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Ontwerpen met Welstand is een nieuwe opdracht voor alle
opdrachtgevers die willen bouwen, nu artikel 12 van de
Woningwet is gewijzigd. Sinds een jaar moet elke gemeente
die welstandsbeleid wil voeren, dit beleid formuleren en door
de gemeenteraad laten vaststellen. De wetswijziging was
bedoeld om meer ‘transparantie voor burgers’ in Nederland
te genereren. Sommige gemeenten grepen bij het vaststellen
van hun welstandsnota de kans om ruimtelijk kwaliteitsbeleid
te initiëren of aan te scherpen. Zij zagen de welstandscriteria
als een mogelijkheid om ontwerpers vooraf randvoorwaarden
te kunnen aanreiken.
Natuurlijk is het nog vroeg, om te bezien of het nieuwe
welstandsbeleid het beoogde resultaat zal hebben, maar dat
moet in de nabije toekomst wel duidelijk worden. Zowel de
welstandscommissies als de colleges van B&W zullen jaarlijks
hun ervaringen met het welstandsbeleid moeten vastleggen
en aan de gemeenteraden moeten voorleggen, zodat de raden
het beleid op grond daarvan desgewenst kunnen aanpassen.
Daarom opent Architectuur Lokaal nu reeds de discussie.
Architectuur Lokaal concentreert zich op het ontwikkelen
van draagvlak en begrip voor goed opdrachtgeverschap,
en is in verschillende stadia bij de vernieuwing van het welstandsbeleid betrokken geweest. Wij hebben nu het initiatief

genomen tot het project Ontwerpen met Welstand, waarmee
we aan de nieuwe ontwikkelingen van het welstandsbeleid
willen bijdragen - en daarmee aan de verdere professionalisering van het opdrachtgeverschap.
particuliere opdrachtgevers,
gemeenten en ontwerpers
Omdat de beoogde 'transparantie voor burgers' ook bij
particulier opdrachtgeverschap aan de orde is, is de opgave
van een nieuw te bouwen woonhuis gekozen als illustratief
uitgangspunt voor het project Ontwerpen met Welstand.
Hierbij is ook aandacht voor verschillen met betrekking tot
het ontwerp, zoals catalogusbouw, via een bouwbedrijf en
architectonisch maatwerk. Maar deze opgave is niet te realiseren zonder gemeenten en ontwerpers. Gemeenten spelen
een belangrijke rol op de markt voor woningbouwlocaties.
Wanneer zij geen ruimte bieden voor particulier opdrachtgeverschap, individueel of collectief, dan zijn alle andere
acties zinloos. Steeds meer gemeenten kiezen voor wijken
met vrije kavels of andere vormen van particulier opdrachtgeverschap. Dat doen zij enerzijds in reactie op het rijksbeleid met betrekking tot particulier opdrachtgeverschap bij

nieuw te bouwen woningen, anderzijds omdat er een grote
markt bestaat voor vormen van woningbouw waarop de
toekomstige bewoners meer invloed hebben dan voorheen.
Voor lokale bestuurders is het van belang inzicht te krijgen
in de mogelijkheden om te kunnen sturen op ruimtelijke
kwaliteit in situaties waarin de gemeente niet de daadwerkelijke opdrachtgever is. Kan welstandsbeleid daarbij een goed
instrument zijn? En zijn de criteria voor welstandsbeoordeling
werkbaar in de praktijk? Deze criteria zijn immers het
resultaat van de ambities van de gemeente bij het welstandsbeleid, soms verbreed tot de gewenste ruimtelijke kwaliteit.
Hoeveel ruimte geven gemeenten in dat beleid aan particuliere
opdrachtgevers? Bij het opstellen van de welstandsnota’s is
veel gediscussieerd over nut en noodzaak van het opstellen
van richtlijnen of criteria. Moeten die criteria strikt worden
geformuleerd, of juist losjes? Hoe kan een evenwichtige
balans worden verkregen tussen handhaving enerzijds en
vernieuwing anderzijds? De ontwerpen die zijn gebaseerd
op de richtlijnen in de welstandsnota’s ‘nieuwe stijl’ zullen
mettertijd zichtbaar maken wat de criteria teweeg hebben
gebracht. Is dit het resultaat dat de gemeenten voor ogen
hebben gehad? Of hebben zij wellicht onbedoeld teveel of
te weinig kaders gesteld?
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Voor ontwerpers is het belangrijk dat een opdracht goed
geformuleerd is. De randvoorwaarden moeten helder zijn,
maar tegelijkertijd is voldoende ruimte voor ontwerpvrijheid
nodig. Welke uitwerking heeft een welstandsnota, als randvoorwaarde, op de mogelijkheden voor het ontwerp? Worden
architecten gehinderd door de geformuleerde criteria of
bieden deze juist houvast voor het realiseren van kwaliteit?
Voor particuliere opdrachtgevers is een inzichtelijk welstandsbeleid rechtstreeks van invloed op hun rechtspositie
en mogelijk op de hoogte van de plankosten. Is voor hen
duidelijk welk beleid de gemeente voert en hoe zij dat wil
realiseren? Met andere woorden: weten zij na het lezen van
de welstandsnota wat de visie van een gemeente op een
bepaald gebied is, en met welke criteria zij rekening moeten
houden wanneer zij in dit gebied een huis willen bouwen?

Dit boekje is het eerste deel van het project en wordt, na het
landelijke symposium op 9 juni 2005 in Utrecht, gevolgd
door een tweede deel waarin de resultaten van de discussie
worden opgenomen.
Architectuur Lokaal hoopt hiermee bij te dragen aan de ontwikkeling van instrumenten die alle opdrachtgevers nodig
hebben wanneer zij hun verantwoordelijkheid moeten nemen
voor het aanzien van Nederland.

Al deze aspecten komen aan bod in Ontwerpen met Welstand.
Het gaat noch om een grondig onderzoek, noch om een
betrouwbaar landelijk beeld. Welstandsbeleid is immers bij
uitstek een lokale aangelegenheid. Door de steekproeven
ontstaat echter wel een beeld van de werking van de nieuwe
welstand in de praktijk, en wordt inzicht geboden aan alle
partijen die ermee te maken hebben.

2 Om meer inzicht te verkrijgen in het functioneren van welstandscommissies verrichtte Architectuur Lokaal, in opdracht van de Rijksbouwmeester, het onderzoek Welstand op een nieuwe leest (1988) naar
mogelijkheden voor verbetering van de doelmatigheid en de inzichtelijkheid van de welstandsadvisering. De resultaten van dit onderzoek
zijn verwerkt in de wijziging van de Woningwet.
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Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal

1 De Woningwet werd gewijzigd per 1 januari 2003, met een overgangsperiode tot 1 juli 2004.

3 Het project Ontwerpen met Welstand is uitgevoerd in het kader van
het InformatieCentrum Eigen Bouw (ICEB), en werd mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage van de Federatie Welstand.

Opzet van de
verkenning

De inventarisatie valt uiteen in twee delen:
deel 1: ontwerpen met welstand omvat een verslag van een praktijkexperiment, waarbij de werking van de
nieuwe welstandsnota’s in de praktijk wordt verkend: de
snelkookpansessie. Wat betekenen de criteria in de gemeentelijke welstandsnota’s voor het ontwerp? Hieraan namen
vier gemeenten deel. In totaal waren hierbij betrokken: 12
architecten, 12 particuliere opdrachtgevers, vier wethouders
en vier welstandscommissies. De vragen en de knelpunten
die hierbij aan de orde kwamen, zijn nader onderzocht in
gesprekken met wethouders in 11 gemeenten. In een samenvattend essay worden de belangrijkste uitspraken van deze
wethouders verwerkt. Daarnaast wordt een aantal bijzondere
initiatieven met betrekking tot particuliere opdrachtgeverschap en welstand nader belicht. Deel 1 is het uitgangspunt
van het symposium en wordt van tevoren aan alle deelnemers
toegestuurd. Omdat de meeste welstandsnota’s nog maar
kort in werking zijn, komen in dit deel ook enkele meer
algemene thema’s aan bod en evenals de rol van de gemeenten
bij het formuleren van het beleid. Er zijn daarom twee hoofdthema’s: Ontwerpen met Welstand en Besturen met Welstand.
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deel 2: welstandscriteria en resultaat
bevat een verslag van het symposium. Aan de hand van
stellingen, ingezonden mededelingen en te reserveren
spreektijd kunnen gemeenten, architecten, burgers,
welstandscommissies en andere betrokkenen bovendien
specifieke aandachtspunten binnen het thema inbrengen.
De nadruk ligt op de ervaringen van gemeenten met het
formuleren van welstandscriteria, de toepasbaarheid, de
communicatie met de burger en de specifieke ervaringen
van de eigenbouwer op vrije kavels en andere vormen van
particulier opdrachtgeverschap. Daarnaast worden enkele
voorbeeldprojecten gedocumenteerd die meer inzicht geven
in het welstandsbeleid (eventueel in combinatie met andere
beleidsinstrumenten) die betrekking hebben op het sturen
op kwaliteit met betrekking tot particulier opdrachtgeverschap. Na verschijning krijgen alle deelnemers van het
symposium Deel 2: Welstandscriteria en resultaat automatisch
toegestuurd. Andere belangstellenden kunnen zich voor
deze publicaties wenden tot Architectuur Lokaal.
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Ontwerpen
met Welstand
Indira van ‘t Klooster
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ontwerpen met welstand
centrale thema’s

inleiding

Bandbreedte van de criteria
Wat is de interpretatieruimte van de welstandscriteria?

Leiden strikte welstandscriteria tot uniforme ontwerpen?
En zo ja, is dat een wenselijk resultaat? Zijn strikte criteria
een prettig houvast of worden ze als belemmerend ervaren?
Geven ruim te interpreteren criteria voldoende controle op
de beoogde kwaliteit? Hoe kan behoud worden afgedwongen?
Hoe kan vernieuwing worden gestimuleerd? En: lezen
architecten die welstandsnota eigenlijk wel? Om deze vragen
te kunnen beantwoorden heeft Architectuur Lokaal een
praktijkexperiment uitgevoerd. De vier gemeenten die hieraan mee deden, hebben alle een ambitieus kwaliteitsbeleid
geformuleerd, waarbinnen de welstandsnota (één van de
mogelijke) beleidsinstrumenten is. Bovendien zijn alle deelnemende gemeenten actief bezig met vormen van particulier
opdrachtgeverschap. Het gaat om de gemeenten:

Ruimte voor de particulier opdrachtgever
Heeft de particulier opdrachtgever voldoende vrijheid om zijn
wensen te realiseren?
Ruimte voor de architect
Hoe beïnvloeden de welstandscriteria de ontwerpcreativiteit van
de architect?

Neerijnen (11.500 inwoners)
Bussum (37.000 inwoners)
Leeuwarden (91.000 inwoners)
Enschede (156.000 inwoners)
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ontwerpen met welstand

In deze vier gemeenten is Schoolstraat 10 gekozen als fictieve
bouwlocatie. De bouwkavel is in alle gevallen nabij het centrum
van de stad, maar niet in de historische binnenstad, waar
naar verwachting de richtlijnen te strikt zullen zijn voor het
doel van dit experiment. De kavel is in werkelijkheid niet
leeg, de deelnemers aan het praktijkexperiment gaan uit van
een situatie waarbij het voormalige woonhuis onlangs is
afgebrand. Het programma van eisen voor dit (niet werkelijk
uit te voeren) woonhuis, te realiseren in particulier opdrachtgeverschap, bestaat uit de richtlijnen en criteria die vanuit
de welstandsnota en het bestemmingsplan zijn gegeven. Aan
drie ontwerpers met een verschillend architectonisch vertrekpunt (een landelijk opererend architectenbureau, een (ontwerpend) bouwbedrijf en een kleine (regionale) zelfstandige,
bijvoorbeeld) is gevraagd op basis hiervan een ontwerp te
maken. Dit programma is aangevuld met specifieke eisen van
de particuliere opdrachtgever. Hoewel er in werkelijkheid geen
sprake is van een opdrachtsituatie, is tijdens dit experiment
elke ontwerper gekoppeld aan een particuliere opdrachtgever.

