd is naar de weg of openbaar groen zijn
de veranderingen altijd van grote invloed op het
straatbeeld. Dergelijke kozijn- of gevelwijziging
zullen dan ook altijd aan de welstandscommissie
worden voorgelegd.
algemeen:
- de kozijn- of gevelwijziging voldoet aan het
gebiedsgerichte beoordelingskader van het
gebied waar de verandering of wijziging
betrekking op heeft
plaatsing en aantal:
- niet aan voorgevel of zijgevel als zijerf/-gevel
gekeerd is naar de weg of openbaar groen
maatvoering:
- oorspronkelijke maatvoering kozijn en ramen
behouden
- diepte van negge gelijk aan bestaande
situatie
- de oorspronkelijke profielafmetingen van het
kozijn en/of het raamhout behouden

vormgeving:
- gevelwijziging blijft in overeenstemming met
de architectuur/tijdsbeeld van de oorspronkelijke gevel
- een individuele wijziging leidt niet tot een
wijziging van de oorspronkelijke geleding en
indeling van de gehele gevel, m.a.w.
verticale of horizontale indeling van gevel
handhaven
- samenhang en ritmiek van de straatwand
worden niet verstoord
- de gevel van begane grond en verdieping(en)
blijft samenhangend
- de hoofdindeling komt overeen met de oorspronkelijke indeling
- indeling raamhout behouden
- toegevoegde of vervangende draaiende of
schuivende delen is mogelijk
- gevelopeningen niet geblindeerd met
panelen of schilderwerk
- bestaande lateien, onderdorpels, raamlijsten,
speklagen en/of rollagen in originele staat
of in ieder geval in overeenstemming met op
de vormentaal van andere in de gevel voorkomende lateien, onderdorpels en/of
raamlijsten
materiaal en kleur:
- materiaal- en kleurgebruik overeenkomstig
de reeds aanwezige materialen en kleuren
van het hoofdgebouw
- stalen kozijn en raam vervangen door
aluminium, alleen aluminium kan de
dimensionering en profilering van staal
benaderen
- zeer terughoudend met de toepassing van
kunststof bij vervanging van houten kozijnen,
in dat geval verdiept of oorspronkelijk profiel
van houten kozijn toepassen
- geen opvallend en/of contrasterend kleurgebruik
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DAKKAPELLEN
Omschrijving en uitgangspunten
Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de
kap, bedoeld om de lichttoetreding te verbeteren
en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten.
Dakkapellen zijn, als ze zichtbaar zijn vanuit de
openbare ruimte, voor het straatbeeld zeer
bepalend. De voorkeur gaat daarom naar een
dakkapel aan de achterkant (op het achter- of
zijdakvlak als het zijerf of- gevel niet gekeerd is
naar de weg of het openbaar groen)

In plaats van een dakkapel kunnen ook
dakramen worden aangebracht. Deze zijn minder
dominant in het straatbeeld. Ook voor dakramen
geldt het streven naar herhaling van uniforme
exemplaren en een regelmatige rangschikking
op een horizontale lijn.
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Dakkapellen moeten een ondergeschikte
toevoeging zijn aan een dakvlak. Het plaatsen
van een dakkapel mag dus niet ten koste gaan
van de karakteristiek van de kapvorm. Daarom
mag een dakkapel nooit domineren in het
silhouet van het dak en moet de noklijn van het
dak, afhankelijk van straatprofiel, vanaf de weg
zichtbaar blijven. Bovendien moet de ruimte
tussen dakkapel en goot voldoende zijn. Bij
meerdere dakkapellen op één doorgaand
dakvlak streeft de gemeente naar een herhaling
van uniforme exemplaren en een regelmatige
rangschikking op een horizontale lijn. Herhaling
binnen een blok (van dezelfde architectuur/
bouwstijl) kan rust en samenhang brengen.
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Welstandscriteria voor dakkapellen aan
de voorkant
Een dakkapel aan de voorkant is niet in strijd
met redelijke eisen van welstand als aan onderstaande welstandscriteria wordt voldaan. Voldoet
een dakkapel niet aan onderstaande criteria of
is er sprake van een bijzondere situatie of
gerede twijfel aan het van toepassing zijn van
de criteria dan kan de bouwaanvraag voor
advies aan de welstandscommissie worden
voorgelegd. In geval van een beschermd monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht
zal altijd de welstandscommissie om advies
worden gevraagd.
algemeen:
- een
dakkapel
voldoet
aan
het
gebiedsgerichte beoordelingskader van het
gebied waar deze geplaatst gaat worden
- de dakkapel is gelijkvormig aan eerder
geplaatste dakkapellen op het betreffende
dakvlak van het bouwblok
- de dakkapel is een ondergeschikte
toevoeging aan het hoofdgebouw
- geen dakkapel op bijgebouw, aan- of uitbouw
plaatsing en aantal:
- bij meerdere dakkapellen in hetzelfde bouwblok regelmatige rangschikking op horizontale
lijn, dus niet boven elkaar gerangschikt
- op individueel hoofdgebouw gecentreerd in
het dakvlak of gelijk aan geleding voorgevel
- minimaal 1.00 m. dakvlak boven, onder en
ter weerszijden van de dakkapel, afstand tot
zijkant gemeten aan de bovenzijde van de
dakkapel (bij kilkepers gemeten aan de
onderzijde/dakvoet van de dakkapel)
- niet meer dan één dakkapel per woning op
het betreffende dakvlak

