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Evaluatie Welstandsnota 2013, taakstelling Welstandscommissie en Welstandsnota 2016

Voorstel

1. Met de evaluatie van het welstandsbeleid volgens de Welstandsnota 2013 in te
stemmen;

2. Met de maatregelen om welstandstoetsing uit te voeren binnen de taakstelling van
€ 10.000,- in te stemmen en ter besluitvorming aan de raad voorte leggen;

3. Met de wijziging van het welstandsbeleid op grond van 1 en 2 in te stemmen zoals
verwerkt in bijgevoegd concept Welstandsnota 2016;

4. De raadscommissie RO te informeren op 14 september 2016 over de evaluatie en
de invulling van de taakstelling, en hierna de concept Welstandsnota 2016 voor
inspraak vrij te geven;

5. In overleg met de ondernemers van de binnenstad het reclamebeleid te herijken;
6. In principe in te stemmen met de door de raad te wijzigen Bouwverordening in

verband met de gewijzigde samenstelling van de Welstandscommissie;
7. Bij het opstellen van het HandhavingsUitvoeringsProgramma (HUP) 2017 e.v.

bezien of meer capaciteit en prioriteit aan handhaving bij monumenten en de
welstandsgebieden kan worden gegeven.

Inleiding

Het vaststellen van het welstandsbeleid is een bevoegdheid van de gemeenteraad. In
2013 heeft de raad het nieuwe welstandsbeleid vastgesteld. Dit nieuwe beleid omvatte
onder andere het aanwijzen van grote welstandvrije gebieden. Dit zijn gebieden waarbij
voor omgevr ngsvergunnr ng geen welstandsadvies wordt ingewonnen. Hiermee
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werd zowel meer vriiheid voor de burger als kostenbesparing beoogd. Na drie jaar kunnen
de eventuele gevolgen zichtbaar worden en is de tijd rijp voor evaluatie van dit beleid.
Daarnaast heeft de raad motie VII M 5 (1 juli 2015) aangenomen. Daarin wordt
opgedragen de kosten voor de welstandscommissie te verlagen tot maximaal € 10.000,-.
Dit met ingang van de begroting 2Ot7.Dit is in lijn met het beleidsdocument Kiezen met
visie. Op grond van de ervaringen, mogelijkheden en beleidskeuzes ligt nu een voorstel
voor om deze taakstelling in te vullen.
Dit heeft gevolgen voor het welstandsbeleid, vandaar dat de aangepaste concept
Welstandsnota 2016 is bijgevoegd. Dit heeft tevens gevolgen voor de Bouwverordening
van de gemeente Weert wat betreft de samenstelling en het reglement van
Welstandscommissie. Daarom is hiervoor een aangepaste versie opgenomen als bijlage 3
en 4 van de concept Welstandsnota 2016.

Beoogd effect/doel

De bedoeling van het welstandsbeleid is een bijdrage te leveren aan een fijne
woonomgeving, een aantrekkelijke binnenstad en een mooi buitengebied.
Met het aangepaste beleid en de nieuwe werkwijze beogen we verbetering van de
belevingswaarde en het historisch karakter van monumenten en van waardevolle
gebieden (de beschermde stads- en dorpsgezichten).
In de bestaande woonwijken en het buitengebied is daarbij veel vrijheid voor de
burger om zijn eigen leefomgeving vorm te geven.
In gebieden die nog in ontwikkeling zijn (onder andere beeldkwaliteitplannen
Laarveld en Vrouwenhof) willen we de kwaliteit sturen en waarborgen op een zo
efficiënt mogel ijke wijze.
In Centrum Noord bieden we optimale vrijheid voor ondernemers om hun gebouw
vorm te geven.
Doel is tevens voldoen aan de taakstelling waarbij het budget voor welstand wordt
gereduceerd tot € 10.000,-.
Daarbij te leren van de ervaringen die inmiddels zijn opgedaan met de
welstandvrije gebieden.

Argumenten

1. Evaluatie Welstandsnota 2013

Bij de vaststelling van de Welstandsnota 2013 is tevens besloten het nieuwe beleid begin
20L4 te evalueren. Gezien de beperkte bouwproductie van die jaren is evaluatie uitgesteld
tot de gevolgen beter zichtbaar waren.

1.1. De evaluatie is tot stand gekomen na grondige analyse
Voor de evaluatie van het welstandsbeleid is de situatie ter plekke in de wijken en
gebieden bekeken. Deze beelden en conclusies zijn vervat in bijgevoegd rapport
'Evaluatie Welstandsnota 2013'.

1.2. Evaluatie geeft geen aanleiding tot ingrijpende wijziging van beleid
De evaluatie levert een positief resultaat. Het beleid behoeft op grond hiervan niet te
worden teruggedraaid of ingrijpend aangepast. Ondernemers, zowel in de binnenstad
als op de bedrijventerreinen, kunnen een steun in de rug gebruiken om het aanzien
van hun zaak te verbeteren. Er is ruimte om de toetsing in de beeldkwaliteitplannen te
vereenvoudigen. Tot slot is meer aandacht en capaciteit wenselijk voor de
handhaving
Samengevat zijn de conclusies:
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1. Goede ruimtelijke kwaliteit in de welstandvrije woonwijken;
2. Welstandvrije bedrijventerreinen zijn de verantwoordelijkheid van de

ondernemers;
3. Goede ruimtelijke kwaliteit in welstandvrij buitengebied;
4. Toetsing van beeldkwaliteitplan verhoogt kwaliteit;
5. Welstandstoetsing in beschermde gezichten bewaakt bestaande kwaliteit;
6. Advisering bij monumenten geeft groot resultaat;
7. Handhaving is nodig in ernstige gevallen;
8. Êr zijn geen excessen opgetreden, maar vangnet blijft nodig.

2. Taakstelling

B&W heeft in 2015 als taakstelling de opdracht gekregen het budget voor de welstand te
verlagen van € 30.000,- naar maximaal € 10.000,-. Op basis van Kiezen met visie (format
155) is de raming voor 2016 naar aanleiding van de historische cijfers naar beneden
bijgesteld tot € 19.000,-.

Dit budget betreft de presentiegelden voor de leden van de welstandscommissie.
Momenteel werkt de gemeente Weert met een welstandscommissie. Om de taakstelling te
realiseren is onderzocht of de huidige werkwijze versoberd kan worden. De onderstaande
maatregelen (versoberingen) zijn nodig om de taakstelling te realiseren:

2.1. Kostenreductie met minimaal kwaliteitsverlies door minder leden
Van 3 terug naar 2 commissieleden waarvan 1 monumentendeskundige is. In de
Woningwet is vastgelegd dat een welstandscommissie uit minimaal 2 leden moet
bestaan. Door als één van deze twee leden een monumentendeskundige te benoemen,
wordt het aantal commissieleden tot het minimum beperkt. Voordeel hiervan is tevens
dat elke vergadering monumentenplannen kunnen worden behandeld, waarmee deze
dienstverlening wordt verbeterd. De commissie wordt hiermee structureel
Monumenten-welstandscommissie (en wordt vanaf nu ook zo genoemd).

Bij het afnemen van het aantal plannen is medio 2013 besloten de minimaal betaalde
vergadertijd te bepalen op 2 uur. Dit om de vergoeding in redelijke verhouding te
stellen tot de (onbetaalde) reistijd in geval van zeer weinig plannen. Deze
gegarandeerde minimale vergoeding wordt nu teruggebracht van 2 naar 1,5 uur.

2.2. Minder regels voor reclames door co-creatie met ondernemers
Door in overleg met de ondernemers van de binnenstad uniforme regels voor reclame-
uitingen op te stellen zullen er minder plannen aan de commissie voorgelegd worden.
Tevens kunnen aanvragen die aan de regels voldoen ambtelijk worden getoetst.

2. 3. Mon umenten-welsta ndscom m issie concentreeft z¡ch op gebouwde omgevi ng
Terrassen zijn geen onroerend goed en daarmee geen structureel onderdeel van de
ruimtelijke kwaliteit. Ze geven geen aanleiding tot opmerkingen bij de evaluatie van
het welstandsbeleid. Toetsing van terrassen - zoals opgenomen in de huidige APV -
wordt niet meer voorgelegd aan de commissie. Deze wijziging wordt meegenomen bij
het aanpassen van de APV.

2.4. Borging van kwaliteit in gebieden in ontwikkeling zonder dubbel werk
Naast de begeleiding door de supervisor worden plannen nu nog om advies voorgelegd
aan de welstandscommissie. Hoewel beide toetsingen niet geheel dekkend zijn, is
winst te behalen door de plannen alleen nog door de supervisor of de afdeling
Ruimtelijk beleid te laten beoordelen. Dit betekent zowel een snellere en meer
eenduidige dienstverlening aan de aanvrager als een kostenbesparing.
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2.5. Toetsing van relevante waarden in stads- en dorpsgezichten
Toetsing van wijzigingen in stads- en dorpsgezichten door de Monumenten-
welstandscommissie alleen uitvoeren voor zover zowel zichtbaar vanaf openbaar
gebied als relevant voor het historische ensemble. Een aan de commissie voor te
leggen aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen moet dus aan beide voorwaarden
voldoen. Hierdoor wordt het aantal voor te leggen plannen teruggebracht.

3. Wijzigingen Welstandsnota

3.1. De evaluatie en taakstelling leiden tot aanpassing van de Welstandsnota
Vanuit de evaluatie enerzijds en de taakstelling anderzijds worden de volgende
aanpassingen van het welstandsbeleid voorgesteld:

. Sfads- en dorpsgezichten zichtzijde toetsen
Toetsing van wijzigingen in stads- en dorpsgezichten door de Monumenten-
welstandscommissie alleen voor zover zichtbaar vanaf openbaar gebied en voor zover
relevant voor het historische ensemble. Dit ter beoordeling van de beleidsadviseur
monumenten.

. Toets beeldkwaliteitplannen vereenvoudigen
Toetsing in de gebieden met beeldkwaliteitplannen door de Welstandscommissie
vervalt. Vanwege het gewenste ambitieniveau wordt in de kwaliteitsborging voorzien
op de volgende wijze:

- In Laarveld wordt de kwaliteit geborgd door toetsing door de supervisor. Dit
beeldkwaliteitplan is juridisch verankerd in het bestemmingsplan.

- Het beeldkwaliteitplan Vrouwenhof is niet verankerd in het bestemmingsplan.
Vanwege de beoogde kwaliteit en de rechtsgelijkheid van bestaande bouwers
ten opzichte van nieuwe is voortzetting van toetsing door de supervisor
gewenst. Het aanpassen van het bestemmingsplan is dermate tijdrovend en
duur dat voor de laatste kavels in Vrouwenhof een tussenoplossing wordt
geadviseerd. Toetsing door alleen de supervisor is mogelijk door het gebied
niet aan te wijzen als welstandvrij, maar de toetsing op te dragen aan de
supervisor. Zo wordt toch de beoogde besparing gerealiseerd.

- Het beeldkwaliteitplan Kampershoek en diverse kleinere (zoals Hornehoof en
KEC) zijn verankerd in het bestemmingsplan. Voor deze gebieden is geen
supervisor aangesteld. De regels van het beeldkwaliteitplan worden ambtelijk
getoetst door de afdeling Ruimtelijk beleid.

- Voor Centrum-Noord is geen beeldkwaliteitplan vastgesteld. In 2013 is
vanwege de gewenste kwaliteit bij de stadsentree besloten dit gebied niet als
welstandvrij aan te wijzen. Om ondernemers maximale vrijheid te geven bij de
vormgeving van hun gebouw wordt dit gebied alsnog aangewezen als
welstandvrij.
Nota bene. Voor de strook langs het kanaal inclusief de beoogde locatie China
Center is een nog vast te stellen (stedenbouwkundig) inspiratiekader
opgesteld. Dit is geen instrument voor welstandstoetsing.

. Reclamebeleid vereenvoudigen
De aanpassingen van het reclamebeleid in overleg met de ondernemers op te stellen
en op te nemen in de Welstandsnota 2016.

3.2. Tekstuele correcties en verduidelijkingen
In de Welstandnota wordt duidelijker opgenomen dat de welstandstoets in
beeldkwaliteitplannen alleen tijdens uitvoering van de'ruggengraat'/ hoofdbouw geldt
en daarna vervalt. Na realisatie van de hoofdgebouwen geldt het regime voor'overige
woonwijken', dus welstandvrij. Dit geldt overigens alleen voor Vrouwenhof; de overige
gebieden worden nu aangewezen als welstandvrij.
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Daarnaast zijn er nog enkele tekstuele correcties doorgevoerd en niet meer van
toepassing zijnde passages geschrapt.

4. Informeren Raad en inspraak

4.1. Informeren raad
Om de raad vóór de begrotingsbehandeling te informeren over de evaluatie en de
invulling van de taakstelling wordt dit stuk op de TILS-lijst geplaats. Tevens worden de
bevindingen gepresenteerd aan de raadsinfo Ruimte op 14 september 2016.
Planning is de Welstandsnota 2016 inclusief het herijkte reclamebeleid op 21
december 2016 voor te leggen aan de raad. Het nieuwe beleid kan dan in werking
treden per 1 januari 2OL7, gelijk met de nieuwe begroting.

4.2. Inspraak
Volgens artikel 150 van de Woningwet is inspraak op de (wijziging van) de Welstands-
nota verplicht. Dit is verder geregeld in de gemeentelijke inspraakverordening.
Na presentatie aan de raadsinfo Ruimte wordt de concept Welstandsnota 2016 ter
inzage gelegd, met de uitdrukkelijke vermelding dat het reclamebeleid (pagina's 15 en
16) nog wordt aangepast in overleg met de ondernemers van de binnenstad. De
uitkomst daarvan wordt u apart voorgelegd.

5. Herijken reclamebeleid

5.1. Samen met de ondernemers
In samenspraak met het Pact van de binnenstad en de straatvertegenwoordigers in de
binnenstad het reclamebeleid herijken. Dit mee te nemen in de gesprekken in het
kader van de Visie op het stadshart en de actualisatie van de Beheervisie.
Reclames voor zover binnen gezamenlijk vastgestelde regels kunnen welstandvrij
worden of via een eenvoudige ambtelijke toets af worden gewikkeld (soms is wel een
omgevingsvergunning voor bouwen nodig, o.a. bij het aanbrengen van een constructie
van enige omvang zoals een nieuwe lichtbak of een spanframe).
De planning is dit aangepaste reclamebeleid op te nemen in de in december vast te
stellen Welstandsnota 2016.

6. Aanpassen Bouwverordening

6. 1. Wijzig i ng Bouwverorden i ng nodig va nwege afgesla n kte monumenten-
welstandscommissie

Vanwege de invulling van de taakstelling verandert de samenstelling van commissie.
De huidige Bouwverordening regelt de samenstelling hoe die nu is en dient dus op dit
punt tekstueel aangepast te worden. Daarnaast zijn nog enkele kleine tekstuele
omissies meegenomen en is het meest recente Modelbouwverordening van de VNG als
grondslag genomen. Ook het Reglement van orde van de Monumenten-welstands-
commissie is overeenkomstig aangepast.
Voor de wijzingen zie bijlagen 3 en 4 van de concept Welstandsnota 2016.

7. Prioriteit en capaciteit voor handhaving bij monumenten en welstandsgebieden

7.1. In ernstige gevallen capaciteit inzetten voor handhaving
Bij het opstellen van het HandhavingsUitvoeringsProgramma (HUP) te bezien of de
gewenste capaciteit en prioriteit beschikbaar kan worden gesteld (onder andere voor
enkele ernstige gevallen per jaar).
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Kanttekeningen

1. Alternatief stadsbouwmeester
Als alternatief voor een afgeslankte welstandscommissie kan de stadsbouwmeester
gelden. Dit is een een-mans welstandscommissie. Dit heeft echter de volgende nadelen,
zodat hiervoor op dit moment niet wordt geopteerd:

1. Kwetsbaarheid bij vervanging bij verhindering (vakantie, ziekte)
2. Adviseert veelal op afstand
3. Niet alle benodigde informatie is digitaal beschikbaar
4. Moeilijk om alle benodigde disciplines (architectuur, monumenten, stedenbouw) in

één persoon te verenigen
5. Hoger uuftarief

2. Prioriteit voor handhaving
De aantrekkelijkheid van het stadshart voor bewoners en bezoekers wordt mede bepaald
door de ruimtelijke kwaliteit ervan. Gesloten rolluiken, onevenredig grote reclames,
schreeuwend kleurgebruik en ernstig achterstallig onderhoud tasten het beeld aan. Indien
voor de aanpak van ernstige gevallen geen capaciteit en prioriteit voor handhaving wordt
toegekend, heeft dat zijn weerslag op de levendigheid en bedrijvigheid in de stad.

Financiële, personele en juridische gevolgen

1. Financieel
Het budget voor de welstandscommissie (voor 2016 bepaald op € 19.000,-) kan worden
vastgesteld op € 10.000,- voor de begroting 2017. De raming wordt dan met ingang van
2017 structureel met€ 9.000,- naar beneden bijgesteld. Dit budget betreft de
presentiegelden van de leden. Voor de duidelijkheid: de kosten voor de supervisorvan een
beeldkwaliteitplan komen niet ten laste van dit budget, maar voor rekening van de
exploitatie van dat plan (b.v. Laarveld). De kosten van ambtelijke toetsing komen
evenmin ten laste van het budget voor welstand.
Bij afname van het aantal adviezen vanaf 2013 is een minimum te betalen vergaderduur
van 2 uur vastgesteld. Dit om de verhouding (onbetaalde) reistijd versus vergadertijd te
compenseren. Dit wordt nu gewijzigd in 172 uur.

2. Personeel (commissie)
De leden van de (Monumenten-)welstandscommissie werken op basis van oproep. De
monumentendeskundige wordt elke twee weken ingepland (was elke vier weken). De
supervisor Vrouwenhof en Laarveld hoeft de welstandscommissie niet meer bij te wonen
(maar blijft wel reserve-lid van de commissie). Van de drie overige leden van de
(Monumenten-)welstandscommissie wordt één lid het vaste lid van de commissie en de
anderen reserve-leden.

3. Personeel (ambtelijk)
Geen personele consequenties. Enerzijds is er vereenvoudiging van werkwijzen en het
vervallen van enkele toetsingen. Dit wordt gecompenseerd door additionele ambtelijke
toetsing van beeldkwaliteitplan van Kampershoek Noord en andere kleinere
beeld kwaliteitplannen.

4. luridisch
Door enkele verduidelijkingen en tekstuele aanpassingen wordt het welstandsbeleid
robuuster.
Bij de benodigde aanpassingen van de Bouwverordening is deze tevens geactualiseerd en
daarmee weer up to date.
Als gevolg van de invoering van de Erfgoedwet per l juli 2016 wordt de Erfgoed-
verordening aangepast. De benodigde aanpassingen die voortvloeien uit de wijziging van
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het welstandsbeleid zullen daar meteen in worden meegenomen. De planning is de
gewijzigde Erfgoedverordening eind dit jaar aan de raad voor te leggen.

Uitvoering/evaluatie

1. Reclamebeleid uniformeren
Op korte termijn overleg voeren met het Pact van de binnenstad en de straat-
vertegenwoordigers in de binnenstad over het reclamebeleid. Gezamenlijk de huidige
regels kritisch toetsen. Hierbij tevens in het kader van de actualisatie van de Beheervisie
de uitstallingen e.d. meenemen. Reclames voor zover binnen gezamenlijk vastgestelde
regels kunnen welstandvrij worden of door een eenvoudige ambtelijke toets worden
afgedaan.

2. Terrassenbeleid
Het vervallen van de welstandstoets bij terrassen dient te worden meegenomen bij de
eerstvolgende aanpassing van de APV.

3. Beeldkwaliteitplannen
De nieuwe werkwijze jaarlijks te evalueren bij het jaarverslag van de welstandscommissie.

Gomm un icatie/ pa rtici patie

De raad informeren via TILS-Iijst en presentatie 'Evaluatie Welstandsnota 2013'tijdens de
raadsinformatie van de commissie Ruimte op 14 september 2016. Na deze datum kan de
aangepaste Welstandsnota 2016 ter inzage worden gelegd voor de inspraak, met
uitzondering van het reclamebeleid. Voor het reclamebeleid volgt een afzonderlijke
procedure.

De Monumenten-welstandscommissie en commissie Cultuurhistorie informeren.

De ter inzage legging van de concept Welstandsnota 2016 wordt op de gebruikelijke wijze
bekend gemaakt (via website en Gemeentewijzer). Gedurende zes weken vanaf 21
september 2016 kan eenieder zienswijzen indienen. Deze reacties kunnen betrokken
worden bij de uiteindelijke vaststelling door de raad.

Overleg gevoerd met

Intern:

Roland Caris, Luud Thijssen, Roy Ritzen, Paul Corpelijn, May Steen, Petra Bulk, Lilian
Cremers, Theo Polman, Gerard van der Hoeven, Paul Verhappen, Loet Koppen, Henk
Creemers, Michel Jans en Selma van Mensvoort.

Extern

Monumenten-welstandscommissie, commissie Cultuurhistorie, Federatie Welstand

Bijlagen

1. Rapport'Evaluatie Welstandsnota 2013'
2. Concept Welstandsnota 2016, inclusief wijziging Bouwverordening in bijlage 3 en 4
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. Inle¡d¡ng
In 2013 heeft de raad het nieuwe welstandsbeleid vastgesteld. Dit nieuwe beleid omvatte onder
andere het aanwijzen van grote welstandsvrije gebieden. Dit zijn gebieden waarbij voor
omgevingsvergunningen bouwen geen welstandsadvies wordt ingewonnen. Hiermee werd zowel
meer vrijheid voor de burger als kostenbesparing beoogd.

¡ Evaluatie
Na drie jaar gewijzigd welstandsbeleid is het zinvol om te bezien of er gevolgen zijn voor de
gebouwde omgeving. De enige manier om dit te inventariseren en daar conclusies aan te verbinden
is ter plekke te gaan kijken. Deze beelden en ambtelijke conclusies zijn vervat in de navolgende
sheets'Evaluatie Welstandsnota 2013'. De planning is deze presentatie te tonen aan de commissie
Ruimte tijdens de raadsinformatie op 14 september 2016.

. 95o/o welstandsvrij
De belangrijkste verandering van de welstandsnota 2013 is dat ruim 95olo van het Weerter
grondgebied is aangewezen als welstandvrij. Dit zijn de woonwijken, de bestaande
bedrijventerreinen en het buitengebied. Het aantal adviezen van de welstandscommissie is
sindsdien afgenomen metcirca 65%o (van 550 in 2Ol2naar circa 190 in de jaren 2OL3tlm 2015)
Daarbij zijn de adviezen voor plannen in de stads- en dorpsgezichten verschoven van de
Monumenten-welstandscommissie naar de Welstandscommissie.

. Welstandscommissie
Aanvragen vooreen omgevingsvergunning bouwen worden sinds 2013 alleen voorgelegd aan de
Welstandscommissie als het een plan in een beeldkwaliteitplan of een beschermd stads- of
dorpsgezicht betreft. Dit zijn nu op jaarbasis circa 190 adviezen.

. Monumenten
Bij monumenten (rijksbeschermde en gemeentelijke) wordt altijd advies ingewonnen van de
Monumenten-welstandscommissie. Het aantal monumentenplannen is voor en na de
beleidswijziging gelijk gebleven op circa 30 stuks. De beleidswijziging had geen invloed op deze
plannen.

a Conclusies van de inventarisatie

1.1. Goede ruimtelijke kwaliteit in welstandvrije woonwijken
De woonwijken zien er verzorgd uit. De bewoners zorgen goed voor hun woonomgeving, zeker
voor de straatzijde. Dit geldt voor alle sectoren, van bungalowpark tot sociale woningen.
In een enkel geval liggen de bergingen of schuttingen aan het openbaar gebied, wat een
minder fraaie aanblik oplevert. De oorzaak ligt echter in het bestemmingsplan of de
verkaveling. Dit is niet met welstandstoezicht te reguleren.
Een mooie ontwikkeling is dat er steeds meer (vergunningvrije) zonnepanelen worden
geplaatst. Vrijblijvend advies daarbij is een donkere uitvoering, matte randen en als eenduidig
vlak aanbrengen.

1.2. Welstandvrije bedrijventerreinen zijn verantwoordelijkheid van ondernemers
Op de bedrijventerreinen overheerst reclame in diverse vormen. Denk daarbij aan een
overmaat aan spanframes, vlaggen, banieren etc. Dit doet vaak afbreuk aan de
aantrekkelijkheid van het aanzien van het bedrijf en daarmee ook de aantrekkelijkheid voor de
klant. De ondernemers is er zelf het meest mee gebaat dat zijn bedrijf een goede uitstraling
heeft. Bij de ligging van het bedrijf aan een uitvalsroute is er ook impact op de ruimtelijke
kwaliteit in bredere zin. Om deze kwaliteit te verbeteren kunnen vrijblijvende gesprekken met
die ondernemers worden aangeboden. Bijvoorbeeld aan de Roermondseweg was meer eenheid
gepland; dit is niet gerealiseerd.

1.3. Goede ruimtelijke kwaliteit in welstandvrij buitengebied
Bij het doorkruisen van het buitengebied valt enerzijds de weidsheid op en anderzijds hoe
verzorgd dit gebied over het algemeen is. Weinig verrommeling, veel karakteristieke
boerderijen, soms met bakhuis, en goed ingepaste bebouwing naast divers natuurschoon. Dit
buitengebied is met de binnenstad een belangrijke toeristische waarde.
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1.4. Welstandstoetsing van beeldkwaliteitplan verhoogt kwaliteit
Het straatbeeld in de gebieden Vrouwenhof en Laarveld is zeer verzorgd. Er is duidelijk veel
aandacht besteed aan de vormgeving. De individuele variatie en diversiteit binnen het thema
voorkómen dat een saaie uniformiteit ontstaat. Zodoende zijn hoogwaardige en aangename
woonwijken ontstaan. Punt van aandacht is dat de wetgeving zich sinds het opstellen van deze
plannen heeft ontwikkeld. Zaken die in de beeldkwaliteitplannen werden gereguleerd zijn
inmiddels vergunningsvrij (denk aan aanbouwen en erfafscheidingen). Hiermee dient bij
nieuwe beeldkwaliteitplannen rekening te worden gehouden. Bij het opstellen van het nieuwe
bestemmingsplan voor Laarveld 1 en 2 is dit meegenomen.
In Kampershoek-Noord is nog geen bebouwing gerealiseerd zodat nog geen conclusies kunnen
worden getrokken. In dit gebied is geen supervisor aangesteld.
Beeldkwaliteitplannen zijn zeer nuttige instrumenten voor het sturen en borgen van ruimtelijke
kwaliteit. Toepassing dient echter te worden beperkt tot grote gebieden met een groot
algemeen belang.

1.5. Welstandstoetsing in beschermde gezichten bewaakt bestaande kwaliteit
De beschermde stads- en dorpsgezichten zijn aangewezen vanwege hun schoonheid en
betekenis voor de geschiedenis van Weert. Qua dynamiek is onderscheid te maken tussen de
binnenstad en de overige beschermde gezichten. Ook vanwege de bezoekersaantallen en
economische belangen neemt de binnenstad een aparte positie in.
Het gemeentelijk beleid (o.a. Visie op het stadshart) neemt de historie als leidraad voor
ontwikkelingen in de binnenstad. Het is gericht op het vergroten van de belevingswaarde en
gebruik maken van bestaande, waardevolle karakteristieken (denk aan poorten, steegjes,
monumenten). Hierbij is kwaliteitsbewaking door middel van de welstandstoets een goed
sturingsinstru ment.
In de overige beschermde gezichten is de dynamiek laag. Ook in die gebieden zijn de
bestaande karakteristieken zo waardevol dat kwaliteitsbewaking nodig is. Dit legt echter geen
groot beslag op de welstandscommissie.

1.6. Advisering bij monumenten geeft groot resultaat
De afgelopen jaren zijn diverse monumenten in de binnenstad aangepakt. Op de Oelemarkt is
zelfs een heel rijtje panden verbeterd. Ook de monumenten op de Markt dragen bij aan het
stadsbeeld. Dit is primair de verdienste van de eigenaren. De monumenten-
welstandscommissie heeft in veel gevallen positief bijgedragen aan het eindresultaat.

1.7. Handhaving is nodig in ernstige gevallen
In serieuze gevallen, als mensen zich niet aan de spelregels houden, dient het ¡nstrument
handhaving te worden ingezet. Denk hierbij aan een ernstige aantast¡ng van het straatbeeld,
grove blindering of verwaarlozing. Prioriteit dient te liggen bij monumenten, het straatbeeld in
de binnenstad en optreden bij grove verwaarlozing.

1.8. Er zijn geen excessen opgetredent maar vangnet blijft nodig
In één geval is een vermeend exces gesignaleerd. Dit betrof een dubbele erkeraan het pand
Boshoverweg 36. Door de rechter is geoordeeld dat dit geen exces betrof.
Er is de afgelopen drie jaar geen gebruik gemaakt van de excessenregeling. Een vangnet blijft
echter nodig.

a Aanbevelingen

A. Zet het huidig welstandsbeleid voort. Dit is een goede onderlegger voor integrale
beoordeling in het kader van de Omgevingswet.

B. Uitbreiding van welstandsvrije gebieden ligt niet voor de hand; de welstandsgebieden zijn

goed beargumenteerd aangewezen. Wel de advisering beperken tot zichtz¡jde en belang

voor het ensemble, zoals ook de bedoeling was van de aanwijzing.

C. Te overwegen is de advisering over terrassen af te schaffen; deze vormen geen onderdeel
van de gebouwde omgeving.
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D. Dialoog voeren met ondernemers over gevelverbetering en reclamebeleid (o.a. Pact van de

Binnenstad). Geef positieve stimulans (onderzoek subsidiemogelijkheden). Onderzoek of bij
duidelijke regels vergunning voor reclames kunnen worden afgeschaft (m.u.v. monumenten
en soms is een omgevingsvergunning bouwen nodig).

E. Op onderdelen welstandsnota verduidelijken of aanpassen (wijzigingen bij
beeld kwa liteitpla nne n, excesse n regeling).

F. Houd bij beeldkwaliteitplannen rekening met de mogelijkheden van vrij bouwen
(verwachtingsmanagement).

G. Alleen een beeldkwaliteitplan opstellen voor grotere gebieden met algemeen belang

H. le prioriteit handhaving leggen bij monumenten, binnenstad (vooral blindering en

verwaa rlozing) en grove aantasting.

Afsluiting

De resultaten van deze bevíndingen zijn verwerkt in de conceptWelstandsnota 20L6. De

aanbevelingen zijn betrokken bij de invulling van de taakstelling, zie ook het bijbehorende B&W-

advies. De sheets van de presentatie aan de raadsinfo RO, gepland op 14 september 20L6, vindt u op

de volgende bladzijden.
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Welstandsnota Weert (concept 20 16)

INLEIDING

Voor u ligt de nieuwe Welstandsnota Weert, een document waarin keuzes worden vastgeleqd ten
behoeve van het welstandsbeleid.

Het welstandsbeleid is in 2004 geformuleerd vanuit de overtuiging dat de lokale overheid het
publieke belang van een aantrekkelijke gebouwde omgeving dient te behartigen. De overheid grijpt
met welstandtoezicht in de individuele vrijheid van burgers en ondernemers omdat de
verschijningsvorm van een bouwwerk geen zaak is van het individu alleen. Een bouwwerk maakt
deel uit van de publieke ruimte, de voorbijganger wordt ermee geconfronteerd of hij wil of niet.
Een aantrekkelijke, goed verzorgde omgeving is van belang voor het welbevinden van de
gebruikers. Het verhoogt ook de waarde van het onroerend goed en versterkt het
vestigingsklimaat.

De wens tot verlichting van lasten- en regeldruk voor burger en organisatie leidt tot het maken van
keuzes, ook op het terrein van welstand. Deze keuzes zijn in deze nota vastgelegd.

Deze nota bestaat uit drie delen:

Deel A geeft het beleidskader en het instrumentarium;

Deei B gaat in op cie keuze voor welstandvrije gebieden, de weistandsbeoordeling, de gehanteercje
criteria en het reclamebeleid;

Deel C bevat de bijlagen.