In één ochtend hebben de vier gemeenten gelijktijdig en in
hetzelfde gebouw, maar wel ieder in een eigen ruimte, het
proces van ontwerp tot beoordeling versneld doorlopen.
Dat heeft geresulteerd in drie ontwerpen per kavel die ter
plekke werden beoordeeld door de welstandscommissie van
de betreffende gemeenten, en vervolgens bestuurlijk werden
afgehandeld door de aanwezige wethouder. De variaties die
de ontwerpen vertonen binnen de criteria van de welstandsnota geven een goed beeld van de ontwerp- en keuzevrijheid
die de nota biedt. Doordat alle betrokken bij het welstandsproces tegelijkertijd aanwezig waren, kregen de partijen een
goed zicht op de manier waarop de welstandscriteria worden
gehanteerd.
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schoolstraat, neerijnen
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ontwerpen met welstand

Neerijnen

Schoolstraat 10 is een vrijstaande bejaardenbungalowwoning
(één bouwlaag hoog, plat dak). Zij ligt tegenover een school.
De criteria in de welstandsnota zijn te typeren als behoudend.
De nota kent bewoordingen als ’oorspronkelijke bebouwing is
richtinggevend, type straatbeeld in stand houden, bestaande
schaal intact laten, bouwlagen en kapvorm afstemmen op directe
omgeving’. Ook wordt geëist dat de materialisering van de gevel
aansluit op omgeving. Wel wordt ten aanzien van de gevels gesteld
dat de ‘oorspronkelijke architectuur op eigentijdse wijze’ moet
worden geïnterpreteerd. De gang van zaken tijdens het praktijkexperiment met Neerijnen wordt beïnvloed door een wat late
mededeling van de wethouder als de architecten en opdrachtgevers
al een tijdje aan het schetsen zijn. Hij vraagt de deelnemers rekening
te houden met toekomstige ontwikkelingen in de nabije omgeving
van Schoolstraat 10. Er komt een nieuwe school aan de overzijde.
De deelnemers vinden het unaniem te laat om die nieuwe informatie nog in het ontwerp te verwerken. De welstandscommissie
beoordeelt de ontwerpen echter toch met die nieuwe situatie in het
achterhoofd.
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neerijnen > 1
piet van loosbroek , Architectenbureau Loosbroek
gerrit van der wal, particuliere opdrachtgever
De wens van de opdrachtgever is een traditioneel huis met
zadeldak voor een senioren echtpaar dat vaak logees heeft.
Hij wil graag rode baksteen, hardhouten kozijnen in roomwit-groene kleurstelling met op het dak keramische antracietkleurige dakpannen. Op de begane grond bevinden zich
een woonkamer, eetkamer, keuken, slaapkamer met douche,
een bordestrap en een lift. Aan het huis is een bijkeuken
gesitueerd. Op de eerste verdieping zijn nog twee slaapkamers
en een badkamer.
De welstandscommissie – in de persoon van rayonarchitect
Lucas Reijmers - oordeelt: ‘Ook al zijn er geen extreme vormen,
het sluit niet genoeg aan bij woningen in de omgeving, noch
bij wat er in de toekomst staat te gebeuren.’ Hij raadt aan
naar de omgeving te kijken. ‘Hoe past dit in de omgeving?
Het onttrekt zich aan samenhang met de omgeving, staat
teveel op zichzelf en geeft geen open beeld naar de straat toe.
Dit komt ook omdat de slaapkamer en keuken aan de voorzijde
van het huis zijn gesitueerd. In de slaapkamer zijn meestal
de gordijnen dicht, dit sluit het huis af van de buurt.
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Dit huis zou prima passen in iedere willekeurige VINEXwijk, maar niet op deze plek in de gemeente Neerijnen. De
goothoogte van 4 meter staat bovendien vast. De gemeente
werkt niet aan dit plan mee.’
De architect en de opdrachtgever zijn het daar niet mee eens.
Zij vinden dat de welstandscommissie tot op detailniveau
wil meepraten en een ‘vooringenomen beeld’ heeft. De architect heeft naar eigen zeggen rekening gehouden met de
geformuleerde criteria in de rooilijnen, de bouwmassa en de
materiaalkeuze. De later verstrekte informatie met betrekking tot de ontwikkelingen in de nabije omgeving kwam
gewoonweg te laat. Zijn advies is: ‘overval bewoners en architecten niet met toegevoegde informatie, maak een totaal
plan en biedt optimale rechtzekerheid.’

neerijnen > 1
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neerijnen > 1
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neerijnen > 2
teun van den boom, Studio AB
jeanine wubbels, particuliere opdrachtgever
Mevrouw Wubbels is kunstenaar. Zij wil wonen in dit huis en
daarnaast ook cursussen voor ouderen en andere mensen uit
de omgeving geven. Zij wil een markant gebouw met cursusruimte met een bijzondere uitstraling, in ieder geval niet de
aardkleuren die de welstandsnota voorschrijft. Het atelier
komt aan de straatzijde en het geheel krijgt een met zink
afgewerkt lessenaarsdak over driekwart breedte van de begane
grond. Het wordt uitgevoerd in muisgrijze en antracietkleurige baksteen, withouten kozijnen en donkerblauwe ramen
en deuren. Op de begane grond bevinden zich een hal, atelier/
cursusruimte aan de voorzijde, tuinkamer aan de achterzijde,
woonkeuken, slaapkamer en badkamer.

De commissie ziet wel iets in het ontwerp, maar de ontbrekende gevelelementen geven een erg gesloten indruk. ‘De
kleur- en materiaalstelling worden negatief bevonden, hetgeen niet tot een positief advies kan leiden.’ De grondgedachte
van ruimte genereren, wordt wel als positief beoordeeld.
De ontwerper licht toe dat vanwege de beperkte tijd de gevelelementen echter nog niet op de tekening zijn aangegeven.
De welstandscommissie wil aan het plan goedkeuring kunnen
geven, mits er enige aanpassingen zouden worden gedaan.
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neerijnen > 2
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neerijnen > 2
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neerijnen > 3
reinier overveld, Forum Architecten & Planners
janneke van der poel, particuliere opdrachtgever
De opdrachtgever op leeftijd wil in het huis gasten, ook voor
een langere periode, kunnen onderbrengen. Met het oog op
eventuele verkoop in de toekomst moet er ook een gezin kunnen wonen. Er wordt besloten tot het opnemen van een studio,
naast de reguliere woonruimte. Aan de linkerzijde komt de
studio aan de straatkant, rechts daarvan de keuken van het
woonhuis. Deze twee delen verspringen ten opzichte van elkaar.
De welstandscommissie ziet een samengesteld bouwvolume, eigenzinnig op het kavel georganiseerd. ‘Dit is een ontwerp dat past in een villa-achtige omgeving, maar niet in de
Schoolstraat in Neerijnen. In een kleinschalige omgeving is
het te fors in uitdrukking en verschijningsvorm. Het gaat
niet uit van samenhang, maar het ontwerp privatiseert de
kavel. De architectonische typering van de omgeving is in
dit ontwerp niet opgenomen. Het is bovendien belangrijk
dat in deze omgeving de woningen op de straat zijn georiënteerd. Dit ontwerp is te eigenzinnig, er is teveel verschil met
omgeving.’ Door de ligging van de tuin is de welstandscommissie bovendien bang dat er klachten komen over de oude
vrouw wanneer zij naakt ligt te zonnen in de tuin.
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De architect zegt de nota goed te hebben gelezen voor aanvang en vindt dat zijn ontwerp binnen de gestelde criteria
valt. De architect heeft door het gevraagde programma (een
programma vergelijkbaar met een van eengezinshuis) in
twee volumes onder te brengen, juist getracht de woning in
verschijningsvorm aan te laten sluiten bij de kleinere
bejaardenwoningen uit de jaren 80. Op de hoek van de
Schoolstraat staan overigens forse vrijstaande eengezinswoningen uit verschillende bouwperiodes. Hij vraagt zich af:
‘In hoeverre mag de commissie op de stoel van de ontwerper
gaan zitten? Moet hij zich niet beperken tot opmerkingen
met betrekking tot bouwkundige aanpassingen om het huis
meer naar buiten te richten, in plaats van zich te bemoeien
met waar mensen eventueel aanstoot aan zouden kunnen
nemen? Met deze welstands’regels’ ontstaat een claim op de
inrichting van de buitenruimte. De nota van de gemeente
Neerijnen is zeer behoudend, terwijl het dorp zelf ook al geen
architectonisch hoogtepunt is. Zo blijft alles bij het oude.’

neerijnen > 3
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neerijnen > 3
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neerijnen > toelichting van de welstandscommissie

De welstandscommissie kijkt hoe het plan in de nota past.
Er wordt een gemiddeld niveau toegelaten. Het advies heeft
te maken met de gemeentelijke ambitie. De welstandsnota
zou de zaken zo goed moeten kunnen regelen, dat het
bestemmingsplan overbodig wordt. De verschijningsvorm
van de ontwerpen voor de Schoolstraat in Haaften, gemeente
Neerijnen, zijn niet gerelateerd aan de bestaande wijk.
Het is niet de bedoeling dat de droom van de opdrachtgever
belangrijker is dan het effect van zijn wens op de omgeving.
Wethouder Kusters plaatst hier de opmerking: ‘Welstand is
voor de anderen, de omgeving. Niet specifiek voor de
opdrachtgever.’ De bescherming van de verschijningsvorm
van het dorp staat voorop. De omgeving bestaat uit platte
bungalows. Dat gegeven dient dan ook gevolgd te worden in
de nieuwbouw. Zaken in een buitenruimte (gordijnen in de
slaapkamer, zonnen in de tuin) waaraan men niet gewend is,
kunnen worden opgevat als aanstootgevend gedrag. Dit tast
het dorp aan, en dat wil de gemeente voorkomen. Bovendien
is in geen van de ontwerpen rekening gehouden met de toekomstige nieuwbouw aan de overkant van de straat.
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schoolstraat, bussum
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ontwerpen met welstand

Bussum

Het centrumgebied van Bussum kent een grote diversiteit in stijl,
maat en schaal. Het dorp wordt gekenmerkt door afwisselende
gevelwanden en vrijstaande grotere bebouwing. Schoolstraat 10 is
in Bussum een van de appartementen in een nieuwbouwcomplex
van architectenbureau Alberts en Van Huut. Daarom is gekozen
voor Schoolstraat 5, een mooi gedetailleerd hoekpand uit 1898.
Door het appartementencomplex en de lange blinde zijgevel is
naast nummer 5 een pleintje ontstaan. Wat kunnen ontwerpers
met die twee bijzondere eigenschappen doen? De welstandscriteria
bepalen een aaneengesloten rooilijn en oriëntatie op de openbare
ruimte. De nieuwe gebouwen moeten harmoniëren met het dorpse
karakter van het gebied, dat wordt gekenmerkt door variatie en
individualiteit. Met betrekking tot de architectonische uitwerking
ligt de nadruk op een zorgvuldige en rijke detaillering. Het materiaal moet in principe baksteen zijn.
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bussum > 1
arno te duits , Buro Te Duits
margot de jager, particuliere opdrachtgever
Het geheel bestaat uit twee bouwlagen en een kap met asymmetrische goothoogte en is rechtstreeks aangesloten op
het naastgelegen pand. De opdrachtgever is kunstenaar en
wil graag een galerie op de begane grond die wordt ontsloten
aan de straatgevel. Een gekromde hoek benadrukt niet alleen
de bijzondere functie op de begane grond, maar trekt ook de
aandacht naar de zijgevel. Het op de eerste verdieping gelegen
woongedeelte is toegankelijk vanaf de lange gevel aan het
plein. De ronde hoek wordt hier niet doorgezet. In het geheel
is sprake van een strakke gevelindeling waarbij de ramen en
de deur op dezelfde lijn en op gelijke afstand van elkaar
staan. Er is aandacht voor de detaillering, onder ander in de
uitkraging van het metselwerk onder de dakgoot.
De commissie merkt op dat het ontwerp een strakke benadering heeft met een accent op de historie. Het bevat een historiserende detaillering met moderne uitstraling. De commissie vindt echter dat er geen heldere keuze wordt gemaakt
tussen een eigentijdse detaillering of een historiserende
oplossing. De commissie waardeert de heldere indeling van
26

de bovenverdieping. Zij vindt de hoekoplossing een goede
ingreep, maar vraagt zich wel af of de asymmetrische
ingreep wel kan. De commissie vindt de ingreep van een
gekromde hoek bovendien te groot. De ingreep moet consequenter worden uitgevoerd. Het ontwerp wordt nog niet
goedgekeurd: er moeten meer uitgesproken keuzen worden
gemaakt. De commissie ziet ook dat door tijdgebrek de uitwerking niet optimaal is. Ook de relatie met het buurpand is
niet helemaal duidelijk.
De architect kan zich wel vinden in deze opmerkingen.
Architect en opdrachtgever hebben de criteria niet als beperkend ervaren, maar vinden dat ze ruimte laten voor een brede
invulling. Hij heeft de nota goed gelezen, ‘als kader voor het
ontwerp.’ Hij heeft de criteria verwerkt door aansluiting te
zoeken bij de bestaande bebouwde omgeving. Ook heeft hij
nadrukkelijk naar de bandbreedte van de criteria gezocht (de
interpretatieruimte) door te zoeken naar een eigentijdse
invulling.

bussum > 1
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bussum > 2
bob custers, Vocus Architecten
arie gouka, particuliere opdrachtgever
De opdrachtgever wil een kantoor op de begane grond.
Op de eerste verdieping wil hij een woonkamer aan de voorgevel, een eetkamer en een slaapkamer. In de kap bevinden
zich nog drie slaapkamers. Door een grote glazen pui in
beide gevels ten behoeve van een kantoor op de begane grond
ontstaat een relatie met het plein. De entree van de winkel
bevindt zich aan de straatkant. Op de eerste verdieping is een
grote houten erker met kap gedacht. Aan de pleinzijde komt
eveneens een houten erker, nu over de gehele hoogte van de
gevel. De bovenwoning wordt ontsloten op de hoek aan de
pleinzijde. Het geheel is uitgevoerd in baksteen en verbijzonderd met rollagen en een plint die 5 centimeter uitsteken.

