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Onderwerp 
 
Welstandsnota 2017 
 
Voorstel  
 
1. Met onderstaande maatregelen om welstandstoetsing uit te voeren binnen de 
taakstelling van € 10.000,- in te stemmen; 
2. Met de hiervoor benodigde aanpassing van de Bouwverordening, zoals opgenomen in 
bijlage 3 en 4 van de Welstandsnota 2017 in te stemmen; 
3. Met de wijziging van het welstandsbeleid per 1 januari 2017 op grond van voorgaande 
punten in te stemmen en bijgevoegde Welstandsnota 2017 vast te stellen. 
 
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 welstandsvrije gebieden. Dit zijn gebieden waarbij 
voor omgevingsvergunningen bouwen geen welstandsadvies wordt ingewonnen. Hiermee 
werd zowel meer vrijheid 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. 
Deze evaluatie is als bijlage bijgevoegd. 
 
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 2017. 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.  
 
Zowel de evaluatie als de taakstelling heeft gevolgen voor het welstandsbeleid, vandaar 
dat de aangepaste Welstandsnota 2017 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 nog vast te stellen Welstandsnota 2017. 
 
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 behoud en 
verbetering van de belevingswaarde en het historisch karakter van monumenten 
en van waardevolle gebieden (de beschermde stads- en dorpsgezichten).  
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 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 mogelijke wijze.  

 In Centrum Noord bieden we optimale vrijheid voor ondernemers om hun gebouw 
vorm te geven omdat de kwaliteit al voor een groot deel is gerealiseerd, maar de 
kwaliteit wordt geborgd door ambtelijke begeleiding. 

 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 
welstandsvrije gebieden.  

 
Argumenten  
 

1.1. Kostenreductie door efficiëntere uitvoering welstandstoets 
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) was de raming voor 2016 naar aanleiding van de historische cijfers al 
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 zijn nodig om de taakstelling te realiseren: 

 Minimaal kwaliteitsverlies door minder leden 
Voorgesteld wordt het ledenaantal terug te brengen van drie naar twee 
commissieleden waarvan één monumentendeskundige is. In de Woningwet is 
vastgelegd dat een welstandscommissie uit minimaal twee 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 dat in 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. 

 Minder regels voor reclames door co-creatie met ondernemers 
In overleg met de ondernemers van de binnenstad worden uniforme regels voor 
reclame-uitingen opgesteld. Zodra het eindadvies hierover gereed is, zullen deze 
regels in de Welstandsnota 2017 worden opgenomen. Dat is naar verwachting in 
het eerste kwartaal van 2017.  

 Monumenten-welstandscommissie concentreert zich op gebouwde omgeving 
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. Voorstel is om de toetsing van terrassen – zoals 
opgenomen in de huidige APV - niet meer voor te leggen aan de commissie. Deze 
wijziging dan mee te nemen bij het aanpassen van de APV.  

 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 
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dekkend zijn, is winst te behalen door de plannen alleen nog door de supervisor of 
de afdeling van Ruimtelijk beleid te laten beoordelen. Dit betekent zowel een 
snellere en meer eenduidige dienstverlening aan de aanvrager als een 
kostenbesparing. 

 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. 

 
 

2.1 Wijziging bouwverordening nodig vanwege afgeslankte monumenten-
welstandscommissie 

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 model bouwverordening 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 Welstandsnota 2017. 

 
 

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: 
 

 Stads- en dorpsgezichten zichtzijde toetsen 
Toetsing van stads- en dorpsgezichten door de 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 
welstandsvrij, maar de toetsing op te dragen aan de supervisor 
(bevoegdheid van B&W). 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 welstandsvrij aan te wijzen. Om ondernemers maximale vrijheid te 
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geven bij de vormgeving van hun gebouw, wordt dit gebied alsnog 
aangewezen als welstandsvrij. De kwaliteit is voor het grootste deel reeds 
gerealiseerd. Voor nieuwe initiatieven wordt de kwaliteit geborgd door 
ambtelijke begeleiding.  
Bovendien is voor de strook langs het kanaal inclusief de locatie China 
Center een (stedenbouwkundig) inspiratiekader opgesteld. Dit is geen 
instrument voor welstandstoetsing. 

 
 Reclamebeleid vereenvoudigen 
In overleg met de ondernemers van de binnenstad wordt het reclamebeleid 
verduidelijkt en aangepast. Zie hierover onder Uitvoering - recamebeleid. 

 
3.2 Tekstuele correcties en verduidelijkingen zijn doorgevoerd 
In de welstandnota wordt duidelijker opgenomen dat welstand in beeldkwaliteit-
plannen alleen tijdens uitvoering van de ‘ruggengraat’/ hoofdbouw geldt en daarna 
vervalt. Na realisatie van de hoofdgebouwen geldt het regime voor  ‘overige 
woonwijken’ (welstandvrij). Dit geldt overigens alleen voor Vrouwenhof; de overige 
gebieden worden nu aangewezen als welstandsvrij. 
Daarnaast zijn er nog enkele tekstuele correcties doorgevoerd en niet meer van 
toepassing zijnde passages geschrapt. 