maatvoering:
- hoogte maximaal 50% van de in het verticale
vlak geprojecteerde hoogte van het dakvlak
met een maximum van 1.30 m. gemeten vanaf
voet dakkapel tot bovenzijde boeiboord of
daktrim
- breedte in totaal maximaal 30% van de
breedte van het dakvlak met een maximum
van 2.00 m. gemeten tussen midden woningscheidende bouwmuren of eindgevels
gemeten aan de bovenzijde van de dakkapel
(bij kilkepers gemeten aan de onderzijde/
dakvoet van de dakkapel)
vormgeving:
- plat afgedekt
- gevelgeleding gelijk aan de gevelgeleding
van hoofdgebouw
- indeling en profielen van kozijnen gelijk aan
die van de gevelramen en kozijnen van
hoofdgebouw
- geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord en ornamenten
materiaal en kleur:
- materiaal- en kleurgebruik gevels, kozijnen
en profielen gelijk aan gevels, kozijnen
en profielen hoofdgebouw
- beperkte toepassing van dichte panelen in
het voorvlak, eventueel alleen in onder
geschikte mate tussen de glasvlakken
- zijwanden dakkapel in donkere kleur of
afgewerkt in kleur van het dakvlak.

algemeen:
- bijgebouw of overkapping voldoet aan het
gebiedsgerichte beoordelingskader van het
gebied waar deze geplaatst gaat worden
- de dakkapel is gelijkvormig aan eerder
geplaatste dakkapellen op het betreffende
dakvlak van het bouwblok
- de dakkapel is een ondergeschikte
toevoeging aan het hoofdgebouw
plaatsing en aantal:
- bij meerdere dakkapellen in hetzelfde
bouwblok regelmatige rangschikking op
horizontale lijn, dus niet boven elkaar
gerangschikt
- bij individuele woning/pand gecentreerd in
het dakvlak of gelijk aan geleding voorgevel
- minimaal 0.50 m. dakvlak boven, onder en
ter weerszijden van de dakkapel, afstand tot
zijkant gemeten aan de bovenzijde van de
dakkapel (bij kilkepers gemeten aan de
onderzijde/dakvoet van de dakkapel)
- bij meerdere dakkapellen/dakramen een
tussenruimte van minimaal 1.00 m.
- niet meer dan twee dakkapellen per woning
op het betreffende dakvlak

