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1. Welstand op een nieuwe leest?  
 
 

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het functioneren van het welstandstoezicht en worden 
aanbevelingen gedaan voor verbetering van de doelmatigheid en de inzichtelijkheid van het welstandstoezicht. In het 
eerste hoofdstuk komt het project ‘Welstand op een nieuwe leest’ zelf aan de orde. De eerste paragraaf schetst de 
aanleiding van het project. In de tweede paragraaf wordt ingegaan op de vraagstelling en de werkwijze. Het hoofdstuk 
wordt besloten met de samenvatting van het rapport.     
 
 
 

1.1 Het functioneren van welstand ter discussie gesteld  

 
 
Welstandstoezicht is honderd jaar geleden ontstaan omdat particulieren zich zorgen maakten over de ontsiering van 

de gebouwde omgeving. Ook nu nog bestaat die zorg bij een groot aantal mensen, zoals blijkt uit de heftige reacties op 
sommige ruimtelijke ingrepen en uit de grote belangstelling voor tentoonstellingen van bijvoorbeeld de lokale 
architectuurcentra. Het publieke belang van een gebouwde omgeving die voldoet aan redelijke eisen van welstand staat 
nauwelijks ter discussie. Integendeel: velen vragen zich af of het ambitieniveau met betrekking tot de schoonheid van 
Nederland intussen niet wat hoger moet zijn dan ‘redelijk’. In één van de dichtst bevolkte landen ter wereld kan de kwaliteit 
van de leefomgeving in feite niet hoog genoeg zijn.  

Wel ter discussie staat de manier waarop het welstandstoezicht functioneert. In deze paragraaf wordt een overzicht 
gegeven van de belangrijkste discussiepunten, als aanleiding voor 'Welstand op een nieuwe leest'. Aan de orde komen 
achtereenvolgens de maatschappelijke en professionele kritiek, het fenomeen van de collectieve oordeelsvorming, de 
politieke sturing en de rechtszekerheid van de burgers, als belangrijkste eis bij vernieuwing van het welstandsstelsel.   

 

 

Maatschappelijke en professionele kritiek 
 
Nadat hij maandenlang een aantal welstandscommissies op de voet had gevolgd zei documentairemaker Jord den 

Hollander dat hij ten aanzien van welstand heen en weer wordt geslingerd tussen bewondering en weerzin. Bewondering 
omdat zoveel mensen zich inzetten voor de kwaliteit van de publieke ruimte. Weerzin omdat de maten waarmee werd 
gemeten hem volstrekt arbitrair voorkwamen. En omdat architecten die hun plannen kwamen indienen huiverig waren om 
iets tegen de commissie in te brengen. De zittingen werden ervaren als een middelbaar schoolexamen (De Vries, 1998). 

Vanuit maatschappelijk oogpunt is er forse kritiek op de welstandscommissies. Veel gehoorde bezwaren zijn: de 
welstandscommissie bevindt zich in een ‘ivoren toren’, het is een esoterische club, ze kent de situatie ter plekke niet of 
onvoldoende, er is geen ruimte voor toelichting, de commissie stelt zich arrogant op en voelt zich de betere, de commissie 
let slechts op onbenullige details, ze bevoorrecht bepaalde ontwerpers, ze heeft iets tegen bepaalde stromingen in de 
architectuur, wat de ene commissie goed vindt, wordt in een andere commissie afgekeurd, etc. (Nelissen en Bogie, 1998).  

Het moment van de welstandstoets ondervindt eveneens kritiek. De toenemende inbreng van private partijen in de 
ruimtelijke planvorming, de daarmee samenhangende liberalisering van de wetgeving en de veranderende werkwijze van 
overheidsorganisaties, gaan niet meer samen met een ondoorgrondelijke welstandstoets na afloop van de planvorming. 
Tijdens het congres ‘Ruimtelijk kwaliteitsbeleid in Europa’ wees staatssecretaris Van der Ploeg op de noodzaak van een 
coalitie met de markt. De markt wil daar wel in mee gaan, zo stelde hij, want ruimtelijke kwaliteit heeft ook een 
economisch belang. Er moet bij het welstandstoezicht meer oog zijn voor wat opdrachtgevers en consumenten willen en 
er moet ruimte zijn om af te wijken van de norm. Dat vereist een stelsel waarin plannen niet meer achteraf worden 
beoordeeld, maar waarbij reeds van tevoren afspraken worden gemaakt (Van der Ploeg, 1998).  

Ook vanuit professioneel oogpunt is er kritiek. De betuttelende manier waarop wordt gesproken over kleurgebruik of 
andere details wordt ook door de welstandsleden zelf als gênant ervaren (Stekhoven, 1998). Bezwaren zijn er tegen het 
streven naar compromissen en de praktijk om ondermaatse ontwerpen 'naar een 6 min op te schroeven'. Sommige 
ontwerpers ervaren dat experimentele of vernieuwende ontwerpen door de welstandscommissies worden afgehouden, 
maar aan de andere kant ontmoeten de commissies ook kritiek als ze dergelijke ontwerpen goedkeuren. Een signalerend 
debat over architectuur en stedenbouw ontbreekt in veel commissies zodat er nauwelijks adequaat kan worden 
gereageerd op vakinhoudelijke ontwikkelingen. De coördinatie tussen stedenbouw en welstand wordt door veel 
ontwerpers als slecht ervaren. 

De professionele kritiek betreft in feite de kwaliteit van de advisering zelf en de wijze waarop het advies tot stand 
komt. De welstandscommissies wordt verweten zich teveel met het beleid en te weinig met het eigenlijke 



welstandstoezicht bezig te houden. Soms ervaren ontwerpers en initiatiefnemers het welstandsadvies als een oordeel 
over het lokale ruimtelijke kwaliteitsbeleid dat 'over hun hoofd heen' aan de gemeente wordt gegeven.  De vraag die 
sommige ontwerpers bij dit alles stellen is of de kwaliteit van de welstandscommissies zelf niet eens moet worden 
getoetst? (o.a. BladNA, april 1998; Ellens, 1998; Van Oeffelt, 1997).  

Opmerkelijk is natuurlijk dat de professionele wereld zelf de leden van de welstandscommissies aanlevert. De 
redactie van Archis vraagt zich af ‘hoe het mogelijk is dat weldenkende architecten (en kunsthistorici en critici) 
samengevoegd in een welstandscommissie spontaan blijken te kunnen veranderen in vertegenwoordigers van een 
bastaardras dat voortkomt uit de kruising van dominee en inquisiteur: enerzijds is er het morele gelijk van de goede 
smaak, anderzijds het machtswoord dat collega’s de beroepsuitoefening onmogelijk maakt’ (Archis, 11/1998). Welstand is 
blijkbaar een zo sterk instituut dat de persoonlijkheid van het individu zich eraan onderwerpt. Daarom moet het instituut 
zelf onderwerp van onderzoek zijn.  

 

Collectieve oordeelsvorming 
 
Bij een discussie over het functioneren van het welstandstoezicht moet men in gedachten houden dat het 

welstandsadvies tot stand komt door middel van collectieve oordeelsvorming. Vanaf het begin van deze eeuw is ingezien 
dat het welstandsoordeel niet tot stand kan komen via een gestandaardiseerde en meetbare toets. Wettelijk is vastgelegd 
dat er advies gevraagd moet worden aan een commissie van onafhankelijke deskundigen. Het advies is een collectief 
oordeel, als een optelsom van persoonlijke en vakinhoudelijke meningen. De collegiale discussie geeft het advies een 
meerwaarde; hoewel het nooit een objectief oordeel wordt ontstaat er wel een subjectieve objectiviteit.  

Nelissen en Bogie wijzen er op dat het proces van collectieve oordeelsvorming kan worden verstoord door de 
bijzondere omstandigheden waaronder de welstandscommissie moet werken (tijdsdruk, beperkte vrije adviesruimte en het 
gevoel met een belangrijke en verantwoordelijke taak bezig te zijn). Om te kunnen functioneren ontwikkelt de commissie 
naast formele ook informele regels voor de welstandsbeoordeling, waarbij het risico van ‘groepsdenken’ aanwezig is: een 
extreem streven naar consensus in de eigen groep. Het gevolg kan zijn dat de kwaliteit van de advisering afneemt. De 
commissie wordt bijvoorbeeld gevoeliger voor de manier waarop plannen worden gepresenteerd of beoordeelt de 
ontwerper in plaats van het plan. Het kan ook voorkomen dat de commissie oordeelt op grond van een eigen ‘esthetische 
onderlegger’ in plaats van de vastgestelde criteria. Vaak gaat de commissie probleemoplossend te werk en tekent men 
zelf op het ingediende plan de noodzakelijk geachte wijzingen aan. En soms vlucht de commissie in vakjargon. Factoren 
die het groepsdenken in welstandscommissies kunnen afremmen zijn: het terugdringen van de werkdruk, een goede 
werksfeer in de commissie, een goed functionerende voorzitter en secretaris, een duidelijk welstandsbeleid, afspraken 
met de ambtelijke organisatie en steun vanuit de politiek (Nelissen en Bogie, 1998).  

 
 
Politieke sturing 
 
Bij alle kritiek op het functioneren van de welstandscommissies blijft het lokale bestuur wonderlijk buiten schot. De 
welstandscommissie is echter niet meer of minder dan een adviesorgaan van het gemeentebestuur; de commissie is 
er voor en door het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur moet de lijnen voor de advisering uitzetten en de 
commissie een inhoudelijk en organisatorisch kader bieden. Gemeenten hebben de plicht de wettelijke 
welstandsbepaling toe te snijden op de eigen situatie en dienen daartoe relevante regels in de bouwverordening op te 
nemen. Doorgaans wordt daarvoor de Model Bouwverordening (MBV) die in 1992 door de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten werd opgesteld, gevolgd.  
 

In de MBV zijn de wettelijk vereiste welstandscriteria op abstract niveau uitgewerkt. Volgens het eerste lid van 

artikel 9 van de MBV voldoet een ontwerp aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in de Woningwet 

wanneer acht wordt geslagen op: 

- de aanvaardbaarheid van het bouwwerk in relatie tot de karakteristiek van de reeds aanwezige bebouwing, 

de openbare ruimte, het landschap dan wel de stedenbouwkundige context; 

- massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling; 

- samenhang in het bouwwerk of de bouwwerken voor wat betreft de onderlinge relatie tussen de 

samenstellende delen daarvan. 

Daarbij geldt dat, indien de gemeenteraad een beleid voor de visuele kwaliteit van de gebouwde omgeving heeft 

vastgesteld en openbaar gemaakt in planologische maatregelen, beleidsnota's, deelnotities dan wel de daarbij 

behorende ontwerpen, een bouwwerk ook aan dat beleid wordt getoetst.  

 

Bij veel lokale bestuurders is de belangstelling voor welstandstoezicht gering. Voor zover bekend hebben slechts 
circa twintig gemeenten een architectuurnota waarin het welstandsbeleid is opgenomen als integraal onderdeel van 
een lokaal architectuurbeleid (Architectuur Lokaal, 1997-1). Nogal wat gemeenten zijn nalatig in het formuleren van 
welstandscriteria en nemen slechts de globale aandachtspunten uit de MBV over (BladNA, april 1998). Ook de 
aansluiting tussen het ruimtelijk kwaliteitsbeleid en het welstandstoezicht is vaak slecht; tussen het (globale) 
bestemmingsplan en de globale aandachtspunten uit de MBV gaapt een fikse kloof. Instrumenten zoals de 
'beschrijving in hoofdlijnen' en het beeldkwaliteitplan zijn aanvullingen op het ruimtelijk kwaliteitsbeleid maar geven 
niet de specifieke grondslag die voor de welstandsbeoordeling nodig is.  



Een beleidsdocument waarin wordt aangegeven hoe de redelijke eisen van welstand in een bepaald gebied worden 
geïnterpreteerd, ontbreekt in veel gemeenten. Dit vergroot het risico van een vrijblijvend, willekeurig en niet-
democratisch welstandsoordeel.  
 
 
Rechtszekerheid als belangrijkste eis bij vernieuwing  
 
Zo is, honderd jaar na de oprichting van de eerste schoonheidscommissie in Nederland, het welstandstoezicht toe 

aan een algehele revisie. 'Nu de sluier van het bezadigd esthetisch oordeel zo genadeloos voor het welstandsgelaat is 
weggerukt, wordt het wel erg moeilijk dit op angst gebaseerde bolwerk ('om erger te voorkomen') ongewijzigd te laten 
voortbestaan', stelde de redactie van Archis naar aanleiding van de documentaire 'Redelijke eisen van welstand'. Als 
gevolg van maatschappelijke veranderingen en professionele ontwikkeling worden andere eisen gesteld aan het 
welstandstoezicht dan een eeuw geleden. De discussie wordt overigens gevoerd op hetzelfde moment dat enkele 
omringende landen het Nederlandse welstandstoezicht als voorbeeld nemen (Rombouts, 1997).  

Mede door de koppeling aan de bouwvergunning is rechtszekerheid van de burgers de belangrijkste eis bij de 
vernieuwing van het welstandstoezicht. Hierbij kunnen drie niveaus worden onderscheiden. Allereerst gaat het om het 
algemene belang van een omgeving die voldoet aan redelijke eisen van welstand. Onder meer uit de groeiende 
bezoekersaantallen van de lokale architectuurcentra blijkt dat de belangstelling van burgers voor de kwaliteit van de 
gebouwde omgeving toeneemt (Rings, 1996). Die belangstelling is niet alleen gericht op ‘de eigen achtertuin’ maar veel 
breder. In ingezonden brieven in kranten en interviews op televisie maken sommige burgers duidelijk dat zij beschermd 
willen worden tegen ontsiering van de gebouwde omgeving.   

Rechtszekerheid moet ook worden geboden aan opdrachtgevers die in een bepaald gebied willen investeren. Zij 
willen bijvoorbeeld de zekerheid dat het project niet in waarde daalt door onzorgvuldige bouwactiviteiten van andere 
opdrachtgevers. 

En bovenal moet tenslotte de rechtszekerheid worden gewaarborgd van de initiatiefnemer van een bouwplan. Het 
welstandstoezicht moet zó functioneren dat de initiatiefnemer en zijn ontwerper in een vroeg stadium kunnen anticiperen 
op de welstandsbeoordeling en dat de uiteindelijke welstandstoets bij de aanvraag van de bouwvergunning geen 
verrassingen meer oplevert.   

Het welstandstoezicht moet tevens inspelen op de veranderende opstelling van burgers en bedrijven ten opzichte van 
de overheid. De maatschappij vraagt van de overheid minder 'betutteling' en meer ruimte voor eigen 
verantwoordelijkheden. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid wijst er bijvoorbeeld op dat de 
'netwerksamenleving' de nieuwe context is voor het ruimtelijk beleid. Overleg op basis van gelijkwaardigheid is daarbij een 
belangrijk uitgangspunt. Dat vereist een ander planningsstelsel. Het huidige ruimtelijke planningsstelsel gaat nog steeds 
uit van de inbreng die andere partijen kunnen hebben in beslissingen van de overheid, terwijl het in de toekomst veel meer 
moet gaan om de inbreng die de overheid kan hebben in de ruimtelijke besluitvorming van anderen, de consumenten en 
bedrijven (Korthals Altes, 1998). De taak van de overheid wordt daardoor duidelijker dan lange tijd het geval was: 
schepper van condities en hoeder van het algemeen belang. 

1.2 Het project Welstand op een nieuwe leest  

 
 
In de tweede architectuurnota 'De Architectuur van de Ruimte' (1996) werd gesteld dat de regering ‘in het kader van 

de ondersteuning van het gemeentelijk architectuurbeleid de doelmatigheid van het welstandstoezicht wil bevorderen’. Dit 
project kreeg de naam 'Welstand op een nieuwe leest'. In deze paragraaf wordt eerst de start van dit project met een 
rondetafelgesprek in het Muiderslot beschreven, daarna het doel en de onderzoeksvragen voor het onderhavige 
vervolgproject en de werkwijze die daarbij is gevolgd.  

 
De rondetafel in het Muiderslot 
 
Op initiatief van de Rijksbouwmeester ging 'Welstand op een nieuwe leest' in december 1997 van start met een 

rondetafelgesprek in het Muiderslot, waarbij deskundigen en betrokken bestuurders en instanties aanwezig waren. 
Gespreksthema’s waren het maatschappelijk draagvlak voor welstand, de objectivering van welstandscriteria en de 
verhouding tussen toetsing en begeleiding. Een belangrijke conclusie uit dit gesprek was dat nieuwe vormen van 
welstandstoezicht (bijvoorbeeld met quality-teams of supervisoren) vooral ontstaan uit onvrede met de welstandstoets 
achteraf. In deze gevallen is er meer behoefte aan begeleiding en sturing tijdens het voorbereidingsproces van bouwwerken. 
Opgemerkt werd dat de koppeling van begeleiding aan toetsing de rechtszekerheid kan vergroten, maar tegelijk de 
onafhankelijkheid van het welstandstoezicht geweld aan kan doen. In december 1997 heeft de Rijksbouwmeester zijn 
conclusies naar aanleiding van dit gesprek aangeboden aan de beide bewindslieden van het Ministerie van VROM, en 
aangekondigd het vervolg van het project 'Welstand op een nieuwe leest' op het vraagstuk van de nieuwe vormen van 
welstandstoezicht te richten.  

 
Het vervolgproject 
 
In juli 1998 verleende de Rijksbouwmeester Architectuur Lokaal opdracht voor dit vervolgproject. Bovendien 

benoemde hij een gezaghebbende begeleidingscommissie met de opdracht het project inhoudelijk aan te sturen en te 
ondersteunen. De begeleidingscommissie bestond uit personen die ruime en praktische ervaring hebben met het 



welstandstoezicht en het aansturen van de architectonische kwaliteit, en de bestuurlijke en maatschappelijke context 
waarin dit plaatsvindt (zie colofon).  

Het doel van het vervolgproject was het inventariseren en analyseren van de mogelijkheden voor verbetering van de 
doelmatigheid en de inzichtelijkheid van de welstandsadvisering. Het project moest zich toespitsen op het algemene 
beleid, de gebiedsgebonden aspecten en de organisatie en het proces. In het 'Plan van Aanpak' werd gesteld dat deze 
doelstelling breed zou worden opgevat. 'Mogelijke verbeteringen worden niet alleen gezocht in aanpassing van de 
regelgeving of van de procedures, maar ook in de sfeer van deskundigheidsbevordering of stimulering van het 
architectuurklimaat. Het project is daarmee gekoppeld aan de discussie over lokaal architectuurbeleid, waarin de 
verbinding wordt gelegd tussen de dagelijkse praktijk van het bouwen en de culturele betekenis daarvan.' 

 
De vragen die in het project aan de orde moesten komen waren:  

a) Welke vormen van welstand worden, binnen de wettelijke voorschriften, op dit moment gebruikt of voorgesteld? 
b) Hoe werken deze vormen in de praktijk en hoe scoren ze op inzichtelijkheid en doelmatigheid?  
c) Is het mogelijk de kansrijke vormen te abstraheren tot (samenhangende) modellen en die zo te beschrijven dat ze 

inzichtelijk en toepasbaar zijn als instrument voor gemeentelijk beleid?     
d) Is aanpassing van de regelgeving voor nieuwe vormen van welstand noodzakelijk?  
e) Welke mogelijkheden zijn er om toetsingscriteria vooraf bekend te maken en hoe kunnen dergelijke criteria worden 

geoperationaliseerd?  
 
In het 'Plan van Aanpak' werd een pragmatische aanpak voorgesteld, bestaande uit drie stappen: het opstellen van 

een hypothetisch raamwerk voor mogelijke vormen van welstandstoezicht, het invullen daarvan met voorbeelden en 
onderzoek van zes cases, en tot slot een analyse van het materiaal, leidend tot een staalkaart van nieuwe 
welstandsvormen.  

 
Werkwijze 
 
In de zomermaanden werd gestart met een onderzoek naar de huidige situatie van het welstandstoezicht. Daartoe is 

literatuuronderzoek verricht, zijn beleidsnota's bestudeerd en zijn gesprekken gevoerd met een aantal 
praktijkdeskundigen. Het doel van dit praktijkonderzoek was om een beeld te verkrijgen van de gangbare 
welstandspraktijk en van de aanzetten voor vernieuwing die her en der voorkomen. Op basis daarvan werd een aanzet 
voor het in het 'Plan van Aanpak' genoemde raamwerk opgesteld.  

Tijdens de eerste bijeenkomst van de begeleidingscommissie op 28 augustus 1998, werden de resultaten van het 
praktijkonderzoek besproken in de vorm van de notitie 'trends en knelpunten' en de aanzet voor een raamwerk.  
Vastgesteld werd onder meer dat de vier kernpunten voor een raamwerk waren:  
- de zoektocht naar inhoudelijke verantwoording,  
- het overleg in de vroege planstadia,  
- de kwaliteit van de advisering en  
- de gebruikte procedures.  

Deze vier punten werden tijdens de volgende drie bijeenkomsten van de begeleidingscommissie, op 25 september, 4 
november en 15 december uitvoerig besproken, aan de hand van een steeds verder uitgeschreven 'synopsis'. Ook de 
voorbeelden werden nader geanalyseerd aan de hand van de vier genoemde punten. De uitwerkingen die werden 
gevonden vormden samen de in het 'Plan van Aanpak' genoemde staalkaart van nieuwe welstandsvormen.  

Een rode draad tijdens alle discussies was de op stapel staande wijziging van de Woningwet. Veel van de gevonden 
vernieuwingen zullen onder de toekomstige wet sowieso verplicht worden. Voor andere zaken is de precieze betekenis 
van het wijzigingsvoorstel nog ongewis, zoals bijvoorbeeld voor de kleine bouwactiviteiten. Het vacuüm tussen de 
bestaande en de gewijzigde wet had onder meer tot gevolg dat het onmogelijk was de uitwerkingen het karakter te geven 
van een stap-voor-stap model voor gemeenten. 

De eindrapportage 'Welstand op een nieuwe leest' is uiteindelijk het resultaat van een cyclisch proces van 
inventarisatie, analyse, ontwerp en collectieve oordeelsvorming in de deskundige en onafhankelijke 
begeleidingscommissie.  

Begripsomschrijving 

 
Welstandstoezicht wordt in dit rapport gebruikt voor de wettelijke taak van het toetsen van 

bouwvergunningaanvragen aan redelijke eisen van welstand en alles wat direct noodzakelijk is om deze taak naar 
behoren te vervullen, zoals het signaleren van stedenbouwkundige en architectonische ontwikkelingen, het formuleren en 
vaststellen van beoordelingskaders op basis waarvan bouwplannen worden beoordeeld, het geven van 
welstandsadviezen en het verzorgen van een publieke verantwoording. Welstandstoezicht is een taak van het 
gemeentebestuur. B en W geven een welstandsoordeel over een bouwplan en laten zich hierbij adviseren door een 
welstandscommissie.  

 
Ruimtelijk kwaliteitsbeleid wordt gebruikt als verzamelnaam voor het opstellen van het planologisch kader en de 

stedenbouwkundige plannen, waarbinnen de beoordelingskaders voor het welstandstoezicht worden opgesteld. Ruimtelijk 
kwaliteitsbeleid is meer een ontwerpproces dan een beoordelingsproces.   

 
Architectuurbeleid wordt gebruikt voor het beleid dat gericht is op de totstandkoming van een betekenisvolle fysieke 

omgeving. Dit heeft betrekking op alle aspecten daarvan: esthetiek, functioneren, duurzaamheid en cultuurhistorische 
betekenis. 



 
Welstand op een nieuwe leest wordt in dit rapport op twee manieren gebruikt: als naam van het project en de 

rapportage (‘Welstand op een nieuwe leest’) en als aanduiding van het ‘ontwerp’ dat leidt tot de aanbevelingen voor 
verbetering van de inzichtelijkheid en de doelmatigheid van de welstandsadvisering (welstand op een nieuwe leest).  

 

1.3 Samenvatting 
In de rapportage moesten de dynamiek van de praktijk en het cyclische karakter van het onderzoeksproces een plek 

krijgen. Dat is bereikt door de rapportage op te bouwen rond de vier genoemde kernpunten. In deze paragraaf wordt de 
samenvatting van de rapportage gegeven, waarbij ook de onderwerpen van de aanbevelingen zijn genoemd. Voor de 
volledige aanbevelingen wordt verwezen naar hoofdstuk 5.    
 

Aanleiding 
De aanleiding voor de opdracht van de Rijksbouwmeester om de  mogelijkheden voor verbetering van de 

doelmatigheid en de inzichtelijkheid van de welstandsadvisering te onderzoeken ligt in de kritiek op het functioneren van 
het welstandstoezicht. Vanuit maatschappelijk oogpunt is er forse kritiek op de opstelling van de welstandscommissies en 
het moment waarop de welstandstoets plaatsvindt. Vanuit professioneel oogpunt is er kritiek op de kwaliteit van de 
advisering en de wijze waarop het welstandsadvies tot stand komt. Deze kritiek heeft voor een deel te maken met 
verstoringen van het proces van collectieve oordeelsvorming.  

Het lokale bestuur blijft bij de kritiek veelal buiten schot, terwijl de gemeenteraad toch verantwoordelijk is voor het 
welstandsbeleid. Zelden is het welstandstoezicht onderdeel van een integraal architectuurbeleid, gedragen door de 
gemeenteraad. Ook de aansluiting tussen het ruimtelijk kwaliteitsbeleid  en het welstandstoezicht is vaak slecht. Een 
beleidsdocument waarin wordt aangegeven hoe de redelijke eisen van welstand in een bepaald gebied worden 
geïnterpreteerd, ontbreekt in veel gemeenten. Dit vergroot het risico van een vrijblijvend, willekeurig en niet-democratisch 
welstandsoordeel.  