Het gemeentebestuur van de gemeente Weert

Vastgesteld d.d. <DATUM>
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Welstandsnota Weeft (concept 2016)

BELEIDSKADER

1. Belang van goed (welstands)beleid
In Nederland is de vormgeving van individuele gebouwen vrijwel altijd ondergeschikt geweest aan
het beeld dat gebouwen en openbare ruimte samen vormen. Individuele welstand wordt verborgen
achter een collectief beeld dat door de overheid wordt bepaald en bewaakt. Net omdat welstand in
Nederland een collectief begrip is, zijn stedenbouw en architectuur zowel professioneel als
maatschappelijk van oudsher een onderwerp van gesprek. Het bestemmingsplan is het eerste
kader waaraan bouwinitiatieven worden getoetst, daarbinnen volgt - in de daarvoor aangewezen
gebieden - de welstandstoetsing.
Al sinds de vijftiende eeuw bestaan er in Nederland lokale welstandsbepalingen en in het verlengde
daarvan, welstandsdeskundigen. In de twintigste eeuw kwam welstandstoezicht algemeen in
gebruik binnen wettelijke kaders. In t962 werd de verplichting voor gemeenten om een
welstandscommissie te benoemen opgenomen in de Woningwet. Hierin is sindsdien de bepaling
^ññâh^ñôñ ¡laf *hat- ¡ritarliilz nf da nl:afqinn r¡an pen hnrrwwerk- zowe! nn zichzelf alS in VgfbandvPvçr rvr

met de omgeving, niet in strijd mag zijn met redelijke eisen van welstand".

Om deze toetsing transparant te maken is in de Woningwet (Ww) van 2003 de verplichting
opgenomen voor gemeenten om eigen welstandsbeleid te formuleren. Het welstandsoordeel mag
vanaf dat moment alleen gebaseerd worden op criteria die in deze welstandsnota verwoord zijn. Zo
wordt welstandszorg geen geïsoleerde aangelegenheld, maar onderdeel van integraal ruirrrLelijk
kwaliteitsbeleld. Ook bood de Ww 2003 geûìeenten de ruimte om welstandvrije gebieden aan te
wijzen.
Met de wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is hier nog een mogelijkheid bij gekomen.
Het College van burgemeester en wethouders kan als bevoegd gezag bepalen voor welke plannen
een advies bij de welstandscommissie wordt ingewonnen. Hierbij wordt ambtelijke toetsing op
welstand, die was vervallen bij de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) in oktober 2010, weer mogelijk. Indien geen welstandadvies aan de
welstandscommissie wordt gevraagd, vormt het college van burgemeester en wethouders (of de
ambtelijke ondersteuning) zelf een oordeel over de welstandsaspecten van een bouwplan, tenzij
het een welstandvrij plan betreft. Hieronder is dit schematisch weergegeven.

Bouwplan

J
ever

Preventieve welstandstoets op verzoek van de aanvrager mogelijk: zie bladzijde 9** Op bladzijde 15 staan de gevallen waarin een ambtelijke toets wordt uitgevoerd
*** De excessenregeling is te vinden op bladzijde 9.

Vergunningvrij Vergunningplichtig

J
Keuze qemeenteraad

Gebied Welstandstoets
Vrouwenhof Monumenten

Stads- en
dorpsqezichten
Welstandstoets

Bijzonder
lcriteria 1 t/m 13)

Welstandstoets
Regulier

(criteria 1 t/m B)

J
Keuze colleoe van B&W
Welstandsadvies van:

Welstandscom missie, su pervisor of ambtelijke
orqanisatie**

Gebied Welstandvrij
Geen

welstandstoets*

Geen toetsing
vooraf"

Colleqebesluit op vergunningaanvraag
Bii ernstiqe ontsierinq: excessenregeling***
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Welstandsnota Weert (concept 20 16)

De welstandsnota is daarmee een belangrijk sturingsinstrument voor de ruimtelijke kwaliteit
binnen onze gemeente voor de daarvoor aangewezen objecten en gebieden.

2. Monu menten-welstandscommissie
De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de afgifte van de omgevingsvergunning ligt bij het
bevoegd gezag. Dit bevoegd gezag is normaliter het college van Burgemeester en Wethouders,
maar kan ook de Provincie of het Rijk zijn. Het bevoegd gezag heeft een eigen
verantwoordelijkheid voor het welstandsoordeel maar kan hiervoor advies inwinnen bij de
welstandscommissie.

De welstandscommissie heeft als wettelijke taak het uitbrengen van welstandsadviezen aan het
bevoegd gezag over de aan haar voorgelegde bouwactiviteiten in de omgevingsprocedure en het
opstellen van een jaarlijks verslag van haar werkzaamheden. De gemeente kan de
welstandscommissie ook raadplegen voor andere taken zodat de ervaring en deskundigheid van de
commissieleden kan worden ingezet bij de ontwikkeling en implementatie van een integraal
ruimtelijk kwaliteitsbeleid, zoals het adviseren over bestemmingsplannen en beeldkwaliteitplannen.

Het beoordelen van bouwactiviteiten en het goed verwoorden van het welstandsadvies is een
specifieke deskundigheid. De commissie bestaat daartoe uit minstens twee onafhankelijke
deskundige leden. Alles aangaande samenstelling en werkwijze van de welstandscommissie is
vastgelegd in hoofdstuk 9 van de gemeentelijke bouwverordening (bijlage 3). De
welstandscommissie hanteert een "Reglement van orde van de Welstandscommissie"
(bijlage 4).
De welstandscommissie baseert haar oordeel over ingediende welstandsplichtige bouwactiviteiten
op de welstandsnota. Haar adviezen dienen goed gemotiveerd, schriftelijk vastgelegd en openbaar
te zijn. De secretaris van de welstandscommissie is een ambtenaar van de afdeling Vergunningen,
Toezicht en Handhaving (\ffH). Zowel de commissie als het college van Burgemeester en
Wethouders dienen elk jaar schriftelijk verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad over het
toepassen van het welstandsbeleid. Aan de hand van deze rapportages kan de gemeenteraad het
beleid evalueren en bijstellen.

Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om bij strijdigheid met redelijke eisen van welstand,
zowel in positieve als negatieve zin, af te wijken van een door de welstandscommissie gegeven
advies. De omgevingsvergunning kan toch verleend worden indien het bevoegd gezag van oordeel
is dat daarvoor zwaarwegende redenen zijn. Deze afwijking wordt in de beslissing op de aanvraag
van de omgevingsvergunning schriftelijk gemotiveerd.

Vanwege taakstelling is de samenstelling van de commissie gewijzigd met ingang van de
vaststelling van deze welstandsnota. De commissie bestaat uit twee leden, waarvan een met
deskundigheid op het gebied van architectuur en een monumentendeskundige. Daarmee is de
commissie structureel de monumenten-welstandscommissie geworden, die zowel adviseert over
omgevingsvergunningen bouwen als die voor de activiteit monument.

3. Stadsbouwmeester
De Woningwet biedt de mogelijkheid om in plaats van een welstandscommissie een
stadsbouwmeester te benoemen. De stadsbouwmeester is bij amendement in de Woningwet
opgenomen. De doelstellingen van vernieuwd welstandstoezicht zijn: grotere transparantie,
toetsbaarheid en openbaarheid. Deze worden naar verwachting niet bereikt met de gestalte van
stadsbouwmeester. Bovendien ontbreekt de waardevol geachte collectieve oordeelsvorming.
Daarom is er in Weert voor gekozen om de rol en de functie van stadsbouwmeester niet verder uit
te werken in de bouwverordening . Zodra er toch gekozen wordt voor het aanstellen van een
stadsbouwmeester, dient een en ander in de bouwverordening te worden gewijzigd.

Een stadsbouwmeester is in de wet niet bedoeld in de rol van supervisor voor bepaalde (nieuw te
ontwikkelen) gebieden. Die heeft als taak het stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit en het
informeren en begeleiden van initiatiefnemers in de vroege planvormingsfasen, zoals hieronder
beschreven.

4. Supervisie
Indien de gelegenheid zich voordoet kan worden gewerkt met supervisie wat vooral bij de grotere
ontwikkelingsprojecten (bijvoorbeeld Laarveld en Vrouwenhof) wenselijk is. Hierbij wordt een
persoon (of team) aangesteld als zelfstandig adviseur van de gemeente. De supervisor oordeelt
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zelfstandig op basis van een door de gemeenteraad vastgesteld beoordelingskader, zoals een
beeldkwaliteitplan, dat verankerd is in het bestemmingsplan. De toetsing aan de
beeldkwaliteitplannen Vrouwenhof en Laarveld wordt uitgevoerd door de benoemde supervisor; de
toetsing van de overige beeldkwaliteitplannen waaronder Kampershoek-Noord gebeurt in een vroeg
stadium ambtelijk door de afdeling Ruimtelijk beleid.
Ook voor supervisie geldt dat de rechtszekerheid van de initiatiefnemer vereist dat dit op het juiste
niveau en met de juiste informatie verloopt. Alles wat besproken wordt, wordt genotuleerd.
Wanneer uiteindelijk de omgevingsvergunning wordt aangevraagd vindt de definitieve toets¡ng
plaats door de supervisor.

5. Kwaliteitscommissie
Per l januari 201-2 is de provinciale kwaliteitscommissie opgeheven. Om daarna nog het Limburgs
Kwaliteitsmenu (LKM) toe te kunnen passen, is een onafhankelijke en deskundige kwaliteits-
commissie nodig. Hiervoor is aansluiting gevonden bij de Kwaliteitscommissie Leudal.

6. Vooroverleg / preventieve toets/ spreeku u r
Welstandolichtiqe aanvragen
Het gemeentelijk beleid propageert en biedt de mogelijkheid van een vooroverleg, voorafgaand aan
een welstandplichtige aanvraag van een omgevingsvergunning. Dergelijk vooroverleg wordt
geregistreerd en in het verslag van de vergadering opgenomen. Het advies wordt voorzien van het
V aa m arV \rrrnnrnrrarlcn "vtvrrvy ¡

Daarnaast kan de situatie zich voordoen dat men, in een pril stadium van ontwerpen (bijvoorbeeld
door middel van een massastudie), de mening van de commissie wil weten. Beide adviezen worden
ook geregistreerd en in het verslag van de vergadering opgenomen. Het advies wordt voorzien van
het kenmerk "informatief".

Vrijwilliq welstandsadvies
Ook wordt de mogelijkheid voor een preventieve toets geboden. Voor vergunning- en welstandvrije
bouwactiviteiten kan dit zijn om vooraf te bepalen of deze niet aan te merken zijn als een exces.

7 . Bezwaa rmogel ij kheden
Indien een opdrachtgever of architect nadere toelichting op het welstandsadvies nodig heeft of het
niet eens is met het advies, is de eerste stap contact opnemen met de secretaris van de
commissie. De secretaris kan zelf nadere toelichting geven of een afspraak met de commissie
maken.
In geval het bevoegd gezag (college van Burgemeester en Wethouders, Provincie of Rijk) twijfelt
aan het welstandsadvies kan een zogenaamd tweede advies worden ingewonnen bij een andere
welstandscommissie of bij de Federatie Welstand.
Zowel voor het college van B&W als voor opdrachtgevers bestaat de mogelijkheid een second
opinion aan te vragen bij een welstandscommissie. Hiervoor heeft de Federatie Welstand een
bindend protocol opgesteld. Ook bestaat de mogelijkheid om als opdrachtgever zelf een
architectenbureau of stedenbouwkundig bureau om een deskundig advies te vragen. Indien dit
advies aan bepaalde voorwaarden voldoet zal het bevoegd gezag dit advies meewegen in zijn
besluitvorming.
Een negatief welstandsadvies is een weigeringsgrond voor de omgevingsvergunning. Indien het
bevoegd gezag op basis van het welstandsadvies de vergunning heeft geweigerd heeft de
aanvrager de mogelijkheid tot bezwaar volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB).

8. Handhaving
De gemeente geeft met deze welstandsnota regels voor het welstandstoezicht en zal zich ook
inspannen voor de naleving daarvan. Zij zal de nodige aandacht geven aan het handhavingsbeleid,
het opsporen van en optreden tegen illegale bouwwerken.

Als voor een vergunningplichtige bouwactiviteit geen omgevingsvergunning is aangevraagd krijgt
de eigenaar de gelegenheid alsnog een (gewijzigde) omgevingsaanvraag in te dienen. Dit geldt ook
indien blijkt dat het bouwwerk na realisering afwijkt van de tekeningen waarop de
omgevingsvergunning is verleend.
Indien deze omgevingsvergunning moet worden geweigerd, bijvoorbeeld vanwege een negatief
welstandsadvies, past de eigenaar het ontwerp aan. Het bevoegd gezag (college van Burgemeester
en Wethouders, Provincie of Rijk) kan, bij niet nakomen, degene die tot het opheffen van de
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situatie bevoegd is, aanschrijven om binnen een door hen te bepalen termijn de strijdigheid op te
heffen.

Ook bouwactiviteiten waarvoor geen omgevingsvergunning hoeft te worden aangevraagd of
bouwwerken in een welstandvrij gebied moeten aan minimale welstandseisen voldoen. Volgens
artikel 13a van de Woningwet kan het bevoegd gezag de eigenaar van een bouwwerk dat "in
ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand" aanschrijven om die strijdigheid op te
heffen. Zie ook hieronder "10. Excessenregeling".

9. Excessenregel¡ng
De Woningwet is het kader voor het bevoegd gezag (college van Burgemeester en Wethouders,
Provincie of Rijk) om repressief tegen excessen op te treden. Het is namelijk op grond van artikel
12 van de Woningwet niet toegestaan dat een (bestaand) bouwwerk in ernstige mate in strijd is
met redelijke eisen van welstand. Dit geldt niet alleen voor alle bestaande gebouwen en
bouwwerken waarvan voor het bouwen een omgevingsvergunning is verleend. Het geldt ook voor
alle bestaande gebouwen en bouwwerken waarvoor geen omgevingsvergunning hoeft te worden
aangevraagd. Er is sprake van een exces wanneer een bouwwerk of een gedeelte daarvan op
overduidelijke wijze - dus ook voor niet-deskundigen zichtbaar - in ernstige mate in strijd is met
"redelijke eisen van welstand". Het gaat in gevallen van een exces altijd om ernstige ontsiering van
een bouwwerk of een gedeelte daarvan in relatie tot de omgeving.

Van ernstige ontsiering kan sprake zijn indien:
. een bouwwerk of een gedeelte daarvan in extreme staat van verwaarlozing verkeert;
. een bouwwerk of een gedeelte daarvan door het gebruik van sterk met de omgeving

contrasterende kleuren en/of versieringen van de gevel, waaronder reclame en blinderingen,
de samenhang van het straatbeeld verstoort;

. een bouwwerk zich visueel of fysiek afsluit voor zijn omgeving;

. een bouwwerk of gebouw geheel of gedeeltelijk in vervallen toestand verkeert (afgebrand,
ingestort e.d.);

. bij aanpassing van een bouwwerk architectonische bijzonderheden worden vernietigd dan wel
ontkend;

. een te grove inbreuk wordt gemaakt op wat in de omgeving gebruikelijk is (zie daarvoor de
gebiedsgerichte welstandscriteria) ;. er kwalitatief, ook in relatie tot het welstandsniveau, laagwaardig materiaal is gebruikt.

Bij aanschrijving in dit kader wordt de welstandscommissie om advies gevraagd. Dit advies is nodig
voor een goed gemotiveerde en zorgvuldige belangenafweging bij besluiten die verstrekkende
gevolgen kunnen hebben. Het welstandsadvies is gebaseerd op de gebiedsgerichte karakteristieken
en algemene welstandscriteria in het niveau'soepel'(criteria 1tlm 8, zie bladzijde 15).

1O. Wijziging Bor ('kan-bepaling')
De laatste jaren zijn de vergunningplicht voor bouwwerken en het welstandstoezicht erg in
beweging. De laatste ontwikkeling is de wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) in 2013. De
wijziging betreft aanpassing van aftikel 6.2 waarin het College van B&W de keuze krijgt voor welke
plannen zij wel en voor welke plannen zij geen welstandsadvies van de commissie inwinnen. Dit
betekent dat voor de plannen waarvoor niet het advies van de welstandscommissie wordt
ingewonnen het bevoegd gezag (of de ambtelijke ondersteuning) zelf de welstandstoets uitvoert.
Dit gebeurt als zelftoetsing op basis van het vastgestelde welstandsbeleid zoals geformuleerd in
deze welstandsnota. Daarmee is ambtelijke toetsing op welstandsaspecten mogelijk. Het College
van B&W kan ook afzonderlijke categorieën benoemen die ambtelijk worden getoetst (zie de
ambtelijke welstandstoets op bladzijde 14).
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WELSTANDSBEOORDELING

1. Procedure we¡standsbeoordeling
Indien een aanvraag omgevingsvergunning of vooroverleg voor de activiteit bouwen ontvangen
wordt, wordt eerst onderzocht of voor deze activiteit een vergunning noodzakelijk is (zie ook het
schema op bladzijde 7). Is dit niet zo, dan wordt bekeken of er mogelijkerwijs sprake kan zijn van
een exces. In dit geval wordt er een advies ingewonnen bij de monumenten-welstandscommissie.

Is een aanvraag of vooroverleg vergunningplichtig dan wordt deze altijd eerst getoetst op
volledigheid van de ingediende gegevens en aan het stedenbouwkundige kader. Tevens wordt
bekeken of het aangevraagde vrijgesteld is van een preventieve welstandstoets.

Alleen indien blijkt dat het aangevraagde of het vooroverleg volledig is, voldoet aan het
stedenbouwkundig kader, en niet vrijgesteld is van een preventieve welstandstoets, wordt het
voorgelegd aan de commissie.

De procedure welstandsbeoordeling is hieronder schematisch weergegeven.
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gewijzigd
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2. Vergunningvrij
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. In
pl'aats van tal van vergunningen, waaronder de bouwvergunning, wordt nu één omgevings-
vergunning verleend. Voor bouwen is niet in alle gevallen een omgevingsvergunning nodig' In het
Besiuit omgevingsrecht (Bor) dat gelijktijdig is gaan gelden, zijn de activiteiten beschreven die niet
omgevingsvergunning plichtig zijn'

3. Welstandvrij
3.a. Geen of een ondergeschikte verandering van de verschijningsvorm

Bij bouwinitiatieven waarbij de uiterlijke verschijningsvorm niet verandert of de uiterlijke
verschijningsvorm architectonisch ondergeschikt is, is er geen preventieve welstandstoetsing.
Hierbij kan-men denken aan een interne wijziging die niet tot gevolg heeft dat er gevels wijzigen of
het nôrmale onderhoud. Ook het oprichten van bouwwerken geen gebouw zijnde die niet of
nauwelijks (tot circa 50 cm zoals weegbruggen) boven het maaiveld uitkomen vallen hieronder'
Aanvragen betreffende dergelijke interne wijzigingen en/of bouwwerken worden vrijgesteld van

een beoordeling door de welstandscommissie.

3.b. Welstandvrije gebieden

In 2013 is het merendeel van Weert aangewezen als welstandsvrij gebied. Het gemeentebestuur
van Weert verLrouwt op de eigen verantwoorcieiijkheici van haar burgers, ook op het terrein van de

kwaliteit van de gebouwde omgeving. Daarnaast is er efficiëntie in procedures te behalen evenals
financiële besparingen. Op de bijgevoegde kaart staan de gebieden aangegeven die speciale
kenmerken hebben en waar wel de welstandstoets wordt uitgevoerd. Zie ook de beschrijving onder
"4. Welstandplichtig".

Vanaf 2013 waren aangewezen als welstandsvrij gebied:
1. Woongebieden, zowel rond de kern van Weert als op de kerkdorpen'
2. Kantoor- en bedrijvenParken,
3. Industrie- en bedrijventerreinen en
4. Het buitengebiecl, rnel uitzondering van de schuilgelegenheden, paardenbakken en

omheiningen (hiervoor geldt het vastgestelde beeldkwaliteitplan dat ambtelijk wordt getoetst
door de afdeling Ruimtelijk beleid).

In 2016 zijn hieraan toegevoegd:
5. Gebieden met een beeldkwaliteitplan (Laarveld, Kampershoek Noord en overige

beeldkwaliteitplannen die verankerd zijn in het bestemmingsplan) en
6. Centrum Noord

4. Welstandplichtig

4.a. Ambtelijke welstandstoets
In de volgende gevallen wordt ambtelijk welstandsadvies gegeven. Dit gebeurt voor monumenten
door de 

-beleidsadviseur 
monumenten en voor de overige gevallen door de secretaris van de

welstandscommissie of diens plaatsvervanger. Dit betreft de volgende aanvragen:
1. Indien de aanvraag omgevingsvergunning geheel volgens het door de monumenten-welstands-

commissie goedgekeurde vooroverleg omgevingsvergunning is uitgewerkt en

2. Bij aanvragen waarbij de monumenten-welstandscommissie een voorwaarde heeft verbonden
aan de goedkeuring, aan welke voorwaarde bij de indiening van de (gewijzigde) aanvraag
omgevingsvergunning volledig is voldaan.

4.b. Welstandstoets door monumenten-welstandscomm¡ss¡e

Bij de volgende speciale objecten en gebieden wordt bij bouwplannen het advies van de

monumenten-welstandscommissie i ngewonnen :

1. Door het Rijk en de Gemeente beschermde monumenten en
2. Door het Rijk en de Gemeente beschermde stads- en dorpsgezichten voor zover het plan zowel

de vanaf openbaar gebied zichtbare zijde betreft als van belang is voor het historisch
ensemble. Dit ter beoordeling aan de beleidsadviseur monumenten.
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Deze gebieden zijn aangeduid op de bijgevoegde kaart. Voor deze aanvragen zijn de
welstandsniveaus, zoals omschreven in paragraaf 4.c. van toepassing. Voor de monumenten en
gezichten geldt toetsing aan de criteria in niveau Bijzonder (criteria 1 t/m 13).
Reclames aan monumenten die vergunningplichtig zijn, zijn altijd welstandplichtig. Reclames in de
beschermde gezichten zijn niet welstandplichtig als ze voldoen aan de criteria, zie 4.e.. In de
meeste gevallen betekent dit dat de monumenten-welstandscommissie alleen adviseert over de
plaatsing van de reclame.

4.c. Welstandsniveaus
Voor de verschillende objecten en gebieden gelden verschillende welstandseisen. De volgende
welstandsniveaus zijn in Weert van toepassing. Het niveau Regulier is met ingang van deze nota
vervallen.
Nieuwe interpretaties, veranderingen en transformaties zijn op alle niveaus mogelijk, enkel de
beoordeling wordt zwaarder en de verantwoordelijkheid groter.

1. Soepel (vrijwillige welstandstoets en excessen)
Bij toepassing van de criteria die bij dit niveau horen (criteria 1 t/m 8, zie bladz¡jde 15) blijft de
basiskwaliteit van het betreffende gebied behouden. Dit betekent voor nieuwe bouwactiviteiten,
wijzigingen en toevoegingen, dat deze niet storend mogen zijn voor de omgeving.

2. Bijzonder (monumenten en stads- en dorpsgezichten)
Bij toepassing van de criteria die bij dit niveau horen (criteria 1tlm L3, zie bladzijde 15)
worden de speciale kwaliteiten van het betreftende object of gebied behouden en/of verbeterd.
Dat betekent voor nieuwe bouwactiviteiten, wijzigingen en toevoegingen dat deze een bijdrage
of meerwaarde leveren aan het totaal.
Het zijn de objecten en gebieden die van cruciale betekenis zijn voor het totaalbeeld van de
gemeente vanwege de hoge cultuurhistorische waarde. Let wel: het streven is niet gericht op
het nabouwen maar op het respecteren van de historische context.
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4.d. Welstandscriteria
Bij iedere beoordeling worden twee invalshoeken beschouwd: het gebouw in zijn omgcving (of dc
verwachte ontwikkeling daarvan) en het gebouw op zichzelf.
Bij de omgeving betreft het de plaats van het bouwwerk in de context, waarbij het gaat om een
evenwichtige situering naar vorm, grootte en massa ten opzichte van de omliggende gebouwen en
ten opzichte van het openbaar gebied.
Bij toetsing van het bouwwerk op zichzell gaat het om de verschijningsvorm van dat afzonderlijke
bouwwerk. Hier gaat het om de esthetische kwaliteiten en de herkenbaarheid van het bouwwerk en
in het bijzonder om juiste verhoudingen en correct materiaal- en kleurgebruik.

Soepel (vriiwillige welstandstoets en excessen)
Op welstandsniveau Soepel wordt getoetst of een bouwwerk niet storend is op zichzelf en in relatie
tot zijn omgeving. Een bouwwerk is dan niet ernstig strijdig met "redelijke eisen van welstand"
wanneer:

1. het gebruik maakt van de karakteristieken van het perceel;

2. er ongeacht de stijl of de aan het ontwerp ten grondslag liggende
architectuuropvatting sprake is van een naar typologie in zijn omgeving niet
storend bouwwerk;

3. er ongeacht de stijl of de aan het ontwerp ten grondslag liggende
architectuuropvatting sprake is van een naar vorm en schaal in zijn omgeving niet
storend bouwwerk;

4. er ongeacht de bouwstijl of aan het ontwerp ten grondslag liggende
architectuuropvatting sprake is van een naar zijn verschijningsvorm consistent
ontwerp;

5. de verschijningsvorm een heldere relatie vertoont met de functie;
6. de structuur van de plattegronden consequent in de massa-opbouw tot uiting

komt;
7. er sprake is van een evenwichtige opzet in maatverhoudingen van bouwvolumes,

vlakverdel ingen en gevelelementen ;
8. kleur- en materiaalgebruik in overeenstemming zijn met het karakter van het

ontwerp en niet storend in de omgeving.

Toetsing Bijzonder (monumenten en stads- en dorosoezichten)
Op welstandsniveau Bijzonder wordt getoetst of een bouwwerk zowel op zichzelf als in relatie tot
zijn omgeving een meerwaarde is. Een bouwwerk is dan niet strijdig met "redelijke eisen van
welstand" wanneer bovendien :

9 er ongeacht de stijl of de aan het ontwerp ten grondslag liggende
architectuuropvatting sprake is van een bouwwerk dat in typologie bijdraagt aan
de kwaliteit van zijn omgeving;
er ongeacht de stijl of de aan het ontwerp ten grondslag liggende
architectuuropvatting sprake is van een bouwwerk dat in vorm en schaal bijdraagt
aan de kwaliteit van zijn omgeving;
kleur en materiaalgebruik in overeenstemming zijn met het karakter van het
ontwerp en bijdragen aan de kwaliteit van de omgeving;
het de stedenbouwkundige structuur herkenbaar maakt en de kwaliteit van de
stedenbouwku ndige ruimte versterkt;
bij wijzigingen (bv. reclames), verbouwingen en restauraties de authenticiteit van
het bouwwerk en de samenhang in het gevelbeeld worden gehandhaafd, hersteld
of versterkt.
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4.e. Reclame

Reclame heeft als doel klanten te informeren en aan te trekken. Dat kan door aanprijzing van een
bedrijf, een product of een dienst. In gebieden met commerciële functies, zoals de binnenstad, zijn
reclames op zijn plaats. Ze verhogen de visuele aantrekkingskracht van de omgeving. Er zijn
echter ook kritische grenzen aan reclamevoering. Het attractieve stadsbeeld met de monumentale
en karakteristieke panden, noch de individuele ondernemer mag ondergesneeuwd raken.

Voor een reclame kan een omgevingsvergunning voor bouwen (bij een monument in combinatie
met de activiteit monument) of in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) nodig
zijn. Reclames aan monumenten zijn vergunningplichtig en worden om advies voorgelegd aan de
monumenten-welstandscommissie. Als voor een reclame een omgevingsvergunning voor bouwen
nodig is, wordt een welstandsadvies ingewonnen. Als de reclame voldoet aan de criteria op de
volgende bladzijde, wordt alleen een advies gegeven over de plaatsing van de reclame. De kleur en
huisstijl zijn een zaak voor de ondernemer. Reclames die afwijken van de criteria zijn mogelijk met
een positief welstandsadvies.

Hieronder is in een schema behandeling van een reclameaanvraag weergegeven.
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Criteria voor reclames

Aantal reclame-uitingen
. Per winkel, bedrijfspand of horecabedrijf (gemiddelde pandbreedte 6 mr) zijn twee reclames

toegestaan: één plat op de gevel en één haaks op de gevel'

Plaatsing op de gevel
r Reclames worden geplaatst in de commerciële zone. Dit is de gevel aan de straat tot aan de

vensterbank van de le verdieping. Een banier is hierop een uitzondering; deze mag hoger
worden geplaatst.

. Reclame heeft een duidelijke relatie met de entree van het pand.

. Bij het plaatsen van reclame-uitingen blijven het individuele pand en de grens tussen panden
goed herkcnbaar, ook als meerdere panden zijn samengevoegd tot één zaak.

. Reclame wordt aangebracht, daar waar het pand specifieke mogelijkheden voor reclame heeft,
dus bijvoorbeeld geTntegreerd in de luifel, op de ruit of een daarvoor bestemd vlak.

Maat
. De maximale maten voor reclame-uitingen haaks op de gevel (bord of lichtbak) zijn 1 x 0,6 m.

De voorkeur gaat uit naar een vierkante maatvoering.
. De maten voor reclame-uitingen plat op de gevel zijn maximaal de helft van de breedte van de

gevel (met een maximum van 3 m) en maximaal 0.60 m hoog.
. Eén banier per gevel is toegestaan, tenzij er al een andere reclame-uiting haaks op de gevel is'
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lijn met de ramen). De banier mag aangebracht worden op de 1e verdieping. De maximale
maten van een banier zijn 2,40 m bij 0,6 m.

Vormgeving
. De voorkeur gaat sterk uit naar reclame in losse letters of als muur/raamschildering, waarbij

het pand goed tot zijn recht komt en beter zichtbaar is dan bij plaatsing van een lichtbak of
bord.

e Bij bestaande lichtbakken, die aan deze criteria voldoen, mogen de platen vrij worden
aangepast aan bijvoorbeeld een nieuwe naam of huisstijl'

. Spanframes en andere reclame met industrieel karakter zijn toegestaan.

Samenvatting
. Maximaal 2 reclames per pand: 1 plat op de gevel (maximaal 3 x 0,6 m) en 1 uitsteekreclame

(óf een bord/lichtbak maximaal 1x 0,6 m óf een banier maximaal 2,4Ox 0,6 m)
. Reclame alleen onder de vensterbank van de 1e verdieping, met uitzondering van de banier
. Houd rekening met de architectuur van het pand

Raamfolies, bestickering en blindering
. Raamfolies en blindering, om bijvoorbeeld een achterliggend magazijn aan het zicht te

onttrekken, zijn toegestaan. Raamfolies hebben geen of bescheiden naamsvermelding en zijn
niet storend in de omgeving.

e Bestickering op ramen is toegestaan zolang dit het gevelbeeld en het zicht op het interieur niet
verstoort.

De excessenregeling (zie bladzijde 9) is van toepassing op reclames en raamfolies c.a
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4.f. Gebiedsgerichte karakteristieken
Om ook bij excessen en de vrijwillige welstandstoets te kunnen beoordelen wat in een bepaald
gebied gebruikelijk is, blijven de gebiedsanalyses deel uitmaken van de welstandsnota. Bij die
gebiedsanalyses hebben de karakteristiek van de bebouwing op zich en die van de ruimtelijke
context als uitgangspunt gediend. Voor een waardebepaling van een gebied is vooral de mate
waarin deze karakteristieken herkenbaar zijn van belang geweest. Er is onder meer gekeken naar
authenticiteit, zeldzaamheid, beeldbepalendheid en de samenhang tussen architectuur en
stedenbouw.
De samenhangende gebieden zijn weergegeven in een overzichtskaart, zie Kaart 1 achter in deze
nota. Deze kaart bevat ook gebieden met een speciale status, de gemeentelijk beschermde stads-
en dorpsgezichten. Daarnaast wordt op de volgende bladzijden de ruimtelijke karakteristiek per
gebied in hoofdlijnen beschreven.
De kleurindicatie op de analysekaart dient ter onderscheiding van verschillende gebieden en geeft
geen informatie over functies in de gebieden.