Het ontwerp, aldus de welstandscommissie, voegt iets toe
aan de stedelijke omgeving. Daar is de commissie enthousiast
over. Er is aandacht voor details. De commissie vraagt zich
wel af hoe aansluiting wordt gevonden met het buurpand.
De commissie is er niet van overtuigd dat de nieuwe entree
naar het woongedeelte op de hoek moet komen.
Het contrast is niet overtuigend. Met de welstandsnota in
de hand wordt het ontwerp niet goedgekeurd, omdat er nog
twijfels zijn met betrekking tot de voorgevel. De relatie met
het buurpand is nog niet goed, maar de commissie verwacht
dat met een kleine ingreep een goed resultaat kan worden
verkregen.
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bussum > 3
hans frissen, Studio B3
veronica meijer, particuliere opdrachtgever
Het geheel bestaat uit twee bouwlagen en een kap. Op de
begane grond bevinden zich een winkel aan de voorzijde en
een garage/berging aan de achterzijde. Op de eerste verdieping wil de opdrachtgever een woon-, werk- en eetruimte die
niet gescheiden wordt door tussenwanden. Vanuit alle ruimten is zicht op een binnentuin. Op de tweede verdieping
bevinden zich slaapkamer en een badkamer. Aan de gevel is
de vide/binnentuin zichtbaar als erker over twee verdiepingen met kap. De entrees naar de winkel en het woongedeelte
bevinden zich naast elkaar in het midden van de zijgevel,
onder de vide/binnentuin. Ook de garage is ontsloten aan de
zijgevel.
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De commissie is enthousiast over de originele aanpak,
maar heeft een opmerking over de ingreep aan de zijgevel.
Het ontwerp bevat een vide over de hele hoogte en een
binnentuin. Er is sprake van een rustige gevelopening met
erker. Er is een echt gat aangebracht voor een binnentuin,
waar op de begane grond weer een nepgevel is voorgezet.
De commissie vraagt zich af waarom het gat niet over de
hele hoogte is doorgetrokken. Dan zou dat een heel aparte
oplossing zijn, nu oogt het niet logisch. Het gaat om een
forse ingreep. Als die zal worden aangepast, kan het ontwerp
worden goedgekeurd.

bussum > 3
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bussum > slotwoord van de wethouder

‘De ontwerpen blijven alledrie binnen de richtlijnen van de
welstandscriteria. De plek vraagt om een bijzonder plan, dat
meer het karakter heeft van een nieuw stedenbouwkundig
verhaal. In de welstandsnota geeft de gemeente richtlijnen
die houvast en bescherming moeten bieden tegen slechte
ontwerpen. De gemeente Bussum heeft gekozen voor individueel herkenbare gebouwen. Van tevoren moet de ontwerper
aangeven waar hij voor kiest. De gemeente wil het particulier
opdrachtgeverschap stimuleren. De welstandsnota moet,
om dit te kunnen bevorderen, niet potdicht worden getimmerd, maar juist een stimulerende werking hebben.
Het eerste doel van de nota is vrijheid en duidelijkheid voor
de burger. Gebleken is dat opdrachtgevers zich beperkt
voelden, maar dat architecten voldoende ruimte vonden
in de nota. In de nota van Bussum wordt de deur opengezet
naar moderne architectuur. Afwijken van het bestaande is
mogelijk. Ik constateer dat er weinig eigentijds is ontworpen
vandaag.’
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schoolstraat, leeuwarden
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ontwerpen met welstand

Leeuwarden

Het bestemmingsplan voor Schoolstraat 10 is verouderd. Hier stond
een school voordat de huidige woningen er kwamen. In het geval het
pand zou afbranden, zou een artikel 19 procedure worden gestart.
Alvorens de ontwerpsessie te starten, worden twee afspraken
gemaakt. 1) Schoolstraat 10 is een huis in een blok. Wanneer alleen
nummer 10 zou afbranden, zou meer in termen van herbouw worden
nagedacht, omdat de situatie zich dan niet leent voor afwijkende
vormgeving. Dan zouden de ontwerpmogelijkheden dus zeer beperkt
zijn. Daarom besluiten de aanwezigen dat het hele blok afbrandt en
dat de gemeente besluit om de panden weer op te bouwen als eengezinswoningen (net als nu), maar dan in particulier opdrachtgeverschap. 2) Voor de nieuw te bouwen woningen gelden als algemene
uitgangspunten: vrije sectorwoning, 3 bouwlagen met terugvallende
kap, goothoogte op 9 meter en particulier opdrachtgeverschap.
De welstandscriteria voor dit gebied zijn de leidraad bij beoordeling.
Voor dit gebied is in de welstandsnota het uitgangspunt: ‘respecteer
het bestaande, maar sluit het nieuwe niet uit.’ Belangrijke aandachtspunten zijn: symmetrische opzet, verticaal gerichte gevel,
horizontale accenten (plint en lijstwerk), met betrekking tot kleur
en materiaal moeten jonge panden in harmonie zijn met hun
omgeving. Specifiek vragen de criteria onder andere om 1 of 2
royale (hoge) bouwlagen met kap en een eenvoudige hoofdmassa
in overwegend symmetrische opzet.
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leeuwarden > 1
bauke tuinstra , GDA architecten
anne de weyer, particuliere opdrachtgever
Het ontwerp van Tuinstra beslaat drie bouwlagen en een plat
dak. Op het dak is naar wens van de opdrachtgever een dakterras gemaakt met aan de achterzijde een slaapkamer op
halve diepte van het pand. De gevel is opgetrokken uit baksteen. Opvallende kenmerken zijn een robuuste erker in red
cedar op de eerste verdieping en een markante entree die via
een klein trappetje toegankelijk is. Een zware kroonlijst van
beton beëindigt de gevel. Achter de entree bevinden zich een
werkkamer en een kelder. Op de eerste verdieping, en met een
behoorlijk niveauverschil ertussen, bevinden zich de keuken
en een woongedeelte aan de straatzijde. Op de tweede verdieping bevinden zich de slaapkamers.
De welstandscommissie oordeelt: ‘Het voorliggende voorstel
kent een grotere hoogte dan in het vigerende bestemmingsplan
en de daarop afgestemde welstandscriteria. Nu de gemeente
echter voornemens is in te stemmen met een goothoogte van
maximaal 9 meter kan worden geconcludeerd dat de goothoogte passend is. Voorgestaan wordt een forse hoogte van
de begane grondlaag. Hoewel het plan daarvan niet in sterke
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mate afwijkt, wordt ook met het oog op de totaalcompositie
(de beperkte breedte van de toegang in relatie tot de gevelbreedte) van de voorgevel geadviseerd een iets grotere hoogte
aan te houden. De gevraagde horizontale belijning ontbreekt.
Mogelijk kan dit alsnog worden bewerkstelligd door het aanbrengen van diepliggende lintvoegen en minimale stopvoegen.
Voor het overige geeft het plan geen aanleiding tot opmerkingen, waarbij de commissie wil aangeven dat ook in relatie
tot de twee naastgelegen ontwerpen er sprake zal zijn van een
voldoende evenwichtig totaalbeeld, waarbij een nadrukkelijke
afstemming in kleur van de gevels onderling van belang is.’
De architect stelt: ‘Uitgangspunt is het maken van een goed
plan, onafhankelijk van de richtlijnen. Dus in eerste instantie
zorgen dat de wensen van de opdrachtgever en de ambitie
van de architect leiden tot een goed ontwerp, daarna bezien
in hoeverre dit conflicteert met de welstandsrichtlijnen.
In de praktijk blijkt er overigens vrijwel nooit een conflict te
zijn. En als dat wel zo is, kun je op basis van argumenten de
discussie aangaan.’

leeuwarden > 1
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leeuwarden > 2
sjoerd burggraaff, Bouwbedrijf Burggraaff
ben wubbels, particuliere opdrachtgever
De opdrachtgever wil op de begane grond een kantoor en werkruimten, op de eerste verdieping een keuken en kantoorruimte
aan de straatzijde en een woonkamer met balkon aan de tuinzijde. Op de derde verdieping bevinden zich de slaapkamers
en de zolder doet dienst als berg- en hobbyruimte. De materialisering van deze drie woonlagen met kap in historisch
aandoend ontwerp is gedetailleerd. Het geheel wordt opgetrokken in een rode gladde steen in kruisverband met gele
speklagen van 6 of 11 centimeter. De rijk gedetailleerde daklijst wordt gebroken wit, de ramen donkergroen, de keramische dakpannen zijn geglazuurd. Het balkon wordt van
Belgisch hardsteen en heeft achthoekige kolommen.
De welstandscommissie: ‘Het voorliggende voorstel kent een
grotere hoogte dan in het vigerende bestemmingsplan en de
daarop afgestemde welstandscriteria. Nu de gemeente echter
voornemens is in te stemmen met een goothoogte van maximaal 9 meter kan worden geconcludeerd dat de goothoogte
passend is. Voorgestaan wordt een forse hoogte van de begane
grondlaag. Hoewel het plan niet in sterke daarvan afwijkt,
wordt ook met het oog op de totaalcompositie van de voor-

gevel geadviseerd een grotere hoogte aan de te houden. Waar
de welstandscriteria een voorkeur uitspreken voor een eigentijdse vormgeven en het plan toch een meer traditionele insteek kent, kan mede in relatie tot de historische omgeving
niet gesproken worden van een dissonant. De verbijzondering
van de rond getoogde kozijnen op de begane grond kan als
gepast worden gezien, gelet op de aldaar voorgestane kantoorfunctie. Voor het overige geeft het plan geen aanleiding tot
opmerkingen, waarbij de commissie wil aangeven dat ook in
relatie tot de twee naastgelegen ontwerpen er sprake zal zijn
van een voldoende evenwichtig totaalbeeld, waarbij een nadrukkelijke afstemming in kleur van de gevels onderling van
belang is.’ Gedurende de tijd dat de deelnemers aan het experiment wachten op het advies van de welstandscommissie
ontstaat een felle discussie tussen de heer Burggraaff enerzijds
en een aantal anderen. Burggraaff is ervan overtuigd dat de
commissieleden bevooroordeeld zijn, en geïndoctrineerd zijn
door moderne bouwprincipes, die wel door de bouwende elite,
maar niet door het overgrote deel van de bevolking worden
gedeeld. Daarom worden moderne ontwerpen altijd goedgekeurd en historiserende ontwerpen meestal niet. Wanneer
blijkt dat alleen het ontwerp van Burggraaff zonder voorbehoud is goedgekeurd, is hij verbaasd doch zeer tevreden.
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leeuwarden > 3
ole boom, architect
marga waanders, particuliere opdrachtgever
De opdrachtgever vroeg om een grote werkkamer waarin zij
mensen kan ontvangen die niet in het woongedeelte komen en
omgekeerd. Hierdoor ontstond het idee van split-level waarbij
de werkkamer een halve verdieping lager en de woonkamer een
halve verdieping hoger ligt dan het maaiveld. Dit geeft tevens
meer privacy in de woonkamer/keuken ten opzicht van de straat.
Het split-level geeft ook de mogelijkheid om de woonkamer
anderhalve verdieping hoog te maken, een oplossing die zeer
gewaardeerd wordt door de opdrachtgever. In de voorgevel is
daardoor de royale maat van de eerste bouwlaag te realiseren.
De grote glaspui met entree ligt een halve meter terug van de
straat om de privacy te vergroten en meer plasticiteit in de gevel
te verkrijgen. Op de tweede bouwlaag is een balkon gecreëerd
dat tevens als luifel boven de entree dienst doet. Dit balkon
'hangt' aan een erker op de tweede verdieping, waardoor een
verticaal accent ontstaat dat weer tegenwicht biedt aan de
juist horizontale pui-indeling. De erker geeft de mogelijkheid om de straat in te kunnen kijken. Het gevelmateriaal is
rode baksteen met betonaccenten zoals het balkon, de latei
en de dakrand, beiden naar de wens van de opdrachtgever.
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De welstandscommissie adviseert het volgende: ‘De welstandscriteria spreken van een kap, dan wel van de wenselijkheid
van een goed geproportioneerde daklijst. In dit plan wordt
de gevel feitelijk niet beëindigd, loopt het metselwerk door
tot aan de dakrand. Voorgesteld wordt een duidelijk gearticuleerde verticale gevelbeëindiging aan te brengen. Voor
het overige geeft het plan geen aanleiding tot opmerkingen,
waarbij de commissie wil aangeven dat ook in relatie tot de
twee naastgelegen ontwerpen er sprake zal zijn van een voldoende evenwichtig totaalbeeld, waarbij een nadrukkelijke
afstemming in kleur van de gevels onderling van belang is.’
De architect heeft de welstandsnota van Leeuwarden met
betrekking tot de Schoolstraat niet als beperkend ervaren.
‘Het karakter van de bebouwing werd omschreven, waaruit
een grote variatie bleek zonder bijzondere verwachtingen
voor de toekomst. Ook de kwaliteit van de bestaande bebouwing voor zover te zien was niet bijzonder hoogstaand. De
meeste welstandsnota's geven vooral een omschrijving van
de bestaande kwaliteiten. Hoe hoger die kwaliteiten, hoe
meer eisen aan nieuwbouw zullen worden gesteld, maar dat
behoeft bij voorbaat niet te beperkend te zijn voor de architect.’
Voor een architect die negen jaar zitting heeft gehad in een

leeuwarden > 3
welstandscommissie, waarvan enkele als secretaris, heeft Boom
opvallende opvattingen over het nut van een welstandsnota.
‘Ik heb het door Architectuur Lokaal toegestuurde gedeelte
van de welstandsnota in dit geval wel gelezen, maar in het
algemeen lees ik een welstandsnota niet, omdat het mijns
inziens voor een architect niet nodig is. Bij elk ontwerp moet
er immers aandacht zijn voor de omgeving waarin gebouwd
moet worden. Ik bepaal in het algemeen zelf gevoelsmatig de
kaders waarbinnen mijn ontwerp zich al of niet aanpast aan
zijn omgeving. Tot nu toe heb ik nog nooit enig probleem met
een welstandscommissie gehad, soms geeft overleg wel een
verbetering. De criteria die mij uitkwamen, heb ik als tip
gebruikt en verwerkt in mijn ontwerp, zoals: eenvoudige
bouwmassa in overwegend symmetrische opzet en royale
maat van de eerste bouwlaag. Zaken die ik niet vond passen
in mijn ontwerp heb ik genegeerd, zoals horizontale accenten
in de vorm van plint en lijstwerk, verticaal gerichte gevelopeningen en sterke detaillering bij gevelopeningen en daklijsten.’ Hoewel hij de bandbreedte van de criteria als ‘erg
ruim’ beschouwde, heeft hij toch naar de grenzen gezocht.
‘Ik heb een poging gedaan om een evenwicht te vinden tussen
verticale en horizontale accenten, maar anders dan in de
criteria wordt aangegeven.
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leeuwarden > reacties uit de zaal

Bij de presentatie van de ontwerpen ontstaat veel commotie
in de zaal. ‘Hoe gek moet je het maken om afgekeurd te worden
in Leeuwarden? Waar ligt de grens? Nu is de 19e eeuw uitgangspunt voor een ontwerp. Mag een 17e eeuws ontwerp
ook?’, is een van de vertwijfelde uitroepen na de presentatie
van de drie ontwerpen. Velen in de zaal vragen zich af of het
in de praktijk werkelijk zo zou gaan. ‘Het is misleidend om
de drie ontwerpen naast elkaar te plaatsen. Als er voor 1 ontwerp gekozen had moeten worden, waren ze wellicht alledrie
afgekeurd.’ Maarten Treurniet weerlegt het protest echter
resoluut: ‘Nee hoor, ze voldoen alle drie aan algemene
bestemmingsplanbepalingen en welstandscriteria.’ Ook ontstaat er discussie over de vraag of de criteria wel zorgvuldig
zijn gehanteerd, of ze eigenlijk überhaupt wel zijn toegepast.
De criteria lijken in beginsel nogal behoudend, er wordt zelfs
om een kap gevraagd, toch worden twee zeer eigentijdse ontwerpen onder voorbehoud goedgekeurd. ‘Is dit nog wel welstand? In dit geval zijn alleen stedenbouwkundige principes
geformuleerd!’ Maarten Treurniet is ook hier zeker van zijn
zaak: ‘Ja, dit is welstand, namelijk getoetst aan de criteria in
de welstandsnota.’
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ontwerpen met welstand