Mede door de koppeling aan de bouwvergunning is de rechtszekerheid van de burgers de belangrijkste eis bij 
vernieuwing van het welstandstoezicht. Hierbij kunnen drie niveaus worden onderscheiden. Allereerst gaat het om het 
algemeen belang van een omgeving die voldoet aan redelijke eisen van welstand. Rechtszekerheid moet ook worden 
geboden aan opdrachtgevers die in een bepaald gebied willen investeren. En bovenal moet tenslotte de rechtszekerheid 
worden gewaarborgd van de initiatiefnemer van een bouwplan. Het welstandstoezicht moet zó functioneren dat de 
initiatiefnemer en zijn ontwerper in een vroeg stadium kunnen anticiperen op de welstandsbeoordeling en dat de 
uiteindelijke welstandstoets bij de aanvraag van de bouwvergunning geen verrassingen meer oplevert.  

 
   

De praktijk 
In het tweede hoofdstuk van de rapportage worden de resultaten van het praktijkonderzoek beschreven. Eerst wordt 

een dwarsdoorsnede gegeven van de gangbare situatie, aan de hand van zes casestudies. In verband met de 
openbaarmaking van het rapport zijn de namen van de gemeenten en de personen in de uitgave van juli 1999 gefingeerd.  

Het beeld dat uit de casestudies naar voren komt is divers en dynamisch, maar bevestigt op onderdelen ook de 
kritiek. Opvallend is dat er weinig inhoudelijke uitgangspunten op papier staan. Veel lijkt op grond van impliciete afspraken 
plaats te vinden. Er is onduidelijkheid rondom het vooroverleg, dat geen enkele juridische status heeft maar 
desalniettemin van vérstrekkende invloed is op de ontwerpprocessen. De grens tussen beoordelen en meeontwerpen 
wordt - meestal met de beste bedoelingen - herhaaldelijk overschreden. Opvallend is verder dat de samenstelling van de 
commissie vooral een zaak lijkt van de commissie zelf, terwijl de welstandscommissie toch een adviesraad van het 
gemeentebestuur is. De procedures zijn introvert; het welstandstoezicht in de zes onderzochte gemeenten is niet gericht 
op openbaarheid en publieke verantwoording. Er worden geen jaarverslagen opgesteld.  

Een algemene praktijk is dat het welstandsadvies bij de standaardaanvragen voor kleine bouwactiviteiten wordt 
opgesteld door een gemandateerde rayonarchitect of gemeenteambtenaar.   

Het aantal uiteindelijk definitief negatieve adviezen is beperkt, niet omdat de plannen vrijwel altijd voldoen aan 
redelijke eisen van welstand maar omdat na het eerste negatieve (pré)advies in overleg wordt gestreefd naar acceptabele 
oplossingen, het liefst zonder tussenkomst van B en W. In de zes onderzochte gemeenten is de betrokkenheid van het 
lokale bestuur gering. Welstandstoezicht wordt vooral ambtelijk afgehandeld. De ambtelijk secretaris van de commissie 
heeft veel invloed. In gemeenten waar het welstandstoezicht is uitbesteed aan een provinciale organisatie lijken de 
wethouders zich er nauwelijks van bewust dat zij het welstandstoezicht zelf moeten aansturen.  

 
In het tweede deel van hoofdstuk 2 worden de in de praktijk gevonden aanzetten voor vernieuwing beschreven. 

Gezocht is naar gemeenten die een wezenlijke modernisering van het welstandstoezicht nastreven en daarbij, al dan niet 
bewust, vooruitlopen op de actieve rol die zij in het voorstel tot wijziging van de Woningwet krijgen toebedeeld. In 
sommige gevallen zijn de vernieuwingen al doorgevoerd, in andere gevallen gaat het om plannen of beleid in de 
conceptfase. Deze voorbeelden leveren de ingrediënten voor verbetering van de doelmatigheid en de inzichtelijkheid van 
het welstandstoezicht: de inhoud, het vooroverleg, de advisering en de procedure.  

 
 
Welstand op een nieuwe leest 
In het derde hoofdstuk worden de in de praktijk gevonden ingrediënten samengevoegd tot één consistent model voor 

welstand op een nieuwe leest, niet bedoeld als blauwdruk voor regelgeving maar als concept voor vernieuwing. Welstand 
op een nieuwe leest is gebaseerd op:  
- het plaatsen van de welstandsbeoordeling binnen een inhoudelijk kader, 
- het inrichten van mogelijkheden voor rechtszekerheidbiedend overleg, 



- het verhogen van de kwaliteit van de advisering en  
- het scheppen van efficiënte en transparante procedures.  

De uitwerking van deze vier punten moet plaatsvinden op lokaal niveau. In het vierde hoofdstuk worden daarvoor 
suggesties gegeven, als een staalkaart waarmee een gemeente - met enige bestuurlijke daadkracht en goede ambtelijke 
ondersteuning - haar welstand op een nieuwe leest kan schoeien. 
  

Welstandsbeoordeling binnen een kader 

Om willekeur te voorkomen, rechtszekerheid te bieden en democratische controle mogelijk te maken is het 
noodzakelijk dat de gemeenteraad de inhoudelijke kaders voor het welstandstoezicht vaststelt. Doet een 
gemeenteraad dit niet dan is er geen toetsbaar welstandstoezicht mogelijk.  

Het praktijkonderzoek heeft uitgewezen dat alleen per gebied goed kan worden aangegeven wat wordt verstaan onder 
redelijke eisen van welstand en welke specifieke ‘geboden’ van toepassing zijn. Het gaat daarbij steeds om criteria die 
worden geïnterpreteerd in hun context. In welstand op een nieuwe leest wordt daarom uitgegaan van gebiedsgerichte 
beoordelingskaders, waarin de welstandscriteria voor een bepaald gebied zijn opgenomen. Deze beoordelingskaders 
worden - na de reguliere overleg- en inspraakrondes - vastgesteld door de gemeenteraad en gelden vanaf dat 
moment als bindend kader voor de welstandsbeoordeling. Een beoordelingskader geeft alle bij de ontwikkeling van 
bouwplannen betrokken partijen tijdig informatie over de manier waarop de plannen zullen worden beoordeeld. Het feit 
dat deze beoordelingskaders langs democratische weg tot stand komen geeft burgers en bedrijven de gelegenheid 
mee te spreken over de uitgangspunten voor het welstandstoezicht in een bepaald gebied. De intensiteit van het 
welstandstoezicht is op deze manier mede afhankelijk van het maatschappelijk draagvlak ervoor.    
Een beoordelingskader bestaat uit een stelsel van criteria betreffende de stedenbouwkundige en architectonische 
inpassing van een bouwwerk (of een standplaats) in een gebied dat samenhang vertoont op grond van zijn ruimtelijke 
verschijningsvorm. Voor kleine bouwwerken en karakteristieke gebouwen kunnen voor dat gebied eventueel 
objectgerichte criteria worden opgesteld. Daarnaast kunnen algemene architectonische aandachtspunten worden 
gegeven. In paragraaf 4.2 worden voorbeelden gegeven van de verschillende criteria.  

Het beoordelingskader markeert het punt waar het ruimtelijk kwaliteitsbeleid overgaat in het welstandstoezicht. Het is 
een hulpmiddel om de kwaliteitsdoelstellingen uit het (publieke) stedenbouwkundig ontwerpproces door te geven naar 
het (private) architectonisch ontwerpproces. Het spreekt voor zich dat het beoordelingskader moet worden ingebed in 
het totale ruimtelijke kwaliteitsbeleid voor het betreffende gebied. Daartoe is regelmatig overleg noodzakelijk tussen 
de welstandscommissie en de stedenbouwkundige dienst c.q. adviseur. 

 

De in het praktijkonderzoek gevonden ‘criteria’ roepen overigens de vraag op of differentiatie van bouwactiviteiten in 
verschillende Algemene Maatregelen van Bestuur, zoals wordt voorgesteld in het voorstel tot wijziging van de 
Woningwet, voor wat betreft het welstandstoezicht mogelijk en wenselijk is. Het in welstand op een nieuwe leest 
geïntroduceerde beoordelingskader biedt gelegenheid de differentiatie van bouwactiviteiten op lokaal niveau en per 
gebied in te vullen. Per gebied moet de gemeenteraad kunnen vaststellen of er intensief, terughoudend of helemaal 
geen welstandstoezicht noodzakelijk is. De criteria in het beoordelingskader zullen in het verlengde daarvan 
gedetailleerd of globaal zijn. Wordt er geen beoordelingskader opgesteld dan zijn alle bouwactiviteiten in het 

betreffende gebied welstandsvrij.  

In het geval de AMvB met vergunningsvrije bouwwerken wél van toepassing wordt verklaard op het welstandstoezicht 
dan lijkt het noodzakelijk dat voor de gemeenteraad de mogelijkheid wordt geschapen om bij uitzondering gebieden 
aan te kunnen wijzen waar intensief welstandstoezicht mogelijk is, vergelijkbaar met de gebieden die onder de 
werkingssfeer van de Monumentenwet vallen. Hierbij gaat het om gebieden die niet direct een beschermd stads- of 
dorpsgezicht vormen, maar waar het publieke domein vanuit andere oogpunten kwetsbaar is. Gedacht wordt vooral 
aan in sociaal en economisch opzicht zwakkere wijken, waar alle mogelijke instrumenten worden ingezet om 
verloedering van de leefomgeving tegen te gaan. 

 
De grenzen van de beoordelingskaders zullen niet altijd samenvallen met de bestuurlijke grenzen of 
bestemmingsplangrenzen omdat wordt uitgegaan van ruimtelijk samenhangende systemen. Grotere gemeenten 
kunnen meer gebieden binnen hun grenzen aanwijzen, kleinere gemeenten kunnen regionaal samenwerken bij het 
afbakenen van gebieden met landschappelijke samenhang. 
Het ligt voor de hand dat de welstandscommissie intensief wordt betrokken bij de voorbereiding van de 
beoordelingskaders. Ook degenen die het gemeentebestuur adviseren met betrekking tot stedenbouw en 
monumentenzorg zullen hier nauw bij betrokken zijn. De welstandscommissie dient zich uiteraard te committeren aan 
het bestuurlijk vast te stellen beoordelingskader en dit te accepteren als bindend kader voor het welstandstoezicht.  
De beoordelingskaders kunnen worden opgenomen in de in de toekomst verplichte welstandsnota.  
 
Rechtszekerheidbiedend overleg 
Een tweede belangrijke aanzet voor welstand op een nieuwe leest is het inkaderen van de mogelijkheid tot overleg in 

de vroege planstadia en het geven van een duidelijke status daaraan. In welstand op een nieuwe leest wordt voor de 
standaardaanvragen voor kleine bouwactiviteiten uitgegaan van mandatering van gemeenteambtenaren of 
rayonarchitecten, om deze aanvragen (zo mogelijk aan het loket) af te handelen.  



Bij de middelgrote en grote bouwaanvragen wordt uitgegaan van vooroverleg met een persoon die persoonlijk 
aanspreekbaar is voor het gebied dat in een beoordelingskader wordt beschreven, maar met instandhouding van de 
collectieve oordeelsvorming over het uiteindelijke welstandsadvies. Het vooroverleg moet zo functioneren dat de 
uiteindelijke welstandsbeoordeling geen verrassing meer kan zijn. Alleen dan geeft het de burger rechtszekerheid. Dit 
vooroverleg kan in principe op twee manieren worden ingericht. De eerste mogelijkheid is dat het wordt gevoerd door een 
persoon aangesteld als zelfstandig adviseur van de gemeente, maar werkend in nauw overleg met de 
welstandscommissie (supervisor, previsor of kwaliteitsteam). De tweede mogelijkheid is dat het wordt gevoerd door een 
lid van de welstandscommissie die is gemachtigd om namens de commissie het overleg te voeren maar niet zelf het 
welstandsadvies afgeeft  (in 'ORG' de 'gebiedsconsulent' genoemd (Architectuur Lokaal, 1997-2)). Voor beide vormen 
geldt dat de rechtszekerheid van de initiatiefnemer vereist dat het vooroverleg op het juiste niveau en met de juiste 
informatie verloopt en dat wat besproken wordt ook wordt genotuleerd en gerapporteerd aan de welstandscommissie. 
Controversiële kwesties kunnen leiden tot plenair vooroverleg met de initiatiefnemer. Wanneer uiteindelijk de 
bouwvergunning wordt aangevraagd vindt de definitieve welstandsbeoordeling door de plenaire commissie plaats.  

Tijdens het vooroverleg moeten de verantwoordelijkheden duidelijk zijn: het ontwerp is een zaak van de 
initiatiefnemer en de beoordeling is een zaak van de commissie.  
 

Kwaliteit van de advisering 
De derde aanzet voor welstand op een nieuwe leest betreft de advisering zelf. In welstand op een nieuwe leest krijgt 

de welstandscommissie een op maat gesneden opdrachtomschrijving mee, is de samenstelling van de commissie 
afgestemd op de aard van de opdracht en worden duidelijke afspraken gemaakt over het profiel van de leden van de 
welstandscommissie. Het spreekt voor zich dat de gemeenteraad hierbij sturend moet optreden, wat in de huidige praktijk 
overigens maar weinig lijkt te gebeuren.  

De opdracht aan de welstandscommissie kan worden beperkt tot het toetsen van bouwvergunningaanvragen aan 
redelijke eisen van welstand en alles wat direct noodzakelijk is om deze taak naar behoren te vervullen, zoals het 
signaleren van stedenbouwkundige en architectonische ontwikkelingen, betrokkenheid bij de voorbereiding van de 
beoordelingskaders op basis waarvan bouwplannen worden beoordeeld en het verzorgen van een publieke 
verantwoording over de welstandsadviezen. In een profielschets voor de welstandsleden kunnen de wettelijke eisen van 
onafhankelijkheid en deskundigheid worden uitgewerkt. Het vastleggen van een maximale zittingstermijn bevordert de 
onafhankelijkheid en moet voorkomen dat het welstandswerk een ‘levenstaak’ wordt. De voorzitter van de 
welstandscommissie moet expliciet verantwoordelijk worden gesteld voor het functioneren van de commissie en de 
kwaliteit van de advisering.  

Bij dit alles moet rekening worden gehouden met het feit dat de rol van de architect als toetser van een bouwplan is een 
andere dan als ontwerper van een bouwplan. Het beoordelen van de publieke aspecten van bouwplannen is een 
specifieke deskundigheid. Opvallend is dat gerichte kennisoverdracht op dit gebied nauwelijks plaatsvindt. In welstand op 
een nieuwe leest wordt deze deskundigheid bij architecten gericht bevorderd, door informatie aan en instructie van 
(potentiële) welstandsleden.          

 



Efficiënte en transparante procedures 
De vierde aanzet voor welstand op een nieuwe leest ligt in het stroomlijnen van de procedures. De stelregel bij het 
vaststellen van de procedures luidt: hoe meer men vooraf overdenkt en zonodig vastlegt, hoe minder men ter plekke 
moet ‘improviseren’ en hoe duidelijker de situatie voor de initiatiefnemer is. Met name voor de kleine bouwactiviteiten 
betekent dit dat zoveel mogelijk loketafhandeling mogelijk wordt gemaakt. 
De procedure moet worden vastgelegd om willekeur en inefficiënt gedrag te voorkomen. De gemeente is wettelijk 
verplicht om in de bouwverordening vast te leggen hoe het advies tot stand komt. Daarnaast kan een huishoudelijk 
reglement worden gemaakt. Informatie over de procedures aan initiatiefnemers en andere betrokkenen is van belang. 
Openbaarheid en een publieke verantwoording vergroten het maatschappelijk draagvlak voor het welstandstoezicht. 
Jaarverslagen, openbare vergaderingen en makkelijk te achterhalen beoordelingskaders en welstandsadviezen 
dragen daaraan bij. In de toekomst biedt het Internet mogelijkheden om informatie over het welstandstoezicht te 
verspreiden.   
Bij het uitwerken van de procedure moet aandacht worden besteed aan een regeling voor second opinion en 

klachten. Tegen het welstandsadvies zelf is geen bezwaar mogelijk. Een initiatiefnemer kan pas bezwaar aantekenen na 
de weigering van een bouwvergunning. De beroepsprocedure verloopt dan volgens de Algemene wet bestuursrecht. Dit is 
een formele en juridisch getinte procedure. Een groot nadeel is dat er formeel pas gebruik van kan worden gemaakt bij 
een definitieve afwijzing, dus pas wanneer er een ver uitgewerkt plan ligt. Het voorstel tot wijziging van de Woningwet 
voorkomt dit bezwaar door de introductie van de gefaseerde vergunningverlening. Dit maakt het mogelijk om in een 
vroeger planstadium op basis van voorlopige schetsen, een appellabel besluit van B en W te vragen over de 
bestemmingsplan- en welstandsaspecten van een bouwplan. 

Een ander nadeel is dat alleen de zorgvuldigheid van de procedure en niet de inhoudelijke kwaliteit van het 
welstandsadvies wordt getoetst door de beroepsinstantie. De BNA en de Federatie Welstandstoezicht hebben ideeën c.q. 
regelingen voor second opinion en klachten. Het is wenselijk dat deze initiatieven in de toekomst worden gecombineerd 
tot één, ook voor burgers duidelijke en toegankelijke regeling.  

 
 
Aanbevelingen 

 
In hoofdstuk 5 worden de conclusies geformuleerd in de vorm van antwoorden op de onderzoeksvragen. Vervolgens 

worden 15 aanbevelingen gegeven. Het rapport kent verder nog twee bijlagen, de eerste behandelt de wettelijke regeling 
van het welstandstoezicht en de tweede bijlage gaat in op de activiteiten van en de aansluiting bij de Federatie 
Welstandstoezicht en de provinciale welstandsorganisaties.  

 
De aanbevelingen zijn gericht op:  
 

1. De positiebepaling van het lokale bestuur en de welstandscommissie. De gemeenteraad stelt de beoordelingskaders 
vast, B en W nemen een besluit over een bouwvergunningaanvraag, waarbij het advies van de welstandscommissie 
één van de elementen is. De welstandscommissie houdt zich aan door de gemeenteraad vastgestelde 
beoordelingskaders, en onthoudt zich van ontwerpactiviteiten ter correctie van plannen.    

2. De relatie tussen het welstandstoezicht, het ruimtelijk kwaliteitsbeleid en het architectuurbeleid. Welstandstoezicht 
moet worden ingebed in het lokale ruimtelijk kwaliteitsbeleid en het architectuurbeleid. 

3. Het vergroten van de lokale bestuurlijke betrokkenheid bij het welstandstoezicht en het benadrukken van de 
verantwoordelijkheid van de gemeenteraad voor het welstandsbeleid. Het opstellen van een model-welstandsnota ter 
ondersteuning van gemeenten.  

4. Het opzetten van een stimuleringsprogramma voor lokale bestuurders, ambtenaren en welstandsleden, waarin 
instrumenten en voorbeelden worden aangereikt om de omslag van de oude naar de nieuwe leest te maken.  

5. Het differentiëren van het welstandstoezicht naar gebieden die evidente samenhang vertonen op grond van 
cultuurhistorische kwaliteiten, stedenbouwkundige of landschappelijke samenhang of bijzondere bestemmingen of 
ontwikkelingen.  

6. Het vastleggen van de inhoudelijke verantwoording van het welstandstoezicht in gebiedsgerichte beoordelingskaders 
die worden opgenomen in een lokale welstandsnota. Zonder vastgestelde beoordelingskaders kan er geen toetsbaar 
welstandstoezicht plaatsvinden. 

7. Het decentraliseren van de differentiatie van bouwactiviteiten voor wat betreft het welstandstoezicht, door dit te 
regelen in de gebiedsgerichte beoordelingskaders.  

8. Het onderzoeken of het mogelijk is om de gemeenteraad de bevoegdheid te geven om bij uitzondering gebieden aan 
te wijzen waar intensief welstandstoezicht mogelijk is, vergelijkbaar met de gebieden die onder de werkingssfeer van 
de Monumentenwet vallen. 

9. Het aansluiten van het beoordelingskader op het ruimtelijk kwaliteitsbeleid voor het gebied door de 
stedenbouwkundige kwaliteitsdoelstellingen in te brengen in het beoordelingskader en de welstandscommissie bij de 
stedenbouwkundige planvorming om commentaar te vragen.  

10. Het mandateren van ambtenaren of rayonarchitecten om bij  standaardaanvragen voor kleine bouwactiviteiten het 
welstandsadvies op te stellen, binnen het vastgestelde beoordelingskader. Hierbij wordt gestreefd naar 
maximalisering van de directe loketafhandeling.  

11. Het mogelijk maken van vooroverleg bij de middelgrote en grote bouwactiviteiten, met een persoon die 
aanspreekbaar is voor het gebied dat in een beoordelingskader wordt beschreven, maar met instandhouding van de 
collectieve oordeelsvorming over het uiteindelijke welstandsadvies. 

12. Het opnemen van de samenstelling en de werkwijze van de welstandscommissie als onderdeel van het 
welstandsbeleid. 



13. Het benoemen van het beoordelen van de publieke aspecten van bouwplannen als specifieke deskundigheid en deze 
deskundigheid bij architecten te bevorderen door informatie aan en instructie van (potentiële) welstandsleden. 

14. Het onderzoeken van de mogelijkheden het Internet biedt om informatie, kennis en ervaringen met betrekking tot het 
welstandstoezicht uit te wisselen. 

15. Het onderzoeken of het mogelijk is een centraal en onafhankelijk orgaan in te stellen voor second opinion en klachten. 



2. De oude en de nieuwe leest  
 
 
Hoe functioneert het welstandstoezicht in de praktijk? Om die vraag te kunnen beantwoorden is literatuuronderzoek 

verricht, zijn beleidsnota's bestudeerd en zijn gesprekken gevoerd met praktijkdeskundigen. Het doel van dit 
praktijkonderzoek was om een beeld te verkrijgen van de gangbare welstandspraktijk en van de aanzetten voor 
vernieuwing die her en der voorkomen. In de eerste paragraaf wordt een dwarsdoorsnede van het welstandstoezicht in 
Nederland gemaakt aan de hand van zes casestudies. Vervolgens wordt een aantal aanzetten voor vernieuwing 
beschreven. Die aanzetten werden vooral gevonden bij gemeenten die, al dan niet bewust, vooruitlopen op de actieve rol 
die zij in het voorstel tot wijziging van de Woningwet krijgen toebedeeld.   

 
 

2.1  Dwarsdoorsnede van de gangbare praktijk 

 
 

In deze paragraaf wordt het gangbare welstandstoezicht beschreven aan de hand van zes voorbeelden, geselecteerd 
naar karakter, grootte en spreiding. Daarnaast is rekening gehouden met het al dan niet aangesloten zijn bij een 
provinciale welstandsorganisatie en de Federatie Welstandstoezicht (zie ook bijlage 2).  Gezien het beperkte aantal in dit 
onderzoek betrokken gemeenten kan niet worden gesproken van een representatief beeld, wel geeft het een bruikbaar 
inzicht in de gemeentelijke gang van zaken. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van uiteenlopende beleidsnota’s en zijn 
verschillende betrokkenen geïnterviewd. Als aanspreekpunt zijn daarbij allereerst de gemeenten zelf genomen, omdat de 
welstandscommissie zoals gezegd een adviesorgaan van het gemeentebestuur is. Een voorgenomen enquête onder de 
voorzitters van de betreffende BNA-kringen stuitte op een weigering tot medewerking door de Bond van Nederlandse 
Architekten omdat 'Welstand op een nieuwe leest' niet zou voldoen aan door de BNA gestelde voorwaarde dat kenbare en 
te objectiveren welstandscriteria een duidelijke plaats krijgen in het onderzoek. 

Deze paragraaf geeft een beeld van 'welstand op een oude leest'. Daarbij moet de lezer in gedachten houden dat dit 
vanuit de gemeenten zelf vaak niet zo wordt ervaren. Op lokaal niveau kan de introductie van een dakkapellennotitie 
vernieuwend zijn, terwijl dit op nationaal niveau al tot de gangbare praktijk behoort.  

 
De geïnterviewde personen bleken bereid openhartig aan het onderzoek mee te werken. Ten tijde van het afnemen 
van de interviews was echter nog niet bekend dat delen daarvan zouden worden opgenomen in deze publicatie. In het 
belang van het onderzoek zijn de namen van de gemeenten en de personen in deze paragraaf dan ook 
geanonimiseerd. 
   
 
Gemeente 1, 9.800 inwoners en 10.000 ha  
 
Deze in Noord-Nederland gelegen gemeente bestaat uit zes dorpen en vier buurtschappen. De gemeente heeft haar 

welstandstoezicht uitbesteed aan de provinciale instelling voor welstands- en monumentenzorg. Ze is daar, aldus het 
hoofd van de afdeling VROM, toe overgegaan omwille van een deskundige en onafhankelijke advisering. De afspraak is 
dat B en W de welstandsadviezen onverkort overnemen. In 1997 werden er 268 bouwvergunningen aangevraagd, 
waarvan er 217 op welstandseisen dienden te worden getoetst. Eén vergunning werd geweigerd wegens het niet voldoen 
aan redelijke eisen van welstand. 

