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Inleiding 
Delft is een van de mooiste steden van Nederland en vanwege haar historisch 
karakter voor velen een bezoek waard. Het is ook aantrekkelijk om er te 
verblijven en er te wonen en te werken. We willen Delft mooi houden en waar 
mogelijk mooier ma ken. 

Stadsschoon is onlosmakelijk verbonden met het karakter van Delft 

Het welstandstoezicht gaat bij uitstek over de schoonheid van stad en land. 
Het gaat dus over esthetische aspecten van het exterieur van gebouwen, 
als wezenlijk onderdeel van het streven naar ruimtelijke kwaliteit. Hierbij 
wordt gelet op de schoonheid van het gebouw zelf en op de relatie van het 
gebouw met zijn omgeving. Ruimtelijke kwaliteit heeft betrekking op de 
verschijningsvorm en plaatsing van gebouwen en objecten binnen een 
stedenbouwkundige context. 

Het uiterlijk en de plaatsing van een nieuw bouwwerk mag niet in ernstige 
mate in strijd zijn met redelijke eisen van welstand. 

Voor monumenten geldt dat naast een algemene toetsing als bouwwerk, ook 
een specifieke toetsing in het kader van de monumentenwet plaatsvindt. Bij 
de monumentenzorg gaat het vooral om de historische kwaliteit van de 
bestaande gebouwen, aan de buitenkant en binnenshuis, afhankelijk van de 
beschreven monumentale waarden, de zogenoemde redengevende 
omschrijving voor het monument. 

Welstandstoezicht volgens de wet 
De Woningwet (2003) verplicht de gemeente om eigen welstandsbeleid te 
formuleren. Welstandsoordelen mogen volgens die wet alleen gebaseerd 
zijn op criteria die worden genoemd in een door de gemeenteraad 
vastgestelde welstandsnota. Het doel van de welstandsnota is: 

het plaatsen van de welstandsbeoordeling binnen een door de 
gemeenteraad vastgesteld inhoudelijk kader waarmee de 
rechtszekerheid voor de burger wordt gediend 
het verhogen van de kwaliteit van de welstandsadvisering 
meer samenhang bieden in het beleid dat zich richt op het uiterlijk van 
de stad. 

De advisering is in Delft opgedragen aan de Commissie voor Welstand en 
Monumenten. 
De adviezen van deze commissie zijn evenals haar vergaderingen openbaar. 
De vergaderingen worden vooraf aangekondigd en zijn voor iedereen 
toegankelijk. 



Per l maart 2013 is het mogelijk geworden om een ambtelijke toetsing in te 
voeren, in relatie tot en in aanvulling op de vastgestelde sneltoetscriteria. (zie 
hoofdstuk 13). 
Voor tijdelijke bouwwerken, ongeacht de termijnstelling, geldt de 
welstandsverplichting niet. 

Het College van Burgemeester en Wethouders kan afwijkend beslissen over 
de adviezen van de Commissie voor Welstand en Monumenten om 
zwaarwegende redenen van sociaal, economische of maatschappelijke aard. 

Welstandsnota en welstandstoets 
De welstandsnota wil vooral duidelijkheid scheppen over de inhoud van de 
welstandstoets. De toets is gebaseerd op 3 algemene criteria (zie hoofdstuk 
4) in verschillende gebieden met 3 onderling verschillende welstandsregimes, 
die variëren van bijzonder welstandstoezicht tot welstandsluw (zie hoofdstuk 
5 en 6). Deze criteria hebben betrekking op alle bouwinitiatieven, van kleine 
bouwwerken tot grote bouwwerken. De kleine bouwwerken, voor zover niet 
welstandsvrij verklaard, worden in de regel ambtelijk getoetst met behulp van 
de zogenaamde sneltoetscriteria (zie hoofdstuk 13). 
I n  de regel vindt een welstandstoets alleen plaats bij bouwwerken waarvoor 
een omgevingsvergunning verplicht is. 
Bouwwerken die vergunningsvrij zijn en bouwwerken die op grond van deze 
nota welstandsvrij zijn verklaard (hoofdstuk li) vallen dus niet onder het 
welstandstoezicht. 
De Commissie voor Welstand en Monumenten voert het welstandstoezicht uit. 
Deze commissie bestaat uit verschillende deskundigen. De Commissie voor 
Welstand en Monumenten buigt zich over de plannen en toetst deze aan de 
criteria uit de welstandsnota, zoals die door de gemeenteraad is vastgesteld. 