1. Weert centrum, de singels met aangrenzende straten
2. woonwijken rond het centrum
3. overige woonwijken
4. kantoor- en bedrijvenpark
5. industrie- en bedrijventerrein
6. kernen in het buitengebied
7. buitengebied
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Gebied 7, Weert centrum, de singels met aangrenzende straten

de oude stad met de singels, het Bassin, de (straat) Biest, de Maaspoort en de
Stationsstraat

I welstandsniveau Bijzonder

Beschrijving
Met Weert centrum is bedoeld de kern met historische waarde inclusief de singels met enkele
beeldondersteunende aanpalende straten. Kenmerkend voor dit gebied is het vanuit de Markt
uitwaaierend stratenpatroon met de tussengelegen verbindingen, waarin de stedelijke structuur
zichtbaar is in gesloten gevelwanden. Plaatselijk zijn, al dan niet met succes nieuwe doorbraken en
grootschalige projecten gerealiseerd. De oorspronkelijke omwalling met grachten heeft plaats
gemaakt voor de brede singels met plaatselijk statige bebouwing.

Waardering en beleid
Het gebied is van bovenlokaal belang, waardoor elk beleid gericht is op het verbeteren en
versterken van de bestaande kwaliteiten van de binnenstad.

Kenmerken
Stedenbouwkundig

. Historisch gegroeid stratenpatroon rond een aantal pleinen (Markt, Korenmarkt en
Oelemarkt).

. Met belangrijke kruispunten (aan de Singels) als oriëntatiepunten.
r Duidelijke straatwanden, vooral langs de linten Biest, Langstraat, Maaspoort cn

Stationsstraat.
. Bebouwing georiënteerd op de weg.

Bebouwing
. Karakteristieke, compacte, historische bebouwing
¡ Individueel en gevarieerd.
. Kleinstedelijk van schaal en maat.
. Duidelijk geleed.
r Enkele beeldbepalende gebouwen.
. Enkele grootschalige nieuwe gebouwen.

Materiaal en detaillering
r O.a. donkere baksteen, gecementeerde, gepleisterde en witgeschilderde gevels.

De detaillering is ambachtelijk verfijnd.
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Gebied 2. Woonwijken rond het centrum

de wijk Fatima, de wijk Biest en de Heiligenbuurt

Welstandvrij (uitzondering voor excessen, monumenten en stads- en

dorpsgezichten)

Beschrijving
Dit gebied is voor het merendeel bebouwd met oudere particuliere woningen en deels met oudere
complexmatige bebouwing. In deze gebieden komen op beperkte schaal ambachtelijke bedrijven,
winkels en horecabedrijven voor.

Waardering en beleid
De gebieden zijn van lokaal en plaatselijk van bovenlokaal belang vanwege de historische
verwevenheden met de binnenstad. Het welstandsbeleid is gericht op handhaving en continuering
van de huidige kwaliteit van een gebied.

Kenmerken
Stedenbouwkundig

¡ Informeel geordend stratenpatroon als eerste uitbreidingen van de binnenstad
. Met parochiekerken als oriëntatiepunten.
¡ Sterk verdicht.
. Compactebouwblokken.
. Bebouwing georiënteerd op de weg.

Bebouwing
. Kleinschalige woonbebouwing, 1 á 2 lagen met kap
. Incidentele gestapelde bebouwing.
¡ Oudere bebouwing.
o Individueel en gevarieerd.

Materiaal en detaillering
. Overwegend midden rood tot donkere baksteen.
¡ De detaillering is ambachtelijk verfijnd.
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Gebied 3. Overige woonwiiken

de wijken Groenewoud, Leuken , Graswinkel, Moesel, Keent, Altweert, Vrakker,
Boshoven, Oda, Molenakker, Laarveld en Vrouwenhof

Welstandvrij (uitzondering voor excessen, monumenten en stads- en

dorpsgezichten)

Beschrijving
De gebieden zijn ontworpen vanuit een stedenbouwkundig concept en bebouwd met deels
particuliere woningen, deels met complexmatige bebouwing. In deze gebieden komen op beperkte
schaal aan huis gebonden beroepen, winkels en ambachtelijke bedrijven voor.

Waardebepaling en beleid
De gebieden zijn van lokaal belang als min of meer in een ontwerp gerealiseerde woonwijken met
een duidelijk stedenbouwkundig patroon. Het welstandsbeleid is gericht op de basiskwaliteit van
lrat l.ralrafFan¡la aalriarl

9ve¡vv ¡

Kenmerken
Stedenbouwkundig

r Formeel geordendstratenpatroon.
. Met parochiekerken en buurtwinkelcentrum als oriëntatiepunten
. Royale bouwblokken.

Bebouwing
. Kleinschalige woonbebouwing, 2 lagen met kap
r Enkele gestapelde complexen.
. Jongere bebouwing.
. Complexmatig.

Materiaal en detailleri ng
. Overwegend {*ehte baksteen
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Gebied 4. Kantoor- en bedrijvenpark

Centrum Noord, Kampershoek, kop Graafschap Hornelaan, Kanaalzone I,
Roermondseweg en het terrein van de Van Horne-kazerne

Welstandvrij (uitzondering voor excessen, monumenten en stads- en
dorpsgezichten)

Beschrijving
De gebieden zijn óf ontworpen vanuit een stedenbouwkundig concept en bebouwd met kwalitatief
hoogwaardige kantoren en bedrijven, óf oorspronkelijk gesitueerd aan de rand of aan een
hoofdtoegangsweg van de stad en inmiddels door expansie vergroeid met de woonomgeving.

Waardebepaling en beleid
Het betreft óf gebieden van boven-lokaal bela
woongebied. Het welstandsbeleid is daarom geri
kwaliteit van een gebied.

Kenmerken
Stedenbouwkundig

. Formeel geordende verkaveling
r Duidelijke voor- en achterzijde.
. Middelgrote kavels.

Bebouwing
. Bedrijfspanden van2á 3lagen
r Individueel en gevarieerd.
. Jongere bebouwing.

Materiaal en detaillering
¡ Gevarieerd materiaal gebruik

gebieden in de directe nabijheid van een
handhaving en continuering van de huidige

ng óf
cht op
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Gebied 5, Industrie- en bedriiventerrein

de Kempen, Kanaalzone 2 en 3, Leuken Noord en Savelveld

Welstandvrij (met uitzondering voor excessen, monumenten en stads- en

dorpsgezichten)

Beschrijving
Deze gebieden zijn grotendeels bebouwd met industriegebouwen en bedrijven van na 1960 met
soms een enkele bedrijfswoning. Het soort bedrijven wisselt van kleine ambachtelijke bedrijven tot
grote industrieën, de samenhang tussen de bedrijven is gering. Elk bedrijf heeft zijn eigen gebouw
met daarnaast vaak een open erf voor de buitenopslag. Gesloten straatwanden komen in deze
gebieden vrijwel niet voor.

Waardebepaling en beleid
Het betreft grote terreinen. De relatie van de terreinen met hun omgeving is door de omvang
moeizaam; vooral de randzones die aandacht verdienen. Het welstandsbeleid is gericht op de
basiskwaliteit van het betreffende gebied.

Kenmerken
Stedenbouwkundig

. Ongeordende, onsamenhangende verkaveling

. Vaak onduidelijke voor- en achterzijde.

. Grote kavels.

Bebouwing
. Grotere bedrijfspanden van 2 á 3 lagen.
. Eenvoudigehoofdvorm.
. Soms complexmatig.
. Publieke en representatieve functies gericht op de ontsluiting.
. Individueel maar monotoon.

Materiaal en detaillering
. Gevarieerd materiaal gebruik.
. Geringe mate van detaillering
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Gebied 6. Kernen in het buitengebied

de dorpen Tungelroy, Altweerterheide, Swartbroek en Laar en het woongebied van
Stramproy

Welstandvrij (met uitzondering van excessen, monumenten en stads- en

dorpsgezichten)

Beschrijving
Het betreft gebieden die historisch bepaald zijn: de bebouwing is doorgaans ontstaan rond de kerk,
een plein en een doorgaande weg. Kenmerkend is de afwisseling tussen open en bebouwde
gebieden en de aanwezigheid van agrarische bedrijven aan de randen.

Waardebepaling en beleid
De grote waarde van deze gebieden is gelegen in de gevoelige relatie tussen de bebouwing en het
open gebied. Het welstandsbeleid is gericht op handhaving en continuering van de huidige
kwaliteiten. Met name de overgangen naar onbebouwd gebied verdienen aandacht.

Kenmerken
Stedenbouwkundig

. Historisch gegroeid stratenpatroon rond kerk en plein

. Bebouwde linten van het plein naar het buitengebied.

. Bebouwing georiënteerd op de weg.
o Fragmentarische overgang naar het buitengebied.

Bebouwing
. Deels karakteristieke, compacte, historische bebouwing
. Kleinschalige woonbebouwing, 1 á 2 lagen met kap.
. Individueel en gevarieerd.
. DorpS van schaal en maat.

Materiaal en detaillering
r Overwegend baksteen
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Gebied 7. Buitengebied

landelijke gebieden buiten de reeds genoemde gebieden 1 tot en met 6

Welstandvrij (met uitzondering van excessen, monumenten en stads- en

dorpsgezichten)

Beschrijving
Het betreft gebieden die sterk historisch en landschappelijk bepaald zijn: overwegend open en
incidenteel bebouwd (door overwegend agrarische bedrijven).
Sommige deelgebieden zijn gekwalificeerd als "hoogwaardig", door hun landschappelijke waarden
in relatie tot de aanwezigheid van bijzondere exemplaren van bebouwing.

Waardebepaling en beleid
In algemene zin geldt dat in deze gebieden de waarde van het landschap even belangrijk is als die
van de bebouwing. De ter plaatse geldende bestemmingsplannen staan nieuwe ontwikkelingen
slechts beperkt toe. Het welstandsbeleid is gericht op de basiskwaliteit van het betreffende gebied.

Kenmerken
Stedenbouwkundig

. Historischgegroeidelandelijkeverkaveling

. Grote kavels.

Bebouwing
r Incidentele bebouwing per kavel.
. Soms karakteristieke historische woonbebouwing.
. Individuele kleinschalige woonbebouwing, 1 á 2 lagen met kap.
o Indien bedrijfsmatig vaak complexmatig in geringe samenhang
. Indien bedrijfsmatig vaak eenvoudige grote hoofdvormen.
. Individueel maar monotoon.

Materiaal en detailler¡ng
. Overwegend baksteen en plaatmateriaal als dakafwerking
o Geringe mate van detaillering.
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C BIJLAGEN

Begrippenlijst

Woningwet, Hoofdstuk II, Afdeling 3, Welstand

Bouwverordening gemeente Weert, Hoofdstuk 9, Welstand

Reglement van orde van de Welstandscommissie

Monumentenlijst gemeente Weert

Overzichtskaart bijzondere gebieden

Overzichtskaa rt gebiedskara kteristieken
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BIJLAGE 1 Begrippenl¡jst

Beschermd stads- of dorpsgezicht:

Beeldkwaliteitplan

Bestemmingsplan

Bouwlaag:

Bovenbouw

Buitengebied:

Kern:

Massa:

Onderbouw:

Ondergeschikt

Oriëntatie:

Situering:

gebied dat vanwege de ruimtelijke of cultuurhistorische
waarde is aangewezen tot beschermd gebied krachtens de
Monumentenwet (stads- en dorpsgezichten van het Rijk)
danwel krachtens de Monumentenverordening (gemeentelijke
stads- en dorpsgezichten).

door de Gemeenteraad vastgestelde omschrijving van een
stedenbouwkundige ontwikkeling .

door de Gemeenteraad vastgesteld plan waarin gebruik van
grond en bebouwingsvoorschriften zijn vastgelegd.

verdieping van een gebouw.

het bovendeel van een gebouw; heeft meestal betrekking op
de schuine kap van een huis met de daarbij behorende
kopgevels.

buiten de bebouwde kom gelegen gebied, ook wel landelijk
gebied genoemd.

centrum van een dorp of stad

volume van een gebouw of bouwdeel

het onderdeel van een gebouw; meestal betrekking op de
begane grond van een huis met een zadeldak.

voert niet de boventoon

de richting van een gebouw

de plaats van een bouwwerk in zijn omgeving
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BIJLAGE 2 Woningwet, Hoofdstuk II en Hoofdstuk III
Floofdstuk II. Voorschriften betreffende het bouwen, de staat van bestaande
bouwwerken, het gebruik, het slopen en de welstand

Afdeling 3. De welstand

Artikel 12
1. Het uiterlijk van:

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

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

2. De gemeenteraad kan besluiten dat, in afwijking van het eerste lid en artikel2.tO, eerste lid,
onder d, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor een daarbij aan te wijzen
gebied of voor een of meer daarbij aan te wijzen categorieën van bestaande en te bouwen
bouwwerken geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn.

3. Voor zover de toepassing van de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onderdeel a, leidt
tot strijd met het bestemmingsplan of met in de bouwverordening opgenomen voorschriften
van stedenbouwkundige aard, blijven die criteria buiten toepassing.

4. De gemeenteraad betrekt de ingezetenen van de gemeente en belanghebbenden bij de
voorbereiding van besluiten krachtens het tweede lid op de wijze voorzien in de krachtens
artikel 150 van de Gemeentewet vastgestelde verordening.

Artikel 12a
1. De gemeenteraad stelt een welstandsnota vast, inhoudende beleidsregels waarin in ieder

geval de criteria zijn opgenomen die het bevoegd gezag toepast bij de beoordeling:
a. of het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk waarop de aanvraag om een

omgevingsvergunning betrekking heeft, zowel op zichzelf beschouwd, als in verband met
de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd zijn met redelijke eisen
van welstand;

b. of het uiterlijk van een bestaand bouwwerk in ernstige mate in strijd is met redelijke
eisen van welstand.

2. Artikel 12, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de vaststelling of wijziging van de
welstandsnota.

3. De criteria, bedoeld in het eerste lid:
a. hebben geen betrekking op bouwwerken, waarvoor in de omgevingsvergunning wordt

bepaald dat deze slechts voor een bepaalde periode in stand mogen worden gehouden,
met uitzondering van seizoensgebonden bouwwerken'

b. zijn zoveel mogelijk toegesneden op de onderscheideÁ categorierän bouwwerken;
c. kunnen verschillen naargelang de plaats waar een bouwwerk is gelegen.

4. Ter bevordering van de eenheid in welstandsnota's kunnen bij algemene maatregel van
bestuur voorschriften worden gegeven omtrent categorieën van bouwwerken als bedoeld in
het derde lid en de daarop toe te passen criteria.

5. Een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het vierde lid treedt niet eerder in werking
dan twee maanden na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst. Van de
plaatsing wordt onverwijld mededeling gedaan aan de beide kamers der Staten-Generaal.

Artikel 12b
1. De welstandscommissie dan wel de stadsbouwmeester baseert haar onderscheidenlijk zijn

advies slechts op de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onderdeel a, doch betrekt
daarbij, indien van toepassing, het bepaalde in artikel 12, derde lid. De adviezen van de
welstandscommissie dan wel de stadsbouwmeester zijn openbaar. Een advies van de
welstandscommissie dan wel de stadsbouwmeester inhoudende dat een bouwplan in strijd is
met redelijke eisen van welstand, wordt schriftelijk uitgebracht en deugdelijk gemotiveerd.

2. De door de welstandscommissie of stadsbouwmeester gehouden vergaderingen zijn openbaar.
Een vergadering of gedeelte daarvan is niet openbaar in gevallen als bedoeld in artikel 10,
eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur en in gevallen waarin het belang van
openbaarheid niet opweegt tegen de in artikel 10, tweede lid, van die wet genoemde
belangen.
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De welstandscommissie dan wel de stadsbouwmeester legt de gemeenteraad eenmaal per jaar
een verslag voor van cle door haar onderscheidenlijk hem verrichte werkzaamheden. In het
verslag wordt ten minste uiteengezet op welke wijze zij onderscheidenlijk hij toepassing heeft
gegeven aan de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onderdeel a'
Een voorzitter of ander lid van een welstandscommissie kan voor een termijn van ten hoogste
drie jaar worden benoemd in een welstandscommissie die in de betreffende gemeente
werkzaam is. Zij kunnen eenmaal voor een termijn van ten hoogste drie jaar worden
herbenoemd in dezelfde commissie. De eerste en tweede volzin zijn van overeenkomstige
toepassing op de stadsbouwmeester.

Artikel 12c
Burgemeester en wethouders leggen de gemeenteraad eenmaal per jaar een verslag voor waarin
zij ten minste uiLeenzetLetl:
a. op welke wijze zij zijn omgegaan met de adviezen van de welstandscommissie dan wel de

stadsbouwmeester;
b. in welke gevallen waarin niet is of wordt voldaan aan artikel 12, eerste lid, zij zijn overgegaan

tot oplegging van een last onder bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom.

Hoofdstuk III. Bijzondere bepalingen

Artikel 13a
Indien niet wordt voldaan aan artikel 12, eerste lid, kan het bevoegd gezag, tenzij toepassing is
gegeven aan het tweede lid van dat artikel, degene die als eigenaar van een bouwwerk dan wel uit
anderen hoofde bevoegd is tot het treffen van voorzieningen daaraan, verplichten tot het binnen
een door hem te bepalen termijn treffen van zodanige door hem daarbij aan te geven
voorzieningen, dat nadien wordt voldaan aan artikel 12, eerste lid'

30



Welstandsnota Weert (concept 2016)

1

2

BIJLAGE 3 Bouwverordening gemeente Weert

Hoofdstuk 9 Welstand

Artikel 9.1 De advisering door de Monumenten-welstandscommissie

De Monumenten-welstandscommissie adviseert over de monumenten-welstandsaspecten van
aanvragen voor een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en wijzigen van een
monument.
De Monumenten-welstandscommissie baseert haar advies op de in de welstandsnota
genoemde welstandscriteria en, indien van toepassing, de ErFgoedverordening en de
redengevende omschrijving van het monument.

Artikel 9.2 Samenstelling van de monumenten-welstandscommissie

1. De Monumenten-welstandscommissie bestaat ten minste uit een voorzitter en één lid,
waarvan ten minste één persoon deskundig is op het gebied van architectuur, ruimtelijke
kwaliteit en één persoon deskundig is op het gebied van cultuurhistorie.

2. Voor de voorzitter en het lid worden twee plaatsvervangers aangewezen die hen bij
afwezigheid kunnen vervangen.

3. De voorzitter en het lid van de Monumenten-welstandscommissie zijn onafhankelijk ten
opzichte van het gemeentebestuur.

4. De Monumenten-welstandscommissie wordt bijgestaan door een secretaris of diens
plaatsvervanger.

Artikel 9.3 Benoeming en zittingsduur

Vervallen.

Artikel 9.4 Jaarlijkse verantwoording

De Monumenten-welstandscommissie stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden voor
de gemeenteraad, waarin ten minste aan de orde komt:
- op welke wijze toepassing is gegeven aan de welstandscriteria uit de Welstandsnota;
- de werkwijze van de Monumenten-welstandscommissie;
- op welke wijze uitwerking is gegeven aan de openbaarheid van vergaderen;
- de aard van de beoordeelde plannen;
- de bijzondere projecten.
De Monumenten-welstandscommissie kan in haar jaarverslag aanbevelingen doen ten aanzien van
het gemeentelijk ruimtelijk kwaliteitsbeleid in het algemeen en de aanpassing van de
gemeentelijke welstandsnota in het bijzonder.

Artikel 9.5 Termijn van advisering

1. De Monumenten-welstandscommissie brengt het advies over de aanvraag om een
omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en wijzigen van een monument uit binnen
vier weken nadat door of namens burgemeester en wethouders daarom is verzocht

2. De monumenten-welstandscommissie brengt het advies over de aanvraag om een
omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en wijzigen van een monument, indien deze
vergunning betrekking heeft op een deel van een project of een gefaseerde aanvraag betreft
uit binnen drie weken nadat door of namens burgmeester en wethouders daarom is verzocht.

3. Burgemeester en wethouders kunnen in hun verzoek om advies de Monumenten-
welstandscommissie een langere termijn dan genoemd in de bovengenoemde leden van dit
artikel geven voor het uitbrengen van het monumenten-welstandsadvies. Een langere termijn
kan door burgemeester en wethouders worden gegeven indien de termijn van afdoening van
de aanvraag is verlengd met toepassing van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 9.6 Openbaarheid van vergaderen en mondelinge toelichting
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1. De behandeling van bouwplannen door of onder verantwoordelijkheid van de Monumenten-
welstandscommissie is openbaar. Indien burgemeester en wethouders - al dan niet op verzoek
van de aanvrager - een verzoek doen tot niet-openbare behandeling, dan dienen
burgemeester en wethouders daaraan klemmende redenen op grond van artikel 10 van de
Wet openbaarheid van bestuur ten grondslag te leggen. De openbaarheid geldt zowel voor de
beraadslagingen, de beoordeling als de adviezen

2. Indien de aanvrager van de omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en wijzigen van
een monument hierom bij het indienen van de aanvraag om omgevingsvergunning heeft
verzocht, wordt deze door of namens de Monumenten-welstandscommissie in staat gesteld tot
het geven van een toelichting op het bouwplan.

3. In het geval dat het bouwplan in de vergadering van de commissie wordt behandeld en een
verzoek tot het geven van een toelichting is gedaan, dient de aallvrager van de
omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en wijzigen van een monument een
uitnodiging te ontvangen voor de vergadering van de commissie, waarin de aanvraag wordt
behandeld.

4. Er is geen spreekrecht voor derden.

Artikel 9.7 Afdoening bij verantwoordelijkheid

De Monumenten-welstandscommissie kan de advisering over een aanvraag om advies, in
afwijking van artikel 9.2, onder verantwoordelijkheid van de commissie overlaten aan een of
meerdere daartoe aangewezen leden. Het aangewezen lid of de aangewezen leden adviseren
over bouwplannen waarvan volgens hen het oordeel van de Monumenten-welstandscommissie
als bekend mag worden verondersteld.
In geval van twijfel wordt het bouwplan alsnog voorgelegd aan de Monumenten-
welstandscommissie.

Artikel 9.8 Vorm waarin het advies wordt uitgebracht

1. De Monumenten-welstandscommissie adviseeft en motiveert haar advies schriftelijk.
2. Zodra het advies wordt uitgebracht, wordt het door of namens burgemeester en wethouders

gevoegd bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen.

Artikel 9.9 Uitsluiting van gebieden en categorieën bouwwerken
Vervallen.

1
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BIJLAGE 4 Reglement van orde van de Monumenten-
welstandscommissie

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

a. de commissie of Monumenten-welstandscommissie: de commissie van onafhankelijke
deskundigen, als bedoeld in artikel 1, lid 1 onder r van de Woningwet;

b. voorzitter: de voorzitter van de Monumenten-welstandscommissie of diens vervanger;

Artikel 2 Inleidende bepalingen

1. De commissie beoordeelt tevens of een, in het kader van een vooroverleg, ingediend
bouwplan, niet in strijd is met redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12 van de
Woningwet.

2. De commissie adviseert burgemeester en wethouders desgewenst over alle plannen in het
kader van de Wet ruimtelijke ordening, dan wel andere plannen met betrekking tot ruimtelijke
inrichtingen van gebieden.

3. De commissie beoordeelt tevens of reclames als bedoeld in de Algemene Plaatselijke
Verordening voldoen aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12 van de
Woningwet.

Artikel 3 Bevoegdheden

De commissie is bevoegd burgemeester en wethouders te adviseren over:

a. de toepassing van voorschriften de welstand betreffende, naar aanleiding van een door of
namens burgemeester en wethouders gedaan verzoek;

b. aspecten van beleidsvoornemens waarbij de ruimtelijke kwaliteitszorg dan wel het
welstandstoezicht in het geding zijn.

c. de Monumenten-welstandscommissie is bevoegd om over omgevingsvergunningen voor
monumenten als bedoeld in de overeenkomstige artikelen van de Ertgoedverordening te
adviseren.

Artikel 4 Voorzitter

1. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en één plaatsvervangende voorzitter-aan.
2. De onder 1 in dit artikel genoemde aanwijzing behoeft de goedkeuring van burgemeester en

wethouders.
3. De voorzitter is belast met:

a. het leiden van de vergadering;
b. het handhaven van de orde;
c. het doen naleven van de desbetreffende welstandsbepalingen zoals deze opgenomen in de

Woningwet, de Bouwverordening en het onderhavige reglement.

Artikel 5 Secretaris

1. De secretaris van de commissie is een door burgemeesteren wethouders aangewezen
ambtenaar of indien burgemeester en wethouders dat nodig achten, iemand van buiten de
ambtelijke organisatie.

2. Burgemeester en wethouders wijzen tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris
aan.

3. De secretaris van de commissie is deskundig op het gebied van bouwen en heeft affiniteit met
ruimtelijke kwaliteitszorg en het welstandstoezicht. De secretaris stelt op basis van de
ingekomen vergunningaanvragen en vooroverleggen, de agenda en vergaderplanning op en
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legt het advies van de commissie schriftelijk vast op basis van het door de commissie
geformuleerd advies.

Artikel 6 Benoemingsboekhouding

Door de secretaris wordt een benoemingsboekhouding bijgehouden welk omvat de
benoemingsdatum, de benoemingstermijn en indien van toepassing de herbenoemingsdatum,
herbenoemingstermijn van ieder lid van de commissie.

Artikel 7 Vergadefrequentie

De commissie vergadert één maal in de twee weken. Indien burgemeester en wethouders of de
voorzitter van de commissie dit nodig achten of indien één lid van de commissie daarom schriftelijk
verzoekt, wordt een extra vergadering belegd.

Artikel 8 Oproep leden en bekendmaking agenda

1. Het tijdstip waarop de vergadering zal plaatsvinden wordt door de secretaris vastgesteld.
2. De oproep tot de vergadering vermeldt, naast de dag het uur en de plaats waar de vergadering

gehouden wordt, ook de te behandelen onderwerpen.
3. Het tijdstip van de vergaderingen wordt door de secretaris tenminste één week voor de

vergadering op de in de gemeente gebruikelijke wijze openbaar gemaakt.
4. Op het gemeentehuis ligt minimaal twee dagen voor de vergadering een lijst ter inzage met de

te behandelen onderwerpen.
5. Leclerr, clie verhinderd zijrr de vergadering bij te worren, geven daarvan minimaal 48 uur voor

de vergadering kennis aan de secretaris.

Artikel 9 Afwijken van de agenda

Onderwerpen welke niet op de agenda zijn vermeld, kunnen in spoedeisende gevallen niettemin
punt van behandeling uitmaken, mits daartoe in een voltallige vergadering door de meerderheid
van de leden wordt besloten.

Artikel 1O Continui'teit

Burgemeester en wethouders kunnen een tijdelijke voorziening treffen in het belang van de
continuïteit van de samenstelling van de commissie.

Artikel 11 Advies en bijstand

De commissie is bevoegd tot het inwinnen van een ambtelijk advies en kan zich met dit doel in

haar vergadering doen bijstaan door een of meer ambtenaren dan wel medewerkers,
werkzaam in ondergeschiktheid aan dan wel onder verantwoordelijkheid van burgemeester en
wethouders.
De commissie kan zich voor het adviseren omtrent complexe bouwplannen op grond van de
Woningwet doen bijstaan door andere onafhankelijke deskundigen met specifieke kennis op
het gebied van architectuur, ruimtelijke kwaliteit dan wel cultuurhistorie.
Bij de instemming tot het inwinnen van een advies als bedoeld in het tweede lid, verlenen
burgemeester en wethouders tevens machtiging tot het bedrag van de aan dit advies
verbonden kosten.

Artikel 12 Verzoek tot in behandeling nemen vooroverleg

1. De commissie kan een of meer leden opdragen met de aanvragers dan wel de ontwerpers van
deze bouwplannen of met beiden overleg te voeren.

1
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2. Het overleg als bedoeld in het eerste lid, geschiedt door het lid dan wel door deze leden voor
elk bouwplan ten hoogste driemaal.

3. Na het overleg als bedoeld in het eerste lid, beoordeelt de commissie de bouwplannen ten
behoeve van het uitbrengen van het advies aan burgemeester en wethouders.

Artikel 13 Onderzoek ter plaatse door de commissie

De commissie kan een onderzoek ter plaatse instellen, indien zij bij de beoordeling van het
bouwplan van oordeel is dat dit onderzoek redelijkerwijs voor de vervulling van haar taak
nodig is.
Van plaats en tijdstip van het onderzoek wordt aan de aanvrager en de ontwerper mededeling
gedaan. Bij de mededeling als bedoeld inde vorige volzin wordt gewezen op de mogelijkheid
bij het onderzoek aanwezig te kunnen zijn.

Artikel 14 Onvolkomenheden van geringe betekenis in het ontwerp bouwplan

Zodra een bouwplan, waaraan onvolkomenheden kleven van geringe betekenis en de commissie
van oordeel is dat deze onvolkomenheden op eenvoudige wijze binnen de geldende termijnen
ongedaan kunnen worden gemaakt, treedt de commissie, alvorens advies uit brengen aan
burgemeester en wethouders, in overleg met de aanvrager en de ontwerper van het bouwplan.

Artikel 15 Het adviseren omtrent de ontwikkeling van bouwplannen in aangewezen
gebieden van de gemeente

Burgemeester en wethouders kunnen voor door hen aan te wijzen gebieden van de gemeente,
een lid van de commissie dan wel een andere onafhankelijke deskundige aanwijzen die de
architectuursupervisie heeft over de binnen deze gebieden te ontwikkelen bouwplannen.
Het lid van de commissie dan wel de onafhankelijke deskundige als bedoeld in het eerste lid
van dit artikel, brengt schriftelijk advies uit aan de commissie.

Artikel 16 De inschakeling van de commissie omtrent ruimtelijke kwaliteitsplannen

Burgemeester en wethouders kunnen alle plannen met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit zoals
stedenbouwkundige plannen, plannen voor de (her)inrichting van de openbare ruimte en
ontwerpbestemmingsplannen, evenals ontwerpen van beleidsregels als bedoeld in artikel 4:81 van
de Algemene wet bestuursrecht, voor advies aan de commissie voorleggen.

Artikel 17 Aanvaarbaarheid van opdrachten

Leden van de commissie mogen geen opdrachten aanvaarden tot het verbeteren van een in de
commissie behandeld onderwerp of tot het maken van een nieuw ontwerp.

Artikel 18 Onpartijdige behandeling

De voorzitter en het lid van de commissie nemen niet deel aan de behandeling indien daarbij de
schijn van partijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 19 Minderheidsstandpunt

Van een minderheidsstandpunt in de commissie wordt in het advies melding gemaakt, indien die
minderheid van de leden van de commissie dit verlangt.
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Artikel 2O Afwijking van het advies

Indien burgemeester en wethouders op grond van de toetsing van het advies van de commissie

van oordeel zijn dat feiten en omstandigheden nopen tot het afwijken van het advies, maken zij
hun standpunt gemotiveerd kenbaar aan de commissie.

Artikel 21 Tweede advies (second opinion)

1. Indien burgemeester en wethouders zich niet kunnen verenigen met het advies van de

commissie, kunnen zij ter motivering van de op de aanvraag om vergunning te nemen

beslissing, een tweede advies inwinnen bij een elders werkzaam zijnde advies commissie.

2. Een gelijke bevoegdheid tot het inwrnnen van een contra-advles bU een tweede advres

commissie, hebben burgemeester en wethouders bij het nemen van een beslissing op een

bezwaarschrift in de zin van artikel 7:1van de Algemene wet bestuursrecht.

Alvorens tot het inwinnen van dit tweede advies over te gaan geven burgemeester en wethouders
hiervan kennis aan de commissie. Burgemeester en wethouders stellen de aanvrager van de

vergunning eveneens op de hoogte van het voornemen als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 22 Spreekrecht

1. Van het spreekrecht als bedoeld in artikel 9.6 van de Bouwverordening kan gebruik gemaakt

worden in de toelichtende fase van de behandeling van het bouwplan.

2. De volgorde van spreken bij meerdere sprekers wordt bepaald door de voorzitter.

3. In de beraadslagende fase zal desgewenst door de cornrÌìiss¡e aatr de aanvrager nog de

mogelijkheid geboden worden om aanvullende informatie te verstrekken.

Artikel 23 Handhaving orde en schorsing

1. Een spreker mag in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij:
a. de voorzitter het nodig oordeelt hem aan het opvolgen van dit reglement te herinneren;

b. een lid hem interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere

interrupties zijn betoog zal afronden'
Z. Indien een spreker zich beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van

het in behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel

anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen.