 
Volgens het hoofd van de afdeling VROM wordt het welstandstoezicht niet geheel en al aan de provinciale 

welstandsorganisatie overgelaten; de gemeente heeft haar ideeën over bijvoorbeeld gebieden waar een strengere 
toetsing dient te gelden, aan de provinciale organisatie kenbaar gemaakt. Mondelinge afspraken vormen daarbij de basis. 
Er staat niets op papier en er zijn geen beleidsnota's die als uitgangspunt voor de advisering dienen.  

Er is geen specifieke aandacht voor kleine bouwactiviteiten. Als het aangevraagde bouwwerk past binnen het 
bestemmingsplan en niet te prominent in beeld komt wordt het positief beoordeeld. Voor schuurtjes geldt een donkere 
kleur als voorschrift en dakkapellen moeten ondergeschikt zijn aan het dakvlak. Ook hierover staat niets op papier.  

Bestemmingsplannen worden door de gemeente vervaardigd, maar in een vroegtijdig stadium is er overleg met de 
provinciale welstandsorganisatie. Het hoofd van de afdeling VROM: 'We vragen opmerkingen, waarbij soms op 
hoofdlijnen een plan van aanpak voor de beeldkwaliteitachtige aspecten van het bestemmingsplan wordt geformuleerd.' 
Die aspecten, aangaande bijvoorbeeld materiaalkeuze, nokrichtingen en kleurstelling, worden dan in het 
bestemmingsplan opgenomen. Er worden geen specifieke beeldkwaliteitplannen gemaakt. 

Momenteel heeft de gemeente plannen voor een uitbreiding, die de gemeente als 'nieuwe buitenplaats' wil 
vormgeven met hoogwaardige architectuur en inrichting. Er zijn nog geen beleidsafspraken over gemaakt. De gemeente 
wil er met de provinciale welstandsorganisatie van gedachten over wisselen, maar ervaart daarbij een neiging tot het 
behoudende bij de welstandsorganisatie. 

 
Vooroverleg met betrekking tot het welstandsadvies is gratis. Het kan zowel schriftelijk als mondeling worden 

verkregen en leidt tot een voorlopig advies waar geen status aan kan worden ontleend. Het hoofd van de afdeling VROM: 
'Wij willen graag dat onze gebouwen de nodige kwaliteit hebben, maar hebben ook wel begrip voor de situatie van de 
indiener. Zo nodig bedenken we met z'n allen alternatieven, doen suggesties in de trant van "denk daar eens aan, is dat 



geen oplossing".' Tijdens het vooroverleg worden 'tips voor een stukje beeldvorming' verstrekt en is er bereidheid 'middels 
een handschets wat dingen aan te geven, al kan het ook anders'. Ook wordt wel een aanvullende bewerking in de 
bouwvergunning opgenomen die in rood op de tekening wordt aangegeven.  

 
In deze gemeente worden eens in de 14 dagen alle binnengekomen plannen met de rayonarchitect van de 

provinciale welstandsorganisatie op hoofdlijnen doorgesproken, waarna de bouwaanvragen die voldoen aan redelijke 
eisen van welstand meteen worden 'afgestempeld'. Richtinggevend zijn daarbij de situering en het bestemmingsplan. 55% 
van de aanvragen wordt ter plekke afgehandeld. De overgebleven plannen neemt de rayonarchitect mee, om daarover 
binnen de welstandsorganisatie andere deskundigen te raadplegen of ze in de commissie te brengen. Monumenten 
worden door de monumentencommissie van de provinciale welstandsorganisatie op hoofdvorm en detaillering getoetst. 

Wordt over een bouwaanvraag negatief geadviseerd, dan wordt dat aan de ontwerper toegelicht door de 
rayonarchitect. 'In negen van de tien gevallen komen we er dan wel uit en voldoet het plan bij een volgende toetsing wel 
aan redelijke eisen van welstand. Zo wordt 99% van de knelpunten, buiten B en W om, opgelost.'  

Een definitief negatief advies wordt als problematisch gezien, vandaar dat er doorgaans 'in goed overleg' 
overeenstemming wordt bereikt. Een melding is in de afgelopen jaren nog nooit geweigerd, een aanvraag voor een 
vergunningsplichtig bouwwerk een enkele keer. Vaak volgt dan het advies een deskundig ontwerper aan te trekken en 
heeft de gemeente 'wel een lijst van mensen die in ons gebied opereren'.  

Het repressieve toezicht blijkt wel eens lastig te zijn, maar door 'een paar keer de teugels aan te trekken' keert zich 
dat doorgaans weer ten goede. De uitvoering van het repressieve toezicht ligt bij de gemeente en niet bij de provinciale 
welstandsorganisatie. 

 
Een architect, gevestigd in één van de dorpen van de gemeente, kan zich 'best vinden' in het welstandtoezicht. 'Er is 

redelijk met die mensen te praten. Wij komen er eigenlijk altijd wel uit en dat is wel belangrijk'.  
De wethouder Ruimtelijke Ordening heeft geen uitgesproken mening over de gang van zaken bij het 

welstandstoezicht. 'Ik bemoei me er in het geheel niet mee. Ik hoor geen klachten, dus dan ga ik er van uit dat 't goed 
gaat. Ik zie alleen het resultaat. Als welstand daarmee instemt, stem ik er ook mee in.' 

 

 
Gemeente 2, 11.000 inwoners en 2.400 ha 
 
Twee aan elkaar grenzende Hollandse gemeenten hebben al jaren samen een Technische Dienst en een afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht. Uit praktische en financiële overwegingen hebben ze ook samen een welstandscommissie. De 
gemeenten houden het welstandstoezicht in eigen hand omdat men zo, volgens de secretaris van de 
welstandscommissie, het voordeel heeft van kortere overlegstructuren en de bouwaanvragen binnen de gemeenten 
kunnen worden afgewikkeld. Bovendien kan men direct op de dagelijkse praktijk in de gemeenten inspelen. De 
welstandscommissie is aangesloten bij de Federatie Welstandstoezicht 'om voeling te houden met de landelijke trends en 
ontwikkelingen op dit gebied'.  

De welstandscommissie behandelt per jaar voor de ene gemeente gemiddeld 80 bouwvergunningaanvragen en voor 
de andere gemiddeld 120. Het aantal aanvragen dat een negatief welstandsadvies krijgt is gering.  

 
Als uitgangspunten voor het welstandstoezicht gelden (geactualiseerde) bestemmingsplannen, waarbij er naar wordt 

gestreefd steeds meer vast te leggen ten aanzien van welstand en beeldkwaliteit. De criteria voor de welstandstoets zijn 
overgenomen uit de Model Bouwverordening. Bovendien heeft de welstandscommissie een dakkapellennotitie en een 
prefab-betonnotitie opgesteld 'op basis van ervaringen en voorbeelden uit de voorgaande jaren'. Sindsdien kunnen de 
aanvragen over dakkapellen en betonnen bouwwerken veel eenduidiger en met veel minder problemen worden 
afgehandeld. Welstandsnotities voor de kleine bouwactiviteiten zijn volgens de secretaris bovendien nuttig omdat 
ongeveer 80% van de aanvragen om kleine bouwactiviteiten gaat. 'Voor een nieuwbouwwijk krijgen we één bouwaanvraag 
binnen voor 38 woningen, maar vervolgens 38 aanvragen voor schuttingen en schuurtjes'. In de beeldkwaliteitplannen die 
voor nieuwbouwwijken worden opgesteld door de stedenbouwkundige wordt dan ook veel aandacht besteed aan het 
reguleren van de welstand van de kleine bouwactiviteiten. De welstandscommissie heeft de mogelijkheid tot overleg 
tijdens het opstellen van beeldkwaliteitplannen en bestemmingsplannen. 

Enkele jaren geleden heeft een van de twee gemeenten in overleg met de welstandscommissie richtlijnen voor 
verbouwingen aan monumentale panden gemaakt, gekoppeld aan subsidies. Tevens is gepoogd een 
monumentencommissie op te richten die, ter aanvulling op het ene rijksmonument, een lijst met gemeentelijke 
monumenten heeft opgesteld. Na dit alles bleken de subsidies niet meer beschikbaar. De monumentencommissie komt 
daarom niet meer bij elkaar en voor de welstandscommissie is het onbegonnen werk om zonder juridische en financiële 
middelen, eisen te stellen bij verbouwingen aan monumentale panden. In de andere gemeente wordt momenteel in 
samenwerking met de welstandscommissie een poging gedaan een monumentenverordening en -commissie op te zetten.  

 
Vooroverleg is in de twee gemeenten mogelijk aan de hand van een principeaanvraag. Bij zo’n principeaanvraag 

wordt het bouwplan getoetst aan het planologisch kader en aan redelijke eisen van welstand. Aan de principeaanvraag 
kan geen status worden ontleend, het welstandsadvies op een principeaanvraag heeft geen rechtsgevolgen. Het moet, 
volgens de secretaris van de welstandscommissie, meer worden gezien als 'een service van de commissie' om de 
welstandstoets bij de definitieve vergunningaanvraag soepeler te laten verlopen. De commissie geeft overigens geen tips 
met betrekking tot de eventueel gewenste aanpassing van een plan. 

 



De gemeenten hebben geen regels vastgelegd met betrekking tot de werkwijze en de samenstelling van de 
commissie, volgens de secretaris omdat men het niet zinvol acht allerlei eisen vast te leggen. Kandidaten voor de 
commissie worden in de regio gezocht. Vereisten zijn affiniteit met en enig verstand van bouwen en welstand. Er zijn niet 
heel veel personen die hiervoor in aanmerking komen. De huidige leden, destijds voorgesteld door de vorige leden, zijn 
een directeur van een calculatiebureau voor de bouw uit de ene gemeente, een inwoner van de andere gemeente die bij 
een advies- en ingenieursbureau werkt en een architect uit een nabijgelegen grotere gemeente die kan adviseren zonder 
direct bij één van de dorpen betrokken te zijn. De voorzittersrol wisselt. De secretaris van de welstandscommissie heeft 
als ambtenaar van Bouw- en Woningtoezicht geen stemrecht.  

Het architectlid betreurt het dat er geen vakgenoten in de commissie zitten, maar voegt daar wel aan toe dat de 
huidige samenstelling van de commissie 'erg werkbaar' is. De andere twee leden vindt hij 'esthetisch zeer geschoold' en 
zijn bekend met de locaties. Bovendien is de specifieke inbreng van een kostendeskundige nuttig. Het architectlid is van 
mening dat een grotere commissie niet werkbaar is. 'Dan moeten teveel mensen een oordeel over een plan geven'. Nu 
komt het slechts in een paar procent van de gevallen voor dat de commissie niet tot een unaniem advies kan komen.   

De welstandscommissie belegt één- of tweemaal per jaar zelf een 'functioneringsgesprek' met de wethouders van de 
beide gemeenten. Tijdens die gesprekken blijkt dat de wethouders tevreden zijn over de gang van zaken. De colleges van 
B en W volgen de welstandsadviezen dan ook vrijwel altijd op.  

 
De welstandscommissie vergadert eens in de twee weken. De vergaderingen zijn in principe openbaar, waarmee 

wordt bedoeld dat architect en opdrachtgever kunnen worden uitgenodigd wanneer men dat wenselijk acht. Voor het 
publiek zijn de vergaderingen niet toegankelijk. De commissie streeft er volgens het architectlid naar, de adviezen 'zo 
gewoon mogelijk, zonder moeilijke woorden' op te stellen. Een jaarverslag wordt niet gemaakt omdat dat relatief veel werk 
is en bovendien erg kostbaar. Wel wordt erover gedacht binnenkort een tweejaarlijkse architectuurprijs in het leven te 
roepen. 

 
 

Gemeente 3, 12.000 inwoners en 3.700 ha 
 
Ten zuiden van de grote rivieren ligt een gemeente die bij de gemeentelijke herinrichting van 1992 is ontstaan en 

bestaat uit drie komdorpen. Deze gemeente laat het welstandstoezicht uitvoeren door de provinciale welstandsorganisatie 
en heeft daarvoor gekozen omwille van de onafhankelijkheid. Daarnaast beschikt deze kleine gemeente over 
onvoldoende financiële middelen om het welstandstoezicht zelf uit te voeren. Bovendien levert uitbesteding, aldus de 
senior beleidsmedewerker Bouw- en Woningtoezicht, 'minder sores' op. Jaarlijks krijgt de gemeente 350 tot 400 
aanvragen voor vergunningsplichtige bouwwerken en 50 tot 100 voor meldingsplichtige bouwwerken. 

 
De gemeente heeft geen welstandsbeleid of toetsingscriteria op papier staan. De beleidslijn van de provinciale 

welstandsorganisatie wordt gevolgd. De beleidsmedewerker Bouw- en Woningtoezicht: 'Er zijn ooit richtlijnen aangegeven 
door de welstandscommissie. Daar conformeren we ons aan en dat gaat prima.' Overwogen wordt om bij nieuwe 
bestemmingsplannen ook beeldkwaliteitplannen op te stellen.  

 
Er is in de gemeente alle ruimte voor vooroverleg. Voor de indiening van een bouwaanvraag wordt in principe altijd 

eerst een schetsontwerp gevraagd, dat getoetst kan worden aan het bestemmingsplan en aan de eisen van welstand. Pas 
daarna gaat de reguliere, aan termijnen gebonden procedure in en wordt er een bouwaanvraag overlegd. Aan het 
vooroverleg zijn geen kosten verbonden. Door de gang van zaken zijn er nooit problemen met de termijnen. 

De kleine bouwactiviteiten worden niet als een probleem ervaren. 'Carports, dakkapellen en dergelijke zijn op de 
aanvraag vaak groter en hoger dan gewenst, maar wij verwijzen dan gewoon naar de richtlijnen.' Voor de 
meldingsplichtige bouwwerken is de beleidsmedewerker Bouw- en Woningtoezicht door de gemeenteraad gemandateerd 
om de aanvragen van een advies te voorzien. In enkele gevallen treedt hij in contact met (de rayonarchitect van) de 
provinciale welstandsorganisatie. 'Bij gekke dingen laat ik me in de rug dekken.' 

Een aanvraag aangaande een bouwwerk met de status van monument wordt in principe aan eenzelfde toetsing 
onderworpen en door dezelfde commissie of rayonarchitect beoordeeld als de andere plannen. Desgevraagd adviseert de 
provinciale welstandsorganisatie wel op het gebied van gemeentelijk monumentenbeleid. 

 
De aanvragen voor de vergunningsplichtige bouwwerken worden eens in de twee weken door de rayonarchitect van 

de provinciale welstandsorganisatie in ogenschouw genomen. Zo'n 90% verwerkt de rayonarchitect te plekke, het 
resterende deel wordt in de welstandscommissie besproken. Er worden vier verschillende typen welstandsoordeel 
onderscheiden: 'akkoord', 'voldoet niet', 'voldoet mits' (een bouwvergunning wordt verstrekt met de kanttekening dat aan 
nader omschreven voorwaarden moet worden voldaan) en 'voldoet in principe' (bouwvergunning wordt niet meteen 
verstrekt; de gemeenteambtenaar, rayonarchitect of welstandscommissie wil het plan na wijziging opnieuw zien voor een 
definitief akkoord). Of deze typering op papier staat weet de beleidsmedewerker niet, ‘maar hij zit in ieder geval wel in mijn 
hoofd’.  

Definitieve afwijzingen kent de gemeente nauwelijks. 'Bij zeker 50% van de aanvragen zijn er op- of aanmerkingen. 
De aanvrager krijgt daarvan schriftelijk bericht. Eventueel wordt op een kopie van de bouwtekening een schets met 
suggesties voor wijzigingen bijgevoegd. Bij ingrijpende wijzigingen ontvangt de aanvrager een uitnodiging voor overleg. 
Het plan wordt met de betrokkene besproken door de rayonarchitect en/of de gemeenteambtenaar, die in de gemeente 
vrij nauw bij het welstandstoezicht is betrokken, zo nodig ook de zittingen van de commissie bijwoont en daar een plan 
eventueel toelicht. Ontstaat er bij de gemeenteambtenaar of bij de rayonarchitect het idee dat de procedure niet tot een 
goed einde komt vanwege gebrek aan ontwerpkwaliteit, dan laat de beleidsmedewerker Bouw- en Woningtoezicht 



telefonisch weten dat een deskundige moet worden gezocht. ‘Dat kan ook een bouwkundig tekenaar zijn. Je kunt een 
aanvrager niet verplichten een architect in de arm te nemen. Tips geven we niet. We houden ons op de vlakte, noemen 
geen namen. In 99% van de gevallen komen we er dan wel uit. Blijft de aanvrager halsstarrig, dan is dat een 
weigeringsgrond. Maar eigenlijk komt dat nooit voor.'  

De taak van het repressieve oordeel ligt bij de gemeente. Er gebeurt weinig aan. 'Loopt het uit de hand, dan wordt 
bezien of ingrepen eventueel kunnen worden gelegaliseerd. Zo niet, dan wordt een aanpassing aan de 
welstandscommissie voorgelegd.'  

 
De politieke betrokkenheid bij het welstandstoezicht is volgens de beleidsmedewerker niet groot. 'Het 

gemeentebestuur is ervan doordrongen dat het een wettelijke taak is. De politiek wil graag links en rechts aan de regeltjes 
voorbij. Ik heb hoog kunnen houden dat dat bij welstandstoezicht in ieder geval niet mogelijk is. Daarin ben ik door de 
provinciale welstandsorganisatie zeker gesteund. Over het algemeen kan ik me goed vinden in het beleid van de 
instelling.' 

De wethouder Ruimtelijke Ordening van deze gemeente is over het algemeen tevreden met het welstandstoezicht 
van de provinciale welstandsorganisatie. ‘Zeker voor een kleine gemeente als dit is die dienstverlening heel plezierig.’ In 
tweede instantie vindt de wethouder de provinciale welstandsorganisatie vaak ‘een beetje wispelturig en betuttelend. De 
eerste tekening keuren ze af, de tweede en de derde ook en de vierde tekening wordt wel goedgekeurd, terwijl die bijna 
hetzelfde is als het eerste ontwerp. Dat houd je, wanneer er weer andere commissieleden zitting hebben. En natuurlijk is 
de toetsing gerelateerd aan de grote lijnen die voor de provincie zijn uitgezet.’ Dat de gemeente daar zelf direct invloed op 
kan uitoefenen, slaat bij de wethouder niet meteen aan. ‘Voor zover mij bekend zijn er geen specifieke zaken met de 
instelling besproken. Er is heel weinig directe discussie, eerder een soort van ambtelijke afstemming over en weer. Bij 
nieuwe wijken is het mogelijk een beleidslijn aan te geven waarop moet worden getoetst, maar in de oude kernen is het 
toch een kwestie van inpassen en daarover kunnen de meningen verschillen. Bovendien zijn de eisen die tegenwoordig 
aan het woongenot worden gesteld anders dan dertig jaar geleden en ook daar moet je je aan aanpassen.’ 

Een architect in deze gemeente heeft zelf weinig problemen met de welstandstoetsing in de gemeente. Zijns inziens 
zou echter zeker het repressieve oordeel wel wat strenger mogen. ‘Gedane zaken nemen meestal geen keer. De 
bevolking wil hier het liefst boerderijtjes, dus verschijnen er te pas en te onpas van die kleine ruitjes en grote 
dakoverstekken. Daarnaast is de markt overladen met kant-en-klare schuurtjes en schuttingen. Veel van die zaken 
worden nauwelijks getoetst. Bovendien zou er meer toezicht moeten zijn op naleving van de bouwvergunning.’ 



Gemeente 4, 33.000 inwoners en 3.200 ha 
 
Deze Oost-Nederlandse gemeente heeft een eigen welstandscommissie omdat dat wordt ervaren als functioneel en 

slagvaardig. Bovendien is er een financiële reden: de provinciale welstandsorganisatie brengt per te behandelen bouwplan 
een bedrag in rekening dat gerelateerd is aan de bouwkosten. Voor de gemeente bleek het goedkoper om zelf het 
welstandstoezicht te verzorgen. De welstandscommissie is, eveneens vanwege de kosten, niet aangesloten bij de 
Federatie Welstandstoezicht. De commissie wil wel graag lid worden om op de hoogte te blijven van regelgeving en 
trends. B en W zijn van deze wens in kennis gesteld. Per jaar brengt de welstandscommissie zo’n 600 adviezen uit om 
ongeveer 350 vergunnings- en meldingsplichtige plannen aan redelijke eisen van welstand te laten voldoen. Er zijn 
jaarlijks zo’n 15 plannen waarvoor als gevolg van een negatief welstandsadvies definitief geen vergunning wordt 
afgegeven. 

 
De welstandscommissie hanteert voor intern gebruik een lijst met bouwwerktyperingen en criteria, die niet is 

vastgesteld door de gemeenteraad. Een nota welstandsbeleid is in voorbereiding. Daarin zullen aandachtspunten voor het 
welstandstoezicht worden vermeld en verantwoord, uitgekristalliseerd naar gebieden waarin hoge of juist minder strenge 
eisen worden gesteld. Overwogen wordt om criteria op te nemen voor bepaalde bouwwerken, waarmee 'aan het loket' kan 
worden getoetst. De nota wordt opgesteld door een juridisch medewerker van de dienst Bouwen en Wonen. De 
welstandscommissie ijvert voor meer overleg tussen de stedenbouwkundige dienst, de welstandscommissie en 
monumentenzorg en een zorgvuldiger voorbespreking over het bestemmingsplan, zodat bijvoorbeeld niet-passende 
bouwvolumes voorkomen kunnen worden.   

Ruim 60% van alle aanvragen betreft de kleine bouwactiviteiten. Er is een begin gemaakt om deze aanvragen sneller 
en eenduidiger te beoordelen door een dakkapellenbeleid uit te werken in de vorm van richtlijnen. Het is altijd nog mogelijk 
een afwijkend plan in te dienen en dat aan redelijke eisen van welstand te laten toetsen. Er is specifieke aandacht voor 
bouwwerken van betonplaten, die in deze omgeving volgens de secretaris van de welstandscommissie ‘echt uit den boze 
zijn’. De gemeente hanteert volgens hem overigens een vrij tolerant welstandsregime. Bijvoorbeeld de tuinschuurtjes 
zoals die bij de bouwmarkten verkrijgbaar zijn, vindt de secretaris vrijwel altijd (mits niet al te opvallend geschilderd) aan 
redelijke eisen van welstand voldoen.  

 
Architecten kunnen in deze gemeente verzoeken om een ‘zienswijze in het kader van het vooroverleg’. Daarbij geeft 

de commissie aan hoe een plan op dat moment beoordeeld zou worden. Dit preadvies komt op dezelfde wijze tot stand 
als bij vergunningaanvragen en wordt ook schriftelijk uitgebracht. Er kan echter geen bezwaar tegen worden aangetekend 
en het heeft geen rechtsgevolgen. De leges voor de bouwvergunning zijn inclusief de ‘zienswijze in het kader van het 
vooroverleg’ en inclusief de welstandsbeoordeling.  

Volgens de secretaris zou de wethouder het vooroverleg graag uitgebreid zien. Er zou veel minder getoetst, maar 
veel meer overlegd en veel concreter en gedetailleerder geadviseerd moeten worden, zodat het allemaal wat soepeler 
verloopt. Nu lijkt het alsof een plan de ene keer wordt goedgekeurd en de andere keer niet. De secretaris zou graag ‘een 
klantgerichter advies’ geven. ‘Soms komen er bij het vooroverleg zelfs plannen binnen op de achterkant van een 
suikerzakje of een envelop. Die worden ook gewoon beoordeeld en daarbij worden regelmatig zeer concrete adviezen 
gegeven’.   

 
De welstandscommissie bestaat uit drie architectleden. De verordening op het functioneren van de 

welstandscommissie is vervallen maar in afwachting van de gemeentelijke welstandsnota is er nog geen nieuwe 
verordening opgesteld. De welstandscommissie wordt ondersteund door een secretaris, die de overige dagen van de 
week ambtenaar is bij Bouw- en Woningtoezicht.  

Om het welstandstoezicht een nieuwe impuls te geven is de samenstelling van de welstandscommissie enkele jaren 
geleden gewijzigd. De huidige welstandscommissie zou graag een vierde persoon in de commissie opnemen, zodat er 
gemakkelijker gerouleerd kan worden. De inbreng van iemand met een stedenbouwkundige achtergrond wordt zeer 
wenselijk geacht. De invulling van vacatures wordt door de welstandscommissie zelf geregeld via een 
sollicitatieprocedure. Er wordt naar gestreefd de leden voor minstens vier jaar aan te stellen om continuïteit in de 
advisering van de commissie te waarborgen.  

Naast deze welstandscommissie is er een Beoordelingscommissie Stad & Monumenten, speciaal voor de binnenstad 
en voor monumenten in de andere wijken van de gemeente. Hierin zitten twee restauratiearchitecten en twee 
architectleden die ook in de welstandscommissie zitting hebben (volgens een jaarlijks wisselsysteem). 

De welstandscommissie komt om de twee weken bij elkaar voor het behandelen van ingediende bouwplannen. Elke 
andere week komt de monumentencommissie bijeen. Aansluitend aan de bijeenkomst van de monumentencommissie 
worden de kleine zaken afgehandeld en daarna kunnen architecten terecht bij de twee architectleden die in de 
monumentencommissie zitten, voor het vooroverleg. 

