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OBJECTGERICHTE  

WELSTANDSCRITERIA 
 

 
C1. TOELICHTING 
 
1.1. ALGEMEEN 
 
In dit deel zijn de objectgerichte welstandscriteria opgenomen voor bouwwer-
ken die een eigen beoordelingskader nodig hebben. Deze welstandscriteria 
hebben betrekking op een type gebouw of bouwwerk en zijn in beginsel dus 
niet gerelateerd aan een gebied. 
 
Er kan onderscheid worden gemaakt in specifieke bouwwerken en de veel 
voorkomende kleinere bouwplannen, waarvoor toetscriteria zijn opgesteld. 
 
 
1.2. WELSTANDSCRITERIA VOOR SPECIFIEKE BOUWWERKEN 
 
Er zijn bouwwerken te benoemen die vanwege hun beeldbepalende karakter 
en/of specifieke problematiek een afzonderlijk beoordelingskader met een set 
van (relatieve) welstandscriteria nodig hebben.  
 
De Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit zal bij de beoordeling de criteria 
interpreteren in het licht van het concrete bouwwerk in samenhang met het 
gebiedsgerichte beoordelingskader van het gebied waarin het bouwwerk is 
gesitueerd. 
 
De welstandscriteria voor deze bouwwerken zijn op dezelfde wijze opge-
bouwd als voor de gebiedsgerichte uitwerkingen. Ook voor de specifieke 
bouwwerken is het vaststellen van het welstandsregime van belang. Het moet 
aansluiten bij het gehanteerde ruimtelijk kwaliteitsbeleid en de gewenste ont-
wikkelingen.  
 
In theorie zijn voor de specifieke bouwwerken vier welstandsregimes mogelijk:  
  Door het Rijk, de provincie of de gemeente aangewezen beschermde mo-

numenten. De aangewezen beschermde monumenten zijn erkend als 
bouwwerken van groot algemeen belang en genieten een wettelijke be-
scherming. Alle ingrepen aan monumenten zijn omgevingsvergunningplich-
tig, dus ook de zaken die elders vergunningsvrij zijn. De welstandsbeoorde-
ling is gericht op het op hoog kwaliteitsniveau handhaven, herstellen en 
versterken van de historische karakteristieken van de gevel en de samen-
hang van het monument met zijn omgeving. Alle aangewezen monumenten 
in Den Helder vallen onder dit beschermde welstandsregime. 

 De bijzondere welstandsobjecten. De bijzondere welstandsobjecten vragen 
een specifieke welstandsbeoordeling omdat ze karakteristiek zijn voor het 
gebied en in hoge mate mede bepalend voor het aanzien van de gemeente. 
Het welstandstoezicht wordt gericht op het voorkomen van aantasting van 
de karakteristieken en het versterken van de bestaande en/of gewenste 
kwaliteit. Het kwaliteitsniveau van ingrepen aan deze bouwwerken moet 
hoog zijn. In Den Helder vallen de stolpboerderijen (voor zover niet aange-
wezen als monument) en de beeldbepalende panden onder het bijzondere 
welstandsregime. 
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 De reguliere welstandsobjecten. Deze objecten vragen een specifieke wel-
standsbeoordeling omdat ze een eigen verschijningsvorm hebben en niet 
geheel te vatten zijn in de gebiedsgerichte beoordelingskaders. De wel-
standscriteria zijn gericht op de basiskwaliteiten van deze bouwwerken. In 
Den Helder vallen de dakopbouwen onder het reguliere welstandsregime, 
tenzij het gebied of object waarin of waarop zij worden geplaatst een hoger 
welstandsregime heeft, dan geldt namelijk dat regime ook voor de dakop-
bouw.     

 De welstandsvrije objecten. Voor deze objecten wordt het welstandstoezicht 
niet van toepassing verklaard. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn: 
bijvoorbeeld omdat er in het planbegeleidingstraject al voldoende garanties 
voor ruimtelijke kwaliteit zijn ingebouwd, of omdat het karakter van het ob-
ject een welstandstoets, naar de mening van de gemeenteraad, overbodig 
maakt. In Den Helder zijn geen welstandsvrije objecten aangewezen.  

 
 
1.3. SNELTOETSCRITERIA VOOR VEEL VOORKOMENDE  
  KLEINE BOUWWERKEN 
 
Tot voor de komst van de Wabo konden burgemeester en wethouders kleine-
bouwplannen zelf toetsen aan redelijke eisen van welstand. Het gemeentebe-
stuur kon daarvoor een ambtenaar mandateren die aan de hand van vastge-
stelde sneltoetscriteria het bouwplan beoordeelde. Het gaat hier om vrijwel 
absolute, objectieve welstandscriteria die de planindiener vooraf maximale 
duidelijkheid geven. Het bestemmingsplan treedt in eerste instantie regelend 
op voor wat betreft functie, vorm en maatvoeringen van de genoemde kleine 
bouwwerken. Het ministerie bereidt een wetswijziging per 1 januari 2013 voor 
waarbij in het Besluit omgevingsrecht wordt opgenomen dat het college zelf 
kan bepalen of zij het inwinnen van een advies noodzakelijk achten om te 
kunnen beoordelen of het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk voldoet 
aan redelijke eisen van welstand. Ook is het mogelijk dat burgemeester en 
wethouders plantoetsers mandateren om kleinere bouwplannen te toetsen 
aan redelijke eisen van Welstand. 
 
Bouwplannen voor de kleinere, omgevingsvergunningplichtige bouwwerken  
voldoen aan redelijke eisen van welstand als:  
  het bouwwerk voldoet aan de door de gemeente vastgestelde toetscriteria, 

of; 

 het bouwwerk bij vervanging qua plaatsing en vormgeving identiek is aan 
het oorspronkelijke bouwwerk, mits de vervanging geen gevolg is van re-
pressief welstandstoezicht, of; 

 het bouwwerk qua plaatsing en vormgeving identiek is aan een trendsetter 
in het betreffende bouwblok of straat (bij gelijkvormige kapvorm/ woningty-
pe) of; 

 het bouwwerk qua plaatsing en vormgeving voldoet aan een door een archi-
tect vooraf ontworpen exemplaar voor een woonwijk/ -blok. 

 
 Niet gelegen in achtererfgebied 

en zichtbaar vanuit het publieke 
domein 

 

 

Welstandstoetsing door 
Commissie voor Ruimtelijke 
Kwaliteit  
 
Toetsing aan: 
-toetscriteria 
-gebiedsgerichte criteria 
-criteria spec. bouwwerken 
-algemene criteria 
-criteria vastgelegd in plannen 
 voortvloeiend uit Wro, Mw, 
 WSDV en Nb 

 

Gelegen in achtererfgebied en 
niet zichtbaar vanuit het publieke 

domein 
 

 

 

 

Welstandstoetsing wanneer 
mogelijk door gemandateerde 
ambtenaar of lid  Commissie 
voor Ruimtelijke Kwaliteit 
 
In beginsel alleen toetsing 
aan: 
-toetscriteria 
 
Bij verwijzing toetsing aan: 
-gebiedsgerichte criteria  
-criteria spec. bouwwerken 
 

 

Alsnog naar de Commissie voor Ruimtelijke 
Kwaliteit als: 
 
- niet wordt voldaan aan de toetscriteria;  
- het door het Rijk aangewezen beschermde 
stads- of dorpsgezichten en bij, op of aan 
door het Rijk, de provincie of de gemeente 
aangewezen beschermde monumenten 
betreft; 

- bij twijfel over de toepasbaarheid van de 
toetscriteria. 

 
) 
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Wanneer een bouwplan niet aan de sneltoetscriteria voldoet, wanneer er 
sprake is van een bijzondere situatie of bij twijfel over de toepasbaarheid van 
de sneltoetscriteria, kan het bouwplan alsnog aan de Commissie voor de 
Ruimtelijke Kwaliteit worden voorgelegd. Van een bijzondere situatie is in 
ieder geval altijd sprake in door het Rijk aangewezen beschermde stads- of 
dorpsgezichten en bij, op of aan door het Rijk, de provincie of de gemeente 
aangewezen beschermde monumenten. 
 

Voor de gemeente Den Helder geldt bovendien dat alle bouwplannen welke 
direct grenzen aan de weg, openbaar groen of water, door de Commissie voor 
Ruimtelijke Kwaliteit beoordeeld zullen worden, omdat vanuit ruimtelijke kwali-
teit bouwen aan de voorkant altijd kwetsbaarder is dan bouwen aan de ach-
terkant. 
 

 
De Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit zal met inachtneming van de gestel-
de sneltoetscriteria beoordelen of het bouwplan voldoet aan redelijke eisen 
van welstand. De Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit maakt daarbij ook 
gebruik van onder andere de gebiedsgerichte criteria, de criteria voor speci-
fieke bouwwerken en algemene welstandscriteria die door de gemeente zijn 
opgenomen in de welstandsnota. Op deze manier kunnen bouwplannen die 
zijn gelegen in het achtererfgebied en niet zichtbaar zijn vanuit het publieke 
domein in eerste instantie niet voldoen aan de sneltoetscriteria alsnog door de 
Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit bezien worden in relatie tot de context 
van het gebied waar het bouwplan geplaatst wordt. 
 
Voor- en achterkantbenadering 
De voor- en achterkant benadering houdt in dat er met het oog op steden-
bouw en welstand in een aantal gevallen verschil moet worden gemaakt tus-
sen het bouwen aan de voorkant of aan de achterkant van een bouwwerk. 
Vanuit welstandsoptiek is het bouwen aan de voorkant in het algemeen 
kwetsbaarder dan het bouwen aan de achterkant.  
 
Onder voorkant wordt in dit verband verstaan de voorgevel, het voorerf en het 
dakvlak aan de voorzijde van een gebouw; de zijgevel, het zijerf en het dak-
vlak aan de zijkant van een gebouw voorzover die zijde direct grenst aan de 
weg of openbaar groen. Onder achterkant wordt in dit verband verstaan de 
achtergevel, het achtererf en het dakvlak aan de achterzijde van een gebouw; 
de zijgevel, het zijerf en het dakvlak aan de zijkant van een gebouw voorzover 
die zijde niet direct grenst aan de weg of openbaar groen.  
 
De voor- en achterkantbenadering is in het Besluit omgevingsrecht (Bor) 
nader gedefinieerd in voor- en achtererfgebied. Met name in het achtererfge-
bied zijn bouwplannen die voldoen aan de daartoe in de Bor gestelde criteria 
vergunningvrij. 
 
Beleid voor overige omgevingsvergunningplichtige bouwwerken 
Er zijn niet voor alle categorieën kleine bouwwerken zogenaamde sneltoet-
scriteria opgenomen. Voor de meeste van deze bouwwerken zijn de mogelijk-
heden tot vergunningvrije bouwen reeds voldoende toereikend om in de be-
hoefte van de meeste aanvragers te voorzien.  
 
Voor de welstandsbeoordeling van deze bouwwerken geldt het uitgangspunt 
dat hetgeen vergunningvrij is in ieder geval niet in strijd is met redelijke eisen 
van welstand. Dit geldt uiteraard niet voor de gevallen waar het bouwwerk 
geplaatst wordt op, in of bij een monument of beschermd stads- of dorpsge-
zicht. De aanvraag omgevingsvergunning wordt in deze gevallen aan de 
Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit voor advies voorgelegd. 
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C2. SPECIFIEKE BOUWWERKEN 
 
 
2.1. BEELDBEPALENDE EN WAARDEVOLLE PANDEN 
 
Objectomschrijving  
In Den Helder zijn veel beeldbepalende en waardevolle panden die (nog) 
geen monumentenstatus hebben. Deze gebouwen zijn divers van karakter. In 
de bijlagen is een overzicht van alle monumenten en beeldbepalende panden 
opgenomen. 
 
Waardebepaling, ontwikkeling en beleid 
De gebouwen hebben met name een cultuurhistorische en/of architectuurhis-
torische waarde.  
 
Welstandsregime 
Beschermde of bijzondere welstandsobjecten 
 
Deze door de gemeente aangewezen panden vallen onder het bijzondere 
welstandsregime (tenzij ze in een beschermd stads- of dorpsgezicht liggen, 
dan hebben ze vanzelf al een beschermde status). De algemene en de ge-
biedsgerichte welstandscriteria zijn van toepassing, maar worden aangevuld 
met specifieke criteria die zijn gericht op het behouden en versterken van het 
karakter van het gebouw in hoofdlijnen. Uitgangspunt is de bescher-
ming/versterking van de in de redengevende omschrijving benoemde onder-
delen van het object. 
 
Ligging in de omgeving:  De gebouwen zijn als zelfstandige eenheden herkenbaar. 

 
Massa en vorm van het gebouw:  Bij verbouwingen moeten de contouren en het silhouet van het oorspronke-

lijke gebouw zichtbaar blijven.  

 
Detaillering van het gebouw:  Detaillering in harmonie met gebouw en omgeving, gevarieerd en zorgvul-

dig. 

 Dakkapellen, kroonlijsten, erkers en dergelijke moeten worden vormgege-
ven als zelfstandige elementen. 

 Bij renovatie, aan- of verbouw de stijl aanpassen aan het bestaande ge-
bouw, waarbij een hedendaagse interpretatie op de historische kenmerken 
mogelijk is.  

 Materiaalgebruik gelijk aan of vergelijkbaar met het bestaande en géén 
kunststoftoepassingen. 

 Kleurgebruik aansluiten bij de aard en het (historische) karakter van het 
gebouw.  

 

object 1 

beeldbepalende en 

waardevolle panden 
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2.2. STOLPBOERDERIJEN 
 
Objectomschrijving  
In het landelijk gebied van de gemeente Den Helder komen stolpboerderijen 
voor. Het gaat in deze gevallen meestal om solitaire boerderijen langs de 
ontginningswegen Nieuweweg en Middenvliet. Door de karakteristieke vorm is 
de stolpboerderij zeer herkenbaar en beeldbepalend voor het landelijke ge-
bied in de polder Koegras. De samenvoeging van agrarische functie en woon-
functie in één hoofdvorm is ontstaan in de kop van Noord-Holland, waardoor 
de stolpboerderij een duidelijke cultuurhistorische betekenis heeft voor dit 
gebied.  
 
De meeste stolpboerderijen zijn enkele meters teruggelegen van de weg 
gesitueerd, waarbij ze met de voorgevel op de weg zijn georiënteerd. Een 
stolpboerderij komt bijna alleen als vrijstaand bouwwerk voor. Traditioneel 
staat een stolpboerderij met de voorgevel haaks op de kavelrichting, waardoor 
de hoek tussen de voorgevel en de weg bij een stolpboerderij onderling kan 
verschillen. De rooilijnen van de boerderijen onderling kunnen variëren, in het 
algemeen is er sprake van een marge van enkele meters. Het woongedeelte 
van de stolp is meestal gelegen achter de voorgevel. 
 
Van origine is de stolp het enige gebouw op het erf, met uitzondering van een 
eventueel vrijstaand gemak achter de boerderij. Door de schaalvergroting in 
de veehouderij is meer stalruimte benodigd dan de stolp kan bieden. Hierdoor 
besluiten veel agrariërs tot het bouwen van een nieuwe stal naast of achter de 
bestaande boerderij. Bij het veranderen van de agrarische functie in een 
woon- en/of andere werkfunctie is veelal behoefte aan extra bijgebouwen op 
het erf, zoals garages, schuurtjes etc. De stolp blijft hierdoor in vorm behou-
den, echter de erfcompositie, en daarmee het beeld van het omringende 
landschap, wordt er door aangetast. Het plaatsen van bijgebouwen op enige 
afstand achter de stolp levert vaak een beter beeld op, aangezien de stolp 
dan nog in zijn oorspronkelijke landelijke omgeving staat.  
 
De basisuitvoering van de stolpboerderij wordt gekarakteriseerd door een 
vierkante vorm van één bouwlaag met daarop een gesloten en vrij steil pira-
midedak (helling >45°). De onderbouw van stolpboerderijen is daardoor in 
vergelijking met het enorme dak erg laag. Het centrale element in de stolp-
boerderij is de vierkante hooiberging. Hier omheen zijn het woonhuis en de 
stal gegroepeerd. Het woonhuis is aan de voorzijde van de stolp gesitueerd, 
de stal aan de zijkant en een gedeelte van de achterkant. De dars (of deel) ligt 
aan de andere zijkant van de boerderij, in de lengterichting van de kavel. Hij 
dankt zijn kenmerkende vorm aan het hooihuis (de ‘tas’) in het midden, met 
vier stijlen op de hoeken die het piramidevormige dak dragen. Om de tas 
heen liggen de stallen en de deel (= de ruimte waar de wagens ingereden 
konden worden en het vee werd binnengevoerd). Het woonhuis is vaak als 
een apart volume tegen de stolp aangeschoven. Op de plaats waar de deel-
deur (grote schuurdeur) is aangebracht is het schuine dak iets verhoogt. In de 
gemetselde buitenwanden van de stolp zitten ter plaatse van de deel en de 
stallen kleine(re) vensters. Het woonhuis heeft vaak een topgevel, opgetrok-
ken in baksteen al dan niet in combinatie met hout, die representatief en rijk 
bewerkt is. Ook de ingangspartij en de vensters van het woonhuis zijn vaak 
fraai bewerkt.  
 
Ook komen wel onafgebouwde stolpen voor, waarbij één of meer van de 
functies niet in het gebouw is ondergebracht en het vierkant niet is afgemaakt. 
Een andere variant is de dubbele stop, waarbij twee vierkanten tegen elkaar 
aan zijn geschoven en een daklijn ontstaat. 
 

object 2 

stolpboerderijen 
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De zogenaamde langhuisstolp heeft een uitgebouwde woning aan de voorzij-
de van de stolp. Hierbij is de oorspronkelijke stolp geheel in gebruik voor de 
(agrarische) bedrijfsvoering. De woning is voorzien van een vierkante of 
rechthoekige plattegrond die aanzienlijk kleiner is dan die van de stolp zelf en 
is geplaatst tegen een hoek van de stolp. De dakvorm is hierbij meestal als 
zadeldak vorm gegeven. Hierdoor ontstaat een noklijn vanaf één van de origi-
nele hoekkepers tot aan de punt van het voordakvlak of topgevel van de wo-
ning. 
 
Een stolp met staartstuk is een stolp met uitgebouwde stal. Hierbij is de stal 
verlengd, waardoor aan de achterzijde van de stolp een zelfde soort vorm 
ontstaat als bij een langhuisstolp aan de voorzijde. Het staartstuk is echter 
meestal veel kleiner uitgevoerd dan een woonhuis, waardoor het dak lager is 
en de uitgebouwde oppervlakte kleiner.  
 
Het enorme piramidedak van de stolp is bedekt met dakpannen en/of riet. 
Veelvoorkomend is de combinatie van dakpannen en riet, waarbij aan de 
voorzijde een zogenaamde dakspiegel uit het riet is gesneden. In de rieten 
kap is dan aan de voorzijde een symmetrisch patroon uitgesneden, waaron-
der een bedekking van dakpannen ligt. Op deze wijze krijgt het stolpdak de 
allure van een trap- of klokgevel.  
 
Dakkapellen komen bij stolpen van origine alleen aan de voorzijde voor, bo-
ven het woonhuis. Hierdoor ontstaat behalve een fraaie decoratie ook nog 
een extra kamer onder het dak. Een dakkapel staat altijd onder in het dakvlak, 
in de as van de stolp en in het geval van een rieten kap in een dakspiegel. De 
oorspronkelijke dakkapellen hebben een zadeldak of een platte afdekking, 
aangekapte dakkapellen zoals de ‘gooise’ variant met een rieten bedekking 
aan zij- en bovenkant horen niet op de stolp thuis. De grotere stolpen, de 
zogenaamde herenboerderijen, zijn ook wel voorzien van een dakkapel met 
stadse gevel, zoals een trap- of klokgevel.  
 
Hoog in het dakvlak staat bij de meeste stolpen een gemetselde schoorsteen 
waarvan de onderste helft vierkant is en de bovenste rond. Deze schoorsteen 
reikt ongeveer tot de nokhoogte van het dak. De hoge plaatsing in het dakvlak 
is een gevolg van de plaatsing van de haard (of het fornuis) aan de achterzij-
de van de woning, tegen de hooiopslag. 
 
De onderbouw is aan de woonhuiszijde voorzien van hoge en smalle venster-
openingen met daardoor een verticale geleding. De raamindeling varieert van 
een T-raam tot een raam met 6, 9 of meer ruiten. De voordeur is meestal 
voorzien van een bovenlicht, welke bij de herenboerderijen veelal is voorzien 
van een fraai gedetailleerde versiering met een verwijzing naar de oorspron-
kelijke agrarische functie. De dars wordt aan de achterzijde van de stolp ont-
sloten door middel van een dubbele openslaande deur, meestal met een 
afgeronde bovenzijde. De stal en de dars zijn aan de lange zijde voorzien van 
kleine, veelal halfronde vensters. Hierdoor heeft de stolp in feite één open en 
drie gesloten zijden. 
 

 Klassieke vensterindelingen van stolpboerderijen. 
(Bron: Boerderijenstichting Noord-Holland) 

Plattegrond langhuisstolp. 
(Bron: Boerderijenstichting Noord-
Holland) 

Plattegrond normaalstolp. 
(Bron: Boerderijenstichting Noord-
Holland) 
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Waardebepaling, ontwikkeling en beleid 
Stolpboerderijen behoren tot de cultuurhistorisch waardevolle streekeigen 
bebouwing. Stolpboerderijen zijn typisch voor Noord-Holland en komen buiten 
deze provincie nergens anders voor, uitgezonderd in enkele streken in Noord-
Duitsland en Denemarken. De karakteristieke vorm van de stolpboerderij 
maakt dat dit type bebouwing zeer herkenbaar is en is daarmee een belang-
rijke verwijzing naar het agrarische verleden van de streek.  
 
Omdat veel stolpboerderijen hun oorspronkelijke functie hebben verloren 
komen bouwaanvragen voor aanpassing van deze gebouwen veel voor. Om-
vorming tot woonhuis is gebruikelijk. Hierbij gaan vaak waardevolle elementen 
van de boerderij verloren en wordt het karakter (sterk) aangetast.  
   
Inzet van het beleid is het behoud van de structuur en de hoofdkarakteristie-
ken van het gebouw. Onder de hoofdkarakteristieken wordt in ieder geval 
verstaan de hoofdvorm, het representatieve verschil tussen het woonhuisge-
deelte en de stallen/tas en die elementen die verwijzen naar de agrarische 
geschiedenis van het bouwwerk, zoals de deeldeur en stal/deelvensters. Het 
handhaven van de karakteristieke open en gesloten gevels van de stolpen 
(die worden vaak bedreigd bij b.v. splitsing) is van belang. Ook de inrichting 
van het erf en het behoud van de solitaire positie van de stolp is belangrijk.  
 
Welstandsregime 
Bijzondere welstandsobjecten 

 
De in de gemeente aanwezige stolpboerderijen zijn in het algemeen van hoge 
kwaliteit. De nadruk van het welstandsbeleid ligt daarom op het behouden van 
de herkenbaarheid van de karakteristieke stolpvorm en de verwijzing ervan 
naar de oorspronkelijke agrarische functie, zonder dat ontwikkelingen die 
horen bij een functieverandering in de weg worden gestaan.  
 

Welstandscriteria 
 

Algemeen:  Behoud van herkenbaarheid en beeldbepalendheid voor landelijk gebied. 

 Behoud van visuele verwijzing naar het agrarische verleden van de streek. 