4. Welstand als onderdeel van de kwaliteitsketen 

Het is een algemeen aanvaardde constatering dat niet alleen het ontwerp, 
maar vooral ook het ontwikkelingsproces van grote invloed is op de kwaliteit 
van de gebouwde stad. Belangrijk is een integrale aanpak in het proces zodat 
deelbelangen niet kunnen overheersen maar op een evenwichtige wijze in het 
ontwerp hun rol spelen. Ruimtelijke kwaliteit moet dus georganiseerd worden. 
Veelal worden de belangrijkste ontwerpbeslissingen in een vroege fase van 
het voorbereidingsproces van een bouwwerk of ruimtelijk plan genomen. 
Vandaar dat kwaliteitsborging gedurende het gehele proces moet plaats 
vinden en vanaf een vroeg stadium al werkzaam moet zijn gedurende de 
gehele keten van het voorbereidingsproces. 
We noemen dat de kwaliteitsketen. Welstandstoezicht vindt doorgaans plaats 
aan het einde van die keten, bij de aanvraag omgevingsvergunning. Dan zijn 
de meeste belangrijke beslissingen doorgaans al genomen. Kwaliteitsborging 



moet al in eerdere stadia plaatsvinden. Om die reden heeft het College van 
Burgemeester en Wethouders de zogenaamde Kwaliteitskamer ingesteld om in 
de gehele bouwketen de ruimtelijke kwaliteit te kunnen toetsen. Vanwege het 
streven naar integraliteit en consistentie maken de leden van de Commissie 
voor Welstand en Monumenten deel uit van de Kwaliteitskamer. 

Welstand en de Kwaliteitskamer 

De Kwaliteitskamer bestaat uit de Stadsbouwmeester als voorzitter en leden, 
die daarin zijn benoemd vanwege hun lidmaatschap van de Commissie voor 
Welstand en Monumenten. De stadsbouwmeester opereert als onafhankelijk 
deskundig adviseur van het College van Burgemeester en Wethouders en de 
gemeenteraad, en is klankbord voor ontwikkelende partijen en voor betrokken 
ambtenaren, uitdrukkelijk in een vroeg stadium en met name bij 
architectenkeuzes en -selecties. 

I n  de Kwaliteitskamer komen in de meeste gevallen aan de orde: 

Steden bouwkundige plannen 
Beeldkwaliteitsplannen 
Inrichtingsplannen voor het openbaar gebied 
Ontwikkelplannen voor nieuwe gebieden of nieuwe bouwwerken 
Bouwplannen in het V0 en DO stadium 

In  de regel zal klankbordoverleg met de Commissie voor Welstand en 
Monumenten bij bouwaanvragen in de Kwaliteitskamer plaatsvinden. 

Welstandsnota en het Bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan regelt onder meer de functie en het ruimtebeslag, en 
afmetingen van bouwwerken 'voor zover dat nodig is voor een goede 
ruimtelijke ordening' (artikel 10, Wro). Het bestemmingsplan is maatgevend 
voor de plaatsing en volumes van bouwwerken. Indien dit niet exact in het 
bestemmingsplan is aangegeven, kan de Commissie voor Welstand en 
Monumenten zich alleen binnen de daarin vastgestelde contouren in reële 
mate over plaatsing uitspreken. Welstandscriteria spreken zich uit over de 
nadere architectonische verschijning. Tussen de welstandsnota en 
bestemmingsplannen ontstaan geen strijdpunten, omdat de opzet van de 
Welstandsnota uitgaat van algemene criteria. De welstandstoets volgt zo 
altijd de vastgestelde ruimtelijke koers van het bestemmingsplan. 
Voor bijna alle gebieden van de stad is een bestemmingsplan vastgesteld. 
Zo'n plan regelt onder meer de plaatsing en afmeting van bouwvolumes. 
Binnen de maximale afmetingen van bouwvolumes is een zekere vrijheid 
mogelijk; er is geen verplichting tot het volledig bebouwen van het maximaal 