De politiek staat achter de welstandscommissie. De negatieve adviezen worden in de meeste gevallen overgenomen 
door B en W. Een probleem daarbij is dat de bouwplanindiener bij de weigering van een bouwvergunning vaak geen 
officieel bezwaar aantekent, maar ‘gewoon even zelf bij de wethouder langs gaat om te praten’.  
  
 

Gemeente 5, 88.000 inwoners, 8.000 ha 
 
De provinciale instelling voor welstandsadvisering en monumentenzorg voert voor deze gemeente in Noord-

Nederland het welstandstoezicht uit. Aanvankelijk had de gemeente een eigen commissie. Vanwege de kritiek op het 
functioneren ervan - nogal wat commissieleden zouden twee petten dragen aangezien ze los van het welstandswerk ook 
commerciële adviezen verstrekten - werd besloten tot aansluiting bij de provinciale welstandsorganisatie. Voorwaarde 



daarbij was dat de provinciale organisatie haar plicht tot openbaarheid in de praktijk zou brengen en dat, wanneer dat aan 
de orde is, een stedenbouwkundige en/of een landschapsarchitect bij het welstandstoezicht kan worden betrokken.  

Het aantal bouwaanvragen in de gemeente bedraagt jaarlijks voor vergunningsplichtige bouwwerken ongeveer 600 
en voor meldingsplichtige bouwwerken 100 tot 150. Van de aanvragen voor vergunningsplichtige bouwwerken wordt zo'n 
10% geweigerd of ingetrokken. Daar waar het gaat om het geheel van de verstrekte adviezen, inclusief 
reclameaanvragen, monumentenbeleid en preadviezen, werden in de periode van 1 januari tot 1 november 1998 1.487 
aanvragen genoteerd, die leidden tot 1.751 behandelingen. 

 
Op welstandstoezicht gerichte nota's of notities heeft de gemeente niet. Plannen zijn er wel. De gemeente beraadt 

zich op een architectuurnota met een visie op het te voeren welstandsbeleid en een monumentenbeleidsplan. Ook wordt 
een welstandsbeleid voor woonschepen en -wagens onderzocht. In voorbereiding is een beleidsnota reclame met een 
welstandsparagraaf. 

De bouwverordening van de gemeente is opgesteld naar voorbeeld van de Model Bouwverordening. In de praktijk 
wordt de advisering van de provinciale welstandsorganisatie gevolgd. Gekoppeld aan de bestemmingsplannen voor de 
nieuwe uitbreidingen, zijn er enkele keren aandachtspunten geformuleerd in de vorm van een kwaliteitsdocument, dat niet 
door de raad is vastgesteld. Dat is wel het geval met de beeldkwaliteitplannen, waarmee sinds enkele jaren wordt 
gewerkt. De gemeente vervaardigt zelf beeldkwaliteitplannen of besteedt dit uit aan een stedenbouwkundig bureau. De 
beeldkwaliteitplannen worden in concept aan de provinciale welstandsorganisatie voorgelegd. Voor de recente 
uitbreidingswijk is een kwaliteitsdocument voor de inrichting van de openbare ruimte opgesteld en voor de bebouwing is 
een quality team geformeerd, waarin naast andere partijen ook de provinciale welstandsorganisatie is vertegenwoordigd. 

 
Van de gelegenheid tot vooroverleg bij grotere plannen wordt zeer dankbaar gebruik gemaakt. Ongeveer een zesde 

deel van de bouwaanvragen voor vergunningsplichtige bouwwerken wordt voor vooroverleg aangeboden. Het preadvies 
dat over de schetsplannen wordt gegeven heeft geen specifieke status.  

 
Tweewekelijks worden de bouwvergunningaanvragen met de rayonarchitect van de provinciale welstandsorganisatie 

doorgenomen. Zo'n 10 tot 20% van de aanvragen wordt ter plekke door de rayonarchitect afgehandeld. De overige 
plannen worden binnen de provinciale welstandsorganisatie ter visie gelegd. Een deel wordt daarna afgewerkt, de rest 
wordt aan de commissie voorgelegd.  

Bij een moeizaam verlopende welstandsbeoordeling wordt een aanvraag soms geweigerd, maar vaker neemt de 
gemeente een bemiddelende positie in. ‘Dan proberen we een oplossing te vinden’ aldus de juridisch medewerker van 
Bouw- en Woningtoezicht. ‘We laten een plan niet al te vaak heen en weer gaan. Als de standpunten niet tot elkaar 
komen, nodigen we de aanvrager uit voor overleg, samen met de rayonarchitect.’ In dat stadium, maar ook wel op andere 
momenten in het proces, worden wel schetsmatig aanwijzingen gegeven, ‘maar heel globaal’. Wordt er een voorbehoud 
gemaakt, dan moet soms een nieuwe tekening worden ingeleverd of er wordt wel een positief advies gegeven, waarin dat 
voorbehoud wordt opgenomen.  

Wanneer het met een plan echt niet wil lukken, dan raadt de provinciale welstandsorganisatie aan een (andere) 
ontwerper aan te trekken. Suggesties of lijstjes van architecten worden niet gegeven. 

 
Bij een positief advies wordt de procedure van de bouwaanvraag vervolgd zonder dat de aanvrager tussentijds 

bericht krijgt. Van een negatief advies wordt de aanvrager op de hoogte gesteld door een brief, een kopie van het advies 
en eventueel een kopie van (een fragment van) de tekening, wanneer daar in het rood door de commissie suggesties voor 
wijzigingen op aangegeven zijn. Op het negatieve advies dient binnen veertien dagen te worden gereageerd, ‘het liefst in 
de vorm van een aanpassing van het plan conform die opmerkingen’.  

Jaarlijks worden zo'n 15 tot 20 aanvragen niet ontvankelijk verklaard, omdat de wijze van aanvragen beneden de 
maat is. Aan veel meer aanvragen scheelt het een en ander, maar er wordt ‘veel energie in gestoken om de aanvraag 
compleet en de presentatie naar de zin te krijgen’. 

De tijdslimiet voor vergunningsplichtige bouwwerken levert in deze gemeente over het algemeen geen problemen op. 
Ten aanzien van de meldingsplichtige bouwwerken wil de beschikbare tijd nog wel eens aan de krappe kant zijn. 

Repressieve toetsing heeft vooral plaats na klachten van buitenaf. Ook daarover kan de provinciale 
welstandsorganisatie worden geraadpleegd. Vooral bij de huidige herinrichting van de binnenstad blijkt dat er hier en daar 
‘wildgroei is ontstaan’. Vandaar de behoefte aan een specifieke nota reclamebeleid. Ook doet het gemis van een nota 
over kleine bouwactiviteiten zich soms wel voelen.  

 
‘Het gemeentelijke welstandsbeleid is nog in ontwikkeling,’ benadrukt de rayonarchitect. ‘Het tweewekelijkse 

overlegkader functioneert goed. Het bezoek aan de gemeente biedt zo nodig ook de gelegenheid ter plaatse een en ander 
te bekijken.’ De rayonarchitect vindt dat er sprake is van een praktische werkwijze, die gezien ‘de beschikbare 
professionaliteit, de in principe openbare planbespreking en de snelheid waarmee op planinitiatieven wordt gereageerd de 
toets der kritiek kan doorstaan’. 

Een architect in de gemeente, voormalig lid van de stedelijke welstandscommissie, van het bestuur en van één van 
de commissies van de provinciale welstandsorganisatie, is een andere mening toegedaan. Hij heeft na de overgang van 
het welstandstoezicht naar de provinciale instelling een ommekeer ervaren. ‘Voorheen bestond de commissie uit mensen 
uit de stad, die van elke uithoek het karakter, de sfeer, de problemen kenden. Omdat er toen wel beslissingen genomen 
zijn die de raadsleden minder welgevallig waren, is besloten dat in de provinciale commissie geen architecten uit de stad 
zitting mogen hebben. Dat is mijns inziens een kardinale fout. Het verschil tussen stad en regio is te groot om te 
overbruggen. Ten aanzien van de welstand heb ik destijds al willen voorkomen dat de burgemeester, de wethouder, de 
directeur Gemeentewerken en hun ambtenaren een te onuitgesproken activiteitenpatroon aan de dag leggen. Welstand 
heeft in de gemeente geen hoge prioriteit, in principe geldt dat als het maar loopt en er geen problemen zijn, het al gauw 



goed is. De betrokkenheid is nu hoe dan ook minder. Een zwak punt is het wisselsysteem bij de provinciale 
welstandsorganisatie. De welstandscommissie heeft zo’n 12 leden, die afwisselend 2 maanden in de commissie zitten en 
2 maanden niet. Hierdoor zit er na een afwijzing hoogst zelden weer een zelfde club van commissieleden rond de tafel. Er 
wordt dan wel erg zwaar geleund op de rayonarchitect. Bovendien worden de commissievergaderingen door een 
bestuurder voorgezeten, waardoor er in de regel wordt gezocht naar consensus. Maar wil welstand een factor van 
betekenis zijn, dan gaat het niet altijd om neuzen tellen. Welstand houdt zich niet streng genoeg aan de eigen regels. 
Terwijl de stedenbouwkundige onderlegger voor het welstandstoezicht steeds vager wordt, speelt de provinciale 
welstandsorganisatie niet de plaatsvervangende en stimulerende rol, die ik me in de voorwaardenscheppende sfeer wel 
kan voorstellen. Nu gaat het van “laat je kunstje maar zien en dan is het ja of nee”.’ 

 
 
Gemeente 6, 115.000 inwoners en 9.900 ha  
 
In deze gemeente in het Zuid-Westen van Nederland, heeft het gemeentebestuur besloten het welstandstoezicht in 

eigen hand te houden omdat men het van groot belang acht zelf te kunnen beslissen over de grote uitleglocaties en de 
monumenten in de binnenstad. Wel wordt er in regioverband overleg gevoerd, onder andere met vertegenwoordigers van 
de provinciale welstandsorganisatie. Voor de landelijke vertegenwoordiging en belangenbehartiging is de 
welstandscommissie aangesloten bij de Federatie Welstandstoezicht.  

Jaarlijks worden door de commissie Nieuwe Stad ruim 1.000 bouwvergunningsplichtige en meldingsplichtige 
bouwplannen, sloopwerken en principeaanvragen beoordeeld. Daarnaast zijn er nog 200 behandelingen van gewijzigde 
plannen. De commissie Beschermd Stadsgezicht en Monumenten krijgt jaarlijks circa 150 nieuwe plannen ter beoordeling 
en daarnaast nog zo’n 35 gewijzigde plannen.  

 
De welstandscommissie hanteert verschillende nota’s bij het welstandstoezicht. Nota’s over dijkbebouwing, 

aanbouwen  en bijgebouwen en reclame zijn vastgesteld door B en W; een nota dakopbouwen, dakkapellen en 
gevelopbouwen is in de besluitvormingsfase. De gemeente heeft een nieuw stadsplan in voorbereiding, waarin voorziene 
ruimteclaims worden gesignaleerd, zodat daar bij toekomstige ontwikkelingen rekening mee kan worden gehouden. 

Voor het overgrote deel worden de beleidsnotities opgesteld door de secretaris van de welstandscommissie en 
ambtenaar van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht. Hij is tevens de coördinator van het gemeentelijk architectuurbeleid. 
De beleidsnotities worden opgesteld in samenspraak met de ambtelijke werkgroep Stedenbouw en met de 
welstandscommissie. De gemeente ontwikkelt momenteel beleid ten aanzien van de kleine bouwactiviteiten, zoals 
bergingen en schuttingen. Het aandeel van de kleine bouwactiviteiten zal in de toekomst relatief toenemen, omdat er geen 
nieuwe uitbreidingslocaties meer bijkomen. Om deze kleine zaken af te kunnen handelen wordt de gemeente nu in 
gebieden verdeeld. Per gebied zullen B en W een ambtenaar van Bouw- en Woningtoezicht mandateren om in 
samenwerking met de welstandscommissie te adviseren over de kleine bouwactiviteiten. De bestaande verordening op de 
welstandscommissie zal onder andere met het oog deze mandatering, worden vernieuwd. Deze verordening wordt 
opgenomen in een nieuwe nota welstandsbeleid, maar men wacht met het opstellen ervan op de komende wetswijziging.  

 
Bouwvergunningen worden in deze gemeente vrijwel nooit geweigerd op grond van welstandseisen. Overleg leidt 

uiteindelijk altijd tot een positief advies. De gemeente heeft hiervoor de principeaanvraag ingesteld, vroeger heette dit ook 
wel een bespreekplan. Een afwijzing op een principeaanvraag kan voor de opdrachtgever aanleiding zijn om het plan te 
wijzigen, maar ook om bijvoorbeeld naar alternatieve oplossingen of een andere architect te zoeken. Dit soort tips wordt af 
en toe wel gegeven, zoals ook een advies om het ontwerp op een bepaalde manier te wijzigen opdat het wel goedgekeurd 
zal worden. Het voordeel van de principeaanvraag is dat hiervoor alleen welstandsleges verschuldigd zijn, die minder dan 
100 gulden bedragen. Pas daarna moet de officiële bouwaanvraag worden ingediend, waarvoor een van de bouwsom 
afgeleid percentage aan leges moet worden betaald. Alle welstandsadviezen, ook over de principeaanvragen, worden 
schriftelijk uitgebracht. Hiertegen staat bezwaar open bij B en W, die daarvoor veelal weer ambtelijk advies zullen 
inwinnen bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht. 

 
De gemeente heeft het welstandstoezicht verdeeld over twee commissies, een commissie Nieuwe Stad en een 

commissie Beschermd Stadsgezicht en Monumenten. De eerste richt zich op de uitleggebieden en bestaat uit twee 
architecten en een 'architect/stedenbouwkundige'. De commissie Beschermd Stadsgezicht en Monumenten is er speciaal 
voor de binnenstad en haar circa 800 monumenten en telt twee restauratiearchitecten, een kunsthistoricus, een 
bouwhistoricus en een landschapsarchitect. Om een evenwichtige samenstelling van de commissies te garanderen 
worden bij een vacature meerdere belangenorganisaties geraadpleegd. Samen met bijvoorbeeld de Bond Heemschut en 
de historische vereniging in de gemeente wordt bepaald welke disciplines minimaal in de commissies vertegenwoordigd 
moeten zijn.  

 
De beide commissies vergaderen eens in de twee weken. Ongeveer drie keer per jaar wordt een gezamenlijke 

vergadering belegd, bijvoorbeeld wanneer het gaat om beleidsmatige zaken of grote plannen in het (monumentale) 
binnenstadsgebied. De gemeentelijke welstandscommissie geeft geen jaarverslag uit en vergaderingen zijn niet openbaar 
toegankelijk voor het publiek. Wel organiseert de commissie lezingen en discussies om de betrokkenheid van burgers bij 
het architectuur- en stedenbouwkundig beleid te stimuleren.  

Met de architecten zelf heeft de commissie nauwelijks problemen. Volgens de secretaris ‘is het beleid voor hen 
voldoende duidelijk’. De problemen schuilen meer in kleinere aanvragen, vaak getekend door aannemers, waarbij de 
opdrachtgever zich beroept op de slechte voorbeelden. Het is moeilijk om aan zo’n opdrachtgever duidelijk te maken 
waarom diens plan gewijzigd moet worden. 



Sinds een jaar heeft de gemeente een nieuwe wethouder, die een klantvriendelijk beleid voorstaat en zoveel mogelijk 
wil liberaliseren. Hij vraagt de welstandscommissie met klem om hoofd- en bijzaken duidelijk te scheiden. Hier ontstaat 
een probleem, omdat voor de wethouder bijvoorbeeld bergingen en schuttingen onder de bijzaken vallen, terwijl die voor 
de welstandscommissie een belangrijke rol vertegenwoordigen in de kwaliteit van de gebouwde omgeving. ‘Het laatste 
woord is hier nog niet over gesproken’, aldus de secretaris. 

 
 
Werkwijze provinciale organisaties  
 
Met betrekking tot de provinciale welstandsorganisaties wordt nog het volgende opgemerkt. De organisatie en de 

werkwijze van de meeste provinciale organisaties zijn sterk verwant (Boezerooy, 1994). Niettemin zijn er ook verschillen. 
Voor de behandeling van bouwplannen geldt in sommige provincies een getrapt systeem. In eerste instantie zijn er de 
rayonarchitecten die hun gemeenten elke twee weken bezoeken. Rayonarchitecten zijn gediplomeerde architecten TU of 
AvB en ingeschreven in het Architectenregister. Zij zijn gemandateerd om de kleinere en de ondergeschikte gevallen 
waarvan de mening van de commissie bekend is, ter plaatse af te handelen. Bij sommige welstandsorganisaties mag dit 
alleen bij positieve adviezen, bij anderen wordt ook negatief geadviseerd maar is het mandaat beperkt tot 20% van de 
bouwaanvragen. De tweede trap in de procedure betreft de behandeling van alle niet ter plaatse afgehandelde plannen in 
een vergadering van rayonarchitecten tezamen. Behalve de  collectieve oordeelsvorming, bevordert dit overleg de 
samenhang in advisering bij de aangesloten gemeenten. Overigens voeren de provinciale organisaties ook regelmatig 
onderling overleg over veel voorkomende bouwplannen. Tenslotte wordt in een derde trap van de procedure een deel van 
de plannen behandeld in de welstandscommissie, die bestaat uit externe leden. Het gaat dan vooral om plannen van 
enige betekenis en zaken die voor het algemene toetsingskader van belang zijn.  

 
 
 
In andere provincies zijn de eerste en de tweede stap ineen geschoven. De gemeenten worden hier bezocht door 

twee rayonarchitecten, die gezamenlijk als kleine commissie zo’n 90% van de aanvragen afwerken. De overige plannen 
komen in de commissie met externe leden.  

 
 
Enkele kanttekeningen 
 
Het beeld dat uit deze dwarsdoorsnede naar voren komt is divers en dynamisch. Hoewel er uit deze zes casestudies 

geen conclusies voor geheel Nederland mogen worden getrokken, lijken de betrokkenen redelijk tevreden over de gang 
van zaken. In de onderzochte gemeenten worden de leden van de welstandscommissie niet afgespiegeld als ‘kruising 
tussen dominee en inquisiteur’. Op diverse plaatsen wordt gestreefd naar verbetering of vernieuwing.  Toch zijn er enkele 
kanttekeningen te maken.  

 
 
De inhoud 
Het eerste wat opvalt is dat er bijzonder weinig inhoudelijke uitgangspunten  op papier staan. Voor initiatiefnemers en 

ontwerpers en is er soms geen enkel houvast. De welstandscommissies moeten hun taak uitoefenen op basis van 
mondeling doorgegeven richtlijnen en de globale aandachtspunten uit de MBV. Vaak ontbreekt zelfs een adequaat 
stedenbouwkundig plan of een beschrijving van de waardevolle elementen in het gebied. Alleen voor de kleine 
bouwactiviteiten zijn er in de meeste  gemeenten notities met richtlijnen, vaak gekoppeld aan gemandateerde afhandeling. 

 
Het vooroverleg 
Opvallend is de onduidelijkheid rondom het vooroverleg. Dit informele en juridisch niet bestaande overleg heeft een 

vérstrekkende invloed op de bouwplannen. De grens tussen beoordelen en meeontwerpen wordt herhaaldelijk 
overschreden, overigens meestal met de beste bedoelingen voor de 'klant' die zelf om duidelijke adviezen vraagt. Alleen 
Sandelingenstroom biedt de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de préadviezen van de welstandscommissie.    

 
De advisering 
Ten aanzien van de samenstelling en de werkwijze van de commissie is er niet in alle gemeenten een beleid 

ontwikkeld. De samenstelling van de commissie lijkt vooral een zaak van de commissie of de welstandsorganisatie zelf, 
terwijl de commissie toch een adviesraad van het gemeentebestuur is. Bij de drie gemeenten die zijn aangesloten bij de 
provinciale welstandsorganisaties is de afstand tussen de gemeente en de leden van de welstandscommissie zo groot dat 
men alleen de rayonarchitect kent. In geen van de zes gemeenten heeft de voorzitter van de welstandscommissie een 
prominente of publieke rol. De voorzitters worden goed afgeschermd door de secretarissen van de commissies. In één 
gemeente wist men de naam en het telefoonnummer van de voorzitter van de (eigen) welstandscommissie niet.      

Opvallend is dat, met name in de gemeenten die zijn aangesloten bij de provinciale welstandsorganisaties, het 
merendeel van de adviesaanvragen  onder mandaat van de commissie door een rayonarchitect wordt afgehandeld. Het 
gaat hierbij met name om de wat kleinere bouwplannen en de projecten waarbij het standpunt van de commissie duidelijk 
is en die veelal zonder problemen van een positief advies kunnen worden voorzien. Het zijn de plannen waar naar 
verwachting 'weinig bloed uit vloeit'. De provinciale organisaties, die samen voor 77% van de gemeenten en 54% van de 
bevolking het welstandstoezicht verzorgen, werken allen met rayonarchitecten (soms ook anders genoemd). Ook in de 
grotere steden wordt nagedacht over het introduceren van rayonarchitecten per stadsdeel. Over deze manier van werken 
zijn de meningen verdeeld. De provinciale welstandsorganisaties wijzen erop dat op deze manier een groot deel van de 



aanvragen zonder problemen, snel en efficiënt wordt afgedaan onder verantwoordelijkheid van de commissies, zodat 
deze commissies hierdoor tijd en gelegenheid krijgen zich bezig te houden met de belangrijke, beeldbepalende of 
controversiële aanvragen en ruimtelijke ontwikkelingen. Critici wijzen erop dat op deze manier een beperkt aantal mensen 
een groot deel van de bouwvergunningaanvragen van een welstandsadvies voorziet, zonder dat daarbij sprake is van op 
het bouwplan toegespitste collectieve oordeelsvorming in de commissie. Bovendien zijn de rayonarchitecten vaak fulltime 
en lange tijd in dienst van een welstandsorganisatie, waardoor het gevaar bestaat dat zij 'vastroesten' en het contact met 
de ontwerppraktijk verliezen.  

 
De procedure 
De procedures zijn opvallend introvert van aard. Het welstandstoezicht in deze zes gemeenten is niet gericht op 

openbaarheid en publieke verantwoording. Jaarverslagen worden niet opgesteld.  
Opvallend is de grote huiver voor het afgeven van een negatief advies. Er wordt net zo lang gepraat en getekend tot 

men eruit is, het liefst zonder tussenkomst van B en W. De geringe betrokkenheid bij het welstandstoezicht van B en W 
en de gemeenteraad is daarom misschien niet zo verwonderlijk. Het welstandstoezicht wordt in de zes hier bestudeerde 
gemeenten vooral ambtelijk afgehandeld. De secretaris van de welstandscommissie heeft steeds veel invloed. Met name 
in de kleinere gemeenten waar het welstandstoezicht is uitbesteed aan een provinciale organisatie lijken de wethouders 
zich er nauwelijks van bewust dat ze het welstandstoezicht zelf moeten aansturen. 

 
 
 
2.2 Aanzetten voor een nieuwe leest 
 
 

Om aanzetten voor welstand op een nieuwe leest te vinden is gezocht naar gemeenten die een wezenlijke 
modernisering van het welstandstoezicht nastreven en daarbij, al dan niet bewust, vooruitlopen op de actieve rol die zij in 
het voorstel tot wijziging van de Woningwet krijgen toebedeeld. Dit zijn onder meer Nijmegen, Almere, Amsterdam, 
Groningen, Breda, Maastricht en de regio’s Horst-Helden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. In sommige gevallen zijn 
de vernieuwingen al doorgevoerd, in andere gevallen gaat het om plannen of beleid in de conceptfase. Hier worden de 
ingrediënten gevonden voor de verbetering van de doelmatigheid en de inzichtelijkheid van het welstandstoezicht. De 
voorbeelden zijn gerangschikt rondom die ingrediënten: de inhoud, het vooroverleg, de advisering en de procedure.  
 

 
De zoektocht naar inhoudelijke verantwoording 

 
Een aantal gemeenten heeft het ontbreken van een inhoudelijk kader voor welstandstoezicht als probleem 
gesignaleerd en een poging gedaan hier een oplossing voor te vinden. Steeds komt men daarbij uit op het afbakenen 
van gebieden die samenhang vertonen op grond van cultuurhistorische overwegingen, stedenbouwkundige of 
landschappelijke samenhang, of bijzondere bestemmingen of ontwikkelingen. Die gebieden worden beschreven en 
geanalyseerd, op grond waarvan uitgangspunten voor het welstandstoezicht worden geformuleerd. Ook de 
stedenbouwkundige dienst en het monumentenbeleid worden hierbij betrokken. 
 
Almere signaleert het probleem in de publicatie ‘Almere, Pas op de plaats!’: Om een effectief beleid te kunnen voeren 
is het noodzakelijk dat de uitgangspunten voor welstand in de openbare sfeer tot stand komen en worden vastgelegd, 
bijvoorbeeld in de vorm van positief geredigeerde notities (richtlijnen) of kaartjes per bouwcategorie (zonering van 
kwaliteitseisen in de gemeente). Vervolgens kan er in de bouwverordening naar worden verwezen. Daardoor wordt 
voorkomen dat de welstandscriteria een quasi-objectieve lijst van vereisten gaan vormen. Het is niet mogelijk en ook 
niet gewenst om dat in een verordening vast te leggen. Dat leidt tot onbedoelde eenvormigheid en middelmaat. 
Kwaliteitsbeleid mag geen uiting worden van wantrouwen. Het moet de inzet vormen voor alle deelnemers aan het 
bouwproces om er het beste, liever nog het allerbeste van te maken.  
 