3. Indien de spreker hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem gedurende de

vergadering, waarin dat plaats heeft, over het aanhangige onderwerp het woord ontzeggen.

4. De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen

tijd schorsen en - indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord - de vergadering

slu iten.
5. De voorzitter kan dc commissie voorstellen aan een spreker die door zijn gedragingen de

geregelde gang van zaken belemmert, het verder verblijf in de vergadering te ontzeggen'

Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na de aanneming daarvan verlaat de spreker de

vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de voorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn
gedrag kan bovendien, indien de spreker een lid is, voor ten hoogste drie maanden de

toegang tot de vergadering worden ontzegd.

Artikel 24 Ondertekening van de stukken

Tenzij bij of krachtens dit reglement anders is bepaald worden alle van de commissie uitgaande
stukken door de secretaris en/of voorzitter ondertekend.

Artikel 25 Geheimhouding

De leden evenals de secretaris van de commissie en andere ambtenaren welke betroken waren bij
de totstandkoming van het advies zijn verplicht tot geheimhouding van het geen hen in de
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uitoefening van hun functie ter kennis is gekomen, indien beroep wordt gedaan op artikel 10 van
de Wet openbaarheid van bestuur.

Artikel 26 Uitleg reglement

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel over de toepassing daarvan beslissen
burgemeester en wethouders op voorstel van de voorzitter.

Artikel 27 Naam

De commissie draagt de naam "Monumenten-welstandscommissie Weert".

Artikel 28 fnwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de wijziging van de
Bouwverordening waarin dit reglement is opgenomen is bekendgemaakt.
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BIJLAGE 5 Monumentenlijst gemeente Weert

RI¡KSMONUMENTEN
Aantal 62 print datum: 8 juli 2016

Rijksnr Naam/Adres/Locatie Categorie

Boshoven
38460 Boshoverweq 20 > Oud Boshoven 18 Aorarische qebouwen

38462 Schansbeemdweq 11 Kerkeliike oebouwen

Hushoven

38463 Hushoverweo bii 34 Molens

Laar

38465 Neelenweo 17 Molens

38466 Rietstraat 26 Aqrarische cebouwen

3A467 St. Sebastiaanskaoelstraat 5B Kerkeliike oebouwen

Stramorov
34914 Beroerothwec 66 Aorarische oebouwen

34915 Grensweo 8 Molens

349t6 Julianastraat 31 Aorarische qebouwen

34918 Molenweo 16 Molens

349t9 Veldstraat 54 Molens

34920 Wilhelminastraat 2 tlm t2 Acrar¡sche qebouwen

527323 H. Willibrorduskerk Kerkplein 1 Kerkeliike nebotrwen

Swartbroek
38468 Coolenstraat 24 Molens

38469 Pelmersheideweq 4 Kerkeliike qebouwen

Tunoelrov
38470 Tunqeler Dorosstraat 66 Kerkeliike qebouwen

34471 Tunoeler Dorosstraat 75 Molens

Weett
38454 AltweertkaDelstraat 6 Kerkeliike oebouwen

38455 Biest 1 Kasteel Niieborq Kastelen, landh. Ed.

38456 Biest 43 Kerk. klooster. werkh. Kerkeli'ike oebouwen

527320 Biest 10 villa Karelke/Cristine Gebouw. Woonhuizen

34457 Biest 104 Gebouw. Woonhuizen

38458 Biest 106 Gebouw. Woonhuizen

38459 Biest 108 Gebouw. Woonhuizen

38459 Biest 110 Aorarische oebouwen

38431 Grashutdiik 1 Kerkeliìke qebouwen

5273t9 Industriekade 12 Landbouwbelanq Bedriifcomolex

5273L3 Industriekade 38 Meelfabriek Gebouw. Woonhuizen

527377 Kazernelaan bii 1 Sluis 16 Weq- en waterwerken

3A464 Keenterstraat bli 294 Molens

38432 Korenmarkt 12. ea Gebouw. Woonhuizen

38433 Korenmarkt 12, ea Gebouw. Woonhuizen
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RI¡KSMON UMENTEN (vervolq)
Aantal 62 print datum: 8 juli 2016
Rijksnr. Naam/Adres/Locatie CateEorie

Weert (vervolq)
34434 Lanqstraat 6 Gebouw. Woonhuizen

38435 Lanqstraat 20 Gebouw. Woonhuizen

5273t4 Lozerweo 118 Les Beaux Chamos Landhuis

527740 Lozerweo 118 Bakhuisie Bakhuis

38436 Maasstraat 17 Kerkeliike oebouwen

5273t4 Maasstraat 10 Gebouw. Woonhuizen

38438 Markt 3 Gebouw. Woonhuizen

38439 Markt 7 Ooenbare oebouwen

38440 Markt 9 Gebouw. Woonhuizen

3844t Markt 11 Gebouw. Woonhuizen

38442 Markt 13 Gebouw. Woonhuizen

34443 Markt 15 Gebouw. Woonhuizen

34444 Markt 19 Gebouw. Woonhuizen

34437 Markt 2 Gebouw. Woonhuizen

38445 Markt 2 Gebouw. Woonhuizen

38446 Markt 8 Kerkeliike oebouwen

38448 Molenooort bii 27 > St. Rumoldusstraat 1 Kerkeliike oebouwen

38447 Muntpromenade 7 Ooenbare oebouwen

s273t5 Noordkade bii 52 KleiDiiooven> Helmondseweo 0 Gebouw. Woonhuizen

34449 Oelemarkt 5 Gebouw. Woonhuizen

38450 Oelemarkt 7 Gebouw. Woonhuizen

527316 Oelemarkt 10 Gebouw. Woonhuizen

38451 Oelemarkt 11 Gebouw. Woonhuizen

38452 Oelemarkt 16 Gebouw. Woonhuizen

527321 Sint Donatuskapelstraat biì 1 Kerkeliike oebouwen

527322 St. lozefkerkple¡n 1 R.K.Kerk Kerkeliike qebouwen

527279 Stationsolein 19. ea SpoorweqcomDlex
comolex onderdelen

527282 Julianalaan 4 Sooortunnel

527280 Stationsplein 19. 21. 23 Stationoebouw
527281 Stationsplein 19 Pe rro nove rka D D¡ no en -oebo uwen

38453 Suffolkweq 26 Molens

527283 Kazernelaan 101 Kazerne comolex
comolex onderdelen

527283 Privaat

527283 Pr¡vaat

527283 Trafo

527283 Vlaqqenmast
527283 Exercit¡eterrein
s27283 Hekwerk noordziide
527284 Wachtqebouw

s27285 Bureelqebouw

527286 Kant¡neoebouw

s27287 Keukenaebouw

527288 Leqerinosaebouw (7)
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RI¡ KSMONUMENTEN (vervols)
Aantal 62 print datum: 8 juli 2O16

Rijksnr. Naam/Adres/Locatie Categorie

527283 Kazernelaan 101 lvervolo) Kazerne comolex
comolex onderdelen

s27289 Leaerinqsaebouw (2)

527290

s27291 Leoerinosqebouw Ø)
527292 Leaerinsssebouw (5)

527293 Leuet itt¡tsoebouw (6)

527294 Gvmnastiekzaal

s27295 Maoaziin

531 187 IJzerenmanweq 15 Lichtenbero
com olexonderdelen

531 191 aanleo
531 192 openluchttheater met tribubne, toneelgebouw en

reaiehuisie
53i 193 Mariakapel

531 194 Gebouw voor sanita¡r

s31 lBB ten nisbaa n met melkh uisje

531 189 zwembad met ligweide, kleedhokjes, pomphuisie
en instructeursaebouw

53 1 190 boogbrug

530952 entree ¡rtet ¡¡tuur

Archeoloqische Monumenten

46t74 Boshoverheide urneveld

Peel- Raamstellino Comolex

s27296 Peel-Raamstellino verdediqinqswerk

527298 Suffolkweo bij 2 in sooorberq Kazemat K 2

527299

527300

Suffolkweq bij 34 Kazemat K 3

Odamolenstraat 18, achterin tuin Kazemat K 4

527301 Odamolenstraat 16. achterin tuin Kazemat K 5

527302 Maasenweo bii 37 Kazemat K6

527303 Maasenweo bii 37 Kazemat K7

527304 Maasenweq bii 6 Kazemat K8

527305 Noordkade bii 16 Kazemat K 9

527306 Noordkade bij 17 Kazemat K10

527307 Helmondseweq onqenummerd 480758 / D2L99 Kazemat K11

527308 Helmondseweo onc¡enummerd AB0758 / D2L99 Kazemat K12

527309 Noordkade bii 28 Kazemat K66

5273rO Rinoselvenweq onoenummerd L 1549 Inlaatsluis

5273tt KemDenweq onqenummerd L t937 Defensiediik A

527372 Kemoenweo onoenummerd L 1937 Defensiedijk B

RIJKSBESCHERMDE STADS- EN DORPSGEZICHTEN

Aantal 1 Besluit 21 aoril 2O1l printdatum: 21 februari 2013

Naam/Adres/Locat¡e
meenten Budel en Weert)Dorpsqezicht Budel-Dorplein (qe
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GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

Aantal 178 orint datum: 8 iuli 2O16
Gem.nr. Naam/Adres/Locatie Categorie

Gemeenteliik Bassin 16 wonino

Gemeenteliik Beekstraat 13 horeca / woninq
Gemeenteliik Beekstraat 55 woonhuis

Gemeenteliik Beoiinensteeo tuinmuur / steeo

Gemeenteliik Beqiinenhofstraat 1 t/m 11

Gemeenteliik Berqerothweq 52 boerderii
Gemeenteliik B¡est 2

Gemeenteliik Biest 4

Gemeenteliik Biest 6

Gemeenteliik Biest 13

Gemeentelijk B¡est 14a

Gemeenteliik Biest 15

Gemeenteliik Biest 17

Gemeenteliik Biest 19

Gemeenteliik Biest 21

Gemeenteliik Biest 23

Gemeenteliìk Biest 27

Gemeenteliik Biest 35, 35b-c dubbel woonhuis

Gemeenteliik Biest 48

Gemeenteliik Biest 50

Gemeenteliik Biest 52

Gemeenteliik Biest 53

Gemeenteliik Biest 56 woonhuis

Gemeenteliik Biest 66

Gemeenteliik Biest 68

Gemeenteliik Biest 70

Gemeenteliik Biest 72

Gemeenteliik Biest 74

Gemeenteliik Biest 80 horeca

Gemeentelijk Biest 112

Gemeentelijk Biest 112a

Gemeenteliik Blaakvenweq - Geuzendiik veldkruis
Gemeenteliik Bochholterweq 112 vriistaande kruiskerk
Gemeenteliik Bonesmolen 2 romo Boonesmolen

Gemeenteliik Brevbaan 38 bakhuis

Gemeenteliik Castertweo 2 onoenummerd boerderii
Gemeenteliik Coenraad Abelsstraat 17 tlm 25

Gemeenteliik Coenraad Abelsstraat 31 a Fatimakerk

Gemeenteliik Coenraad Abelsstraat 36 b oaterskaoel / moskee

Gemeenteli'ik Coolenstraat 34 kaoel

Gemeenteliik Diikerakkerweq 5 voormalioe boerderii
Gemeenteliik Diikerstraat 34 boerderi i

Gemeenteliik Diikerstraat 36 boerderii
Gemeenteliik Dijkerstraat 40 boerderi i
Gemeenteli'ik Dijkerstraat 42 boerderii
Gemeenteliik Drakestiin 2 vm Dienstwoninq spoorw

Gemeenteliik Duoesweo 1 bakhuis

Gemeenteliik Eindhovenseweo 130 zuid-westeliike zi'ioevel boerderi i
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GEMEENTELIJKE MONUMENTEN (VETVOIS)

Aantal 178 print datum: I iuli 2O16

Gem.nr. Naam/Adres/Locatie Categorie

Gemeenteliik Eindhovensewea 130 bakhuis

Gemeenteliik Ellerweq 1 Lanqqevel boerderii

Gemeenteliik Emmasinqel 12 voorm. Brouwerii

Gemeenteliik Emmasinoel 32 "Walburo"

Gemeenteliik Emmasinael 37 St. Martinusschool

Gemeenteliik Emmasinoel 40 woonhuis

Gemeenteliik Emmasinqel 55 kantoor / wonlnq

Gemeenteliik Emmasinqel 57 woonhuis

Gemeenteliik Emmasinoel 59 woonhuis

Gemeentelijk Emmasinoel 85 villa

Gemeentelijk Emmasinoel 93 woonhuis met oraktiik

Gemeenteliik Emmasinqel onoenummerd H.Hartbeeld

Gemeenteliik Fr. Strouxstraat 2, 4, 4a tlm 4c voorm. Gemeentehuis

Gemeenteliik Fr. Strouxstraat 5 > 7 (hernummerd) herenhuis

Gemeenteliik Fr. Strouxstraat 6 woonhuis

Gemeenteliik Geuzendiik bii qemeenteqrens veldkruis

Gemeenteliik Grenswec 2 boerderii

Gemeenteliik Grootvenweo 1 boerderii

Gemeenteliik Heerweq 17 veldkruis

Gemeenteli'ik Heqstraat 4 bedrirfsoand

Gemeenteliik Heiienroth "de Hei" oehucht boerderiien en kaoelleties etc.

Gemeentelijk Hooostraat 15 wonino / oraktiikruimte

Gemeenteliik Hooostraat 22 woonhuis

Gemeenteliik Hooqstraat 24 > 28 woonhuis

Gemeenteliik Hooqstraat 27 woonhuis

Gemeenteliik Hooostraat 28 > 32 winkel / wonino

Gemeenteliik Hooostraat 29 winkel / wonino

Gemeenteliik Horsterweo 9 boerderii

Gemeentelijk
Gemeenteliik

Houtbroek 4
Houtbroek nabii 3

boerderii

lanqoevelboerderii

Gemeenteliik Hulsterdijk 10 boerderii

Gemeenteliik Hushoverweq 77b boerderij

Gemeenteliik Ittervoorterweo 68 vriistaande kruiskerk

Gemeentelijk Ittervoorterweo bii nr. 68 o rafkru i s

Gemeenteliik Ittervoorterweo bii 104 boerderii

Gemeenteliik Ittervoorterweq - Hen nestraatje veldkruis

Gemeenteliik Ittervoorterweo - Kremersweq veldkruis

Gemeenteliik Jean Amentstraat 15 boerderij

Gemeenteliik Julianalaan 4 Hoekwoninq

Gemeenteliik lulianastraat 27 herenhuis loude kaoelanie)

Gemeentelijk Kaoelstraat 7 boerderii

Gemeentelijk Kaoelstraat 8 kaoel
Gemeentelijk Kapelstraat 9 boerderij, m.u.v. losstaand

biioebouw

Gemeenteliik Kerkolein 2 voorm. Pastorie

k Kerkveldweq - Molensteeq veldkruis

Gemeenteliik Korenmarkt 7z winkel / woninq

Gemeenteliik Korenmarkt 3 - 3a kantoor / wonino

Gemeenteliik Kroonstraat 1 bedri ifsoand
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GEMEENTELIJKE MONUMENTEN lvervolol
Aantal 178 orint datum: 8 iuli 2O16
Gem.nr, Naam/Adres/Locatie Categorie
Gemeenteliik Kroonstraat - Wilhelminastraat straatbeelcJ

Gemeenteliik Lanoooort 1 kantoor / wonio

Gemeenteli'ik Lanostraat 4 winkel / wonino

Gemeenteliik Lanqstraat 9 winkel / won¡nq

Gemeenteliik Lanqstraat 19 winkel / woninc
Gemeenteliik Lanostraat 20 detailhandel
Gemeenteliìk Lanostraat 41 winkel / wonino

Gemeenteliik Lanqstraat 46 winkel / wonino

Gemeenteliik Lanqstraat 47 winkel / wonino

Gemeenteliik Lanqstraat 48 winkel / woninq

Gemeenteliik Lanqstraat 49/49a winkel / wonino

Gemeenteliik Looimolenstraat 2 tlm 1O en 23 t/m 59

Gemeenteliik Lutenakkersteeo 2 bakhuis

Gemeenteliik Lutenakkersteeo 3 boerderii

Gemeenteliik Maaseikerweo 200 boerderii
Gemeenteliik Maasenweq 6 boerderii en schuur

Gemeenteliik MââsDoort 2 winkel / wonio

Gemeenteli'ik Maasooort 17 winkel / woninq

Gemeenteliik Maasooort 18 - 20 ka ntoor/woninoen

Gemeenteliik Maasooort 19 winkel / won¡no

Gemeenteliik Maaspoort 24 winkel / wonino

Gemeenteliik Maaspoort 30 Ned. Hervormde Kerk

Gemeenteliik Maasstraat 2 winkel / woninq

Gemeenteliik Maasstraat 3 winkel / woninq

Gemeenteliik Maasstraat 4 winkel / wonino

Gemeenteliik Maasstraat 9 wontno

Gemeenteliik Maasstraat 11 wontno

Gemeentelijk Maasstraat 13 wonino

Gemeenteliik Maasstraat 14 kantoor / woninq

Gemeenteliik Maasstraat 15 oastorie
Gemeenteliik Maasstraat 18 vm. Woonhuis

Gemeenteliik Maasstraat 26 winkel / won¡no

Gemeenteliik Maasstraat 28 kantoor / wonino

Gemeenteliik Maasstraat 46 horeca / wonino

Gemeenteliik Markt 17 winkel / wonino

Gemeentelijk Markt 21 horeca / wonino

Gemeentelijk Molenweq 18 boerderii

Gemeenteliik MuntÞromenade 2 winkel / woninq

Gemeenteliik Neelestraat 3a boerderij
Gemeenteliik Nelissenhofweq 1 qvmzalen Boosten

Gemeenteliik Oelemarkt 4 horeca / woninq

Gemeenteliik Oelemarkt 8 horeca / wonino

Gemeenteliik Oelemarkt 9 horeca / wonino

Gemeenteliik Oelemarkt 12 winkel / wonino

Gemeenteliik Oelemarkt 13 horeca / wonino

Gemeenteliik Oelemarkt 15 winkel / wonino

Gemeenteliik Oelemarkt 17 horeca / wonino

Gemeenteliik Oelemarkt 22 winkel / woninq

Gemeenteliik Oudkerkhof straatwand
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cEMEENTELIJKE MONUMENTEN (vervols)

Aantal 178 print datum: I juli 2O16
Gem.nr. Neam/Adre¡/Locatie Categorie

Gemeenteliik Paradiisstraat 47-49 voorm. oakhuis

Gemeenteliik Pelmersheideweq bii nr. 16 veldkruis

Gemeenteliik Recollectenstraat 5- 5a museum

Gemeenteliik R.oermondseweo 149 boerderij

Gemeenteliik Roermondseweo 151 woonhr-ris

Gemeenteliik Schonkenstraat 3 voormalioe boerderii

Gemeenteliik Schoolstraat 10 woonhuis

Gemeentelnk Schoolstraat LB woonhuls

Gemeenteliik Schoolstraat 20 voormaliqe stadsboerderi j

Gemeenteliik Sint Hieronvmusstraat 1 woonhuis

Gemeenteliìk Sint Sebastiaanskaoelstraat t.o. 36 bakhuis

Gemeenteliik Stationsolein 1. 3 en 5 horeca / kantoor / woninoen

Gemeenteliik Stat¡onsstraat 7 vm hotel

Gemeenteliik Stationsstraat 20 horeca / woninq

Gemeenteliik Trupoertstraat 30 schuur

Gemeenteliik Truooertstraat 40 bakhuis

Gemeenteliik Tunqqler Dorpsstraat 26

Tunceler Dorosstraat 40

voormaliqe pastor¡e

kaoelGemeenteliik

Gemeenteliik Tuurkesweq 10 boerderii

Gemeenteliik Tuurkesweq 12 bakhuis

Gemeenteliik Veldstraat 45 boerderij

Gemeenteliik Veldstraat 52 boerderii

Gemeenteliik Walburooassaoe 50 wonino lPandie Poell't

Gemeenteliik Wallenweo 1 boerderii

Gemeenteliik Wiiffelterbroekdiik t.o. nr. 4 veldkruis

Gemeenteliik Wilhelminasinqel 10 Dostkantoor

Gemeenteliik Wilhelminasinoel 276 horeca

Gemeenteliik Wilhelminastraat 7 woonhuis

Gemeenteliik Wilhelminastraat 9 woonhuis

Gemeenteliik Wilhelminastrcal 20 -22 kantoor woonhuis

woonhuisGemeenteliik Wilhelminastraat 23

Gemeenteliik Wilhelminastraat 24 woonhuis, vm. Tramhalt

GEMEENTELIJKE STADS- EN DORPSGEZICHTEN

Aantal 12 B&W besluit l juli 2OOB printdatumr 8 juli 2O16

Gem.nr Naam /Adres/Locatie
SDG I Centrum. met uitlooers

SDG II Fatima

SDG III Verliefdenlaa ntie

SDG IV Kerkstraat met RK Eiland Keent

SDG V Laarderschans

SDG VI Laarakker

SDG VII Hushoven

SDG VIII Oudesteeo met Boshoverscha ns

SDG IX Diikerakker

SDG X Tramtracé Tuurkesweo

SDG XI J u I ia nastraat/Kroon straat Stra mproy

SDG XII De Hei. StramDrov
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INLEIDING

Voor u ligt de nieuwe Welstandsnota Weert, een document waarin keuzes worden vastgelegd ten
behoeve van het welstandsbele¡d,

Het welstandsbeleid is ¡n 2004 geformuleerd vanuit de overtuig¡ng dat de lokale overheid het
publieke belang van een aantrekkelijke gebouwde omgeving d¡ent te behart¡gen. De overheid grijpt
met welstandtoez¡cht in de individuele vrijheid van burgers en ondernemers omdat de
verschiin¡ngsvorm van een bouwwerk geen zaak is van het individu alleen. Een bouwwerk maakt
deel u¡t van de publ¡eke ruimte, de voorbijganger wordt ermee geconfronteerd of h¡j wil of niet.
Een aantrekkelijke, goed verzorgde omgeving is van belang voor het welbevinden van de
gebruikers. Het verhoogt ook de waarde van het onroerend goed en versterkt het
vestigingsklimaat.

De wens tot verlichting van lâsten- en regeldruk voor burger en organ¡sat¡e leidt tot het maken van
keuzes, ook op het terre¡n van welstand. Deze keuzes zijn in deze nota vastgelegd.

Deze nota bestaat uit drie delen:

Deel A geeft het beleidskader en het instrumentarium;

Deel B gaat in op de keuze voor welstandvrije gebieden, de welstandsbeoordeling, de gehanteerde
criteria en het reclamebeleid;

Deel C bevat <le bijlagerr.

Het gemeentebestuur van de gemeente Weert

vasrgesteld d.d. 10 april 2013(NoG INVULLEN)<DATUM>.
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A BELEIDSKADER

1. Belang van goed (welstands)beleid
In Nederland is de vormgeving van individuele gebouwen vrijwel altijd ondergeschikt geweest aan
het beeld dat gebouwen en openbare ruimte samen vormen. Individuele welstand wordt verborgen
achter een collectief beeld dat door de overheid wordt bepaald en bewaakt. Net omdat welstand in

Nederland een collectief begrip is, zijn stedenbouw en architectuur zowel professioneel als
maatschappelijk van oudsher een onderwerp van gesprek. Het bestemm¡ngsplan is het eerste
kader waaraan bouwinit¡atieven worden getoetst, daarbinnen volgt - in de daarvoor aanqewezen
gebieden - de welstandstoetsing.
Al sinds de vijftiende eeuw bestaan er in Nederland lokale welstandsbepalingen en ¡n het verlengde
daarvan, welstandsdeskundigen. In de twintigste eeuw kwam welstandstoezicht algemeen in
gebruik binnen wettel¡jke kaders, In 1962 werd de verpl¡chting voor gemeenten om een
welstandscommissie te benoemenT opQenomen in de Woningwet. Hierin ¡s s¡ndsdien de bepaling
opgenomen dat "het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk, zowel op zichzelf als in verband
met de omgeving, niet in strijd mag zijn met redelijke eisen van welstand",

Om deze toetsing transparant te maken is in rle Woningwet (Ww) van 2003 de verplichting
opgenomen voor gemeenten om eigen welstandsbeleid te formuleren. Het welstandsoordeel mag
vanafdat moment alleen gebaseerd worden op criteria die in deze welstândsnota verwoord zijn. Zo

kwaliteitsbeleid, Ook bood de Ww 2003 gemeenten de ruimte om welstandvrije gebieden aan te
wijzen.
MetdewijzigingVanhetBeslu¡tomgevingsrecht(Bor)'@hier
nog een mogelijkheid bij gekomen, Het Col¡ege van burgemeester en wethouders kan als bevoegd
gezag bepalen voor welke plannen een advies b¡j de welstandscommtsste wordt tngewonnen.
Hierbij wordt ambtelijke toetsing op welstand, d¡e was vervallen bij de inwerkingtreding van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in oktober 2010, weer mogelijk. Indien geen
welstandadvies aan de welstandscommiss¡e wordt gevraagd, vormt het college van burgemeester
en wethouders (of de ambtelijke ondersteuning) zelf een oordeel over de welstandsaspecten van
een bouwplan, tenzij het een welstandvrij plan betreft. Hieronder is dit schematisch weergegeven.

Preventieve welstandstoets op verzoek van de aanvrager zie bladzijde 9

Op bladzijde 15 staan de gevallen waar¡n een ambtelijke toets wordt uitgevoerd
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De welstandsnota is daarmee een belangrijk stur¡ngs¡nstrument voor de ru¡mtelijke kwaliteit
binnen onze gemeente voor de daarvoor aangewezen objecten en gebieden

2. Monumenten-wWelsta ndscomm¡ss¡e
De bestuurlijke verantwoordel¡jkheid voor de afg¡fte van de omgevingsvergunning ligt b¡j het
bevoegd gezag. D¡t bevoegd gezag is normaliter het g€ollege van lburgemeester en [wethouderj,
maar kan ook de Provinc¡e of het Rijk z¡jn. Het bevoegd gezag heeft een eigen
verantwoordelijkheid voor het welstandsoordeel maar kan hiervoor advies inwinnen bij de
welstandscom m¡ss¡e.

De welstandscommiss¡e heeft als wettelijke taak het uitbrengen van welstandsadviezen aan het
bevoegd gezag over de aan haar voorgelegde bouwact¡viteiten in de omgevingsprocedure en het
opstellen van een jaarlijks verslag van haar werkzaamheden. De gemeente kan de
welstandscommissie ook raadplegen voor andere taken zodat de ervaring en deskundighe¡d van de
commissieleden kan worden ¡ngezet bij de ontwikkeling en implementatie van een integraal
ruimtelijk kwalite¡tsbeleid, zoals het adviseren over bestemmingsplannen en beeldkwaliteitplannen.

Het beoordelen van bouwactiv¡teiten en het goed verwoorden van het welstandsadvies is een
specifieke deskundigheid. De comm¡ssie bestaat daartoe uit een aaffealminstens tweh
onafhankelijke deskundige leden. Alles aangaande samenstelling en werkwijze van de
welstandscommissie is vastgelegd in hoofdstuk 9 van de gemeentelijke bouwverordeninq (bijlaqe
3)._Derry_elqtan-ds-C!¡rìmi55re haoteert eCn "ReglgmCnt_van orde van de Wqlstandsgo_ntmissje" I

þuLaqelL I

De welstandscomm¡ss¡e baseert haar oordeel over ingediende welstandspl¡chtige bouwactiviteiten
op de welstandsnota. Haar adviezen d¡enen goed gemotiveerd, schr¡ftelijk vastgelegd en openbaar
te zijn. De secretaris van de welstandscommiss¡e is een ambtenaar van de afdeling Vergunningen,
Toezicht en Handhaving (WH). Zowel de comm¡ssie als het college van Burgemeester en
Wethouders dienen elk jaar schriftelijk verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad over het
toepassen van het welstandsbeleid. Aan de hand van deze rapportages kan de gemeenteraad het
beleid evalueren en bijstellen.

Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om bij strijdigheid met redelijke elsen van welstand,
zowel in positieve als negatieve zin, af te wijken van een door de welstandscommissie gegeven
advies. De omgevingsvergunning kan toch verleend worden ind¡en het bevoegd gezag van oordeel
¡s dat daarvoor zwaarwegende redenen zijn. Deze afwijking wordt in de beslissing op de aanvraag
van de omgevingsvergunning schr¡ftelijk gemotiveerd.

Ðe-welstarìdseemffiissie+añteert-eenjReglemer+E-vaF grde+aÊ+e-Welstandseornmissiea
(bi-jLage-4)-
Vanrrye_qe tèèkstelJjng tS de sAûensteLling Van de cornûissje SewljzlSd met inSanS

o m g ev¡ n q sve rg u n¡jltge-labo u we n a I s d ie voo r d e act¡ v ite i LfnA¡Ule¡!

3, Stadsbouwmeester
De Woningwet biedt de mogelijkheid om in plaats van een welstandscomm jssie een
stadsbouwmeester te benoemen. De stadsbouwmeester is b¡j amendement in de Woningwet
opgenomen. De doelstellingen van vernieuwd welstandstoezicht zijn: grotere transparantie,
toetsbaarheid en openbaarheid, Deze worden naar verwachting niet bere¡kt met de gestalte van
stadsbouwmeester. Bovendien ontbreekt de waardevol geachte collectieve oordeelsvorming.
Daarom is er in Weert voor gekozen om de rol en de functie van stadsbouwmeester niet verder uit
te werken ¡n de bouwverorden¡ng. Zodra er toch gekozen wordt voor het aanstellen van een
stadsbouwmeester, dient een en ander in de bouwverordening te worden gewijzigd.

