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Inleiding
Meerdere keren, ook tijdens de bespreking van het handhavingsbeleid op het gebied van bouwen,
ruimtelijke ordening en brandveiligheid, is met u gesproken over het huidige welstandsbeleid.
Toegezegd is dat het welstandsbeleid in 2013 zal worden geëvalueerd, mede in het kader van de
deregulering. Daarnaast is in maart dit jaar de mogelijkheid in de wet opgenomen dat Burgemeester
en Wethouders geheel kunnen afzien van advisering over welstandseisen en/of in eigen huis
(ambtelijk) kunnen gaan bij het beoordelen of een bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand.
Burgemeester en Wethouders kunnen bijvoorbeeld in het geval van eenvoudige of veel voorkomende
aanvragen volstaan met een ambtelijke toets. Wordt het inwinnen van een advies wel nodig geacht
dan dient het bouwplan te worden voorgelegd aan de door de raad benoemde welstandscommissie, in
Den Helder de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit.
Deze notitie gaat in op het algemeen kader inzake ruimtelijke kwaliteit (waaronder de visie van de
Raad en het college) en in het bijzonder het welstandsbeleid (zoals vastgelegd in de door de raad
geactualiseerde gemeentelijke welstandsnota d.d. 3 december 2012), vervolgens worden een aantal
principevragen opgesomd hoe om gegaan kan worden met het welstandsbeleid waarbij de ruimtelijke
kwaliteit van Den Helder waar gewenst behouden blijft en waar nodig gestimuleerd wordt. Bedoeld is
om aan de hand van deze notitie te brainstormen over de richting die Den Helder met welstandsbeleid
wil ingaan.

1. Ruimtelijke kwaliteit
1.1 Welstand
Welstand gaat niet over 'mooi en lelijk', maar over ruimtelijke kwaliteit. Dus niet over het belang van de
individuele burger, maar van de gemeenschap als geheel. Het bereiken van ruimtelijke kwaliteit is het
doel van de ruimtelijke ordening. Zo staat het in de Wet ruimtelijke ordening en in menig politiek en
bestuurlijk programma. We wilien immers allen wonen en werken in een omgeving met karakter en
identiteit, een omgeving waar het goed toeven is en die uitnodigt tot een optimale ontplooiing. Voor
het behoud van de waarde van het vastgoed is de continue zorg voor kwaliteit onontbeerlijk. De
verantwoordelijkheid voor ruimtelijke kwaliteit ligt zo dicht mogelijk bij de burgers die het aangaat: in
handen van het gemeentebestuur.

1.2 Visie van de Raad en het college programma (2011-2014)
In de strategische visie 2020 staat genoemd dat de woon- en leefmilieuomgeving in Den Helder zich
kenmerkt door diversiteit, maar onvoldoende kwaliteit uitstraalt. De kwaliteit en belevingswaarde van
veel woonwijken en woningen zijn beperkt. De visie is dat Den Helder plezierige en veilige
woonmilieu's heeft. Uit de kadernota 2013-2016 blijkt dan ook dat het woon- en leefklimaat van de
stad verbeterd moet worden alsmede de verloedering moet worden tegengegaan. In het college
programma is vervolgens opgenomen dat wij gaan zorgen voor buurten die er netjes uitzien, goed
onderhouden zijn en waar mensen zich veilig voelen en zijn. Het beoogde maatschappelijk effect is
dat de mensen zien dat de stad mooier is geworden.

2. Welstandsbeleid
2.1 Juridische basis welstandsbeleid
Artikel 12 van de Woningwet 2003 vormt de belangrijkste juridische basis van het welstandsbeleid en
biedt mogelijkheden aan gemeenten om hier zelf invulling aan te geven. Kort gezegd is het dus voor
gemeenten mogelijk om per gebied vast te stellen welke mate van gemeentelijke regie nodig is. In het

ene gebied zal dat meer zijn dan in het andere, Het is hierbij ook mogelijk om vast te leggen dat in
bepaalde gebieden geen weistandsregels gelden. Een enkele gemeente in Nederland heeft er zelfs
voor gekozen om voor het hele gemeentelijke grondgebied geen weistandsregels te stellen.
Het college van Burgemeester en Wethouders draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van
het beleid. Zij wordt daarbij ondersteund door de ambtelijke diensten die de beleidsregels toepassen,
maar veel gemeenten hebben ook een door de gemeenteraad benoemde onafhankelijke
welstandscommissie of stadsbouwmeester die het college bij deze soms lastige afweging adviseert.
Tot voor kort was deze commissie wettelijk verplicht. College en welstandscommissie leggen minimaal
één keer per jaar verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid. Het is de bevoegdheid van
de gemeenteraad van Den Helder om het welstandsbeleid vorm te geven en vast te stellen.