maatvoering:
- hoogte maximaal 50% van de in het verticale
vlak geprojecteerde hoogte van het dakvlak
met een maximum van 1.65 m. gemeten vanaf
voet dakkapel tot bovenzijde boeiboord of
daktrim
- breedte in totaal maximaal 50% van de
breedte van het dakvlak met een maximum
van 3.00 m. gemeten tussen midden woningscheidende bouwmuren of eindgevels
gemeten aan de bovenzijde van de dakkapel
(bij kilkepers gemeten aan de onderzijde/
dakvoet van de dakkapel)
vormgeving:
- plat afgedekt of, bij een dakhelling groter dan
45° desgewenst een aangekapte dakkapel
met een minimale dakhelling van 25°
- gevelgeleding gelijk aan de gevelgeleding
van hoofdgebouw
- indeling en profielen van kozijnen gelijk aan
die van de gevelramen en kozijnen van
hoofdgebouw
- geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord en ornamenten
materiaal en kleur:
- materiaal- en kleurgebruik gevels, kozijnen
en profielen gelijk aan gevels, kozijnen en
profielen hoofdgebouw
- materiaal- en kleurgebruik van kap bij
aangekapte dakkapel gelijk aan kap
hoofdgebouw
- voorvlak grotendeels gevuld met glas,
beperkte toepassing van dichte panelen
- zijwanden dakkapel in donkere kleur of
afgewerkt in kleur van het dakvlak.
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Welstandscriteria voor dakkapellen aan
de achterkant
Een dakkapel aan de achterkant is niet in strijd
met redelijke eisen van welstand als aan
onderstaande welstandscriteria wordt voldaan.
Voldoet een dakkapel niet aan onderstaande
criteria of is er sprake van een bijzondere situatie
of gerede twijfel aan het van toepassing zijn van
de sneltoetscriteria dan kan de bouwaanvraag
voor advies aan de welstandscommissie worden
voorgelegd.
In geval van een beschermd monument of een
beschermd stads- of dorpsgezicht zal altijd de
welstandscommissie om advies worden
gevraagd.
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Aanvullende criteria voor dakkapellen per
kapvorm
Bij een aantal afwijkende kapvormen zijn naast
bovenstaande sneltoetscriteria voor de voor- en
achterkant
een
aantal
aanvullende
welstandscriteria van toepassing. In geval van
combinaties van verschillende dakvormen zal
door de welstandscommissie per situatie een
afweging gemaakt worden van de toelaatbare
uitbreidingen.
Zadeldak met hellingshoek <30°
Soms geeft een zadeldak door de flauwe helling
weinig tot geen gelegenheid om een dakkapel
toe te passen. Door de flauwe helling wordt de
bovenzijde van de dakkapel namelijk (nagenoeg)
gelijk met de nok. Hierdoor worden het dakvlak
en het silhouet te sterk aangetast, daarom is het
plaatsen van een dakkapel op een zadeldak met
een helling kleiner dan 30° welstandshalve
ongewenst.
Een reguliere dakkapel is hier dus niet goed
mogelijk. Als de vrije hoogte onder de nok
tenminste 2.00 meter bedraagt kan soms een
oplossing worden gevonden door de nok te
verplaatsen en te verhogen. Dan spreken we
van een dakopbouw. Plaatsing valt dan onder
een reguliere vergunningsprocedure en zal door
de welstandscommissie worden getoetst op
redelijke eisen van welstand.
Zadeldak met hellingshoek > 30°
De algemene sneltoetscriteria voor dakkapellen
zijn hier van toepassing. Hiervoor gelden dus
geen aanvullende sneltoetscriteria.
Zadeldak met wolfseind
De beperkte maat van het wolfseind is
ongeschikt voor toevoegingen. De zijdakvlakken
zijn hiervoor meer geschikt, en dienen behandeld
te worden als het zadeldak. Hierbij dienen de

wolfseinden gerespecteerd te worden.
Dakopbouwen zijn daarom niet gewenst.
Zadeldak met vliering
De basismaat van de vliering is te gering om
een dakkapel of -opbouw te realiseren.
Plaatsing hoog in het dakvlak geeft een
onevenwichtig beeld. Bij deze dakvorm dus geen
dakkapellen op dakvlak ter hoogte van vliering.
Schild-, tent- of piramidedak
Het karakter van deze kapvormen, met naar de
nok toelopende hoekkepers, vereist een zeer
beperkte afmeting van de dakkapel. Bij situering
van de dakkapel dient respect te zijn voor de
hoekkepers en dient minimaal een meter
dakvlak vrij te blijven, gemeten aan de
bovenzijde van de dakkapel.
Mansardedak
Een daktoevoeging aan de achterkant is
toegestaan in het onderste deel van het dakvlak.
Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen
een schuin afgedekte dakkapel en een dakkapel
met plat dak. In beide gevallen dient de
bovenaansluiting met het dakvlak op de knik van
het dakvlak plaats te vinden.
Lessenaardak
Voor dakkapellen op lessenaardaken gelden
dezelfde uitgangspunten als voor zadeldaken.
Afhankelijk van de hoek van het dak en de noken goothoogte gelden verschillende regels.
Wanneer de hoek kleiner is dan 30° is een
dakkapel welstandshalve niet wenselijk.
Bij een hoek kleiner dan 45° is een dakkapel
aanvaardbaar wanneer de hoogte onder de nok
meer dan 2.70 m meet.
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Asymmetrisch dak
Een dakkapel hoog in het dakvlak geeft bij een
asymmetrisch dakvlak een onevenwichtig beeld
en is welstandshalve niet gewenst. Het advies
hier is omzetten naar het andere dakvlak.
In het algemeen worden dakkapellen onder in
het dakvlak toegepast. Door de grootte van het
dakvlak ontstaat hiermede een goed en
evenwichtig beeld. Door de hoogte van het
dakvlak is hier een dakkapel met een inwendige
hoogte tot de verdiepingsvloer voorstelbaar.
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ERFAFSCHEIDINGEN