Enschede

Schoolstraat 10 ligt in de gemeente Enschede, in het dorp Glanerbrug
en heeft een verouderd bestemmingsplan dat eerdaags zal worden
geactualiseerd. Voor dit experiment is daarom gekozen voor de
Nieuwe Schoolweg 10. In de welstandsnota is Enschede onderverdeeld in 21 wijken, allemaal met een eigen identiteit en met eigen
karakteristieken. Elk gebied is ook afzonderlijk gedocumenteerd in
een handzame folder waarin de welstandseisen zijn aangegeven.
Nieuwe Schoolweg 10 ligt in de Erkerwijk, een wijk uit de jaren
dertig die als zeer waardevol wordt beschouwd. Hier gelden strenge
en expliciete welstandscriteria. In de eerste plaats moet een nieuw
ontwerp zich qua plaatsing, volume en vormgeving conformeren
aan het reeds bestaande. Een ontwerp moet bovendien een trapezium- of piramidevormig dak hebben met een grote overstek en een
brede daklijst. Op de onderste bouwlaag is een erker verplicht, als
ook een bescheiden sierpatroon in de gevel. Het enig toegestane
gevelmateriaal is baksteen. De wethouder beslist dat bij deze tweeonder-een-kap-woning ook het naastgelegen pand ‘verdwijnt’. De
opgave is dus niet om het nieuwe ontwerp aan een reeds bestaand
pand vast te plakken.
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enschede > 1
jan-martijn zwartsenburg, IAA architecten
jeroen hatenboer, particuliere opdrachtgever
De opdrachtgever wil een bijzonder en modern ontwerp en zoekt
daarbij aansluiting bij de woningen in de nabije omgeving.
De Erkerwijk bestaat namelijk niet alleen maar uit bijzondere
erkerwoningen, er is ook sprake van moderne gebouwen.
Vlakbij de kavels in kwestie staat een modern wit gebouw met
plat dak. ‘Mijn huis wordt de overgang van de oude naar de
nieuwe situatie’. De twee woningen die er stonden, zijn samengevoegd tot één woning, die bestaat uit twee bouwlagen en een
tuinkamer op het dak. Op het (platte) dak komt een tuin. Een
erker over twee verdiepingen beslaat de linkerhelft van de voorgevel. De rechterhelft ligt terug om zo aansluiting op de verspringende rooilijnen van de omliggende gebouwen te bewerkstelligen. De welstandscommissie vindt het ‘een prachtige
woning’, maar kan verder kort zijn: ‘Het ontwerp wijkt op te
veel punten van de nota af.’ Het belangrijkste onderdeel waar
de commissie moeite mee heeft, is het bouwvolume: ‘de afmetingen zijn niet volgens de nota. Ook het feit dat van twee
woningen één wordt gemaakt, is ontoelaatbaar.’ Verder zijn
er problemen met de erker: ‘U noemt het een erker, maar het
is gewoon een bouwvolume’, aldus de commissie. Het ontwerp
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voor de erker komt niet overeen met de woningen in de rest
van de straat. Een ander punt van kritiek betreft de dakvorm, die
afwijkt van het straatbeeld: het mag namelijk geen plat dak
zijn. De conclusie van de welstandscommissie: ‘Heeft u de
nota wel gelezen? Hier kunnen we echt niet mee akkoord gaan.
Het wijkt op te veel punten af van de welstandsnota.’ De commissie wil vasthouden aan de criteria. De wethouder vindt het
wel een erg mooi ontwerp, maar zegt: ‘Dat moet je hier niet
willen, in deze specifieke Erkerwijk zijn de criteria erg streng.’
De architect heeft de nota grondig gelezen en als basisrichtlijn
voor zijn ontwerp gebruikt. Hij noemt de welstandsnota ‘helder,
maar toch is er op sommige punten discussie en een eigen
interpretatie mogelijk, waardoor de eisen soms, zeker gezien
de context, nogal misplaatst overkomen. Dat is hier vooral het
geval, omdat de locatie zich aan de rand van twee verschillende
welstandsgebieden bevindt.’ Hij heeft de criteria dan ook niet
letterlijk geïnterpreteerd, maar in relatie tot de directe omgeving van de bouwlocatie. ‘In de directe omgeving staan veel
gebouwen die sterk afwijken van de criteria in de nota.’ In zijn
ontwerp heeft hij gezocht naar de bandbreedte van de criteria
door bewust een plat dak en een tweelaagse erker toe te passen.
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enschede > 2
francis van haren, GAI Architecten
philip ulthee, particuliere opdrachtgever
De opdrachtgever is kunstenaar en wil graag een woonwerkwoning met expositieruimte. Het grote voordeel bij dit
project is dat de opdrachtgever een ongelimiteerd budget
heeft en nergens op hoeft te bezuinigen. Het ontwerp is vrij
klassiek. In het ontwerp bestaat de erker bijna geheel uit
glas. Het dak heeft een opvallende vorm.

De commissie vindt het wel mooi plan. Dit ‘paleisje’ zou met
een paar aanpassingen wel op een hoek kunnen, omdat bij
hoekwoningen van de nota mag worden afgeweken, maar niet
hier. Daarop vraagt de wethouder of het ontwerp na wat aanpassingen wel goedgekeurd zou worden. Volgens de welstandscommissie kan dat wel, maar dan moet er nog wel veel veranderd worden! (nb. van dit ontwerp is geen afbeelding opgenomen.)

Het commentaar van de welstandscommissie is dat het ontwerp qua functieprofiel goed is, maar het ontwerp op een
aantal punten afwijkt van de welstandsnota. ‘De erker wijkt
teveel af van de andere erkers in de straat, hij moet ongeveer
dezelfde vorm en afmetingen hebben.’ De erker heeft een te
groot glasoppervlak, ‘dat is te romantisch en zou beter passen
in een villawijk in Laren’, aldus de welstandscommissie.
In dit plan wordt bovendien teveel nadruk gelegd op de erker.
Daarnaast komt het ontwerp voor het dak niet overeen met
de eisen uit de nota. Het dak moet namelijk ook lijken op de
daken van woningen in de straat. De laatste opmerking van
commissie is dat de verhoudingen niet kloppen. Het rechterdeel van de woning is te groot en het linkerdeel is te klein.
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enschede > 3
hans tutert, Bouwbedrijf Poppink
arnold enklaar , particuliere opdrachtgever
Het traditionele ontwerp bestaat uit twee identieke (gespiegelde) woningen met een royale erker aan de voorgevel, met
daarboven een balkon. Het zadeldak heeft twee dakramen.
Omdat de woonkamer de gehele breedte van de gevel beslaat,
is de entree in de zijgevel geplaatst. De opdrachtgever wil aan
de achterzijde op de begane grond een eetkamer. In een aanbouw bevindt zich de keuken. Op de eerste verdieping bevinden zich slaapkamers en een badkamer, en in de kap zijn nog
twee slaapkamers.
De eerste vraag van de welstandscommissie is ook hier of de
ontwerper ‘wel naar de welstandsnota heeft gekeken’.
Er zal aan de overkant namelijk nogal wat veranderen de
komende tijd. Volgens de welstandscommissie is het een
interessante vraag of je kiest voor behoud van wat er is afgebrand, of niet. In dit ontwerp is de voordeur in de zijgevel in
strijd met de welstandscriteria. Een eventuele uitzondering
hierop zou zijn dat er een ‘hoeksituatie’ van wordt gemaakt:
in dat geval mag beperkt worden afgeweken van de regels over
de positie van de voordeur. Maar in dit geval is ‘het ontwerp
54

niet zodanig dat dat wel mag’. Verder is commissie niet te
spreken over de dakramen, zij zien daar liever dakkapellen.
‘Dat wordt ook in de nota gestimuleerd, maar we kunnen de
ontwerper er niet toe dwingen.’ In dit geval wil de opdrachtgever uit kostenoverwegingen liever dakramen dan dakkapellen. ‘Het dakoverstek is net goed genoeg, maar bij een
bezuinigingsronde blijft er vermoedelijk niets van over.
Wij gaan toch niet akkoord met dit ontwerp, vooral vanwege
de plaats van de voordeur, maar we plaatsen ook onze vraagtekens bij de dakramen en het dakoverstek.’

enschede > 3
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enschede > 3
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enschede > afsluitend

In het afsluitende gesprek vraagt wethouder Le Loux zich af
of de architecten in Enschede de welstandsnota’s wel eens
lezen. Het valt hem op dat de ontwerpen in veel gevallen op
belangrijke punten afwijken van de criteria. Volgens de wethouder komt dat in dit geval door de strenge eisen in de
Erkerwijk: ‘Als je een ondernemend architect bent, is dit het
verkeerde pand’. Ook de welstandscommissie beaamt dat de
criteria strikt zijn, maar ook heel duidelijk. ‘De uitdaging ligt
juist in de subtiliteit van het ontwerp. Wij willen af van een
willekeurige nota en spreken bewust niet over ‘mooi’ of ‘lelijk’,
maar over bouwvolumes en verhoudingen. Daarom willen we
het liefst de eerste schetsen zien, niet een compleet uitgewerkt
plan. Op die manier kunnen we tijdig ingrijpen bij grote
afwijkingen van de nota.’

Bovendien verplicht het de opdrachtgever tot een dure
bouwwijze; dan worden budgetten ontoereikend.’ Ook het
behoudende karakter staat ter discussie. ‘Het is zonde om te
conserveren. Het is slecht voor een wijk en betekent een rem
op vernieuwing.’ De wethouder reageert: ‘De vraag is: wil je
wat er staat behouden, of gaat het erom wat je zou willen?!
In Enschede wordt in deze wijk nadrukkelijk gekozen voor
sturing op een verbetering van de kwaliteit in de toekomst.
Bovendien: dit is een straat waar de eisen streng zijn, ergens
anders zijn er meer mogelijkheden voor particuliere
opdrachtgevers, bijvoorbeeld in Roombeek.’

Wethouder Le Loux is tevreden over de formulering van de
criteria: ‘Wij vinden het prettig dat de willekeur weg is,
iedereen is enthousiast (architecten, welstand, gemeente).’
Maar tijdens de presentatie in de middag worden er vanuit
de zaal vraagtekens geplaatst bij zo’n strenge opstelling.
‘Volgens mij is dit een vrij conservatieve nota.
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ontwerpen met welstand > conclusies

Neerijnen

Bussum

In Neerijnen zijn de ontwerpen niet uitsluitend beoordeeld
op de geformuleerde ontwerpcriteria in de welstandsnota.
Er was sprake van (te) laat toegevoegde informatie over
nieuwe ontwikkelingen in de nabije omgeving. Die informatie
is in de toetsing wel meegewogen, terwijl de ontwerpers/
opdrachtgevers al hadden aangegeven dat die niet meer kon
worden verwerkt. Bovendien maakt de commissie bezwaren
die het terrein van het ontwerp overstijgen, onder andere
door vraagtekens te plaatsen bij sociaal-maatschappelijke
consequenties van bepaald (mogelijk ongewenst) gebruik
van de woning. Hoewel de behoudende nota op schrift
ruimte biedt voor eigentijdse ontwerpen werd geen van de
ontwerpen goedgekeurd. Ook het traditionele ontwerp
werd afgekeurd.

In Bussum wordt geconstateerd dat de ontwerpen overwegend
behoudend van karakter zijn, terwijl het stimuleren van
architectonisch vernieuwende ontwerpen een expliciet
geformuleerde ambitie van de gemeente is. Dat kan betekenen
dat de architecten behoudende ontwerpers zijn, maar ook
dat de welstandscriteria wellicht anders moeten worden
geformuleerd.
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ontwerpen met welstand > conclusies

Leeuwarden

Enschede

In Leeuwarden worden twee ontwerpen (onder voorbehoud)
goedgekeurd die passen binnen de ambitie van de gemeente
om eigentijdse oplossingen te stimuleren, maar die tegelijkertijd aantoonbaar afwijken van de criteria in de welstandsnota. Wellicht moeten in deze gemeente de welstandscriteria
worden aangepast.

In Enschede zijn de criteria voor de Erkerwijk opgesteld met
het doel de positieve elementen van de wijk te versterken.
De geformuleerde criteria wijken op bepaalde punten echter
aantoonbaar af van de bestaande situatie in de wijk, waardoor
een ontwerp zich wel positief kan verhouden tot zijn omgeving, maar niet tot de criteria. Daarnaast zijn er praktische
bezwaren met betrekking tot de financiële haalbaarheid
van het gewenste detailleringsniveau.
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Besturen
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Indira van ‘t Klooster, m.m.v. Janneke van der Poel
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besturen met welstand
thema’s

inleiding

Strikte welstandscriteria versus ruime formulering/
Behoud versus vernieuwing
Wat betekenen strikte en ruime criteria in de praktijk voor het
ontwerp? Wat is de relatie tussen strikte criteria en een ambitie tot
behoud, en tussen ruime criteria en de ambitie tot vernieuwing?