Een stadsbouwmeester is in de wet niet bedoeld in de rol van supervisor voor bepaalde (nieuw te
ontwikkelen) gebieden. Die heeft als taak het stimuleren van de ruimtelijke kwal¡teit en het
informeren en begeleiden van ¡n¡t¡atiefnemers in de vroege planvormingsfasen, zoals h¡eronder
beschreven.
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4. Su pe rvisie of-plartbegieteiding
Indien de gelegenheid zich voordoet kan worden gewerkt met supervisie oFplanbegeleiding-wat
vooral bij de grotere ontwikkelingsprojecten (bijvoorbeeld Laarveld en Vrouwenhofl wenselijk is.
Hierbij wordt een persoon (of team) aangesteld als zelfstandig adviseur van de gemeente¡4i€-iÊ
na1tì"-ove*eg--meHe'-welstaÊds€emmissi€--{verkt. @
planbegeleid¡ng en de eolleetieve welstandsbeoordeling doer de welstands€smmissie moet

De
supervisor oordeelt zelfstandig op basis van een door de gemeenteraad vastgesteld
beoordel ingskader issie-€ebôRdeÊ-z+jÊ,
zoals een beeldkwal¡teitplan, dat,velAnkelll is in het_þeetenmi¡gsplAlt. De toets¡ng aan de
beeldkwêlttetplan¡en Vrousenhof .e.n.. l-aarveld wordt uitgevaetd daar de benoemde supervisor; de
.t_q.ei:in.g_-vaffiç-aycltse,peerqrUrajiteiWla:Uc¡ w¡ tder Karyclsjlaekllaarq getlCtrrt irl eeil vloeg
sLadrum ambleiijk.door de aideli¡g Ruimte|jjk b¡le¡d,

Ook voor supervisie of- planbegeleidinfigeldt dat de rechtszekerheid van de ¡nitiatiefnemer vereist
dat dit op het juiste niveau en met de ju¡ste informatie verloopt. Alles wat besproken wordt, wordt
genotuleerd issie. Wanneer uiteindelijk de
omgevingsvergunningwordtaangevraagdVindtdedefinitieve@

+en åeheevg-van-€en-ve€fitwoorde+eeordelingF van +euìffa€tiviteiten-die-eeÊ- Fel.aÈie-h€bbeff-fi€t
æÌngewæR FfteR$meFten werdtsA-€eÊ-exterr.ì-ter--zake_deskmdige-+oegevoeg@Ljafl_de
wetsÈaÊdseemffiissi€-

€eFnf*issi€-advìseeFt--alfeen--ove." - -
eonerete mo]1rJJîeÊt€r+Þl¿ÊÊeren- het$etreffeede vsersveËleq. ¡4effrJfi€ntenb€+eid-hetraanwijzeÊ
vås+Êont¡i€efrt€fi-€Êd€-behandefiffq+a+stlbsidieaaÊvraqeÊ5lijveÊ btliteÊ deze€emFÊissi€-

5þ, Kwaliteitscommissie
Per 1 januar¡ 2012 is de provinc¡ale kwaliteitscommissie opgeheven. Om daarna nog het L¡mburgs
Kwal¡te¡tsmenu (LKM) toe te kunnen passen, is een onafhankelijke en deskundige kwaliteits-
commissie nod¡g. H!ery,o'oI--is_.,aan-sLu1!u-S gevqnd€o þij de llvèlte]lsco'lllIûissie Leuçla1,Eoor
Èoevoegi*g--va+ €erl *andsehapeeoloog-.eff--een- +andbecwdeskuÊdigHa#Hl---bestûarìde
rnofturnerÌten-welst¿nds€orffmissie--wordt--veorzien-in alle 'benediqde--diseiÊlines-Þe huidige
commissic advisecrt zowcl voor planncn in Wccrt als in Ncdcrwccrt, Dc gcmccntc Ncdcrwecrt
besloot ook voor de plarìÊefi in het kader van het tKM rn€t Weert sarnen.tewerkeñ.-Þe gemeent€
terrdal--sæÉrRee_in--heil€der--+aF het-#iedsb$reôu-+leeenstFu€tie-+istriets-I*ederweert-wordt
sõmeÊgeweÉker-Ê-Ìaar-+s aañges+Õten-bii een-aRdere welsÈands€oñffiìssi€-besleof-eveÊeeÊs-aaÊ+e
skfiten.-Voor-dezegem€eRtelijke*watiteits€ommissie-¡ler*org+å€t-9€biedsbsræu-hetsseeretariaaÐ
Ðe-stftrettfi]rvisi+veeFl¡úeert-was-oÈ+-jffilrafl-?€j+fiogrÊie+rrasçestelê_ÞeÊroviR€iestel$it-€ek
f,i€t m€er +erBliehÞ+s-+aFdvoorv¿aarde-vooede-toep-assing-va++ret+KF4-,-zelaRg-+e+K¡+¡+aar als
drempel-wordt+eegepasg €-ÊkrlRRen-€eÞter Rgg-geeÊ €veFeeÊkem -ñet-iñitiâ$efÊeñeFs-
aañgegaani-waarbiigee€mpeftseer+-w€rde-m¡ddels een +iRãReiëleåijdræe-¿an- h€reemeeÊtdijke
kì¡+atiteitsfu,ñds7-ze-l¿n€.-€r geeÊ struettlurvisle-ìs-.+astgestelé'-++eF-L{$4-,r!"oFdÞ-vereaa}rd-ift-een
GeFÊeeRÈetijl€-l@aliteitsr*enu-weeFb (G<\lÉÞ-Þit*-maak#eel *it-va+-de-n+euwe-struetur ie
nûaF--verwôehtir+g--eiñd-2013. werdt rrastgestel4 l/anaF+jaet+arÈ-¿+*2'kunñen-Bom+plarìFeñ
(Beuwkavel-e¡rnaât-plus-regelifi9)deeedeeige+eemÊaissi€-werd€ñ+ehånd€+d1

67. Vooroverleg/prevent¡eve toets/spreekuur
Welstandplichtige aanvraoen
Het gemeentelijk beleid propageert en biedt de mogelijkheid van een vooroverleg, voorafgaand aan
een welstandplichtige aanvraag van een omgevingsvergunning. Dergelijk vooroverleg wordt
geregistreerd en in het verslag van de vergadering opgenomen. Het advies wordt voorz¡en van het
kenmerk "vooroverleg".
Daarnaast kan de situatie zich voordoen dat men, in een pril stadium van ontwerpen (bijvoorbeeld
door middel van een massastudie), de mening van de commissie wil weten. Beide adviezen worden
ook geregistreerd en in het verslag van de vergadering opgenomen. Het advies wordt voorzien van
het kenmerk "informatief".

Metopm€rkingen PJ2l: Paragraaf is opgenomen onder

Leudãl

Metopmerkingen [JJ3]: Deze paragraaf (en reglement
in de b¡jlagen) kan inhoudelijk veruallen; we zljn nu
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A$c!@#deh€nüse-@9e jlhs w€lstê¡dsêdvjcs
Ook wordt de mogelijkheid voor een preventieve toets geboden. Voor vergunning- en welsta
bouwactiviteiten kan d¡t z¡jn om vooraf te bepalen of deze niet aan te merken zijn als een

I

ndvrije

vergaderingen -tijd woì.den ingeruimd als inloopspreekuuri Het voornemen is deze
proefperiode-gratis.û arÈ te-bied€n-

7_8. Bezw aarmogel ¡j kheden
Indien een opdrachtgever of architect nadere toelichting op het welstandsadvies nodig heeft of het
niet eens ¡s met het advies. is de eerste stap contact opnemen met de secretaris van de
commissie. De secretaris kan zelf nadere toel¡chting geven of een afspraak met de commissie
maken.
In geval het bevoegd gezag (ç€ollege van Burgemeester en Wethouders, Prov¡ncie of Rijk)
aan het welstandsadvies kan een zogenaamd tweede advies worden ingewonnen bij een
welstandscomm¡ssie of b¡j de Federatie Welstand.
Zowel voor het college van B&W als voor opdrachtgevers bestaat de mogelijkhe¡d een second
op¡nion aan te vragen bij een welstandscommiss¡e. Hiervoor heeft de Federatie Welstand een
b¡ndend protocol opgesteld. Ook bestaat de mogelijkheid om als opdrachtgever zelf een
architectenbureau of stedenbouwkundig bureau om een deskundig advies te vragen. Indien dit
advies aan bepaalde voorwaarden voldoet zal het bevoegd gezag dit advies meewegen in zijn
besluitvorm¡ng.
Een negatief welstandsadvies is een weigeringsgrond voor de omgevingsvergunning. Indien het
bevoegd gezag op basis van het welstandsadvies de vergunning heeft geweigerd heeft de
aanvrager de mogelijkhe¡d tot bezwaar volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB).

Q9. Handhaving
De gemeente geeft met deze welstandsnota regels voor het welstandstoezicht en zal zich
inspannen voor de naleving daarvan. Zij zal de nodige aandacht geven aan het handhavingsbeleid,
het opsporen van en optreden tegen illegale bouwwerken.

Als voor een vergunningplichtige bouwactiviteit geen omgevingsvergunning ¡s aangevraagd krijgt
de eigenaar de gelegenheid alsnog een (gewijzigde) omgevingsaanvraag ¡n te dienen. Dit geldt ook
ind¡en bl¡jkt dat het bouwwerk na realisering afwijkt van de tekeningen waarop de
omgevingsvergunning is verleend,
Ind¡en deze omgevingsvergunning moet worden geweigerd, bijvoorbeeld vanwege een negatief
welstandsadvies, past de eigenaar het ontwerp aan. Het bevoegd gezag (e€ollege vah
Burgemeester en Wethouders, Provinc¡e of Rijk) kan, bij niet nakomen, degene die tot het opheffen
van de situatie bevoegd is, aanschrijven om binnen een door hen te bepalen termijn de strijdigheid
op te heffen.

Ook bouwactiviteiten waarvoor geen omgevingsvergunning hoeft te worden aangevraagd of
bouwwerken ¡n een welstandvrij gebied moeten aan minimale welstandseisen voldoen. Volgens
artikel 13a van de Woningwet kan het bevoegd gezag de eigenaar van een bouwwerk dat "in
ernstige mate ¡n strijd ¡s met redel¡jke eisen van welstand" aanschrijven om die strijdigheid op te
heffen. Zie ook h¡eronder "10. Excessenreqeling".

9ìfe. Excessenregel¡ng
De Won¡ngwet is het kader voor het bevoegd gezag (ç€ollege van Burgemeester en Wetho
Provincie of Rijk) om repressief tegen excessen op te treden. Het is namelijk op grond van artikel
12 van de Won¡ngwet niet toegestaan dat een (bestaand) bouwwerk ¡n ernstige mate in strijd is
met redelijke eisen van welstand. Dit geldt niet alleen voor alle bestaande gebouwen en
bouwwerken waarvan voor het bouwen een omgevingsvergunning is verleend. Het geldt ook voor
alle bestaande gebouwen en bouwwerken waarvoor geen omgevingsvergunning hoeft te worden
aangevraagd. Er is sprake van een exces wanneer een bouwwerk of een gedeelte daarvan op
overduidelijke w¡jze - dus ook voor niet-deskundigen zichtbaar - ¡n ernstige mate in str¡jd is met
"redelijke eisen van welstand". Het gaât in gevallen van een exces alt¡jd om ernstige onts¡ering van
een bouwwerk of een gedeelte daarvan in relatie tot de omgeving,

Van ernstige ontsiering kan sprake zijn ind¡en:
. een bouwwerk of een gedeelte daarvan in extreme staat van verwaarlozing verkeert;

tw¡jfelt
andere

I

oÕk

9



Welsta ndsnota Weert Gen qe p!¿Q.1-6_)

een bouwwerk of een gedeelte daarvan door het gebruik van sterk met de omgev¡ng
contrasterende kleuren en/of versier¡ngen van de gevel, waaronder reclame en blinderingen,
de samenhang van het straatbeeld verstoort;
een bouwwerk zich visueel of rysiek afsluit voor zijn omgeving;
een bouwwerk of gebouw geheel of gedeeltelijk in vervallen toestand verkeert (afgebrand,
¡ngestort e.d.);
bij aanpass¡ng van een bouwwerk arch¡tectonische bijzonderheden worden vernietigd dan wel
ontkend;
een te grove inbreuk wordt gemaakt op wat ¡n de omgev¡ng gebruikelijk is (zie daarvoor de
gebiedsgerichte welstandscriteria) ;
er kwalitatief. ook in relat¡e tot het welstandsniveau, laagwaardig materiaal is gebru¡kt.

Bij aanschrijving ¡n dit kader wordt cle welstandscomm¡ssie om advies gevraagd. Dit advies is nodig
voor een goed gemotiveerde en zorgvuldige belangenañareging b¡j besluiten die verstrekkende
gevolgen kunnen hebben, Het welstandsadv¡es is gebaseerd op de gebiedsgerichte karakteristieken
en algemene welstandscriter¡a ¡0. he! niveau.ls,aepe!1 (errte!-ra 1Vm 8, zie þLadz¡jde 15).

1Q+. Wijziging Bor ('kan-bepaling')
De laatste jaren zijn de vergunningplicht voor bouwwerken en het welstandstoezicht erg in
beweging. De laatste ontwikkeling is de wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) ---ñaar
veñrvafh++ft9---åe€in-i!*2 0 1 3.
Minister van Binnenlandse Zaken en l(oninkr¡iksrelaties
De wijzig¡ng betreft aanpassing van artikel 6.2 waarin het College van B&W de keuze krijgt voor
welke plannen zij wel en voor welke plannen zij geen welstandsadvies van de commissie ¡nwinnen.
Dit betekent dat voor de plannen waarvoor niet het advies van de welstandscommissie wordt
ingewonnen het bevoegd gezag (of de ambtelijke ondersteun¡ng) zelf de welstandstoets uitvoert,
Dit gebeurt als zelftoetsing op basis van het vastgestelde welstandsbeleid zoals geformuleerd in

van B&W kan ook afzonderl¡jke categorieën benoemen die ambtelijk worden getoetst (zie de
ambtelijke welstandstoets op bladzijde 14).

10
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WELSTAN DSBEOORDELING

1. Procedure welstandsbeoordeling
Indien een aanvraag omgevingsvergunning of vooroverleg voor de activiteit bouwen ontvangen
wordt, wordt eerst onrJerzocht of voor deze activiteit een vergunn¡ng noodzakelijk ¡s (zie ook het
schema op bladzijde 7). Is dit niet zo, dan wordt bekeken of er mogelijkerwijs sprake kan zijn van
een exces. In dit geval wordt er een advies ingewonnen bij de monumenleniwelstandscommiss¡e.

Is een aanvraag of vooroverleg vergunn¡ngplichtig dan wordt deze altijd eerst getoetst op
volledighe¡d van de ingediende gegevens en aan het stedenbouwkundige kader. Tevens wordt
bekeken of het aangevraagde vrijgesteld ¡s van een preventieve welstandstoets.

Alleen indien blijkt dat het aangevraagde of het vooroverleg volledig is, voldoet aan het
stedenbouwkundig kader, en niet vrijgesteld ¡s van een prevent¡eve welstandstoets, wordt het
voorgelegd aan de commissie.

De procedure welstandsbeoordeling is h¡eronder schematisch weergegeven.

¡A

NEE ilEE

JA

¡A

Locatie

Criter¡â

Negatief adv¡es

Gècn
(prevenl¡eve*)

welsbnds-
beoordeling

JA

Positief adv¡es

veuoek om het

pasen

* wel op vr¡jwillige bõsis z¡e a 7. Voorov€r¡eg / preventleve toets / spreekuur

onwôngst
g6w¡jzigd
bouwplan

Eehandel¡ng door
dc |@unqût!¡

welstands-
commissie

t2
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2. Vergunningvrij
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ¡n werking getreden. In
plaats van tal van vergunningen, waaronder de bouwvergunning, wordt nu één omgevings-
vergunning verleend. Voor bouwen is niet in alle gevallen een omgevingsvergunning nodig. In het
Besluit omgev¡ngsrecht (Bor) dat gelijktijdig is gaan gelden, zijn de activite¡ten beschreven die n
omgevingsvergunningpl¡cht¡g zijn.
hetreude Besluit bouwverg-unningvrije en lieht-bouwverguBÊiflgpti€htige-bouwwerkeR-

achterkant en niet naar openbaar geb¡ed gekeerde zijkant op meer dan 1 meter van de

deze wijze is b¡jvoorbeeld vergunningvrú
aehtediggend€ parkeerteff€ìn-.mog'eli jk

uitbreiding.van een suBermarkt oB

eÊ+rÉan bijLag€-+['van-het-Bor,

omgeviRgsvergunningrworden aangevraagd voor het strijdig gebruikr maðr niet voor h€t bou

bestemmingsplan regeltde Wabo door verlening van een omgevinqsverguÊniÊg en niet langer
veFleÊiff grvaÊ€en-oRtheff iÊgF€f e€+ÊrsjeetbesluiÈ

3. Welstandvrij
3.a. Geen of een ondergeschikte verander¡ng van de versch¡jn¡ngsvorm
B¡j bouwinitiat¡even waarbij de uiterlijke verschijningsvorm niet verandert of de uiterlijke
verschijningsvorm arch¡tectonisch ondergeschikt is, is er geen preventieve welstandstoets¡ng.
Hierbij kan men denken aan een ¡nterne wijziging d¡e niet tot gevolg heeft dat er gevels wijzigen of
het normale onderhoud. Ook het oprichten van bouwwerken geen gebouw zijnde die niet of
nauwelijks (tot circa 50 cm zoals weegbruggen) boven het maaiveld uitkomen vallen hieronder.
Aanvragen betreffende dergelijke interne wijzigingen enlof bouwwerken worden vrijgesteld van
een beoordeling door de welstandscommiss¡e.

3.b. Welstandvrije gebieden

Affû 20132
gemaakt, Het gemeentebestuur van Weert vertrouwt op de eigen verantwoordelijkheid van ha
burgers, ook op het terrein van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Daarnaast is er efficiëntie
in procedures te behalen evenals financ¡êle besparingen. Op de bijgevoegde kaart staan de
geb¡eden aangegeven die speciale kenmerken hebben en waar wel de welstandstoets wordt
u¡tgevoerd. Zie ook de beschrijving onder "4. Welstandpl¡chtig",

:

1. Woongebieden, zowel rond de kern van Weert als op de kerkdorpen,
2. Kantoor- en bedrijvenparken,
3. Industr¡e- en bedrijventerreinen en
4. Het buitengebied, met uitzondering van de schuilgelegenheden, paardenbakken en

omheiningen ( hiervoor oeldt het

In
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vastgestelde beeldkwal¡te¡tplar].d-at amþte]jjkwoldtlclaetst lllldqafdel¡ns Rurm.teljjk

In 2016 ziin h¡eraan toeoevoeod:
5. Gebieden met een beeldkwal¡teitplan (Laarveld, Vroüweîhof.eÊ.Kampershoek Noord eo qvqrlqe

beelclkwalile_ilp-lan.n_e_n die.y_elatKq¡d,_¿rtt.Ln-.hel_b.eslemmjn-gsp.l-an) en
-5-6.Centrum Noord

4. Welstandplichtig

4.a, Ambtel¡jke welstandstoets
In de volgende gevallen wordt ambtelijk welstandsadv¡es gegeven. D¡t gebeurt vlallognumeolc[
door =e belcldeadrlreulllotrumclle!-e¡ veotde oveligc gcyallen door de secretaris van de
welstandscommissie of diens plaatsvervanger, Dit betreft de volgende aanvragen:
1. Indien de aanvraag omgevingsvergunning geheel volgens het door de me¡$Qenten-

lywelstandscomm¡ss¡e goedgekeurde vooroverleg omgevingsvergunning ¡s uitgewerkt en
2. Bij aanvragen waarbij de nLo_tLt¡me¡letlryì#elstandscommissie een voorwaarde heeft verbonden

aan de goedkeur¡ng, aan welke voorwaarde bij de ¡ndien¡ng van de (gewijzigde) aanvraag
omgevingsvergunning volledig is voldaan.

4.b. Welstandstoets door monumenten-welstandscommissie
Bij de volgende speciale objecten en gebieden wordt bij bouwplannen het advies van de
monumenten welstandscommiss¡e ingewonnen:
1. Door het R¡jk en de Genreente besclrernrde nronunìenterìl0i
2. Door het Rijk en de Gemeente beschermde stads- en dorpsgezichten voor zover he!_d__e, ya.naf

epe.¡Þaar qebied _zje htþaIezudC.,b,etleft-en vê.n. belanq vogl]let brslA¡Seh e!se[þle-Dj!_t_e_!:
be oo rd elllg !!¡llC b_e l e r d sa d v r se u r m o n u m e n te nr ¡

+.-+-
Deze gebieden zijn aangeduid op de bijgevoegde kaart. Voor deze aanvragen zijn de
welstandsniveaus, zoâls omschreven in paragraaf 4,c, van toepassing, Voor de monumenten en
gezichten geldt toetsing aan de cr¡teria ¡n niveau Bijzonder (criteria 1 t/m 137). Veer-de

Reclames aan monumenten die vergunningplicht¡g zijn, zijn altijd welstandplichtig, Reclames in de
gebi€d€ff-+t¡Hbeschermde gez¡chten zijn n¡et welstandplicht¡g als ze voldoen aan de cr¡ter¡a, zie
4.C.3€. ln de meeste oevallen betekent d¡t dat de molume0tCnj]'ve.l,s_tA.ndsçojn-loteste ellee¡
ælvis€cl! over de plaats_trì-q l,![!lc lecl?me.

4.c. Welstandsniveaus
Voor de verschillende objecten en gebieden gelden verschillende welstandseisen. Een nieuw
woonhüis-i9-irnnîer9-iet9-anders--dan- €eÊ- rRoRuTîeRÈ - eft.-een--rflodeËn-+edflJveÊterÉeifi is geeÊ
beseherr'ñd-dêrpsg€ãeht-,-De volgende welstandsniveaus zijn in Weert van toepass¡ng. Hel ni\/CaU
Reglrltcr !åIÛet ing¿ng yêr_dqze ¡atê vcrvêllen.
N¡euwe interpretaties, verander¡ngen en transformat¡es zijn op alle niveaus mogelijk, enkel de
beoordeling wordt zwaarder en de verantwoordelijkheid groter.

1. Soepel (vr¡jwill¡ge welstandstoets en excessen)
Bij toepassing vôn de criteria die bij dit niveau horen (criteria 1tlm 8._zie_,_ÞLêd-zride 15) blijft de
basiskwaliteit van het betreffende gebied behouden. Dit betekent voor nieuwe bouwact¡vite¡ten,
wijzigingen en toevoegingen, dat deze niet storend mogen zijn voor de omgeving.

Bij toepassing vaR de eriEeri¿ die bij.dit nivea+ horeF(eÊiterj¿ H/rÊ+¿Ì wordf--de'kwûliteit
gerealiseeFd zûals- beoogd-in' heÈ{ooÊdatsgebied-vastgestelde-beeldkw+liteitplaÊ. +eer eentft}i.n
Noord geldt hìee: de kwaliteiteft van de direete omgeviÊq (zie bladz¡jde 23). In zorn
beeldkuraliteþtan werde+Se bestaande kår.1kÈeristiekeÊ+pgeÊeme+e+ aangevulêrfiet-Êieuwe.
Dit betekent vooF nieuwe bouwactiviteiten, wijzigingen erì toevoegingen dat deze moeten
Bassen in het beoogde-beel*

2", B¡jzonder (monumenten en S!a-ds:_eLdalglgezichten)
Bij toepass¡ng van de criteria die bij dit niveau horen (criteria 1l/m L37,..2ie.,.ÞlO-d,Zlde 15)
worden de speciale kwal¡teiten van het betreffende object of gebied behouden en/of verbeterd.

I4



Welsta ndsnota WeertÍe¡!Cp!2_0_!6)

Dat betekent voor n¡euwe bouwactivlte¡ten, w¡jzigingen en toevoegingen dat deze een bijdrage
of meerwaarde leveren aan het totaal.
Het zijn de objecten en geb¡eden d¡e van cruciale betekenis zijn voor het totaalbeeld van de
gemeente vanwege de hoge cultuurhistorische waarde, Let wel: het streven is n¡et gericht op
het nâbouwen maar op het respecteren van de historlsche context,

15
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4.d. Welstandscriter¡a
Bij iedere beoordeling worden twee invalshoeken beschouwd: het gebouw in zijn omgeving (of de
verwachte ontwikkeling daarvan) en het gebouw op zichzelf.
Bij de omgeving betreft het de plaats van het bouwwerk in de context, waarbij het gaat om een
evenwichtige situer¡ng naar vorm, grootte en massa ten opzichte van de oml¡ggende gebouwen en
ten opzichte van het openbaar gebied.
Bij toetsing van het bouwwerk op zichzelf, gaat het om de versch¡jningsvorm van dat afzonderlijke
bouwwerk. Hier gaat het om de esthetische kwaliteiten en de herkenbaarheid van het bouwwerk en
¡n het bijzonder om juiste verhoudingen en correct materiaal- en kleurgebruik.

Soepel (vriiwillioe welstandstoets.e.n eXçessen)
Op welstandsniveau Soepel wordt getoetst of een bouwwerk niet storend is op zichzelf en in relatie
tot zijn omgeving. Een bouwwerk is dan niet ernstig strijdig met "redel¡jke eisen van welstand"
wanneer:

1, het gebru¡k maakt van de karakterist¡eken van het perceel;

2. er ongeacht de stijl of de aan het ontwerp ten grondslag liggende
architectuuropvatting sprake is van een naar typologie in zijn omgev¡ng niet
storend bouwwerk;

3. er ongeacht de stijl of de aan het ontwerp ten grondslag liggende
arch¡tectuuropvatting sprake is van een naar vorm en schaal in zijn omgeving niet
storend bouwwerk;

4. er ongeacht de bouwstijl of aan het ontwerp ten grondslag liggende
architectuuropvatting sprake is van een naar zijn verschijningsvorm consistent
ontwerp;

6. de structuur van de plattegronden consequent in de massa-opbouw tot uit¡ng
komU

7. er sprake is van een evenwichtige opzet in maawerhoudingen van bouwvolumes,
vlakverdelingen en gevelelementen;

8. klcur- cn matcr¡ralgcbruik ¡n ovcrccnstcmming zijn mct hct karaktcr van hct
ontwerp en niet storend in de omgeving.

T_oetsiÊq
pass€nd is €È:i€hze+f-eñ-in-{elatíe

tot-zijn omqeviRg, Ee+ bouwwerk is dan ñiet strijdig-metrredel¡ke eise*vafl we+st¿rì+L.wanrieer
bovendieÊ+

9. er ongeaeht de stijl oFde aan het ontwerp ten grondslag liggende
arehite€tur,repvûttiftg_ is-+aff-een-n¡¿r-typelog+e-iff+ijñ-gmge$ñgrpasseRd
bouwwerlc¡

+0- ersÊgeâehtrde++jl oÊde ¿aF heeætweFp+e+€rendsl¿9+ig€ende
lin-zijñ-emger+ng

passend beuwwerk;
1-1- k+,e$Fen mateFiaalgebruik-irÈ€@het

ðf, tweÉp €fi ?.a.sseF #e-omgevifi €ri
€- keftmerkende-ec-beeldbepaleÊde€nderãeleÊ+a+-de-geveþ=oaklakrande*;

kozijnpro$leringen-.-raamrñdel+Êg,en-e*gla€sooËteft¿€-i/€rs€h]Jfi sv€rrÊêB
sam€ñhùÊgeÊde wi,Jze eÊderste$fien-

Toetsing Bijzonder (monumenten en stads- en dorosgezichten)
Op welstandsniveau B¡jzonder wordt getoetst of een bouwwerk zowel op zichzelf als in relatie tot
zijn omgeving een meerwaarde is. Een bouwwerk ¡s dan niet strijdig met "redelijke e¡sen van
welstand" wanneer bovendien :

9+ er ongeacht de stijl of de aan het ontwerp ten grondslag l¡ggende
3, architectuuropvatting sprake is van een bouwwerk dat in typologie b¡jdraagt aan

de kwal¡teit van z¡jn omgev¡ng;
10 er ongeacht de stijl of de aan het ontwerp ten grondslag liggende
+ architectuuropvatting sprake is van een bouwwerk dat in vorm en schaal bijdraagt

aan de kwalite¡t van zijn omgeving;
11 kleur en materiaalgebruik in overeenstemming zijn met het karakter van het
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5.- ontwerp en bijdragen aan de kwaliteit van de omgeving;
12 het de stedenbouwkund¡ge structuur herkenbaar maakt en de kwaliteit van de
6= stedenbouwkundige ruimte versterkt;
13 bij wijzigingen (bv. reclames), verbouw¡ngen en restaurat¡es de authenticiteit van
7.- het bouwwerk en de samenhang in het gevelbeeld worden gehandhaafd, hersteld

of versterkt.

t7
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4.e, Rec¡ame

Reclame heeft als doel klanten te ¡nformeren en aan te trekken. Dat kan door aanprijzing van een
bedrijf, een product of een dienst, In geb¡eden met commerciële functies, zoals de binnenstad/ z¡jn
reclames op zijn plaats. Ze verhogen de visuele âantrekkingskracht van de omgeving. Er zijn
echter ook kritische grenzen aan reclamevoering. Het attractieve stadsbeeld met de monumentale
en karakter¡stieke panden. noch de individuele ondernemer mag ondergesneeuwd raken.

Voor een reclame kan een omgevingsvergunning voor bouwen (bij een monument ¡n comb¡natie
met de activiteit monument) of in het kader van de Algemene Plaatsel¡jke Verorden¡ng (APV) nod¡g
zijn. Reclames aan monumenten zijn vergunningpl¡chtig en worden om advies voorgelegd aan de
mMonumenten-welstandscommissie. Als voor een reclame een omgevingsvergunning voor bouwen
nodig is, wordi een welstandsadvies ingewonnen. Als de reclame voldoet aan de criteria op de
volgende bladzijde, wordt alleen een advies gegeven over de plaatsing van de reclame. De kleur en
huisstijl zijn een zaak voor de ondernemer. Reclames die añ¡/¡jken van de cr¡teria zijn mogelijk met
een positief welstandsadvies.

Hieronder is in een schema behandeling van een reclameaanvraag weergegeven.

NEE

JA

¡A

JA

NEE

* Bij monumenten en gez¡chten ¡s d¡t de redengevende omschr¡jvingr bij beeldk+aliteiten d€ daarin
gestelde.e¡sen en bil eentrum Noord ffitspasænd isiÊd¿È€€bied

Ontvangst
aanvraãg
reclame

vergunnrng
nod¡g?

Welstãndvrlj

NËE
Welstandvrlj

Ontvangst
gewijzigde

reclame

Behandeling
monumenten
-welstânds-
commiss¡e

Adv¡es
welstands-
comm¡ssie

mbt plaats¡n9

Toetsing aan
aanvullende

cr¡teria*

Behandel¡ng
door

monumenten
welstands-

Pos¡t¡ef
advies? Vergunning

VeEoek
ontwerp aan

te passen

Negatief
welstands-

adv¡es
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Cr¡teria voor reclames

Aantal reclame-uitingen
Per w¡nkel, bedrijfspand of horecabedrijf (gemiddelde
toegestaan: één plat op de gevel en één haaks op de

pandbreedte 6 mr) zijn twee reclames
gevel.

Plaatsing op de gevel
. Reclames worden geplaatst in de commerciële zone. Dit is de gevel aan de straat tot aan de

vensterbank van de 1e verdieping. Een banier is hierop een uitzondering; deze mag hoger
worden geplâatst.

. Reclame heeft een duidelijke relatie met de entree van het pand.

. Bij het plaatsen van reclame-uitingen blijven het indiv¡duele pand en de grens tussen panden
goed herkenbaar, ook als meerdere panden z¡jn samengevoegd tot één zaak,

. Reclame wordt âangebracht, daar waar het pand specifieke mogelljkheden voor reclame heeft,
dus bijvoorbeeld geintegreerd in de luifel, op de ruit of een daarvoor bestemd vlak.

Maat
De maximale maten voor reclame-uitingen hâaks op de gevel (bord of lichtbak) z¡jn 1x 0,6 m.
De voorkeur gaat uit naar een vierkante maatvoering.
De maten voor reclame-uitingen plat op de gevel zijn maximaal de helft van de breedte van de
gevel (met een max¡mum van 3 m) en max¡maal 0,60 m hoog.
Eén banier per gevel is toegestaan, tenzij er al een andere reclame-u¡t¡ng haaks op de gevel ¡s.
Plaats. maat- en uitvoering worden afgestemd op de architectuur van het pand (bijvoorbeeld ¡n

l¡jn met de ramen). De banier mag aangebracht worden op de 1e verd¡eping, De maximale
maten van een banier zijn 2,40 m bij 0,6 m.

Vormgeving
. De voorkeur gaat sterk uit naar reclame ¡n losse letters of als muur/raamschildering, waarbij

het pand goed tot zijn recht komt en beter zichtbaar is dan bij plaatsing van een lichtbak of
bord.

. Bij bestaande lichtbakken, die aan deze criteria voldoen, mogen de platen vrij worden
aangepast aan bijvoorbeeld een n¡euwe naam of huisstijl.

. Spanframes en andere reclame met industrieel karakter zijn toegestaan.

Samenvatting
. Maximaal 2 reclames per pand: 1 plat op de gevel (maximaal 3 x 0,6 m) en 1 uitsteekreclame

(óf een bord/lichtbak maximaal 1x 0,6 m óf een banier max¡maal 2,4OxO,6m)
. Reclame alleen onder de vensterbank van de le verd¡eping, met u¡tzondering van de banier
. Houd rekening met de architectuur van het pand

Raamfol¡es, bestickering en bl¡ndering
. Raamfolies en blindering, om bijvoorbeeld een achterliggend magazijn aan het zicht te

onttrekken, zijn toegestaan. Raamfolies hebben geen of bescheiden naamsvermelding en zljn
niet storend in de omgeving.

. Bestickering op ramen ¡s toegestaan zolang dit het gevelbeeld en het zicht op het interieur niet
verstoort.