Voor de negen gemeenten in het district Horst-Helden heeft de regionale Welstandszorg Peel en Maas een raamplan 

opgesteld waarin gebiedsgerichte welstandscriteria worden aangekondigd. Binnen het werkingsgebied van het district 
Horst-Helden is een grote differentiatie aan landschappen, woonkernen, industriegebieden e.d. Desondanks zijn er binnen 
de regio karakteristieke deelgebieden te onderscheiden waarvoor dezelfde criteria kunnen gelden. Het opstellen van 
alleen algemene criteria, waaraan elk willekeurig gebouw moet voldoen, volstaat niet voor een bewust nastreven van 
architectonische kwaliteit. Om het karakter per deelgebied te kunnen handhaven en naar een architectonische invulling te 
streven die daar goed op aansluit zijn meer gedetailleerde uitgangspunten/aanbevelingen per gebied nodig. (….) De 
concrete doelstelling is: het bieden van gebiedseigen uitgangspunten en aanbevelingen voor een cultureel geïnspireerde 
architectonische en stedenbouwkundige invulling voor het gehele grondgebied van 9 rurale gemeenten en de 28 daarin 
gelegen kernen. 

 
In het Landschapsplan voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wordt een meer streekgebonden opzet van 

het welstandstoezicht voorgesteld, gebaseerd op de analyses van het landschap. Een welstand die in de regio is 
gesitueerd, dicht bij de mensen en bij de lokale politiek staat en naast een toetsende rol een begeleidende/sturende rol 
kan vervullen. Dit in tegenstelling tot de huidige werkwijze van de provinciale organisatie Dorp, Stad en Land, waarbij de 
plannen die niet door de rayonarchitect ter plekke kunnen worden afgedaan, worden meegenomen naar Rotterdam waar 
de commissie zich in bredere samenstelling over het plan buigt (Bosch en Slabbers, 1998). 



 
Amsterdam onderscheidt in de nota ‘De Schoonheid van Amsterdam’  ruimtelijke systemen, stedelijke 

scharnierpunten en gebieden in verhevigde ontwikkeling. Ruimtelijke systemen zijn gebieden die op grond van 
stedenbouwkundige en architectonische kenmerken een samenhangende eenheid vormen. Stedelijke scharnierpunten 
zijn plekken in de stad waar ruimtelijke systemen in elkaar overlopen of vaker, op een opmerkelijke manier met elkaar 
botsen. Het zijn de scharnieren waar de stad om draait. Vaak vallen deze knooppunten samen met drukke 
verkeerspunten. Gebieden in verhevigde ontwikkeling zijn gebieden waar veel bouwinitiatieven gerealiseerd (gaan) 
worden. Er worden vier soorten ruimtelijke systemen onderscheiden: stedelijke ruimtelijke systemen, kantoorgebieden en 
bedrijfsterreinen, gesuperponeerde systemen (smalle stroken in de stad die in de loop van de tijd een andere betekenis 
en belevingswaarde hebben gekregen) en de perifere groengebieden. De meeste aandacht in de nota is besteed aan acht 
stedelijke ruimtelijke systemen die worden onderscheiden door elkaar in de tijd opvolgende stedenbouwkundige 
concepten. Per systeem worden de stedenbouwkundige voorgeschiedenis en de kenmerken van het ruimtelijk systeem 
besproken en worden overwegingen en aanbevelingen gegeven ten aanzien van bijvoorbeeld de samenhang binnen 
straten en bouwblokken (of het ontbreken daarvan). Tot slot worden per gebied conclusies getrokken om naar aanleiding 
daarvan criteria te kunnen formuleren voor het welstandstoezicht.  
 

Breda bakent in de 'Conceptnota Welstandsbeleid Gemeente Breda' gebieden af in de stad. Een voorbeeld: Naar het 
oordeel van de commissie dient Breda Zuid in zijn totaliteit een aparte regie te krijgen omdat de ontwikkeling van dit 
stadsdeel vanwege zijn stedenbouwkundige en architectonische opbouw een kwalitatieve staalkaart vormt van hetgeen 
tussen en rondom de twee wereldoorlogen als norm voor volkshuisvesting gesteld kon worden. Wijzigingen in bebouwing 
en structuur moeten ondersteunend zijn aan de bestaande situatie. Vervolgens worden binnen het gebied Breda Zuid 
verschillende buurten met hun stedenbouwkundige en architectonische karakteristieken beschreven. Die beschrijvingen 
gelden als beoordelingskader, zoals bijvoorbeeld voor de Bloemenbuurt: Ten aanzien van de stedenbouwkundige opzet 
geldt de regie dat deze in stand moet blijven. Ten aanzien van veranderingen van de architectuur wordt een onderscheid 
gemaakt tussen wijzigingen zichtbaar vanuit de openbare ruimte en niet zichtbare wijzigingen. De beschreven zichtbare 
architectonische karakteristiek is uitgangspunt voor beoordeling; de niet zichtbare wijzigingen worden beoordeeld aan de 
hand van de algemene criteria. Een aantal platte daken kent reeds een dakopbouw; deze blijven mogelijk maar moeten 
altijd terugliggen van de voorgevel en zullen per aanvraag bekeken worden. 

 
Maastricht geeft in de nota ‘De keuze voor kwaliteit’ aan dat de stedenbouwkundig planvorming van groot belang is 

voor de inhoudelijke verantwoording van het welstandstoezicht. Om te voorkomen dat de commissie moet werken binnen 
de voorschriften van onafhankelijk van de commissie tot stand gekomen stedenbouwkundige plannen, structuurvisies of 
bestemmingsplannen, zouden deze plannen, hoe globaal ook, aan de commissie moeten worden voorgelegd. Daarmee 
kan worden bereikt dat deze ontwerpen ook architectonisch worden bekeken, m.a.w. of er binnen deze plannen 
voldoende mogelijkheden ontstaan voor het realiseren van bouwplannen van kwalitatief niveau.  

 
 Breda stelt voor om over alle plannen die betrekking hebben op de gebouwde omgeving, een advies te laten 

uitbrengen door de welstandscommissie. Daarbij kunnen externe deskundigen worden geraadpleegd wanneer men dit 
nodig acht. De 'Conceptnota Welstandsbeleid Gemeente Breda': Ten aanzien van de behandeling van 
stedenbouwkundige plannen wordt een apart overleg in het leven geroepen, dat als subcommissie fungeert van de 
commissie WAM. In deze commissie kunnen externe deskundigen gevraagd worden (stedenbouwers en 
landschapsarchitecten). Dit overleg wordt belast met de advisering van stedenbouwkundige plannen, buitenruimte 
plannen en inrichtingsplannen. 
 



Vooroverleg  
 
Het vooroverleg is zeer gewenst maar vaak is de gang van zaken niet vastgelegd en gebeurt het niet op basis van 

een bestuurlijk vastgesteld inhoudelijk beleid. De hier genoemde voorbeelden geven verschillende oplossingen aan voor 
het inkaderen van het vooroverleg.    

 
Het vooroverleg voor de kleinere bouwactiviteiten wordt in vrijwel alle gemeenten gevoerd door een 

gemeenteambtenaar of een rayonarchitect die gemandateerd is om het welstandsadvies te geven.    
Het vooroverleg over de middelgrote en grote bouwaanvragen wordt soms gevoerd door een subcommissie van de 

welstandscommissie; dat zijn bijvoorbeeld twee welstandsleden die samen een bepaald gebied onder zich hebben. Dit 
overleg geldt als een commissievergadering en wordt genotuleerd. Bij de provinciale welstandsorganisaties voert de 
rayonarchitect ook dit vooroverleg. In alle gevallen is de ambtelijk secretaris bij het vooroverleg betrokken.  

Voor de grotere projecten of voor bijzondere gebieden maken veel gemeenten gebruik van een supervisor (of een 
‘kwaliteitsteam’) die op basis van een stedenbouwkundig plan, gelegenheid biedt voor overleg, begeleiding en coördinatie 
binnen een bepaald plangebied. Een punt van aandacht daarbij is altijd de samenhang tussen begeleiding en toetsing.  

 
Purmerend werkt met een previsor die een door de gemeente vastgestelde stedenbouwkundige visie beheert en 

bewaakt. Samen met de stedenbouwkundige kan hij een verdere uitwerking daarvan aangeven en stimuleren. Anders 
gezegd: een previsor bekijkt een bouwinitiatief (-plan) – het liefst al in het schetsstadium -, beoordeelt of het past in de 
bedoelingen van een gebied zoals vastgelegd en begeleidt zo het plan naar de welstandscommissie waar uiteindelijk de 
formele goedkeuring zal moeten worden gegeven. De previsor werkt in de meeste gevallen als adviseur van de gemeente 
in een directe opdrachtrelatie of via de welstandsorganisatie. (….)  

Het is heel belangrijk dat de previsor de plannen ‘in de geest’ van de welstandscommissie beoordeelt. Alleen op die 
wijze kan men immers tot een snelle en effectieve welstandsprocedure komen. (….) 

De gemeente beoogt met previsie vooral een hogere kwaliteitsdoelstelling te effectueren. Het idee dat zij heeft voor 
een te ontwikkelen gebied, kan in samenspraak met previsor en initiatiefnemers zonodig tot in de kleinste details worden 
uitgevoerd. Om het helemaal zwart-wit te stellen: waar een welstandscommissie bij een 6-min het plan moet accorderen, 
kun je met een previsor het plan tillen naar bijvoorbeeld een 8. Mede gezien het feit dat de previsor in principe elke dag 
beschikbaar is voor communicatie en begeleiding en er meer tijd wordt uitgetrokken om aan de hogere 
kwaliteitsdoelstelling te werken. (Van Brederode, 1998) 

 
Breda kiest in de 'Conceptnota Welstandsbeleid Gemeente Breda' voor vooroverleg met een lid van de 

welstandscommissie. De leden van de commissie WAM worden aangezocht op basis van deskundigheid. Zij zijn als 
commissie zodoende in staat om het totale beleidsterrein te overzien. Afhankelijk van hun deskundigheid zullen de leden 
afzonderlijk als supervisor aanspreekbaar zijn voor een bepaald gebied en het overleg voeren namens de commissie. 
(WAM = Welstand, Architectuur, Monumenten) 

 
In Breda kadert men het vooroverleg met de welstandscommissie in een langlopend overleg gericht op de regie van 

het planproces. Vooraf wordt de inzet en de rol van de welstandscommissie aangegeven: De commissie WAM (Welstand 
Architectuur Monumenten) ontwerpt niet. Zij levert geen architectuurkritiek. Kwesties van mooi of lelijk zijn niet aan de 
orde. Het gaat om goede of slechte plannen en daarover wil de commissie WAM graag communiceren.  

Het Bredase regieplan stelt in principe geen voorwaarden aan het uiterlijk van gebieden of gebouwen, maar 
structureert vooral het planvormingsproces. Het gaat ervan uit dat de uiteindelijke kwaliteit wordt bepaald door het 
ambitieniveau van de opdrachtgever, de mogelijkheden van de opgave, de kwaliteit van de architect en het toezicht op de 
uitvoering. In het concept-regieplan voor de bedrijventerreinen Hoogeind II en III worden de verschillende stappen in het 
overleg omschreven: 

Stap 1: Het programma. Het programma wordt beoordeeld door de afdeling Welstand Architectuur en Monumenten, 
de afdeling Ruimtelijke Ordening en de eventueel betrokken investeringsmaatschappij. Een negatief advies kan resulteren 
in een andere locatiekeuze of aanpassing van het programma. 

Stap 2: De architectenkeuze. De gegadigde moet aangeven hoe de architectenkeuze ingericht zal worden. Is de 
wijze of de uitkomst van het selecteren twijfelachtig, dan kan dat resulteren in een andere locatiekeuze of een nieuwe 
architectenselectie. Is de wijze van selecteren geslaagd te noemen, dan is de kans op een slecht ontwerp erg klein 
geworden en kan men de eventuele discussie over het ontwerp met de commissie WAM met vertrouwen tegemoet zien. 

Stap 3: Het ontwerp. Bij grote opgaven adviseert de gemeente om – vooruitlopend op de bouwaanvraag – een 
schetsontwerp in te dienen dat wordt beoordeeld door Bouw- en Woningtoezicht en door de commissie WAM. Bij vragen 
kan overleg met de architect leiden tot een uitwisseling van inzichten en een verbetering van het ontwerp. Dit leidt in 
principe tot een positief welstandsadvies, zoniet dan kan de locatiekeuze worden aangepast.  

Stap 4: De nazorg. Deze stap richt zich op de nazorg, zodat het plan ook in zijn uitwerking zorgvuldig wordt 
vormgegeven. Komt er een planwijziging dan wordt geadviseerd dit in de sfeer van het schetsplanoverleg uit stap 3 te 
bespreken.  
 

 

Verbetering van de advisering 

 
Alle gemeenten die hun welstandsbeleid moderniseren pogen de kwaliteit van de advisering zelf te verbeteren. Een 
duidelijke formulering van de opdracht, de samenstelling en de werkwijze van de welstandscommissie kan daaraan 



bijdragen. Ook wordt gerichte scholing van (kandidaat-)welstandsleden als instrument ter professionalisering van het 
welstandstoezicht ingezet.  
 
Maastricht vormde reeds in 1989 een multidisciplinair samengestelde welstandsmonumentencommissie, met nieuwe 

mensen en een ruimere, meer stimulerende en richtinggevende taakopdracht: 
- onafhankelijk en deskundig advies uit te brengen over de architectonische en monumentale kwaliteit van bouwplannen; 
- aandacht voor ruimtelijke kwaliteit te bevorderen; 
- een goede afstemming te bevorderen tussen stedenbouw, monumentenzorg, architectuur en welstandszorg; 
- in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken te worden bij de planontwikkeling; 
- bijzondere aandacht te besteden aan bepaalde gebieden in de stad; 
- contact te stimuleren met alle betrokkenen bij bouwplannen; 
- servicegericht en probleemoplossend te werk te gaan. 
 

Breda geeft in de 'Conceptnota Welstandsbeleid Gemeente Breda' duidelijkheid over het profiel van de 
commissieleden. De leden van de commissie zijn allen deskundig op het beleidsterrein en hebben veelal een eigen 
ontwerppraktijk. Maar zij zijn in hun advieswerk niet gepreoccupeerd ten aanzien van bepaalde stijlen en stromingen 
in de architectuur: de passendheid van het ontwerp in de stedelijke context en de architectonische kwaliteit van het 
plan staan bij elke beoordeling steeds voorop.  

 
Groningen stelt hoge eisen aan de voorzitter van de welstandscommissie. Uit het voor de functie geschetste profiel 

bleek dat gezocht werd naar: een voorzitter die effectief leiding moet kunnen geven, die fungeert als het boegbeeld, het 
gezicht en het aanspreekpunt van de commissie, die in staat is de commissie naar buiten toe helder, duidelijk en tactvol te 
presenteren en anderen – aanvragers, architecten, ambtenaren, wethouders – te stimuleren en overtuigen. Er werd, 
kortom, gedacht aan een voorzitter, die gewend is naar buiten te treden en gepokt en gemazeld in het politieke spel. 
Gezien de ervaringen met voorgaande voorzitters ging de voorkeur bovendien uit naar iemand die niet zelf architect is, 
maar op een onafhankelijke, niet vakmatig-gekleurde wijze de welstandscommissie zou kunnen voorzitten (Hekkema, 
1996). 

 
Een aantal provinciale welstandsorganisaties organiseert al enige jaren een cursus vergadertechniek en 

communicatieve vaardigheden voor de  medewerkers. De Federatie Welstandstoezicht biedt sinds kort een dergelijke 
cursus aan voor alle aangesloten welstandscommissies.  Bovendien heeft de Federatie Welstandstoezicht ontwikkelingen 
op gang gebracht ter stimulering van de gemeentelijke beeldregie (beeldkwaliteitplannen), een geschillenregeling, de 
mogelijkheid voor second opinion en welstandstoezicht bij grootschalige infrastructurele werken (Havik, 1997).  

 
 
Stroomlijnen van de procedures 
 
Het stroomlijnen van de procedures is vaak een uitkomst van de hiervoor genoemde punten. In alle gemeenten krijgt 

de 'standaardisering' van de afhandeling van de kleine bouwactiviteiten veel aandacht. Een andere aanzet voor 
vernieuwing ligt in het verbetering van de communicatie tussen commissie en bestuur en van de duidelijkheid naar de 
burgers. Meer openheid betekent ook dat de commissie zich kwetsbaarder en minder arrogant moet opstellen. 

Veel gemeenten streven naar een zo groot mogelijke coherentie van het vergunningenbeleid, door de procedures 
van alle voor het bouwen benodigde vergunningen zo in te richten dat het bouwproces ongestoord voortgang kan vinden. 
Samenwerking tussen de welstands-  en de monumentencommissie is hiervan de meest gebruikelijke vorm. Een stap 
verder gaat het één-loketbeleid, waarbij ernaar wordt gestreefd dat de indiener van een bouwplan aan één loket alle 
benodigde vergunningen kan verkrijgen. Het één-loketbeleid wordt ingegeven door het feit dat de service aan de burger 
een hoofdtaak van de gemeente is.  

 
Breda zegt in de 'Conceptnota Welstandsbeleid Gemeente Breda' over de behandeling van kleine bouwplannen: 

Indien een bouwplan betrekking heeft op wijziging of uitbreiding van een bestaand bouwwerk en de algemene criteria van 
toepassing zijn, zal het plan aan het bestemmingsplan en aan de algemene regie worden getoetst. Indien het plan voldoet 
aan de loketcriteria, zal het plan onmiddellijk worden goedgekeurd. Er wordt naar gestreefd in dit soort gevallen de 
bouwvergunning binnen een week te verlenen. 
 

In Amsterdam doet de Commissie voor Welstand en Monumenten in de notitie 'Welstand op nieuwe leest' (december 
1998) de stadsdelen een voorstel voor verbetering van de communicatie en meer duidelijkheid voor de burgers, die niet 
meer afzonderlijk naar het Bureau Welstandszaken hoeven. Om te komen tot verbeteringen in de werkwijze stellen wij 
voor dat u in uw stadsdeel één welstandscoördinator aanwijst. Deze welstandscoördinator functioneert als een 
doorgeefluik van de ambtelijke afdelingen naar de commissie. De commissie van haar kant zal worden vertegenwoordigd 
door een secretaris-gemandateerde werkzaam bij Bureau Welstandszaken. Deze zal tweewekelijks uw stadsdeel 
bezoeken. De welstandscoördinator en de secretaris zullen samen bepalen wat gemandateerd afgedaan kan worden en 
wat in commissieverband zal worden afgehandeld. Ook wordt de ontvankelijkheid van de aanvraag getoetst. Er worden 
dus geen aanvragen rechtstreeks ingediend bij het Bureau Welstandszaken. Op deze wijze kan geen verwarring ontstaan 
over wat in de commissie aan de orde is geweest.   Aangezien de commissie eveneens over monumentenaanvragen 
adviseert is het van belang de bouwaanvragen en de monumentenaanvragen voor de welstands- c.q. monumententoets 
te koppelen. Hiertoe dienen ook met het Bureau Monumentenzorg afspraken te worden gemaakt.  
 



Tilburg heeft voor het één-loketbeleid het gemeentelijk apparaat fundamenteel anders ingericht. In plaats van een 
voornamelijk productgerichte aanbodorganisatie te zijn, wil de gemeente Tilburg tegenwoordig op vraaggerichte wijze de 
logica van de burger centraal stellen. De organisatie is daarvoor ‘gekanteld’, niet meer ingericht volgens de alom bekende 
sectorale productiekolommen, maar naar ‘gedaanten’ waarin de burger de overheid opzoekt (Van Vugt, 1998).  



3. De kern van welstand op een nieuwe leest  
 
 
Wat zijn nu de mogelijkheden voor verbetering van de doelmatigheid en de inzichtelijkheid van de 

welstandsadvisering? In het vorige hoofdstuk zijn veel aanzetten voor vernieuwing beschreven. In dit hoofdstuk worden 
die mogelijkheden  samengevoegd tot een samenhangend 'ontwerp' voor welstand op een nieuwe leest. De kern daarvan 
bestaat uit vier punten: het plaatsen van de welstandsbeoordeling binnen een kader, het inrichten van mogelijkheden voor 
rechtszekerheidbiedend overleg, het verhogen van de kwaliteit van de advisering en het scheppen van efficiënte en 
transparante procedures. In hoofdstuk 4 volgen enkele uitwerkingen van deze punten.         
 

 
 

3.1 Welstandsbeoordeling binnen een kader 
 
 
Een belangrijke aanzet voor welstand op een nieuwe leest ligt in de zoektocht naar een betere inhoudelijke 
verantwoording van het welstandstoezicht. Om willekeur te voorkomen, rechtszekerheid te bieden en democratische 
controle mogelijk te maken is het noodzakelijk dat de gemeenteraad de inhoudelijke kaders voor het 
welstandstoezicht aangeeft. Doet een gemeenteraad dit niet dan is er geen toetsbaar welstandstoezicht mogelijk. 
Welke vorm krijgt die inhoudelijke verantwoording? Uit het praktijkonderzoek blijkt dat de welstandstoets in algemene 

zin niet te standaardiseren en te kwantificeren is. Dit beeld werd door de leden van de begeleidingscommissie bevestigd. 
Wezenlijk voor het welstandstoezicht is dat een bouwplan steeds in zijn context wordt beoordeeld. Net zoals de rechter de 
wet niet klakkeloos toepast maar deze gebruikt als kader waarbinnen elke zaak in zijn eigen context wordt beoordeeld, zo 
moet het gemeentebestuur een beoordelingskader hebben waarbinnen elk bouwplan in zijn eigen context kan worden 
beoordeeld. Een beoordelingskader moet de speelruimte voor alle betrokkenen begrenzen, maar mag tegelijk het spel 
niet saai of onmogelijk maken. Het moet de initiatiefnemer duidelijkheid geven omtrent de in een bepaald gebied geldende 
welstandscriteria maar hem tevens de ruimte bieden om met onverwachte plannen te komen. Het moet de 
welstandscommissie een kader bieden voor het welstandsadvies, als een optelsom van persoonlijke en vakinhoudelijke 
meningen. Het moet het gemeentebestuur een context geven voor de beoordeling, in samenhang met het ruimtelijk 
kwaliteitsbeleid.  

 
In welstand op een nieuwe leest wordt uitgegaan van beoordelingskaders die - na de reguliere overleg- en 
inspraakrondes -  worden vastgesteld door de gemeenteraad en vanaf dat moment gelden als bindend kader voor de 
welstandsbeoordeling in een bepaald gebied. Een beoordelingskader geeft alle bij de ontwikkeling van bouwplannen 
betrokken partijen tijdig informatie over de manier waarop de plannen zullen worden beoordeeld. Het feit dat deze 
beoordelingskaders langs democratische weg tot stand komen geeft burgers en bedrijven de gelegenheid mee te 
spreken over de uitgangspunten voor het welstandstoezicht in een bepaald gebied. De intensiteit van het 
welstandstoezicht is op deze manier mede afhankelijk van het maatschappelijk draagvlak ervoor.    
Een beoordelingskader bestaat uit een stelsel van criteria betreffende de stedenbouwkundige en architectonische 

inpassing van een bouwwerk (of een standplaats) in een gebied dat samenhang vertoont op grond van zijn ruimtelijke 
verschijningsvorm. Voor kleine bouwwerken en karakteristieke gebouwen kunnen voor dat gebied eventueel 
objectgerichte criteria worden opgesteld. Daarnaast kunnen algemene architectonische aandachtspunten worden 
gegeven.  

 
Een beoordelingskader markeert het punt waar het ruimtelijk kwaliteitsbeleid (ontwerpproces) overgaat in het 
welstandstoezicht (beoordelingsproces). Het is een hulpmiddel om de kwaliteitsdoelstellingen uit het (publieke) 
stedenbouwkundig ontwerpproces door te geven naar het (private) architectonisch ontwerpproces. Het spreekt voor 
zich dat het beoordelingskader moet worden ingebed in het totale ruimtelijke kwaliteitsbeleid voor het betreffende 
gebied. Daartoe is regelmatig overleg noodzakelijk tussen de welstandscommissie en de stedenbouwkundige dienst 
c.q. adviseur. De in sommige gemeenten reeds bestaande praktijk waarbij de welstandscommissie in de fase van 
stedenbouwkundige planvorming wordt geïnformeerd en in de gelegenheid wordt gesteld commentaar te geven vanuit 
haar optiek als beoordelaar van de publieke elementen van concrete bouwplannen, vergroot de kans dat de 
stedenbouwkundige kwaliteitsdoelstellingen worden gerealiseerd. Daarmee ontstaat ook een basis voor consistente 
politieke besluitvorming in de fasen van stedenbouwkundige planvorming en van beoordeling van bouwplannen.  
 
 
 

3.2 Rechtszekerheidbiedend overleg 
 
 
Een tweede belangrijke aanzet voor welstand op een nieuwe leest is het inkaderen van het overleg in de vroege 

planstadia en de status daarvan. In veel gemeenten is rondom het vooroverleg niets vastgelegd. Het is niet duidelijk 
hoever het gaat, het leidt tot compromissen over de matige of ondermaatse plannen, het gebeurt meestal niet op basis 
van een bestuurlijk vastgesteld inhoudelijk beleid. Aan het préadvies kunnen meestal geen rechtsgevolgen worden 
ontleend. Dit laatste is met name een probleem bij ad hoc meningsvorming in de welstandscommissie, die bovendien 
tijdens de ontwikkeling van de plannen van samenstelling kan wisselen.  