 
Kanttekeningen  
 
1.1 Alternatief stadsbouwmeester om taakstelling te halen 
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 uurtarief 

 
1.2 Meer ambtelijke inzet nodig 
De kostenbesparing bij de commissie kan geheel worden gerealiseerd. Een deel van de 
toetsingen vervalt, echter er treedt een gedeeltelijke verschuiving van werkzaamheden op 
naar het ambtelijk apparaat. Dit betreft vooral het ambtelijk toetsen van beeldkwaliteit-
plannen en reclames. 
 
3.1 Naleven van nieuwe welstandsbeleid is noodzakelijk 
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. 
Daarom wordt voorgesteld 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). 
 
Financiële gevolgen  
 
Het budget voor de welstandscommissie (voor 2016 bepaald op € 19.000,-) is vastgesteld 
op € 10.000,- voor de begroting 2017. Dit budget betreft de presentiegelden van de leden. 
Voor de duidelijkheid: de kosten voor de supervisor van een beeldkwaliteitplan komen niet 
ten laste van dit budget, maar voor rekening van de exploitatie van dat plan (bijvoorbeeld 
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Laarveld). De kosten van ambtelijke toetsing komen evenmin ten laste van het budget 
voor welstand, maar uit de algemene dienst. 
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 1½ uur. 
 
Uitvoering/evaluatie  
 
Reclamebeleid 
In samenspraak met het Pact van de binnenstad, Centrum Management Weert en de 
straatvertegenwoordigers in de binnenstad wordt het reclamebeleid herijkt. Er zijn diverse 
overleggen geweest, maar er is nog geen eindadvies. Zodra dit eindadvies is ontvangen, 
wordt het aangepaste reclame- en uitstallingenbeleid in de Welstandsnota opgenomen 
(naar verwachting eerste kwartaal 2017) en aan u voorgelegd. 
Een wijziging die nu wel is doorgevoerd is het, waar mogelijk, ambtelijk toetsen van 
reclameaanvragen (deze mandatering is een bevoegdheid van B&W). Aanvragen die aan 
de huidige regels voldoen, worden dan niet meer aan de commissie voorgelegd. Daardoor 
zullen er minder plannen aan de commissie voorgelegd worden. 
 
Evaluatie 

De nieuwe werkwijze te evalueren medio 2017. De zittingstermijn van de huidige leden 
van de welstandscommissie loopt af per 31 augustus 2017. De ervaringen met de nieuwe 
werkwijze dienen te worden meegenomen bij de benoemingen voor de volgende termijn. 
 
Communicatie/participatie  
 
Raad is geïnformeerd  
Het besluit van B&W van 6 september 2016 over de welstandsnota is inclusief evaluatie en 
concept welstandsnota aan uw leden ter kennis gebracht via de TILS-lijst. De geplande 
toelichting in de raadscommissie RO van 14 september 2016 is vervallen vanwege de 
overvolle agenda. 
 
Voldoen aan inspraakverordening 
Volgens artikel 150 van de Woningwet is inspraak op de (wijziging van) de welstandsnota 
verplicht. Dit is verder geregeld in de gemeentelijke inspraakverordening.  
De concept welstandsnota is gedurende zes weken ter inzage gelegd (van 21 september 
tot en met 1 november 2016). Aanvullend is op 11 oktober 2016 een informatieavond 
georganiseerd. Tijdens de informatieavond waren vijf belangstellenden uit de vakwereld 
aanwezig. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. 
 
Advies Monumenten-welstandscommissie en commissie Cultuurhistorie 
De relevante adviescommissies van het college zijn bij de wijziging van het 
welstandsbeleid betrokken. Op 15 september 2016 zijn de Monumenten-
welstandscommissie en de commissie Cultuurhistorie geïnformeerd. Zij kunnen in grote 
lijnen instemmen met de wijzigingen.  
 
Afwikkeling procedures 
Vaststelling en inwerkingtreding van de Welstandsnota 2017 per 1 januari 2017 
bekendmaken via de gebruikelijke wegen.  
 
Advies raadscommissie  
 
- 
 
Bijlagen  
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Evaluatie Welstandsnota 2013 
Vast te stellen Welstandsnota 2017 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: RAD-001270 
 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15-11-2016; 
 
 
 
 besluit: 
 
1. Met onderstaande maatregelen om welstandstoetsing uit te voeren binnen de 
taakstelling van € 10.000,- in te stemmen; 
2. Met de hiervoor benodigde aanpassing van de Bouwverordening, zoals opgenomen in 
bijlage 3 en 4 van de Welstandsnota 2017 in te stemmen; 
3. Met de wijziging van het welstandsbeleid per 1 januari 2017 op grond van voorgaande 
punten in te stemmen en bijgevoegde Welstandsnota 2017 vast te stellen.  
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21-12-2016. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 