 
Ligging in de omgeving:  Het open landelijke karakter draagt sterk bij aan de beeldbepalendheid van 

de stolpboerderij. Bij het ontwerp van nieuwe bebouwing in de omgeving 
dient dit gegeven meegenomen te worden. 

 De vrije ligging moet behouden blijven. 

 De rooilijnen van bebouwing liggen enkele meters van de weg en onderling 
niet op één lijn, verspringende rooilijnen bevorderen het open ruimtelijke ka-
rakter. 

 De voorgevel staat haaks op de kavelrichting en is op de ontsluitende weg 
georiënteerd. 

 Bijgebouwen op het erf worden op ruime afstand achter de stolpboerderij 
geplaatst. Het open karakter wordt daardoor gerespecteerd. 

 

object 2 

stolpboerderijen 
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Massa en vorm van het gebouw:  De hoofdvorm van de stolpboerderij moet als beeldbepalend element in het 
landschap bewaard worden. De eenvoudige vierkante vorm van één ver-
dieping met een gesloten piramidekap is het uitgangspunt. 

 De hellingshoek van de piramidekap bedraagt minimaal 45°. 

 Het silhouet van de piramidekap wordt hoogstens aan de voorzijde onder-
broken door een dakkapel. Onderbrekingen aan andere zijdes zijn niet toe-
gestaan. 

 Behalve het hoofdobject (de stolpboerderij) moet ook de ensemblewaarde 
van het complex de aandacht krijgen; de andere (oorspronkelijke) bouw-
werken, het erf, maar ook de omgeving van de boerderij. 

 Grote, onvermijdelijke ingrepen aan de onderbouw dienen zo veel mogelijk 
op één punt te worden geconcentreerd.  

 
Detaillering van het gebouw:  Gootlijsten, rollagen en andere gevelelementen zijn eenvoudig maar zorg-

vuldig gedetailleerd en zijn wat betreft maatvoering, architectuur en kleur 
goed afgestemd op het gebouw. 

 Dakspiegels bij rieten kappen worden behouden. 

 Lijnvormige elementen worden niet onderbroken. 

 Uitdrukkingen van de functie in de gevel dienen te worden gerespecteerd. 
De verhouding open/gesloten is daarbij een aandachtspunt. 

 Grote gevelvlakken hebben een duidelijke textuur, zoals baksteen of een 
houten beschotting.  

 Toegestane materialen voor gevels zijn rode baksteen, houten beschottin-
gen en houten kozijnen. Toepassingen van kunststof of aluminium zijn niet 
toegestaan. 

 Toegestane materialen voor dakvlakken zijn keramische dakpannen en 
rietbedekkingen. Toepassingen van materialen zoals geglazuurde dakpan-
nen, kunststof dakpannen/platen, staalplaatmateriaal, golfplaat, leien of zink 
zijn niet toegestaan. 

 Het kleurgebruik dient te worden beperkt tot aardkleuren, met een duidelijke 
verwijzing naar de agrarische functie.  

 Geen toepassing van sterk contrasterende kleuren. Grote vlakken bestaan 
uit donkere groentinten, grijswaarden en andere landschappelijk (histori-
sche) kleuren. 

 
Aanvullende criteria voor kleine bouwwerken: 
Hiervoor volstaan de toetscriteria voor kleine bouwwerken zoals opgenomen 
in hoofdstuk C3 plus de volgende aanvullende criteria. 
  Bijgebouwen liggen achter de hoofdbebouwing. 

 Dakkapellen alleen toevoegen aan de voorzijde, in de symmetrie van de 
gevel en van kleinschalige schaal. Indien een dakvlak met riet bedekt is dan 
mag een dakkapel alleen worden toegevoegd indien er sprake is van een 
dakspiegel waar de dakkapel wat betreft maatvoering in past. 

 Indien bij functieverandering meer lichttoetreding wenselijk is worden ven-
sters opgenomen in bestaande elementen zoals de openslaande darsdeu-
ren.  

 Bij kozijnvernieuwing wordt de raamindeling uitgevoerd als T-raam, of met 
6, 9 of meer ruiten (zoals algemeen werd toegepast bij ten tijde van de op-
richting van de boerderij).  

 Zichtbare rolluiken zijn niet toegestaan. 

 Zonnecollectoren mogen wat betreft afmetingen en plaatsing het karakter 
van de stolp niet aantasten.  
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2.3. AGRARISCHE BEDRIJFSBEBOUWING 
 
Objectomschrijving  
In de landbouw heeft zich een technisch-economische ontwikkeling voorge-
daan, die tot uitdrukking komt in de term agro-business. Het betreft de me-
chanisering, automatisering en intensivering van de steeds minder grondge-
bonden productie in het landelijk gebied. Voor de verschillende bedrijfstypen 
zijn min of meer algemene productiecriteria gaan gelden die in de bedrijfsmid-
delen (gebouwen en machines) en inrichting van de gronden zichtbaar wor-
den. Door een toenemende schaalvergroting van productie en bedrijven 
neemt de schaal van de gebouwen navenant toe. Dit levert verschillen tussen 
oud en nieuw. Het economisch produceren heeft tot gevolg dat standaard 
bedrijfsgebouwen opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen het beeld gaan 
bepalen. Het gaat hier om productiemiddelen van bouwkundige aard die wor-
den gerealiseerd om een doel te bereiken en die geschikt moeten zijn voor 
een functie. Deze productiemiddelen bezitten een volume en nemen ruimte in, 
maar vormen eveneens ruimte(n). Deze volumes en ruimten hebben onder-
ling verhoudingen die de schaal van het geheel bepalen. Deze schaal wordt 
verder gerealiseerd door vormgeving en detaillering.  
 
Bij het situeren van agrarische bebouwing zijn aspecten als kavelafmeting en 
bedrijfsvoering bepalend. De invoeging van het nieuwe volume in het land-
schap moet echter ook een vanzelfsprekende plaats verkrijgen in het land-
schap. Van belang daarbij is onder welke hoeken het complex kan worden 
waargenomen. Bestaande oriëntatiemogelijkheden en zichtassen dienen (zo 
veel mogelijk) gerespecteerd te worden. Hierdoor wordt de bebouwing geen 
incident in het landschap maar kan deze iets toevoegen aan de aanwezige 
ruimtelijke structuur en zich voegen naar een aanwezig ruimtelijk patroon.  
 
Bij de benadering van een boerderij doen silhouet, volume en vorm zich in 
deze vorm voor. Van enige afstand zijn de details van de gebouwen minder 
belangrijk. Wel kan bijvoorbeeld de weerkaatsing van het zonlicht op een (te) 
licht dak het dak laten detoneren. Bepalend voor de totaalindruk zijn dan de 
proporties en de rangschikking van de gebouwen onderling en de geleding die 
daardoor ontstaat. Juist gesitueerde beplanting kan deze totaalindruk verster-
ken. Vooral bij verspreid en geïsoleerd staande complexen is het belangrijk 
het gevoel met een afgeronde, beschutting biedende nederzetting te maken te 
hebben. Dit kan verloren gaan bij te grote volume- en vormverschillen. 
 
Welstandsregime  
Reguliere welstandsobjecten 
 
Uitgangspunt bij welstandstoetsing ten aanzien van agrarische bedrijfsge-
bouwen is dat de expressie van het bouwwerk (constructie, materiaal, kleur-
stelling en detaillering) en de verwantschap ervan met de situatie en omge-
ving als vanzelfsprekend wordt ervaren. Daarnaast wordt als algemene richt-
lijn gehanteerd dat agrarische bebouwing over het algemeen als een onder-
geschikte toevoeging aan het landschap wordt beschouwd. 

object 3 

agrarische  

bedrijfsbebouwing 
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Welstandscriteria 
 
Algemeen:  Uitgangspunt (van het bestemmingsplan) is het zo open mogelijk houden 

van het landschap en clustering van agrarische bedrijven. 

 
Ligging in de omgeving:  Handhaven van de doorzichten langs de hoofdsloten of hoofdvaarten.  

 De bebouwing op het bedrijfsperceel dient compact te blijven om te grote 
uitwaaiering te voorkomen.  

 
Ontsluiting en oriëntatie:  Situering van de bedrijfsgebouwen achter het woongedeelte en de bijge-

bouwen, zodat er sprake is van een woon- en een bedrijfszone. 

 De lengte van de bedrijfsgebouwen staat haaks op de richting van de weg. 

 Aanbouw van bedrijfsgebouwen aan de woonbebouwing is niet toegestaan. 

 
Massa en vorm van het gebouw:  Agrarische bedrijfsgebouwen, behalve silo’s, bestaan uit een onderbouw op 

een herkenbare en in verhouding uitgevoerde gemetselde plint, die wordt 
afgedekt met een zadeldak of schilddak zonder wolfseinden. 

 
Detaillering van het gebouw:  Baksteen, hout, metaal- of eternietgolfplaat. 

 Beton of kunststof is niet toegestaan. 

 Kleur van de gevels: aardtinten. 

 Signaalkleuren, wit, zwart of lichtgrijs is niet toegestaan. Lichtgrijs voor 
daken is mogelijk.  

 Agrarische bedrijfsbebouwing is uitgevoerd met windveren en bakgoten. 

 Toevoegingen t.b.v. de bedrijfsvoering zoals ventilatieopbouwen dienen 
geïntegreerd en/of in stijl met het hoofdgebouw vorm te worden gegeven. 
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2.4. DAKOPBOUWEN 
 
Objectomschrijving  
De woonruimtebehoefte is in de laatste decennia steeds groter geworden. Dit 
betekent niet alleen dat er tegenwoordig grotere woningen worden gebouwd, 
maar ook dat de behoefte om bestaande woningen uit te breiden groter wordt. 
Bepaalde typen woningen lenen zich echter minder goed voor de meest voor 
de hand liggende en weinig ingrijpende kleine bouwwerken, zoals een dakka-
pel. Een dakkapel is immers niet geschikt voor ieder type woning. Voor derge-
lijke woningen is het creëren van extra ruimte binnen het bestaande grondop-
pervlak slechts mogelijk door het bouwen van een dakopbouw. Om aan de 
ruimtebehoefte van bewoners van dergelijke woningen tegemoet te komen 
worden in deze paragraaf uitgangspunten en welstandscriteria gegeven voor 
het bouwen van een dakopbouw. 
 
Aan het begrip dakopbouw kan op meerdere manieren invulling worden gege-
ven. Voor de welstandstoetsing is het van belang dat er een duidelijke afba-
kening is van het begrip dakopbouw, om misverstanden te voorkomen. Voor 
welstandstoetsing wordt onder het plaatsen van een dakopbouw daarom 
verstaan: 
 

Het aanbrengen van een verdieping op een pand, waarbij een niet 
eerder bestaande ruimte wordt gecreëerd of een reeds bestaande 
ruimte wordt vergroot. Dit resulteert in het ingrijpend wijzigen van de 
vorm en het profiel van het dak, de bestaande goothoogte en/of nok-
hoogte worden hierbij meestal verhoogd. In bepaalde gevallen wordt 
ook de gevel opgetrokken. 

 
Het verschil met dakkapellen zit voornamelijk in het feit dat dakkapellen geen 
grote gevolgen hebben voor de hoofdvorm en het profiel van het gebouw. Een 
dakopbouw is veel groter van schaal en heeft veel meer invloed op het profiel, 
beeld en aanzicht van de bebouwing.    
 
Een dakopbouw is niet zomaar voor iedere dakvorm geschikt. Zeker waar het 
meer complexe dakvormen betreft zal een dakopbouw een grote afbreuk 
doen aan het silhouet van het bouwblok. De vorm van de dakopbouw in rela-
tie tot de vorm van het dak en de vorm van het gebouw is daarom zeer be-
langrijk. In feite kan gesteld worden dat een dakopbouw alleen geschikt is 
voor eenvoudige kapvormen. Dit betekent dat een dakopbouw alleen mogelijk 
is op een plat dak of op een zadelkap. Om het silhouet zo weinig mogelijk 
aan te tasten is het van belang een ruimte tussen de beëindiging van de dak-
opbouw en de beëindiging van het dakvlak te bewaren, zeker bij hoekwonin-
gen waar het pand grenst aan de openbare ruimte. 
 
Een ander belangrijk element voor de toepasbaarheid van dakopbouwen is de 
waarneembaarheid vanaf de openbare ruimte, de mate van openbaarheid en 
de kwaliteit van de directe omgeving. Omdat het bouwen van een dakopbouw 
een erg ingrijpende verandering is van het bouwwerk is dit in beginsel alleen 
aan de achterzijde toegestaan. Hierdoor blijft het aanzicht van het gebouw 
vanaf de openbare weg zo veel mogelijk onaangetast. 

object 4 

dakopbouwen 
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Net als dakkapellen zijn dakopbouwen in eerste instantie bedoeld om extra 
ruimte te creëren bij een woning of bedrijf. Daartoe wordt op panden met een 
plat dak doorgaans een nieuwe verdieping gebouwd. Deze verdieping kan op 
verschillende wijzen worden uitgevoerd, namelijk als nieuwe kap, maar bij 
voorkeur als normale verdieping met plat dak. Daarbij moet worden opge-
merkt dat een verdieping met plat dak liefst teruggelegen moet worden gesi-
tueerd in verband met de invloed van de opbouw op het gevelbeeld.  
 
Dakopbouwen op een bestaande kap hebben meerdere verschijningsvormen. 
Deze komen het meest voor op daken met een hellingshoek kleiner dan 30°, 
omdat daarbij onder de nok van origine geen verdieping aanwezig is, maar 
wel net genoeg hoogte om er een te maken. Een dakopbouw creëert dan 
voldoende ruimte voor een nieuwe verdieping. Dergelijke dakopbouwen kun-
nen worden vormgegeven door een nokverschuiving, waarbij het voordakvlak 
wordt verlengd en de nok dus hoger en verder naar achter komt te liggen. Een 
andere manier is een zadeldak haaks op de nok plaatsen, waarbij de voorge-
vel wordt opgetrokken en er een topgevel ontstaat. In het verleden zijn er ook 
wel dakopbouwen toegestaan waarbij de nok in het geheel is opgetild. Dit 
resulteert in een opbouw die zowel aan de voor- als aan de achterzijde zicht-
baar is. 
 
Kappen met een hellingshoek die groter is dan 30° hebben meestal al vol-
doende ruimte onder de kap en lenen zich door de aanwezige hoogte minder 
goed voor een dakopbouw. Een dakkapel biedt daar doorgaans voldoende 
extra ruimte. Een uitzondering hierop vormen woningen van één bouwlaag 
met kap in de oude centrumbuurten, waarbij het optrekken van de gevels en 
het aanbrengen van een plat dak reeds veelvuldig is toegepast om extra ruim-
te te creëren.  
 
Woningen met een vliering hebben door de basisvorm een zeer beperkte 
hoogte van de vliering. Een dakopbouw kan hier uitsluitend voldoende ruimte 
creëren door het dakvlak in zijn geheel meer als een meter op te tillen. Derge-
lijke ontwikkelingen zijn zo ingrijpend voor het straatbeeld dat deze niet kun-
nen worden toegestaan. Woninguitbreiding kan bij dergelijke woningen dan 
ook alleen plaats vinden door het bouwen van aan- of uitbouwen. 
 
Voor het visuele aspect is ook de samenhang van de bebouwing van belang. 
Indien een samenhangend bouwblok uit meerdere panden bestaat, zoals bij 
rijwoningen het geval is, kan een individuele dakopbouw een sterke aantas-
ting van de samenhang in het bouwblok betekenen. In dergelijke gevallen is 
het van belang dat het dak over het gehele bouwblok (collectief) wordt opge-
bouwd, in plaats van individueel. Een dergelijke uniformiteit per bebouwings-
blok geeft een rustig beeld, waardoor de negatieve visuele invloed van de 
dakopbouw wordt geminimaliseerd. Individuele dakopbouwen in een samen-
hangend bouwblok zijn slechts toelaatbaar indien deze zijn gesitueerd op een 
hoekpand, waarbij de hoeksituatie geaccentueerd kan worden door de dak-
opbouw. Dergelijke panden moeten daarbij wél tweezijdig worden begrensd 
door een brede openbare weg, zodat de opbouw ook daadwerkelijk een krui-
sing van twee wegen accentueert.  
 
Bij vrijstaande bebouwing is een individueel vormgegeven dakopbouw minder 
storend omdat er geen sprake is van een samenhangend straatbeeld. Ook bij 
geschakelde maar individueel vormgegeven panden is er geen eenheid in het 
bouwblok als geheel. Individuele dakopbouwen zijn ook hier minder storend. 
In deze gevallen is het belangrijk dat de er een grote samenhang is tussen de 
dakopbouw en de woning als één geheel. 
 

Op plat dak 

Op kap met flauwe hellingshoek 

Op kap met steile hellingshoek 

Individuele panden 

Op vlieringwoning 

Samenhangend bouwblok 
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Waardebepaling, ontwikkeling en beleid 
Het plaatsen van een dakopbouw is een ingrijpende verandering aan een 
bouwwerk die het straatbeeld makkelijk kan aantasten. Daarom zijn dakop-
bouwen in sterk openbare gebieden minder wenselijk dan in meer besloten 
woongebieden. Met name voor gebieden die een hoge cultuurhistorische, 
architectonische of stedenbouwkundige kwaliteit of samenhang vertonen is 
het belangrijk zorgvuldig om te gaan met dakopbouwen. Zo is een dakopbouw 
in een grootschalige naoorlogse woonwijk minder bezwaarlijk dan langs één 
van de radialen of in het centrum. In beginsel geldt voor heel Den Helder dat 
dakopbouwen niet zijn toegestaan, tenzij aan alle onderstaande criteria wordt 
voldaan. Zorgvuldige aandacht van de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit is 
in elk geval altijd noodzakelijk.  
 
In de gevallen waar in het verleden reeds vergunning is verleend voor een 
individuele dakopbouw in een samenhangend bouwblok kan eveneens me-
dewerking worden verleend aan dakopbouwen, mits die in dezelfde vorm, 
grootte en stijl worden gerealiseerd als het eerder goedgekeurde exemplaar. 
Hierdoor kan de reeds verstoorde samenhang op termijn worden hersteld. 
 
Welstandsregime 
Reguliere welstandsobjecten 
 
Welstandscriteria 
Indien er geen sprake is van een reeds eerder goedgekeurde en gerealiseer-
de dakopbouw op een samenhangend bouwblok of indien er sprake is van 
een aanvraag omgevingsvergunning voor een individueel pand, moet bij de 
beoordeling van een aanvraag omgevingsvergunning voor een dakopbouw in 
ieder geval worden getoetst op de onderstaande onderdelen. Er is hierbij 
onderscheid gemaakt tussen dakopbouwen in het algemeen, op een plat dak, 
op een kap door nokverhoging en op een kap door geveldoortrekking. 
 
Algemene criteria:  Een dakopbouw mag nooit uit meer dan één verdieping bestaan. 

 Een dakopbouw is toegestaan op het hoofdgebouw. 

 Bij een dakopbouw door middel van een kap op een aan-, uitbouw of aan-
gebouwd bijgebouw is mogelijk, mits deze past in het architectuurbeeld van 
het hoofdgebouw. Er worden hoge eisen gesteld aan de vormgeving. 

 Een dakopbouw is alleen toegestaan op plat dak of op een zadelkap waar-
van de hellingshoek gelijk is aan of kleiner is dan 30°. 

 Een dakopbouw is alleen toegestaan op een bouwwerk van minimaal twee 
bouwlagen, tenzij in onderstaande criteria nadrukkelijk anders is aangege-
ven. Dakopbouwen op bungalows of patiowoningen van één bouwlaag zijn 
nooit toegestaan. 

 Er dient verticaal gemeten minimaal 1.00 m. vrije ruimte te zijn tussen ra-
men en de verdiepingsvloer. 

 Op een reeds bestaande dakopbouw is geen nieuwe dakopbouw toege-
staan. Een dakopbouw met plat dak mag bijvoorbeeld dus nooit verder wor-
den uitgebreid met een kap. 

 Een dakopbouw kan afwijken van de betreffende welstandscriteria indien er 
sprake is van een eerder aangewezen trendsetter binnen het samenhan-
gende bouwblok. Hierbij dient de nieuwe dakopbouw identiek te worden uit-
gevoerd, waarbij er wordt aangesloten op de ritmiek binnen het betreffende 
bouwblok.  

object 4 

dakopbouwen 
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Dakopbouw op een plat dak 
 
Toepassing:  Op samenhangende rijwoningen, mits geen afwijkende dakopbouw reeds in 

de rij gebouwd is. 

 Op individueel vormgegeven (tussen)woningen. 

 Op hoekwoningen, mits geen onderdeel van een twee-onder-één-kap wo-
ning.  

 
Plaatsing:  De dakopbouw dient teruggelegen te worden gepositioneerd ten opzichte 

van de voorgevel. Indien de dakopbouw wordt gepositioneerd gelijk aan het 
voorgevelvlak, dient er bijzondere aandacht te worden besteed aan de 
vormgeving, detaillering en materialisatie van de overgang tussen bestaan-
de gevel en dakopbouw. 

 Bij een dakopbouw middels een kap dient de kap achter de (opgetrokken) 
voorgevel gesitueerd te worden. 

 
Hoogte:  De hoogte van de ruimte die door de dakopbouw ontstaat mag op het 

hoogste punt niet meer dan 2.60 m. bedragen. 

 De totale bouwhoogte van het pand mag maximaal met 3.00 m. worden 
verhoogd. 

 Het hoogteverschil van de dakopbouw met belendende panden mag bij plat 
dak niet meer dan 3.00 m. en bij een kap niet meer dan 3.50 m. bedragen. 

 
Kaprichting:  Op samenhangende rijwoningen dient de noklijn evenwijdig aan de voorge-

vel te liggen. 

 Op individueel vormgegeven (tussen)woningen met plat dak kan de noklijn 
van de dakopbouw zowel evenwijdig aan de voorgevel als haaks daarop 
liggen. De kapvorm en nokrichting van de belendende bebouwing zijn daar-
bij richtinggevend. 

 
Vormgeving:  Oorspronkelijke goten en daklijsten dienen bij positionering van dakopbouw 

gelijk aan het bestaande gevelvlak te worden behouden.  

 Materiaal en kleur afwijkend van het hoofdgebouw, sterk contrasterende 
kleuren zijn niet toegestaan. 

 Voor dakopbouwen met kap gepositioneerd gelijk aan het voorgevelvlak 
dient hetzelfde materiaal- en kleurgebruik te worden toegepast. Indien dit 
niet mogelijk en/of gewenst is, dient de gevel van de dakopbouw te worden 
uitgevoerd in een verticale houten beschotting, welke begint ter hoogte van 
de oorspronkelijke daklijst en aansluit op de nieuwe daklijst. 

 In het kleurgebruik voor eventuele beschottingen dient per straat overeen-
stemming gevonden te worden wat betreft tinten; sterke contrasten zijn niet 
toegestaan. 

 Materialisering van de nieuwe kap van een dakopbouw dient te worden 
uitgevoerd middels keramische dakpannen. 

 Kleurgebruik voor kozijnen dient afgestemd te worden op het oorspronkelij-
ke hoofdgebouw. 

 Raamindeling moet worden afgestemd op de architectuur en gevelgeleding 
van de woning. 

 Indien het resterende oorspronkelijke dakvlak wordt gebruikt als terras, 
dient de afzetting ten opzichte van de gevel minimaal 0.20 m. teruggelegen 
te worden gesitueerd. 

 
Dakopbouw terugliggend gesitueerd met 
afwijkende materialisering. 