De excessenregeling (zie bladzijde 9) is van toepassing op reclames en raamfolies c.a.
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4.f. Gebiedsger¡chte karakter¡st¡eken
Om ook bij excessen en de vrijwillige welstandstoets te kunnen beoordelen wat ¡n een bepaald
gebied gebruikelijk is, blijven de gebiedsanalyses deel uitmaken van de welstandsnota. B¡j d¡e
gebiedsanalyses hebben de karakteristiek van de bebouwing op zich en die van de ruimtelijke
context als uitgângspunt gediend. Voor een waardebepaling van een gebied is vooral de mate
waarin deze karakteristieken herkenbaar zijn van belang geweest. Er is onder meer gekeken naar
authenticiteit, zeldzaamheid, beeldbepalendheid €n de samenhang tussen arch¡tectuur en
stedenbouw,
De samenhangende gebieden zijn weergegeven in een overzichtskaart, z¡e Kaart 1 achter ¡n deze
nota. Deze kaart bevat ook gebieden met een speciale status, de gemeentel¡jk beschermde stads-
en dorpsgezichten. Daarnaâst wordt op de volgende bladzijden de ruimtelijke karakteristiek per
gebied ¡n hoofdlijnen beschreven.
De kleurindicatie op de analysekaart dient ter onderscheid¡ng van verschillende gebieden en geeft
geen informat¡e over funct¡es in de gebieden,

1. Weert centrum, de singels met aangrenzende straten
2. woonwijken rond het centrum
3. overige woonwijken

4, kantoor- en bedrijvenpark
5. industr¡e- en bedrijventerrein
6. kernen In het buitengebied
7. buitengeb¡ed

ffiffiü
iT¡r,ffi"tld:#,tJ"d
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Gebied 7. Weert centrum, de d'ingels met aangrenzende straten

de oude stad binñ€fl-met de gsingels, het Bass¡n, de (straat) Biest, de Maaspoort enl
de Stationsstraat

welstandsniveau Bijzonder

Beschrijv¡ng
Met Weert centrum ¡s bedoeld de kern met historische waarde inclusief de s¡ngels met enkele
beeldondersteunende aanpalende straten. Kenmerkend voor dit gebied is het vanuit de Markt
uitwaaierend stratenpatroon met de tussengelegen verbind¡ngen, waarin de stedelijke structuur
zichtbaar is in gesloten gevelwanden. Plaatsel¡jk zijn, al dan n¡et met succes nieuwe doorbraken en
grootschalige projecten gerealiseerd. De oorspronkelijke omwalling met grachten heeft plaats
gemaakt voor de brede singels met plaatselijk statige bebouwing.

waarder¡ng en bele¡d
Het gebied is van bovenlokaal belang, waardoor elk beleid gericht is op het verbeteren en
versterken van de bestaande kwaliteiten van de binnenstad.

Kenmerken
Stedenbouwkundig

. Historisch gegroeid stratenpatroon rond een aantal pleinen (Markt, Korenmarkt en
Oelemarkt).

. Met belangrijke kruispunten (aan de Singels) als oriëntatiepunten.

. Duidelijke straatwanden, voorâl langs de linten Biest, Langstraat, Maaspoort en
Stationsstraat.

. Bebouwing geor¡ënteerd op de weg.

Bebouwing
. Karakteristieke, compacte, h¡storische bebouwing,
. Indiv¡dueel en gevarieerd.
. Kleinstedelijk van schaal en maat.
. Duidelijk geleed.
. Enkele beeldbepalende gebouwen.
. Enkele grootschalige nieuwe gebouwen.

Mater¡aal en deta¡l ler¡ng
. O.a. donkere baksteen, gecementeerde, gepleisterde en witgeschilderde gevels.

De detaillering is ambachtelijk verfijnd.
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Gebìed 2. Woonwijken rond het centru¡n

de w¡jk Fatima, de wijk Blest en de He¡ligenbuurt

Welstandvrij (uitzondering voor excessen, monumenten en besehermd-stads- en

dorosgezichten)

Beschr¡jv¡ng
D¡t gebied is voor het merendeel bebouwd met oudere part¡cul¡ere woningen en deels met oudere
complexmatige bebouwing. In deze gebieden komen op beperkte schaal ambachtelijke bedrijven,
w¡nkels en horecabedrijven voor.

Wãarder¡ng en bele¡d
De gebieden zijn van lokaal en plaatselijk van bovenlokaal belang vanwege de historlsche
verwevenheden met de binnenstad, Het welstandsbeleid is gericht op handhaving en continuering
van de huidige kwaliteit van een gebied.

Kenmorken
Stedenbouwkundig

. Informeel geordend stratenpatroon als eerste uitbre¡d¡ngen vôn de binnenstad.

. Met parochiekerken als oriëntatiepunten.
o Sterk verdicht.

Bebouw¡ng georiënteerd op de weg.

Bebouw¡ng
. Kleinschalige woonbebouwing, L á 2lagen met kap.
. lncrdentelegestapelde bebouwrng,
. Oudere bebouwing,
. Individueel en gevarieerd.

Materiaal en detailler¡ng
. Overwegend midden rood tot donkere baksteen.
. De detaillering is ambachtel¡jk verfijnd.
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Gebied 3. Overige woonwijken

Welstandvrij (uitzondering

dorosoezichte n)

voor

Beschr¡jv¡ng
De gebieden zijn ontworpen vanuit een stedenbouwkundig concept en bebouwd met deels
particuliere woningen, deels met complexmatige bebouwing. In deze gebieden komen op beperkte
schaal aan huis gebonden beroepen, winkels en ambachtelijke bedrijven voor.

Waardebepal¡ng en bele¡d
De gebieden zijn van lokaal belang als min of meer in een ontwerp gereal¡seerde woonwijken met
een duidel¡jk stedenbouwkundig patroon, Het welstandsbeleid is gericht op de basiskwaliteit van
het betreffende geb¡ed.

Kenmerken
Stedenbouwkundig

. Formeel geordendstratenpatroon.

. Met parochiekerken en buurtwinkelcentrum als or¡ëntatiepunten.

. Royale bouwblokken.

Bebouw¡ng
. Kleinschalige woonbebouwing, 2lagen met kap,
¡ Enkele gestapelde complexen.
. Jongere bebouwing.
. Complexmat¡9.

Materiaal en detaitteñpg /'
. overwegendXoatsteen. ?,

23



Welstandsnota Weertlçq¡lep!2o 16)

Gebied 4. Kantoor- en bedrijvenpark

Centrum Noord, Kâmpershoek, kop Graafschap Hornelaan, Kanâalzone I
Roermondseweg en het terrein van de Van Horne-kazerne

Welstandvrij (u¡Eondering voor excessen, monumenten en stads- en
dorpsoezichten) / €entrum Nosrd RegËlieF / Van Horne kazerne voor zover

B.¡chr¡rv¡ng
De gebieden zijn óf ontworpen vanu¡t een stedenbouwkundig concept en bebouwd met kwalitatief
hoogwaardige kantoren en bedr¡jven, óf oorspronkelijk gesitueerd aan de rand of aan een
hoofdtoegangsweg van de stad en inm¡ddels door expansie vergroeid met de woonomgeving.

waardebepal¡ng en bêle¡d
Het betreft óf gebieden van boven-lokaal belang óf geb¡eden in de d¡recte nab¡jheid van een
woongebied, Het welstândsbeleid is daarom gericht op handhaving en continuering van de huidige
kwaliteit van een gebied,

Kenmerken
Stedenbouwkundig

o Formeel geordende verkaveling,
¡ Duidelijke voor- en achterzijde.
. Mlddelgrote kãvels.

. Bedrijfspanden van 2 á 3 lagen.

. Individueel en gevarieerd,

. Jongere bebouwing,

Mater¡aal en deta¡ller¡ng
o Gevarieerd mater¡aal gebruik.
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Gebied 5. Industrie- en bedriiventerrein

de Kempen, Kanaâlzone 2 en 3, Leuken Noord en Savelveld

Welstandvrij (met u¡Eondering voor

dqpåsczlcIe¡)

Beschr¡jvang
Deze gebieden zijn grotendeels bebouwd met industriegebouwen en bedr¡jven van na 1960 met
soms een enkele bedrijfswoning. Het soort bedrijven wisselt van kleine ambachtelijke bedrijven tot
grote industrieën, de samenhang tussen de bedrijven is gering. Elk bedrijf heeft zijn eigen gebouw
met daarnaast vaak een open erf voor de buitenopslag, Gesloten straatwanden komen in deze
gebieden vrijwel niet voor.

waardebepal¡ng en beleid
Het betreft grote terre¡nen, De relat¡e van de terreinen met hun omgev¡ng is door de omvang
moeizaam; vooral de randzones die aandacht verdienen. Het welstandsbeleid is gericht op de
basiskwalite¡t van het betreffende gebied.

Kenmerken

. Ongeordende, onsamenhangendeverkâvel¡ng
o Vaak onduidelijke voor- en achterzijde.
. Grote kavels.

Bebouw¡ng
. Grotere bedr¡jfspanden van 2 á 3 lagen.
. Eenvoudigehoofdvorm.
. Soms complexmatig.
. Publieke en representat¡eve funct¡es gericht op de ontsluiting
r Individueel mâar monotoon.

Materiaa I en detai llering
. Gevarieerd materiaal gebruik,
. Geringe mate van detaillering
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Gebied 6. Kernen in het bu¡tengebied

de dorpen Tungelroy, Altweerterhe¡de, Swartbroek en Laar en het woongebied van
Stramproy

Welstandvrij (met uiEondering van excessen¿_loe¡lXogtrten en beseheræde-stads- .
en dorpsgezichten)

Beschrijv¡ng
Het betreft gebieden die historisch bepaald zijn: de bebouwing is doorgaans ontstaan rond de kerk,
een plein en een doorgaande weg. Kenmerkend is de añ^rissel¡ng tussen open en bebouwde
gebieden en de aanwezigheid van agrarische bedrijven aan de randen.

waardebepal¡ng en bele¡d
De grote waarde van deze gebieden is gelegen ¡n de gevoelige relat¡e tussen de bebouwing en het
open gebied. Het welstandsbeleid is gericht op handhaving en continuering van de hu¡dige
kwaliteiten, Met name de overgangen naar onbebouwd gebied verdienen aandacht,

Kenmerken
Stedenbouwkund¡g

. Historisch qeqroeid stratenpatroon rond kerk en plein
¡ Bebouwde linten van het plein naar het buitengebied.
. tsebouwing georiênteerd op de weg.

Tabel met opmaak

Bebouw¡ng
. Deelskarakteristieke, compacte, historischebebouwing
. Kleinschallge woonbebouwing, 1 á 2lagen met kap.
. Indlvldueel en gevarleerd.
¡ Dorps van schaal en maât.

Materíaal en deta¡ller¡ng
. Overwegend baksteen

26



Welsta ndsnota WeertJça-nccpt2016)

Gebied 7. Buitengebied

landelijke gebieden buiten de reeds genoemde gebieden 1 tot en met 6

Welstandvrij (met uitzondering van excessen, monumenten en

en dorpsgezichten)

Beschrijving
Het betreft gebieden die sterk h¡storisch en landschappelijk bepaald zijn: overwegend open en
inc¡denteel bebouwd (door overwegend agrarische bedrijven).
Somm¡ge deelgebieden zijn gekwalificeerd als "hoogwaardig", doot hun landschappelijke waarden
in relat¡e tot de aanwezigheid vân bijzondere exemplaren van bebouwing,

wâardebepal¡ng en bele¡d
In algemene zin geldt dat in deze gebieden de waarde van het landschap even belangrijk is als die
van de bebouwing. De ter plaatse geldende bestemmingsplannen staan nieuwe ontwikkelingen
slechts beperkt toe. Het welstandsbeleid is gericht op de basiskwaliteit van het betreffende gebied.

Kenmerken
Stedenbouwkund¡g

. Historisch gegroeide landelijkeverkaveling,

. Grote kavels.

Bebouw¡ng
. Incidentele bebouwing per kavel.
e Soms karakterist¡eke historische woonbebouwing.
. Individuele kleinschalige woonbebouwing, I á 2lagen met kap.
. Indien bedr¡jfsmatig vaak complexmatig ¡n geringe samenhang,
. Indien bedrijfsmatig vaak eenvoudige grote hoofdvormen.
. Individueel maar monotoon.

Mater¡aal en deta¡ller¡ng
. Overwegend baksteen en plaatmateriaal als dakafwerking.
. Geringe mate van detaillering,
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CEIJLAGEN

Begrippenlijst

Woningwet, Hoofdstuk II, Afdeling 3, Welstand

Bouwverordening gemeente Weert, Hoofdstuk 9, Welstand

Reglement van orde van de Welstandscommiss¡e

Reg+emeFt-van-orde-vaftde-Kwa+iteitseonrmissie-Weerts - Nederweert

MonumentenlUst gemeente Weert

Over¿¡chtskaart bijzondere geb¡eden

OveÌ2¡chtskaart Eebiedskarakterist¡eken
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BIJLAGE 1 Begrippenlijst

Beschermd stads- of dorpsgezicht:

Beeldkwal¡teitplan

Bestemmingsplan

Bouwlaag:

Bovenbouw

Buitengebied

Kern:

gebied dat vanwege de ruimtelijke of cultuurhistorische
waarde is aangewezen tot beschermd gebied krachtens de
Monumentenwet (stads- en dorpsgezichten van het R¡jk)
danwel krachtens de Monumentenverordening (gemeentel¡jke
stads- en dorpsgezichten).

door de Gemeenteraad vastgestelde omschrijving van een
stedenbouwkundige ontwikkeling me#aariñ-€-,a-aañvt¡tlende
welst¿rìds.iteÌi&.

door de Gemeenteraad vastgesteld plan waar¡n gebruik van
grond en bebouwingsvoorschriften zijn vastgelegd,

verd¡ep¡ng van een gebouw,

het bovendeel van een gebouw; heeft meestal betrekking op
de schuine kap van een huis met de daarbij behorende
kopgevels.

bu¡ten de bebouwde kom gelegen geb¡ed, ook wel landelijk
gebied genoemd.

centrum van een dorp of stad

Onderbouw:

Ondergeschikt:

Oriëntatie:

Sltuering:

het onderdeel van een gebouw; meestal betrekking op de
begane grond van een hu¡s met een zadeldak.

voert niet de boventoon.

de r¡cht¡ng van een gebouw.

de plaats van een bouwwerk in z¡jn omgeving
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BIJLAGE 2 Woningwet, Hoofdstuk II en Hoofdstuk III
Hoofdstuk IL voorschr¡ften betreffende het bouwen, de staat van bestaande
bouwwerken, het gebru¡k, het slopen en de welstand

Afdel¡ng 3. De welstand

Artikel 12
1. Het uiterlijk van:

a. een bestaand bouwwerk, met uitzondering van een bouwwerk, n¡et zijnde een
seizoensgebonden bouwwerk, waarvoor in de omgevingsvergunning is bepaald dat dit
slechts voor een bepaalde perlode ln stand mag worden gehouden;

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

2. De gemeenteraad kan besluiten dât, in añ^/ijking van het eerste lid en artikel 2.10, eerste l¡d,
onder d, van de Wet âlgemene bepalingen omgevingsrecht, voor een daarbij aan te w¡jzen
gebied of voor een of meer daarbij aan te wijzen categorieën van bestaande en te bouwen
bouwwerken geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn.

3. Voor zÕver de toepasslng van de crlterlã, bëdoeld ¡n ärtlkel l2ð, ëerste lld, onderdeel a, leldt
tot strijd met het bestemmingsplan of met in de bouwverordening opgenomen voorschriften
van stedenbouwkundige aard, blijven die criter¡a buiten toepassing.

4. De gemeenteraad betrekt de ¡ngezetenen van de gemeente en belanghebbenden bij de
voorbereiding van beslu¡ten krachtens het tweede lid op de wijze voorz¡en in de krachtens
artikel 1 50 vân rle Gemeentewet vastgestelrle verorr,en¡nO.

1. De gemeenteraad stelt een welstandsnota vast, inhoudende beleidsregels waarin in ¡eder
geval de criteria zijn opgenomen die het bevoegd gezag toepast bij de beoordeling:
a. of het u¡terlijk en de plaatsing van een bouwwerk waarop de aanvraag om een

omgevingsvergunning betrekking heeft, zowel op zichzelf beschouwd, als in verband met
de omgeving of de te verwachten ontwikkel¡ng daarvan, in strijd zijn met redelijke eisen
van welstand;

b. of het uiterlijk van een bestaand bouwwerk in ernstige mate ¡n strijd is met redelijke
eisen van welstand.

2, Artikel 12, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de vaststell¡ng of wijziging van de
welsta ndsnota.

3. De cr¡teria, bedoeld in het eerste l¡d:
a. hebben geen betrekk¡ng op bouwwerken, waarvoor in de omgevingsvergunning wordt

bepaald dat deze slechts voor een bepaalde periode in stand mogen worden gehouden,
met u¡tzondering van seizoensgebonden bouwwerken;

b. zijn zoveel mogelijk toegesneden op de onderscheiden categorieën bouwwerken;
c. kunnen versch¡llen naargelang de plaats waar een bouwwerk is gelegen.

4, Ter bevordering van de eenheid in welstandsnota's kunnen bij algemene maatregel van
bestuur voorschriften worden gegeven omtrent categorieën van bouwwerken als bedoeld ¡n
het derde lid en de daarop toe te passen criteria.

5. Een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het vierde lid treedt niet eerder in werk¡ng
dan twee maanden na de datum van uitg¡fte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst. Van de
plaatsing wordt onverwijld mededeling gedaan aan de beide kamers der Staten-Generaal.

Artike¡ 12b
1. De welstandscommissie dan wel de stadsbouwmeester baseert haar onderscheidenlijk zijn

advies slechts op de criteria, bedoeld in artikel 124. eerste lid, onderdeel a, doch betrekt
daarbij. indien van toepassing, het bepaalde in artikel 12, derde lid. De adviezen van de
welstandscommissie dan wel de stadsbouwmeester zijn openbaar, Een ädvies van de
welstandscommiss¡e dan wel de stadsbouwmeester inhoudende dat een bouwplan in strijd is
met redelijke eisen van welstand, wordt schriftelijk uitgebracht en deugdelijk gemot¡veerd.

2, De door de welstândscommissie of stadsbouwmeester gehouden vergaderingen zijn openbaar.
Een vergadering of gedeelte daarvan is niet openbaar ¡n gevallen als bedoeld in artikel 10,
eerste lid, van de Wet openbaarhe¡d van bestuur en in gevallen waarin het belang van
openbaarheid niet opweegt tegen de in artikel 10, tweede l¡d. van die wet genoemde
belanqen.
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3. De welstandscommissie dan wel de stadsbouwmeester legt de gemeenteraad eenmaal per jaar
een verslag voor van de door haar onderscheidenlijk hem verrichte werkzaamheden. In het
verslag wordt ten minste uiteengezet op welke wijzezij onderscheidenlijk hij toepassing heeft
gegeven aan de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onderdeel a.

4. Een voorzitter of ander lid van een welstandscommissie kan voor een term¡jn van ten hoogste
drie jaar worden benoemd in een welstandscommissie die in de betreffende gemeente
werkzaam is. Zij kunnen eenmaal voor een termijn van ten hoogste dr¡e jaar worden
herbenoemd in dezelfde commissie, De eerste en tweede volzin zijn van overeenkomstige
toepassing op de stadsbouwmeester.

Art¡kel 12c
Burgemeester en wethouders leggen de gemeenteraad eenmaal per jaar een verslag voor waarin
zij ten minste uiteenzetten:
â. op welke wijze zij zijn omgegaan met de adviezen van de welstandscommissie dan wel de

stadsbouwmeester;
b, in welke gevallen waar¡n niet is of wordt voldaan aan artikel 12, eerste l¡d, zij zijn overgegaan

tot oplegging van een last onder bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom.

Hoofdstuk uI. B¡izondere bepal¡ngen

Artikel l3a
Indien niet wordt voldaan aan artikel 12, eerste lid. kan het bevoegd gezag, tenzij toepass¡ng is
gegeven aan het tweede lid van dat artikel, degene die als eigenaar van een bouwwerk dan wel uit
anderen hoofde bevoegd is tot het treffen van voorzien¡ngen daaraan, verplichten tot het binnen
een door hem te bepalen termijn treffen van zodanige door hem daarbij aan te geven
voorzieningen, dat nadien wordt voldaan aan artikel 12, eerste lid,
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BIJLAGE 3 Bouwverordening gemeente Weert (definitieve versie
volot van VTH)

9 welstand

Art¡kel 9.1 De advisering door de monumentcl:welstandscomm¡ssie
1. De welstandscommissie adviseert over de welstandsaspecten van aanvragen voor een

omgevingsvergunning voor het bouwen.
2, De welstandscommissie baseert haar advies op de ¡n de welstandsnota genoemde

welstandscriteria.

Artikel 9,2 Samenstel¡¡ng van de we¡standscomm¡ssíe
1. De welstandscommiss¡e bestaat ten minste uit een-ygerzit+eÊ€n-twee leden, ì,vaarvâñ't€n

minste--twee-+edenmet deskundígheden deskúRdiftzijn--op het geb¡ed van arch¡tectuur,
ru¡mtelijke kwaliteit dan wel cultuurhistorie.

2'@wordentWeeplaâtsVerVangersaangeWezendiehenbij
afwezigheid kunnen vervangen,

3. Normaliter brengt deÞe welstandscomm¡ssie #htladviezen uitbreñgeñ-*¡nd¡en teft
miÊste-twee leden aanwezig z¡jn. bij uitzonder¡ng is dit ook mooel¡ik bii aanwez¡ohe¡d van
slechts een lid.

4, De voôEitter-en-leden van de welstandscommissie zijn onafhankelijk ten opzichte van het
gemeentebestuur.

5. De welstandscomm¡ssie wordt bijgestaan door een secretar¡s of diens plaatsvervanger.

2.

De welstandscommiss¡e en hun plaatsvervangers worden op voorstel van de burgemeester
en wethouders benoemd en ontslagen door de gemeenteraad.
Het reglement van orde van de welstandscommissie dat als bijlage g b¡j deze verordening
¡s vastgesteld, bevat, binnen het gestelde in de voorgaande leden, nadere
benoem in gsprocedures.

Artikel9.4 Jaarl¡jkseverantvvoording
De welstandscommissie stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden voor de
gemeenteraad, waar¡n ten minste aan de orde komt:
- op welke wijze toepassing ¡s gegeven aan de welstandscriteria uit de welstandsnota;
- de werkwijze van de welstandscommiss¡e;
- op welke wijze uitwerking is gegeven aan de openbaarheid van vergaderen;
- de aard vân de beoordeelde plânnen;
- de bijzondere projecten.
De welstandscommissie kan in haar jaarverslag aanbevelingen doen ten âanzien van het
gemeentelijk ruimtelijk kwaliteitsbeleid in het algemeen en de aanpassing van de gemeentelijke
welstandsnota in het b¡jzonder.

Artikel 9.5 Term¡jn van adv¡ser¡ng
1. De welstandscommissie brengt het advies over de aanvraag om een omgevingsvergunning

voor het bouwen u¡t binnen vier weken nadat door of namens burgemeester en wethouders
daarom is verzocht.

2. De welstandscommissie brengt het advies over de aanvraag om een omgev¡ngsvergunning
voor het bouwen, indien deze vergunn¡ng betrekking heeft op een deel van een project of
een gefaseerde aanvraag betreft uit binnen drie weken nadat door of namens burgmeester
en wethouders daarom is vezocht.

3. Burgemeester en wethouders kunnen in hun verzoek om advies de welstandscommissie
een langere termijn dan genoemd in de bovengenoemde leden van dit art¡kel geven voor
het uitbrengen van het welstandsadvies. Een langere termijn kan door burgemeester en
wethouders worden gegeven indien de termijn van afdoening van de aanvraag is verlengd
met toepassing van artikel 3.9. tweede lid van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht.

Artlkel 9.6 Openbaarhe¡d van vergaderen en mondelinge toelicht¡ng
1. De behandeling van bouwplannen door de welstandscommissie is openbaar. Ind¡en

burgemeester en wethouders - al dan niet op verzoek van de aanvrager - een verzoek
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doen tot niet-openbare behandeling, dan dienen burgemeester en wethouders daaraan
klemmende redenen op grond van artikel 10 van de Wet openbaarhe¡d van bestuur ten
grondslag te leggen. De openbaarheid geldt zowel voor de beraadslagingen, de beoordeling
als de adviezen.
Indien de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen hierom bij het ¡ndienen
van de aanvraag om omgev¡ngsvergunning voor het bouwen heeft verzocht, wordt deze
door of namens de welstandscomm¡ss¡e in staat gesteld tot het geven van een toelichting
op het bouwplan.
In het geval dat het bouwplan ¡n de vergader¡ng van de comm¡ssie wordt behandeld en een
verzoek tot het geven van een toelichting is gedaan, dient de aanvrager van de
omgevingsvergunning voor het bouwen een uitnodiging te ontvangen voor de vergadering
van de commissie, waar¡n de aanvraag wordt behandeld.
Er is geen spreekrecht.voor detd€!. I

Artikel 9.7 Afdoen¡ng b¡j mandaat
1. De welstandscommissie kan de advisering over een aanvraag om een

omgevingsvergunning voor het bouwen mandateren aan een of meerdere daartoe
aangewezen (reserve)leden, De aangewezen leden adviseren over bouwplannen waarvaþ
volgens hen het oordeel van de welstandscommissie als bekend mag worden
verondersteld.

2. In elk geval van twijfel legt de gemandateerde het bouwplan als bedoeld in het vorige lid
alsnog voor aan de welstandscommissie.

3, Behandeling van bouwplannen onder mandaat is openbaar. Indien het bevoegd gezag - al
dan niet op veeoek van de aanvrager - een verzoek doen tot n¡et-openbare behandeling,
dan dient het bevoegd gezag daaraan klemmende redenen op grond van artikel 10 van de
Wet openbaarheid van bestuur ten grondslag te leggen.

4, Burgemeester en wethouders kunnen de beoordeling of een bouwplan voor een
omgevingsvergunn¡nq voor het bouwen n¡et in str¡jd is met redelijke eisen van welstand
mandateren aan een door hen aan te wijzen ambtenaar, indien in de welstândsnota
de versch¡llende categorieën bouwwerken toetsingscriter¡a z¡jn

ingediend als aanvraao voor een omoevinosvergunn¡no bouwen.
In het geval het bouwplan als bedoeld in het vorige lid niet voldoet aan de betreffende
welstandscriteria, leggen burgemeester en wethouders het bouwplan alsnog voor aan de
welstandscomm iss¡e,

Art¡kel 9.8 Vorm waar¡n het adv¡es wordt u¡tgebracht
1, De welstandscommissie adviseert en motiveert haar advies schriftelijk.
2. Zodra het advies wordt uitgebracht, wordt het door of namens burgemeester en

wethouders gevoegd bij de aanvraag om een omgevingsvergunn¡ng voor het bouwen.

Art¡kel 9.9 U¡tslu¡t¡ng vân geb¡eden en categor¡eën bouwwerken of standplaatsen
1. Ind¡en de raad op grond van artikel 12 van de Woningwet het voornemen heeft een gebied

van de gemeente of een categorie bouwwerken uit te sluiten van welstandstoezicht, neemt
de raad het daartoe strekkende besluit niet dan nadat:
a, op het voornemen inspraak is verleend;
b. het advies van de welstandscommissie is ingewonnen.

2, De ¡nspraak als bedoeld in het eerste lid v¡ndt plaats op de wijze voorz¡en ¡n de krachtens
artikel 150 Gemeentewet vastgestelde verordening.

3

4.

5.
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BIJLAGE 4 Reglement van orde van de monun0enten-
utwelstandscommissie (definitieve versie volqt van VTH)

Art¡kel 1 Begr¡psbepal¡ngen
In dit reglement wordt verstaand onder:
a. de commiss¡e of Welstandscommissie: de commissie van onafhankel¡jke deskundigen, als

bedoeld in artikel 1, l¡d 1 onder r van de Woningwet;
b. voorz¡tter: de voorzitter van de Welstandscommissie of diens vervanger;

Art¡ke! 2 Inle¡dende bepalingen
1. De comrnissie beoordeelt tevens of een, ¡n het kader van een veeoek tot ln behañdellng

nemen vooroverleg, ingediend bouwplan, n¡et in strijd is met redelijke eisen van welstônd als
bedoeld in artikel 12 van de Won¡ngwet,

2, De commissie adviseert burgemeester en wethouders desgewenst over alle plannen in het
kader van de Wet Ruimtelijke Ordening, dan wel andere plannen met betrekking tot
ruimtelijke inrichtingen van gebieden.

3, De commissie beoordeelt tevens of reclames als bedoeld in de Algemene Plaatselijke
Verordening voldoen aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12 van de
Won¡ngwet.

Artikel 3 Bevoegdheden
De commissie is bevoegd burgemeester en wethouders te adviseren over:
a. de toepassing van voorschriften de welstand betreffende, naar aanleid¡ng van een door of

namens burgemeester en wethouders gedaan verzoek;
h. aspecten van bele¡rlsvoornemens waarhij rle ru¡mtelijke kwalitêitszor0 dan wel het

welstandstoezicht in het geding zijn.
e

is, bevoegd om over monumentenvergunningen als bedoeld in paragraaf 2 en paragraaf 6
artikel 10 van de Erfgoedverordening te adviseren.

Artikel 4 voorzitter
1. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en tw€e-een plaatsvervangende voorzitters

aan.
2. De onder 1 in dit artikel genoemde aanwijzing behoeft de goedkeuring van burgemeester en

wethouders.
3. De vootz¡tter is belast met:

a. het leiden van de vergadering;
b. het handhaven van de orde;
c. het doen naleven van de desbetreffende welstandsbepalingen zoals deze opgenomen ¡n

de Woningwet, de bouwverordening en het onderhavige reglement.

Artikel 5 Secretar¡s
1. De secretaris van de comm¡ssie is een door burgemeester en wethouders aangewezen

ambtenaar of indien burgemeester en wethouders zulks nodig achten, iemand van bu¡ten de
âmbtelijke organisatie,

2, Burgemeester en wethouders wijzen tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris
aan.

3. De secretaris van de commissie is deskundig op het gebied van bouwen en heeft affin¡teit met
ru¡mtelijke kwaliteitszorg en het welstandstoezicht. De secretaris stelt op basis van de
ingekomen vergunn¡ngaanvragen en verzoeken tot het in behandeling nemen van
sehetsplannen voor vooroverleo, de agenda en vergaderplann¡ng op en legt het advies van de
commiss¡e schriftelijk vast op basis van het door de commissie geformuleerd advies,

Art¡kel6 þenoemingsboekhoudin!_-___
Door de secretaris wordt een benoemingsboekhouding bijgehouden welk omvat de
benoem¡ngsdatum, de benoemingstermijn en indien van toepassing de herbenoemingsdatum,
herbenoemingstermijn van ieder lid van de comm¡ssie,

Art¡ke! 7 Vergaderfr€quentie
De commissie vergadert één maal in de twee weken, Indien burgemeester en wethouders of de
voorzitter van de commiss¡e dit nod¡g achten of ind¡en twee leden van de commissie daarom
schriftelijk verzoeken, wordt een extra vergadering belegd.

iletopmerk¡ngen [JJ4l: Per 1 sept 2017 weer nleuwe
leden benoemen, procedure starten begin 2017

36



Welstandsnota Weert (ran!cp!291-6) 
I

37



Welstandsnota Weert]conceot 20 16)

Artikel 8 Oproep leden en bekendmak¡ng agenda
1. Het tijdstip waarop de vergadering zal plaatsvinden wordt door de voorzitter vastgesteld.
2, De oproep tot de vergader¡ng vermeldt, naast de dag het uur en de plaats waar de

vergadering gehouden wordt, ook de te behandelen onderwerpen,
3, Het tijdstip van de vergaderingen wordt door de voorzitter tenminste één week voor de

vergadering op de in de gemeente gebruikelijke wijze openbaar gemaakt.
4, Op het gemeentehuis ligt minimaal twee dagen voor de vergadering een lijst ter inzage met de

te behandelen onderwerpen.
5. Leden, die verhinderd zijn de vergadering b¡j te wonen, geven daarvan minimaal 48 uur voor

de vergadering kennis aan de secretaris.

Art¡kel 9 Afwijken van de agenda
Ontlerwerpen welke nieL op tJe agerrda zijrr venrreld, kullileil in spoetJeiserrtJe gevallerr niettefir¡n
punt van behandeling uitmaken, mits daartoe in een voltallige vergadering door de meerderheid
van de leden wordt besloten.

ArtikellO Cont¡nuiiteit
Burgemeester en wethouders kunnen een tijdelijke voorzien¡ng treffen in het belang van de
cont¡nuiteit van de samenstelling van de commissie.

Art¡kel 11 Adv¡es en b¡istand
1. De cullilil¡sslë ¡s bevuegd tut lreI irrwiilrrerr vdll eell dilrtjlelijk atjvies err k¿rr ziclr ilrel- dll. duel lI

haar vergadering doen bijstaan door een of meer ambtenaren dan wel medewerkers,
werkzaam in ondergeschiktheid aan dan wel onder verantwoordelijkheid van burgemeester en
wethouders.