2.2 Trend
Trend: loslaten waar kan, sturen waar nodig.
Een zichtbare 'trend' is dat voor nieuwbouw, historisch waardevolle gebieden zoals beschermde
stads- en dorpsgezichten en verbouwingen aan gemeentelijke monumenten en Rijksmonumenten de
welstandtoetsing blijft gelden. Buiten deze gebieden wordt in diverse gemeenten meer losgelaten. In
die gebieden is geen angst meer voor buitensporige bouwwerken (excessen), maar vertrouwen in de
zelfredzaamheid van burgers. Op dit moment wordt er in veel gemeenten geëxperimenteerd met
welstandsvrije gebieden. Bij die gemeenten mag er (deels/geheel) welstandsvrij gebouwd worden,
waaronder in de gemeente Eindhoven, Heerenveen, Amersfoort, Woudrichem, Peel en Maas,
Oosterhout, Almelo, Castricum, Heiloo, Marum, Gouda en Gemert-Bakel. Gemeente Boekei is geheel
welstandsvrij
Veel beschreven voor- en nadelen van welstandsvrije gebieden zijn:
Voordelen welstandsvrij
Het aantal regels voor bouwen in een welstandsvrij gebied wordt verminderd, ultieme
individuele keuzevrijheid;
Een afname van (op basis van welstandsadvies) geweigerde omgevingsvergunningen voor de
activiteit bouwen vanwege het wegvallen van één van de wettelijke weigeringsgronden van
een omgevingsvergunning;
De doorlooptijd van de vergunningen wordt (mogelijk) korter vanwege het wegvallen van een
toets moment;
Minder leges die betaald moeten worden door aanvragers van een omgevingsvergunning voor
de activiteit bouwen.
Nadelen welstandsvrij
De gemeente geeft de regie op ruimtelijke kwaliteiten van gebouwen, bouwwerken en
gebieden binnen een welstandsvrij gebied volledig in handen van de burger ook op de
plekken met een publiek belang;
Buren zijn op elkaar aangewezen en kunnen geen beroep meer doen op de gemeente in
geval van conflict;
Mogelijke kansen op verrommeling en geleidelijke achteruitgang, eenmaal welstandsvrij is een
weg terug erg moeilijk;
Minder duidelijkheid voor burgers over de ontwikkelingen in hun directe omgeving
(rechtszekerheid);
Sturing op de bouw van excessieve ontwerpen is niet mogelijk waardoor onomkeerbare
situaties kunnen ontstaan met alle gevolgen van dien voor de omgeving (verrommeling) en
omwonenden (belevingskwaliteit omgeving en waarde onroerend goed);
Het ruimtelijke (ontwerp)klankbord met lokale kennis voor architecten, ontwerpers en burgers
met bouwinitiatieven komt te vervallen.
Voor ogen moet worden gehouden dat het afschaffen van welstandsbeleid en welstandstoetsing dus
ook nadelen oplevert voor inwoners van onze gemeente. De gemeente Enschede heeft dit ervaren.
Deze gemeente heeft een welstandsvrije periode gekend, maar is hier uiteindelijk op teruggekomen
vanwege de ontstane gevolgen voor burgers. Er ontstonden bijvoorbeeld conflicten tussen burgers
onderling over bouwwerken waar geen overeenstemming over werd bereikt. Directe
belanghebbenden hadden geen gronden om bezwaar te maken tegen een bouwwerk dat in de ogen
van de betreffende inwoners niet paste binnen de leefomgeving. Hieruit kan worden geconcludeerd

worden dat inwoners benadeeld kunnen worden in hun recht om te kunnen reageren op
ontwikkelingen in de directe leefomgeving.
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3. Onderwerp voor discussie: vormgeving welstandsbeleid
De discussie kan gevoerd worden door van mening te wisselen over mogelijke vormen van
welstandsbeleid. Bij de discussie over de vormgeving van het beleid en kan worden stilgestaan bij de
onderstaande overwegingen:
•
Is de differentiatie van het welstandsbeleid zoals nu vastgelegd in de vorig jaar
geactualiseerde welstandsnota voldoende? In deze nota is Den Helder opgesplitst in
gebieden met een bijzonder welstandsregime en gebieden met een regulier welstandsregime
(zie bijlage). Zijn er gebieden waar de gemeente meer los kan laten dan wel juist (extra) moet
sturen?
•
Moet de gemeente zich aansluiten bij wat er door de Rijksoverheid op dit moment
vergunningsvrij is (en zal worden) gegeven, of leent de situatie in Den Helder zich om nog
meer los te laten, bijvoorbeeld door gebieden welstandsvrij te maken?
De volgende mogelijkheden van welstandsbeleid zijn binnen de wetgeving toepasbaar.
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