 
Bij dakopbouw die gelijk loopt met voorgevel 
dient bijzonder aandacht gegeven te worden 
aan materialisering van de overgang.  
 

 
Dakopbouw door opbouw met kap. Eenheid 
van pand blijft gehandhaafd. 
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Dakopbouw op een zadelkap 
 
1. Dakopbouw door geveldoortrekking 
 
Toepassing:  Op individueel vormgegeven (tussen)woningen. 

 Op kleinschalige samenhangende rijwoningen van één bouwlaag met za-
delkap.  

 Op hoekwoningen, mits de stedenbouwkundige situatie hoekaccentuering 
toestaat. 

 
Plaatsing:  Geveldoortrekking is alleen aan de achterzijde toegestaan, tenzij deze 

bedoeld is om een hoek of een bepaald segment van bouwblok te accentu-
eren.  

 Indien bij samenhangende rijwoningen van één bouwlaag de belendende 
bebouwing reeds is voorzien van een geveldoortrekking aan voor- en ach-
terzijde is herhaling daarvan toegestaan. 

 
Hoogte:  Bij geveldoortrekking dient het hoogste punt van de dakopbouw op mini-

maal 0.20 m. onder de oorspronkelijke nokhoogte aan te sluiten. 

 
Kaprichting:  Bij een nieuwe kap staat deze altijd haaks op de bestaande kaprichting. 

object 4 

dakopbouwen 
 

 
Goede hoekaccentuering door geveldoortrekking met 
kap haaks op bestaande kaprichting. 

 
Geveldoortrekking aan beide zijden op rijwoning van 
één bouwlaag alleen op hoekwoning of als in dezelfde 
bouwblok al meerdere van dergelijke dakopbouwen 
zijn gerealiseerd.   
 

  
Geveldoortrekking alleen aan achterzijde met kap 
haaks op bestaande kaprichting. 
 

 

 
 
Geveldoortrekking op rijwoning van één bouwlaag 
alleen aan de achterzijde. 
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Kapvorm:  De nieuwe kap wordt altijd vormgegeven als zadelkap, tenzij het geveldoor-
trekking van een rijwoning van één bouwlaag betreft. Dan is een platte af-
dekking waarvan het hoogste punt op minimaal 0.20 m. aansluit onder de 
bestaande nok eveneens toegestaan. 

 Bij hoekaccentuering dient de oorspronkelijke kap tussen de zijgevel en de 
nieuwe nok te worden verwijderd, zodat de kaprichting 90° draait ter beëin-
diging van het bouwblok. 

 
Vormgeving:  De hoekkepers van het nieuwe dakvlak moeten aansluiten op de wo-

ningscheidende wanden en/of gevels. 

 Oorspronkelijke goten en daklijsten moeten van de ontstane topgevel wor-
den verwijderd. 

 Topgevels dienen te worden uitgevoerd in het zelfde materiaal als de oor-
spronkelijke gevel. Indien dit niet mogelijk is dient de topgevel te worden 
uitgevoerd in een verticale houten beschotting, welke begint ter hoogte van 
de onderzijde van de oorspronkelijke daklijst en aansluit op de nieuwe dak-
lijst. 

 De nieuwe daklijsten hebben een maximale hoogte van 0.25 m. 

 Materialisering van het dakvlak dient te worden uitgevoerd in overeen-
stemming met het oorspronkelijke dakvlak. 

 Kleurgebruik voor het dakvlak, kozijnen en daklijsten dient in overeenstem-
ming te zijn met het oorspronkelijke hoofdgebouw.  

 In het kleurgebruik voor eventuele beschottingen dient per straat overeen-
stemming gevonden te worden wat betreft tinten, sterke contrasten zijn niet 
toegestaan. 

 
 
2. Dakopbouw door nokverhoging 
 
Toepassing:  Op samenhangende rijwoningen met zadelkap evenwijdig aan de voorge-

vel. 

 
Plaatsing:  Een nokverhoging is mogelijk door het voordakvlak maximaal 1.00 meter te 

verlengen naar de achterzijde, waardoor een verschuiving naar achter en 
verhoging van de nok plaatsvindt. In sommige buurten is uitzondering mo-
gelijk, door de nok in zijn geheel te verhogen met aan weerszijden een ko-
zijnvlak. Dit is uitsluitend mogelijk bij buurten waar deze trend met dergelijke 
nokverhogingen reeds is ingezet. Aansluiting op bestaande nokverhoging is 
essentieel. 

 Geheel of gedeeltelijk optillen van het dakvlak is niet toegestaan, tenzij dit 
reeds eerder is toegestaan en uitgevoerd op andere woningen in hetzelfde 
bouwblok. 

 Bij een naastgelegen nokverhoging moeten de onderzijde en de nok van de 
nieuwe nokverhoging daarop aansluiten. 

 Een dakopbouw door nokverhoging wordt horizontaal gemeten op minimaal 
1.00 m. vanaf de achtergevel beëindigd. 

 Een nokverhoging bij hoekwoningen wordt horizontaal gemeten op mini-
maal 1.00 m. vanaf de zijgevels beëindigd of er wordt bijzondere aandacht 
gegeven aan de materialisering van de overgang van nokverhoging en zij-
gevel. 

 

 
Dakopbouw door doortrekken van achterge-
vel. 
 

 
Doortrekken van gevel met nieuwe kap 
dwars op bestaande kaprichting. 
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Hoogte:  De nok mag door de dakopbouw verticaal gemeten met maximaal 0.80 m. 
worden verhoogd. 

 De hoogte van de buitenwanden van de dakopbouw moet minimaal 0.90 m. 
en mag maximaal 1.20 m. bedragen. 

 
Vormgeving:  De hellingshoek van het nieuwe dakvlak moet gelijk zijn aan de hellings-

hoek van het bestaande dakvlak. 

 Materialisering van het dakvlak dient uitgevoerd te worden in overeen-
stemming met de oorspronkelijke dakbedekking van het hoofdgebouw. 

 Indien gemetselde schoorstenen in het dakvlak staan moeten deze worden 
gerespecteerd. 

 Kleurgebruik voor het dakvlak en de kozijnen dient in overeenstemming te 
zijn met het oorspronkelijke dakvlak. 

 Kleurgebruik voor de buitenwanden van de dakopbouw dient afgestemd te 
worden op het oorspronkelijke hoofdgebouw en in donkere tinten te worden 
uitgevoerd.  

 

object 4 

dakopbouwen 
 

 
Dakopbouw door doortrekken van voordak-
vlak, waardoor de nok wordt verhoogd en 
naar achter verschuift. 
 

 
Op hoekgevels 1.00 meter vanaf de zijgevel 
situeren of bijzondere aandacht geven aan 
overgang. 
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2.5. BALKONS EN LOGGIA’S 
 
Objectomschrijving  
Vaak is niet duidelijk of het om een balkon of een andere soort uitbouw gaat. 
Belangrijkste kenmerk van een balkon is dat het een open uitbouw aan een 
gevel is. Een geheel gesloten uitbouw wordt een erker genoemd (vroeger 
werd ook in deze situatie gesproken over een balkon). De ruimte onder een 
balkon is altijd open. Als de ruimte onder dit deel gesloten is en de rooilijn 
doorloopt tot einde balkon, dan wordt van een (dak)terras gesproken.  
 
In deze uitwerking gaat het uitsluitend om open uitkragingen aan de gevel 
waarvan de balkonvloer vanuit de woning toegankelijk is. Vaak is een balkon 
voorzien van een balustrade of hekwerk.  
 
Een loggia is een inpandige balkon binnen een gevelvlak. Het verschil met 
een balkon is dat een loggia in het gevelvlak aan drie zijde gesloten is en 
daardoor overdekt is. Ook op het dak kan sprake zijn van een loggia. Het 
‘uitzagen’ van een deel van de kap wordt ook wel een dakloggia genoemd. 
Een dakloggia is niet overdekt. 
 
Waardebepaling, ontwikkeling en beleid 
Loggia’s en balkons die oorspronkelijk niet bedoeld waren in het hoofdgebouw 
zijn in beginsel niet gewenst. Een veelheid van balkons of loggia’s op diverse 
plekken op en aan de gevel kunnen de omgeving een rommelig beeld geven.  
 
Het welstandsbeleid is in algemene zin gericht om zorg te dragen voor een 
evenwichtig gevelbeeld en een vormgeving die afgestemd is op de architec-
tuur / tijdsbeeld van het hoofdgebouw en omgeving. Aan de achterzijde van 
een gebouw zijn balkons of loggia’s minder storend voor het straatbeeld. 
 
Welstandsregime 
Reguliere welstandsobjecten 

object 5 

balkons en loggia’s 
 

 
Balkon 

 
Loggia  

Dakloggia 
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Welstandscriteria 
 
Algemeen:  Maximaal één balkon of loggia per individuele woning. 

 Geen dakloggia als er al een dakkapel op het betreffende dakvlak is ge-
plaatst, tenzij het een achterdakvlak betreft en er meer dan 2.00 meter tus-
senruimte aanwezig is. 

 Een balkon of loggia kan afwijken van de betreffende welstandscriteria 
indien er sprake is van een trendsetter in de straat bij vergelijkbaar woning-
type. Hierbij dient de nieuwe balkon of loggia identiek te worden uitgevoerd.  

 Niet aangebracht aan monumenten of als beeldbepalend aangewezen 
panden, tenzij er sprake is van het terugbrengen van een op oorspronkelijke 
wijze gesitueerde en vormgegeven balkon. 

 
Plaatsing:  Balkon of loggia aan de achtergevel. 

 Bij plaatsing van balkon of loggia afstemmen op de oorspronkelijke gevel-
compositie. 

 Aanhouden van een gelijkmatig ritme in het gehele gevelvlak indien in het 
gehele gevelvlak bij seriematige woningbouw reeds loggia’s of balkons zijn 
geplaatst. 

 Dakloggia centraal op het dakvlak geplaatst tenzij de indeling van de gevel - 
of al eerder geplaatste dakloggia's of dakkapellen in hetzelfde bouwblok of 
in een vergelijkbare situatie - aanleiding geeft tot een andere positie.  

 De plaatsing van een dakloggia dient zodanig te zijn dat er geen elementen 
van de loggia buiten het vlak van het dak uitsteken (borstwering, hekwerken 
en dergelijke). 

 
Maatvoering:  De afmeting is ondergeschikt aan het totaalbeeld van de gevel en afge-

stemd op de gevelindeling van het hoofdgebouw. 

 De hoogte van het hekwerk / de balustrade van het balkon is maximaal 1,20 
meter hoog. 

 Het hekwerk / de balustrade steekt niet uit, maar valt binnen het vlak van de 
vloer of is bevestigd aan de zijkant van de vloer. 

 

Vormgeving:  Balkon of loggia afstemmen op architectuur / tijdsbeeld van het hoofdge-
bouw en aansluiten bij de omgeving. 

 De vormgeving en het kleurgebruik bij kozijnen moet in overeenstemming 
blijven met de bestaande kozijnen en gevelelementen van het hoofdge-
bouw. 

 Het hekwerk / de balustrade is een open constructie en is lichtdoorlatend of 
bestaat uit metselwerk passend in het metselwerk van de gevel. 

 Materiaal passend bij materiaalgebruik van hoofdgebouw of bijvoorbeeld 
hoogwaardige stalen hekken, eventueel in combinatie met glas, of een ge-
metselde borstwering. Niet uitgevoerd in staalplaat, golfplaat, damwandpro-
fielen, rietmatten of vlechtschermen. 

 Kleur onopvallend en aanvaardbaar in relatie tot het hoofdgebouw en de 
omgeving, Geen felle, contrasterende kleuren maar bijvoorbeeld antraciet of 
donkergrijs. 
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2.6. RECLAME-UITINGEN 
 
Objectomschrijving  
Reclame is een publieke aanprijzing van een bedrijf, een product of een 
dienst. Reclames vragen vanuit hun doelstelling aandacht en vormen hiermee 
een belangrijk en beeldbepalend element van de openbare ruimte.  
 
In gebieden met commerciële functies zijn reclames op zijn plaats en kunnen 
ze de visuele aantrekkingskracht van de omgeving verhogen, hoewel daar 
een kritische grens aan verbonden is. Evenals bij een gebouw speelt ook bij 
een reclame de relatie met de (stedenbouwkundige) situatie waarin deze 
wordt geplaatst alsmede het karakter van die situatie een belangrijke rol. Een 
reclame is geslaagd wanneer deze een volledig geïntegreerd onderdeel van 
het totale architectonische concept uitmaakt. Blijft de zorg voor een goede 
inpassing van een reclame in zijn omgeving achterwege dan wordt de recla-
me ervaren als een verstoring van de visuele kwaliteit van de omgeving en 
kan zelfs agressief overkomen. In gebieden waar geen sprake is van com-
merciële functies zijn reclame-uitingen ongewenst.  
 
Waardebepaling, ontwikkeling en beleid 
Het plaatsen van een reclame-uiting is een ingrijpende veranderingen aan 
een bouwwerk die het straatbeeld makkelijk kan aantasten. Met name voor 
gebieden die een hoge cultuurhistorische, architectonische of stedenbouw-
kundige kwaliteit of samenhang vertonen is het belangrijk zorgvuldig om te 
gaan met reclame-uitingen.  
 
Een reclame-object is afhankelijk van omvang en constructie volgens de Wet 
algemene bepalingen omgevingsvergunning vaak vergunningsplichtig. Over 
het algemeen is dan een omgevingsvergunning bouw nodig.  
 
Voor alle overige reclame-uitingen die geen bouwwerk zijn is in de Algemene 
plaatselijke verordening Den Helder (Apv versie 2011) een verbod opgeno-
men voor het (laten) maken/voeren van handelsreclame. Daarnaast zijn bepa-
lingen opgenomen ten aanzien van het plaatsen van voorwerpen op of aan de 
weg in strijd met de publieke functie ervan.  
 
De gemeente Den Helder heeft, in navolging van de Apv, voor de diverse 
soorten reclameobjecten richtlijnen geformuleerd (2009). Deze richtlijnen zijn 
in deze uitwerking verwerkt en geconcretiseerd.  
 
Welstandsregime 
Reguliere welstandsobjecten 
 
Het plaatsen van een reclame-uiting kan een ingrijpende verandering aan een 
bouwwerk zijn die het straatbeeld makkelijk kan aantasten. Bij het beoordelen 
van vergunningaanvragen reclame-uitingen, is het zinvol onderscheid te ma-
ken tussen de verschillende gebiedstypen. Een woonwijk vraagt een andere 
benadering dan een winkelgebied, een beschermd stadsgezicht, maar ook het 
buitengebied, kan aangetast worden bij plaatsing van reclametekend die op 
een bedrijventerrein gebruikelijk zijn. In de welstandscriteria is daarom een 
onderscheid gemaakt naar verschillende gebiedstypen. 
 
Welstandscriteria 
In het algemeen geldt dat reclametekend alleen aanvaardbaar zijn indien zij 
een directe relatie hebben met de gekozen situering, de afmetingen en kleu-
ren afgestemd zijn op het karakter van de directe omgeving en zij niet groter 
zijn dn voor een goede leesbaarheid voor die situering noodzakelijk is. De 
reclametekens dienen qua afmetingen en plaatsing op de gevelopzet afge-
stemd te zijn. de hierna te noemen maten dienen in dit licht bezien te worden; 
er zullen zich situaties voordoen waarbij ook deze maximummaten de wel-
stand nog te zeer zullen verstoren. Het toepassen van losse letters en aan-

object 6 

reclame-uitingen 
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lichten van reclameteksten verdient de voorkeur boven het toepassen van 
bakken (lichtbakken sec zijn niet toegestaan, ontworpen verlichte reclame 
onder voorwaarden wel toegestaan). 
 
Bij het opstellen van nieuwe beeldkwaliteitsplannen, waarin nadere eisen aan 
reclame-uitingen worden opgenomen, zal rekening worden gehouden met de 
normen die in deze paragraaf zijn aangegeven. Aanvullingen en/of afwijkingen 
zal in het beeldkwaliteitsplan expliciet worden aangegeven. Het beeldkwali-
teitsplan kan vervolgens als bijlage behorende bij voorliggende welstandsnota 
worden vastgesteld conform artikel 12a eerste lid van de Woningwet. 
 
De welstandscriteria dienen altijd bezien te worden met inachtneming van de 
gebiedsgerichte criteria, de criteria voor specifieke bouwwerken en de alge-
mene welstandscriteria. 

 

 Reclames dienen technisch, reclametechnisch en visueel optimaal te wor-
den aangepast aan het gebouw en/of ingepast in de omgeving en mogen 
niet ontsierend zijn zowel ten opzichte van het goed waaraan de reclame is 
bevestigd als ten opzichte van de omgeving; 

 Er moet een direct verband bestaan tussen de reclame-uiting en de activi-
teiten die in het pand plaatsvinden, m.u.v. reclame-uitingen op sportvelden 
in het kader van sport-sponsering; 

 Reclame-uitingen mogen voor de omgeving niet hinderlijk zijn (voor gebrui-
kers, omwonenden en het verkeer); 

 Reclames aan gevels mogen in het algemeen niet hoger worden aange-
bracht dan de onderkant van de verdiepingsvloer van de eerste verdieping. 
In incidentele gevallen kan van deze algemene regel worden afgeweken in-
dien het gaat om panden waarin op meerdere verdiepingen bedrijfsactivitei-
ten plaatsvinden, opslag van goederen uitgesloten;  

 Het aantal, de grote en de soort van de per gebouw toelaatbare reclames 
zijn afhankelijk van de afmeting, de schaal, de structuur en de aard van het 
gebouw, alsmede van het reclameobject op zich en in zijn omgeving; 

 Uitgaande van de afmeting, de schaal, de structuur en de aard van het 
gebouw, het profiel en de breedte van de straat wordt van geval tot geval 
bepaald hoe ver een reclame-object uit het gevelvlak mag steken, met dien 
verstande, dat in het algemeen de reclameobjecten ten hoogste 70 cm (incl. 
bevestiging) buiten het gevelvlak mogen steken; 

 Uit het gevelvlak stekende reclame-objecten dienen niet hoger te worden 
aangebracht dan de scheiding van de begane grond en de eerste verdie-
ping; 

 (Licht)reclame onmiddellijk achter ramen of deuren, met uitstraling naar 
buiten, wordt als reclame-object aangemerkt; 

 Twee vlaggen/banieren worden gelijk gesteld met één reclame-object lood-
recht op de gevel. N.B. In het gebied “binnenstad” zijn geen vlag-
gen/banieren toegestaan; 

 Reclame op luifels en zonneschermen wordt toegestaan als zij bestaan uit 
losse letters (geschilderd of plakletters) op de onderflap/onderrand; 

 Reclameobjecten moeten aan goede technische en constructieve eisen 
voldoen. Zij moeten vervaardigd zijn van duurzaam materiaal en goed on-
derhouden worden; 

 Ontworpen verlichte reclame (zijnde losse letterbakken en/of transparant 
uitgespaarde letters in een dichte voorplaat), mits terughoudend in aantal, 
afmeting en uitvoering; 

 Wanneer het aan-/verlichten van reclame is toegestaan mag dit slechts in 
beperkte mate (zwakke aanlichting) en de hoeveelheid lux mag niet hinder-
lijk zijn voor de bewoners of gebruikers van het betreffende pand en de be-
lendende panden. 
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Als ontsierende reclame worden in ieder geval aangemerkt: 

 reclames die niet voldoende in harmonie zijn met de architectuur van het 
gebouw en/of met het karakter van de omgeving; 

 reclames waarvan de bevestigingsconstructie in verhouding tot de aan te 
brengen reclame en het gebouw te ver uit het gevelvlak steekt, danwel re-
clames die niet loodrecht op of niet evenwijdig aan en vlak tegen de gevel 
zijn geplaatst; 

 geen lichtcouranten (m.u.v. welkomst-/evenementenborden) of lichtreclame 
met veranderlijk of knipperend licht. 

 reclames, waarvan de opschriften niet zijn samengesteld uit esthetisch 
verantwoorde letters en/of tekens, alsmede die waarvan de tekst, eventueel 
in combinatie met een afbeelding, grafisch niet goed verzorgd is; 

 reclames waarvan de kleurstelling in disharmonie is met het pand en/of de 
omgeving (dus geen   felle kleuren). Huisstijl (kleurstelling) is in beperkte 
mate toegestaan mits welstandelijk aanvaardbaar (ter beoordeling commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit); 

 reclames in de vorm van lichtreflexborden; 

 reclames aangebracht op borden welke vervaardigd zijn van niet deugdelijk 
of niet weerbestendig materiaal; 

 reclames op displays (sandwichborden e.d.) en spandoeken (uitgezonderd 
spandoeken in een frame aan een gevel als tijdelijke reclame); 

 lichtbakken (zijnde een bak met daarvoor een transparantie plaat met daar-
op de tekst weergegeven, uitgezonderd “ontworpen verlichte reclame”); 

 reclames aangebracht door het dichtplakken van raampartijen op de bega-
ne grond danwel de verdieping van een pand; 

 reclames die mechanisch bewegen; 

 reclames die zijn aangebracht op/aan de openbare weg danwel openbaar 
groen in de vorm van krijt of verf (of aanverwante materialen); 

 reclames die zijn aangebracht op een pand welke niet (meer) in gebruik is 
(pand staat leeg/te huur/te koop) 

 gevelbeschilderingen die dienen als reclame-uiting; 

 reclames op rolluiken/rolschermen/rolhekken. 
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Reclame-uitingen in woongebieden (inclusief positief bestemde bedrijfsbe-
bouwing in een woonomgeving) 
In een gebied waar hoofdzakelijk wordt gewoond hoort geen reclame. Er 
ontbreekt immers een relatie tussen het wonen en reclame. Uitzonderingen 
zijn huizen met een praktijkruimte voor het uitoefenen van een vrij beroep (de 
arts, architect of en verzekeringsadviseur) of hiermee vergelijkbare functies. In 
dergelijke gevallen is een bescheiden aanduiding aanvaardbaar op of aan de 
gevel, bij de voordeur of bij de toegangsdeur van het bedrijf.  
 
Plaatsing en aantal 

 Eén reclame uiting per woning/perceel; 

 Bevestiging tegen de gevel t.p.v. de bedrijfstoegang; 

 Bij aanwezigheid van voortuinen is plaatsing van een bord in de tuin denk-
baar, mits zorgvuldig (als tuinmeubel) vormgegeven, geïntegreerd in het 
tuinontwerp. Het toepassen van beperkte aanlichting (zwak) is toelaatbaar. 
Totaalhoogte maximaal 1 meter. 

 
Maatvoering 

 geen grotere oppervlakte dan 0,5 m2;  

 Alleen naam en aard van het bedrijf met eventueel openingstijden en/of 
vignet (geen merkreclames!). 

 
 Vormgeving 

 De reclame-uiting is aangebracht op een plat bord dan wel losse letters 
tegen de gevel op de begane grond van het onroerend goed; 

 Ontworpen verlichte reclame (zijnde losse letterbakken en/of transparant 
uitgespaarde letters in een dichte voorplaat) zijn niet toegestaan; 

 Kleuren dienen terughoudend gekozen te worden. Dus geen contrasterende 
en felle fluoriscerende kleuren. 

 
Overige 

 De reclame-uiting moet betrekking hebben op de dienst die wordt verleend 
of het bedrijf of het beroep dat wordt uitgeoefend in/op de onroerende zaak; 

 De reclame-uiting voldoet aan de eventuele aanvullende criteria voor re-
clame-uitingen in de gebieds- of objectgerichte beoordelingskaders. 