2, De commissie kan z¡ch voor het adviseren omtrent complexe bouwplannen op grond van de
Woningwet doen bijstaan door andere onafhankelijke deskund¡gen met specif¡eke kennis op
het geb¡ed van architectuur, ruimtelijke kwaliteit dan wel cultuurhistorie.

burgemeester en wethouders tevens machtiging tot het bedrag van de aan dit advies
verbonden kosten.

Artikel 12 verzoek tot ¡n behande¡¡ng nemen @
1. De commissie kan een of meer leden opdragen met de aanvragers dan wel de ontwerpers van

deze bouwplannen of met beiden overleg te voeren.
2. Het overleg als bedoeld ¡n het eerste lid. geschiedt door het lid dan wel door deze leden voor

elk bouwplan ten hoogste driemaal.
3, Na het overleg als bedoeld in het eerste lid, beoordeelt de comm¡ssie de bouwplannen ten

behoeve van het uitbrengen van het advies aan burgemeester en wethouders.

Artikel 13 Onderzoek ter plaätse door de comm¡ssie
1, De commissie kan een onderzoek ter plaatse instellen, indien zij bij de beoordeling van het

bouwplan van oordeel is dat dit onderzoek redelijkerwijs voor de vervulling van haar taak
nodig is.

2. Van plaats en tijdstip van het onderzoek wordt aan de aanvrager en de ontwerper mededeling
gedaan, Bij de mededeling als bedoeld in de vorige volzin wordt gewezen op de mogelijkheid
bij het onderzoek aanwezig te kunnen zijn.

Art¡kel 14 Onvolkomenheden van ger¡nge beteken¡s ¡n hetontwerp bouwplan
Zodra een bouwplan. waaraan onvolkomenheden kleven van geringe betekenis en de commiss¡e
van oordeel is dat deze onvolkomenheden op eenvoudige wijze binnen de geldende termijnen
ongedaan kunnen worden gemaakt, treedt de commissie, alvorens advies u¡t brengen aan
burgemeester en wethouders, in overleg met de aanvrager en de ontwerper van het bouwplan.

arch¡tectuursupervisie heeft over de binnen deze gebieden te ontwikkelen bouwplannen.
2. Het lid van de comm¡ssie dan wel de onafhankelijke deskundige als bedoeld in het eerste lid

vanditartikel,brengtschriftelijkadviesuitaan@'

Artikel 16 De ¡nschakel¡ng van de comm¡ss¡e omtrent ru¡mtel¡jke kwal¡te¡tsplannen
Burgemeester en wethouders kunnen alle plannen met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit zoals
stedenbouwkundige plannen, plannen voor de (her)inrichting van de openbare ruimte en

Artikel 15 Het adv¡seren omtrent de ontwikkeling van bouwplannen in aangewezen
gebieden van de gemeentelÞee!.dhuAlilgitnlAnleIì

1. Burgemeester en wethouders lkunnen lvqSf doqf berl qq-! !C t{ij4e! geÞiedeD_y_a_0,q_e_gçlnqçn_te_.,

een lid van de commissie dan wel een andere onafhankelijke deskundige aanwijzen die de van het door een ambtenaar
Met opmerk¡ngen [JJsl: kan dus ook niet, dan toetsing
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ontwerpbestemmingsplannen, alsmede ontwerpen van beleidsregels als bedoeld ¡n artikel 4:81 van
de Algemene wet bestuursrecht, voor advies aan de commissie voorleggen.

Art¡kel 17 Aanvaarbaarheid van opdrachten
Leden van de commissie mogen geen opdrachten aanvaarden tot het verbeteren van een in de
commissie behandeld onderwerp of tot het maken van een nieuw ontwerp.

ArtikellS Onpart¡jd¡gebehandeling
De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling indien daarbij de
schijn van partijdigheid in het geding kan zijn.

Art¡kel19 M¡nderhe¡dsstandpunt
Van een minderheidsstandpunt in de commiss¡e wordt ¡n het advies melding gemaakt, indien die
minderheid van de leden van de commissie dit verlanqt.

Art¡kel 20 Afw¡jk¡ng van het advies
1. Indien burgemeester en wethouders op grond van de toets¡ng van het advies van de commissie

van oordeel zijn dat feiten en omstandigheden nopen tot het afwijken van het advies, maken
zij alvorens hieromtrent een beslissing te nemen, hun standpunt gemotiveerd kenbaar aan de
commissie.

2. Indien een omstandigheid zich voordoet als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, bieden
burgemeester en wethouders de commissie de gelegenheid binnen een door hen te stellen
termijn haar gevoelen hieromtrent kenbaar te maken.

Art¡kel 21 Tweede ådvies
1. Indien burgemeester en wethouders zich niet kunnen verenigen met het advies van de

comm¡ssie, kunnen zij ter motivering van de op de aanvraag om vergunning te nemen
beslissing, een tweede advies ¡nwinnen bij een elders werkzaam z¡jnde advies commissie.

2. Een gelijke bevoegdheid tot het ¡nwinnen van een contra-advies bij een tweede advies
commissie, hebben burgemeester en wethouders b¡j het nemen van een beslissing op een
bezwaarschrift in de zin van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Alvorens tot het inwinnen van d¡t tweede advies over te gaan geven burgemeester en wethouders
hiervan kenn¡s aan de commiss¡e. Burgemeester en wethouders stellen de aanvrager van de
vergunn¡ng eveneens op de hoogte van het voornemen als bedoeld in het eerste lid.

Art¡kel 22 Spreekrecht 
I1, Van het spreekrecht als bedoeld in artikel 9.6 van de Bouwverordening kan gebruik gemaakt

worden in de toelichtende fase van de behandeling van het bouwplan.
2. De volgorde van spreken bij meerdere sprekers wordt bepaald door de voorzitter.
3. In de beraadslagende fase zal desgewenst door de comm¡ssie aan de aanvrager nog de

mogelijkheid geboden worden om aanvullende ¡nformatie te verstrekken.

Art¡kel 23 Handhav¡ng orde en schors¡ng
1. Een spreker mag in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij:

a. de voorzitter het nodig oordeelt hem aan het opvolgen van dit reglement te herinneren;
b. een lid hem interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere

interrupties zijn betoog zal afronden.
2, Indien een spreker zich beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van

het in behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk ¡nterrumpeert, dan wel
anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen.

3. Indien de spreker hieraan geen gevolg geeft, kan de vootzitter hem gedurende de
vergadering, waarin zulks plaats heeft, over het aanhangige onderwerp het woord ontzeggen.

4, De vootzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen
tijd schorsen en - indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord - de vergadering
sluiten.

5. De voorzitter kan de commiss¡e voorstellen aan een spreker die door zijn gedragingen de
geregelde gang van zaken belemmert, het verder verblijf in de vergadering te ontzeggen,

6. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd, Na de aanneming daarvan verlaat de spreker de
vergadering onmiddellijk, Zo nodig doet de voorzitter hem verwijderen, Bij herhaling van zijn
gedrag kan bovendien, indien de spreker een líd is, voor ten hoogste drie maanden de
toegang tot de vergadering worden ontzegd.

Art¡kel 24 Onderteken¡ng van de stukken
Tenzij bij of krachtens dit reglement anders is bepaald worden alle van de commissie u¡tgaande
stukken door de secretaris ondertekend.
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Art¡kcl25 Gchc¡mhoud¡ng
De leden alsmede de secretar¡s van de commiss¡e en andere ambtenaren welke betrokken waren
bij de totstandkoming van het adv¡es zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen in de
u¡toefening van hun funct¡e ter kennis is gekomen, ind¡en beroep wordt gedaan op artikel 10 van
de Wet openbaarheid van bestuur,

Art¡kel 26 U¡tleg reglêment
In de gevallen waarin dit reglement niet voorz¡et of bij twijfel over de toepassing daarvan besl¡ssen
burgemeester en wethouders op voorstel van de voorzitter,

Artikel 27 l{aam
De commissie draagt de naam "Monumenten-wl¡úelstandscommissie Weert"

Art¡ke¡28 hw€rk¡ngtr€d¡ng
D¡t reglement treedt ¡n werking met ¡ngang van de dag na die waarop de wijziging van de
Bouwverordening waar¡n dit reglement is opgenomen is bekendgemaakt.
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lerrncr s
Nederweer!_

+ñftbürg
Eris e€¡ €n¿fh€îl<etiikeadvies€omrÊissie,-de-Kwaliteit€eorÊmissiel¡¿eeF$leder-weere_(+i€mû+¿e
eof ÊñissieÞ in-het-kadee.*an- ì+etslimb*rgs l<wa++ÈertsFreÊ*.

^rtil(el-Hûak1, De eommissie brengt sehriftetijk advies uitsaaÊ Burgemeester en Wethouders van WeerbeÊ
Nedeñweertsov€r?FifieipeaaBvraqen r+#et kadeevan het+rBburgsKwrtiteitsFnenr+ eF de
daarop gebaseerde gemeentelijke struetuurvisiesr w+arbij met name gelet wordt op:
+: $Éake-be$waaftvra¿qåetreft+deloeåtier de€itü€riñgt egde-k+veþde-*raat-en-€€haôl iÊ

re+a eie-teHe dire€te êñgev+ng ;

b,. tÁ¡aHekwaliEeitsveÉbetering-beereft--een-ten-aanzien-van+e ifiåôud €n €mr/aftg +Ê
verheudi*gteede-bouwaacvraag-gepasts kilaliteitsveFbeteff ng*

à Ðe eemmissieblijfubii+ìrar-advisering-binneÊ-de-pro!+ì€iale e+gerr€e*elijkeåeleidskader€
e+{€speete€rt-d¿arb+j he#esFl€ gem-eenteËaa+€ÈgroÊd-van-artike]-l2.leÊde+ÉeRìfi9i/úet
võstgestelde wetstaRdsbdei+e+de+aken v¿Êde€omi+issie€p-het-gebieèva+de
ñofÌtlmeñteffirg+Ìrbedeefd i+artikel+* eerste+i++an de+4oíÌ$meÊteRwee

3-*Ðe€ommissie-kan-onderbevenstaaÊd*€oniæøe¡ eøverzoel<-van--aÊdere-+imburgs€
gemeent€n advies uitbrengen op basis van de werkelijkgemaakte*osten doch minirnaal de
Èôrieveft -zo¿ls+ie gffi gesverord ening-varLd€-geñÌeeRteR
\lúeer#+edeñileeÈ

BoM-F-pLafineft+K¡4-pl¿fir1€flzijn p+ar€€n r¡Éaar€pl€ +€fg€flde+KM-mod$les+aÊ+eep¿ssrÊ9
¿ijÊ..-fiieuwe l¿ndg,eederen gebiedseigeF€È+ieg.-gebiedsergen.+oer+sme-en +eereat+e,
uitbreiding-bed+jveeterreiReft-üitbreidirÌgrselitaire-åedrqven-,-fifeBw€-{se+ita+e}vreRrngbet}w
en pFejeetmatig|e vvoftrngbouw-irì--tlitlegg€bieden--Be$fi-p+añne+zÈj+?faÊRen wa¿reB_de
volgende-tKM^modtrlesvan +e@estigin€reÊ-üitbr€idìt+g:€n
uitbreiding-g{asLuinbeuw.

2-- 8+i+Kl,+-plaftneÊ-.bestaa#e €enlFFlissi€ rliÈ-Fñir+ima¿] vijç €Êafharlkelijk+raa-Bu.rgemeesÈeÉ-en
Wethoudersvan-de€eñeeFteF lÁ¿eertreÈ+{edeFweereopererecde{ede*.eñ-plaôtsv€rvan€er€
metskennis+an-natu*ç 1a@ogrq+andbeü#eñ-stêde+beuw. A9
Bel4-ÞtañrÌeñ-best€sgde-eemFÊissier*it.drie, onafhanke+ijk+a+eurgemeesteÉ€rÌ-Wethouder.s
vafflegemeeÊten-l#eert eÊ+lederw€€rtreÞeFereR er+plaatsvertrangers-ñet+eññjs
v¿ R ftatuur-landschap; landbouw en stedeRbouw-

æ+lede+.Éands€ommissie-waarêndeËde+oorzitteF.word€fl befl€elîê, es€heFst-eÊ
ontslagen het €otlege van Burgemeester en wethouders van Weertide benoeming gesehiedt
v€or++e.iaaffilet-de-megelilkhei+.Èotsherbenoerì+ingvooanaximaaléén-perìede-Staelke
peFioder*ifl dt-een-€valtlatie plaats+€oFBurg€m€€st€r en \lÉether}ders.

4--ÐeplaatsvervûÊg€FrÉan-de.*oerzitteÊw@ewezeff -.nit
haae+idde+.

:j-- Ðe+edeÊ-van-de*€omm+ssi€-kunnen €okz€l+tussentijd+entstag r€r.nen trÌetsJn-aehtneming
ìran e€+ÕpzegteËmijJ+r*ai.Èéén-reaand-Zij-deen-daarv¿r+'onverwij+d-med€d€lFRg+aFr
&lrgemeesteF-en-ìÁ/et+ouders€r.Ì-aan-de. vosrzitter.

*rtiltel-4--lr€ofzitter
l----Þe voerzitteÊôep aal#edatumr@erifi g.
3--++iÍrseptsdeleden sehriftelìjl+ep veer de vergade+cg¡onder-op9aaÊva*-de-p$nten-di+zt'|leÊ

werde+åehandeld'
à--Ðe-vooËzitteËteidEle vergader+nqe+endertekeÊtssamen-+*etde-seeretads h€e€dvies-

frrti|tel.5-------5eeretañis
+- ÐeseereÈaËisl rerdË-*ameÊsÐtfrgerì+eesteFenl,Vethouders-v¿ll-WeeËÞaflg€wæ
Z, De seeFetaris bere¡dE de behandeling van de aanvragerì.VooF¡ zo mogelijk op basis van een

preadvies;
3. Hiineemtrde nodige initiatieven en maatregelen ter bevorder¡ng van de kwaliteif en de

veortg¿+gi,'a n de- adviseri n g=

behañdeleÍì-p]l]?t€n-

Reglement van orde Kwaliteitscomm¡ss¡e Weert
verualt
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5-- 1"+ij eedertekentr¿lle uitg¿aFlde-st+lkkeÊ€Èl draagÉ=er9-vôsËeefl-tijdigeteÈugkopÞehÊgeFÌ{s(}È
menitermg. aan de +eden \¿aFde-eom#Hssier

6--Ðe.se€retar+s+eef b-g€eÊ-stenare€hh

@
t. Ðevoorzitter; in samenspraak ÊÌet de seeretaris; kan.arftbtenaren oÊaRdere deskr-r*digen en

de ir+EiatiefnemergüìtRedige++oeheftreelneme+¿ande+ergûderiÊ€'en-vaft.de-€smffiissi€-
2- AmbterlareR¡-andere desk*ndigerÈeF i*itiatiefReffieredie-de-vergúderi$qeÊSijweRen +ebben

geefi-stefilf€€H
3- -H€Hedrrä+de-+ergadeFiñgrwaarin4+tommissieåeraads+aaggoveÊhee$þteðreñgen-¿dvies

vifr dE aehteFgesloten-deurery+ðat€r

Artikel 7 Werkwijze
l-Ð€-ûgeÊdù€n-de vergaderstukken*erden-Èvree weken-voorde-vergadeFiRg-aaÊ-deledeÊ

teegezgÊdeÊ.'
7. Ðe €omrnissÌe rnag geen besluiten nemen omtrenFde uit te brengen €dviezenr indien Ri€t

tenmin€te-vijf l€d€r+b¡- M"ÞlanÊeÈ€n-teÊmiffs€etwee +eden åi'i8€{!++p{anfieÊ-waaronderde
voor-zitter of diens plaatsvervanger aarÌwezig zijn¡ Indien bi] €en vergadeF¡îg minder dan het
a¿.ñtal-geReem-ee +ede++4fi#ezi€Fzün-,-+eerdtrheebesl$itwaareffitreRtradvies-moeþì¡rerdeÊ
úitgiebra€htepÊieuwjeagendeeréen-behandeld-i¡-de-volgende-vergaderiRg w¿arbij wel
teÊrninste-hetsmi+irnÛm¿acgal-leden-fü ÌÊwezigl--ziþ;

3, Adviczcn wordcn uiigcbr¿cht bij mccrdcrhcid van stcmmcn. Ind¡cn dc stemmen gtaken,
besliskerúeerzit+eÊ

4--ln--het€evat-dat-e€Ê-lid-vûn-de-eem{ñissie-in-verbañ+fietåe+an'genverstre+ge}ing-tu€sen-zijfl
wer*€l19<ommBsi€+id-en-+Êdere-w€rkzaafilhede{l;-ñiet-onafhar*elijkkaeeord eeeen
bepaalde-¿afi w,aagrêñthoudt-hij=i€h-v*n-beFõadsþgiñg-en-€teñfi riñg-

5---Het-advies-\ÊF'dærnñissi€-bevaF+eñrfi iñst€de-m@iesìs
gekeFRen-en-de-Fe+revaÊte-opvatti+qen-.Éan- de-leden-'

uiÈgebraeht aan BH etrekken glemeente(-ftFen-afsehrift
vaÊ+it-advies-wordeverffi

He+eff rÌiiÊ{an-vier*eken-kan-ñaNimad_meFÈwee-weken--w@
eomplexe aanvr.aag betr€fer dan wel het tweede ljd van dits¿rtikel van toepassingiis,

8---Þe-€emffiissredraag+zorg-veoF€eÊ-€dequate_pHbtiætie-vûÊ+€t-¿dv+es-,-wãar ii+ì€der
geval wordt verstaan het publicereÊ van het advies op interneh

@Þe-eo@ieå -$*eert
ôvM e
@ster-en r/úethoüd€rsjñgedieRd-

ftk-Hezotdigårg
Ðe €eFÊmissieleden-ontvarlgen +eeFhun werkzaamheden e g€€diflg-vaff€.t--peF $ËF.-Vôer
wat+e+eçg¿e-vergoediÊg'¡*an-de-veerbereiding-eñ {ergadertij+{!,erdt+eFrÊaximaa+ ðantåke
ver'goede+r*ren+oetsde+€oÊitteFen-de+eden-vastgeste@ 4++tarper
tKM-aaFlvraag-en_ly'}'uuÊ?eÉBoM+-aanvfæg¡vooFber€id+ngstld-a.lsmede -t+lJr vergaderiRfiper
tKM-å+Êw"ag.€fi +/+rr@

@
Þit-r€€+erÊ€nt+r€€dt in werkiiÌg oÈ+ j¿ÊrÍðFi :e12

ArtikeÉ{-€iteertitel
Þi*reqlemenf+v'erdtsaangehõal€,-als-!Reg+em€nH<waliteitseomrFissi€-V+eert-P,lederweert-

AldEg-vastgestel #ooFbur€em eesteË-en-.wethorJders-van-WeerÇ
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ler¡LlCf 6 BOR Bijlage xI. Behorende bij de artikelen 2.3 en 2.7 ,

6eldeñ+.raÊa*ektobeF2glo-

Aaftwijziftg-van-eategoriei ge\Éatle*r#aaFiôi

vereisç

-ve€\.-plano{ogisehe'- 

gebruiksa€tiv¡teiteñ een emgevingsvergunn¡ng
z=l:;€ers€fid n Ê-ender-2+-vafl-de-wet-kan-u¡erde++erteend.-

@
lil+ikeH

@@ofdgebeüwr
antennedrageF, antenñem¿st of andere
aÊteÊÊei

aangebeuw+geboü¡¡rr-oÊañder-borJïrrw€rlç-meeeeFdak;

@
@i

i@i

uitskJiteÊ+åedoeld-vooFd€-oôtsluìt+ñg.võn-@;

@is-vaR+€t-aehtere#gebi€di

b€h€ersv€rord€îiñg_dtÊ-w€]_de-geñ€er1te+iil<e_b€{,wvererd€ñiñ€ii

woofiwagefti-voør-bewoniñg besternd gebouw datsi+zrþ geheel oÊin-
@esteñd-pef €€elìs€€plå

MÓt Vervalt
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Z, T€nzii anders bepaald, worden de waðrden die in deze bijlagein rn-of-m?zr1n-$tgedruktsop
d€ velgeÊde w+lz€-€€rneten+

a-¿f stard€rÈloodreehe/

b, hoogten varÌaf het aansluitend afgewerkts terrein, waarbij plaatselBket nieFbÈHet
verdere-verloogrÉaF heÈterreir+passende¡opheg+nge* of-verdieprÊgen-aaã+e+oeerÉaÊ
hef.-besrwerlç-anders dan noodzakeliþvser de-åeun¡--+affvanr guiten-+esenouwing
UljveB, €n

e-rÊateÊ-buiteÊweÈks-uÊaaFbi,ititstekecde-del€ñ-va+-on@
Oi+fi +uiten-åesehouwi*g-bli,Jven.

3- €¿j d oepôssmgÊvaÊ +el:1:weede-+i€l, aaÊheFen- eÊderdeeþ,-ì,!ordt-€en-be$r{.werk--v6er
zeverdlF-zie+-bevindE ep een erf- of p€re€eÌgrefts-gemeten--aarFde-kaÊg-waar-het
aansltHteÊd afqewerkt ter+ein het hoogst is,

â'Íti*€l¿
Eel+€mgevrngsverg1*l+Êrsg-rúêêFaet+viteiten-ål9 e+d-in êrtike+t, eersie +id,_ondeÊeñ-ffaff
de"wef"is-Êieg{ererstT-ifldên-deze-aetjviteite+ ifigåebben-o¡-

1---gewoen-o*derhouti.

3=---een-ôp-d€-grofid-stãåñd+ijbeho d-betiwerlei+€€htererfgeb+ed¡ffiit9wêrde+eHaan nûn de
vol€'eÊd€-eis€n+
¿-voor-o\¡erep-een-afstacd ¡ran +iet meerl¿n +51+ vaÊlæts€ prenkelijle+oofdgebe$¡rt

ñiet hogeF dan:
+q--4-tr;
Z+ W.m boverÌ de bovenkantvan de seheidingseoÊstruetie met de tweede-bouwlaag

v¿¡ netsåeof¿geb ul#, en
3a- hetrheofdgebotrw,

b=---+oor-zoverop-eeffi f seaÊfu ûn-meeÊdaÉs_ffi {an-+et-eeËsprôñke*:+<+eef d'gebeüw-
+q--¡i€t+€€i€rl¿ñ-3'm;
æ--¡e-opperv+a+<te-+ -ver$fifüfi€#ije-åijbehorende-åotlwv€Fken--biåffeffifstaed

@íegmeeFdûl+++#4
Jq.-ù+s-geì/efg+an+et-gtOene @vergunningvr¡je

bìjbehorende beuwwerken-op--€en'..afsLaFd ]Éan rReer dan +5--ffi-_+an--het
eeR

¿t+-f rln€tiôÊeet-ondergesehikt-aeñ+et-heÕf dgebouriT
e. sÊeen ¿fut¿R+.€n me ebie#eûzii€€eñ

@toepass+n€-zrjft
+. Êiets+eerzieF+.aFee*dakterFa+,-åalkeÊ€g¿¡¿ere ¡+eeep+e gr êg€þgen btliteÊruimtq
e.-'læt--bri-het-€er€pronkeliik-Soefdgebeûw-+ehorende-aeheererfgebied-als-gevelg- van het

bijbehorende+ouwerk-voeÊÊieF meeFdûn-50ryo.-bebeuw+,-cn
f-rÌieeaaÊ-ôÊbiË

+q--een_woofi .wagenì.

2o-ee+*roofdgebe$w-waarvoôtsin--de_offige$rngsvergBÊÊiîgivoor-het-bgulÄ¡en 4aaËÌ¡an +s

bepaald dat heesleehtgvoor een bepaalde perjode in-stand-rnag-worden gehouden;
ef

3s,--een- botlwwerk..teF+ehoeve¡*aÊfeereatieÊnaehÈverblijFdooréén-.huisheuden-

+. een +akkaBel--iÊ+eerehterda@egafl*eliÍ.e9ebied-gekeerd
zijdakvlalç-mits-wordF Voldaan-ûan-de-volgende eiseÊ..
a- +eorzieÊr*aÊeen p+atì¿fç
g- geFÊ.eten-
e-eÊderzijd€ fi€€r d¿++,5fi-en+ninderdan-*màeve+dedakvoef¡
4-+ovenzi@k;
e, zijk¿ntefl mee¡ dan &5m van de zijk¿nten van hetrdakvlak¡en
t=--eiet-oÊi
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+E---.een weeff¡rag,e+;
2k €ebeuw-waar.YoeÊ-ifl - de

3 .a- -ee+èeuwwerþte+åehoeve+an-re€reati€F+aehtv€rb+ijf+g€r-éérì-hrrisheuden-

veldaa+aande-+elgiende-eise+:

re@
b--indienìffi jn-enderdeela,

++ffirr+tsteekFf

e-zijkaftt€fi'ffÌeer.dan-0;5-m va¡rde-randen va+åetsdakvlak otrhet-Þlôtted¿kr

6;.. êe+ €olle€teÊ voer waÉmteopwekking-of- eefF.paneel
@
@

++i"Êen-hetda j<v+alç

zq-n-efu ire€t€p+et¡¿kv+aþ,-eR
3!-hettingshoekg€lijkaan+e+tingshoeklakvlaþ

ee+teeter-eepaneeL-en

bijbehorend-bouwwerk

hoofd isen=
&-'-gep+acltsF¿an-debi+eenzijde van-de+itwendigeseheidiÊgseoÊstru€tie, €Ê
b=---rd€or-ten-mi

9, een afseheiding tussen balkons ef dakteFrassen-

vetg-eÊde €isen-.-

@
ffiêñs;

f 2-€@its¡¡*erdeveldaan-aan-de-volgeñde-€iseÊ.-
ô.--ÊieF hoger+-an-+m7-ôf
b--ntet-he9€Ëdaff 2-

pereeetafseheidiñg in-f $neti onele-relatie-staat¿
2a- aehterle- evekooiliþ;-en

wektand-van-+oepassingzijn

die-nlet-heger-isdañ+et-@iñ=

,t4.-eeñ.ú ñde-€iseni
a..-''-fiet-heger+åfi-fu
b- maximaal één masfper erÊ,

of
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15- eeÈ¿+Leffìejìs+¿llatie Èe$ belìoeve+ar+{ìlobiele-te+eeorìlrÐuFieatiè-op-of-¿a+ eeÈ bowerÇ
meÈ iñbegrip van eeÊ hekwerk-teF-beveiliging-vaÊ-ee*-zod¿Íìige añteñfte-insEallatie op oÊaan
ee+-bouwwerkals-bedoelêi+ er#erdeel+, n+its werdlvoldaa+-aa*de+relgendeeiser+:
a=--ìfldien-op-of-aart-eeÊ-h€sg,spaÊnifigsrÊasE-, wegpeFeaab-+e€lamezurh-+i€hemasÈr-r¡rifldJî€1.eft

sireRemas*n v!'€l een Êiet-+afl-eer+ beuwwerk-deel uitrnakendesehoorsteenr-oF-oÊ-eeÊ
antenne-installatie als bedoeld in onclerdeel 16 darì we] €eÊ aftteRne-installat¡e voor het
bet*weR v+aarva+ ee+ veËgtlÊÊiffg a+s bed€€++in-¿+ti*€l 2=+-eerste+id-onder'-a7-+an--de
weHsrÉer€*se:
+ke-¿RÈeRnq fteÞ¿Bt€nÊedFag€ry€emeteñ{rftai-d€-v€etifüet-h€g€fl¿fi 5 mreÊ
1o-. de- aetenne-+ogeF-€eplaatstr-dan--3--m-geñìeteff-v¿€¿f- h€t -bi#etr betrwweFk

aûnshritendeafqeweÉke€rFeifü
b.--ifi dien-opoÊaan-eeâ-arTdeËbouwwerÇ da*Sedoe{d_lr+o nderdeelan

1ç, de afltenfie; met antennedrageri gemeten vanalde voet¡ n¡ee hoger-.dan S,Srrùef
2a- deûrÌteni+e, meÞÊteÊn€dFageælemeteÊl.aÊafufr¡oeæffiieÊ-{}evestigfuañ-eeñ

grevel \,.an een qebeur¡*. geFReten ffan¿+et pr+êtr waarêÊ-de-*afftenne¡-'.met
antennedFag€hhetrdakvlakkruisE niet hogeÊdaR 5 mren:
a- -deãÊtenn€¡ñet-¿fitefffledrageF--hogieË€eplaðEsts-d¿î-9-fi+,-€'emeten- lÉaÊa+et

bij het bouwwerk aansluitende afgewerkt terrein,
b. de bedradi*griñ-okireet laffg,9d+¿Êtenfi€dFageFetriÊp¿rìd'gis¿åftg€br

wel_in-een-l<abdgeoç-Ìrìits-deze-kabelge6t-rReeÉ-dan-+fi-aehteFde-veeFgevd is
gep+aatsæÊ

e. de antennedrager bij plaateing op het dak van een gebouw:
+ .a- aan €Êbii e€n €p+ek¿l<aðnv!.ezr€:objeet gep+a¿tsç
2e-in-h€t-rñíddeÈvaÊ heçd a+egeplaatstT-of
æ. elders-oÊå€fdak-geptaatsÈ¡ffiits-de-a,csEan+ìn-rÊ-totsd€-voorgevel-va+l+et beuwwerk

Èen-miíÌste getijk-is-aarì-:{8-gedeelel-door-de--hoogte-#aarop-de €rct€l1fter-fiet
anteFnedraqet-is-qeBlûatstr--qeñ€teÊ--{¿r+aF-h€+-bh--he+-gebeu¡¡ ¿ansluitee
afgew€rkt-teÉFeifl 'têe ùan de-veee+aÊãæÊteRnermeear}terÌFed+ager-

16- eeÊaFteRne-insfõllatie ffiet-å¡jbehsrend-opsteÞ$ÊH€Ê behoeve vårì-de e+geo-infrastFuetü$r
veerdemebieteeemm$n i€ati€-dêeÊhulpv€r+eni]1gsdi€Rstefi -

17, een ander€ aâteÊne-inseailatie dan bedeeld in de snderdelen 15 eft 1+ mits wordt voldaan
ôan-d€-{olqend€-eise+:
a. -de antenne-¡nstallatie aehter de voorgevelrooilijn geplaatstl
Þ-iff dieÊ+etseeÊ€eþotelaffteRÊe betrefF:

+o- de doorsnede van de ¿ntenf}e niee rReeF dan 2 m¡en
2e-de¿RteÊÊe-, fieÈ¿RteÊFedFager-giemeten-iÉðÊafue v€ee, +reeh€gerla]1-3-m,_€f

€-ifidien ++ +e antenner-met
aÊtenfl€drryefi gemeteF rÉarlatrle veeg, sÊjr+dien deze is åevestigté- aan-delpveÇ
gemeten vanaf het punt waarop de antenne, met antennedrager, het dakvlak kì.u¡str niet
hegeËdan +Jîq.