toegestane volume. Het aspect welstand mag een reële verwezenlijking van 
het bestemmingsplan niet in de weg staan. 
Elk bouwplan, dat op welstand getoetst wordt, wordt altijd beoordeeld op zijn 
eigen kwaliteiten en op de relatie met zijn omgeving. 

Samenhang met ander beleid 

Welstandstoetsing, welstandsbeleid en deze nota staan in nauwe samen hang 
met de beleidsgebieden Monumenten en Beschermd Stadsgezicht en met de 
reclameverordening. 

Monumentenbeleid en Beschermd Stads- en dorpsgezicht 
Welstand staat niet altijd op zichzelf. I n  de historische stad Delft bestaat er in 
veel gevallen ook een nauwe verwevenheid met de bescherming van het 
cultuurhistorisch erfgoed. 
Het Delftse monumentenbeleid is vastgelegd in de nota "Gezicht op gebouwd 
erfgoed Delft, monumentennota 2007 -2017" en in de zogenoemde 
Uitvoeringsrichtlijnen Monumentenzorg Delft. Deze laatste bevatten vooral 
restauratieve richtlijnen. 
Voor bijna elke wijziging aan een monument is een omgevingsvergunning 
vereist, zeker indien het een wijziging aan de buitenzijde betreft. De 
samenhang met het beleidsveld welstand wordt geborgd door een 
gecombineerde toets door de Commissie voor Welstand en Monumenten aan 
zowel het welstandsaspect als aan het cultuurhistorisch aspect. 

Naast de pandsgewijze bescherming die van de monumentenstatus uitgaat, is 
er ook een specifieke, gebiedsgerichte, cultuurhistorische bescherming van die 
delen van Delft die zijn aangewezen als beschermd stadsgezicht. Het betreft 
hier de binnenstad, het Agnetapark en het gebied gelegen aan de Nieuwe 
Plantage e.o. Zeer binnenkort wordt daaraan ook nog het noordelijk TU- 
gebied toegevoegd. De bescherming gebeurt via een veel striktere 
vergunningsplicht voor deze gebieden in samenhang met een veel meer 
beschermend regime in het bestemmingsplan en daarenboven ook een 
stringenter welstandsregime op basis van deze nota. 

Reclameverordening 
De gemeenteraad van Delft heeft in 2005 de reclameverordening vastgesteld. 
Deze is in 2012 geactualiseerd. Indien gevelreclame voldoet aan de 
sneltoetscriteria (hoofdstuk 13 en bijlage l), blijft advisering van de 
Commissie voor Welstand en Monumenten achterwege. Voldoet de reclame 
niet aan de sneltoetscriteria, dan zal doorgaans advies gevraagd worden aan 
de Commissie voor Welstand en Monumenten. 

Beoordelingscriteria 
De beoordelingscriteria zijn algemeen van ka ra kter. 



Ze zijn: 

geldend in alle gebieden volgens de diverse regimes (zie hoofdstuk 9 en 
10) 
open geformuleerd, zonder stijldwang 
gebaseerd op het streven naar ruimtelijke kwaliteit. 

De criteria worden door de Commissie voor Welstand en Monumenten 
gebruikt om haar adviezen inzichtelijk te maken en vormen de basis 
voor haar motivatie op welke wijze een bouwwerk aan redelijke eisen 
van welstand voldoet. 