 

Voor bedrijfsbebouwing met een positieve bestemming in een woonomgeving 
gelden de volgende uitgangspunten: 
 
Plaatsing en aantal 

 Maximaal één reclame-uiting per naar de straat gekeerde gevel met een 
voor publiek toegankelijke entree.  

 Permanente reclamezuilen die losstaan van de gevel zijn in beginsel niet 

toegestaan;  

 Gecentreerd aangebracht op de borstwering van de eerste verdieping, niet 
hoger dan de onderzijde van de raamdorpels op de eerste verdieping. Bij 
luifels de reclame-uitingen alleen op of onder de luifel plaatsen. 

 Het integreren van vrijstaande bescheiden reclametekens in de voortuin is 
denkbaar mits plaats, vormgeving en kleur worden afgestemd op de omge-
ving. Het toepassen van lichtbakken is dan niet toelaatbaar, beperkte aan-
lichting wel. De maximale hoogte van een dergelijk element is sterk afhan-
kelijk van de situatie, doch mag de 2.25 m niet overschrijden;  

 Reclame op dakranden en dakgoten worden niet toegestaan; 

 Het per bedrijf plaatsen van vlaggenmasten/banieren is niet toegestaan. 
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Maatvoering 

 reclames evenwijdig aan de gevel: 

 Gecentreerd aangebracht op de borstwering van de eerste verdie-
ping, niet hoger dan de onderzijde van de raamdorpels op de eerste 
verdieping. Bij luifels de reclame-uitingen alleen op of onder de luifel 
plaatsen. 

 Maximaal 50% van de gevelbreedte, niet hoger dan 45 cm en maxi-
maal 25 cm dik; 

 Achter en/of op ramen, gaat ten koste van 50% van reclame op de 
gevel; 

 reclames loodrecht op de gevel: 

 Niet hoger aangebracht dan de onderkant van de verdiepingsvloer 
van de eerste verdieping. (let op verkeer: hoogte minimaal 2.20 m 
boven het trottoir en tenminste 4.20 m boven de rijweg); 

 Bij luifels de reclame-uitingen alleen op of onder de luifel plaatsen; 

 Ten hoogste 70 cm (inclusief bevestiging) buiten het gevelvlak ste-
kend; 

 Niet groter dan 1.00 m2; 

 De dikte van het object mag niet meer bedragen dan 25 cm. 

 Alleen naam en aard van het bedrijf met eventueel openingstijden en/of 
vignet (geen merkreclames!). 

 

Vormgeving 

 In de voorgevel moet de reclame-uiting als zelfstandig element zijn vormge-
geven. Formaat en detaillering zijn afgestemd op de oorspronkelijke gevel 
en beperkt tot het hoogst noodzakelijke. De reclame blijft hierdoor onderge-
schikt aan het gebouw;  

 Reclame op luifels en zonneschermen wordt toegestaan als zij bestaan uit 
losse, geschilderde letters of plakletters;  

 Ontworpen verlichte reclame (zijnde losse letterbakken en/of transparant 
uitgespaarde letters in een dichte voorplaat), zijn niet toegestaan; 

 Kleuren dienen terughoudend gekozen te worden. Dus geen contrasterende 
en felle fluoriscerende kleuren. 

 

Overige 

 Geen reclame voor diensten of produkten die niet in het pand plaatsvinden 
respectievelijk worden verkocht; 

 De reclame-uiting voldoet aan de eventuele aanvullende criteria voor re-
clame-uitingen in de gebieds- of objectgerichte beoordelingskaders. 

 

Reclame-uitingen in winkelgebieden (uitgezonderd Binnenstad) 
In gebieden met een uitgesproken winkelkarakter zijn de mogelijkheden om 
reclame te maken ruimer dan in woongebieden. In het algemeen kan worden 
gesteld dat reclame bij winkels op de begane grond moet worden geplaatst. 
Daardoor ontstaat een logische relatie tussen het reclameteken en de functie. 
Bovendien wordt de overlast voor eventuele bovenwoningen hierdoor beperkt. 
Voor de binnenstad gelden andere welstandscriteria. 
 

Plaatsing en aantal 

 Het aan de gevel aanbrengen van reclameborden, geschilderde of losse 
tekens/letters, vlaggen, banieren zijn toelaatbaar; 
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 Geen reclame aangebracht op bouwlagen met een woonbestemming of 
bouwlagen met een bedrijfsbestemming zonder publieksfunctie, tenzij in de 
woning een praktijkruimte voor het uitoefenen van een vrij beroep zit;  

 Maximaal twee reclame-uitingen per gevel; 

 Losse reclameletters op de dakrand mogen alleen aangebracht worden bij 
grotere gebouwen waarin meerdere winkels zijn gevestigd. Deze reclame 
moet bij de hoofdingang van – bijvoorbeeld – een winkelcentrum komen. 
Gedacht kan worden aan de naam van een winkelcentrum;  

 Permanente reclamezuilen die losstaan van de gevel zijn niet toegestaan;  

 Maximaal een stoepbord per bedrijf bij voorkeur binnen 1 meter uit de gevel 
van het betreffende bedrijf, maar maximaal 30cm uit de stoeprand, mits de 
verkeersveiligheid niet in het geding komt;  

 Het per bedrijf plaatsen van vlaggenmasten is niet toegestaan. Bedrijven 
kunnen samen voor het totale winkelgebied een overzichtsplan maken dat 
door de gemeente en de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit wordt beoor-
deeld; 

 Verwijsborden zijn niet toegestaan; 

 Ontworpen verlichte reclame (zijnde losse letterbakken en/of transparant 
uitgespaarde letters in een dichte voorplaat), mits terughoudend in aantal, 
afmeting en uitvoering, is toegestaan; 

 Reclamevlaggen/banieren tot een maximum van één vlag/banier per 4 m. 
gevellengte. Per gevel/perceel mogen maximaal twee gevelvlag-
gen/banieren worden aangebracht (het betreft hier vlaggen/banieren aan de 
gevel en niet in masten!); 

 Gevelreclame moet loodrecht op, of evenwijdig en vlak aan de gevel wor-
den geplaatst. 

 
Maatvoering van reclames loodrecht op de gevel 

 Niet hoger dan de onderzijde van de raamdorpels op de eerste verdieping 
(let op verkeer: hoogte minimaal 2.20 m boven het trottoir en tenminste 4.20 
m boven de rijweg). Bij luifels de reclame-uitingen alleen op of onder de lui-
fel plaatsen; 

 Ten hoogste 70 cm (inclusief bevestiging) buiten het gevelvlak stekend; 

 Niet groter dan 1.00 m2; 

 De dikte van het object mag niet meer bedragen dan 25 cm. 

 

Maatvoering van reclames evenwijdig aan de gevel 

 Gecentreerd aangebracht op de borstwering van de eerste verdieping, niet 
hoger dan de onderzijde van de raamdorpels op de eerste verdieping.  Bij 
luifels de reclame-uitingen alleen op of onder de luifel plaatsen. 

 Niet breder dan 70% van de gevelbreedte.  

 Niet hoger dan 75 cm; 

 De dikte van het object mag niet meer bedragen dan 25 cm; 

 Zonneschermen of markiezen met een reclame-uiting mogen een maximale 
uitval hebben van 2 meter. 

 

Vormgeving 

 In de voorgevel moet de reclame-uiting als zelfstandig element zijn vormge-
geven. Formaat en detaillering zijn afgestemd op de oorspronkelijke gevel 
en beperkt tot het hoogst noodzakelijke. De reclame blijft daardoor onder-
geschikt aan het gebouw;  

 De samenhang en de ritmiek van de straatwand mogen door de reclame 
niet worden verstoord;  

Loodrecht op gevel maximaal 70 cm 
uit gevel steken en maximaal 1.00 

Evenwijdig aan gevel maximaal 70% 
van gevelbreedte en maximaal 75 cm 
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 Indien er sprake is van meerdere reclame-uitingen op een gevel dan dienen 
deze in een eenduidige vormgeving uitgevoerd te worden; 

 Kleuren dienen terughoudend gekozen te worden. Dus geen contrasterende 
en felle fluoriscerende kleuren; 

 Geen daglichtreflecterende reclame. 

 

Overige 

 Geen reclame voor diensten of produkten die niet in het pand plaatsvinden 
respectievelijk worden verkocht; 

 De reclame-uiting voldoet aan de eventuele aanvullende criteria voor re-
clame-uitingen in de gebieds- of objectgerichte beoordelingskaders. 

 
 
Reclame-uitingen in de Binnenstad 
De navolgende straten zijn begrepen in dit kader onder het gebied “Binnen-
stad”: De Beatrixstraat, de Keizerstraat, de Spoorstraat, de Koningstraat, de 
Wezenstraat, de Breewaterstraat, de Californiëstraat en het Julianaplein. 
 
In de afgelopen jaren en de aankomende jaren wordt de binnenstad opge-
knapt. Doelstelling is om het oude karakter van de stad te herstellen. De 
openbare ruimte krijgt een herinrichting en de gevels worden aangeheeld en 
opgeknapt. Ook de winkelstraten komen hierbij aan de beurt. Voorwaarde is 
wel dat de winkeliers/eigenaren van de panden in de winkelstraten hieraan 
meewerken. Individualiteit van het pand, diversiteit en kleinschaligheid zijn de 
belangrijkste aspecten voor de beeldkwaliteit in de winkelstraten (Spoorstraat, 
Beatrixstraat en Keizerstraat). De toe te stane reclame in de winkelstraten 
moet ingetogen zijn en is geheel afhankelijk van het pand. Voorwaarde voor 
de hele binnenstad is dat de reclame moet passen en aansluiten bij de archi-
tectuur van het pand, waardoor het wordt geïntegreerd in het gevelbeeld. Het 
pand moet één uitstraling hebben en niet zoals nu vaak het geval is een gevel 
op de begane grond die geheel afwijkend is van de gevel van de verdiepin-
gen. Daarnaast moeten in de winkelpuien de parcellering van de panden tot 
uiting komen (dus geen reclameborden over twee panden). Een en ander is 
opgenomen in het beeldkwaliteitskader dat onderdeel uitmaakt van het Uit-
werkingsplan Stadshart Den Helder.  
 
Het plaatsen van vrijstaande reclameobjecten in het gebied Binnenstad is niet 
toegestaan, met uitzondering van 1 gestandaardiseerd stoepbord! 
 
De gevel is in te delen in zones, waar eigen richtlijnen voor gelden. 

 

Plaatsing en aantal 

 Maximaal twee reclame-uitingen per naar de straat gekeerde gevel, met 
een voor publiek toegankelijke entree; 
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 Het aan de gevel aanbrengen van reclameborden of losse tekens/letters 
zijn toelaatbaar; 

 Geen reclame aangebracht op bouwlagen met een woonbestemming of 
bouwlagen met een bedrijfsbestemming zonder publieksfunctie, tenzij in de 
woning een praktijkruimte voor het uitoefenen van een vrij beroep zit;  

 Reclame-objecten die los staan van de gevel zijn niet toegestaan, met uit-
zondering van 1 gestandaardiseerd stoepbord welke wordt geplaatst binnen 
de gele markering op de weg en de gevel van het desbetreffende bedrijf;  

 Verwijsborden zijn niet toegestaan; 

 Het plaatsen van reclamevlaggen/vlaggenmasten/ banieren is niet toege-
staan; 

 Gevelreclame moet loodrecht op, of evenwijdig en vlak aan de gevel wor-
den geplaatst. Reclame op dakranden en dakgoten is niet toegestaan. 

 Samenvoegen van reclame over meer dan één pand is niet toegestaan, de 
parcellering van de panden moet tot uitdrukking komen; 

 Luifels zijn niet toegestaan, daarom is reclame gecombineerd met luifels 
niet toegestaan; 

 Zonneschermen of markiezen met een reclame-uiting mogen een maximale 
uitval hebben van 2 meter en blijven binnen de penanten. 

 
Maatvoering van reclames zone 1 

 Losse letters op het raam; 

 Geen dichte vlakken; 

 Maximaal 60% van de breedte van de pui; 

 Maximaal 30 cm hoog; 

 Reclame haaks op de gevel / uithangborden niet toegestaan. 

 
Maatvoering van reclames zone 2 evenwijdig aan de gevel 

 Losse letters op de gevel, of reclame op een bord; 

 Vlak op de gevel; 

 Boven entree of gecentreerd op de gevel; 

 Niet breder dan 60% van de gevelbreedte; 

 Niet hoger dan 60% van de bandbreedte (afstand tussen bovenkant winkel-
pui en onderkant kozijn van de eerste verdieping), met een maximum van 
60cm; 

 Reclame blijft binnen de penanten van het pand; 

 Zonneschermen en markiezen met een reclame-uiting mogen een maxima-
le uitval hebben van 2 m. Minimale doorgangshoogte van 2 m. 

 
Maatvoering van reclames zone 2 loodrecht op de gevel 

 Uithangborden haaks op de gevel zijn toegestaan; 

 Maximale hoogte van 60cm; 

 Niet breder dan 70 cm (inclusief bevestigingsmateriaal); 

 Maximaal 25cm dik; 

 Plaatsing gedeeltelijk in zone 1 en 3 is niet aanvaardbaar; 

 Bevestigingsconstructie zoveel mogelijk uit het oog onttrekken. 

 
Maatvoering van reclames zone 3 

 Reclame is niet toegestaan; 

 Uitzondering kan gemaakt worden voor panden aan de Beatrixstraat gelet 
op de grote van de gevels van de panden. 
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Vormgeving 

 Formaat en detaillering zijn afgestemd op de oorspronkelijke gevel en be-
perkt tot het hoogst noodzakelijke. De reclame blijft daardoor ondergeschikt 
aan het gebouw;  

 De samenhang en de ritmiek van de straatwand mogen door de reclame 
niet worden verstoord;  

 Indien er sprake is van meerdere reclame-uitingen op een gevel dan dienen 
deze in een eenduidige vormgeving uitgevoerd te worden; 

 Kleuren dienen terughoudend gekozen te worden. Dus geen contrasterende 
en felle fluoriscerende kleuren; 

 Geen daglichtreflecterende reclame;  

 Ontworpen verlichte reclame (zijnde losse letterbakken en/of transparant 
uitgespaarde letters in een dichte voorplaat), mits terughoudend in aantal, 
afmeting en uitvoering, is toegestaan; 

 Het stoepbord (A0-formaat) moet zijn vervaardigd van metaal, rechthoekig 
frame met een enkelvoudig slank profiel. De poten mogen verend worden 
uitgevoerd. Gelet op de eisen die de wind en de arbo stelt, wordt de voet 
massief uitgevoerd. Kleurstelling RAL 7043 (donkergrijs). 

 

Overige 

 Geen reclame voor diensten of produkten die niet in het pand plaatsvinden 
respectievelijk worden verkocht; 

 De reclame-uiting voldoet aan de eventuele aanvullende criteria voor re-
clame-uitingen in de gebieds- of objectgerichte beoordelingskaders. 

 

 
Reclame-uitingen op bedrijventerreinen 
Op bedrijventerreinen zal reclame als minder storend worden ervaren. Han-
delsreclame en/of naamsaanduiding is slechts mogelijk op het terrein van het 
bedrijf zelf. Verwijsreclame is uitsluitend middels een standaardvoorziening 
aan de ingang van het industrieterrein toegestaan.  
 
Omdat het hier gaat om een grotere concentratie van bedrijven, zal de recla-
me hier ook overdadiger zijn. Uitgangspunt blijft dat de reclame op een logi-
sche plaats tegen de gevel aangebracht dient te worden, bijv.  bij de entree, 
en afgestemd dient te zijn op de massa c.q. gevelopzet. Als plaatsing tegen 
een gevel niet mogelijk is - bijvoorbeeld bij een gevel van louter glas - moet de 
reclame bij de hoofdingang worden geplaatst. Verticale reclamezuilen zijn 
mogelijk als ze een plaats krijgen aan de kant van de ingang van het bedrijf. 
 
Bij bedrijfsverzamelgebouwen wordt de gezamenlijke presentatie getoond, zo 
nodig met een verwijzing per onderneming. Plaatsing van reclame op de 
dakrand is mogelijk, als tenminste wordt uitgegaan van kleine losse letters 
met de naam van het gebouw. De plaats van de belettering moet te maken 
hebben met de ingang van het bedrijfsverzamelgebouw. Huurders/gebruikers 
van het bedrijfsverzamelgebouw wordt aangeraden om samen een vrijstaand 
reclameobject bij de hoofdingang te plaatsen.  
 
Algemeen 

 Het reclame-object moet op de entree of de gevel van de bebouwing ge-
plaatst worden en moet afgestemd te zijn op de massa en de gevelopzet; 

 Het reclame-object mag de samenhang en de ritmiek van de straatwand 
niet verstoren; 

 Indien plaatsing tegen de gevel niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij glasvliesge-
vels, moet de reclame boven of in de buurt van de entree te worden aange-
bracht; 

In de binnenstad dient 
zorgvuldig met reclame-
uitingen te worden om-

gegaan, dus niet zo! 
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 Bij luifels de reclame-uitingen alleen op of onder de luifel plaatsen; 

 Het reclame-object moet op eigen terrein worden geplaatst; 

 Reclame moet worden geïntegreerd in de bouwstijl en zich beperken tot het 
hoogst noodzakelijke. 

 
 
Reclame-uitingen op of aan een gebouw op bedrijventerreinen 

 
Plaatsing en aantal 

 Maximaal 4 reclame-uitingen per gebouw/perceel zijn toegestaan, waarvan 
maximaal 2 aan de gevel. Bij bedrijfsverzamelgebouwen ter beoordeling 
van de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit (grootte passend in verhouding 
met de grootte/uitstraling van gebouw); 

 Plaatsing van reclame op de dakrand is alleen mogelijk door middel van 
losse letters. 

 
Maatvoering 

 Gevelreclame loodrecht op de gevel maximaal 1.0 x 1.0 x 0.25 m; 

 Afstand tot de rijbaan minimaal 60 cm, horizontaal gemeten (i.v.m. de 
verkeersveiligheid); 

 Gevelreclames evenwijdig aan de gevel of op de dakrand niet breder dan 
70% van de gevelbreedte en de hoogte in verhouding met de hoogte van 
het gebouw tot maximaal 1.00 m. Wanneer de gevelopzet en de massa  
van het bouwwerk het toestaat kan van de maximale hoogte van 1m wor-
den afgeweken. De dikte van het object mag niet meer bedragen dan 25 
cm. 

 
Vormgeving 

 Gevelreclame passend in architectuur van de pand; 

 Reclametoepassingen dienen ondergeschikt te zijn ten opzichte van het 
hoofdgebouw en bij voorkeur meegenomen worden in het ontwerp; 

 In de voorgevel de reclame-uiting als zelfstandig element vormgeven, 
waarbij de plaatsbepaling is afgestemd op en in verhouding met de oor-
spronkelijke gevel; 

 Kleuren dienen terughoudend gekozen te worden. Dus geen contrasterende 
en felle fluoriscerende kleuren; 

 Geen daglichtreflecterende reclame; 

 Aanlichten van reclame is toegestaan; 

 Ontworpen verlichte reclame (zijnde losse letterbakken en/of transparant 
uitgespaarde letters in een dichte voorplaat), mits terughoudend in aantal, 
afmeting en uitvoering, is toegestaan. 

 
Overige 

 De reclame-uiting moet betrekking hebben op de dienst die wordt verleend 
of het bedrijf of het beroep dat wordt uitgeoefend in/op de onroerende zaak; 

 De reclame-uiting voldoet aan de eventuele aanvullende criteria voor re-
clame-uitingen in de gebieds- of objectgerichte beoordelingskaders. 

 
Vrijstaande reclame-uitingen / reclamezuilen op bedrijventerreinen 
 
Plaatsing en aantal 

 Bij de entree van het erf of op de parkeerplaats; 
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 Eén reclamezuil mag worden geplaatst, mits verticaal uitgevoerd en ge-
plaatst bij de toegang van het bedrijf of bij de inrit van het terrein; 

 Reclame is niet toegestaan op of aan de erfafscheidingen van bedrijven 
(m.u.v. ontworpen reclame als onderdeel van de erafscheiding mits terug-
houdend in afmeting en uitvoering); 

 Geen reclame-uitingen die het uitzicht op de openbare ruimte of het open 
landschap ernstig belemmeren; 

 Bij bedrijfsverzamelgebouwen is één verzamelobject mogelijk, geplaatst bij 
de toegangzijde van het gebouw dan wel bij de inrit van het terrein, waarop 
op eenvormige wijze de gebruikers worden vermeld; 

 Vlaggen-/baniermasten zijn toegestaan met een maximum van drie, afhan-
kelijk van de grootte en de inrichting van het terrein, bij voorkeur te plaatsen 
bij de ingang van het gebouw of het terrein, mits het geldende bestem-
mingsplan het toestaat. Bedrijven kunnen ook samen voor het totale bedrij-
venterrein een overzichtsplan maken dat door de gemeente en de Commis-
sie voor Ruimtelijke Kwaliteit wordt beoordeeld. 

 
Maatvoering 

 de maximale hoogte is 2,5 meter (mede afhankelijk van de voorschriften 
van het geldende bestemmingsplan); 

 maximaal 1 meter breed en 30 cm dik. 

 
Vormgeving 

 De reclame-uiting als zelfstandig element vormgeven, waarbij de maatvoe-
ring en detailleringen zijn afgestemd op en harmoniëren met het hoofdge-
bouw; 

 Reclame beperken tot het hoogst noodzakelijke; 

 Geen mechanisch bewegende delen; 

 Geen daglichtreflecterende reclame; 

 Geen lichtcouranten of lichtreclame met veranderlijk of knipperend licht; 

 Aanlichten van reclame is toegestaan; 

 Ontworpen verlichte reclame (zijnde losse letterbakken en/of transparant 
uitgespaarde letters in een dichte voorplaat), mits terughoudend in aantal, 
afmeting en uitvoering, is toegestaan; 

 Kleuren dienen terughoudend gekozen te worden. Dus geen contrasterende 
en felle fluoriscerende kleuren. 

 

Overige 

 De reclame-uiting moet betrekking hebben op de dienst die wordt verleend 
of het bedrijf of het beroep dat wordt uitgeoefend in/op de onroerende zaak; 

 De reclame-uiting voldoet aan de eventuele aanvullende criteria voor re-
clame-uitingen in de gebieds- of objectgerichte beoordelingskaders. 

 
 
Reclame-uitingen in, op en bij monumenten en beschermd stads- of 
dorpsgezichten 
Het vaststellen van een monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht 
heeft als doel het behoud van de cultuurhistorische waarden. Om deze waar-
den te beschermen en wellicht te versterken dienen reclame-uitingen in zijn 
algemeenheid gekenmerkt te worden door een gebruik van traditionele midde-
len, materialen en kleuren. Het is van groot belang dat terughoudend met 
reclame-uitingen moet worden omgegaan.  
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Een deel van de Gemeente Den Helder is aangewezen als beschermd Stads-
gezicht. Het betreft: de forten, de Liniewal, Kanaalweg, Prins Willem Alexan-
der Singel, de Grachtengordel, de Oude Rijkswerf, de Haven, Fort Kijkduin en 
het Huisduinerkwartier. Daarnaast kent de gemeente nog 43 rijksmonumen-
ten, 3 provinciale monumenten en 123 gemeentelijke monumenten.  
 
Gezien de complexbescherming en de geplande gebiedsontwikkeling van 
Willemsoord tot integraal stadsdeel, zijn voor dit gebied eigen criteria voor 
reclameobjecten opgesteld. Deze kunnen nog worden aangevuld door het 
nog op te stellen beeldkwaliteitplan. 
 