Om het specifieke beleid van gemeenten inzake particulier
opdrachtgeverschap en welstand goed te kunnen beoordelen,
is het goed om de gemeentelijke ambities in een breder kader
te bezien. Om daar een beter inzicht in te krijgen, voerde
Architectuur Lokaal gesprekken met 11 gemeenten. Net als
bij het praktijkexperiment (zie het vorige hoofdstuk ) is bij
deze gemeenten een globale onderverdeling naar inwoneraantal gehanteerd.1 Er zijn 10 gemeenten geselecteerd,
daarnaast is ook één grote gemeente benaderd: de gemeente
Den Haag heeft 467.000 inwoners. In de interviews met de
betrokken wethouders kwamen diverse thema’s aan bod
(bestuurlijke ambitie, ontwerp en particulier opdrachtgeverschap), aangevuld met specifieke lokale en/of regionale thema’s
die binnen een gemeente een rol spelen. De gesprekken zijn
gevoerd met de wethouders van de volgende gemeenten:
Alkmaar, Almere, Almelo, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag,
Goes, Niedorp, Nijmegen, Schiedam, Venray.2

Buitengebied
Bij de formulering van welstandscriteria is ‘de relatie tot de omgeving’
vaak een cruciale factor. Hoe kunnen criteria worden bedacht voor
gebieden zonder nabije architectonische referenties? Wat is de rol
van welstand in het complexe geheel van regelgeving op nationaal,
regionaal, provinciaal en lokaal niveau? Wat betekenen al deze
factoren voor het ontwerp?
Particulier opdrachtgeverschap en gemeentelijk
welstandsbeleid
Op welke manier besteden gemeenten specifieke aandacht aan
particulier opdrachtgeverschap bij het beschrijven van gebieden
en/of de formulering van criteria?
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welstandsnota, instrument voor ruimtelijk beleid3
Welstandstoezicht is op zichzelf niets nieuws. Wel is voor veel
gemeenten de welstandsnota de eerste gelegenheid geweest

besturen met welstand
om welstandsbeleid in verband te brengen met de cultuurhistorische, stedenbouwkundige en architectonische karakteristieken van de gemeente. Dat is op zichzelf al een principiële
keuze. Welstandsbeleid kan breed worden opgevat, mits de
welstandsadvisering en de welstandscriteria maar strikt
beperkt blijven tot de Woningwet. Indien een gemeente op
grond van zijn welstandsbeleidsnota besluit om over meer
kwesties dan alleen de Woningwettelijke advies te vragen
aan de welstandscommissie, dan kan zij dat bij verordening
regelen. Voor een bredere invulling van het begrip welstand
zijn dus specifieke juridisch-bestuurlijke maatregelen nodig.
Staan er in de welstandsnota bijvoorbeeld opmerkingen over
erfinrichting en -beplanting of over reclamebeleid,
dan kunnen de welstandseisen daarvoor in een afzonderlijke
regeling worden geregeld. Beeldkwaliteitplannen lenen zich
daar ook goed voor, hoewel ze op zich geen wettelijke status
hebben. Veel gemeenten hebben de welstandsnota aangevuld
met of samengesteld uit bestaande beeldkwaliteitplannen.
Dat is bijvoorbeeld het geval in Niedorp, Venray, Goes en
Alkmaar. Voor andere (vaak grotere) gemeenten betekent
de formulering van welstandsbeleid een voortborduren op
het welstandsbeleid dat al vigeerde, bijvoorbeeld in Schiedam,
Apeldoorn, Den Haag, Den Bosch en Nijmegen. In gemeenten

die een grote ontwikkelingsdynamiek kennen (veel bouwen)
bieden lange termijnplannen houvast. In Almelo liep de ontwikkeling van de welstandsnota parallel aan die van het
Masterplan 2005-2030, waarin de belangrijkste positiebepalingen met betrekking tot grote lijnen, karakteristieken en
gewenst beleid zijn vastgelegd. Almere hanteerde de grote
lijnen van het Structuurplan 2010 om de welstandsnota op te
stellen. In Den Haag is de welstandsnota echter losgekoppeld
van ander ruimtelijk beleid. ‘Grootschaliger beleidsplannen,
zoals Het Groenbeleidsplan 1996-2000 en de Beleidsvisie stedelijke
ecologische verbindingszone 3 (1994) zijn geïntegreerd in de nota.
Dat wil zeggen: de welstandsnota is ernaast gelegd, maar
formeel heeft het geen beleidsmatige relatie.’, aldus wethouder
Norder.

1. Gemeenten tot 20.000 inwoners
Gemeenten tot 50.000 inwoners
Gemeenten tot 100.000 inwoners
Gemeenten tot 150.000 inwoners
2. Zie bijlage 3 in hoofdstuk5 voor de algemene gegevens over de
gemeenten en de nota’s
3. Alle citaten zijn uitspraken van de wethouder van de betreffende
gemeente, tenzij anders vermeld.
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Apeldoorn gaat heel ver in de afstemming van beleid en koppelt ook de openbare ruimte en regionaal beleid aan de welstandsnota. Wethouder Van der Tas zegt: ‘We voeren een
integraal beleid. De groen-blauwe mal is als ruimtelijke notie
relevant voor het welstandsbeleid, het publieke domein
evenzo.’ In de nota wordt bovendien nadrukkelijk aandacht
besteed aan ruimtelijke hoofdlijnen: voor snelwegen, spoorlijnen en andere grootschalige ruimtelijke aspecten zijn criteria opgesteld die als beleid zijn opgenomen in de nota.
‘Ruimtelijke hoofdlijnen horen zeker bij de nota! Het gaat
om een integraal kwaliteitsoordeel’, aldus de wethouder.
Ook bij nieuw te ontwikkelen gebied kijken de meeste
gemeenten of de welstandsnota of een bestaand beeldkwaliteitplan in grote lijnen al iets over het gebied zegt. Soms
wordt daarna een nieuw beeldkwaliteitplan opgesteld, waarin ambitie en richtlijnen voor ontwerp worden geformuleerd.
Sommige gemeenten passen nadien het beeldkwaliteitplan
(gericht op ontwikkeling) aan een situatie van beheer aan.
In Den Haag maakt men geen gebruik van beeldkwaliteitplannen. ‘Beeldkwaliteitplannen maakt de gemeente nooit.
Deze zijn veel te conserverend en vastgelegd, een momentopname’, aldus wethouder Norder en stedenbouwkundige
Maarten Schmitt. De gemeente stelt ontwikkelingskaders op.
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‘Het kader wordt na inspraak onderdeel van de nota. Soms
zijn de ontwikkelingskaders nieuw, soms aansluitend op de
bestaande welstandsnota.’
In de gemeenten Den Bosch, Apeldoorn, Schiedam, Den Haag,
Nijmegen is architectuurbeleid gekoppeld aan welstandsbeleid.
In de gemeenten Venray, Almere en Schiedam worden supervisoren en architectenkeuze genoemd als aanvullend middel
tot kwaliteitsbewaking in de nieuwe gebieden. In Niedorp en
Goes vertrouwen de wethouders op bestemmingsplannen als
leidraad voor nieuwe ontwikkelingen. Grootschalige uitbreidingsplannen zijn in deze gemeenten zeldzaam.

strikte criteria versus ruime formulering/
behoud versus vernieuwing
Regels vs inspiratiebron
In bijna alle gemeenten is lang nagedacht over de functie en
het effect van het formuleren van welstandscriteria. Wethouder Van der Tas uit Apeldoorn verwoordt de gedachte die
in veel gemeenten leeft: ‘We waren heel erg beducht voor het
“boekhouderssysteem”. Maken we niet teveel regels?

besturen met welstand
Doden we niet de creativiteit met de nota? Het gaat er in deze
nota om de ontwerpers te verleiden creatief te zijn op basis
van de kwaliteiten van de gebieden.’ Ook in Den Bosch ziet
wethouder Eugster de criteria nadrukkelijk als inspiratiebron voor de gebruikers. De belangrijkste afweging daarbij
is het wankele evenwicht tussen controle en vrijheid. ‘Het is
een nota, waarin ruimte wordt geboden, maar ook een met
duidelijke richtlijnen: een vangnet waarin een minimale
kwaliteitsstandaard is geformuleerd.’, aldus wethouder
Depla in Nijmegen. In Den Haag brengt wethouder Norder
welbewust een scheiding aan tussen de bestuurlijke ambitie
(verdichting, optoppen, verbetering kwaliteit) en de manier
waarop op ambtelijk en professioneel niveau vervolgens de
bijbehorende criteria worden geformuleerd.
Praktische overwegingen
Om de kwaliteiten van de gebieden te kunnen verwoorden,
hebben veel gemeenten gebiedsbeschrijvingen gemaakt. In
Almere zijn genre-criteria geformuleerd. Hier is immers niet
zozeer sprake van karakteristieke wijken, als wel van karakteristieke bebouwingstypen, die door de hele gemeente verspreid te vinden zijn. Ook Apeldoorn is een lappendeken van
bebouwingstypen, die door de hele gemeente zijn verspreid.

Daarom is gekozen voor gebiedsthema's, naar bouwstijl en
of bouwperiode.4 Sommige gemeenten hebben ook aandacht
voor de cirkelredenering die op de loer ligt. Het formuleren
van criteria met de bedoeling om de identiteit van een gebied
te versterken kan immers makkelijk uitmonden in een
behoudend beleid. Door de aandacht te richten op enkele
kenmerken zal de uiterlijke verschijningsvorm van een wijk
in de loop der tijd steeds eenduidiger worden. Zo wordt een
gebied gecreëerd, dat eerder nooit zo heeft bestaan. In de
welstandsnota Meer lat dan vangnet van de gemeente Schiedam
wordt dit het duidelijkst onderkend. De gemeente heeft
daarom ook geen gebiedsgerichte criteria geformuleerd,
maar wel objectgerichte criteria. ‘Opgestelde regels, hoe
nauwkeurig ook, passen nooit op elk individueel geval.
Een incidentele afwijking zou eigenlijk mogelijk moeten zijn,
want stringente toepassing van voorgaande regels zal zeker
een bepaalde vervlakking van het beeld in de hand werken.
Juist dankzij de contrasten is het beeld vaak zo levendig.

4. Op pagina 15 van de welstandsnota van Apeldoorn: Grote gebieden met
één overheersend architectonisch of stedenbouwkundig thema zijn in
Apeldoorn eerder uitzondering dan regel.
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En dankzij die contrasten valt iets op, immers het mooie kan
alleen bestaan doordat ook het lelijke bestaat. Uiteraard is dit
geen pleidooi voor het toestaan van allerlei afwijkingen, maar
in een uitzonderlijk geval moet dit mogelijk blijven. Daarnaast
zullen een groot aantal eigenaren van panden moeten accepteren dat zij niet het mooiste pand van het dorp hebben. Zij
zullen met een neutraal pand met een ondergeschikte vormgeving moeten leren leven, anders wordt Kethel [dorp in de
gemeente Schiedam] mooier dan het ooit was en waar is dàn
het oorspronkelijke karakter gebleven?’ 5
De wijze waarop de criteria worden geformuleerd, kan heel
sturend zijn voor het eindresultaat. In het vorige hoofdstuk is
te lezen hoe extreem de gemeente Enschede de criteria gebruikt
om de identiteit van de wijk te versterken. De meeste gemeenten prefereren een globale formulering, die meer zegt
over de aard van het ontwerp in zijn omgeving, dan dat
concrete aanknopingspunten worden geformuleerd. In de
gemeente Niedorp is de overweging vooral gemaakt uit het
oogpunt van hanteerbaarheid en universele inzetbaarheid.
‘Per object/plan is er vooroverleg met de welstandscommissie. Er zijn weinig vooraf gestelde criteria. De criteria zijn
globaal en niet te strikt. Dat werkt lekker.’ In de gemeente

Goes is dat ook het geval. De criteria zijn ook hier heel globaal.
‘Toch bieden ze voldoende houvast voor de welstandscommissie, door de globale formulering zijn ze ruim te interpreteren.’, aldus wethouder ’t Hart. Vaak hangt de interpretatie
van de regels ook samen met de schaal van het ontwerp. Of
zoals de gemeente Venray het formuleert: ‘De algemene en
gebiedsgerichte criteria zijn in de regel voor aanvragen met
een grotere omvang waarbij meestal wel een architect is
betrokken. Die criteria mogen dus vakmatiger zijn. Ze zijn
bewust voor professionals geformuleerd, waarbij op de
belangrijkste aspecten het meeste nadruk ligt (het ontwerp in
zijn omgeving) en op de details het minst (materiaalgebruik).’
Identiteit
Bij het formuleren van de criteria speelt de identiteit van een
gemeente een grote rol. Wat is de bestaande identiteit en
hoeveel waarde hecht men aan het behoud daarvan? Is er een
historische kern? Wat is de omvang? Wat is de groeiambitie
van de gemeente? De gemeente Den Bosch heeft een bebouwd
gebied dat grofweg de periode 1500-2005 beslaat, terwijl in
een jonge gemeente als Almere de variatie in bouwperioden
5. Zie de welstandsnota van Schiedam
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veel kleiner is. Dat heeft gevolgen voor de architectonische
variatie en de waardering ervoor en is merkbaar in de manier
waarop de waardebepaling van de verschillende wijken tot
stand komt. ‘Voor de hele gemeente gelden algemene criteria
(dit gaat om vakmanschap van het bouwwerk). Hoe meer criteria over de algemene criteria heen komen, hoe ‘bijzonderder’ het gebied.’, legt wethouder Eugster van Den Bosch uit. In
Almere gelooft wethouder Bijl daar niet zo in: ‘We hebben in
Almere welstandsvrije gebieden en gebieden met veel criteria. In de praktijk is het verschil in architectonische ambitie
nauwelijks waarneembaar.’ Welstandscriteria zijn daarom
beperkt en beknopt: ‘Tot nu toe was alles in Almere gepland
en strikt geregisseerd, dat kon ook niet anders vanwege de
enorme woningbouwproductie. Nu wordt het tijd om de
regie los te laten. Er moet ruimte komen voor flexibiliteit. De
grote lijnen moeten worden bewaakt: voor de plannen in de
ontwikkelingsgebieden is een welstandsniveau vastgesteld,
er is een antwoord geformuleerd op de transformatieprocessen in de bestaande wijken en er is de ambitie om zoveel
mogelijk vraaggericht te werken – er moet zoveel mogelijk
welstandsvrij worden. Vrijheid voor de burger staat centraal.
[…] Op stadsniveau is een indeling in welstandsniveaus
gemaakt. Die niveaukaart is een bestuursinstrument: het
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geeft precies aan wat het college wil: 80% heeft al licht welstandsniveau. Dat mag nog wel wat meer worden.’ In Schiedam
echter zijn enkele wijken waar een zware welstandstoets geldt,
zoals de historische binnenstad, het dorp Kethel dorp en de
nieuwe wijk Sveaparken: ‘In de richtlijnen is wel enige ruimte
voor vernieuwing. De nadruk ligt echter op het handhaven en
versterken van de bestaande kwaliteit en het versterken van
de bestaande identiteit onder andere door een systeem van
vergunningsvrije uitbreidingen en kant - en - klare bouwtekeningen in Sveaparken.’ Ook in Almelo is een sterke differentiatie te zien tussen de wijken: ‘Het gaat er niet om dat
het altijd topkwaliteit architectuur is. In de binnenstad is
dat belang groter dan elders. Per gebied is er een bepaalde
identiteit. In de ene buurt gaan we bewuster met topkwaliteit
om dan in de andere. Daar wordt dan actief in gestuurd.’
In Alkmaar wordt actief gestuurd op vernieuwing in de oude
binnenstad: ‘Er zijn veel partijen in Alkmaar die, en dan gaat
het met name om de binnenstad, historiserend willen bouwen.
Het College heeft gezegd: dat doen we niet. Er moet eigentijds
gebouwd worden, in samenhang met de omgeving. Zo is er
in de nota een beschrijving gekomen per straat en per wijk’,
zegt wethouder Van Vliet.
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Behoud versus vernieuwing
Het valt op dat gemeenten die het meest nadrukkelijk
sturen op vernieuwing, zoals Den Bosch, Nijmegen, Den Haag
en Apeldoorn, de criteria formuleren als aandachtspunten.
Ze zijn niet directief van aard, maar geven een interpretatie
van de bestaande omgeving. Daarbij vertrouwen zij op het
vakmanschap van de architect die met die gegevens een ontwerp moet maken dat past binnen de omgeving. In een bewust
meer behoudende gemeente, zoals Goes, zijn de criteria
praktischer geformuleerd en valt op dat ze voor meerdere
deelgebieden hetzelfde zijn. Criteria zoals ‘Gevels aan de
openbare weg moeten voorzien zijn van een opening’ of
‘Maat en schaal moeten passen bij de omgeving’ zijn in verschillende deelgebieden te vinden. In de gemeente Venray,
die zichzelf eveneens typeert als een gemeente waarbij de
nadruk ligt op behoud van het bestaande, geldt dat overigens
niet. ‘De criteria zijn bewust ruim geformuleerd, daar past
dus veel in. Ruime criteria en regiospecifieke gebiedscriteria
laten voldoende ruimte voor vernieuwing die overigens zelden
door de opdrachtgever wordt gewenst’, voegt wethouder
Teunissen daar nog aan toe. Dat daarbij interpretatieverschillen optreden, vinden de meeste gemeenten geen
probleem. ‘De criteria zijn het aandachtspunt, de regels zijn