Erfafscheidingen moeten passen bij het karakter
van de omgeving. Het buitengebied vraagt
bijvoorbeeld om andere erfafscheidingen dan
de woongebieden. Erfafscheidingen moeten op
een zorgvuldige en professionele manier worden
geplaatst en moeten worden gemaakt van
duurzame materialen. Een lange, gesloten, grof
gedetailleerde, slecht onderhouden schutting
wekt bij velen het gevoel op van verloedering
en sociale onveiligheid.
Begroeide hekwerken en beplantingen hebben
een open en vriendelijke uitstraling en hebben
de voorkeur omdat ze het groene karakter van
de gemeente ondersteunen.
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Omschrijving en uitgangspunten
Een erfafscheiding is een bouwwerk, bedoeld
om het erf af te bakenen van een buurerf of van
de openbare weg. Een erfafscheiding tussen
buren moet in de eerste plaats door beide kanten
worden gewaardeerd. Indien aan deze
voorwaarde wordt voldaan zal de gemeente zich
terughoudend opstellen. Erfafscheidingen aan
de openbare weg zijn van grote invloed op de
ruimtelijke kwaliteit. De gemeente streeft ernaar
een rommelige indruk door een te grote
verscheidenheid aan erfafscheidingen te voorkomen. Vooral in nieuwbouwwijken is dit een
belangrijk punt, omdat het groen hier de eerste
jaren nog niet volgroeid is.
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Welstandscriteria voor erfafscheidingen
Het plaatsen van een erf- of perceelafscheiding
is niet in strijd met redelijke eisen van welstand
als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt
voldaan. Voldoet een erf- of perceelafscheiding
niet aan onderstaande criteria of is er sprake
van een bijzondere situatie of gerede twijfel aan
het van toepassing zijn van de sneltoetscriteria
dan kan de bouwaanvraag voor advies aan de
welstandscommissie worden voorgelegd. In
geval van een beschermd monument of een
beschermd stads- of dorpsgezicht zal altijd de
welstandscommissie om advies worden
gevraagd.
algemeen:
- de erf- of perceelafscheiding voldoet aan
het gebiedsgerichte beoordelingskader van
het gebied waar de erf- perceelafscheiding
geplaatst gaat worden
maatvoering:
Wat betreft de maatvoering zijn alleen
erfafscheidingen toegestaan tot een maximale
hoogte die vergunningvrij is:
- hoogte maximaal 1.00 m.als erfafscheiding
wordt geplaatst voor de voorgevellijn
- hoogte maximaal 2.00 m.als erfafscheiding
wordt geplaatst achter de voorgevellijn
vormgeving:
Wat betreft de vormgeving wordt aanbevolen om
een natuurlijke erfscheiding aan te planten:
- haagplanten zoals liguster, buxus of haagbeuken, volledig te begroeien gazen
hekwerken, of ander natuurlijk materiaal
- vormgeving afgestemd op erfafscheiding
van belendend perceel, tenzij deze niet
voldoet aan de hier genoemde
sneltoetscriteria
voor
erfen

-

perceelafscheidingen
rechte verfijnd gedetailleerde vormgeving,
geen toogvormen

materiaal en kleur:
- wat betreft materiaal en kleur wordt
aanbevolen om een natuurlijke erfscheiding
aan te planten
- kleur en materiaal aansluitend op
erfafscheiding van naburig perceel, tenzij
deze niet voldoet aan de hier genoemde
sneltoetscriteria voor erf- en perceelafscheidingen
- metselwerk conform het hoofdgebouw,
waarboven mogelijk metalen stijlen in donkere
kleur of schotten van houten planken tussen
gemetselde penanten
- geen toepassing van beton, kunststof, staal,
golfplaat, damwandprofielen, rietmatten of
vlechtschermen
- geen felle contrasterende kleuren
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sneltoetscriteria