Toch is het vooroverleg in praktijk zeer gewenst. Het bevordert de openheid van de welstandsprocedure, maakt de 
onverwachte plannen op een vroeg moment bespreekbaar en geeft gelegenheid al tijdens het ontwerpproces te 
anticiperen op de welstandstoets. De BNA bijvoorbeeld geeft in de 'Gedragscode BNA-leden en welstand' het vooroverleg 
een belangrijke rol: 
- De indiener van een plan overlegt in een zo vroeg mogelijke fase met één of meer leden van de welstandscommissie 

over de hoofdlijnen van de planvorming, het beginselplan en de randvoorwaarden van het programma; de procedure en 
risico's die aan de opgave verbonden zijn en de geldende toetsingscriteria.  

- De architecten die als toetser zijn aangesteld (de welstandsleden) zullen openstaan voor vooroverleg met de indieners 
over de randvoorwaarden en de interpretatie daarvan; er voor zorgdragen dat het vooroverleg zodanig verloopt dat de 
aanwezigheid van indieners bij de definitieve commissiebehandeling niet nodig is en zorgen dat de 
commissiebehandeling verloopt in de geest van het gevoerde overleg.    

- De architecten die bij de vormgeving van welstand zijn betrokken zullen het vooroverleg in de welstandsprocedure een 
belangrijke plaats geven.  

De BNA geeft het vooroverleg vooral een functie voor de ontwerpers. De kans dat het zich aan het zicht van de 
burgers en de bestuurders onttrekt is daarbij aanwezig. Omdat het overleg in een vroeg stadium echter een vérstrekkende 
invloed heeft op het daarop volgende ontwerptraject moet het ook van de zijde van het gemeentebestuur met grote zorg 
worden omgeven. In welstand op een nieuwe leest wordt het vooroverleg ingekaderd door het welstandsbeleid waarin de 
beoordelingskaders, de procedures en de bevoegdheden nauwkeurig zijn vastgelegd.  

Uitgangspunt voor welstand op een nieuwe leest is dat het vooroverleg de burger rechtszekerheid geeft zodat na een 
overlegproces de uiteindelijke welstandsbeoordeling geen verrassing meer kan zijn. Het vooroverleg is uiteraard altijd 
vrijwillig. Het geschiedt in alle openheid en wordt altijd genotuleerd.. Door het vooroverleg te baseren op het 
beoordelingskader met onder meer criteria betreffende de stedenbouwkundige inpassing, wordt de stedenbouwkundige 
aanvaardbaarheid van het plan in een vroeg stadium duidelijk. Als er op dit vlak discussie ontstaat is overleg met de 
stedenbouwkundige noodzakelijk. Dit voorkomt dat een plan een positief welstandsadvies krijgt terwijl (later) blijkt dat het 
stedenbouwkundig niet aanvaardbaar is.  

 
In welke vorm kan het vooroverleg plaatsvinden? Daarvoor moet, binnen het beoordelingskader, een onderscheid 

worden gemaakt tussen de standaardaanvragen voor de kleine bouwactiviteiten en de middelgrote en grote projecten die 
vaak grote investeringen vragen, een lange voorbereidingstijd hebben en meestal ook een grote impact hebben op de 
omgeving waarin zij worden geplaatst.  

 
Bij de standaardaanvragen voor kleine bouwactiviteiten wordt in welstand op een nieuwe leest uitgegaan van 

mandatering van gemeenteambtenaren of rayonarchitecten, om deze aanvragen (zo mogelijk aan het loket) af te 
handelen. Per gebied wordt in het beoordelingskader aangegeven welke bouwactiviteiten onder het mandaat vallen en 
wat de te hanteren criteria daarbij zijn. De gemandateerde kan namens de commissie het overleg voeren en het advies 
vaststellen. Voor gemandateerde gemeenteambtenaren geldt veelal een dubbel mandaat: enerzijds het mandaat om 
namens de commissie in vooraf bepaalde zaken een welstandsadvies op te stellen en anderzijds het mandaat van B en 
W om een besluit te nemen ten aanzien van de afgifte van de bouwvergunning (zie ook paragraaf 4.2).    

 
Voor de grotere bouwactiviteiten moet het beoordelingsproces zo worden geregisseerd dat de initiatiefnemer een zo 

groot mogelijke zekerheid heeft dat zijn planvormingsproces uiteindelijk zal leiden tot een positief welstandsadvies. Omdat 
het beoordelingskader de initiatiefnemer bij voorkeur nog de nodige ruimte laat, zal er altijd behoefte zijn aan vooroverleg 
over de interpretatie ervan in de concrete situatie van het bouwplan. De rechtszekerheid van de initiatiefnemer vereist dat 
het vooroverleg op het juiste niveau en met de juiste informatie verloopt en dat wat besproken wordt ook wordt 
genotuleerd en gerapporteerd aan de welstandscommissie. Controversiële kwesties kunnen leiden tot plenair vooroverleg 
met de initiatiefnemer. Wanneer uiteindelijk (eventueel gefaseerd) een bouwvergunning wordt aangevraagd vindt de 
definitieve welstandsbeoordeling plaats door de plenaire commissie. Ook daarbij moet de rechtszekerheid van de 
initiatiefnemer zijn gegarandeerd. Voor een deel is hiervoor reeds de garantie geschapen in het vooroverleg, waarin 
mogelijke discussiepunten over de ontwikkeling van de plannen tijdig zijn gesignaleerd en door de commissie besproken. 
Anderzijds dient ook bij de beoordeling zelf zorgvuldig te worden omgegaan met de verwachtingen die tijdens het 
vooroverleg zijn gewekt. Daarom zal de ‘vooroverlegger’ in ieder geval aan de commissie uiteen moeten zetten welke 
stadia het ontwerp doorlopen heeft en welke standpunten daarbij zijn ingenomen. Is aan deze eisen van zorgvuldige 
voorbereiding voldaan dan kan de commissie - in volle verantwoordelijkheid en rekening houdend met alle relevante 
informatie - tot een eigen oordeel komen. Als de commissie nog bezwaren heeft en bepaalde aspecten nader onderzocht 
wil zien, dan kan dat met de initiatiefnemer worden besproken. Leidt dit tot overeenstemming dan volgt een positief 
advies. Leidt dit niet tot overeenstemming en wenst de initiatiefnemer zijn plan ongewijzigd te handhaven dan zal een 
negatief advies worden uitgebracht, voorzien van een motivatie gebaseerd op het beoordelingskader en een kort verslag 
van de wijze waarop dat is gehanteerd. 

In paragraaf 4.2 wordt ingegaan op de vraag vanuit welke positie het vooroverleg kan worden gevoerd.     
 

 
 



3.3 De kwaliteit van de advisering   

 
 

De derde aanzet voor welstand op een nieuwe leest betreft de advisering zelf. De welstandscommissies wordt 
verweten zich teveel met het beleid en te weinig met het eigenlijke welstandstoezicht bezig te houden. Ontwerpers en 
initiatiefnemers ervaren het welstandsadvies soms als een impliciet oordeel over het lokale ruimtelijke kwaliteitsbeleid, dat 
'over hun hoofd heen' aan de gemeente wordt gegeven. 

Anderzijds is er het verwijt dat een signalerend debat over architectuur en stedenbouw binnen veel commissies ontbreekt 
zodat er nauwelijks adequaat  wordt gereageerd op nieuwe vakinhoudelijke ontwikkelingen. De discussie over de kwaliteit 
van de advisering staat overigens los van de discussie over de kwaliteit van de ingediende bouwplannen (dat punt valt 
buiten de discussie over het welstandstoezicht). 

Op welke manier kan de kwaliteit van de advisering worden verhoogd? In praktijk gebeurt dit onder meer door de opdracht 
aan de welstandscommissie af te bakenen en de samenstelling van de commissie en het profiel van de commissieleden 
af te stemmen op de gewenste kwaliteit van de advisering.  

 
In welstand op een nieuwe leest krijgt de welstandscommissie een op maat gesneden opdrachtomschrijving mee, is 

de samenstelling van de commissie afgestemd op de aard van de opdracht en worden duidelijke afspraken gemaakt over 
het profiel van de leden van de welstandscommissie. Het spreekt voor zich dat de gemeenteraad hierbij sturend moet 
optreden, wat in de huidige praktijk echter weinig lijkt te gebeuren.   

De opdracht aan de welstandscommissie kan worden beperkt tot het toetsen van bouwvergunningaanvragen aan 
redelijke eisen van welstand en alles wat direct noodzakelijk is om deze taak naar behoren te vervullen, zoals het 
signaleren van stedenbouwkundige en architectonische ontwikkelingen, betrokkenheid bij de voorbereiding van de 
beoordelingskaders op basis waarvan bouwplannen worden beoordeeld en het verzorgen van een publieke 
verantwoording over de welstandsadviezen.  

Uit de aard van het welstandswerk en de wettelijke eis van deskundigheid volgt dat de welstandscommissie grotendeels 
uit gekwalificeerde architecten, stedenbouwkundigen of landschapsarchitecten moet bestaan. Daarnaast kunnen 
desgewenst architectuurcritici, bouwhistorici of deskundigen met betrekking tot de openbare ruimte in de 
welstandscommissie worden opgenomen. Een profiel van de leden van de welstandscommissie zal duidelijk moeten 
maken hoe de wettelijke eisen van deskundigheid en onafhankelijkheid op lokaal niveau worden geïnterpreteerd. Een 
veelgenoemd probleem is overigens dat gemeenten menen niet voldoende leden te kunnen vinden die aan het gewenste 
profiel voldoen. Het gevolg is dat de eisen naar beneden worden bijgesteld, wat vervolgens leidt tot een lagere kwaliteit 
van de advisering. Dit probleem moet op nationaal niveau aan de orde worden gesteld. Daarbij moet rekening worden 
gehouden met het feit dat de rol van de architect als toetser van een bouwplan is een andere dan als ontwerper van een 
bouwplan. Het beoordelen van de publieke aspecten van bouwplannen is een specifieke deskundigheid. Opvallend is dat 
gerichte kennisoverdracht op dit gebied nauwelijks plaatsvindt. In welstand op een nieuwe leest wordt deze deskundigheid 

bij architecten gericht bevorderd, door informatie aan en instructie van (potentiële) welstandsleden.          
 
 
 

3.4  Efficiënte en transparante procedures 

 

De vierde aanzet voor welstand op een nieuwe leest ligt in het stroomlijnen van de procedures. De maatschappelijke 
kritiek op het welstandstoezicht is begrijpelijk als men nagaat wat het voor de initiatiefnemer van een bouwproject 
betekent om na het lange proces van voorbereiding en ontwerp te moeten wachten op de bouwvergunning. Elke dag in 
onzekerheid is er dan één teveel. De initiatiefnemer is bij de bouwvergunningaanvraag zeer gebaat bij een efficiënte en 
transparante welstandsprocedure. 

Op welke wijze kan de procedure worden gestroomlijnd? De gevonden praktijkoplossingen voor verhoging van de 
efficiency zijn pluriform, zoals de loketafhandeling van kleine zaken, de regeling dat men maximaal drie keer met een 
aangepast bouwplan mag terugkomen bij de commissie of de werkwijze van de rayonarchitecten. Ook het streven van 
veel overheden om burgers en ondernemers als klant aan één loket te helpen maakt de procedure efficiënter. Meer 
transparantie verwacht men in praktijk vooral te krijgen door openbare commissievergaderingen en een goed jaarverslag.  
 

In welstand op een nieuwe leest moet de procedure worden vastgelegd om willekeur en inefficiënt gedrag voorkomen. 
De gemeente is wettelijk verplicht om in de bouwverordening vast te leggen hoe het advies tot stand komt. Daarnaast 
kan een huishoudelijk reglement worden gemaakt. Vragen die hierbij aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld: 
Welke plannen worden op welk moment getoetst? Welke gegevens moeten worden ingediend? Welke kosten zijn er 
verbonden aan overleg en welstandstoets? Hoe vaak en met wie kan er worden overlegd? Wat is de 
vergaderfrequentie en het tijdsbeslag van de vergaderingen? Hoe komt de commissie tot zijn eindoordeel? Wie zijn er 
bij een oordeel betrokken? Hoe wordt invulling gegeven aan de openbaarheid en de publieke verantwoording? Welke 



eisen worden gesteld aan de inhoud en de leesbaarheid van het advies? Een duidelijke regeling voor een second 
opinion en eventuele klachten is eveneens van belang (zie hiervoor paragraaf 4.4.).   
Informatie over de procedures aan initiatiefnemers en andere betrokkenen is belangrijk. De stelregel bij het vaststellen 
van de procedure luidt: hoe meer men vooraf overdenkt en zonodig vastlegt, hoe minder men ter plekke moet 
‘improviseren’ en hoe duidelijker de situatie voor de initiatiefnemer is. Met name voor de kleine bouwactiviteiten 
betekent dit dat zoveel mogelijk loketafhandeling mogelijk wordt gemaakt. 



4. Uitwerkingen  
 
 
Hoe kan het ontwerp voor welstand op een nieuwe leest worden uitgewerkt? Voorop wordt gesteld dat het ontwerp 

moet worden gezien als een concept, een idee. Het is niet bedoeld als blauwdruk voor regelgeving. De uitwerking van de 
vier kernpunten moet plaatsvinden op lokaal niveau. In dit hoofdstuk worden daarvoor meer of minder gedetailleerde 
suggesties gegeven, als een soort staalkaart waarmee een gemeente - met enige bestuurlijke daadkracht en goede 
ambtelijke ondersteuning - het welstandstoezicht op een nieuwe leest kan schoeien. Ook in dit hoofdstuk worden de vier 
kernpunten van welstand op een nieuwe leest aangehouden: het plaatsen van de welstandsbeoordeling binnen een 
kader, het bieden van mogelijkheden voor rechtszekerheidbiedend overleg, het verhogen van de kwaliteit van de 
advisering en het scheppen van efficiënte en transparante procedures. 

 
Hoewel buiten het bereik van ‘Welstand op een nieuwe leest’, komt in dit hoofdstuk de vraag op wat de schaal 

van een gemeente moet zijn om het welstandsbeleid professioneel uit te werken. Tijdens een congres over de 

gemeentelijke herindeling noemde minister Peper onlangs een ondergrens van 12.000 inwoners. Peper wilde niet 

beweren dat in alle kleine gemeenten niet professioneel gewerkt zou worden, maar stelde wel: 'U bent een 

maatje te klein'. Even later voegde hij daaraan toe dat gemeenten moeten uitkijken dat ze niet alles moeten 

uitbesteden. 'Dan stelt u niet veel meer voor.'  Peper kiest daarom voor de robuuste en veerkrachtige gemeente 

die de gedecentraliseerde taken aankan en die over enkele decennia voor het Rijk nog een interessante 

gesprekspartner is. (Kuijs, 1998)     

 
 
 

4.1 Welstandsbeoordeling binnen een kader  
 
 
In welstand op een nieuwe leest wordt uitgegaan van gebiedsgerichte beoordelingskaders die - na de overleg- en 

inspraakrondes -  worden vastgesteld door de gemeenteraad en vanaf dat moment gelden als bindend kader voor de 
welstandsbeoordeling. In deze paragraaf worden enkele uitwerkingen gegeven bij het begrip beoordelingskader. Eerst 
wordt beschreven hoe de gemeenteraad gebieden kan aanwijzen en per gebied een welstandsregime vaststelt. Daarna 
wordt stilgestaan bij de onderdelen van het beoordelingskader, waarbij voorbeelden worden gebruikt om de verschillende 
soorten criteria te illustreren. Vervolgens wordt ingegaan op het totstandkomen van het beoordelingskader en tot besluit 
komt de welstandsnota aan de orde.  

 
Het vaststellen van een welstandsregime per gebied  
Het differentiëren van het welstandstoezicht naar gebieden die samenhang vertonen op grond van de ruimtelijke 

verschijningsvorm is een wezenlijk uitgangspunt voor welstand op een nieuwe leest. Alléén met een gebiedsgerichte 
benadering kan het welstandstoezicht toetsbaar worden. Het praktijkonderzoek heeft uitgewezen dat er per gebied goed 
kan worden aangegeven wat wordt verstaan onder redelijke eisen van welstand en welke specifieke ‘geboden’ van 
toepassing zijn (zie de voorbeelden verderop in deze paragraaf). Het gaat daarbij steeds om criteria in een context; het 
beoordelingskader is daarom benoemd als een 'stelsel' van criteria.  

Voor het ene gebied gelden echter andere karakteristieken en criteria dan voor een ander gebied. Dakkapellen 
bijvoorbeeld kunnen in het ene gebied aan de hand van objectgerichte criteria door een gemandateerde ambtenaar 
worden afgehandeld, terwijl het in een ander gebied vrijwel onmogelijk is om daarvoor objectgerichte criteria op te stellen. 
Daar moeten de aanvragen aan de hand van de gebiedsgerichte criteria betreffende de stedenbouwkundige en 
architectonische inpassing in het beoordelingskader door de welstandscommissie worden beoordeeld.  

Ook voor het afbakenen van de kleine bouwactiviteiten brengen gemeenten per gebied differentiatie aan. Het 
plaatsen van een neonreclame bijvoorbeeld wordt als een kleine bouwactiviteit getypeerd als het gaat om een gebouw dat 
is gesitueerd op een bedrijventerrein langs de snelweg. Wordt dezelfde reclame echter aangebracht op een gebouw in 
een woonwijk dan is sprake van een grote bouwactiviteit.          

Een landelijk uniform begrippenkader, waarnaar de Federatie Welstandstoezicht en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten momenteel onderzoek verrichten, zou bruikbaar kunnen zijn om op lokaal niveau te bepalen welke criteria 
voor een bepaald gebied relevant zijn.  

De in het praktijkonderzoek gevonden ‘criteria’ roepen de vraag op of differentiatie van bouwactiviteiten in Algemene 
Maatregelen van Bestuur, zoals wordt voorgesteld in het voorstel tot wijziging van de Woningwet, wat betreft het 
welstandstoezicht mogelijk en wenselijk is. De limitatieve opsommingen van vergunningsvrije bouwwerken en de 
ruimtelijke randvoorwaarden daarbij, bouwwerken die onder de lichte bouwvergunningsprocedure vallen en categorieën 
van bouwwerken waarvoor objectgerichte criteria moeten worden geformuleerd, blijven - hoe gedetailleerd ook - altijd 
arbitrair. Bovendien is de kans groot dat ze nog verder gedetailleerde lokale regels oproepen. Het is voorstelbaar dat 
gemeenten, ondanks het vergunningsvrij worden van de kleine bouwactiviteiten, hier in veel gevallen wel objectgerichte 
welstandscriteria voor zullen formuleren om repressief ingrijpen mogelijk te maken. Om de initiatiefnemers zekerheid te 
geven dat hun bouwwerk niet achteraf wordt afgekeurd zullen gemeenten wellicht een ‘vrijwillige’ welstandstoets invoeren 
voor vergunningsvrije bouwactiviteiten. Zo'n toets bestaat in sommige gemeenten nu al. In Amsterdam bijvoorbeeld kan 
het voornemen tot een gevelwijziging die als vergunningsvrij is aan te merken worden gemeld, om een welstandsoordeel 



te krijgen ter voorkoming van een aanschrijving op grond van artikel 19 WW (artikel 9.9 bouwverordening Amsterdam). 
Het is de vraag of deze gang van zaken voor de burger duidelijk is.  

 

Het in welstand op een nieuwe leest geïntroduceerde beoordelingskader biedt gelegenheid de differentiatie van 
bouwactiviteiten op lokaal niveau en per gebied in te vullen. Per gebied kan de gemeenteraad vaststellen of er intensief, 
terughoudend of helemaal geen welstandstoezicht noodzakelijk is. De criteria in het beoordelingskader zullen in het 
verlengde daarvan gedetailleerd of globaal zijn. Wordt er geen beoordelingskader opgesteld dan zijn alle bouwactiviteiten 
in het betreffende gebied welstandsvrij.  

Het gebiedsgerichte beoordelingskader maakt de hierboven genoemde AMvB’s voor wat het welstandstoezicht betreft 
overbodig. De invulling hiervan is iets wat bij uitstek gedecentraliseerd plaats kan vinden. Ook uit oogpunt van 
deregulering is dit gewenst. Burgers en ontwerpers kunnen dan alle voor het welstandstoezicht relevante gegevens vinden 
in het in de welstandsnota opgenomen beoordelingskader. Het vaststellen van de beoordelingskaders is zoals gezegd een 
democratisch proces, dit maakt de intensiteit van het welstandstoezicht mede afhankelijk van het maatschappelijk 
draagvlak ervoor.    

In het geval de AMvB met vergunningsvrije bouwwerken wél van toepassing wordt verklaard op het welstandstoezicht dan 
lijkt het noodzakelijk dat voor de gemeenteraad de mogelijkheid wordt geschapen om bij uitzondering gebieden aan te 
kunnen wijzen waar intensief welstandstoezicht mogelijk is, vergelijkbaar met de gebieden die onder de werkingssfeer van 
de Monumentenwet vallen.  

Hierbij gaat het om gebieden die niet direct een beschermd stads- of dorpsgezicht vormen, maar waar het publieke 
domein vanuit andere oogpunten kwetsbaar is. Gedacht wordt vooral aan in sociaal en economisch opzicht zwakkere 
wijken, waar alle mogelijke instrumenten worden ingezet om verloedering van de leefomgeving tegen te gaan. Het is 
mogelijk dat het gemeentebestuur het repressief welstandstoezicht, met de nadelen zoals hierboven aangegeven en 
bovendien beperkt tot de excessen, niet voldoende acht om deze gebieden te beschermen tegen verloedering van de 
leefomgeving. In deze wijken gaat het niet zozeer om de incidentele ingrepen zelf, maar om de totaliteit van alle 
vergunningsvrije ingrepen samen. In het onderzoek naar de effecten van vergunningsvrije bouwwerken op welstand, 
uitgevoerd in het kader van de Evaluatienota herziene Woningwet en Bouwbesluit, is dit aspect niet meegewogen. De 
vraag wat het effect op welstand zou zijn als alle 478 in het onderzoek betrokken objecten in één wijk zouden liggen, wordt 
in de onderzoeksrapportage niet aan de orde gesteld (Bouwcentrum Advies B.V., 1996).  

Intensief welstandstoezicht voor deze gebieden zou mogelijk zijn door de gemeenteraad de bevoegdheid te geven bij 
uitzondering een nader aangeduid gebied als 'bijzonder welstandsgevoelig' te benoemen. Voor zo'n gebied kan de 
gemeenteraad dan vaststellen voor welke bouwwerken de redelijke eisen van welstand van bijzondere toepassing zijn. 
Het gevolg is dat deze bouwwerken onderhevig zijn aan welstandstoezicht, op een wijze overeenkomend met 
monumenten of bouwwerken in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.  

Voor dergelijke gebieden zou overigens ook kunnen worden bezien of het noodzakelijk is om vanuit welstandsoogpunt 
condities te verbinden aan de afgifte van een sloopvergunning. Eén en ander moet uiteraard in het beoordelingskader 
worden beargumenteerd en ingevuld.   

  De grenzen van voor welstandtoezicht relevante 'ruimtelijke systemen' zullen overigens niet altijd samenvallen met de 
bestuurlijke grenzen of bestemmingsplangrenzen. Grotere gemeenten kunnen meer gebieden binnen hun grenzen 
aanwijzen, kleinere gemeenten kunnen regionaal samenwerken bij het afbakenen van gebieden met landschappelijke 
samenhang. Deze regionale werkwijze sluit aan bij recente ideeën voor een meer streekgebonden opzet van het 
welstandstoezicht, zoals bijvoorbeeld in het 'Landschapsplan Alblasserwaard-Vijfheerenlanden'.    

 
 
De onderdelen van het beoordelingskader 
 
Het beoordelingskader bestaat uit een stelsel van criteria betreffende de stedenbouwkundige en architectonische 

inpassing van een bouwwerk (of een standplaats) in een gebied. Voor kleine bouwwerken en karakteristieke gebouwen 
kunnen per gebied eventueel objectgerichte criteria worden opgesteld. Daarnaast kunnen algemene architectonische 
aandachtspunten worden gegeven. Hieronder worden deze vier soorten criteria kort uitgewerkt en worden voorbeelden 
gegeven.  
 

Gebiedsgerichte criteria betreffende de stedenbouwkundige inpassing  
 
Deze criteria zijn rechtstreeks gerelateerd aan de stedenbouwkundige elementen die voor het betreffende gebied zijn 

vastgelegd. In nieuwbouwgebieden gebeurt dit meestal in de vorm van een uitgewerkt stedenbouwkundig plan en in 
bestaande gebieden ten minste in het geldende bestemmingsplan, bij voorkeur uitgebreid met een cultuurhistorische 
beschrijving van de aanwezige stedenbouwkundige of landschappelijke waarden. Waar geen stedenbouwkundige 
elementen zijn vastgelegd zullen zij moeten worden aangeleverd, omdat anders het basismateriaal voor het opstellen van 
een beoordelingskader ontbreekt en het formuleren van  welstandsadviezen feitelijk onmogelijk wordt. 