om te interpreteren. De welstandscommissie toetst interpretatie van de regels’, heet het in Den Bosch. ‘Voor een juiste
interpretatie van de criteria is in Venray het vooroverleg van
belang. Bijna iedereen maakt daar (meerdere malen) gebruik
van. Hier worden de voorlopige ontwerpen globaal aan de
randvoorwaarden en de welstandscriteria getoetst’, aldus
wethouder Teunissen.
buitengebied
In Niedorp en Apeldoorn geven de wethouders te kennen dat
er geen problemen zijn in het buitengebied. Bestemmingsplannen dekken ontwikkelingen voldoende af (Apeldoorn)
of verbieden eenvoudigweg elke bouwactiviteit (Niedorp).
Ook in Goes zijn er weinig problemen. Het gehele buitengebied is in één bestemmingsplan gevat. ‘Echter er zijn enkele
stroken zonder bestemming of een hele oude bestemming
daar waar de aansluiting van de bestemmingsplannen niet
geheel kloppend is’, aldus wethouder ‘t Hart. Ook in Almelo
speelt de discussie minder.’ De gemeente heeft wel veel
buitengebied, maar dat is grotendeels bestemd als ontwikkelingsgebied, waar veel mogelijk is. Bij de laatste gemeentelijke herindeling heeft de gemeente Almelo veel buiten69
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gebied gekregen. Delen daarvan zullen worden ontwikkeld.
Verder zijn we bezig met de ontwikkeling van een nieuw bestemmingsplan Buitengebied,6 zegt wethouder Isendoorn.
‘Qua welstandscriteria kan worden gezegd, dat we proberen te
behouden wat waardevol is, maar dat nieuwe gebouwen in het
landschapsbeeld moeten passen en een landelijke uitstraling
moeten krijgen. Daarnaast moet er aandacht zijn voor “verzorgde architectuur”. Wat de nieuwe ontwikkelingen betreft,
deze zijn voor een deel in het bestaande buitengebied gesitueerd, maar daar worden uiteraard weer eisen aan gesteld.’
Het wordt pas een ingewikkelde discussie als conservering
de ambitie is, zoals in Schiedam. ‘De welstandscriteria werken in principe goed’, zegt wethouder Habermehl. ‘Alleen in
landelijk gebied zijn ze lastiger toe te passen.
Bijvoorbeeld het omvormen van oude boerderijen tot nieuwe
paleisjes: monumentenzorg moet worden gekoppeld aan de
welstandsnota.’ Of wanneer er zoveel ontwikkelingen tegelijkertijd gaande zijn, dat het erg moeilijk wordt om ergens te
beginnen.
6. Door de gemeentelijke herindeling waren er bestemmingsplannen
Buitengebied uit de verschillende gemeenten.

70

Bijvoorbeeld wanneer de agrarische sector, het toerisme, de
recreatie, de landschap en de monumentenzorg tegelijkertijd
een rol spelen en wanneer niet duidelijk is hoe rijksbeleid en
provinciaal beleid zich verhouden tot lokaal beleid. De
gemeente Venray is hier een goed voorbeeld van: ‘Het grootste
probleem is het buitengebied. De welstandsnota was de aanjager voor bewustwording van de omvang van het probleem.
In het buitengebied bevinden zich grote bouwmassa’s met
een agrarische functie die in een razend tempo leeg komen te
staan. Daar komt lang niet altijd woningbouw in. We hebben
hier paardenfokkerijen, huisvesting voor illegale Poolse
arbeiders, lokale aannemers die zijn uitgegroeid tot grote
constructiebedrijven en de ontwikkeling van grootschalige
agriparken (het hele productieproces – van ei tot eindproduct
- op één terrein). Als er ‘slechts’ woningbouw voor in de plaats
komt, is er het probleem van de regiovreemde boerderette,
de al dan niet toe te wijzen bijzondere status van een leeggekomen boerderij (en vervolgens wat er dan nog mag met
betrekking tot verbouwing). Er liggen talloze aanvragen te
wachten op een antwoord. Regulering is heel dringend
nodig. Het probleem is dat het Rijk vindt dat gemeenten dat
zelf moeten regelen, ook de Provincie legt de verantwoordelijkheid bij ons, maar het is ongelofelijk gecompliceerd om
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beleid te ontwikkelen. Als we niks doen, gaan de ontwikkelingen hun eigen gang. Essentieel is in ieder geval: duidelijkheid voorafgaand aan de verkoop! Bij al te restrictief beleid
wordt de woning onverkoopbaar, het object verloedert of
krijgt een ongewenste illegale bestemming. Dus: wat te doen
als een te restaureren cultuurhistorisch waardevolle boerderij
‘per ongeluk’ afbrandt – voor nieuwbouw gelden immers
weer heel andere regels en beperkingen, en leg dan maar
eens uit dat voor een nieuwe boerderij niet de maatvoering
van de oude geldt? Is het mogelijk om in het kader van culturele ontwikkelingsplanologie meer toe te staan in ruil voor
meer kwaliteit? Als een boer wil uitbreiden op een tweede
locatie die ook al zijn eigendom was, mag de gemeente dan
zeggen: nee, je moet met het hele bedrijf naar een derde locatie? We zijn nu in het beginstadium van een nieuw te ontwikkelen beleid. Daarbij zijn de volgende zaken essentieel:
(1) het opstellen van gebiedsgerichte stedenbouwkundige
randvoorwaarden voor het buitengebied. Per gebied benoemen wat wel en wat niet mag. Hierbij moeten kwaliteit
en de belangen van de burger goed worden afgewogen. Wat
is cultuurhistorisch gezien waardevol? (2) Het opstellen van
beleid voor het buitengebied. Niet alles moet monument
worden, enige dynamiek moet blijven bestaan. Ook hier:

wat is cultuurhistorisch en architectonisch gezien waardevol?
(3) Flexibele regelgeving met betrekking tot verbouw en
nieuwbouw, en locatiebeleid. Bij verbouw mag meer dan bij
nieuwbouw, bij het realiseren van meer kwaliteit/een hogere
investering van de burger kan wellicht meer worden toegestaan (vergelijk de groen voor rood, meer/minderregeling).
(4) Onderzoeken hoe de rol van het bestemmingsplan kan
worden geoptimaliseerd. Het buitengebied heeft gewoon
overal mee te maken (woningbouw, recreatie, agrarisch bedrijf,
landschap, monumentenzorg). Het is supergecompliceerd.’
particulier opdrachtgeverschap en
gemeentelijk welstandsbeleid
In de regel wordt in de welstandsnota’s weinig specifieke
aandacht aan particulier opdrachtgeverschap als fenomeen
besteed. Wanneer sprake is van bestaande wijken met vrije
kavels of vrijstaande woningen dan spelen de criteria hier op
in. Er is dan bijvoorbeeld meer aandacht voor de intrinsieke
kwaliteit van het ontwerp, de oriëntatie op het openbaar
groen en de zichtbaarheid vanaf de weg. In kleinere, maar
architectonisch wel gevarieerde gemeenten, zoals Almelo en
Venray, bestaan enkele wijken uit vrijstaande woningen.
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‘Vrije kavelbuurten in Almelo vallen op door hun variatie in
architectuur, hun groene entourage en lommerrijke straten’,
zegt wethouder Isendoorn van Almelo. In een nieuw te ontwikkelen woonwijk van 4000 woningen, waarvan een deel in
particuliere grond zal worden uitgegeven, is de architectonische verschijningsvorm momenteel een punt van discussie.
In Venray staan relatief veel vrijstaande huizen. Daarvoor zijn
gebiedsgerichte criteria opgesteld. ‘De ontwikkeling zit niet
meer in bestaand gebied, maar wel veel in nieuw gebied. Vernieuwende architectuur in eigenbouw, in de zin van modern
of gedurfd, is in Venray echter niet zo gangbaar. De kwaliteit
is wel hoog, maar de traditie voert toch de boventoon. Er
wordt per saldo ook weinig met een architect gewerkt. We
sturen het vooral zo dat regiovreemde typologieën, zoals
boerderettes of jaren dertig woningen niet overal een kans
krijgen.’ In deze gemeente wordt in de wijk Brabander geëxperimenteerd met diverse manieren van kwaliteitsbewaking, met behulp van meer of minder strikte criteria, en het
werken met een supervisor. Een bijzonder project is Vroondaal/Madestein in Den Haag, waar een vrije kavelwijk in voorbereiding is waarin een landschapsplan de drager vormt.
Wanneer de term ‘particulier opdrachtgeverschap’ dan toch
valt, is het vaak in combinatie met de discussie omtrent de

welstandsvrije wijken.7 In Apeldoorn is het eerste welstandsvrije gebied onlangs geëvalueerd onder bouwers en omwonenden. Mede door hun positieve ervaringen wordt in Apeldoorn
verder nagedacht over welstandsvrij bouwen. Dit kan voor
verschillende doelen (hoogwaardige architectuur/ de tevreden
bouwer) in verschillende gebieden (uitleggebied/bestaande
stad) voor verschillende mensen (individuele opdrachtgevers/
marktpartijen/woningcorporaties) een uitwerking krijgen.
De gebiedsgerichte nota voor de Indische Buurt is als aanvulling op de kadernota vastgesteld voor dit beschermde
stadsgezicht. Hierbij kwam de discussie naar voren of er
historiserend of moderniserend gebouwd moest of mocht
worden in dit gebied. ‘Omdat deze discussie ook op andere
plekken in onze gemeente speelde, zijn busexcursies georganiseerd en een stadsdebat gehouden. Toen is geconcludeerd
dat er geen tegenstelling is tussen historiserend en contrasterend bouwen en dat het gaat om kwaliteit. De welstandsnota zal dus niet gaan voorschrijven dat in een bepaald gebied
juist historiserend of contrasterend gebouwd moet worden,’
vertelt wethouder Van der Tas.
7. Welstandsvrij betekent dat er geen welstandscriteria voor deze
gebieden zijn geformuleerd. Het bouwbesluit en het bestemmingsplan
zijn wel van toepassing
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almere

‘Er is veel aandacht voor particulier opdrachtgeverschap.
Dat is geen doel op zich, maar een middel om de keuzevrijheid
van burgers te vergroten. Tot op heden was er in Almere
vooral sprake van massaproductie, die inspeelde op de
gemiddelde vraag en het gemiddelde aanbod. Nu is er meer
aandacht voor particulier en collectief opdrachtgeverschap.
Het percentage van 30% is daarbij niet al te letterlijk te nemen.
In het geval van Almere, met een te verwachten woningproductie van 2000 woningen per jaar, komt dat al gauw op een
aantal van 600-700 woningen per jaar. Dat is niet reëel. Niet
alleen in termen van vraag vanuit de markt. Ook het ambtelijk
apparaat is daar niet op berekend.8 Bijvoorbeeld met betrekking tot welstand, maar ook met betrekking tot handhaving.
Alleen al voor het vergunningenbeleid is veel meer personeelscapaciteit nodig. Nu loopt er een pilotproject in NoordplassenWest. Hier komen 200 woningen in particulier opdrachtgeverschap. We gaan het hele traject beschrijven en de knelpunten in kaart brengen tot 2006.