DAKRAMEN
Omschrijving en uitgangspunten
Een dakraam is een raam aangebracht in het
dakvlak, waarbij de hoofdvorm van het dakvlak
behouden blijft en dakbedekking rondom
aanwezig is. Dakramen zijn niet erg dominant in
het straatbeeld, maar kunnen door verschil in
grootte en plaatsing binnen één dakvlak toch
storend zijn.

sneltoetscriteria

Dakramen moeten een ondergeschikte
toevoeging zijn aan een dakvlak. Het plaatsen
van een dakraam mag dus niet ten koste gaan
van de eenheid van het dakvlak. Bij meerdere
dakramen op één doorgaand dakvlak streeft de
gemeente naar een herhaling van uniforme
exemplaren en een regelmatige rangschikking
op een horizontale lijn. Daarbij moet de ruimte
tussen het dakraam en goot of nok voldoende
zijn. Ook de onderlinge afstand tussen
verschillende dakramen moet voldoende zijn om
het dakvlak als eenheid te respecteren. niet
passend door onregelmatige rangschikking (wel
vergunningvrij) passende ordening van
dakramen
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Welstandscriteria voor dakramen
Een dakraam is niet in strijd met redelijke eisen
van welstand als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan. Voldoet een dakraam niet
aan onderstaande criteria of is er sprake van
een bijzondere situatie of gerede twijfel aan het
van toepassing zijn van de sneltoetscriteria dan
kan de bouwaanvraag voor advies aan de
welstands-commissie worden voorgelegd. In
geval van een beschermd monument of een
beschermd stads- of dorpsgezicht zal altijd de
welstands-commissie om advies worden
gevraagd.
algemeen :
- het dakraam voldoet aan het gebiedsgerichte
beoordelingskader van het gebied waar het
dakraam geplaatst gaat worden
plaatsing en aantal:
- bij meerdere dakramen in hetzelfde bouwblok
regelmatige rangschikking op horizontale lijn,
dus in beginsel niet boven elkaar gerangschikt
- bij individuele woning/pand gecentreerd in
het dakvlak of gelijk aan geleding voorgevel
- minimaal 0.50 m. dakvlak boven, onder en
ter weerszijden van het dakraam, afstand tot
zijkant gemeten aan de bovenzijde van het
dakraam (bij kilkepers gemeten aan de
onderzijde/voet van de dakkapel)
- bij meerdere dakramen een tussenruimte van
minimaal 0.50 m.
- maximaal twee dakramen op voordakvlak en
vier dakramen op achter- en zijdakvlak tot in
totaal maximaal 50% van het oppervlak van
het betreffende dakvlak is bebouwd.

maatvoering:
- oppervlakte maximaal 2.00 m2 per dakraam
- bij meerdere dakramen identieke maatvoering aanhouden
vormgeving:
- eenvoudige vormgeving, geen overmaat aan
detailleringen, dus bescheiden kozijn en
profielen
materiaal en kleur:
- eenvoudig en bescheiden kleurgebruik,
geen opvallend en/of contrasterend kleurgebruik
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sneltoetscriteria

ZONNEPANELEN EN COLLECTOREN

Alleen in beschermde stads- en dorpsgezichten,
op monumenten of beeldbepalende panden lijkt
een alternatieve situering aan minder belangrijke
zijden of op tuinbergingen een voor de hand
liggend alternatief. Zonnecollectoren of panelen kunnen in het ontwerp van een gebouw
worden geïntegreerd. Als losse toevoeging
kunnen ze echter heel storend werken.
Bij meerdere collectoren/ panelen op één doorgaand dakvlak streeft de gemeente naar een
herhaling van uniforme exemplaren en een
regelmatige rangschikking op een horizontale
lijn.