Er zijn 3 criteria: stedenbouwkundige samenhang (A); evenwichtig 
gevel beeld (B); passende detaillering, materiaal- en kleurgebrui k (C). 

Criterium A: Stedenbouwkundige samenhang 

Een ontwerp voldoet aan redelijke eisen van welstand wanneer 

het bouwwerk passend is bij zijn omgeving 
de kwaliteit van het openbaar gebied wordt gerespecteerd of versterkt 
de bestaande doorzichten en zichtlijnen gerespecteerd worden 
uitdrukking wordt gegeven aan markante en belangrijke 
stedenbouwkundige plekken. 

Criterium B: Evenwichtig gevel beeld 

Een ontwerp voldoet aan redelijke eisen van welstand wanneer 

het karakter van de bestaande gevelwanden wordt gerespecteerd of 
versterkt 
de verhoudingen in de gevels evenwichtig van opbouw zijn 
extra bij verbouw: 
ingrepen in de gevel in goede verhouding tot elkaar en tot het geheel 
van de gevel staan. 

criterium C: Passende detaillering, materiaal- en kleurgebruik 

Een ontwerp voldoet aan redelijke eisen van welstand wanneer 

de detaillering en het materiaalgebruik het karakter van het bouwwerk 
ondersteunen 
het kleurgebruik afgestemd is op de omgeving 
de architectonische eenheid als geheel (gevelwand, blok of straat) in 
evenwicht is of blijft 
de bij het bouwwerk behorende erfafscheidingen afgestemd zijn op het 
gebouw en op de omgeving. 



Ruimtelijk analyses kunnen belangrijke inzichten verschaffen in de 
stedenbouwkundige context van bepaalde locaties en kunnen 
aanknopingspunten geven voor het ontwerp van een bouwwerk op een 
bepaalde plaats. Van de diverse gebieden in Delft zijn gebiedsanalyses 
gemaakt. Deze vind u op de website van de gemeente Delft via de link 

Welstandsregimes 

De gemeente Delft onderscheidt 3 welstandsregimes: Bijzonder 
Welstandstoezicht (l); Globaal Welstandstoezicht (2) en Welstandsluw 
toezicht (3). Daarnaast is er een categorie welstandsvrije bouwwerken. 
De regimes verschillen onderling in intensiteit van het toezicht en 
in toepassing van het aantal criteria. 
De regimes zijn gekoppeld aan gebieden in de stad (zie de 
welstandskaart onder hoofdstuk 10). 

1. Bijzonder Welstandstoezicht (lichtpaars op de 
welstandskaart) 

Alle 3 criteria A (stedenbouwkundige samenhang), B (evenwichtig 
gevelbeeld), en C (passende detaillering, materiaal- en kleurgebruik) zijn van 
toepassing. 

Uitgangspunt voor het lichtpaars gebied is geweest: 

beschermd stads- en dorpsgezicht 
monumenten en cultuurhistorisch waardevolle gebouwen 
gebieden, zones en markante punten 
bebouwing langs hoofdwegen, langs historische routes en zichtlocaties 
de TU wijk. 

2. Globaal Welstandstoezicht (blauw op de welstandkaart) 

Alleen de criteria A (stedenbouwkundige samenhang) en B (evenwichtig 
gevelbeeld) zijn van toepassing. 

Uitgangspunt voor de keuze van het blauwe gebied is geweest: gebieden en 
zones rond het historisch gebied van Delft. 

3. Welstandsluw toezicht (groen op de welstandskaart) 

Alleen criterium A (stedenbouwkundige samenhang) is van toepassing en 
alleen voor nieuwbouw. 

Uitgangspunt voor de keuze van het groene gebied is geweest: de 
buitengebieden en de naoorlogse gebieden. 



N.B. monumenten en cultuurhistorisch waardevolle gebouwen in het blauwe 
en groene gebied vallen onder het regime Bijzonder Welstandstoezicht. 