In de gemeente Almere bestaat een lokaal centrum voor particuliere opdrachtgevers: het steunpunt Eigen Bouw Almere (SEBA).
Architectuur Lokaal sprak met coördinator Frank Kramer:

8. Peter Kuenzli heeft het rapport Vrijstad Almere opgesteld, dat onlangs
is overgenomen door B&W. Hierin wordt aangegeven wat nodig is om
de gezamelijke organisatie in te richten op het faciliteren van eigen
bouw op grote schaal

In Almere wil de wethouder het welstandsbeleid liefst helemaal
afschaffen, maar in ieder geval zou er veel meer welstandsvrij
moeten zijn. ‘Het sturen op architectonische kwaliteit zou
kunnen plaatsvinden met behulp van een aantal stedenbouwkundige regels en goede begeleiding, zoals in Roombeek in
Enschede. Roombeek is een goed voorbeeld voor ons.
Gewoon hele straten in particulier opdrachtgeverschap.
Voor het streven van de gemeente naar 30% in particulier
opdrachtgeverschap is de nota niet ingericht. Het ambtelijk
apparaat overigens ook niet’, aldus wethouder Bijl. Ook in
Goes is een welstandsvrije wijk met veel vrije kavels in voorbereiding. Concrete resultaten of evaluaties zijn momenteel
nog niet voorhanden.
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De vermoedelijke knelpunten zijn de capaciteit personeel
bij welstand- en bouwvergunningentraject en de toetsing.
In Overgooi zijn er in totaal 120 kavels, waarvan er zo’n 30 à
40 per jaar worden verkocht. Hier is het bestaande bestemmingsplan heel globaal en kan heel veel. Er is wel een strenge
welstandstoets. Elke particuliere opdrachtgever had een
gesprek met een gemandateerde van de welstandscommissie.
Vragen en knelpunten worden zo al in een voorstadium weggewerkt, opdat de commissie de definitieve bouwaanvraag
snel kan afhandelen. Met 30 kavels per jaar is deze werkwijze
nog wel te doen, maar met 120 kavels wordt dat al lastiger.’
De welstandsnota in relatie tot particulier opdrachtgeverschap
‘De afdeling Stedenbouw en Landschap heeft de welstandsnota opgesteld. Dat zie je ook duidelijk terug in de hoofdlijnen.
In de praktijk is het betrekken van de afdeling Wonen en
Juridischezaken een betere insteek. Problemen die met de
nota te verwachten zijn, liggen vooral op het vlak van het
schaalniveau waarop de welstandsniveaus zijn vastgesteld.
Nu zijn veel te grote gebieden gemaakt. Daarom is het moeilijk te differentiëren op de schaal van de vrijstaande woning.
Mijn voorstel zou zijn om een flexibele hantering van de
schaalniveaus in te stellen, op de schaal van een bouwveld

bijvoorbeeld. Dat zouden we nu nog wel kunnen aanpassen,
maar dat leidt dan tot onduidelijkheid bij de burger. En dat
is in strijd met de transparantie. Het is een afweging van
duidelijkheid/transparantie versus flexibiliteit. Sommige
gemeenten hebben een welstandsnota die per object welstandscriteria heeft vastgesteld, maar dat is op de schaal van
de woningbouwproductie van Almere ondoenlijk. Alleen al
procesmatig (afhandeling van vergunningen).’
In de Stripheldenbuurt staan vooral catalogusachtige
woningen. Het zijn relatief kleine kavels van 250 tot 500 m2.
Soms past er maar net een huis op, maar ook als de kavels
groter zijn, blijft de vormgeving van de huizen redelijk
traditioneel. In Overgooi wordt meer onder architectuur
gebouwd, maar daar zijn de kavels veel groter. Overigens komt
de keuze voor particulier opdrachtgeverschap niet altijd
voort uit de wens om iets van uitzonderlijke kwaliteit te
realiseren. Soms zijn juist financiële motieven de leidraad.
De verantwoordelijkheid ligt op een andere plek. Dat levert
natuurlijk niet per definitie meer kwaliteit op.
En dan is er nog de discussie van traditioneel versus modern.
Hierin zijn de randvoorwaarden richtinggevend, maar de
regionale bouwtradities spelen ook een rol.
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Particulier opdrachtgeverschap in Enschede is iets heel
anders dan particulier opdrachtgeverschap in Rotterdam of
Almere. Differentiëren in randvoorwaarden is dan essentieel.
Welk effect wil de gemeente bereiken? Traditioneel en modern
naast elkaar of door elkaar? Het is onmogelijk om randvoorwaarden te formuleren die zowel het een mogelijk maken als
het ander afdwingen. Ook de definitie wat modern is en wat
niet, kan voor misverstanden zorgen. Wat modern is kan
voor ons helder zijn, maar dat geldt niet automatisch ook
voor de particulier opdrachtgevers. Er is een berucht geval in
de wijk Tussen de Vaarten. Daar was moderne architectuur
gewenst, maar er kwam een ontwerp voor een jaren 30
woning, dat vervolgens werd afgekeurd door de welstandscommissie. Kwestie van interpretatieverschil. De opdrachtgever redeneerde: modern is wat ‘in’ is, jaren 30 is ‘in’, dus dat
mag. Juridisch win je dat nooit. Uiteindelijk bleef het oordeel
van de commissie overeind, omdat er ook een relatie met de
omgeving werd gevraagd. Het eerste ontwerp dat was gerealiseerd was wel eigentijds en daarmee had de commissie enig
houvast.
9. Welstandsvrij betekent in Almere dat een plan nog wel moet voldoen aan
de excessenregeling, de bouwverordening en het bestemmingsplan.
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Toch is de vraag hoever je moet gaan, je kunt de steensoort en
–kleur, de kaprichting en rooilijnen wel vastleggen, maar dat
werkt wel enorm beperkend. Welstandsvrij is waarschijnlijk
ook niet de oplossing.9 Uit een recent artikel in de Volkskrant
over Nesselande blijkt dan toch dat iedereen kiest voor “veilig”,
en voor de middelmaat.’

enschede
Veel gemeenten kijken naar de manier waarop in Enschede
wordt omgegaan met particuliere opdrachtgevers en het
opstellen van richtlijnen, vooral in de wijk Roombeek.
In Roombeek krijgt een vernieuwende vorm van stadsontwikkeling gestalte. Op een gebied dat met ruim 62 ha zo groot
is als de hele binnenstad, ontstaat een mix van wonen en
ondernemen, winkelen en ontspannen, cultuur, onderwijs
en bedrijvigheid. In Roombeek is veel vrijheid voor de woonwensen van toekomstige bewoners, en in veel gevallen kunnen
zij die wensen ook zelf realiseren. In Roombeek kan dit op
verschillende manieren: je kunt als particulier, volledig naar
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eigen smaak en inzicht, je woning en/of bedrijfsruimte ontwerpen en de bijbehorende grond kopen. Maar ook het zoeken
van een woning uit een speciaal ontwikkelde catalogus, de
Twentse bouwcatalogus, behoort tot de mogelijkheden.
Nog een andere manier om particuliere opdrachtgevers
inspirerende ideeën aan de hand te doen, was de prijsvraag
Wonen op Niveau, georganiseerd door het Projectbureau
Wederopbouw. In het voorjaar van 2004 leverden 167 architecten een ontwerp in voor de ruim 70 vrije kavels aan de
Lonnekerspoorlaan. Tesamen vormden deze ontwerpen ook
voor andere particulieren die een eigen huis willen bouwen
een mogelijke inspiratiebron.
De richtlijnen hiervoor zijn afgestemd op het ontwikkelingsplan Roombeek, en er werd een aparte welstandscommissie
benoemd. Als richtlijnen voor de prijsvraag werden geformuleerd: een grondgebonden woonhuis op een vrije kavel, uit te
voeren in baksteen. Minimale kavelbreedte was 4,5 meter,
maximaal toegestaan was 9 meter. De diepte van de kavel kon
variëren van 9 tot 11 meter. Er werd specifiek verzocht om een
flexibel indeelbare woning, en minimaal twee parkeerplaatsen
op eigen terrein.10 Als extra service wordt de eigenbouwers
begeleiding van een bouwadviesbureau aangeboden tegen
een gereduceerd tarief.

De kavels worden uitgegeven in stroken voor 8 tot 12 kavels.
De Lonnekerspoorlaan kenmerkt zich door een aaneengesloten
bouwwijze, waarbij het principe van ‘wachtende muren’11
wordt toegepast. Inmiddels zijn twee stroken voor 20 kavels
uitgegeven. Op 18 daarvan is een optie genomen. De resterende
kavels worden de komende tijd gefaseerd uitgegeven.

1o. Ideeënboek Wonen op Niveau, uitgave Projectbureau Wederopbouw,
april 2004, p. 15
11. In navolging van de Belgische bouwtraditie: blinde zijgevels in
afwachting van toekomstige buurbebouwing
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Neerijnen

plaatsing/ situering
- oriëntatie oorspronkelijke bebouwing is richtinggevend
- type straatbeeld (aaneengebouwd, geschakelde of
vrijstaand) in stand houden
- woningen moeten met voordeuren georiënteerd zijn op
openbare ruimte
massa en vorm
- bestaande schaal intact laten
- bouwlagen en kapvorm afstemmen op directe omgeving
- kapvorm en kaprichting handhaven
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gevelopbouw
- materialisering gevel moet aansluiten op omgeving
- oorspronkelijke architectuur op eigentijdse wijze
interpreteren
- eigen architectuur van de straat in nieuwbouw meenemen

kleur
- oorspronkelijk kleurgebruik is toonaangevend
- hoofdmaterialen moeten in aardkleuren
- geen sterk contrasterende kleuren

materiaal
- oorspronkelijk materiaalgebruik toonaangevend
- baksteen en gewelfde dakpannen
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Bussum

bijzonder welstandsniveau
Om de aanwezige dorpachtige kenmerken te behouden en
te versterken geldt voor dit gebied een bijzonder welstandsniveau. Kleinschaligheid, afwisseling en individualiteit
zijn uitgangspunt hetgeen tot uiting komt in de rooilijn,
opbouw en detaillering. Bij de beoordeling van plannen
wordt getoetst op basis van de volgende criteria:
ligging
- het dorpse karakter van het gebied behouden en
versterken
- de rooilijnen van de hoofdmassa’s zijn in principe
aaneengesloten
- verspringing van de voorgevelrooilijn binnen bestaande
uitersten is mogelijk
- hoofdgebouwen zijn georiënteerd op de belangrijkste
openbare ruimte
- bijgebouwen staan bij voorkeur uit het zicht en achter de
voorgevelrooilijn
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massa
- gebouwen zijn in het algemeen individueel en afwisselend
- de bouwmassa en gevelopbouw harmoniëren met het
dorpse karakter van het gebied
- de overheersende gevelbreedte in de straat is uitgangspunt
- gebouwen zijn gevarieerd van opbouw en bestaan bij
voorkeur uit een onderbouw van twee lagen met kap
- de begane grondlaag van het gebouw is afgestemd op de
geleding, ritmiek en stijl van de gevel

-

-

materiaal- en kleurgebruik
materiaalgebruik is traditioneel
gevels zijn in principe van baksteen
hellende daken zijn gedekt met keramische pannen
het kleurgebruik is traditioneel of terughoudend
daken en gevels voornamelijk uitvoeren in aardkleuren

architectonische uitwerking
detaillering is zorgvuldig en bij voorkeur rijk
gevelopeningen zijn voornamelijk staand
gevels hebben in principe een stenen plint
traditioneel Hollandse houten kozijnen en profileringen
vormen het uitgangspunt
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Leeuwarden

welstandsambitie & beleidsintentie
De welstandsambitie is gericht op respecteren van
bestaande kwaliteiten.
ligging
- gebouwen liggen in de bestaande voorgevelrooilijn en
vormen gesloten gevelwanden
- haaks op of evenwijdig aan de straat en/of gracht

-
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hoofdvorm
1 tot 2 ‘royale’ (d.w.z. hoge) bouwlagen met kap
eenvoudige hoofdmassa in overwegend symmetrische opzet
enkelvoudige opbouw aan de straatzijde
dakkapellen niet dominant en symmetrisch geplaatst
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gevels
- sterke oriëntatie naar de straat
- 1e bouwlaag met royale maat
- verticaal gerichte gevelopeningen in sterke compositie
- horizontale accenten in de vorm van plint en lijstwerk
- in voorkomende gevallen lege plekken in eigentijdse
vormgeving opbouwen

-

- op houten lijsten en kozijnen en op pleisterwerk: zand
steen(achtige) imitaties
- op raam- en deurhout: donkere kleuren
- pandsgewijze schakeringen in overleg met de gemeenten
- kleurgebruik op jongere panden in harmonie met de
omgeving

opmaak
stenige gevels met accenten in andere materialen
sterke detaillering bij gevelopeningen en daklijsten
(keramische) dakpannen
kleurgebruik in overeenstemming met de 19e-eeuwse
traditie van een meer of minder abstracte materiaalimitatie; rekening houdend met stilistische kenmerken
van individuele panden:
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Enschede
erkerwijken
Een bouwplan moet zich voegen naar de in deze brochure
genoemde kenmerken van identiteit en een bijdrage leveren
aan het geformuleerde doel van welstandszorg.
De commissie hanteert bij de welstandstoets de volgende
specifieke criteria:
bouwvolume
- het bouwvolume moet bestaan uit twee afzonderlijke
elementen, een rechthoekige basis en een trapezium- of
piramidevorming pannendak
- gebouwen moeten in volume gelijk zijn aan de andere
gebouwvolumes in de straat
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straat
- gebouwen moeten in de straat met hun gevellijn op elkaar
aansluiten
- gebouwen moeten als volume aansluiten bij de ritmiek
van gebouwvolumes binnen de straat
- erkers moeten in vormgeving aansluiten bij de ritmiek
van erkers in de straat
- ramen en gevelbelijning moeten aansluiten bij de ritmiek
in de straat
- kleur- en materiaalgebruik moet gelijk zijn aan het binnen
de straat heersende kleur- en materiaalgebruik
dak
- het dak moet een grote overstek hebben
- het dak moet een brede daklijst in een lichte kleur hebben
- de goothoogte moet gelijk zijn aan de heersende hoogte
van goten in de straat
- daken moeten wijken vanaf de straat
- daken moeten een keramische dakpak hebben in de
heersende kleur van de straat
- dakkapellen moeten een daklijst hebben en in volume
ondergeschikt zijn aan het dak
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gevel
- gebouwen moeten indien mogelijk met hun entree naar
de straat staan
- gebouwen moeten op de onderste laag een erker hebben
- gebouwen moeten een duidelijke horizontale belijning
hebben van erkerlijst, daklijst en dakkapellijst in een
binnen de straat heersende kleur
- gevels moeten van baksteen zijn
- gevels moeten een bescheiden patroonversiering in het
metselwerk hebben
hoeken
- hoekpanden mogen in materiaal afwijken, maar moeten
wel harmoniëren met de overige panden in de straat
- hoekpanden mogen een expressief dak hebben
- bij panden waarvan de tuin aan openbaar gebied grenst,
moet de erfscheiding een muur zijn van hetzelfde materiaal
als de gevel