sneltoetscriteria

Omschrijving en uitgangspunten
Een zonnepaneel dient voor energieopwekking
en een zonnecollector voor warmteopwekking.
Deze voorzieningen worden in toenemende mate
ontwikkeld en toegepast. Inmiddels is er zodanig
ervaring mee opgedaan dat een zorgvuldige
vormgeving en plaatsing mogelijk is.
Zonnecollectoren of panelen die niet zichtbaar
zijn vanaf het openbaar gebied hebben weinig
ontsierende invloed. De situering van
zonnepanelen of -collectoren wordt echter
bepaald door de optimale stand ten opzichte van
de zon. Voorkeur van de gemeente voor
situering aan de achterzijde kan daarom niet van
doorslag-gevende aard zijn bij de beoordeling
van dergelijke bouwaanvragen.
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Welstandscriteria voor zonnepanelen of
–collectoren
Een zonnepaneel of –collector is niet in strijd
met redelijke eisen van welstand als aan
onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan.
Voldoet een zonnepaneel of –collector niet aan
onderstaande criteria of is er sprake van een
bijzondere situatie of gerede twijfel aan het van
toepassing zijn van de sneltoetscriteria dan kan
de bouwaanvraag voor advies aan de welstandscommissie worden voorgelegd. In geval
van een beschermd monument of een
beschermd stads- of dorpsgezicht zal altijd de
welstandscommissie om advies worden
gevraagd.
algemeen :
- paneel/collector voldoet aan het gebiedsgerichte beoordelingskader van het gebied
waar deze geplaatst gaat worden
- op het dakvlak zijn geen dakramen of
dakkapellen gesitueerd
plaatsing en aantal:
- bij meerdere panelen/collectoren regelmatige
rangschikking
op
horizontale
of
verticale lijn in een bepaalde ordening
- op schuine daken: geheel binnen het dakvlak
en de hellingshoek gelijk aan de hellingshoek
van het dakvlak.
- op platte daken: geheel is gelegen binnen
een hoek van 15 graden vanaf de dakrand

vormgeving:
- paneel/collector integraal opgenomen in het
ontwerp van het bouwwerk
- paneel/collector vormt een geheel met de
installatie voor het opslaan van water of voor
de opwekking van elektriciteit, zo niet dan is
de installatie in het bouwwerk geplaatst
materiaal en kleur:
- de kleur overeenkomstig bij voorkeur met het
achterliggende dakvlak of anders blauw/
zwart, antraciet of donker grijs

41

sneltoetscriteria

SPRIET-, STAAF- EN
SCHOTELANTENNES

Antennes kunnen vrijstaand worden geplaatst
of op/aan een bouwwerk worden aangebracht.
Een antenne dient een ondergeschikt element
te blijven ten opzichte van de omringende
bebouwing. Als losse toevoeging kunnen ze
storend werken op het uiterlijk van een gebouw.
Met name de hoogte, de bouwkundige uitwerking
en detaillering van antennes mogen geen zwaar
stempel op de omgeving drukken.
Een zorgvuldige plaatsbepaling kan een goed
middel zijn om deze voorzieningen in te passen
in de omgeving. Het heeft de voorkeur een
antenne achter het hoofdgebouw en in ieder
geval achter de voorgevellijn te plaatsen.
Daarnaast is de maatvoering en een zorgvuldige
kleurkeuze van belang. De antenne dient altijd
ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw of
het erf waarop deze geplaatst wordt en in ieder
geval niet de boventoon te voeren.

sneltoetscriteria

Omschrijving en uitgangspunten
Het gaat hier om antennes die van wezenlijk
belang zijn voor het kunnen zenden en/of
ontvangen van radio-, televisie- en andere communicatiesignalen. Onder spriet- of staafantennemast worden niet begrepen calamiteitensirenes en antenne-installaties ten behoeve van
mobiele telefonie. Antennes kenmerken zich
door een zeer eigen technische vormgeving die
vooral aan de voorzijde storend kan zijn voor
het straatbeeld. De gemeente streeft dan ook
naar plaatsing van antennes achter het
hoofdgebouw, in ieder geval onzichtbaar vanaf
de weg of openbaar groen.
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Welstandscriteria voor spriet-, staaf- en
schotelantennes
Een spriet- staaf- of schotelantenne is niet in
strijd met redelijke eisen van welstand als aan
onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan.
Voldoet een spriet- staaf- of schotelantenne niet
aan onderstaande criteria of is er sprake van
een bijzondere situatie of gerede twijfel aan het
van toepassing zijn van de sneltoetscriteria dan
kan de bouwaanvraag voor advies aan de
welstandscommissie worden voorgelegd.
In geval van een beschermd monument of een
beschermd stads- of dorpsgezicht zal altijd de
welstandscommissie om advies worden
gevraagd.
algemeen :
- de antenne voldoet aan het gebiedsgerichte
beoordelingskader van het gebied waar de
antenne geplaatst gaat worden
plaatsing en aantal:
- antennes bij voorkeur aan een achtergevel
bevestigt, in ieder geval achter de voorgevellijn geplaatst
- niet aangebracht aan monumenten of beeldbepalende panden
- bij gestapelde woningbouw op het platte dak
- bij gestapelde woningbouw op of aan het
balkon geplaatst binnen het verticale en
horizontale vlak van het balkon en niet aan
de gevel of kozijn
- maximaal één spriet-, staaf- of schotelantenne aan, op of bij een woning pand