 
Voor een woning met praktijkruimte en/of bijzonder doeleinden (met een posi-

tieve bestemming) gelden de volgende uitgangspunten: 
 
Plaatsing en aantal 

 Maximaal één reclame uiting per woning/perceel; 

 Bevestiging tegen de gevel t.p.v. de bedrijfstoegang; 

 Bij aanwezigheid van voortuinen is plaatsing van een bord in de tuin denk-
baar, mits zorgvuldig (als tuinmeubel) vormgegeven, geïntegreerd in het 
tuinontwerp. Het toepassen van beperkte aanlichting is toelaatbaar. Totaal-
hoogte maximaal 1 meter.  

 In de voorgevel moet de reclame-uiting als zelfstandig element zijn vormge-
geven. Formaat en detaillering zijn afgestemd op de oorspronkelijke gevel 
en beperkt tot het hoogst noodzakelijke. De reclame blijft hierdoor onderge-
schikt aan het gebouw;  

 Zonneschermen of markiezen met een reclame-uiting mogen een maximale 
uitval hebben van 2,5 meter; 

 Reclame op dakranden en dakgoten is niet toegestaan. 

 

Maatvoering 

 geen grotere oppervlakte dan 0,5 m2.  

 

Vormgeving 

 In de voorgevel moet de reclame-uiting als zelfstandig element zijn vormge-
geven. Formaat en detaillering zijn afgestemd op de oorspronkelijke gevel 
en beperkt tot het hoogst noodzakelijke. De reclame blijft hierdoor onderge-
schikt aan het gebouw;  

 De reclame-uiting is op traditionele wijze aangebracht, Voorbeelden hiervan 
zijn het uithangbord en het beletteren van kroonlijsten of luifels boven en-
tree of etalage partijen; 

 Reclame beperken tot het hoogst noodzakelijke; 

 Geen daglichtreflecterende reclame; 

 Beperkt aanlichten van reclame is toegestaan (geen lichtbakken of ontwor-
pen verlichte reclame!). 

 Kleuren dienen terughoudend gekozen te worden. Dus geen contrasterende 
en felle fluoriscerende kleuren. 

 Alleen naam en aard van het bedrijf met eventueel openingstijden en/of 
vignet (geen merkreclames!). 

 
Overige 

 De reclame-uiting moet betrekking hebben op de dienst die wordt verleend 
of het bedrijf of het beroep dat wordt uitgeoefend in/op de onroerende zaak; 

 De reclame-uiting voldoet aan de eventuele aanvullende criteria voor re-
clame-uitingen in de gebieds- of objectgerichte beoordelingskaders. 
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Voor bedrijfsbebouwing met een positieve bestemming gelden de volgende 
uitgangspunten: 
 
Plaatsing en aantal 

 Maximaal één reclame-uiting per naar de straat gekeerde gevel met een 
voor publiek toegankelijke entree.  

 In de voorgevel moet de reclame-uiting als zelfstandig element zijn vormge-
geven. Formaat en detaillering zijn afgestemd op de oorspronkelijke gevel 
en beperkt tot het hoogst noodzakelijke. De reclame blijft hierdoor onderge-
schikt aan het gebouw;  

 Zonneschermen of markiezen met een reclame-uiting mogen een maximale 
uitval hebben van 2,5 meter; 

 Reclame op dakranden en dakgoten worden niet toegestaan; 

 Het integreren van een vrijstaande bescheiden reclameteken voor de voor-
gevel op eigen terrein is denkbaar mits plaats, vormgeving en kleur worden 
afgestemd op de omgeving. Het toepassen van lichtbakken en/of ontworpen 
verlichte reclame is niet toegestaan, beperkte aanlichting wel. De maximale 
hoogte van een dergelijk element is sterk afhankelijk van de situatie, doch 
mag de 2.25 m niet overschrijden. Het plaatsen van dergelijke vrijstaande 
reclametekens in woonbebouwing is niet toegestaan. 

 
Maatvoering 

 reclames evenwijdig aan de gevel: 

 Gecentreerd aangebracht op de borstwering van de eerste verdieping, 
niet hoger dan de onderzijde van de raamdorpels op de eerste verdie-
ping. Bij luifels de reclame-uitingen alleen op of onder de luifel plaatsen. 

 Maximaal 50% van de gevelbreedte, niet hoger dan 45 cm en maximaal 
25 cm dik; 

 Achter en/of op ramen, gaat ten koste van 50% van reclame op de ge-
vel; 

 reclames loodrecht op de gevel: 

 Niet hoger dan de onderzijde van de raamdorpels op de eerste verdie-
ping (let op verkeer: hoogte minimaal 2.20 m boven het trottoir en ten-
minste 4.20 m boven de rijweg); 

 Bij luifels de reclame-uitingen alleen op of onder de luifel plaatsen; 

 Ten hoogste 70 cm (inclusief bevestiging) buiten het gevelvlak stekend; 

 Niet groter dan 1.00 m2; 

 De dikte van het object mag niet meer bedragen dan 25 cm. 

 

Vormgeving 

 De reclame-uiting is op traditionele wijze aangebracht, voorbeelden hiervan 
zijn het uithangbord en het beletteren van kroonlijsten of luifels boven en-
tree of etalage partijen; 

 Kleuren dienen terughoudend gekozen te worden. Dus geen contrasterende 
en felle fluoriscerende kleuren; 

 Grote ongelede vlakken met reclameboodschappen zijn niet toegestaan; 

 Reclame beperken tot het hoogst noodzakelijke; 

 Geen mechanisch bewegende delen; 

 Geen daglichtreflecterende reclame; 

 Aanlichten van reclame is toegestaan (geen lichtbakken en ontworpen 
verlichte reclame!). 
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 Alleen naam en aard van het bedrijf met eventueel openingstijden en/of 
vignet (geen merkreclames!). 

 

Overige 

 Geen reclame voor diensten of produkten die niet in het pand plaatsvinden 
respectievelijk worden verkocht; 

 De reclame-uiting voldoet aan de eventuele aanvullende criteria voor re-
clame-uitingen in de gebieds- of objectgerichte beoordelingskaders. 
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Reclame-uitingen Willemsoord 
Algemene voorschriften 

1) De reclame-uiting is als zelfstandig element vormgegeven. Plek, 
afmeting en vormgeving zijn afgestemd op het gebouw en beperkt 
zich tot het hoogst noodzakelijke. De reclame blijft hierdoor onder-
geschikt aan het gebouw;  

2) Terughoudend in effect op de openbare ruimte; 
3) Per functie maximaal één reclame-uiting per publiek toegankelijke 

entree.  
4) Reclame-uiting is te allen tijden gekoppeld aan de entree, dit houdt 

in: 
a) naast de entree, of 
b) boven de entree, of 
c) direct om de hoek van de entree 

5) Wanneer er sprake is van meerdere functies in een gebouw met een 
gezamenlijke entree, dan worden de reclame-uitingen zoveel moge-
lijk gecombineerd in één reclameobject gekoppeld aan de gezamen-
lijke entree.       

6) Bevestigingsconstructies zijn zoveel mogelijk uit het zicht. 
7) Reclame-uitingen worden vlak op de gevel geplaatst. 
8) Reclame-uitingen, voorschriften voor vormgeving:  

a) Losse letters 
o Metaal, in materiaaleigen kleur zoals RVS 
o Grijstinten 
o Modern, industrieel lettertype 

b) Transparante naamborden  
o Transparante plaat met losse letters 

c) Reclame-uiting op markies is toegestaan d.m.v. losse letters, 
aan onderzijde/rand van uitkragend deel. Kleur letters: wit, grijs 
of zwart. 

9) Vlaggenmasten zijn toegestaan, mits: 
> Per drie plaatsen, terughoudend in totaal aantal 
> Zwarte mast met banier 
> In één lijn geplaatst  
> Geplaatst aan de kade, niet voor een pand 

10) Bedrijvenborden zijn toegestaan, mits: 
> Geplaatst bij de toegangen van Willemsoord en bij de parkeer-

velden 
> Deze alleen gebruikt worden om de locatie van de bedrijven aan 

te geven 
> Vormgeving als zuilen met plattegrond 

11) Vaste aankondigingborden zijn toegestaan, mits: 
> Deze gebruikt worden voor tijdelijke informatie, als evenemen-

ten of tentoonstellingen 
> Deze centraal beheerd/georganiseerd worden 

12) Banieren zijn toegestaan (als uitzondering op regel 2), mits: 
> Per gevel maximaal 1 banier. Afwijking hiervan, bijvoorbeeld bij 

lange gevels, kan met goedkeuring van de commissie voor ruim-
telijke kwaliteit. 

> Per functie maximaal 1 banier 
> Per pand dezelfde type banier en bevestigingsconstructie wordt 

toegepast  
> Haaks op de gevel 
> Maatverhouding 1:4 
> Zwarte achtergrond met witte letters, een kleuraccent toege-

staan 
> Geen logo’s of afbeeldingen 

Voor nieuwbouw gelden dezelfde voorschriften voor reclame-uitingen 

als bij de monumenten. Voor nieuwbouw zijn echter afwijkingen ten op-
zichte van de richtlijnen toegestaan, wanneer de reclame-uiting een 
integraal onderdeel is van de architectuur, en dit leidt tot kwaliteitsverbe-
tering. Dit zal worden beoordeeld door de adviescommissie voor Ruimte-
lijke Kwaliteit. 
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Niet toegestaan 

- Reclame-uitingen achter en op ramen; 
- Reclame-uitingen schuin of haaks op de gevel; 
- Reclame op dakranden en dakgoten bestaande uit losse, geschi l-

derde of plakletters; 
- Het per bedrijf plaatsen van reclame-objecten die losstaan van de 

gevel;  
- Het per bedrijf plaatsen van vlaggen/vlaggenmasten; 
- Toepassen van lichtreclame, lichtbakken, bewegende reclame of 

aangelichte reclame-uitingen (aanlichten van panden is wel toege-
staan); 

- Het toepassen van (gevel/steiger)doeken (m.u.v. een geveldoek aan 
westgevel van gebouw 63), gevelbeschilderingen, billboards, raam-
plakkaten of raamfolie. 

 
Illustraties en voorbeelden reclame-uitingen 

 
 

 

   

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Ad 3) 
Plaats van reclame 

 

Ad 4) 
Gecombineerde 
reclame 

 

fout: meerdere plekken voor 
reclame   

 

 goed: gecombineerde reclame 

Ad 7a) 
Losse letters 

 

goed: losse letters bij de entree  
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fout: gekleurde letters          goed: grijze letters 

goed: naambord bij entree       goed: transparant met losse letters 

fout: raamsticker                     goed: onderrand markies, losse letters 

goed: plaatsing en type vlaggenmast 
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Ad 9) 
Bedrijvenbord 

 

Goed: vormgeving bedrijvenbord 

 
Ad 11) 
Banieren 

fout                  goed 

billboard      

Niet toegestaan 
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Reclame-uitingen op sportterreinen 
Het aanbrengen van handelsreclame waarbij de teksten niet zijn gericht op 
het complex, zijn niet aanvaardbaar. Naamsreclame voor de sportvereniging 
in verband met de bereikbaarheid is wel mogelijk. Maar dan moet zo’n aan-
duiding wat betreft maat, vormgeving en kleur wel zijn afgestemd op de om-
geving.  
 
 Bij naamsreclame voor de sportvereniging moet de maat, vormgeving en 

kleur afgestemd zijn op de omgeving; 

 Vlaggen-/baniermasten zijn toegestaan met een maximum van drie, afhan-
kelijk van de grootte en de inrichting van het terrein, bij voorkeur te plaatsen 
bij de ingang van het gebouw of het terrein; 

 Reclameborden van sponsors gericht op het complex zelf zijn gebruikelijk. 
Borden waarvan de buitenzijde bij voorkeur donker van kleur is, rond het 
speelveld, gericht op het veld, met een maximale hoogte vanaf het maaiveld 
gerekend van 1.20 meter, zijn aanvaardbaar; 

 Borden in de tribune (geen beperkingen); 

 Clubnaamaanduiding op de kantine: 

 Alleen d.m.v. losse letters of een plat gevelreclamebord, niet buiten het 
silhouet van het gebouw (dus niet op daken en goten); 

 Maximaal 2 reclame-uitingen per clubgebouw, aangebracht aan de ge-
vels met een maximale afmeting van 1 m² reclame-uiting en maximaal 
25 cm dik. 

 
 
Reclame-uitingen in het buitengebied 
In dit gebiedsdeel is niet de Apv maar de Landschapsverordening Noord-
Holland van toepassing. Het uitgangspunt is dat opschriften, aankondigingen 
of afbeeldingen dan wel constructies ten behoeve daarvan, in welke vorm 
ook, welke vanaf een openbare weg, een spoorweg of een openbaar water 
zichtbaar zijn, in beginsel niet thuishoren in het buitengebied. Ze passen 
slecht bij het karakter van de omgeving en vormen een visuele vervuiling. 
 
Het verbod is in een aantal gevallen niet van toepassing. Bijvoorbeeld bij 
pompstations, abri’s ten behoeve van het openbaar vervoer en reclamemas-
ten waarvoor een verklaring van geen bezwaar op grond van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening (oud) is afgegeven of die in een rechtens onaantastbaar 
bestemmingsplan zijn opgenomen.  
 
Lichtreclame past niet in het buitengebied en zal met name ’s avonds opzich-
tig zijn. Lichtreclame in het buitengebied is daarom niet toelaatbaar. Alleen in 
uitzonderlijke gevallen kan er toestemming verleend worden, bijvoorbeeld bij 
benzinestations en restaurants langs provinciale wegen. Er moet dan een 
verzoek tot ontheffing ingediend worden bij de provincie Noord-Holland. De 
bebouwde kom grens wijzigt regelmatig. Uitgegaan dient te worden van de 
laatst vastgestelde versie. Deze kan afwijken van de versie die van toepas-

raamfolie 
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sing is op het moment van vaststelling van deze nota “Bedrijven (positief) in 
beeld”. 
 
Als de aanvraag ook omgevingsvergunningsplichtig is voor de activiteit “bou-
wen”, valt de aanvraag wel onder de werking van het ‘reclamebeleid’ en moet 
ook een aanvraag om een omgevingsvergunning “bouwen” worden ingediend 
bij de gemeente. De gemeente heeft haar eigen verantwoordelijkheid, waar-
door het besluit om wel of geen omgevingsvergunning voor de activiteit “bou-
wen” te verlenen los staat van het besluit van de Provincie om de ontheffing 
wel of niet te verlenen. 
 
Plaatsing en aantal 

 Maximaal één naamsaanduiding aan een gevel aan een bedrijfsgebouw per 
perceel/bedrijf;  

 Reclame op een gebouw mag niet geheel of gedeeltelijk boven de dakrand 
worden geplaatst; 

 Slechts één vrijstaande reclame-uiting per positief bestemd bedrijf (kan 
tweezijdig) met een direct visueel verband tussen het bord en (de toegang 
van) het bedrijf; 

 Twee vlaggen-/baniermasten worden gelijkgesteld met 1 vrijstaande recla-
me-uiting; 

 Geen reclame toegestaan op een onbebouwd perceel; 

 De naamsaanduiding op een logische wijze plaatsen; dat wil zeggen op een 
gevel grenzend aan het erf bij de toegang van het bedrijf en integreren met 
de gevelopzet. 

 
Maatvoering 

Op of aan een gebouw 

 Agrarische bestemming, perceelsgebonden, maximale afmeting van de 
naamsaanduiding is 3% van de geveloppervlakte met een maximum van 
2.5 m2 (maximaal 1 m2 aangelicht); 

 geen agrarische bestemming, perceelsgebonden, de totale oppervlakte van 
het opschrift mag niet meer bedragen dan 5% van de geveloppervlakte met 
een maximum van 4 m2 (maximaal 1 m2 aangelicht), hierbij telt de reclame 
op het perceel mee. 

 
Vrijstaand op een bebouwd perceel: 

 Maximaal oppervlakte per object 2 m2; 

 Maximale breedte 2 m en een maximale hoogte van 1,5 m; 

 Vlaggen-/baniermasten, maximaal twee masten met een hoogte van maxi-
maal 6 m, mits in overeenstemming met het bestemmingsplan. 

 
Vormgeving 

 De reclame-uiting moet in overeenstemming zijn met de architectonische 
opbouw van de gevel en daaraan zo mogelijk bijdragen. Plaats, afmeting en 
kleur worden mede daardoor bepaald; 

 De reclame-uiting mag aangelicht worden; 

 Ontworpen verlichte reclame (zijnde losse letterbakken en/of transparant 
uitgespaarde letters in een dichte voorplaat), mits terughoudend in aantal, 
afmeting en uitvoering, is toegestaan; 

 Alleen naam en aard van het bedrijf met eventueel openingstijden en/of 
vignet (geen merkreclames!). 
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Overige 

 Geen reclame voor diensten of produkten die niet in het pand plaatsvinden 
respectievelijk worden verkocht; 

 De reclame-uiting voldoet aan de eventuele aanvullende criteria voor re-
clame-uitingen in de gebieds- of objectgerichte beoordelingskaders. 

 
 
Reclame-uitingen in overgangsgebieden en verbindingsassen 
Met overgangsgebieden worden de zones bedoeld waar de andere gebieden 
(woon-, winkelgebieden, beschermde gezichten, bedrijventerreinen, sportter-
reinen en buitengebied) aan elkaar grenzen. Deze gebieden vallen vaak sa-
men met verbindingsassen, waar het verkeer de enige duidelijk aanwijsbare 
functie is. Het aanzicht van de buitenruimte wordt hier dan ook in mindere 
mate door bebouwing bepaald. Niet bij elke overgang is een dergelijk gebied 
aanwezig, sommige gebieden sluiten naadloos op elkaar aan. 
 
Overgangsgebieden zijn vanwege hun functionele karakter en, meestal, grote 
verkeersstromen, geschikte plaatsen voor het maken van tijdelijke reclame 
voor bijvoorbeeld evenementen en voorstellingen. Ook zullen zich in deze 
gebieden vaak informatiedragers bevinden, zoals gemeente- en wijkplatte-
gronden. 
 
Wanneer de gemeente besluit medewerking te verlenen aan de plaatsing van 
dragers voor wisselende reclame-uitingen (billboards, etc.) dan zullen deze 
gebieden daarvoor in het algemeen de meest aangewezen plekken zijn. Ove-
rigens zal ook hier een zorgvuldige plaatskeuze en afstemming op de omge-
ving noodzakelijk blijven en blijft een welstandstoetsing dus ook nodig. In de 
reclamenota zijn de objectgerelateerde richtlijnen nader gespecificeerd in 
paragraaf 4.3. Er zijn richtlijnen voor pompstations, permanente reclame in de 
openbare ruimte en tijdelijke reclame-uitingen. 
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2.7. WOONWAGENS 
 
Objectomschrijving  
Woonwagenlocaties zijn qua bebouwingtypologie niet te vergelijken met regu-
liere woonwijken. Traditionele woonwagens staan op wielen en hebben een 
rechthoekige vorm van één bouwlaag met een flauwe dakhelling. In de loop 
der jaren zijn de wagens steeds vaker op een vaste plek gekomen. Door het 
dichtzetten van plinten zijn de wielen niet meer zichtbaar of zelfs verdwenen. 
De laatste jaren worden de van oorspong flauwe dakhellingen vervangen door 
hogere kappen om te gebruiken als woonlaag. 
 
In woonwagencentra staan de woonwagens relatief dicht op elkaar en de 
ruimte tussen de wagens is meestal geheel verhard. Tussen de woonwagens 
is soms ook nog ruimte voor het parkeren van één of meerdere auto’s. Soms 
zijn de woonwagens van elkaar gescheiden door een lage schutting, haag of 
hekje. Her en der komen bijgebouwen voor in verschillende soorten en maten. 
Wat betreft kleurgebruik en materialisering komen witte en met steenstrips 
uitgevoerde wagens steeds vaker voor. Al met al maken de woonwagencentra 
een dichtbebouwde indruk. 
 
Waardebepaling, ontwikkeling en beleid 
Het beleid is gericht op het beheer van de bestaande situatie. Bijzondere 
ontwikkelingen worden voor deze gebieden niet verwacht. 
 
Bij de beoordeling of een woonwagen of een daarop betrekking hebbend 
bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand wordt acht geslagen op 
de volgende aspecten: 
  de aanvaardbaarheid van de uiterlijke verschijning van de woonwagen in 

relatie tot de karakteristiek van de omgeving, de openbare ruimte, het land-
schap dan wel de stedenbouwkundige context; 

 de massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaalkeuze en kleur-
stelling; 

 de samenhang in de uiterlijke verschijning van de woonwagen voor wat 
betreft de onderlinge relatie tussen de verschillende onderdelen daarvan. 

 
Welstandsregime 
Reguliere welstandsobjecten 
 
Welstandscriteria 
 
Ligging in de omgeving:  Woonwagens haaks op de openbare weg situeren. 

 Woonwagens zijn vrijstaand en zijn geplaatst in onderlinge samenhang. 

 Indien mogelijk evenwijdig in een rechte rooilijn ten opzichte van elkaar 
situeren. 

 Ruimte tussen woonwagens niet dichtzetten.  

 Streven naar goede inpassing in groene ruimte. 

 
Massa en vorm:  Eén bouwlaag onder een plat of lichthellend dak of twee bouwlagen, waarbij 

de tweede bouwlaag is uitgevoerd als kap. 

 De massa-opbouw is overwegend enkelvoudig. 

 De hoofdvorm toont de mobiliteit die past bij een woonwagen (bijvoorbeeld 
langwerpig en ‘zwevend’). 

 
trend 

 
traditioneel 
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Detaillering:   De vormgeving van de gevels is passend bij de hoofdvorm. 

 Vloerniveau en entree liggen duidelijk boven maaiveld (verwijzing naar 
verleden van mobiliteit) door plaatsing op een in kleur en/of uitstraling afwij-
kende plint. 

 Opbouw in hout en/of vlakke kunststofplaten die bijdragen aan het beeld 
van een woonwagen (dus geen materialen als damwandprofielen; bij toe-
passing van steenstripplaten dient het beeld van een woonwagen niet te 
worden aangetast).  

 Het gebruik van kunststof materialen mag niet overheersen. 

 Geen felle en/of opvallende kleuren. 

 
Aanvullende criteria voor kleine bouwwerken: 
Hiervoor volstaan de toetscriteria voor kleine bouwwerken zoals opgenomen 
in hoofdstuk C3 plus de volgende aanvullende criteria. 
  Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen liggen achter de voorgevel van 

de woonwagen en zijn ondergeschikt in maatvoering. 

 Aan- en uitbouwen zijn in onderlinge samenhang met hoofdvorm. 

 Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen zijn in ondergeschikte materialen 
en donkere tinten vormgegeven. 
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2.8. WOONBOTEN 
 
Objectomschrijving  
Een woonboot is een boot die zo is ingericht dat men erop kan wonen en is 
over het algemeen niet meer bedoeld om er mee te reizen. Hoewel ze in 
verhouding tot de woningen op de wal veel kleiner in aantal en afmeting zijn, 
hebben ze een grote invloed op de kwaliteit van de openbare ruimte. Er kan 
onderscheidt worden gemaakt in: het woonschip, het woonvaartuig, de woon-
ark en een buitencategorie woonboot.  
 