- toevoegingen moeten in vorm, materiaal en kleur afgestemd
zijn op het hoofdgebouw
onderpui
- onderpui en bovenverdiepingen moeten samenhangen in
architectuur
- de onderpui moet binnen de bestaande maatverhoudingen,
belijning en geleding van het pand passen
- de onderpui moet per pand het individuele karakter bewaren
- onderpuien over naastgelegen panden mogen niet een
aaneengesloten en gelijk vormgegeven pui vormen
- gevels en raampartijen mogen niet geblindeerd worden
- rolluiken op de ondersta laag moeten aan de binnenzijde van de pui worden geplaatst
- luifels moeten van hoge esthetische kwaliteit
zijn en de architectuur van het pand
versterken

toevoegingen
- aan- en uitbouwen, bijgebouwen en opbouwen moeten
binnen de bestaande maatverhoudingen passen
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alkmaar
Cor van Vliet, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Stedelijke
Vernieuwing (PvdA)
Annemiek Schnerr, hoofd afdeling Bouwen
almelo
Huub Isendoorn, wethouder Ruimtelijke Ordening (D66)
Ditty Oegema, afdeling Ruimtelijke Ordening
almere
Arie-Willem Bijl, wethouder Ruimtelijke Ordening (PvdA)
Martha Knibbe, beleidsmedewerker Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Frank Kramer, coördinator SEBA (Stichting EigenBouw Almere)
en beleidsmedewerker afdeling Wonen en Juridische Zaken
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apeldoorn
Marja van der Tas, wethouder Ruimtelijke Ordening (CDA)
Pepijn Boekhorst, beleidsmedewerker welstand
den bosch
Jetty Eugster-van Bergeijk, wethouder Ruimtelijke Ordening (CDA)
Jan van Grinsven, stedenbouwkundige
Nico Feiter, hoofd afdeling Bouwen
Marijna van Vark, jurist afdeling Bouwen
den haag
Marnix Norder, wethouder Ruimtelijke Ordening, Stedelijke
Ontwikkeling, Wonen (PvdA)
Maarten Schmitt, stadsstedenbouwer Dienst Stedelijke
Ontwikkeling
Hans Wisse, hoofd afdeling welstand Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Thijs Bosma, medewerker stadsstedenbouwer

bijlage > gesprekpartners in de 11 gemeenten

goes
Thijs ’t Hart, wethouder Ruimtelijke Ordening (PvdA)
Marijke van Hommerig, beleidsmedewerker beeldkwaliteit en
secretaris welstandscommissie

venray
Hans Teunissen, wethouder Volkshuisvesting, Ruimtelijke
kwaliteit, Plattelandsontwikkeling (Lokaal Actief )
Marco van der Voort, secretaris WMA

niedorp
Jan Piet Beers, wethouder Ruimtelijke Ordening en
Volkshuisvesting (VVD)
Gerard Jellema, bureau bouw- en woningtoezicht
nijmegen
Paul Depla, wethouder Ruimte, Wonen en Sport (PvdA)
schiedam
Henk-Jan Habermehl, wethouder Stedelijke Vernieuwing en
Volkshuisvesting (Gemeentebelangen)
Bram van der Putten, secretaris van de commissie en
beleidsambtenaar
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bijlage > vergelijking van de 11 gemeenten
gemeente

omvang

bestuurlijke ambitie

uitgangspunt
behoud of
vernieuwing?

gebiedsgericht? objectgebonden?
aantal welstandsniveaus?
aantal deelgebieden?

Den Haag ZH

469.000

1. Transparantie voor alle gebruikers
van de nota (professionals en burgers)
2.Ruimte bieden voor vernieuwing

Vernieuwing

Gebiedsgericht
Objectgebonden
2 welstandsniveaus (zwaar en licht)
13 deelkaarten, 5 clusters,
10 karaktergebieden,
21 architectonische stijlbeschrijvingen

Nijmegen GL

160.000

1. Inspireren tot betere ontwerpen en
discussie over kwaliteit uitdagen
2.Nota met ruimte, wel duidelijke
richtlijnen

Vernieuwing

Gebiedsgericht
Objectgericht
2 toetsingsniveaus (bijzonder en regulier)
4 dynamiekgebieden
19 gebiedstypen (bouwstenen),
onderverdeeld in 5 ‘gebieden’

Almere FL

159.000

1. Vrijheid voor de burger
2.Transparantie

Vernieuwing

Geen deelgebieden, wel 10 genrecriteria,
3 welstandsniveaus (basistoets plus,
basistoets, welstandsvrij)
+ algemene criteria

Apeldoorn GL

156.000

1. Mensen inspireren tot hoogwaardige
leefomgeving
2.Maximale kwaliteitseisen,
minimale regels
3.Vernieuwing is de basis

Vernieuwing

Gebiedsgericht
Objectgebonden
4 welstandsniveaus
(zwaar, normaal, soepel, vrij)
17 deelgebieden

Den Bosch B

132.000

1. Inspiratie
2.Gebiedsgericht zoeken naar
kwaliteit
3.Transparantie

Vernieuwing

Gebiedsgericht
Objectgericht
2 welstandsniveaus (zwaar en licht)
16 deelgebieden

90

bijlage > vergelijking van de 11 gemeenten
criteria:
strikt of
vrij?

is het buitengebied
een bijzonder
aandachtspunt ?

sneltoetscriteria

transparantie
voor de burger? *

specifieke aandacht
voor particulier
opdrachtgeverschap?

Vrij

Nee

Ja (onder de noemer: gevelwijzigingen,
zeer gedetailleerd) + speciaal beleid
voor extra bouwlaag in de vorm van een
stappenplan

Formeel en inhoudelijk

Niet specifiek, vrije kavelgebieden worden wel apart
beschreven.

Vrij

Nee

Ja (maar als bouwplan niet aan sneltoetscriteria voldoet, is bouwplan niet
automatisch onacceptabel, er is altijd
ruimte voor verrassende en vernieuwende
architectuur)

Formeel: veel aandacht
aan taalgebruik en
duidelijke criteria
besteed, tekstschrijver
ingezet.

Niet specifiek

Vrij

Nee

Ja, werkt goed. Soms conflict met commissie over licht vergunningsplichtige
aanvragen die buiten de sneltoets vallen
(die moten dan op de algemene criteria
worden beoordeeld)

Formeel

Ja, welstandsvrije gebieden
+ SEBA + onderzoek naar de
consequenties van PO voor de
organisatie binnen de gemeente

Vrij

Via bestemmingsplan

Ja, flexibele criteria, gekoppeld aan
welstandsniveaus, scheiding
voorkant/achterkant

Formeel wel
(formuleren van criteria)
Inhoudelijk niet.
Wel burgerlid

Ja, experimenten met PO en
welstandsvrije wijken

Vrij

Nee.

ja

Formeel

In bepaalde gebieden is
speciale aandacht voor
individuele bestaande
woonbebouwing

* Formeel: formuleren van criteria. Inhoudelijk: expliciete aandacht voor diverse gebruikersgroepen.
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bijlage > vergelijking van de 11 gemeenten
gemeente

omvang

bestuurlijke ambitie

uitgangspunt
behoud of
vernieuwing?

gebiedsgericht? objectgebonden?
aantal welstandsniveaus?
aantal deelgebieden?

Alkmaar NH

94.000

1. Toezicht
2.Handhaven
3.Transparantie
4.Ruimte voor vernieuwing

Vernieuwing

Gebiedsgericht
4 welstandsniveaus
21 deelgebieden

Schiedam ZH

76.000

1. Erfgoed centraal/behoud
2.Publiek domein (reclamebeleid)
3.Klimaat voor architectuur

Behoud

Geen gebiedsgerichte criteria,
alles objectgebonden.
4 welstandsniveaus
18 deelgebieden, incl. 3 bijzondere
gebieden

Almelo O

72.000

1. Transparantie

Meestal behoud.
Vernieuwing vooral
in de binnenstad

20 deelgebieden met bijbehorende
welstandscategorie en formulering
ambitie (behoud, versterken, handhaven)

Venray L

39.000
1. Behoud van de gemeleerdheid van
bouwstijlen, de kleinschaligheid
en de diversiteit
2.Inspelen op behoefte van de burgers

Behoud

Gebiedsgericht
3 welstandsniveaus
36 deelgebieden

Goes ZL

37.000

1. Behoud van het bestaande
2.Conserveren van bestaande kwaliteit

Behoud

Gebiedsgericht

Niedorp NH

11.500

Geen

Behoud

Gebiedsgericht
3 welstandsniveaus (beschermd
dorpsgezicht, bijzonder, regulier)
33 deelgebieden
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bijlage > vergelijking van de 11 gemeenten
criteria:
strikt of
vrij?

is het buitengebied
een bijzonder
aandachtspunt ?

sneltoetscriteria

transparantie
voor de burger? *

specifieke aandacht
voor particulier
opdrachtgeverschap?

Weinig,
maar strikt

Nee

Ja

Formeel

Niet specifiek

Strikt

Plan: Koppeling nota aan
monumentenzorg

Ja

Formeel

Niet specifiek

Soms strikt,
soms vrij

Via bestemming–en
ontwikkelingsplannen

Ja

Formeel

Criteria voor vrije kavelwijken

Vrij

Beleid wordt momenteel
ontwikkeld, mbv
bestemmingsplan,
culturele planologie en
monumentenzorg.

Ja, werkt goed, alleen bekendheid
bij de burger laat te wensen over

Formeel

Ja, veel PO in gemeente.
Criteria zijn daar vaak
specifiek op toegespitst.

Vrij

Via bestemmingsplan

Ja, moeten worden verruimd om ze
efficiënter (vaker) te kunnen gebruiken

Formeel en inhoudelijk

Ja, twee welstandsvrije
gebieden in vrije kavelwijken

Vrij

Alles ondervangen in
bestemmingsplan

Loketcriteria, moeten worden uitgebreid
om ze vaker te kunnen inzetten.

Formeel

Niet specifiek

* Formeel: formuleren van criteria. Inhoudelijk: expliciete aandacht voor diverse gebruikersgroepen.
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bijlage > praktijkexperiment deelnemers
gemeente enschede

gemeente leeuwarden

gemeente bussum

gemeente neerijnen

wethouder
André Le Loux

wethouder
Marga Waanders
Maarten Treurniet, senior
beleidsmedewerker architectuur

wethouder
Arie Gouka

wethouder
Aart Kusters

welstandscommissie
Tom Kemperman
Arnoud Olie
Huub Thomas

welstandscommissie
Ad Timmermans
Johan de Vries

welstandscommissie
Marlies van Diest
Nico Zimmermann
Desiree Warringa
Jenneke van Diest

welstandscommissie
Lucas Reijmer

architecten
Piet van Loosbroek, Loosbroek
Architecten bv, Ravenswaay
Teun van den Boom, Ab Bouwburo
Studio bv, Heeswijk-Dinther
Reinier van Overveld, Forum Architecten & Planners, Amsterdam

architecten
Jan-Martijn Zwartsenburg,
IAA Architecten, Enschede
Francis van Haren,
GAI Architecten, Doetinchem
Hans Tutert,
Bouwbedrijf Poppink, Fleringen

architecten
Bauke Tuinstra,
GDA Architecten, Leeuwarden
Sjoerd Burggraaff,
Burggraaff Bouw bv, Leeuwarden
Ole Boom, Amsterdam

architecten
Bob Custers,
Vocus Architecten, Bussum
Hans Frissen,
Studio B3, Bussum
Arno Te Duits,
Buro Te Duits bv., Kortenhoef

particuliere
opdrachtgevers
Philip Ulthee
Arnold Enklaar
Jeroen Hatenboer

particuliere
opdrachtgevers
Anne de Weyer
Ben Wubbels
Marga Waanders

particuliere
opdrachtgevers
Margot de Jager
Arie Gouka
Veronika Meijer

particuliere
opdrachtgevers
Gerrit van der Wal
Jeanine Wubbels
Janneke van der Poel

verslag
Jetse Oosterbaan,
Architectuur Lokaal

verslag
Indira van ’t Klooster,
Architectuur Lokaal

verslag
Margot de Jager,
Architectuur Lokaal

verslag
Janneke van der Poel,
Architectuur Lokaal
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colofon
Het project wordt uitgevoerd in het kader van het ICEB (Ministerie van VROM).
Het project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Federatie Welstand.

tekst en onderzoek
Architectuur Lokaal
begeleidingscommissie
Hans van Brummen (voorzitter en burgemeester van Dongen)
Pieter van Wesemael (Architecten Cie. en bestuurslid STAWON)
Pieter Clerx (beleidsmedewerker bij Bouwend Nederland)
Hans Laumanns (deskundige particulier opdrachtgeverschap)
Flip ten Cate (Federatie Welstand)
José van Campen (Stichting Welstandszorg Noord-Holland)
Marijke Beek (Beek en Kooiman Cultuurhistorie)

ontwerpschetsen
Alle architecten die deelnamen
aan het praktijkexperiment
foto’s
Architectuur Lokaal
ontwerp
joseph plateau, Amsterdam
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leeuwarden