maatvoering:
- hoogte spriet- of staafantenne bij plaatsing
op erf maximaal 5.00 m. (vergunningvrije
hoogte)
- hoogte spriet- of staafantenne bij plaatsing
aan gevel binnen bijzondere beeldbepalende
gebieden zoals een dorpskern of centrumgebied maximaal 3.00 m. vanaf het snijpunt
met het aangrenzende dakvlak
- hoogte spriet- of staafantenne bij plaatsing
aan gevel binnen overige gebieden zoals een
bedrijventerrein, sportcomplex of woonwijk
maximaal 5.00 m. vanaf het snijpunt met het
aangrenzende dakvlak
- hoogte schotelantenne maximaal 3.00 m.
gemeten vanaf de voet van de antenne
(drager)
- doorsnede schotel maximaal 2.00 m.
vormgeving:
- antenne en bijbehorende voorzieningen
(mast, bedrading, tuidraden etc) als één
geheel vormgegeven
- indien zichtbaar vanaf de weg of het
openbaar groen zo onzichtbaar mogelijk (een
minimum aan dwarssprieten kan hiertoe
bijdragen)
- beperken van aantal tuidraden.
Bij bevestiging aan gevel geen tuidraden
(stabiliteit wordt behaalt uit de bevestiging
aan de gevel)
- geperforeerde schotel
materiaal en kleur:
- materiaal en kleur onopvallend en aanvaardbaar in relatie tot de omgeving, geen
felle, contrasterende kleuren maar antraciet
of donker grijs

Omschrijving en uitgangspunten
Rolhekken, luiken en rolluiken zijn voorzieningen
om ruiten van gebouwen tegen inbraak en
vandalisme te beschermen.
Deze voorzieningen kunnen de omgeving een
rommelig aanzien geven. Daarom stimuleert de
gemeente in de eerste plaats het toepassen van
alternatieve oplossingen zoals geweldbestendig
glas of elektronische beveiligingssystemen.
Voor woningen is het toepassen van rolhekken,
luiken en rolluiken vergunningvrij gesteld.
Voor gebouwen anders dan woningen en
woongebouwen echter niet. Juist in
winkelgebieden zijn de problemen met deze antiinbraak en anti-vandalisme voorzieningen het
grootst.
De gemeente streeft er daarom naar dat
rolhekken, luiken en rolluiken de uitstraling van
een pand niet negatief beïnvloeden.

Welstandscriteria voor rolhekken of
(rol)luiken
en rolhek, luik of rolluik is niet in strijd met
redelijke eisen van welstand als aan
onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan.
Voldoet een rolhek, luik of rolluik niet aan
onderstaande criteria of is er sprake van een
bijzondere situatie of gerede twijfel aan het
van toepassing zijn van de sneltoetscriteria
dan kan de bouwaanvraag voor advies aan de
wel-standscommissie worden voorgelegd.
In geval van een beschermd monument of een
beschermd stads- of dorpsgezicht zal altijd de
welstandscommissie om advies worden
gevraagd.

algemeen :
- rolhek, luik of rolluik voldoet aan het gebiedsgerichte beoordelingskader van het gebied
waar deze geplaatst gaat worden
plaatsing:
- minimaal 2.00 meter teruggelegen van de
uitwendige scheidingsconstructie (pui)
- aan de binnenzijde van de uitwendige
scheidingsconstructie (pui), mits:
- voor minimaal 70% bestaand uit glasheldere
doorkijkopeningen
- ingetogen kleurgebruik of kleuren
harmoniërend met interieur/gevel
-

aan de buitengevel, mits:
plaatsing aan de binnenzijde niet mogelijk is
voor minimaal 90% bestaand uit glasheldere
doorkijkopeningen
rolkasten, geleidingen en rolhekken in de
gevel worden ingepast
ingetogen kleurgebruik of kleuren harmoniërend met gevel