Woonschip  
Een woonschip of –vaartuig heeft een romp in een scheepsvorm, waarbij de 
hoogte van de zijwand van de opbouw maximaal 90 cm boven het gangboord 
(excl. stuurhut en roef) steekt en het voor- en achterdek vrij zijn. 
 
Het zijn vaak traditionele schepen, uit de vaart genomen binnenvaartschepen 
of anderszins historische schepen die een liggende (niet varende) woonfunc-
tie hebben gekregen. De meeste gemeentes stimuleren dit type woonboot, 
aangezien het bijdragen levert aan het (historisch) stadsgezicht. Soms zijn 
deze woonschepen nog in staat tot varen. 
 
Woonvaartuig 
Een woonschip of –vaartuig heeft een romp in een scheepsvorm, waarbij de 
hoogte van de zijwand van de opbouw minimaal 90 cm boven het gangboord 
steekt en het voor- en achterdek vrij zijn. 
 
Woonark 
Een woonark is een woonboot die noch woonschip noch -vaartuig is en als 
woonboot is gebouwd. Het zijn vaak betonnen casco's waarop een houten, 
stenen of kunststof opbouw is bevestigd. 
 
Buitencategorie woonboot 
Dit zijn vaak boten die niet gebouwd zijn als woonboot, maar wel zo gebruikt 
worden en vaak een individuele verschijningsvorm hebben. Deze categorie 
zijn in de kanalen en grachten niet wenselijk en komen dan ook veel meer 
voor in grotere wateren en havens. 
 
Waardebepaling, ontwikkeling en beleid 
Vorm-, materiaal- en kleurgebruik van woonboten moet in dit soort gebieden, 
zeker als het een beschermd stadsgezicht betreft, niet opvallend zijn, maar 
ingetogen. Bovendien zouden vormgeving en materiaaltoepassing niet moe-
ten refereren aan bebouwing op de wal zoals een steile kap met pannen, 
schoorstenen, dakkapellen, baksteen e.d, maar meer aan de ligging op het 
water. Ook zouden het water, de oever en de kade zichtbaar moeten blijven: 
over de boten heen, tussen de boten door en tussen wal en schip. 
 
Evenals bij andere woonvormen is ook bij woonboten merkbaar dat de ge-
bruiker een groeiende ruimtebehoefte hebben. Dit uit zich in wijzigingen aan 
de oorspronkelijk vorm of de directe omgeving, zoals de oever, die niet altijd 
even gelukkig zijn voor wat betreft het aanzien.  
 
Daarnaast is er in veel gevallen behalve van een veelvormig uiterlijk van de 
boten sprake van gegroeide situaties voor alle bijbehorende voorzieningen 
als; oevertuinen, schuttingen, tuinhuisjes etc. Dit wordt mede veroorzaakt 
door het ontbreken van enige privé buitenruimte. 
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C 
191 

 
Woonboten vallen niet onder de Woning-
wet. De welstandbeoordeling voor woon-
boten maakt daarom geen onderdeel uit 
van een aanvraag omgevingsvergunning. 
In Den Helder zal de welstandsbeoorde-
ling voor woonboten onderdeel zijn van de 
aanvraag voor een ligplaatsvergunning. 
Deze ligplaatsvergunning wordt afgegeven 
op basis van de Woonschepenverorde-
ning Den Helder van 1998. Op basis van 
art. 6 lid 3d van deze verordening kan het 
college van burgemeester en wethouders 
de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit 
vragen om te beoordelen of het uiterlijk 
van de woonboot afbreuk doet aan 
het aanzien van de gemeente. De 
Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit 
wordt gevraagd het bouwwerk zelf te be-
oordelen, maar ook te letten op de inpas-
baarheid van het bouwwerk op de locatie.  
 
Woonschepen en -vaartuigen passen 
vrijwel altijd in het havengezicht, en woon-
schepen vaak ook in het beeld van de 
kanalen, grachten en singels. Voor woon-
arken geldt dit lang niet altijd. Deze zullen 
dan ook met extra zorg worden beoor-
deeld op hun verschijningsvorm.  
 
Welstandsregime 
Bijzonder welstandsobjecten vanwege 
ligging in beschermd stadsgezicht De 
Stelling 
 
Woonschepenverordening Den Helder 
1998 geeft aan dat het uitsluitend is toe-
gestaan met een woonschip een perma-
nente ligplaats in te nemen, of te hebben, 
of een ligplaats voor een woonschip be-
schikbaar te stellen in het Helders Kanaal 
langs de Achterbinnenhaven. Dit gebied 
valt onder het beschermd stadsgezicht 
van de Stelling. De wateren en de omrin-
gende bebouwing binnen beschermde 
stads- en dorpsgezichten worden uiter-
aard als waardevol gezien. Hetzelfde geldt 
voor de openbare ruimte langs het Hel-

ders Kanaal zelf. Woonboten zouden daarom moeten passen in de bestaande 
cultuurhistorische omgeving en zich daaraan ondergeschikt moeten maken. 
Een woonboot zou zijn directe omgeving immers geen concurrentie moeten 
aandoen.  
 
Welstandscriteria 
 
Ligging in de omgeving:  De mogelijkheden met betrekking tot ligging en afmeting (ligplaats, lengte, 

breedte en diepgang) is geregeld in de Woonschepenverordening artikel 6 
en bijbehorende tekening ‘Vaststelling bermlengte en ligplaatsen woon-
schepen’. 

 
Woonvaartuig (opbouw > 90 cm) 

 
Woonschip (opbouw < 90 cm muv roef en 
stuurhut) 

 
Woonark 

 

 
Buitencategorie woonboot 
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 Minimale onderlinge afstand 2.00 meter. Minimale afstand tussen kade en 
woonboot 1.00 meter. 

 Kade/oevergebruik is beperkt toegestaan en alleen als bestemmingsplan of 
woonschepenverordening Den Helder dat toelaat. Doorzichten tussen 
woonboten behouden om relatie met water te waarborgen. 

 
Massa en vorm woonschepen:  De lange zijden blijven symmetrisch wat hoofdvorm betreft en de opbouw is 

in de zeeg van de romp geplaatst. 

 Het dak van de opbouw licht gebogen in dwarsrichting, flauw hellend tot 
maximaal 20°. 

 Hoogte van de opbouw maximaal 0.90 cm.  

 De lengte van de stuurhut bedraagt bij verbouw max. 10% van de lengte 
van het schip. De stuurhut en roef bedragen samen maximaal 25% van de 
lengte van het schip. 

 Bij verbouw gangboorden vrijlaten. 
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Massa en vorm woonarken en -vaartuigen:  De woonboot heeft een eenvoudige hoofdvorm met een zadeldak, schild-
dak, lichtgebogen kap of plat dak. Geen samengestelde kap. 

 Bouwhoogte van de opbouw maximaal 5.00 meter vanaf aansluitend dekni-
veau. 

 De kap heeft een minimaal 0.10 m. overstekend dak. 

 De woonboot refereert in hoofdvorm aan de relatie met het water en is 
voorzien van een gangboord. 

 Minimaal 5% van het oppervlak blijft onbebouwd als (overkapt) terras aan 
een van de korte kanten. 

 
Detaillering:   Zorgvuldige, duurzame detaillering die refereert aan de relatie met het wa-

ter. Bij verbouw detaillering afgeleid van of passend bij het bestaande of bij 
de originele details van het schip. 

 De vorm en plaatsing van (nieuwe) ramen in relatie tot elkaar gesitueerd. 

 Bij woonschepen is maximaal 40% van de wanden van de opbouw 
(den) transparant door glas. Ramen sluiten niet direct aan op dak (ex-
clusief stuurhut) en gangboord. 

 Bij woonarken en –vaartuigen is aan de straatgevel minimaal 15% van 
het wandoppervlak transparant door glas. 

 In de romp geen ramen toegestaan. 

 Toevoegingen (schotelantenne, schoorsteen) worden geïntegreerd in het 
totaalbeeld en domineren niet. Geen woonhuisschoorstenen toepassen 

 Garagedeuren in de woonboot zijn niet toegestaan. 

 Opbouw (den) en kozijnen in metaal en/of hout. Geen kunststof. 

 De romp en opbouw verschillend van kleur of gescheiden door een kleurac-
cent. 

 Steenachtige materialen en gebakken pannen, alsmede grotere oppervlak-
ten kunststof- of staalbeplating zijn niet toegestaan.  

 Grind/rubberoid als bedekking plat dak is niet toegestaan. 

 Terughoudende kleuren toepassen. Geen felle kleuren toepassen, tenzij 
niet storend t.o.v. directe omgeving. 

object 8 

woonboten 
 

 
Bron: ‘Welstand voor Woonboten; een gereedschapskist’, Binnenwaterbeheer Amsterdam. 
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Aanvullende criteria voor kleine bouwwerken: 
Hiervoor volstaan de toetscriteria voor kleine bouwwerken zoals opgenomen 
in hoofdstuk C3 plus de volgende aanvullende criteria. 
  Dakkapellen zijn niet toegestaan. Daklicht is mogelijk door dakramen/glazen 

overkapping. 

 Een aan-, op- of uitbouw past qua materiaal en kleur bij het bestaande. 

 Een bijgebouw op de kade/oever dienen niet voor de ruimte tussen de 
woonboten gesitueerd te worden.  

 Maximaal 1 bijgebouw per woonboot. 

 Afmeting van bijgebouwen op de kade/over is ondergeschikt. Hoogte lager 
dan het hoogste punt van de woonboot (masten, schoorstenen, antennes 
e.d. niet meegerekend). De lengte van het bijgebouw bedraagt maximaal 
15% van de lengte van de woonboot met een maximum van in totaal van 
4.00 meter. 

 Erfafscheidingen maximaal 1.00 meter hoog en in kleur- en materiaalge-
bruik afgestemd op woonboot. 
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C3. SNELTOETSCRITERIA 
 
 
3.1. AAN- EN/OF UITBOUWEN 
 
Objectomschrijving  
Een aan- of uitbouw is een grondgebonden toevoeging van één bouwlaag aan 
een gevel van een gebouw. Er is geen verschil gemaakt tussen een aanbouw, 
uitbouw en aangebouwd bijgebouw omdat in principe er geen relevant ruimte-
lijk onderscheid is.  
 
Aan- en uitbouwen worden in grote aantallen gerealiseerd. Als ze zichtbaar 
zijn vanuit de openbare ruimte, zijn ze voor het straatbeeld zeer bepalend. 
Daarom streeft de gemeente in gebieden met een eenvormige bouwstijl naar 
een herhaling van uniforme exemplaren die passen bij het karakter van de 
gebouwen en de straat. Belangrijk is dat de contouren en het silhouet van het 
oorspronkelijke gebouw of bouwblok zichtbaar blijven en dat de aan- of uit-
bouw qua uitstraling en volume ondergeschikt is aan het oorspronkelijke ge-
bouw. Ten behoeve van de aanbouw dient de overgang naar/scheiding tus-
sen de naastliggende hoofdbebouwing met aanbouw altijd uniform en duidelijk 
aangegeven te worden (m.b.v. een gemetselde muurdam of scheidende pe-
nant zonder boeiboord). Bij hoekaanbouwen aan de achterzijde van een wo-
ning dienen de gevels van achter- en zijaanbouw gelijk te lopen, waardoor 
een aaneensluitende hoekoplossing ontstaat.  
 
Een aan- of uitbouw op het achtererf of zijerf is indien voldaan wordt aan de 
criteria zoals gesteld in de artikelen 2 en 3 van de bijlage II van het Besluit 
omgevingsrecht vergunningsvrij. Dat heeft onder meer tot gevolg dat zo’n 
aan- of uitbouw niet preventief, dus vooraf, wordt beoordeeld op redelijke 
eisen van welstand. Wel kan de gemeente bij een vergunningsvrije aan- of 
uitbouw achteraf ingrijpen als deze in ernstige mate in strijd is met redelijke 
eisen van welstand. Bij twijfel wordt vooroverleg met de gemeente (loket Ver-
gunningen) aanbevolen.  
 
De hierna genoemde welstandscriteria zijn bruikbaar voor een aan- of uitbouw 
waarvoor een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. Het be-
stemmingsplan treedt in eerste instantie regelend op voor wat betreft rooilij-
nen en maximale afmetingen. Aan- en uitbouwen aan de voorkant of die sterk 
contrasteren met het hoofdgebouw zullen altijd aan de Commissie voor Ruim-
telijke Kwaliteit worden voorgelegd. De voorkeur gaat uit naar een aan- of 
uitbouw aan de achterkant (achtererf of zijerf als deze niet grenst aan de weg 
of openbaar groen). 
  
Een aan- of uitbouw voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand 
als deze identiek is aan een voor het betreffende bouwblok of in de betreffen-
de straat eerder als zodanig door de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit 
goedgekeurde trendsetter. Informatie over de trendsetters is verkrijgbaar bij 
de gemeente (loket Vergunningen).  
 
Sneltoetscriteria voor aan- en uitbouwen aan de voorkant  
Een aan- of uitbouw aan de voorkant voldoet aan redelijke eisen van welstand 
als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan. Een aanvraag omge-
vingsvergunning voor een aan- of uitbouw aan de voorkant wordt altijd voor 
advies aan de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit voorgelegd.  
 
Onderstaande toetscriteria gelden alleen als het bestemmingsplan of wel-
standsbeleid (gebiedsgerichte beoordelingskader) een erker of zijaanbouw 
aan de voorkant in het betreffende gebied mogelijk maakt. In alle andere 
gevallen zal in beginsel geen omgevingsvergunning worden verleend voor 
een aan- of uitbouw aan de voorkant. 
 

sneltoets 1 

aan- en/of uitbouwen 
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Algemeen: 

 De aan- of uitbouw voldoet aan het gebiedsgerichte beoordelingskader van 
het gebied waar deze geplaatst gaat worden. 

 De aan- of uitbouw is een ondergeschikte toevoeging aan het hoofdge-
bouw. 

 Geen secundaire aan- of uitbouw (bijvoorbeeld aan een bestaande aan- of 
uitbouw). 

 

Plaatsing en aantal: 

 Afstand van de aan- of uitbouw aan de zijgevel tot voorgevellijn minimaal 
3.00 m.  

 De aan- of uitbouw aan de voorgevel mag de zijgevellijn niet overschrijden, 
geen hoekaanbouw. 

 Afstand van de aan- of uitbouw aan zijgevel tot zijerfgrens minimaal 3.00 m. 

 Er is geen andere aan- of uitbouw aan de betreffende gevel aanwezig. 

 

Maatvoering erker (aan-/uitbouw) aan voorkant: 

 Hoogte bij een hoofdgebouw van één bouwlaag in ieder geval niet hoger 
dan het oorspronkelijke hoofdgebouw. 

 Goothoogte bij een hoofdgebouw met meerdere bouwlagen maximaal de 
hoogte van de vloer 1ste verdieping of met een maximale hoogte van 3.00 
m. 

 De nokhoogte van een erker wordt in principe bepaald door de hellingshoek 
van het dak van de betreffende woning (om de erker één te laten zijn met 
de hoofdmassa) en de afmetingen van de erker, met een maximum van 
4,50 meter. 

 Breedte maximaal 2/3 van de breedte van de voorgevel van het hoofdge-
bouw. 

 Diepte van de aan- of uitbouw aan de voorgevel; 

 maximaal 1.50 meter, en;  

 maximaal 1/3 van de breedte van de erker, en; 

 maximaal 1/4 van de diepte van de voortuin. 
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Maatvoering aan- of uitbouw aan een naar de weg of openbaar groen gekeer-
de oorspronkelijke zijgevel: 

 Hoogte bij een hoofdgebouw van één bouwlaag in ieder geval niet hoger 
dan het oorspronkelijke hoofdgebouw. 

 Goothoogte bij een hoofdgebouw met meerdere bouwlagen maximaal 0.25 
m. boven vloer 1ste verdieping of met een maximale goothoogte van 4.00 m. 

 Nokhoogte niet meer dan 4.50 m.  

 Diepte van de aan- of uitbouw aan de zijgevel; 

 maximaal 1.50 meter, en;  

 maximaal 1/4 van de diepte van aan- of uitbouw, en; 

 maximaal 1/4 van de breedte van de zijtuin. 

 Oppervlakte tot in totaal maximaal 50% van het oorspronkelijk zijerf is be-
bouwd tot een maximum van 45 m2 aan totaal oppervlak van aan-, uit- en 
bijgebouwen. 

 

Vormgeving: 

 Vormgegeven in één bouwlaag met een rechthoekige plattegrond. 

 Plat afgedekt of desgewenst een van het hoofdgebouw afgeleide kapvorm, -
helling en nokrichting. 

 Niet meer dan 0.20 m. overstek. 

 Hoogte boeiboord maximaal 0.25 m. 

 Gevelgeleding gelijk aan de gevelgeleding van hoofdgebouw. 

 Indeling en profielen van kozijnen gelijk aan die van de gevelramen en 
kozijnen van hoofdgebouw. 

 

Materiaal en kleur: 

 Materiaal- en kleurgebruik gevels, kozijnen en profielen gelijk aan gevels, 
kozijnen en profielen hoofdgebouw. 

 Aan- of uitbouw bestaat uit minimaal 20% en maximaal 75% gevelopenin-
gen/glasvlak. 

 Erker vormgeven als lage gemetselde opbouw en gevelramen aan voor- en 
zijkant van erker. 

 Bij tussenwoningen een eenvormige en ondergeschikte overgang door 
bijvoorbeeld gemetselde muur op erfgrens (muurdam) of m.b.v. scheidende 
penant. 

 

passende zijaanbouw 

niet passend door afwijkend materiaal- en 
kleurgebruik 

niet passend door hoogte 

niet passend door plaatsing in rooilijn 

sneltoets 1 

aan- en/of uitbouwen 
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Toetscriteria voor aan- en uitbouwen aan de achterkant 

Een aan- of uitbouw aan de achterkant voldoet aan redelijke eisen van wel-
stand als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan. Voldoet een aan- 
of uitbouw niet aan onderstaande criteria of is er sprake van een bijzondere 
situatie of gerede twijfel aan de toepasbaarheid van de toetscriteria dan kan 
de aanvraag omgevingsvergunning voor advies aan de Commissie voor 
Ruimtelijke Kwaliteit worden voorgelegd. 
 
Algemeen:  De aan- of uitbouw voldoet aan het gebiedsgerichte beoordelingskader van 

het gebied waar deze geplaatst gaat worden. 

 De aan- of uitbouw is een ondergeschikte toevoeging aan het hoofdge-
bouw. 

 Geen secundaire aan- of uitbouw (bijvoorbeeld aan bestaande aan- of uit-
bouw). 

 
Plaatsing en aantal:  Afstand van de aan- of uitbouw aan een niet naar de weg of openbaar 

groen gekeerde oorspronkelijke zijgevel tot voorgevellijn minimaal 1.00 m.  

 Afstand van de aan- of uitbouw aan een niet naar de weg of openbaar 
groen gekeerde oorspronkelijke zijgevel (ook hoekaanbouw) tot zijerfgrens 
minimaal 1.00 m. 

 Aan- of uitbouw aan de achtergevel mag de zijgevellijn niet overschrijden, 
tenzij er sprake is van een hoekaanbouw. 

 Als het zijerf grenst aan de weg of openbaar groen is, afhankelijk van de 
situatie, een hoekaanbouw mogelijk. De ruimte tussen de hoekaanbouw en 
de zijerfgrens moet dan minimaal 3.00 meter zijn.  

 Bij een hoekaanbouw dient de achter- en zijaanbouw op elkaar aan te slui-
ten. 

 Er is geen andere aan- of uitbouw aan de betreffende gevel aanwezig. 

 
Maatvoering:  Hoogte bij een hoofdgebouw van één bouwlaag in ieder geval niet hoger 

dan het oorspronkelijke hoofdgebouw. 

 Goothoogte bij een hoofdgebouw met meerdere bouwlagen maximaal 0.25 
m. boven vloer 1ste verdieping of met een maximale goothoogte van 4.00 m. 

 Nokhoogte niet meer dan 4.50 m.  

 Breedte maximaal 100% van de breedte oorspronkelijke achtergevel van 
hoofdgebouw, tenzij er sprake is van een hoekaanbouw. 

 Diepte bij plaatsing aan achtergevel maximaal 3.00 m. gemeten vanaf oor-
spronkelijke achtergevel. Bij vrijstaande woningen in de kern van Juliana-
dorp is een diepte van maximaal 5.00 m. mogelijk, onder de voorwaarde dat 
een afstand van minimaal 8.00 m. tot de achterste perceelsgrens resteert. 

 Oppervlakte tot in totaal maximaal 50% van het oorspronkelijk achter- of 
zijerf is bebouwd tot een maximum van 45 m2 aan totaal oppervlak van 
aan-, uitbouwen en bijgebouwen. 
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Vormgeving:  Vormgegeven in één bouwlaag met een rechthoekige plattegrond. 

 Plat afgedekt of desgewenst een van het hoofdgebouw afgeleide kapvorm, -
helling en nokrichting. 

 Geen doorgetrokken dakvlak van hoofdgebouw over aan- of uitbouw. 

 Gevelgeleding gelijk aan de gevelgeleding van hoofdgebouw. 

 Indeling en profielen van kozijnen gelijk aan die van de gevelramen en 
kozijnen van hoofdgebouw. 

 Niet meer dan 0.20 m. overstek. 

 Hoogte boeiboord maximaal 0.25 m. 

 
Materiaal en kleur:  Materiaal- en kleurgebruik gevels, kozijnen en profielen gelijk aan gevels, 

kozijnen en profielen hoofdgebouw. 

 Aan- of uitbouw aan de zijgevel bestaat uit minimaal 20% en maximaal 75% 
gevelopeningen/glasvlak. 

 Bij tussenwoningen een eenvormige en ondergeschikte overgang door 
bijvoorbeeld gemetselde muur op erfgrens (muurdam) of m.b.v. scheidende 
penant. 
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3.2. BIJGEBOUWEN EN/OF OVERKAPPINGEN 
 
Objectomschrijving  
Een bijgebouw of overkapping is een grondgebonden gebouw van één bouw-
laag. Een bijgebouw staat los op het erf van het hoofdgebouw en is meestal 
bedoeld als schuur, tuinhuis, of garage. De overkapping staat los op het erf of 
tegen het hoofdgebouw aan en is meestal bedoeld als carport. De gemeente 
streeft in principe naar een bescheiden uiterlijk van de bijgebouwen en over-
kappingen: gevels en dakvlakken in donkere gedekte kleuren, eenvoudige 
kapvorm en geen onnodig grote dakoverstekken of versieringen. Bijgebouwen 
moeten qua uitstraling en volume ondergeschikt zijn aan het oorspronkelijke 
gebouw. Een belangrijk kenmerk van een overkapping is de transparantie, 
overkappingen mogen niet met wanden worden dichtgezet. 
 
Een klein bijgebouw of kleine overkapping op het achtererf of zijerf is binnen 
bepaalde randvoorwaarden vergunningsvrij. Dat heeft onder meer tot gevolg 
dat zo’n bijgebouw of overkapping niet preventief, dus vooraf, wordt beoor-
deeld op redelijke eisen van welstand. Wel kan de gemeente bij een vergun-
ningsvrij bijgebouw of vergunningsvrije overkapping achteraf ingrijpen als dit 
in ernstige mate in strijd is met redelijk eisen van welstand. Bij twijfel wordt 
vooroverleg met de gemeente (loket Vergunningen) aanbevolen. 
 