De criteria betreffende de stedenbouwkundige inpassing geven aan wat het stedenbouwkundig concept betekent 
voor de situering van de bouwwerken in hun omgeving en ten opzichte van elkaar en wat het karakter van de openbare 
ruimte is. Deze criteria kunnen ook samenhangen met de specifieke aard en plaats van bepaalde bouwwerken binnen een 
stedenbouwkundig plan.  

 
In de nota 'De Schoonheid van Amsterdam' wordt voor de verschillende ruimtelijke systemen de 

stedenbouwkundige voorgeschiedenis beschreven, uitmondend in conclusies voor de beoordelingscriteria.  

 

Deze luiden bijvoorbeeld voor de negentiende-eeuwse ring:  

Omdat bij de start van de stadsvernieuwing (± 1970) voor het behoud van het karakter van de negentiende-

eeuwse ring is besloten, dient daar ook de hand aan te worden gehouden. Het respecteren van rooilijnen en 

bouwhoogten zijn middelen om de samenhang van het stadsbeeld te waarborgen. Als van de rooilijnen wordt 

afgeweken, moet een uitgebreide studie van het effect van het ontwerp op de omliggende bebouwing 

(massastudie, perspectiefschetsen, beeldsimulaties) bij het bouwplan worden ingeleverd. Wisselende 

perceelbreedtes, de ontsluiting van de woningen en de situering van de bergingen zijn bijzondere 

aandachtspunten bij de planvorming. Door een driedeling in de gevelopbouw te hanteren en door zorgvuldig 

met kleuren en materialen om te gaan is het mogelijk om het gewaardeerde karakter van de wijken te behouden. 

 

De criteria betreffende de stedenbouwkundige inpassing luiden dan vervolgens: 

Bouwhoogte: de bouwhoogte in straatwanden dient zich te vervoegen naar de omringende bebouwing, zowel in 

maximale als minimale zin. Extra attentie (bijvoorbeeld in de vorm van massastudies) is nodig voor lokaties, 

zoals hoeken en bredere straat- en grachtprofielen, waar een hogere bebouwing niet uitgesloten wordt geacht. 

Positionering: van belang is om de nieuwe bebouwing een zelfstandigheid te geven, die zowel aan het gebouw 

zelf als aan de belendende percelen recht doet. 

Ontsluiting en vormgeving op straatniveau: kenmerkend voor de negentiende-eeuwse wijken is de levendigheid 

op straat. Bergingen aan de straatzijde dienen daarom te worden voorkomen. Ontsluitingen van gebouwen 

zullen altijd een logische plek dienen te krijgen aan de openbare weg. 

 
 

Gebiedsgerichte criteria betreffende de architectonische inpassing  
 
Deze criteria geven, gebaseerd op het stedenbouwkundig concept, een nadere invulling voor de bebouwing. Het gaat 

hier om de vraag hoe de architectonische middelen kunnen worden ingezet om de stedenbouwkundige 
kwaliteitsdoelstellingen te realiseren. Het zijn bijvoorbeeld criteria ten aanzien van de vormgeving van toegevoegde 
elementen, materiaaltoepassingen en kleurgebruik en bijzondere elementen en eigenschappen. 

 

In de nota 'De Schoonheid van Amsterdam' worden, in vervolg op bovengenoemde stedenbouwkundige criteria, 

de architectonische beoordelingscriteria beschreven.    

 

Voor de negentiende-eeuwse ring:  

⋅ De zorgvuldigheid die uit het ontwerp spreekt: in de detaillering is een interpretatie van of reactie op de 

specifieke negentiende-eeuwse ornamentiek gewenst. 

⋅ De uitstraling (hoe vertoont het ontwerp zich naar buiten): om aan de zo karakteristieke perceelsgewijze 

opbouw van de negentiende-eeuwse wijken tegemoet te komen moet, afhankelijk van de stedenbouwkundige 

situatie, per geval worden bekeken of de nieuwbouw een grotere op zichzelf staande eenheid kan zijn, of dat in 

de gevelopbouw een continuering van de bestaande bebouwing mogelijk is. 

⋅ Het ontwerp als vertaling van het programma: aan het gebouw moet zichtbaar zijn voor welke functie het is 

ontworpen. 

⋅ De gevelopbouw: in principe streven naar een bekroning. Terughoudend toepassen van uit- of inspringende 

gevelonderdelen als balkons en loggia’s. 

⋅ Het kleur- en materiaalgebruik: baksteen blijft als gevelmateriaal de voorkeur hebben boven de 

zogenaamde isolatiegevel van pleisterwerk. Voorzichtigheid is geboden met de toepassing van 

kunststofelementen. Kleuren dienen ondersteunend te zijn en de synthese van oud en nieuw te bevorderen. 

 
 

Objectgerichte criteria  
 
Deze kunnen worden opgesteld voor de categorieën van bouwwerken die karakteristiek zijn voor het betreffende 

gebied, en voor kleinere bouwwerken en wijzigingen aan bestaande gebouwen. Objectgerichte criteria geven aan binnen 
welke 'geboden' de betreffende bouwwerken in dat gebied voldoen aan redelijke eisen van welstand, tenzij er sprake is 
van een bijzondere situatie. Uit het praktijkonderzoek is gebleken dat objectgerichte criteria vooral bruikbaar zijn voor 
dakkapellen, aan- en uitbouwen, tuinhuisjes en schuurtjes, erfafscheidingen, zonnecollectoren, schotelantennes, rolluiken, 
reclames, winterterrassen en straatmeubiliar. De objectgerichte criteria voor kleine bouwactiviteiten zijn vaak gekoppeld 
aan loketafhandeling door een gemandateerde ambtenaar. Voldoet een plan niet aan de criteria of is er sprake van een 
bijzondere situatie dan wordt het voorgelegd aan de plenaire welstandscommissie. 

 



In de 'Conceptnota Welstandsbeleid Gemeente Breda' worden voor de 'gewone woongebieden' objectgerichte 

criteria geformuleerd voor dakkapellen, aanbouwen en uitbouwen, tuinhuisjes en schuurtjes, erfafscheidingen, 

muurtjes en schuttingen, zonnecollectoren en schotelantennes. Uitgangspunten die bij het opstellen van deze 

criteria zijn gehanteerd zijn: de objectieve meetbaarheid, het vermijden van een rommelig beeld, ook naar de 

directe omgeving, en de duidelijkheid en leesbaarheid van de gebouwen.  

 

Voor bijvoorbeeld dakkapellen resulteert dit in de volgende loketcriteria: Dakkapellen moeten een 

ondergeschikte toevoeging zijn aan een dakvlak. Herhaling binnen een blok (van dezelfde architectuur) kan rust 

en samenhang brengen. Bij nieuwbouw kan de architect gevraagd worden alvast een dakkapel te ontwerpen. 

Dakkapellen voldoen aan redelijke eisen van welstand indien: 

⋅ aan de achterzijde van woningen; 

⋅ niet breder dan tweederde van de woningbreedte; 

⋅ zijkant minstens 50 cm uit het midden van de bouwmuur en 100 cm uit de  eindgevel; 

⋅ afstand tot de nok meer dan 50 cm; 

⋅ vrije hoogte binnen niet hoger dan 220 cm; 

⋅ kozijn niet hoger dan 120 cm; 

⋅ zijwanden donker van kleur; 

⋅ plat dakje; 

⋅ boeibord niet dikker dan 25 cm.  

Of: een herhaling van reeds eerder, niet langer dan drie jaar geleden goedgekeurde dakkapellen (vorm en 

plaatsing), een reeds door de architect van de woning ontworpen en goedgekeurde dakkapel. 

Deze criteria gelden tenzij er sprake is van een bijzondere situatie en er gerede twijfel mag bestaan aan de 

toepasbaarheid van bovenstaande criteria. 

  

Indien afgeweken wordt van deze regie (bijvoorbeeld dakkapellen aan de voorzijde of houten erfafscheidingen) 

wordt het plan voorgelegd aan de commissie WAM. 

 
 

Algemene architectonische aandachtspunten  
 
Dit zijn de algemene aandachtspunten bij de beoordeling van een bouwplan. Zij hebben betrekking op de relatie tot 

de omgeving, de massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling van het bouwwerk en zijn 
onderdelen. Algemene architectonische aandachtspunten zullen altijd worden gebruikt bij de vorming van het 
welstandsoordeel, maar geven als zodanig nooit voldoende houvast vooraf.  
 

In de nota ‘Kiezen voor kwaliteit, welstandsbeleid Nijmegen’ worden naast allerlei specifieke criteria ook de 

algemene toetsingscriteria genoemd die gelden voor alle soorten bouwplannen en voor de gehele gemeente:  

- redelijke eisen van welstand als bedoeld in de Woningwet 1992:  (…) 

- de welstandscriteria als bedoeld in de Bouwverordening:  (…) 

- de algemene aandachtspunten zoals geformuleerd in de brochure ‘Welstandszorg in Nijmegen. Mag het 

iets meer zijn, a.u.b.?’: 

⋅ inpassing binnen het gemeentelijk ruimtelijk beleid 

⋅ situering van het gebouw in de omgeving 

⋅ groepering van de gebouwen ten opzichte van elkaar 

⋅ het beeld dat het gebouw oproept in de omgeving 

⋅ de hoofdvorm en de bouwmassa van het bouwwerk 

⋅ de verschijningsvorm van het gebouw 

⋅ de aard van de architectonische vormgeving 

⋅ de maten en verhoudingen van de ingrepen 

⋅ de functionele opdeling 

⋅ de vormgeving van de toegevoegde elementen 

⋅ de architectonische uitwerking 

⋅ de detaillering 

⋅ de afdekking 

⋅ de kleuren 

⋅ de toegepaste materialen 

⋅ de bijzondere elementen en eigenschappen van het plan 

-  verder wordt rekening gehouden met de aard van het bouwwerk en het gebied waarin dit bouwwerk zal 

worden gerealiseerd 

-  aan bouwplannen op markante stadsbeeldbepalende locaties zal extra zorg worden besteed 

-  bouwactiviteiten op besloten binnenterreinen zullen in beginsel soepeler beoordeeld worden dan wanneer 

zij zichtbaar zijn vanaf de openbare weg (het betreft in de regel de meldingsplichtige bouwwerken). 

 
 

 



Het totstandkomen van het beoordelingskader 
 
Het opstellen van een beoordelingskader vergt kennis van het gebied en de daarin te verwachten ontwikkelingen, 

begrip van de stedenbouwkundige kwaliteitsdoelstellingen, maar ook ervaring met het ontwerpen en beoordelen van 
bouwplannen. Het beoordelingskader moet zó worden geformuleerd dat het, samen met het programma van eisen van de 
opdrachtgever, de opgave voor de ontwerper uitdagend maakt. Het beoordelingskader is meer tekstueel dan visueel van 
aard, want beelden leggen de ontwerprichting al gauw te ver vast. Visuele ondersteuning van het beoordelingskader in de 
vorm van eenvoudige schetsen is wel mogelijk maar het beoordelingskader is geen ontwerp of recept voor een ontwerp. 
Het is ook geen beeldkwaliteitplan.  

Het ligt voor de hand dat de welstandscommissie intensief wordt betrokken bij de voorbereiding van de 
beoordelingskaders. Ook degenen die het gemeentebestuur adviseren met betrekking tot stedenbouw en 
monumentenzorg zullen hierbij nauw betrokken zijn. De welstandscommissie dient zich uiteraard te committeren aan 
het bestuurlijk vast te stellen beoordelingskader en dit te accepteren als bindend kader voor het welstandstoezicht.  
Tijdens de overgangsperiode van de oude naar de nieuwe leest kunnen de beoordelingskaders gefaseerd worden 

opgesteld. In een eerste fase kan de gemeenteraad de afbakening van de gebieden vaststellen en bepalen over welke 
hoofdzaken en welke details welstandstoezicht moet plaatsvinden. In de tweede fase worden de beoordelingskaders zo 
concreet mogelijk ingevuld met de relevante criteria.  

 
De welstandsnota 
 
In het voorstel tot wijziging van de Woningwet worden gemeenten verplicht om een welstandsnota op te stellen 

waarin de criteria voor de welstandsbeoordeling zijn opgenomen. Alleen met zo'n welstandsnota kan er aan redelijke 
eisen van welstand worden getoetst. Een welstandsnota zou kunnen bestaan uit een hoofdstuk met de algemene 
uitgangspunten van het welstandsbeleid en de samenhang met andere beleidsterreinen, en hoofdstukken waarin de 
beoordelingskaders voor de onderscheiden gebieden zijn opgenomen. Daarbij dient aandacht te worden besteed aan het 
preventieve en het repressieve welstandstoezicht. Ook de wijze waarop B en W  omgaan met de welstandsadviezen en 
hun bevoegdheid om daarvan af te wijken moet aan de orde komen.  

Een welstandsnota is geen architectuurnota. Omgekeerd kan een welstandsnota echter wel deel uitmaken van een 
architectuurnota. De welstandsnota moet hoe dan ook altijd nauw aansluiten bij het ruimtelijke kwaliteitsbeleid, zonder 
stedenbouwkundige uitgangspunten kunnen er immers geen beoordelingskaders op worden gesteld.  

 
Een eventuele model-welstandsnota zou zo moeten worden opgesteld dat gemeenten die zelf kunnen ‘invullen’, 

zodat gemeenten zich bewust worden van de keuzes die zij moeten maken met betrekking tot de vormgeving van het 
welstandsbeleid.     

 
 
 

4.2 Rechtszekerheidbiedend overleg 
 
 
In het ontwerp voor welstand op een nieuwe leest wordt het vooroverleg ingekaderd in het welstandsbeleid en 

worden de inhoudelijke uitgangspunten, de procedures en de bevoegdheden nauwkeurig vastgelegd. In deze paragraaf 
wordt ingegaan op het mandaat bij standaardaanvragen voor kleine bouwactiviteiten, het vooroverleg en de collectieve 
oordeelsvorming bij de grotere bouwactiviteiten, en de aard van het vooroverleg.  

 
 
Mandaat bij standaardaanvragen voor kleine bouwactiviteiten  
 
Onder mandaat wordt verstaan de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een besluit te nemen 

(Algemene wet bestuursrecht). In het geval van het welstandstoezicht wordt dit ook geïnterpreteerd als de bevoegdheid 
om in naam van een adviesorgaan een advies te geven. Voor een mandaat geldt dat er wordt gehandeld onder 
verantwoordelijkheid van de mandaatgever. Dit in tegenstelling tot delegatie, waarbij de bevoegdheden worden 
overgedragen aan een ander, die deze onder zijn eigen verantwoording uitvoert.  

Een gemeenteambtenaar of een rayonarchitect kan worden gemandateerd om namens de commissie een advies te 
geven bij die aanvragen waarover het standpunt van de commissie vooraf duidelijk is. Het ingenomen standpunt van de 
mandaathouder geldt dan in juridische zin als het advies van de collectieve commissie. De commissie kan daar in het 
concrete geval dus niet op terugkomen. Dat vereist ten eerste dat de mandaathouder in nauwe relatie met de 
welstandscommissie werkt, waarbij de verantwoordelijkheden duidelijk zijn omschreven. Ten tweede moet de 
mandaathouder in professionele zin van voldoende niveau zijn om te weten tot welke mate hij of zij zich binnen het 
mandaat kan bewegen en wanneer terugkoppeling naar de commissie noodzakelijk is.  

 
Een deel van de aanvragen voor kleine bouwwerken kan direct aan het loket worden afgehandeld. In dat geval krijgt 

een gemeenteambtenaar een dubbel mandaat, hij of zij is bevoegd om namens de welstandscommissie een advies te 
geven en om namens B en W een welstandsoordeel te geven.  

In het ontwerp voor welstand op een nieuwe leest wordt deze loketafhandeling gemaximaliseerd, mits dit zorgvuldig 
gebeurt en altijd binnen het beoordelingskader. Het gaat hierbij om de bouwaanvragen die zonder meer aan de 'geboden' 
van het beoordelingskader voldoen. Voldoet een bouwaanvraag niet aan de criteria of is er sprake van een bijzondere 
situatie dan wordt de aanvraag behandeld door de rayonarchitect of de plenaire commissie. Uiteraard moet de ambtenaar 



die de loketafhandeling verzorgt in nauwe relatie met de welstandscommissie werken, waarbij de verantwoordelijkheden 
duidelijk zijn omschreven. Is de commissie niet tevreden over de manier van werken van de ambtenaar dan kan zij de 
wethouder (ongevraagd) adviseren om in te grijpen.  

Omdat de ambtelijke afhandeling van 'klein leed' op dit moment in praktijk vaak onduidelijkheden met zich meebrengt 
en soms zelfs leidt tot botsingen met de welstandscommissie, zouden algemene richtlijnen voor de procedure kunnen 
worden ontwikkeld. Ook kan worden bezien op welke wijze de expertise en de menskracht van de provinciale 
welstandsorganisaties hierbij - in een overgangsfase - kan worden ingezet.     

 
 
Vooroverleg en collectieve oordeelsvorming bij grotere bouwactiviteiten  
 
Voor grotere projecten of voor bijzondere gebieden maken veel gemeenten gebruik van een supervisor (of een 

kwaliteitsteam) die op basis van een stedenbouwkundig plan, gelegenheid biedt voor overleg, begeleiding en coördinatie 
binnen een bepaald plangebied. Werken met een supervisor wordt door initiatiefnemers en ontwerpers veelal als prettig 
en efficiënt ervaren, vooral omdat deze persoonlijk aanspreekbaar is. Vanuit het beleid is echter het gevaar aanwezig dat 
de supervisor ‘los’ staat in ruimte en tijd, wat soms pijnlijk merkbaar wordt als er na afloop van het ontwerpproces een 
welstandsadvies door de welstandscommissie moet worden gegeven (Carp, 1998). Dit probleem kan worden 
ondervangen door de supervisor te mandateren om het welstandsadvies zelfstandig te verstrekken, maar daarmee wordt 
de onafhankelijke collectieve oordeelsvorming ondergraven. Bij deze grote projecten of bijzondere gebieden wordt dat in 
het algemeen niet wenselijk geacht.  

Er zijn twee manieren gevonden om het evenwicht tussen begeleiden en toetsen, zoals beschreven in paragraaf 3.2, 
aan te brengen. De eerste mogelijkheid is dat het vooroverleg wordt gevoerd door een supervisor, previsor of 
kwaliteitsteam, ingezet als zelfstandig adviseur van de gemeente maar werkend in nauw overleg met de 
welstandscommissie. De tweede mogelijkheid is dat het wordt gevoerd door een lid van de welstandscommissie dat is 
gemachtigd om namens de commissie het overleg te voeren, maar niet zelf het welstandsadvies afgeeft (in 'ORG' de 
gebiedsconsulent genoemd (Architectuur Lokaal, 1997-2)).  

 

De aard van het vooroverleg  

 
Bij alle vooroverleg geldt dat het gericht is op een toelichting op het beoordelingskader en een interpretatie daarvan in 

het licht van een concreet bouwplan. Bovendien moet zo vroeg mogelijk duidelijk zijn of het bouwplan past in de 
stedenbouwkundige plannen en het bestemmingsplan.   

De persoon die het vooroverleg voert moet een ‘zwaargewicht’ zijn die complexe problemen kan sturen en een brug 
kan slaan tussen stedenbouw en architectuur en tussen publieke en private partijen. Het karakter van het vooroverleg 
moet stimulerend zijn. Het gaat om een (collegiale) discussie over het optimaliseren van de publieke aspecten van het 
bouwplan, binnen het vastgestelde beoordelingskader en met respect voor het programma van eisen van de 
initiatiefnemer. De verantwoordelijkheden moeten gescheiden blijven: het ontwerp is een zaak van de initiatiefnemer en de 
ontwerper, het  welstandsadvies is een zaak van de commissie. De praktijk waarbij de gemandateerde of 'vooroverlegger' 
zelf het potlood pakt gaat velen een stap te ver. De welstandscommissie moet zich onthouden van ontwerpactiviteiten ter 
correctie van plannen. 

Het is van belang bij het vooroverleg niet eindeloos te blijven discussiëren over een plan, maar duidelijkheid te 
scheppen over het maximum aantal keren dat er overleg kan plaatsvinden. Ook de kosten van het vooroverleg moeten 
duidelijk zijn.  

Alle vooroverleg moet zorgvuldig worden genotuleerd zodat het verloop van het overlegproces bij de feitelijke 
welstandsbeoordeling inzichtelijk is.  Het beoordelingskader en de notulen van het vooroverleg geven de initiatiefnemer en 
de ontwerper de zekerheid dat afspraken later niet teruggedraaid worden, ook als er inmiddels wijzigingen in de 
samenstelling van de welstandscommissie hebben plaatsgevonden.  

 
 
 

4.3 De kwaliteit van de advisering  
 
 
In welstand op een nieuwe leest krijgt de welstandscommissie een op maat gesneden opdrachtomschrijving mee, is 

de samenstelling van de commissie afgestemd op de aard van de opdracht en worden duidelijke afspraken gemaakt over 
het profiel van de leden van de welstandscommissie. In deze paragraaf wordt uitgewerkt welke aspecten bij zo'n 
profielschets aan de orde kunnen komen en wat de specifieke rollen van de voorzitter en de secretaris zijn.  

 
 
Een profielschets  
 
Het opstellen van een profielschets van de welstandsleden is van belang om de commissie de gewenste 

samenstelling te geven en de kwaliteit van de advisering te sturen. Het gemeentebestuur zal zich hier, veel meer dan nu 
gebruikelijk, actief mee bezig moeten houden. In de profielschets kunnen de wettelijke eisen van onafhankelijkheid en 
deskundigheid worden uitgewerkt.  

Bij onafhankelijkheid kan bijvoorbeeld de vraag aan de orde komen of de welstandswerkzaamheden worden verricht 
in een vast dienstverband bij de gemeente of de welstandsorganisatie, of als extern adviseur tegen een honorarium op 



urenbasis. Er kan worden gesteld dat de commissieleden zich onafhankelijk en integer op moeten stellen ten opzichte van 
het gemeentebestuur, de ambtelijke dienst en de initiatiefnemers en ontwerpers. Veel gemeenten nemen in hun 
verordening op de commissie op dat een lid van de commissie geen opdracht mag aanvaarden tot het verbeteren van een 
in de commissie behandeld ontwerp of het maken van een nieuw ontwerp. Ook het vastleggen van een maximale termijn 
in de welstandscommissie bevordert de onafhankelijkheid en moet voorkomen dat het welstandswerk een ‘levenstaak' 
wordt. Het voorstel tot wijziging van de Woningwet noemt een maximale benoemingstermijn van vier jaar. Daaraan zou 
nog verbonden kunnen worden dat iemand daarna twee jaar geen lid mag zijn van een welstandscommissie. Er kan ook 
worden gesteld dat het welstandstoezicht voor de leden van de commissie geen fulltime bezigheid mag zijn. 

Ten aanzien van de deskundigheid kunnen eisen worden gesteld aan de kennis van stedenbouw of architectuur en 
andere relevante specialismen. Een commissielid moet een plan naar waarde kunnen schatten en mag geen 
vooringenomen standpunt hebben ten aanzien van bepaalde bouwopvattingen. Ook het beoordelend vermogen is van 
groot belang, een commissielid moet in staat zijn om op professionele wijze een oordeel te formuleren over bouwplannen. 
Communicatieve vaardigheden zijn belangrijk, commissieleden moeten uitleg over het beoordelingskader kunnen geven, 
overleg met ontwerpers voeren en het oordeel van de commissie vertalen in een begrijpelijk advies.  

 
'Welstandsleden zijn 'tamelijk eigenwijze' deskundigen die respectvol omgaan met de meningen van collega's, 

maar hun eigen mening niet onder stoelen of banken steken' (Nelissen en Bogie, 1998). De Zwitserse architect 

Carlos Rabinovich omschrijft de welstandscommissie als een groep mensen die hun jawoord moeten geven en 

daarmee een bepaalde macht kunnen uitoefenen. 'Als er interessante mensen in zitten, kun je spannende 

discussies krijgen. Hun kritiek kan leiden tot inzicht en overzicht in een bepaalde fase van het project. Maar het 

tegendeel is vermoedelijk ook wel eens het geval.' (Samwel, 1998).  

 
 
De voorzitter en de secretaris 

 

De voorzitter van de welstandscommissie heeft een belangrijke rol. Hij of zij moet expliciet verantwoordelijk worden 
gesteld voor het functioneren van de commissie en de kwaliteit van de advisering en rapporteert hierover regelmatig aan 
de gemeenteraad. De voorzitter moet in staat zijn zowel het signalerend debat voorafgaand aan de totstandkoming van de 
beoordelingskaders te sturen, als de collectieve oordeelsvorming over de concrete bouwaanvragen.   

 

In het artikel 'Welstandszorg: advisering als groepsproces' stellen Nelissen en Bogie dat (ondermeer) een goed 

functionerende voorzitter en secretaris een remedie zijn tegen inadequate advisering:  

 

De rol van de voorzitter 

De voorzitter heeft een cruciale functie tijdens de vergadering. Hij leidt de discussie en moet ervoor zorgen dat 

verschillen in opvattingen helder naar voren komen. Oeverloze discussies waarin standpunten steeds 

hardnekkiger tegenover elkaar komen te staan, moeten worden vermeden. Hij moet zorgen voor een 

evenwichtige discussie waarbij alle leden het gevoel hebben hun mening voldoende te kunnen uiten. De 

voorzitter heeft de taak om verschillende visies te integreren tot een gemeenschappelijk eindadvies en moet dat 

helder kunnen formuleren voor het schriftelijk advies, meestal genotuleerd door de secretaris. De voorzitter 

bewaakt verder de eenheid van en harmonie in de commissie en daarmee ook de geloofwaardigheid. Ontwerpers 

zijn gediend bij een eensluidend en helder geformuleerd advies. De voorzitter draagt ook zorg voor goede 

contacten met de ambtelijke organisatie en met het gemeentebestuur. Door op die manier te functioneren kan de 

voorzitter bijdragen tot een adequate advisering. 