sneltoetscriteria

ROLHEKKEN,, LUIKEN EN
ROLLUIKEN
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Omschrijving en uitgangspunten
Reclame is een publieke aanprijzing van een
bedrijf, een product of een dienst. Reclames
op borden, lichtreclames en spandoeken of
vlaggen vormen een belangrijk en
beeldbepalend element van de openbare ruimte.
In gebieden met commerciële functies zijn
reclames op zijn plaats en verhogen ze de visuele
aantrekkingskracht van de omgeving, hoewel
daar een kritische grens aan verbonden is. In
andere gebieden zijn (bepaalde) reclameuitingen ongewenst.
Voor het plaatsen van een op de grond staande
reclamezuil is een lichte bouwvergunning vereist.
Voor de overige reclame-uitingen binnen de
bebouwde kom moet een vergunning worden
aangevraagd in het kader van de Algemeen
Plaatselijke Verordening.
Een welstandsbeoordeling maakt deel uit van
deze vergunningprocedure.
Welstandscriteria voor reclame-uitingen
aan de gevel
Een reclame-uiting aan de voorgevel, de zijgevel
of de achtergevel voldoet in ieder geval aan
redelijke eisen van welstand als aan
onderstaande criteria wordt voldaan:
plaatsing en aantal
- plaatsing loodrecht op, evenwijdig aan of vlak
tegen de gevel
- geen reclame aangebracht op bouwlagen
met een woonbestemming of bouwlagen met
een
bedrijfsbestemming
zonder
publieksfunctie
- geen reclame-uitingen die het uitzicht op de
openbare ruimte of het open landschap
ernstig belemmeren

-

-

aan de voorgevel: indien er (nog) samenhang
en ritmiek aanwezig is in het straatbeeld mag
dit door een reclame-uiting niet worden
verstoord
maximaal één reclame-uiting per gevel
geen reclame voor diensten of producten die
niet in het pand plaatsvinden respectievelijk
worden verkocht.

vormgeving
- aan de voorgevel: reclame-uiting als
zelfstandig element vormgeven, waarbij de
maatvoering en detailleringen zijn afgestemd
op en harmoniëren met de oorspronkelijke
gevel
- reclame-uitingen waar mogelijk integreren in
de architectuur en beperken tot het hoogst
noodzakelijke
- geen mechanisch bewegende delen,
- geen lichtcouranten, lichtobjecten of
lichtreclame

niet in het pand plaatsvinden respectievelijk
worden verkocht
vormgeving
- reclame-uiting als zelfstandig element
vormgeven, waarbij de maatvoering en
detailleringen zijn afgestemd op en
harmoniëren met het hoofdgebouw
- reclame beperken tot het hoogst
noodzakelijke
- geen mechanisch bewegende delen
- geen lichtcouranten, lichtobjecten of
lichtreclame
materiaal en kleur
- geen daglichtreflecterende reclame
- geen aangelichte reclame

materiaal en kleur
- geen daglichtreflecterende reclame
- geen aangelichte reclame

Welstandscriteria voor reclame-uitingen
los van de gevel
Een reclame-uiting los van de gevel voldoet ieder
geval aan redelijke eisen van welstand
als aan onderstaande criteria wordt voldaan:
plaatsing en aantal
- plaatsing bij de entree van het erf of op een
parkeerplaats
- geen reclame-uitingen die het uitzicht op de
openbare ruimte of het open landschap
ernstig belemmeren
- maximaal één reclame-uiting per erf
- geen reclame voor diensten of producten die

sneltoetscriteria

RECLAME
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Stappenplan voor bouwaanvragen in hoofdlijnen

STAP 2

STAP 3

bouwaanvraag

is rijks of
gemeentelijk
monument?
(zie bijlage deel B)
JA

niet
akkoord

Bouwretour
vergunning
aanwordt
vrager
verleend

Bouwvergunning
niet nodig

STAP 5

voldoet bouwaanvraag aan
bestemmingsplan?

JA

STAP 6

is bouwaanvraag
licht vergunningNEE
plichtig?
(zie bijlage 1 deel A)

bouwaanvraag is
regulier
vergunningplichtig
(zie bijlage 1 deel A)

welstandscommissie
toetst aan
gebiedsgerichte
criteria (deel B)

NEE

JA

akkoord

niet
akkoord

gemeente wijzigt
bestemmingsplan of
verleent vrijstelling?

zie sneltoetscriteria
(deel C)

Bouwvergunning
wordt
verleend

retour
aanvrager

JA

welstands-/
monumentencommissie
toetst
akkoord

NEE

Is bouwaanvraag
vergunningsvrij
NEE
volgens AMvB?
(zie bijlage 1 deel A)

STAP 4

JA

NEE

verder
met
STAP 5

retour
aanvrager

plan wordt
ambtelijk getoetst
akkoord

Bouwvergunning
wordt
verleend

niet
akkoord

retour
aanvrager

sneltoetscriteria

STAP 1
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