De hierna genoemde welstandscriteria zijn bruikbaar voor een bijgebouw of 
overkapping die volgens het bestemmingsplan is toegestaan en waarvoor een 
omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. Het bestemmingsplan 
treedt in eerste instantie regelend op voor wat betreft rooilijnen en maximale 
afmetingen. Bijgebouwen of overkappingen aan de voorkant of die sterk con-
trasteren met het hoofdgebouw zullen altijd aan de Commissie voor Ruimtelij-
ke Kwaliteit worden voorgelegd. De voorkeur gaat uit naar een bijgebouw of 
overkapping aan de achterkant (achtererf of zijerf als deze niet grenst aan de 
weg of openbaar groen).  
  
Een bijgebouw of overkapping voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van 
welstand als deze identiek is aan een voor het betreffende bouwblok of in de 
betreffende straat eerder als zodanig door de Commissie voor Ruimtelijke 
Kwaliteit goedgekeurde trendsetter. Informatie over de trendsetters is ver-
krijgbaar bij de gemeente (loket Vergunningen).  
 
Toetscriteria voor bijgebouwen en overkappingen aan de voorkant 
Een bijgebouw of overkapping aan de voorkant voldoet aan redelijke eisen 
van welstand als aan onderstaande toetscriteria wordt voldaan. Een aanvraag 
omgevingsvergunning voor een bijgebouw of overkapping aan de voorkant 
wordt altijd voor advies aan de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit voorge-
legd.  
 
Onderstaande toetscriteria gelden alleen als het bestemmingsplan of wel-
standsbeleid (gebiedsgerichte beoordelingskader) een bijgebouw of overkap-
ping aan de voorkant in het betreffende gebied mogelijk maakt. In alle andere 
gevallen zal in beginsel geen omgevingsvergunning worden verleend voor 
een bijgebouw of overkapping aan de voorkant. 
 
Algemeen:  Bijgebouw of overkapping voldoet aan het gebiedsgerichte beoordelingska-

der van het gebied waar deze geplaatst gaat worden. 

 Geen secundaire overkapping (bijvoorbeeld aan een reeds bestaande  

 aan-, uitbouw of bijgebouw). 

 

sneltoets 2 
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 Plaatsing en aantal:  In beginsel geen bijgebouw of overkapping op het voorerf. 

 Afstand tot voorgevellijn minimaal 1.00 m. 

 Afstand tot zijdelingse erfgrens minimaal 3.00 m.  

 Afstand tot achtererfgrens minimaal 0.50 m. (achter erfafscheiding) tenzij 
bijgebouw wat betreft materialisering is geïntegreerd in erfafscheiding (bij-
voorbeeld beide metselwerk). 

 Afstand tot gevels minimaal 1.00 m. voor bijgebouwen. 

 Niet meer dan twee bijgebouwen en/of overkappingen op het gehele erf. 

 
Maatvoering:  Diepte/breedte van overkapping aan zijgevel maximaal 3.00 m. 

 Hoogte maximaal 3.00 m.  

 Bij losstaande bijgebouwen met toepassing van kap goothoogte maximaal 
3.00 m. en nokhoogte maximaal 4.50 m. 

 Oppervlakte tot in totaal maximaal 50% van het oorspronkelijk achter- en 
zijerf is bebouwd tot een maximum van 45 m2 aan totaal oppervlak van 
aan-, uitbouwen en bijgebouwen. 

 
Vormgeving:  Vormgegeven in één bouwlaag met een rechthoekig plattegrond. 

 Overkapping met maximaal twee zijden tegen gevels hoofdgebouw en 
minimaal aan twee zijden open. 

 Plat afgedekt of desgewenst een van het hoofdgebouw afgeleide kapvorm, -
helling en nokrichting. 

 Niet meer dan 0.20 m. overstek. 

 Hoogte boeiboord maximaal 0.25 m. 

 
Materiaal en kleur:  Materiaal en kleur gevels, kozijnen en profielen gelijk aan het hoofdgebouw 

of afgestemd op tuinkarakter (metselwerk of hout). Geen golfplaat, beton-
platen of damwandprofielen.  

 Bij integratie met erfafscheiding materiaal en kleurgebruik gelijk aan erfaf-
scheiding. 

 Bijgebouw bestaat uit maximaal 75% gevelopeningen/glasvlak. 
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Toetscriteria voor bijgebouwen en overkappingen aan de achterkant 
Een bijgebouw of overkapping aan de achterkant voldoet aan redelijke eisen 
van welstand als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan. Voldoet 
een bijgebouw of overkapping niet aan onderstaande criteria of is er sprake 
van een bijzondere situatie of gerede twijfel aan de toepasbaarheid van de 
sneltoetscriteria dan kan de aanvraag omgevingsvergunning voor advies aan 
de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit worden voorgelegd.  
 
Algemeen: 

 Bijgebouw of overkapping voldoet aan het gebiedsgerichte beoordelingska-
der van het gebied waar deze geplaatst gaat worden. 

 Geen secundaire overkapping (bijvoorbeeld aan een reeds bestaande aan-, 
uit- of bijgebouw). 

 

Plaatsing en aantal: 

 Afstand tot voorgevellijn minimaal 1.00 m. 

 Afstand tot erfgrens minimaal 0.50 m. (achter erfafscheiding) tenzij bijge-
bouw wat betreft materialisering is geïntegreerd in erfafscheiding (bijvoor-
beeld beide metselwerk). 

 Niet meer dan twee bijgebouwen en overkappingen op het gehele erf. 

 

Maatvoering:  

 Diepte/breedte van overkapping aan zijgevel maximaal 3.00 m. 

 Hoogte maximaal 3.00 m. 

 Bij losstaande bijgebouwen met toepassing van kap goothoogte maximaal 
3.00 m. en nokhoogte maximaal 4.50 m. 

 Oppervlakte tot in totaal maximaal 50% van het oorspronkelijk achter- en 
zijerf is bebouwd tot een maximum van 45 m2 aan totaal oppervlak van 
aan-, uitbouwen en bijgebouwen. 

 

sneltoets 2 
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Vormgeving: 

 Vormgegeven in één bouwlaag met een rechthoekig plattegrond. 

 Overkapping met maximaal twee zijden tegen gevels hoofdgebouw en 
minimaal aan twee zijden open. 

 Plat afgedekt of desgewenst een van het hoofdgebouw afgeleide kapvorm, -
helling en nokrichting. 

 Niet meer dan 0.20 m. overstek. 

 Hoogte boeiboord maximaal 0.25 m. 

 

Materiaal en kleur: 

 Materiaal en kleur gevels, kozijnen en profielen gelijk aan het hoofdgebouw 
of afgestemd op tuinkarakter (metselwerk of hout). Geen golfplaat, beton-
platen of damwandprofielen. 

 Bijgebouw bestaat uit maximaal 75% gevelopeningen/glasvlak. 

 

 

 



 

 

 

 

 

C 
205 

3.3. DAKKAPELLEN 
 
Objectomschrijving  
Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap, bedoeld om de lichttoe-
treding te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten. Dakkapel-
len zijn, als ze zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte, voor het straatbeeld 
zeer bepalend en tasten al snel de karakteristiek van het schuine dak aan. 
Dakkapellen moeten een ondergeschikte toevoeging zijn aan een dakvlak. 
Het plaatsen van een dakkapel mag dus niet ten koste gaan van de karakte-
ristiek van de kapvorm. Daarom mag een dakkapel nooit domineren in het 
silhouet van het dak en moet de noklijn van het dak vanaf de weg zichtbaar 
blijven. Bovendien moet de ruimte tussen dakkapel en goot voldoende zijn. Bij 
meerdere dakkapellen op één doorgaand dakvlak streeft de gemeente naar 
een herhaling van uniforme exemplaren en een regelmatige rangschikking op 
een horizontale lijn. Herhaling binnen een blok (van dezelfde architec-
tuur/bouwstijl) kan rust en samenhang brengen. In plaats van een dakkapel 
kunnen ook dakramen worden aangebracht. Deze zijn minder dominant in het 
straatbeeld.  
 
Een dakkapel op het achterdakvlak of het zijdakvlak is binnen bepaalde rand-
voorwaarden vergunningsvrij. Dat heeft onder meer tot gevolg dat de dakka-
pel niet preventief, dus vooraf, wordt beoordeeld op redelijke eisen van wel-
stand. Wel kan de gemeente bij een vergunningsvrije dakkapel achteraf ingrij-
pen als deze in ernstige mate in strijd is met redelijk eisen van welstand. Bij 
twijfel wordt vooroverleg met de gemeente (loket Vergunningen) aanbevolen.  
 
De hierna genoemde welstandscriteria zijn bruikbaar voor een dakkapel  
waarvoor een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. Het be-
stemmingsplan of eventueel ontheffingenbeleid treedt in eerste instantie rege-
lend op voor wat betreft plaatsing en maximale afmetingen. Dakkapellen aan 
de voorkant of die sterk contrasteren met het hoofdgebouw zullen altijd aan 
de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit worden voorgelegd. De voorkeur 
gaat uit naar een dakkapel aan de achterkant (achterdakvlak of zijdakvlak als 
het/de aansluitende erf/gevel niet grenst aan de weg of openbaar groen).  
 
In Den Helder zijn een aantal gebieden aanwezig, te weten de Indische buurt 
alsmede de Oostenrijkse woningen in Huisduinen en de woningen gelegen in 
het aangewezen beschermd stadsgezicht, waar het ruimtelijke beeld ‘gevoeli-
ger’ is dan elders. Vooral dakkapellen kunnen hierbij een sterk verstorende 
factor zijn. Daarom zijn er strengere criteria ten aanzien van de maatvoering 
van dakkapellen aan de voorkant dan in de overige gebieden.  
 
Een dakkapel voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze 
identiek is aan een voor het betreffende bouwblok of in de betreffende straat 
eerder als zodanig door de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit goedgekeur-
de trendsetter. Informatie over de trendsetters is verkrijgbaar bij de gemeente 
(loket Vergunningen).  
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Toetscriteria voor dakkapellen aan de voorkant 
Een dakkapel aan de voorkant voldoet aan redelijke eisen van welstand als 
aan onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan. Een aanvraag omgevings-
vergunning voor een dakkapel aan de voorkant wordt altijd voor advies aan de 
Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit voorgelegd.  
 
Onderstaande toetscriteria gelden alleen als het bestemmingsplan of wel-
standsbeleid (gebiedsgerichte beoordelingskader) een dakkapel aan de voor-
kant in het betreffende gebied mogelijk maakt. In alle andere gevallen zal in 
beginsel geen omgevingsvergunning worden verleend voor een dakkapel aan 
de voorkant. 
 
Algemeen:  Een dakkapel voldoet aan het gebiedsgerichte beoordelingskader van het 

gebied waar deze geplaatst gaat worden. 

 De dakkapel is gelijkvormig aan eerder geplaatste dakkapellen op het be-
treffende dakvlak van het bouwblok. 

 De dakkapel is een ondergeschikte toevoeging aan het hoofdgebouw  

 Geen dakkapel op bijgebouw, aan- of uitbouw. 

 Op het dakvlak zijn geen zonnecollectoren en/of dakramen gesitueerd. 

 
Plaatsing en aantal:  Bij meerdere dakkapellen in hetzelfde bouwblok regelmatige rangschikking 

op horizontale lijn, dus niet boven elkaar gerangschikt. 

 Bij individuele hoofdgebouw gecentreerd in het dakvlak of gelijk aan gele-
ding voorgevel. 

 Minimaal 1.00 m. dakvlak boven, onder en ter weerszijden van de dakkapel, 
afstand tot zijkant gemeten aan de bovenzijde van de dakkapel (bij kil-
kepers gemeten aan de onderzijde/dakvoet van de dakkapel). 

 Afstand tot de nok bij een aangekapte dakkapel verticaal gemeten minimaal 
0.35 m. 

 

niet passend door plaatsing  

niet passend door vorm (gebruik kap) 

niet passend door afwijkend afwijkend 
materiaal- en kleurgebruik 
 

passende dakkapel 
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 Maatvoering:  Hoogte maximaal 1,75 m. gemeten vanaf voet dakkapel tot bovenzijde 
boeiboord of daktrim. 

 Breedte in totaal maximaal 50% van de breedte van het dakvlak tot maxi-
maal 2.00 meter. 

 Voor bebouwing in de Indische buurt, alsmede de Oostenrijkse woningen in 
Huisduinen en de woningen gelegen in het  aangewezen beschermd 
Stadsgezicht geldt maximaal 50% van de breedte van het dakvlak tussen 
het hart van de woningscheidende wanden, mits het straatbeeld en het be-
stemmingsplan deze maatvoering toestaat. 

 
Vormgeving:  Plat afgedekt of bij een dakhelling groter dan 45º desgewenst een aange-

kapte dakkapel met een minimale dakhelling van 25º. 

 Gevelgeleding gelijk aan de gevelgeleding van hoofdgebouw. 

 Indeling en profielen van kozijnen gelijk aan die van de gevelramen en 
kozijnen van hoofdgebouw. 

 Minimaal 0.20 m. overstek. 

 Hoogte boeiboord maximaal 0.30 m. 

 
Materiaal en kleur:  Materiaal- en kleurgebruik gevels, kozijnen en profielen gelijk aan gevels, 

kozijnen en profielen hoofdgebouw. 

 Geen toepassing van dichte panelen in het voorvlak, eventueel alleen in 
ondergeschikte mate tussen de glasvlakken. 

 Niet meer dan één dakkapel per woning op het betreffende dakvlak. 

 
 
Toetscriteria voor dakkapellen aan de achterkant 
Een dakkapel aan de achterkant voldoet aan redelijke eisen van welstand als 
aan onderstaande toetscriteria wordt voldaan. Voldoet een dakkapel niet aan 
onderstaande criteria of is er sprake van een bijzondere situatie of gerede 
twijfel aan de toepasbaarheid van de toetscriteria dan kan de aanvraag om-
gevingsvergunning voor advies aan de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit 
worden voorgelegd.  
 
Algemeen:  Een dakkapel voldoet aan het gebiedsgerichte beoordelingskader van het 

gebied waar deze geplaatst gaat worden. 

 De dakkapel is gelijkvormig aan eerder geplaatste dakkapellen op het be-
treffende dakvlak van het bouwblok. 

 De dakkapel is een ondergeschikte toevoeging aan het hoofdgebouw. 

 De dakkapel wordt onder in het dakvlak toegepast. Door de grootte van het 
dakvlak ontstaat hiermede een goed en evenwichtig beeld. Door de hoogte 
van het dakvlak is hier een dakkapel met een inwendige hoogte tot de ver-
diepingsvloer voorstelbaar. 

 Geen dakkapel op bijgebouw, aan- of uitbouw voorzover geen sprake is van 
een dakkapel die vergunningsvrij is op grond van artikel 2 van bijlage II van 
het Besluit omgevingsrecht (Bor). 
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Plaatsing en aantal: 
 Bij meerdere dakkapellen in hetzelfde bouwblok regelmatige rangschikking op hori-

zontale lijn, dus niet boven elkaar gerangschikt. 

 Bij individuele hoofdgebouw gecentreerd in het dakvlak of gelijk aan geleding voor-
gevel. 

 Onderzijde op meer dan 0,5 m en minder dan 1 m boven de dakvoet. 

 De bovenzijde meer dan 0,5 m onder de daknok. 

 Afstand tot de nok bij een aangekapte dakkapel verticaal gemeten minimaal 0.35 m. 

 Aansluiting onder de nokpan bij woningen in Nieuw Den Helder en de Schooten die 
een dakhelling hebben van 30-35 graden ((vm.) woningen van woningcoöperaties). 

 De zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkanten van het dakvlak (gemeten aan de 
bovenzijde van het dakkapel, bij kilkepers gemeten aan de onderzijde/dakvoet van de 
dakkkapel). 

 Bij hoekwoningen  meer dan 1 m van de zijkant van het dakvlak die grenst aan de 
openbare weg 

 
Maatvoering:  Hoogte maximaal 1,75 m. gemeten vanaf voet dakkapel tot bovenzijde 

boeiboord of daktrim. 

 Breedte maximaal tussen de marges van 0.50 m. afstand tot zijkant woning 
gemeten aan de bovenzijde van de dakkapel tot midden woningscheidende 
bouwmuren of buitenzijde eindgevels (bij kilkepers gemeten aan de onder-
zijde/dakvoet van de dakkapel). 

 
Vormgeving:  Plat afgedekt of bij een dakhelling groter dan 45º desgewenst een aange-

kapte dakkapel met een minimale dakhelling van 25º. 

 Gevelgeleding gelijk aan de gevelgeleding van hoofdgebouw. 

 Indeling en profielen van kozijnen gelijk aan die van de gevelramen en 
kozijnen van hoofdgebouw. 

 Minimaal 0.20 m. overstek. 

 Hoogte boeiboord maximaal 0.30 m. 

 
Materiaal en kleur:  Materiaal- en kleurgebruik gevels, kozijnen en profielen gelijk aan gevels, 

kozijnen en profielen hoofdgebouw. 

 Geen toepassing van dichte panelen in het voorvlak, eventueel alleen in 
ondergeschikte mate tussen de glasvlakken. 

 Bij meerdere dakkapellen regelmatige rangschikking op horizontale lijn. 
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Aanvullende criteria voor dakkapellen per kapvorm 
Bij een aantal afwijkende kapvormen zijn naast bovenstaande toetscriteria 
voor de voor- en achterkant een aantal aanvullende welstandscriteria van 
toepassing. In geval van combinaties van verschillende dakvormen zal door 
de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit per situatie een afweging gemaakt 
worden van de toelaatbare uitbreidingen. 
 
Zadeldak met hellingshoek <35° 
Soms geeft een zadeldak door de flauwe helling weinig tot geen gelegenheid 
om een dakkapel toe te passen. Door de flauwe helling wordt de bovenzijde 
van de dakkapel namelijk (nagenoeg) gelijk met de nok. Hierdoor worden het 
dakvlak en het silhouet te sterk aangetast, daarom is het plaatsen van een 
dakkapel op een zadeldak met een helling kleiner dan 30° welstandshalve 
ongewenst. Een reguliere dakkapel is hier dus niet goed mogelijk. 
 
Als de vrije hoogte onder de nok tenminste 2.10 meter bedraagt is het toege-
staan bij de (vm) woningen van de woningcoöperaties in de Schooten en in 
Nieuw Den Helder die een dakhelling hebben van 29-35 graden een dakkapel 
te plaatsen gelegen onder de bestaande daknok 
 
Zadeldak met hellingshoek > 35° 
De algemene sneltoetscriteria voor dakkapellen zijn hier van toepassing. 
Hiervoor gelden dus geen aanvullende sneltoetscriteria. 
 
Zadeldak met wolfseind 
De beperkte maat van het wolfseind is ongeschikt voor toevoegingen. De 
zijdakvlakken zijn hiervoor meer geschikt, en dienen behandeld te worden als 
het zadeldak. Hierbij dienen de wolfseinden gerespecteerd te worden. Dakop-
bouwen zijn daarom niet gewenst. 
 
Zadeldak met vliering 
De basismaat van de vliering is te gering om een dakkapel of -opbouw te 
realiseren. Plaatsing hoog in het dakvlak geeft een onevenwichtig beeld. Bij 
deze dakvorm dus geen dakkapellen op dakvlak ter hoogte van vliering. 
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Schild-, tent- of piramidedak 
Het karakter van deze kapvormen, met naar de nok toelopende hoekkepers, 
vereist een zeer beperkte afmeting van de dakkapel. Bij situering van de dak-
kapel dient respect te zijn voor de hoekkepers en dient minimaal 1.00 m. 
dakvlak vrij te blijven, gemeten aan de bovenzijde van de dakkapel.  
 
Mansardedak 
Een daktoevoeging aan de achterkant is toegestaan in het onderste deel van 
het dakvlak. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen een schuin 
afgedekte dakkapel en een dakkapel met plat dak. In beide gevallen dient de 
bovenaansluiting met het dakvlak op de knik van het dakvlak plaats te vinden.  
 
Lessenaardak 
Voor dakkapellen op lessenaardaken gelden dezelfde uitgangspunten als 
voor zadeldaken. Afhankelijk van de hoek van het dak en de nok- en goot-
hoogte gelden verschillende regels. Wanneer de hoek kleiner is dan 30° is 
een dakkapel welstandshalve niet wenselijk. Bij een hoek kleiner dan 45° is 
een dakkapel aanvaardbaar wanneer de hoogte onder de nok meer dan 2.70 
meter meet.  
 
Asymmetrisch dak 
Een dakkapel hoog in het dakvlak geeft bij een asymmetrisch dakvlak een 
onevenwichtig beeld en is welstandshalve niet gewenst. Het advies hier is 
omzetten naar het andere dakvlak. In het algemeen worden dakkapellen 
onder in het dakvlak toegepast. Door de grootte van het dakvlak ontstaat 
hiermede een goed en evenwichtig beeld. Door de hoogte van het dakvlak is 
hier een dakkapel met een inwendige hoogte tot de verdiepingsvloer voorstel-
baar. 
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3.4. ERFAFSCHEIDINGEN 
 
Objectomschrijving  
Een erfafscheiding is een bouwwerk, bedoeld om het erf af te bakenen van 
een buurerf of van de openbare weg. Een erfafscheiding tussen buren moet in 
de eerste plaats door beide kanten worden gewaardeerd. Indien aan deze 
voorwaarde wordt voldaan zal de gemeente zich terughoudend opstellen. 
Erfafscheidingen aan de openbare weg zijn van grote invloed op de ruimtelijke 
kwaliteit. De gemeente streeft ernaar een rommelige indruk door een te grote 
verscheidenheid aan erfafscheidingen te voorkomen. Vooral in nieuwbouwwij-
ken is dit een belangrijk punt, omdat het groen hier de eerste jaren nog niet 
volgroeid is.  
 
Erfafscheidingen moeten passen bij het karakter van de omgeving. Het bui-
tengebied vraagt bijvoorbeeld om andere erfafscheidingen dan de woonge-
bieden. Erfafscheidingen moeten op een zorgvuldige en professionele manier 
worden geplaatst en moeten worden gemaakt van duurzame materialen. Een 
lange, gesloten, slecht onderhouden schutting wekt bij velen het gevoel op 
van verloedering en sociale onveiligheid. 
 
Het plaatsen van een erfafscheiding is binnen bepaalde randvoorwaarden 
vergunningsvrij. Dat heeft onder meer tot gevolg dat de erfafscheiding niet 
preventief, dus vooraf, wordt beoordeeld op redelijke eisen van welstand. Wel 
kan de gemeente bij een vergunningsvrije erfafscheiding achteraf ingrijpen als 
deze in ernstige mate in strijd is met redelijk eisen van welstand. Bij twijfel 
wordt vooroverleg met de gemeente (loket Vergunningen) aanbevolen.  
  
De hierna genoemde welstandscriteria zijn bruikbaar voor een erfafscheiding 
die volgens het bestemmingsplan is toegestaan en waarvoor een omgevings-
vergunning moet worden aangevraagd. Het bestemmingsplan treedt in eerste 
instantie regelend op voor wat betreft plaatsing en maximale afmetingen. 
Erfafscheidingen die sterk contrasteren met het hoofdgebouw of de directe 
omgeving zullen altijd aan de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit worden 
voorgelegd.  
 
Een erfafscheiding voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als 
deze identiek is aan een voor het betreffende bouwblok of in de betreffende 
straat eerder als zodanig door de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit goed-
gekeurde trendsetter. Informatie over de trendsetters is verkrijgbaar bij de 
gemeente (loket Vergunningen). 
  