 

De rol van de secretaris 

Ook de rol van de secretaris is van groot belang. Met name in commissies van kleinere gemeenten is hij of zij de 

‘constante factor’ en de spil. Systematiek en consistentie in planbehandeling zijn sterk afhankelijk van de mate 

waarin de secretaris alle bescheiden ter beschikking heeft, op het juiste moment kan tonen en toelichten, en de 

bevindingen van de commissie weet te rapporteren. 

 

 

 

4.4 Efficiënte en transparante procedures 
 
 

In welstand op een nieuwe leest past dat de procedure wordt vastgelegd en dat daarover heldere informatie wordt 
verstrekt aan initiatiefnemers en andere betrokkenen. De stelregel bij het vaststellen van de procedure luidt: hoe meer 
men vooraf overdenkt en zonodig vastlegt, hoe minder men ter plekke moet ‘improviseren’ en hoe duidelijker de 
situatie voor de initiatiefnemer is. In paragraaf 3.4 zijn de punten genoemd die bij het stroomlijnen van de procedures 
aan de orde kunnen komen. In paragraaf 4.2 kwamen de procedures voor het vooroverleg al aan de orde. In deze 
paragraaf worden met betrekking tot de efficiëntie en de transparantie van de procedures twee belangrijke punten 
uitgewerkt, de openbaarheid en verantwoording en de mogelijkheden voor second opinion en klachten.   



 

 
Openbaarheid en verantwoording 
 
Openbaarheid en een publieke verantwoording vergroten het maatschappelijk draagvlak voor het welstandstoezicht. 

Het voorstel tot wijziging van de Woningwet verplicht de welstandscommissie zich publiekelijk te verantwoorden in een 
jaarverslag over de door haar verrichte werkzaamheden. Ook B en W moeten verantwoording afleggen over de 
toepassing van hun bevoegdheden in het kader van het welstandstoezicht. Daarnaast voorziet het wetsvoorstel in 
openbaarheid van de vergaderingen van de welstandscommissie tenzij er klemmende redenen voor geheimhouding zijn. 
De gemeente zal deze verplichting tot openbaarheid inhoud moeten geven: gaat het om de aanwezigheid van de 
initiatiefnemer en zijn ontwerper of wordt er, zoals in Den Haag, een publieke tribune ingericht? En moet de commissie 
ook in het openbaar tot een oordeel moet komen of is alleen de planbehandeling openbaar? 

Voor het maatschappelijk draagvlak lijkt het tevens van groot belang dat alle beoordelingskaders en 
welstandsadviezen openbaar en makkelijk te achterhalen zijn voor zowel de initiatiefnemers van een bouwplan als voor 
anderen. Het welstandsadvies zelf, of dat nu positief of negatief is, moet begrijpelijk zijn. Het is niet het betreffende deel uit 
het verslag van de commissievergadering maar een ‘vertaling’ daarvan.  

  
Het welstandstoezicht is nog nauwelijks present op het Internet. Een zoekopdracht levert een pagina algemene 

informatie van het Oversticht en de websites van de ministeries van LNV en VROM. Daarnaast is er in een nieuwsbank 
met persberichten het een en ander over welstand te vinden. Rond de tien gemeenten geven op hun eigen website 
informatie over het aanvragen van bouwvergunningen en de driedeling in de categorieën vergunningsplichtig, 
meldingsplichtig en vergunningsvrij. De Beeldbank, het beeldarchief dat op initiatief van enkele provinciale 
welstandsorganisaties wordt opgebouwd, is momenteel nog niet via het Internet toegankelijk. De Federatie 
Welstandstoezicht, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de koepelorganisaties in de bouw denken wel na over de 
mogelijkheden hiervan.  

 De mogelijkheden die het Internet in de toekomst biedt om de kwaliteit van de advisering te verhogen en de 
openheid naar het publiek toe te vergroten zijn kansrijk. Een ‘nationale welstandswebsite’ kan de vakgemeenschap 
informatie geven over bijvoorbeeld de wijze waarop verschillende gemeenten hun welstandstoezicht regelen, de relevante 
nieuwe literatuur, kwaliteitsvraagstukken of specifieke opgaven waar welstandscommissies voor staan. Ook kan een 
overzicht worden gegeven van de vacatures in welstandscommissies. Voor initiatiefnemers, ontwerpers en 
belangstellenden kunnen gemeenten op een ‘lokale of regionale welstandswebsite’ inzicht geven in bijvoorbeeld de 
beoordelingskaders, de procedures en de afgeronde welstandsadviezen over bouwaanvragen. Ook het jaarverslag van de 
welstandscommissie en de wijze waarop B en W met de adviezen zijn omgegaan kan worden opgenomen.  

 
 
Second opinion en klachten 
 
Tegen het welstandsadvies is geen bezwaar of beroep mogelijk. Het advies wordt beschouwd als een voorbereiding 

om te komen tot een besluit van B en W en is daarom zelf niet vatbaar voor bezwaar of beroep (Bogie, 1996). Een 
initiatiefnemer kan pas bezwaar aantekenen na de weigering van een bouwvergunning door B en W. De 
beroepsprocedure verloopt dan volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb).  

Dit is een formele en juridisch getinte procedure. Een groot nadeel is dat er pas gebruik van kan worden gemaakt bij 
een definitieve afwijzing, dus pas wanneer er een ver uitgewerkt plan ligt. In hoofdstuk 2 werd opgemerkt dat de gemeente 
Sandelingenstroom reeds gelegenheid biedt om in eerdere fasen bezwaar aan te tekenen tegen een welstandsoordeel. 
Het voorstel tot wijziging van de Woningwet formaliseert deze mogelijkheid met de introductie van de gefaseerde 
vergunningverlening. Dit maakt het mogelijk om in een vroeger planstadium op basis van voorlopige schetsen, een 
appellabel besluit van B en W te vragen over de bestemmingsplan- en welstandsaspecten van een bouwplan. Daarmee 
kan de initiatiefnemer eerder zekerheid verkrijgen, en kan ook eerder bezwaar worden aangetekend tegen een 
welstandsoordeel.     

Een ander nadeel van de procedure volgens de Awb is dat alleen de zorgvuldigheid van de procedure en niet de 
inhoudelijke kwaliteit van het welstandsadvies wordt getoetst door de beroepsinstantie, tenzij er sprake is van een 
deskundig contra-advies. De Federatie Welstandstoezicht adviseert zijn leden bij een second opinion volgende werkwijze: 
B en W kunnen in overleg met de indieners van een bouwaanvraag en de welstandscommissie, besluiten tot het inwinnen 
van een second opinion bij een andere welstandscommissie. Dit wordt gemeld aan de Federatie. De tweede commissie 
geeft een - al of niet verdeeld - advies, op grond waarvan B en W bepalen of de bouwvergunning kan worden afgegeven. 
De Federatie Welstandstoezicht en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten onderzoeken momenteel de vraag of de 
mogelijkheid voor een second opinion ook voor burgers moet worden geschapen.    

Bij de Bond van Nederlandse Architekten leeft het idee van een snelle en onafhankelijke mogelijkheid voor second 
opinion, door de welstandscommissie en de voorzitter van de betreffende Kring BNA elk een gemandateerd arbiter aan te 
laten wijzen. Dezen komen gezamenlijk tot een (al dan niet eensluidend) welstandsadvies aan B en W.   

 
Naast een mogelijkheid voor second opinion moet er ook een mogelijkheid zijn om klachten in te dienen over het 

functioneren van de welstandscommissie. Deze klachten moeten in principe worden gericht tot het gemeentebestuur, als 
opdrachtgever van de commissie. De klachten kunnen door de gemeente eventueel worden voorgelegd aan de klachten- 
en geschillencommissie van de Federatie Welstandstoezicht. Deze commissie is onafhankelijk en bestaat uit leden vanuit 
de verschillende vakdisciplines. Zij is ingesteld om de eventuele kritiek op het functioneren van welstandscommissies op 
een zorgvuldige en structurele wijze af te handelen. De commissie doet op verzoek van belanghebbenden uitspraken over 
geschillen waarbij het functioneren van de welstandscommissies in het geding is.  



 
Om te voorkomen dat er verschillende regelingen naast elkaar ontstaan, met alle verwarring van dien, zou 

onderzocht kunnen worden of het mogelijk is een 'centraal onafhankelijk welstandsorgaan' in te stellen, waarbij snel en 
niet-bureaucratisch een second opinion over een advies van de welstandscommissie kan worden gevraagd, of waar een 
klacht naar aanleiding van het optreden van de welstandscommissie of een lid daarvan kan worden voorgelegd. En 
passant maakt zo'n welstandsorgaan ook de kwaliteit van de welstandsadviezen van de verschillende 
welstandscommissies duidelijk, hetgeen stimulerend kan werken ten aanzien van de kwaliteit van de welstandsadvisering 
in ons land. 

  



5. Implementatie van de nieuwe leest 
 

Hoe kan welstand op een nieuwe leest in praktijk worden gebracht? In dit hoofdstuk worden de conclusies getrokken 
en de aanbevelingen geformuleerd.  

 
 
 

5.1 Conclusies 
 
 

De conclusies worden getrokken aan de hand van de onderzoeksvragen.  
 
De eerste twee vragen hadden betrekking op de praktijk en luidden: Welke vormen van welstand worden, binnen de 

wettelijke voorschriften, op dit moment gebruikt of voorgesteld? Hoe werken deze vormen in praktijk en hoe scoren ze op 
inzichtelijkheid en doelmatigheid?  

Bij het beantwoorden van deze vragen bleek dat de op stapel staande wijziging van de Woningwet van grote 
betekenis zal zijn, maar tegelijk de zinsnede ‘binnen de wettelijke voorschriften’ op losse schroeven zette. In hoofdstuk 2 
zijn verschillende vormen van welstand beschreven. Daarbij is een grove scheiding aangebracht tussen de gangbare 
situatie, de ‘oude leest’ en de wezenlijk vernieuwende initiatieven, de ‘nieuwe leest’. 

Geconcludeerd werd dat ruimtelijke ontwikkelingen en maatschappelijke omstandigheden andere eisen stellen aan 
welstandstoezicht dan 100 jaar geleden. Het vigerende stelsel is daar niet op toegesneden, daarom wordt in de praktijk 
gereageerd met nieuwe werkwijzen en een aanpassing van de specialismen en activiteiten. Het totaal van al die 
oplossingen is echter een deel van het probleem geworden. Geleidelijk is een onoverzichtelijke en ondoelmatige situatie 
ontstaan die soms wordt ervaren als wildgroei. Welstandstoezicht krijgt het verwijt zich met oneigenlijke taken bezig te 
houden en ondertussen de eigenlijke taken niet naar behoren af te handelen.  

 
De derde onderzoeksvraag luidde: Is het mogelijk de kansrijke vormen te abstraheren tot (samenhangende) 

modellen en die zo te beschrijven dat ze inzichtelijk en toepasbaar zijn als instrument voor gemeentelijk beleid?     
Bij het beantwoorden van deze vraag bleek dat de kansrijke vormen, in paragraaf 2.2 beschreven als aanzetten voor 

vernieuwing, als puzzelstukjes in elkaar vielen tot één consistent model voor welstand op een nieuwe leest, niet bedoeld 
als blauwdruk voor regelgeving maar als concept voor vernieuwing. Het vacuüm tussen de bestaande en de gewijzigde 
wet had onder meer tot gevolg dat het onmogelijk was de uitwerkingen het karakter te geven van een stap-voor-stap 
model voor gemeenten. 

 
 De vierde onderzoeksvraag luidde: Is aanpassing van de regelgeving voor nieuwe vormen van welstand 

noodzakelijk?  
Uitgaande van de huidige wet kan die vraag positief worden beantwoord. Bij de uitwerking bleek dat veel van de noodzakelijke vernieuwingen 

in het wijzigingsvoorstel terugkomen, zoals de noodzaak van goede communicatie tussen de welstandscommissie en de stedenbouwkundigen. Voor 

andere zaken is de precieze betekenis van het wijzigingsvoorstel nog ongewis, zoals bijvoorbeeld voor de kleine bouwactiviteiten.  
Twee van de 15 aanbevelingen hebben betrekking op de voorgenomen wetswijziging. Ten eerste gaat het om de 

aanbeveling de differentiatie van bouwactiviteiten wat betreft het welstandstoezicht te decentraliseren en te regelen in 
gebiedsgerichte beoordelingskaders. Deze aanbeveling is gebaseerd op de conclusie dat karakteristieken en criteria altijd 
gebiedsgebonden zijn. De aard van de in het praktijkonderzoek gevonden ‘criteria’ maakt duidelijk dat differentiatie van 
bouwactiviteiten in Algemene Maatregelen van Bestuur, zoals mogelijk gemaakt in het voorstel tot wijziging van de 
Woningwet, wat betreft het welstandstoezicht onmogelijk en onwenselijk is. De gebiedsgerichte beoordelingskaders 
maken deze differentiatie op het landelijke niveau wat betreft het welstandstoezicht bovendien overbodig.  

De tweede aanbeveling betreft de mogelijkheid om de gemeenteraad de bevoegdheid te geven om bij uitzondering 
gebieden aan te wijzen waar intensief welstandstoezicht mogelijk is, vergelijkbaar met de gebieden die onder de 
werkingssfeer van de Monumentenwet vallen. Deze aanbeveling is gebaseerd op de conclusie dat repressief 
welstandstoezicht, alleen gericht op de excessen, in kwetsbare wijken niet voldoende bescherming biedt tegen 
verloedering van de leefomgeving. 

 
De laatste onderzoeksvraag betrof de mogelijkheden om toetsingscriteria te operationaliseren en vooraf bekend te 

maken.   
Het praktijkonderzoek leverde verschillende vormen van criteria op, die per gemeente en per gebied in onderlinge 

samenhang werden ingezet.  
Geconstateerd werd dat het welstandsoordeel niet tot stand komt via een gestandaardiseerde en meetbare toets. 

Geconcludeerd werd dat toetsingscriteria alleen per gebied in onderlinge samenhang kunnen worden geformuleerd, in 
paragraaf 4.1 zijn deze toetsingscriteria aan de hand van voorbeelden geoperationaliseerd.  

In welstand op een nieuwe leest wordt daarom gesproken van een gebiedsgericht beoordelingskader met een stelsel 
van criteria. Een beoordelingskader moet de speelruimte voor alle betrokkenen begrenzen, maar mag tegelijk het spel niet 
saai of onmogelijk maken. Het biedt een kader voor het welstandsadvies, wettelijk ingekleed als een collectief oordeel 
gevormd door een optelsom van persoonlijke en vakinhoudelijke meningen. De collegiale discussie geeft het advies een 
meerwaarde: hoewel het nooit een objectief oordeel wordt ontstaat er wel een subjectieve objectiviteit.  

 
 
 



5.2 Aanbevelingen 
 

 
Preambule 
 
1. Positiebepaling 
 Welstandstoezicht geeft het lokale bestuur gelegenheid om het publieke belang van een gebouwde omgeving die 

voldoet aan redelijke eisen van welstand, te behartigen. Het advies van de welstandscommissie is één van de elementen 
bij de besluitvorming door B en W omtrent een bouwvergunningaanvraag. Voor leden van de welstandscommissies en 
welstandsorganisaties geldt hierbij het devies: ‘schoenmaker hou je bij je leest’ dat wil zeggen dat de opdracht is, het 
welstandsadvies te geven binnen de beoordelingskaders die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. De 
welstandscommissie moet zich onthouden van ontwerpactiviteiten ter correctie van plannen.     

 
2. Welstandstoezicht, ruimtelijk kwaliteitsbeleid en architectuurbeleid 
Aanbevolen wordt het welstandstoezicht in te bedden in het lokale ruimtelijk kwaliteitsbeleid en het architectuurbeleid, 

en gemeenten te stimuleren het dergelijk beleid actief te ontwikkelen.  
Ruimtelijk kwaliteitsbeleid richt zich op het opstellen van een planologisch kader en stedenbouwkundige plannen. 

Ruimtelijk kwaliteitsbeleid is noodzakelijk om een beoordelingskader voor het welstandstoezicht te kunnen formuleren.  
Architectuurbeleid richt zich op de totstandkoming van een betekenisvolle fysieke omgeving en heeft betrekking op 

alle aspecten daarvan: esthetiek, functioneren, duurzaamheid en cultuurhistorische betekenis. Architectuurbeleid is 
noodzakelijk als een gemeente het ambitieniveau van de kwaliteit van de gebouwde omgeving wil verhogen.  
  

3. Bestuurlijke verantwoordelijkheid 
Aanbevolen wordt de lokale bestuurlijke betrokkenheid te vergroten en de gemeenteraad nadrukkelijk 

verantwoordelijk te stellen voor het welstandsbeleid. Zonder door de gemeenteraad vastgesteld welstandsbeleid kan er 
geen toetsbaar welstandstoezicht plaatsvinden. Het lokale welstandsbeleid wordt geformuleerd in een gemeentelijke  
welstandsnota waarin gebiedsgerichte beoordelingskaders zijn opgenomen.  

Aanbevolen wordt een model-welstandsnota op te stellen ter ondersteuning van gemeenten. Deze model-
welstandsnota moet echter geen kant en klaar recept bieden maar zoveel mogelijk de overwegingen aanreiken ter 
voorbereiding van de politieke keuzes.  

 
4. Stimuleringsprogramma  
Aanbevolen wordt een stimuleringsprogramma op te zetten waarin instrumenten en voorbeelden worden aangereikt 

om de omslag van de oude naar de nieuwe leest te maken. Het programma kan gericht zijn op het faciliteren van het 
lokale bestuur binnen de kaders van de Woningwet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Doelgroepen van een 
stimuleringsprogramma zijn lokale bestuurders, ambtenaren en welstandsleden.   

 
 
Beoordeling binnen een kader 
 
5. Differentiatie naar gebieden  
Aanbevolen wordt het welstandstoezicht te differentiëren naar gebieden die samenhang vertonen op grond van 

cultuurhistorische overwegingen, stedenbouwkundige of landschappelijke samenhang of bijzondere bestemmingen of 
ontwikkelingen. De afbakening van gebieden wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Het onderzoek wijst uit dat per 
gebied goed kan worden aangegeven wat wordt verstaan onder redelijke eisen van welstand en welke specifieke 
‘geboden’ van toepassing zijn 

 
6. Beoordelingskaders 

Aanbevolen wordt om de inhoudelijke verantwoording van het welstandstoezicht vast te leggen in de vorm van 
gebiedsgerichte beoordelingskaders. Het beoordelingskader overbrugt de kloof tussen het ruimtelijk kwaliteitsbeleid 
(bestemmingsplan, stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan etc.) en de uiteindelijke welstandstoets. Een  
beoordelingskader bestaat uit een stelsel van criteria betreffende de stedenbouwkundige en architectonische 
inpassing waaraan een bouwwerk (of een standplaats) in een gebied moet voldoen. Deze criteria kunnen eventueel 
objectgericht worden opgesteld. Daarnaast kunnen algemene architectonische aandachtspunten worden gegeven. 
Zonder vastgestelde beoordelingskaders kan er geen toetsbaar welstandstoezicht plaatsvinden. 
 
7. Differentiatie van bouwactiviteiten  
De aard van de in het praktijkonderzoek gevonden ‘criteria’ maakt duidelijk dat differentiatie van bouwactiviteiten in 

Algemene Maatregelen van Bestuur, zoals mogelijk gemaakt in het voorstel tot wijziging van de Woningwet, wat 
betreft het welstandstoezicht onmogelijk en onwenselijk is. De gebiedsgerichte beoordelingskaders maken deze 
differentiatie op het landelijke niveau wat betreft het welstandstoezicht bovendien overbodig.  
Aanbevolen wordt de differentiatie van bouwactiviteiten wat betreft het welstandstoezicht te decentraliseren en te 
regelen in de gebiedsgerichte beoordelingskaders. Aansluitend daarop kunnen op lokaal niveau efficiënte procedures 
worden ontwikkeld.  
 
 
8. Gebieden waar intensief welstandstoezicht wenselijk is 



Aanbevolen wordt om te onderzoeken of het mogelijk is om de gemeenteraad de bevoegdheid te geven om bij 
uitzondering gebieden aan te wijzen waar intensief welstandstoezicht mogelijk is, vergelijkbaar met de gebieden die 
onder de werkingssfeer van de Monumentenwet vallen. Het gaat hierbij om gebieden die geen beschermd stads- of 
dorpsgezicht vormen maar waar de leefomgeving vanuit andere oogpunten kwetsbaar is. Voor dergelijke gebieden 
zou overigens ook kunnen worden bezien of het noodzakelijk is om vanuit welstandsoogpunt condities te verbinden 
aan de afgifte van een sloopvergunning.  

 
9. Stedenbouwkundige plannen als basis 
Aanbevolen wordt om het beoordelingskader aan te laten sluiten bij het ruimtelijk kwaliteitsbeleid voor het gebied. De 
kwaliteitsdoelstellingen die in het stedenbouwkundige planvormingsproces worden ontwikkeld moeten worden 
ingebracht in het beoordelingskader en gelden zo als criteria voor het welstandstoezicht. Andersom geldt dat, 
wanneer de welstandscommissie in de fase van stedenbouwkundige planvorming wordt geïnformeerd en 
commentaar kan geven, de kans op realisatie van de stedenbouwkundige kwaliteitsdoelstellingen wordt vergroot.  
 
 
Rechtszekerheidbiedend overleg 
 
10. Mandatering bij standaardaanvragen voor kleine bouwactiviteiten  

Aanbevolen wordt om gemeenteambtenaren of rayonarchitecten te mandateren om bij standaardaanvragen voor 
kleine bouwactiviteiten het welstandsadvies op te stellen, binnen het vastgestelde beoordelingskader. Mandatering is 
een bestuurlijke daad. De gemandateerde moet in nauwe relatie met de welstandscommissie werken waarbij de 
verantwoordelijkheden duidelijk zijn omschreven. 
Aanbevolen wordt om bij zoveel mogelijk van deze aanvragen directe loketafhandeling mogelijk te maken door een 

ambtenaar te mandateren om namens B en W de bouwvergunning te verlenen. In de overgangsfase kan de expertise 
en de menskracht van de provinciale welstandsorganisaties hieraan wellicht een bijdrage leveren. Voor de procedure 
zouden algemene richtlijnen kunnen worden ontwikkeld. 
 
11. Overleg en collectieve oordeelsvorming bij grotere bouwactiviteiten 
Aanbevolen wordt bij de middelgrote en grote bouwactiviteiten vooroverleg mogelijk te maken met een persoon die 
aanspreekbaar is voor het gebied dat in een beoordelingskader wordt beschreven, maar met instandhouding van de 
collectieve oordeelsvorming over het uiteindelijke welstandsadvies. Het vooroverleg moet worden ingekaderd door 
het welstandsbeleid waarin de inhoudelijke uitgangspunten, de procedures en de bevoegdheden nauwkeurig zijn 
vastgelegd. Uitgangspunt is dat het vooroverleg de burger rechtszekerheid geeft, zodat na een overlegproces de 
uiteindelijke welstandsbeoordeling geen verrassing meer kan zijn. 
 
 
Kwaliteit van de advisering 
 
12. Samenstelling en werkwijze van de commissie  
Aanbevolen wordt de samenstelling en de werkwijze van de welstandscommissie duidelijk onderdeel te laten zijn van 
het lokale welstandsbeleid. Een gemeente zal zijn commissieleden met zorg moeten zoeken. De wettelijke vereisten 
van deskundigheid en onafhankelijkheid moeten op lokaal niveau worden uitgewerkt tot een profiel van de 
welstandsleden dat wordt vastgesteld door de gemeenteraad. De rollen van de voorzitter en de secretaris verdienen 
daarbij speciale aandacht. 

 
13. Deskundigheidsbevordering welstandsleden 
De rol van de architect als beoordelaar van een bouwplan is een andere dan als ontwerper van een bouwplan. 
Aanbevolen wordt om het beoordelen van de publieke aspecten van bouwplannen als specifieke deskundigheid te 
benoemen en deze deskundigheid bij architecten te bevorderen door informatie aan en instructie van (potentiële) 
welstandsleden.          

 
 

Efficiënte en transparante procedures 
  

14. Openbaarheid 
Aanbevolen wordt om te onderzoeken welke mogelijkheden het Internet biedt om de vakgemeenschap en 
initiatiefnemers, hun ontwerpers en belangstellenden te informeren en kennis en ervaringen met betrekking tot het 
welstandstoezicht uit te wisselen.  
 
15. Second opinion en klachten 
Aanbevolen wordt om te onderzoeken of het mogelijk is een centraal, onafhankelijk orgaan in te stellen, waarbij snel 
en niet-bureaucratisch een second opinion over een advies van welstandscommissie kan worden gevraagd, of waar 
een klacht naar aanleiding van het optreden van de welstandscommissie of een lid daarvan kan worden voorgelegd. 
En passant maakt zo'n orgaan ook de kwaliteit van de welstandsadviezen van de verschillende welstandscommissies 
duidelijk, hetgeen stimulerend kan werken op de kwaliteit van de welstandsadvisering in ons land. 
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