1&.-€erÌ--bouwwer*-ten+ehoeve-vûn -een-ifffÉastru€túFele-€f-€peRbare+goÊieÊiflft+ooÊzoveF+et
betreft-
a-€€rî åouì¡¡ìtrerk-terì behoeve-vafl-eeî--Rt tsvooãieningb-de-waterhuishorldifigT +ets r:Êeten

vaÊde+lehtl<wal+tei#et ieleeen+ffiffii€atieverkeer¡ åe++penbaa -verveerof-heÞv€g-7
spoorweg-¡-waÈeref-tuehtverkeer-,-mits-wordf+eldaan-€an de velg€nde-eiseni
1!. l+iet+ogerdaft+m7eÊ
Z!--eeepperv+al< ieÈm€€rìãn+æ

Þ, ee+èeuwwerk, €iee+jebouw.'zijfide7-ten-behoeve-\€rt'heF-weren-vaÊ voerwerpeÊ die¿e
veilþheid va+ het-wegffpoor,!^leg-r water-sF lüehtverkeer+R gevaarkuRne+-bFeÊ9eÊ-ten
beheeve va+ de beveilþ*+g va+ eeñ wegh- treerefu€teiwegr€Ë€en spgervóegt-of
luchtvaartterrein, of ten behoeve van verkeersregeling, verkeersgele¡ding,
weg¿ædüid+n'g-het eptade* Ì¡en ¿ee$3 ì.an veert$i€ien-ìîeær+ dekeFomoteÊ ?+s
heofdmeter¡ verli€htifiC eËtê+h€ffiñgt

e- - -boven+e+difigen metsde bijbehorer+de-draageôÊstrueties-oÊseinpaleÊ7
d. endeçrendseåuis--en+eldi+Cstek€+s
e. eeÊ €eÊtaifteÊ veer .4et i$zaFÊeleÊ rÉaÊ+u+s¡eu¿e+ij*e afv ð+s+edgeld-in--artÍkel

1-+r eerste-+i4 van-de-Wee.mi+ieübeh€errrì+iEs-word+roldaaÊ-aaÊ-de-vôlgend€ eiseÊ:
+4. {+i€t hogeÊdan 2 m7eñ
2!-indien-bovengr€Êds-geplaütske-opperv+¿kte-ft ieÈ-meeËdañ-4-Fr$

f--eeF elektron+sehe siFeÊe-+en--behoeve---van-heþvaarsehuwerì.--\Ærl +e +evo*ing b+j
ealamiteiten of de dreiging daarvan¡ alsmede .de daarbij behorende
bev€stigiff gseo¡stru€ti€T
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Welstandsnota Weert (concept 20 16)

gt-stFætmetlbi+airr

gep+aatsFlit$^/o@isen+
e.'--..1îiet l¿geF dan-+fi-en-+iet+egeÉdôÊ€75'm-eÊ
b- -de-rÊagæijnstelling-fiietris voerzìen v.ûR een verdjepiñgsvloer-€Êloopbrúg-

cabi

iseff+
a-. Ri€ehe9€rìan-+-fi,
b-de eppervtakteri€e-meer-daÊ+ìî2-en

bebouwd-

ftt¡l(e€

@ivitert+€trekkiñg+ee
its-ñie*ogeFdaÊ-5-ñ-

votdæn-ä€ñ-d€-votgendæise*:
a.--ñiet-hegeFlûn-s-ñl-€ñ
b'-de-opBervlakter+iets+Ìeer +aft 7S.m2-

@
a. +edeüjke-eisen-van-welstand=ij+rÌielrran toepassirlgi
@
+.--enderzitde-meer¿añ-
@nd€r-ded¿kf,ok'/€Ê

aan-¿evelgeñde eisen-
a.---*iet-hogeÊdan-4-mr-€+
b-.- eheofu€+ysi€ke+ra€htv¿

R+êñ5;

bedrijfsvoerin g¡voeezoverlreÈbetref F:

@
@Fdan-+mi

@boÞwìÉerlç-ffiitsl/ú€rdFvold¿antå¿ñl€+€{geä iseff-

b, geen verandering van de brandeômpartimentering of subbrandeompartimeÊteFrÊg,
@ebêuwd€€pperv+aktæ{1
@
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tloofdstuk lV¡Gategorieën gevallen waarin voor plùnol'Þgisehe gebruiksaetiviteiten een
@i{+.afti{€}- 2=il+-eersts..ti4-oñdffir-oñder-+9{a*-de
wet-lcañ-{Yerdel+Yerteeftf

^rti{tel-4Voor verlening vaR een omgevirÌgsverguÊning waarbiirnetrtoepassing-van ar.tikel 2127 eerste lid,
ender -+¡ snder 2!¡ ì,en de- wet--vari-*ret-bestemmingsptan -oF-de-beheerwerordeÊingl 1vordt
aFqeweken.*êmen_irc +aRmerking-

+.- een bijbehoreñ#ôuwweFk.
a-.--ôiÊÊen-debeboÉwde.koff t
b,--Suiter¡¿e+ebouwd€-komt#ies wordt voldaaÊ+an de-votgeÊdeeisen-

+Ê--ñie#ogeË-dan--'rrìr t€ÊzrlsÞFåke-is-v+c.-een''kas-etråedrijfsgebeuw-van-+iehte
eeÊstrtletieteÊ+ieRst€-vaft €en-agrariseh-bedrijû

2a=+e €ppervlakte-füetrmeeÉdûn-+59-ñ2ieÊ
3o. het bouwen niet tot gevolg heeft dat het ûansluitend terrein voor rneer dan 500/o

werdF$eboun+d4¿n_weldatl€-€Þpervlakte di€oÈ€,FeR a bestemmìngsplaeof
de'beheersverordeÊing voor. bebouwing in aanmerking komE vooF rneer dan S9o
wordtsoversehredea-¡

2---een-€ebeÚw-te*-behoeve- rÉan-een-infrastrueturele-oF opeÊba{e-+oorz+eñifi'g--å}s +ede +n

¿+tik€æiìd€rdeeH8; .onder''âr.dût-niet'-voldoet-a¿fi de-irÌ-dat $rbo+derdeelgenoemd-eben-/
mits¡*'erdt veldaa++aÊ deì¡olgende eiserli
a-ÊieFlæger-daÊ-5-tr-,-erì
He-epperv+akte-rìiet-ffi eeÊdan-swi

3--ee+ðeuwTderç€eereebgt1w-ziJndffiits ìÁ*oFde.Éeldaan aan+e-++qeRde €isen-
a- ni€t+€qerì¿n +€ m,€Ê

¿l-een-dakkapeL-dakeÞbetlw-oFgetijkseortrge-$itbreid¡fiqrÉan €en gebel$¡Éi

5. een antenne-installatie, mits nieÈhoger daft 4+m;

6. een iftst¿llatie biieeft g+astuinbouwbedrijf voor warmtekr¿ehtkoppeling-als bedoeld ifl artikel.lt
e€rste ti+, eRdeÊt#r \Ên de€tektri€iteitswet-+gg8i

7---€en-jñstali¿tre-bij-eef}-agrari@i€ word+€lepredueeer#eer
hef-åevr.erken-+an--tritweÉpse+eñ--van--diereÊ--tsH€aehteRs rti*e+ +, +weege-li+,-van--n
Uitveeringsb€slnit-Mest€toffenwehangewezen ei+dpreduete+ van e€r++FaehteÊ9dalûFtike+id
ornsehreven--åewerki+grspreeedé €at z¡et +A h€e vergiste+ varH€rì rliÊste 5ê
gewi€h.tspFgeente11-uitwerÞse+en vaR+ieren FReÈi+
ñeYeÊbesÈaÊddeleÈi

8-l*et-gebruikeftvan-9r€fÌden_oruetfiffwerken te*åehoeve+a+ eveeemeñten FrìeffiftxiÌîrrñ
van dÉre-peFjaaFen eeÊdut+FrÉaÊ+en+eo€st€-rc.ijftren-dæeff-perercÊerÊeñtiheÈ€pbolJweff €rì
afbreken '€n',úosFziening€rFten-behoeve-vaff+ee'eveâerReÊFhìerender begreBee¡

{H+et-geM(eÊ--vaÊ-åeuwwerken-, al-da++iet i+same¡¡¿eqme+++pan¿ige bftTúå€tiv+teit€nt
rñit9-wordtsvoldôaft -aan-de-volgen deeise+:
ai--binn€fll€-bebeuwde kotn¡ en
b-'de-oppervl+kte +iefp*eerdan 15€€ m+

10, het gebruiken vûn een r€er€atiewofting voor bewoftißgr rnits wordt vsldaan aaR de volgende
ei€efi+
a-de-reereatiewoniÊ9"-+oldêeg +aR de -bi] eÊ+raehteRs de +ÉêñiÂg'wee +aÊ €en bestaaRde

wgÊifi q qestelde-eiseÊi
b-de--bewening niet-in sErijd is m€ke +ij' of-*ra€hteffs-+e--Wet--mi+ieub€h€er-de- l¡úet

gehridhiÊderr-de-\¡úet-ûmmeBiale eÊ r*eeheudeËi#e Wetleurhindee en veeneu¿erij
geste+de rege+s€ke Re€onstru€ti€weæn€eÊtÊÈiegebieden,

#e+ewoÊerep-3! sktober zêB<te +eereati€wôniff€*a+s-wonin€Êifi-€€briliHad--€+¿€z€
sedertd+en o+afu ebreken-bewoonts-en

d-de-bewecereø3l ektebeÉ+g03-fi+eerderjaftgrüas-
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Hoofdstrrk v, Bii¿ondere bepal¡ngeñ

^FtikeH1---Bq-de+sepassiflgrvan-de-artikelen-273'en-4-b+ijftshet-æfitãl weRinge+ge+¡jk-

2, De artike+en 2 en 3 -zijn niet van'toepassing op een activiteit die plaatsvindt

oÊ€en-aetivitei+di€-pl-aatsvift dt-

evereeft kemstige_teepûssirì g-iæf
oF dorpsgezieht en kan leiden tot andere

iôpaÊdige-veËaÊde+Rgen;

Hrt+k€] 27€nd€fd€€+is-eveÊn+irì +an+oepassiftgreÈ€eÊ¿€tiv+tei.tsdie-plaatsviÊdt-ifi+

aetiviteite*rReF€ff t?lofbar€-steffeÊi

be+efiìfi€r+RgeÊstreok ten-behoeve.€n-]ceþndeFhoudr,"affi briisl€idlfig.

bedraägt'

6'- Artikel 3rônderdeel-.7r.is evenmin varì.toepassinq op

artikelen ten aaflzien van-die aetiviteit gestelde eisen,

*rtikeF6

@t

tevensats +eofdgebeüw-aûRgemeFkf'

ld#(eH

4o7 Vâfl ovêrêêiìkomstige toepassing'

@
*rti*eFA

bouwen--is-beg:onne*daarvoorkraehteñ#e-Wor+ingwet-geefl-bstlwverg$ênifig- wasrr'ereist
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Welstandsnota Weert (concept 2016)

BIJLAGE 7 Monumentenlijst gemeente Weert

pr¡nt datum:

Riiksnr, Naam/Adrês/Locatie Categor¡e
Bôahôvêñ

38460 Boshoverweo 20 > Oud Boshoven 18 Aorarische oebouwen

38462 S.hãnshêemdweô 1 1 KêrkÞliike dêhÕilwen

Hushoven
34463 Hilshôvêrwêô hii 34 Môlenc

Lãar
38465 Neelenweo 17 Môlens

3Â466 R¡êfsfrâât ?6 Âôrâric.hÊ ôêhô' 
'wên

34467 St. SebastiâanskaDelstråat 5B Kerkel¡ike oebouwen

Sfrâñnrôv

34974 Beroerothweo 66 Aorar¡sche oebouwên

3491 5 Grenswed I
?¿q1 6 lilliânâctrâât ?1 Aorar¡sche oebouwen

349 18 Molenweo 16 Molens

34q1 q Vel.lsfrâât 54

1¿q?ô W¡lhêlm¡nãctrââl ? f/m 1? Aorârische oebouwen

s27323 H. W¡ll¡brorduskerk KerkDle¡n 1 Kerkeliike oebouwen

SwãÉbrôÊk

38468 Coolenstraat 24 Molens

3Â469 PêlmêrçheidÞwe. 4 KêrkÞl¡ikê ñêhôilwên

Tunoelrov
?447Í) Tilññêlêr Dôrô<<frââf ÂÂ KerkêliiLè ñÊhô' 

'wên
34477 Tunoeler DorDsstraat 75 Molens

Weert
34454 AltweertkaDelstraat 6 Kerkefiike oebôúwên

i8455 B¡êçt 1 Kâsteel N¡ipfrord Kâctêlpn lãñ.lh F.l

38456 B¡est 43 Kerk. klooster. werkh. Kerkel¡ike oebouwen

527320 B¡est 1O villa Kãrelke/Crist¡nê Gêbôúw- Wôônhil¡7ên

3Â4S7 Biêcl 104 Gêhôilw Wôônhil¡7eñ

38458 Biest 106 Gebouw. Woonhuizen

34459 Biêci l OB GêhÕÍw wôônhil¡7ên

?A¿qq Biest 110 Aûrar¡sche oebouwen

38431 Grãshùì.liik 1 Kêrkel¡ikê oeborrwpn

\)711C TndÍ<tr¡êkâ.1ê 1 ? I ândhôrwhêlâñd Bê.lr¡if.ômnlêY

527373 Industriekade 38 Meelfabriek Gebouw. Woonhuizen

s)7117 Kâ7êrnêlâân h¡i 1 qlilic 16 Wêñ- ên wâtêrwêrkên

34464 Keenterstraat bii 294 Molens

34412 Korenmãrkt 12. eâ GêhÕuw- Wôônh¡r¡7ên

?84? ? Kôrênmãrkt 1 2 êã Gebouw. Woonhu¡zen
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RIJKSMONUMENTEN lvervolo)
pri nt datum : +f-+ebrËËriAantal 62

¡e+38 iul¡ 2016
R¡jksnr. Naam/Adres/Locatie Catêgor¡ê

38434 Lanostraat 6 Gebouw. Woonhuizen

38435 Lanostrãat 20 Gebouw. Woonhu¡zen

527374 Lozerweo 118 Les Beaux Chamos Landhu ¡s

\)77 Al\ l ñ7êruên 1 1R Râkhiliciê Bakhu¡s
?R4?Á Mââccirââf 1 7 (ê¡ÞãliiVè oahnrwan

\)7?1 4 Gebouw, Woonhuizen
384i4 Mãrkt i Gêhôilw Wôôñhili7ên

3À4 ?q MÀrkr 7 ônpnhare achnrwen

?a440 Merkf g Gêhôilw Wôônhr¡7ên

i8441 Mârkt 1 1 Gêhô[w Wôônhili7ên

7444) Mârkf 1 ? Gehô[w wôônhili7Þn

34443 Mârkt 1 5 GÞhôuw. WôÕnhili7ên

7n444 Markt l9 Gehorw Woonhlizen

34417 Mãrkt 2 Gêhôllw- Wôônhui7ên

38445 Mãrkt 2 Gehôuw- Wôôñhui7ên

34446 Markt 8 Kerkel¡ike dêbouwên

38448 MolenDoort bii 27 > St. Rumoldusstrãat 1 Kerkel¡ike oeborwên

38447 Muntoromenade 7 ooenbâre oebouwen

527315 Noordkade bii 52 KleiD¡iooven> Helmondseweo 0 Gebouw. Woonhuizen

34449 Oelemarkt 5 Gebouw- woonhuizen

38450 Oelemarkt 7 Gebouw. Woonhuizen

527376 Oelemarkt 10 Gebôuw. Woonhuizen

38451 Oelemarkt 11 Gebouw. Woonhu¡zen
?Â¿q? Gebouw. Woonhuizen
\)74)1 qint DônãtrckânÊlefrâât hii 1 Kerkel¡ike oebouwen
E)74)) çf lô7êfkêrknlÞin 1 R KKêrk Kerkel¡ike oebouwen

\)7)7C qtât¡ônçôlê¡ñ 1g êâ sôôñrwêñaôññlêr
aômnlêY ônalêralêlên

q27?42

52724O sfâf¡ôn<nlêin 1 q. ?1 . 24 SfafionoPhôttw
q27241 Sfafíonçnlêín 1g Pcrrôn ôvcrke n ni nÕ Þn -ãêhñr rwÞñ

384ç3 Silffôlkweo ?6

s27)43 Kâ7êrnêlaãn 1O1 Kâzêrñê côñôlêr
aômôlêx ônalêralêlên

s27243

527283

52724i Trafo

52728t Vlãooênñãst

527243 Exèrait¡eterrein

527283 Hekwe,rk noordziide

527284 Wa.htoeboùw

s272As Bureeloebottw

s27246 Kant¡neoeboúw

527247 Keukenoehouw

5272AA Leoer¡nosoebouw (71

52
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RIJKSMONUMENTEN (vervolq)
Aantal 62
+e+38 iul¡ 2016

pr¡nt datum i +l-fcbrutri

Riiksnr, Naam /Adres/Locatiè Categor¡e
q777Ãa Kâ7êrnêlãân 1 Ol 1vêruôlôl Kazerne comolex

.ômnlêY ôn.ler.lêlên

\)7245 I Þñêr¡nã<ôÞhôtrw f)l
q)725n I ÞõÞr¡nn<dêhdrw /?l

ç272q1 I PÕPr¡nnçnehôt¡w f4l
q27242 I eñÞrinñçaêhôt¡w /ql

t27257 I coPrinÕsdêhouw (61

527254 Gvñne<lièk7eàl

527255

531 187 llzêrenmânwêo 15 Lichtêñlrerd
cômôlêrônateralêlen

531 191 aãnleo
531192 openluchttheater met tribubne, toneelgebouw en

reo¡ehtJigie
531793 Mar¡akapel

531794 Gebouw voor san¡tâ¡r

531 188 tennisbaan met melkhu¡sje

537789 zwembad met ligweide, kleedhokjes, pomph u¡sje
en instructeursoebouw

537790 boogbrug
s309s2 entree met muur

Archeolooische Monumentên
46774 Boshoverheide urneveld

comDlet
527296 Peel-Rââmstell¡no verdedio¡noswerk

527294 Suffolkweo bii 2 ¡n sDoorbero Kazemat K 2

527299 Suffolkweo b¡i 34 Kazemat K 3

527300 Odamolenstrãât 18. âchter¡n tuin Kazemat K 4
q)a2n1 Odamolenstraat 16. âchter¡n tuin Kâzemat K 5

527302 Maasenweo b¡i 37 Kazemat K6
q?7 ?rì? Maasenweo bii 37 Kâzemat K7

\)7?ã4 Maasenweo bii 6 Kâzemat K8
q 77?n q Noordkade bii 16 Kãzêmat K 9
q?7?ôÁ Noordkade bii 17 Kazemat K10
q)71ãa Helmondseweo onoenummerd ABO758 / D2199 Kãzemãt K1 1

527304 Helmondseweo onoenummerd A80758 / D2199 Kazemat K12

527309 Noordkâde bii 28 Kãzemat K66

527370 Rinoselvenweo onoênummerd L 1549 Inlaatsluis

527317 KemDenweo onoenummerd L 1937 Defens¡ediik A

5273t2 Kemoenwêo onoenummerd L 1937 Defens¡ediik B

RI]KSBESCHERMDE STADS- EN DORPSGEZICHÍEN

Aantal 1 Beslu¡t 21 aor¡l 2011 Drintdatum: 21 februar¡ 2013
Naam /Âdres/Locatie
DorDsoezicht Budel-DorDlein loemeenten Budel en weertl
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GEMEENTELIJKE MONUMENTEN
Aantal 178
+e+38 iul¡ 2016

pr¡ntdatum: a"+ffiffii

Gem.nr Naam /Adres/Locatie Catêqorie
16 wonrno

Rêêkcfrâât 1 ? horeca / wonino
BÞêk<frââf qq woonhu¡s

Gêmeenfpl¡ik Bêd¡inênctêeõ fr¡nmrrrr / <fêÊn

GêmeÞnfÞl¡ik Bcd¡inênhôfctrâãf 1 t/m 11

Flêrnêrôlhwpn 52 boerder¡i
Gêmêênfel¡ik B¡êcf ?

Gêmêêntel¡ik Biecf 4

Gêmêêntêl¡ik Biest 6

Gêmêentêliik Biê<t 13

Gemeenteliik B¡est 14â

Gemeênteliìk Biêst 15

Gemeenteliik Biest 17

Gemeenteliik Biest 1g

Gemeenteliik Biest 21

Gemeentel¡ik Biest 23

Gemeentel¡ik Biest 27

Gemeentel¡ik B¡est 35- 35b-c dubbel woonhuis

Gemeentel¡ik Biest 48

Gemeentel¡ik Biest 50
RiÊcf q?

RiÊcf ql

Gâmâânfal¡ik BiâÂf ç6 woonhui6
Biê<f Á6

Gemêênlêl¡ik Biêcf 6R

Gêmêêniêl;ik B¡êct 70

Gêmêêntêliik Biect 72

Gemêêntêliik B¡est 74

Gemêênteliik B¡êst B0

Geñêênteliik B¡est 112

Gemeênlêl¡ik B¡êsl 1 1 2ã

Gêmeênlêl¡ik Blãâkvênwêd - Gêùzênal¡ìk vêlal krlric

Gemeentêl¡ik Bochholterweo 112 vr¡istâãnalê krr¡iskerk

Gemeenteliik Bonêsmôlen 2 rômD Bôônêsmôlêñ

Gemeenteliik Brevbãân 38 bakhuis

Gemeenteliik Câst€rtweo 2 onoenummerd boer.ler¡i

Gemeentel¡ik Coenraad Abelsstraat 77 tlm 25

Gemeentel¡ik Coenråad Abelsstraat 31 a Fat¡mãkerk

Gemeenteliik coenraad Abelsstraat 36 b DâterskãDel / moskêe

Gemeenteliik Coolenstraat 34 kaDel

Gemeenteliik Diikerakkerweo 5 voormal¡oe boerder¡i

Gemeentel¡ik Diikerstraat 34 boerder¡i

Gemeenteliik Diikerstraat 36 boerder¡i

Gemeenteliik Diikerstraat 40 boerder¡i

Gemeentel¡ik D¡ikerstraat 42 boerder¡i

Gemeenteliik Drakest¡in 2 vm D¡enstwon¡no soooM

Gemeenteliik Duûesweo 1 ba khu¡s

Gemeentel¡ik E¡ndhovenseweo 130 zuid-westeliike z¡ioevel boerder¡i
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Welstandsnota Weert (conceot 2016)

GEMEENTELIJKE MONUMENfEN IveTvoIo)
Aantal 17E
;¡e+38 iul¡ 2016

pr¡nt datum: +lr{€brt æ¡

Gem.nr Naam/Adrês/Locat¡e Categor¡ê
Gemêênfêl¡ik F¡n.lhovÞncÞwed f?O bakhuis
Gêmêêntêliik Lanooevelboerderi i

Gêmeentê¡iik Fmmâç¡ñoêl 12 voorm. Brouwer¡i

Gêñêênteliik Fmñãcindel 32 "Walburq"
Gêmêêntêl¡ik Emmâsinôêl 37 qf MãÉ¡nil<<.hôôl

Gêmeêntel¡ik Fñmâs¡ndêl 40

Gemeentel¡ik Emmâs¡noêl 55 kânfôôr / wôn¡nd

Gemeenteli'ik Emmãs¡ndêl q7 wôÕnhr riç

Gemeenteliik Emmâsinoêl 59 wôôñhr riç

Gemeentel¡ik Emmasinoel 85 v¡llâ

Gemeenteliik Emmasinoel g3 wôôñhil¡s mêt ôrâkt¡ik

Gemeentel¡ik Emmasinoel onoenummerd H. Hârfhêêl.i

Gemeenteliik Fr. Strouxstraat 2. 4. 4a tlm 4c voorm. Gêmeêntêhlris

Gemeenteliik Fr. Strouxstraat 5 > 7 lhernummerdì hêrênhú¡s

Gemeentel¡ik Fr. Strouxstraat 6 woonhu¡s

Gemeenteliik Geuzendiik b¡i oemeenteorens veld kru¡s

Grensweo 2 boerder¡i

Grootvenweo 1 boerderii

Heerweo 17 veldkruis

Heostraat 4 bedr¡ifsoand

He¡ienroth "de Hei" oehucht boerder¡ien en kaoelleties etc-
Gêñêênfêl¡ik Hooqstraat 15 won¡no / Drãktiikruimte

Hooqstraat 22 woonhu¡s

Hooostraat 24 > 28 woonhuis

Hooostraat 27 woonhuis
GêñÞÞnfêl¡ik Hooqstraat 28 > 32 winkel / wonino
Gêmppniêliik Hooqstraat 29 winkel / won¡no

Horsterweq 9 boerder¡i
Gêmêêntèliik Hôrfhrôêk 4 boerderii

Houtbroek nab¡i 3 lanooevelboêrderii
GemeÞnfel¡ik HÍlstêrd¡ik 1 O boerderii
Gêmeêntpl¡ik Hushoverweo 77b boerderii
Gêmeenìel¡ik TfÌêruôôdêmêô 6R vriistaande kruiskerk
Gêmêenlel¡ik Ttìeruôôrlprupô hii nr 6R qrafkruis

GÞmêêntêliik Tl-lpruôôÉêrwêô hii 104 boerderii
Itteruoorterweo - Hennestraatie veldkruis

GemeÞnfel¡ik Itteruoortemeo - Kremersweo veld kruis
GêmêêñfÞl¡ik Jean Amentstraat 15 boerderii
Gêmêentêl¡ik Julianalaan 4 Hoekwonino

Julianastraat 27 herenhuis loude kaDelanie)
Gêmêênìêl¡ik KaDelstraat 7 boerder¡i

KaDelstraat I kaoel
Gemeentel¡jk Kapelstraat 9 boerderij, m.u.v. losstaand

biioebouw

KerkDle¡n 2 voorm. Pastorie

Gemeentel¡ik Kerkveldweo - Molensteeo veldkruis

Korenmarkt 72 w¡nkel / won¡no

Gemeenteliik Korenmarkt 3 - 3a kãntoor / won¡no

Gemeenteliik Kroonstrâat 1 bedr¡ifsoand
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We lsta ndsnota Weert ( co n c,ej_!.¿ O-LlÐ

GFMFFNTFI TIKF MôNIIMENTEN lvervôlõì
print datum: iHe€eñbtrAantal 178

2O¡+a iúl¡ 2016
Gem.nr, Naam/Adres/Locat¡€ Cåteqor¡ê
GêmêêntÞl¡ik KrÕÕnçlrâãl - Wilhêlm¡nâstrâât slrããthêêld

I ånôñôÕrì 1 kãntôÕr / won¡o

GÞmêênfÞl¡ik I âñdçtrââf 4 w¡nkel / wonino

GÞmpêntêliik I ândçtrâât g winkel / won¡no

I ânoçtrâât 1g w¡nkel / won¡no

GêmPentêliik I ândrtrâãt 20 detâilhandel

Gomn.nìoliik I ãndrtrããt 4 1 w¡nkel / won¡no

Gêñeêntêl¡ik I ânôstrããt 46 w¡nkel / wonino

Gêmêênfêl¡ik I ânôstrãât 47 winkel / won¡no

Gemêentel¡ik Lãnostrâat 48 winkel / won¡no

Gemeentel¡ik Lanostraat 49l49a winkel / won¡no

Gemeênteliik Looimolenstraat 2 t/m 10 en 23 tlm 59
hâkh' 

'icGemeenteliik Lutenakkersteeo 2

Gemeenteliik Lutenakkersteeo 3

Gemeenteliik Maase¡kerueo 200
hôêr.lêrii ên q.hrrrrGêmeentel¡ik Mââsenweo 6
w¡ñkêl / wôñiôGemeenteliik ù1ââsDoort 2

1a w¡rìkal / wôtìirì.t

rÂ - 2n kântôôr/wônindên

w¡nkêl / wonino

Mââçôôô*'lO Nêal. Hêruôrmdê Kêrk

Gêmêêntêliik Mâãççtrãâì 2 winkel / wonino

MÂAqctrÂÂl 3 winkol / wÕn¡nÕ

Gemêênfel¡ik Meârqtrâãt 4 w¡nkel / wonino

GemÞenteliik Mââqstrâât g won¡no

Gêmêêntêl¡ik Mâãsstrããt 11 wonrno

Gêmêêñtêliik Mââsstrããt 1 3 wonrno

Gêmeêñtêl¡ik Mââsstrâãt 14 kântoor / won¡no

Gêmêêntêl¡ik Maãsstrããt 15 oastorie

Geñêênlêliik Mâãsstrãât 18 vm. Woonhuis

Gêmeenìeliik Maâsstrâat 26 w¡nkel / wonino

Gêmêêntel¡ik Maâsçtraãt 28 kantoor / wonino

Gemeentêl¡ik Maasstrâat 46 horeca / wonino

Gemeenteliik Markt 17 winkel / wonino

Gemeenteliik Markt 21 horeca / won¡no

Gemeenteliik Molenweo 18

Gemeente!¡ik Muntoromenade 2 w¡nkel / wonino

Gemeenteliik Neelestrâât 3a boerder¡i
ñvm7âlên RôôcìênGemeenteliik Nel¡ssenhofweo 1

Gemeentel¡ik Oelemarkt 4 horeca / wonino
hôrÊ.â / wôninñGemeentel¡ìk Oelemarkt 8
hôrê.â / wñn¡nnGemeenteliik Oelemarkt 9
winkÊl / wôniñnGemeenteliik Oelemarkt 12

h^rÊ.â / wôn¡ndGemeenteliik Oelemarkt 13

winkêl / wôniñôGemeentel¡ik Oelemârkt 15

hôrêaâ / wôninôGemeenteliik Oelemarkt 17

w¡nkêl / wôñ¡ñôGemeentel¡ik Oelemarkt 22

Gemeenteliik oudkerkhof
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Welstandsnota Weert (co.nc€Þ!-¿Q16)

GÊMEENTEL¡JKÊ MONUMENTEN (vervolo)
Aãntal 178
tO*38 iuli 2O16

pr¡nt datum | +1.+ebrsâri

Gêm.nr Naam/Adrès/Locatie Categor¡e
PÀràt1ii..fr^àl 47-4q voorm. Dakhu¡s

Pêlmêrçhêi.lêwêñ h¡i ñr 16 veldkru¡s
GÞmppntêl¡ik Rê.Õlle.+ênqlrããt ç- Sâ

GêñpÊnfêl¡ik FlôÞrñôñalçêwêñ 14q

Gêmêeñfêl¡ik Roêrmônalçêwea I 51

Gêmêêntêl¡ik S.hônkençìråâì ? vôôrmâliôê hôêr.lêrii

Gêmeênfeliik S.hôôlstrâât 1O wôônhr r¡c

Gemeenìel¡ik Schoôlslrâat 18 woonhuis

Gêmêenlel¡ik SchÕÕlclrâât 2O vôôrmãl¡de ctâ.lshoer.ler¡i

Gemeentêl¡ik S¡nt H¡êrônvmilsstrâât 1 wôonhlr¡ç

Gemeenteliik S¡nt Sebãstiâãnskânêlstrãât t-Õ. 36 hakhriq

Gemeêntel¡ik Stãt¡onsolê¡n 1. 3 ên 5 hôreaâ / kântôôr / wônindên

Gemeentel¡ik Stationsstraat 7 vm hoìel

Gemeentel¡ik Stationsstrâat 2O hôrêaã / wÕnino

Gemeenteliik TruDoertstraat 3O schuur

Gemeenteliik TruDDertstraat 4O bâkhu¡s

Gemeenteliik Tunoeler DorDsstraat 26 voormâlioe oastorie

Gemeentel¡ik Tunoeler Dorosstraat 40 kaDel

Gemeentel¡ik Tuurkesweo 10 boerder¡i

Tuurkesweo 12 bakhuis

Veldstraat 45 boerderiì

Gemeenteliik Veldstrâat 52 boerderii

Gemeenteliik WalburoDassaoe 50 wonino lPandie Poelll

Wallenweo 1 boerder¡i

W¡iffelterbroekd¡ik t.o. nr. 4 veld kru¡s

Wilhelm¡nasinoel 1O Dostkantoor
Wilhêlm¡nâcinñêl ,7Á horeca

W¡lhelm¡nastraat 7 woonhuis
W¡lhêlñinâclrãâf q woonhu is
wilhêlm¡nâclrâât 2n -22 kantoor woonhu¡s
W¡lhêlm¡ñâ<frââf tl woonhu¡s

GÞmêêntêliik W¡lhêlm¡nâqtrââf 74 woonhuis, vm. Tramhalt

GEMEENTELIJKE STADS- EN DORPSGEZICHTEN
Aantal 12 B&w beslu¡t I jul¡ 2008
2e*38 iuli 2016

printdatum r +f-{cbrÉtri

Gem.nr Naâm /Adrês/Lôcet¡e
SDG I Centrum- met uitloners

SDG II Fat¡ma

SDG III Verliefrlen lâântie

SDG IV Kerkstraat mêt RK Eilãn.i Kêent

SDG V Lâãrdêrsahãns

SDG VI Laarâkker

SDG VII Hushoven

SDG VITI C)udesteêo mêt Bôshovêrsahâns

SDG TX D¡ikêrâkker

SDG X Trâmf râaé Tr llrrkeswen

SDG XI lul¡âñâsf rââtlKrôônrtrâât Strâñnrôv

57



Welstandsnota Weert (!an!ep!2! 16)

Dê Hê¡ qtrâmnrôv
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BIJLAGE 8 Overzichtskaarten
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