Toetscriteria voor erfafscheidingen 
Het plaatsen van een erfafscheiding aan de achterkant voldoet aan redelijke 
eisen van welstand als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan. 
Voldoet een erfafscheiding niet aan onderstaande criteria of is er sprake van 
een bijzondere situatie of gerede twijfel aan de toepasbaarheid van de snel-
toetscriteria, dan kan de aanvraag omgevingsvergunning voor advies aan de 
Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit worden voorgelegd.  
 
Algemeen:  De erf- of perceelafscheiding voldoet aan het gebiedsgerichte beoorde-

lingskader van het gebied waar de erf- of perceelafscheiding geplaatst gaat 
worden. 
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Maatvoering:   Op het voorerf tussen voorerfgrens tot aan de voorgevellijn: 

 hoogte maximaal 1.00 m.  

 Op het achtererf of zijerf gekeerd naar de weg of openbaar groen: 

 hoogte maximaal 2.00 m., en; 

 bestaande uit een gaasconstructie als drager voor winterhard groen, 
geen harmonicagaas, met een minimale maaswijdte van 10 cm, waarbij 
het onderste deel tot 1.00 m. gesloten mag worden uitgevoerd, of; 

 bestaande uit een rasterwerk van hardhout met een minimale maas-
wijdte van 10 cm in verband met de duurzaamheid van het hout. 

 Op het achtererf of zijerf niet gekeerd naar de weg of openbaar groen vanaf 
1.00 meter achter de voorgevellijn maximaal 2.00 meter. 

 
Vormgeving:  Vormgeving afgestemd op erfafscheiding van belendend perceel, tenzij 

deze niet voldoet aan redelijke eisen van welstand, te beoordelen door de 
Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit. 

 Haagplanten zoals liguster, buxus of haagbeuken, volledig te begroeien 
gazen hekwerken, of ander natuurlijk materiaal, waarbij het onderste 
deel tot 1.00 m. gesloten mag worden uitgevoerd. 

 Geleding houten erfafscheiding afgestemd op erfafscheiding van belendend 
perceel of reeds bestaande erfafscheiding in de omgeving. 

 
Materiaal en kleur:   Kleur en materiaal aansluitend op erfafscheiding van naburig perceel, tenzij 

deze niet voldoet aan redelijke eisen van welstand, te beoordelen door de 
Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit. 

 Metselwerk conform het hoofdgebouw, waarboven mogelijk een gaascon-
structie of rasterwerk van hardhout tussen gemetselde penanten. 

 Geplaatst achter de voorgevellijn op de zij- of achtererfgrens als deze niet 
gekeerd is naar de weg of openbaar groen, houtwerk om en om aange-
bracht. 

 Geen toepassing van staal, golfplaat of damwandprofielen. 

 Het gebruik van betonnen elementen beperken tot betonnen palen met 
daartussen een houten hekwerk of rasterwerk en eventueel betonnen on-
derplaten (tot maximaal 0.20 meter boven maaiveld) 

 Geen felle contrasterende kleuren. 

niet passend door afwijklende hoogte  

niet passend door gebruik damwandprofiel  

niet passend door divers materiaal- en 
kleurgebruik 



 

 

 

 

 

C 
213 

3.5. KOZIJN- EN GEVELWIJZIGINGEN 
 
Objectomschrijving  
Van een kozijn- of gevelwijziging is sprake bij het veranderen of (ver)plaatsen 
van een kozijn, venster, raam, deur of gevelpaneel. Omdat de opbouw van de 
gevel een belangrijk onderdeel is van de architectonische vormgeving van het 
gebouw en/of de straatwand moeten ook de gevelwijzigingen zorgvuldig wor-
den ontworpen. In principe mag de samenhang en de ritmiek in straatwanden 
niet worden verstoort door incidentele gevelwijzigingen. Met name een kozijn- 
of gevelwijziging in de voorgevel of zijgevel als deze grenst aan de weg of het 
openbaar groen vraagt om een zorgvuldige vormgeving. Een kozijn- of gevel-
wijziging moet passen bij het karakter van het hoofdgebouw en de karakteris-
tiek van de omgeving. Een naoorlogse woning vraagt bijvoorbeeld om andere 
vormgeving dan een historisch pand uit de 19de eeuw. 
 
Een gevelwijziging in de achtergevel of een zijgevel van een gebouw is bin-
nen bepaalde randvoorwaarden vergunningsvrij. Dat heeft onder meer tot 
gevolg dat de gevelwijziging niet preventief, dus vooraf, wordt beoordeeld op 
redelijke eisen van welstand. Wel kan de gemeente bij een vergunningsvrije 
gevelwijziging achteraf ingrijpen als deze in ernstige mate in strijd is met rede-
lijk eisen van welstand. Bij twijfel wordt vooroverleg met de gemeente (loket 
Vergunningen) aanbevolen.  
 
De hierna genoemde welstandscriteria zijn bruikbaar voor een gevelwijziging 
waarvoor een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. De beoorde-
ling van kozijn- en gevelwijzigingen is sterk afhankelijk van de architectuur 
van het hoofdgebouw en de specifieke architectonische detailleringen. Bij 
vervanging is het uitgangspunt dat de oorspronkelijke of originele vormgeving 
in elk geval voldoet aan redelijke eisen van welstand. De criteria bieden uit-
sluitend de basiscriteria waaraan een kozijn- of gevelwijziging dient te vol-
doen. Uiteraard biedt dit alleen uitkomst voor standaard kozijn- of gevelveran-
dering. Bij twijfel tijdens de sneltoets door de gemandateerde ambtenaar of in 
geval van wijzigingen in de gevel die sterk contrasteren met het hoofdgebouw 
of de directe omgeving, wordt het bouwplan altijd aan de commissie voorge-
legd. Ook gevelwijzigingen die meer dan één gevelelement omvatten zullen 
aan de commissie worden voorgelegd. 
 
Een kozijn- of gevelwijziging voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van 
welstand als deze identiek is aan een voor het betreffende bouwblok of in de 
betreffende straat eerder als zodanig door de Commissie voor Ruimtelijke 
Kwaliteit goedgekeurde trendsetter. Informatie over de trendsetters is ver-
krijgbaar bij de gemeente (loket Vergunningen). 
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passende gevelindeling niet passend door afwijkende indeling niet passend door afwijkend materiaal-  
en kleurgebruik   
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Een kozijn- of gevelwijziging voldoet aan redelijke eisen van welstand als aan 
onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan. Voldoet een kozijn- of gevelwij-
ziging niet aan onderstaande criteria of is er sprake van een bijzondere situa-
tie of gerede twijfel aan de toepasbaarheid van de toetscriteria dan kan de 
aanvraag omgevingsvergunning voor advies aan de Commissie voor Ruimte-
lijke Kwaliteit worden voorgelegd.  
 
Algemeen:  De kozijn- of gevelwijziging voldoet aan het gebiedsgerichte beoordelings-

kader van het gebied waar de verandering of wijziging betrekking op heeft. 

 
Plaatsing en aantal:  Niet aan voorgevel of aan de zijgevel als zijerf/-gevel gekeerd is naar de 

weg of openbaar groen. 

 
Maatvoering:  Oorspronkelijke maatvoering kozijn en ramen behouden. 

 Diepte van negge gelijk aan bestaande situatie. 

 De oorspronkelijke profielafmetingen van het kozijn en/of het raamhout 
behouden. 

 
Vormgeving:  Gevelwijziging blijft in overeenstemming met de architectuur/tijdsbeeld van 

de oorspronkelijke gevel. 

 Een individuele wijziging leidt niet tot een wijziging van de oorspronkelijke 
geleding en –indeling van de gehele gevel, m.a.w. verticale of horizontale 
indeling van gevel handhaven. 
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 Samenhang en ritmiek van de straatwand worden niet verstoord. 

 De gevel van begane grond en verdieping(en) blijft samenhangend. 

 De hoofdindeling komt overeen met de oorspronkelijke indeling: 

 indeling raamhout behouden. 

 eventuele roedeverdeling alleen met authentieke roedes en niet door 
op de ruit bevestigde imitatieroedes. 

 toegevoegde of vervangende draaiende of schuivende delen is moge-
lijk. 

 Gevelopeningen niet geblindeerd met panelen of schilderwerk. 

 Bestaande lateien, onderdorpels, raamlijsten, speklagen en/of rollagen in 
originele staat of in ieder geval in overeenstemming met op de vormentaal 
van andere in de gevel voorkomende lateien, onderdorpels en/of raamlijs-
ten. 

 
Materiaal en kleur:  Materiaal- en kleurgebruik overeenkomstig de reeds aanwezige materialen 

en kleuren van het hoofdgebouw. 

 Stalen kozijn en raamhout vervangen door aluminium, alleen aluminium kan 
de dimensionering en profilering van staal benaderen. 

 Zeer terughoudend met de toepassing van kunststof bij vervanging van 
houten kozijnen, en zo ja, verdiept of oorspronkelijk profiel van houten ko-
zijn toepassen. 

 Geen opvallend en/of contrasterend kleurgebruik. 
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3.6. SPRIET-, STAAF- EN SCHOTELANTENNES 
 
Objectomschrijving  
Het gaat hier om antennes die van wezenlijk instrumenteel belang zijn voor 
het kunnen zenden en/of ontvangen van radio-, televisie- en andere commu-
nicatiesignalen. Onder spriet- of staafantennemast worden niet begrepen 
calamiteitensirenes en antenne-installaties ten behoeve van mobiele telefonie.  
 
Antennes kenmerken zich door een zeer eigen technische vormgeving die 
vooral aan de voorzijde storend kan zijn voor het straatbeeld. De gemeente 
streeft dan ook naar plaatsing van antennes achter het hoofdgebouw, in ieder 
geval onzichtbaar vanaf de weg of openbaar groen. Antennes kunnen vrij-
staand worden geplaatst of op/aan een bouwwerk worden aangebracht. Een 
spriet- of staafantennemast, alsmede schotelantennes dienen een onderge-
schikt element te blijven ten opzichte van de omringende bebouwing. Als 
losse toevoeging kunnen ze storend werken op het uiterlijk van een gebouw. 
Dit storend effect treedt minder op wanneer de antenne niet of nauwelijks 
opvalt of wanneer deze niet zichtbaar is. 
 
Met name de hoogte, de bouwkundige uitwerking en detaillering van antennes 
mogen geen zwaar stempel op de omgeving drukken. Een zorgvuldige 
plaatsbepaling kan een goed middel zijn om deze voorzieningen in te passen 
in de omgeving. Het heeft de voorkeur een antenne achter het hoofdgebouw 
en in ieder geval achter de voorgevellijn te plaatsen. Daarnaast zijn een be-
perkt mogelijke maatvoering en een zorgvuldige kleurkeuze van belang. De 
antenne dient altijd ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw of het erf 
waarop deze geplaatst wordt en ieder geval niet de boventoon te voeren. 
 
Het plaatsen van een antenne is binnen bepaalde randvoorwaarden vergun-
ningsvrij. Dat heeft onder meer tot gevolg dat de antenne niet preventief, dus 
vooraf, wordt beoordeeld op redelijke eisen van welstand. Wel kan de ge-
meente achteraf ingrijpen als de antenne in ernstige mate in strijd is met rede-
lijk eisen van welstand. Bij twijfel wordt vooroverleg met de gemeente (loket 
Vergunningen) aanbevolen.  
  
De hierna genoemde welstandscriteria zijn bruikbaar voor antennes waarvoor 
een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. Een antenne voldoet 
in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze identiek is aan een 
voor het betreffende bouwblok of in de betreffende straat eerder door de 
Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit goedgekeurde en als zodanig aangewe-
zen trendsetter. Informatie over de trendsetters is verkrijgbaar bij de gemeen-
te (loket Vergunningen).  
 
Toetscriteria voor spriet-, staaf- en schotelantennes 
Een antenne voldoet aan redelijke eisen van welstand als aan onderstaande 
toetscriteria wordt voldaan. Voldoet een antenne niet aan onderstaande crite-
ria of is er sprake van een bijzondere situatie of gerede twijfel aan de toepas-
baarheid van de toetscriteria dan kan de aanvraag omgevingsvergunning voor 
advies aan de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit worden voorgelegd.  
 
Algemeen:  De antenne voldoet aan het gebiedsgerichte beoordelingskader van het 

gebied waar de antenne geplaatst gaat worden. 

 

sneltoets 6 

spriet-, staaf- en 

schotelantennes 
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Plaatsing en aantal:   Antennes aan een achtergevel bevestigen, in ieder geval achter de voorge-
vellijn geplaatst. 

 Niet aangebracht aan monumenten of beeldbepalende panden. 

 Bij gestapelde woningbouw op het platte dak. 

 Bij gestapelde woningbouw op of aan het balkon geplaatst binnen het verti-
cale en horizontale vlak van het balkon en niet aan de gevel of kozijn. 

 Maximaal één spriet-, staaf- of schotelantenne aan, op of bij een wo-
ning/pand. 

 
Maatvoering:  Hoogte spriet- of staafantenne bij plaatsing op erf maximaal 5.00 m.  

 Hoogte spriet- of staafantenne bij plaatsing aan gevel binnen bijzondere 
beeldbepalende gebieden zoals een dorpskern of centrumgebied maximaal 
3.00 m. vanaf het snijpunt met het aangrenzende dakvlak. 

 Hoogte spriet- of staafantenne bij plaatsing aan gevel binnen overige ge-
bieden zoals een bedrijventerrein , sportcomplex of woonwijk maximaal 
5.00 m. vanaf het snijpunt met het aangrenzende dakvlak. 

 Hoogte schotelantenne maximaal 3.00 m. gemeten vanaf de voet van de 
antenne(drager). 

 Doorsnede schotel maximaal 2.00 m. 

 
Vormgeving:  Antenne en bijbehorende voorzieningen (mast, bedrading, tuidraden etc) als 

één geheel vormgegeven. 

 Indien zichtbaar vanaf de weg of het openbaar groen zo onzichtbaar moge-
lijk (een minimum aan dwarssprieten kan hiertoe bijdragen). 

 Beperken van aantal tuidraden. Bij bevestiging aan gevel geen tuidraden 
(stabiliteit wordt behaalt uit de bevestiging aan de gevel). 

 Geperforeerde schotel. 

 
Materiaal en kleur:  Materiaal en kleur onopvallend en aanvaardbaar in relatie tot de omgeving, 

geen felle, contrasterende kleuren maar antraciet of donker grijs. 

 

 

 

 
Schotelantenne niet achter balustrade ge-
plaatst. 
 

 
Schotelantenne binnen vlak van balkon 
geplaatst. 
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3.7. ROLHEKKEN, LUIKEN EN ROLLUIKEN 
 
Objectomschrijving  
Rolhekken, luiken en rolluiken zijn voorzieningen om ruiten van gebouwen 
tegen inbraak en vandalisme te beschermen. Deze voorzieningen kunnen de 
omgeving een rommelig aanzien geven. Daarom stimuleert de gemeente in 
de eerste plaats het toepassen van alternatieve oplossingen zoals geweldbe-
stendig glas of elektronische beveiligingssystemen. Juist in winkelgebieden 
zijn de problemen met deze anti-inbraak en –vandalisme voorzieningen het 
grootst. De gemeente streeft er daarom naar dat rolhekken, luiken en rolluiken 
de uitstraling van een pand niet negatief beïnvloeden. 
 
Het plaatsen van een rolhek, luik of rolluik is binnen bepaalde randvoorwaar-
den vergunningsvrij. Zo is het toepassen van rolhekken, luiken en rolluiken 
vergunningvrij gesteld voor woningen en woongebouwen. Dat heeft onder 
meer tot gevolg dat het rolhek, luik of rolluik niet preventief, dus vooraf, wordt 
beoordeeld op redelijke eisen van welstand. Wel kan de gemeente achteraf 
ingrijpen als het rolhek, luik of rolluik in ernstige mate in strijd is met redelijk 
eisen van welstand. Bij twijfel wordt vooroverleg met de gemeente (loket Ver-
gunningen) aanbevolen.  
 
Voor gebouwen anders dan woningen en woongebouwen zijn bepaalde rol-
hekken, luiken en rolluiken wel vergunningplichtig. De hierna genoemde wel-
standscriteria zijn bruikbaar voor rolhekken, luiken of rolluiken waarvoor een 
omgevingsvergunning moet worden aangevraagd.  
 
Een rolhek, luik of rolluik voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van wel-
stand als deze identiek is aan een eerder voor het betreffende bouwblok of 
straat door de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit goedgekeurde en als 
zodanig aangewezen trendsetter. Informatie over de trendsetters is verkrijg-
baar bij de gemeente (loket Vergunningen).  
 

sneltoets 7 

rolhekken, luiken  

en rolluiken 
 

 

 
Passende rolluik, inpandig en voldoende 
doorkijkopeningen. 

Niet passend door gesloten uitvoering voor 
de gevel geplaatst. 

 
Beter passend door toepassing van rolluik 
achter etalageraam, maar te weinig door-
kijkmogelijkheden (gesloten structuur van 
rolluik). 
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Geplaatst voor de pui en voor 90% glashel-
dere doorkijkopeningen. 

Toetscriteria voor rolhekken, luiken of rolluiken 
Een rolhek, luik of rolluik voldoet aan redelijke eisen van welstand als aan 
onderstaande toetscriteria wordt voldaan. Voldoet een rolhek, luik of rolluik 
niet aan onderstaande criteria of is er sprake van een bijzondere situatie of 
gerede twijfel aan de toepasbaarheid van de toetscriteria dan kan de aan-
vraag omgevingsvergunning voor advies aan de Commissie voor Ruimtelijke 
Kwaliteit worden voorgelegd.  
 
Algemeen:  Rolhek, luik of rolluik voldoet aan het gebiedsgerichte beoordelingskader 

van het gebied waar deze geplaatst gaat worden. 

 
Plaatsing:  Minimaal 2.00 m. teruggelegen van de uitwendige scheidingsconstructie 

(pui), mits: 

 voor minimaal 50% bestaand uit glasheldere doorkijkopeningen. 

 Aan de binnenzijde van de uitwendige scheidingsconstructie (pui), mits: 

 voor minimaal 70% bestaand uit glasheldere doorkijkopeningen. 

 ingetogen kleurgebruik of kleuren harmoniërend met interieur/gevel. 

 Aan de buitengevel, mits: 

 plaatsing aan de binnenzijde niet mogelijk is. 

 voor minimaal 90% bestaand uit glasheldere doorkijkopeningen. 

 rolkasten, geleidingen en rolhekken in de gevel worden ingepast. 

 

Materiaal en kleur:  Ingetogen kleurgebruik of kleuren harmoniërend met gevel. 

 
Geplaatst achter de pui en voor 70% glashel-
dere doorkijkopeningen. 

Minimaal 2 meter achter pui geplaatst en voor 
50% glasheldere doorkijkopeningen.   
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3.8. ZONWERINGEN 
 
Objectomschrijving  
Zonweringen zijn bedoeld om beschutting en bescherming te geven tegen de 
zon, zoals zonneschermen en markiezen. Zonneschermen heb je in de vorm 
van knikarm- en valarmschermen. Het laatst genoemde wordt veelal particu-
lier bij woningen toegepast. Een knikarmscherm wordt veelal toegepast bij 
terrassen, omdat er geen belemmeringen zijn aan de zijkant van het zonne-
scherm. De term markies wordt het meest gebruikt als benaming voor een 
opvouwbaar zonnescherm boven raam- en deuropeningen aan te duiden. 
Tenslotte zijn er nog verticale screens die als zonwering aan de binnen- of 
buitenzijde voor het raam geplaatst kunnen worden. 
 
Zonweringen kunnen door hun vorm, kleur, opschriften e.d. in hoge mate het 
straatbeeld bepalen en de architectuur van een pand verstoren.  
 
Het plaatsen van zonwering is binnen bepaalde randvoorwaarden vergun-
ningsvrij. Zo is het toepassen van zonwering vergunningvrij gesteld voor wo-
ningen en woongebouwen. Dat heeft onder meer tot gevolg dat een zonwe-
ring niet preventief, dus vooraf, wordt beoordeeld op redelijke eisen van wel-
stand. Wel kan de gemeente achteraf ingrijpen als de zonwering in ernstige 
mate in strijd is met redelijk eisen van welstand. Bij twijfel wordt vooroverleg 
met de gemeente (loket Vergunningen) aanbevolen. 
 
Voor gebouwen anders dan woningen en woongebouwen zijn zonweringen 
wel omgevingsvergunningplichtig. De hierna genoemde welstandscriteria zijn 
bruikbaar voor zonweringen waarvoor een omgevingsvergunning moet wor-
den aangevraagd.  
 
Een zonwering voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als 
deze identiek is aan een eerder voor het betreffende bouwblok of straat door 
de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit goedgekeurde en als zodanig aan-
gewezen trendsetter. Informatie over de trendsetters is verkrijgbaar bij de 
gemeente (loket Vergunningen).  

sneltoets 8 

zonweringen 
 

 

 
Verticale screen 
 

 
Markies   

 
Zonnescherm (knikarm) 
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Toetscriteria voor zonweringen  
Een zonwering voldoet aan redelijke eisen van welstand als aan onderstaan-
de toetscriteria wordt voldaan. Voldoet een zonwering niet aan onderstaande 
criteria of is er sprake van een bijzondere situatie of gerede twijfel aan de 
toepasbaarheid van de toetscriteria dan kan de aanvraag omgevingsvergun-
ning voor advies aan de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit worden voorge-
legd.  
 
Algemeen:  Zonwering voldoet aan het gebiedsgerichte beoordelingskader van het 

gebied waar deze geplaatst gaat worden. 

 Vanwege het openbare en collectieve karakter van het Stadshart, winkel-
centra en langs de radialen is in deze gebieden meer aandacht nodig voor 
een zorgvuldige inpassing van zonweringen. 

 In de winkelstraten van het Stadshart op de verdiepingen uitsluitend mar-
kiezen of verticale screens. 

 
Plaatsing:  Zonwering (uitgevoerd als een constructie) dient niet meerdere kozijnen te 

overspannen, tenzij het een overspanning is op de begane grondgevel t.b.v. 
een terras behorende bij een horecabedrijf (terrasoverdekking).  

 Zonwering aan de straatzijde dienen te zijn afgestemd op de daar aanwezi-
ge gevelindeling (per raam afzonderlijk) en de architectonische vormgeving 
van de totale gevel. 

 

Maatvoering: 

 Maximale uitval van de zonwering is 2 meter. 

 
Materiaal en kleur:  Bij meerdere zonweringen dienen deze per gevel uniform te worden toege-

past. Onderscheid in vorm kan worden aangebracht tussen begane grond 
en verdiepingen.  

 Er dient afstemming plaatst te vinden met naburige gevels door minimale 
contrasten in vorm, kleur en materiaal.  

 Het kleurgebruik en dessin voor zonwering dient rustig te zijn en niet te veel 
aandacht te trekken.  

 een eenkleurig zonnescherm in neutrale donkergetinte kleuren (bv. 
groen, blauw of rood), of; 

 een patroon van verticale strepen met als basis de kleur crème/wit. 
Daaruit volgen verschillende mogelijke combinaties zoals donkergroen-
crème/wit, donkerblauw-crème/wit en dergelijke.  

 Zonwering bestaande uit glimmend kunststof moet, zeker in het stadshart, 
worden geweerd, omdat deze detoneren in het straatbeeld. 

 Verticale screens altijd in neutrale donkergetinte kleuren (bv. groen, blauw 
of rood). Geen reclame op verticale screens. 

 Reclame geplaatst op de volant of op onderste segment van de markies, 
maximaal 0.20 m. hoog. Voor de Binnenstad en Willemsoord zijn in de re-
clamenota aparte criteria opgenomen. 