Welstandskaart 

@ Monument 



Welstandsvrije bouwwerken 

Op grond van het bepaalde in artikel 12, lid 2, van de Woningwet worden 
categorieën van bouwwerken aangewezen waarvoor geen redelijke eisen van 
welstand van toepassing zijn. Dit zijn: 

I n  gebieden aangewezen als Welstandsluw 
Alle verbouwingen aan bestaande gebouwen en bouwwerken geen gebouwen 
zijnde, alsmede het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde en 
bijbehorende bouwwerken bij bestaande hoofdgebouwen. 

In  gebieden aangewezen als Globaal Welstandstoezicht 
Alle verbouwingen aan bestaande gebouwen en bouwwerken, alsmede het 
bouwen van bijbehorende bouwwerken welke niet zijn gelegen in naar 
openbaar toegankelijk gekeerd gebied. 

I n  het naar openbaar toegankelijk gekeerd gebied zijn bovendien de volgende 
kleine bouwwerken en verbouwingen welstandsvrij: 

l. dakkapellen 
2. erf- en perceelafscheidingen 
3. kozijn- (vervangen) of gevelwijziging bestaande gevelopening 
4. losstaande berging bestemd voor de stalling van fietsen en/ 

of huisvuilcontainers 
5. al dan niet losstaande overkapping 
6. serre of erker 
7. airco-units. 

I n  gebieden aangewezen als Bijzonder Welstandstoezicht 
zijn behoudens daartoe door de wet aangewezen bouwwerken, geen 
bouwwerken vrijgesteld van het welstandstoezicht. 

Bouwmelding 

Voor een aantal benoemde kleine bouwwerken in gebieden die op de kaart 
zijn aangewezen als Globaal Welstandstoezicht en Welstandsluw toezicht en 
welke grenzen aan het openbare gebied is onder punt 11 verklaard dat deze 
welstandsvrij zijn. Het betreft dan steeds ondergeschikte toevoegingen aan of 
bij met name woningen. Deze aspecten zijn doorgaans ook geregeld in het 
bestemmingsplan. 
Vanaf l juni 2013 zijn voor deze bouwwerken door het College van 
Burgemeester en wethouders de 'Uitvoeringsrichtlijnen kleine bouwwerken 
straatzijde' ingevoerd. I n  deze richtlijnen is qua voorkomen en maatvoering 
per categorie van bouwwerken exact aangegeven waaraan deze moeten 
voldoen. De burger kan dit zelf eenvoudig toetsen en meldt zijn 



bouwvoornemen vervolgens aan de gemeente. De vergunningsaanvraag kan, 
behoudens uitzonderlijke gevallen, dan achterwege blijven. 
Verbouwingen en toevoegingen aan bouwwerken in de genoemde gebieden 
zijn dus meldingsplichtig wanneer ze als bouwwerken ' vrijgesteld" zijn van 
de vergunningsplicht mits vooraf gemeld. 

Sneltoetscriteria 

Op grond van het onlangs gewijzigde artikel 6.2 van het Besluit 
omgevingsrecht (Bor) is het niet langer verplicht om in alle gevallen advies in 
te winnen van de Commissie voor Welstand en Monumenten. 
Advisering van de Commissie voor Welstand en Monumenten blijft achterwege 
voor alle bouwwerken en activiteiten waarvoor in deze Nota zogenoemde 
sneltoetscriteria zijn opgenomen. In  de regel kan de behandelend ambtenaar 
de toetsing aan de hand van deze sneltoetscriteria doen en is het niet nodig 
om advies te vragen aan de Commissie voor Welstand en Monumenten. 

Het betreft: 

Aan- en uitbouwen 
Aanlichten van cafés, winkels en hotels in de binnenstad 
Airconditioningunits 
Antennes voor mobiele telecommunicatie 
Bijgebouwen en overkappingen 
Dakkapellen en dakopbouwen 
Erfafscheidingen 
Fietstrommels 
Gevelreclame 
Installaties in het algemeen 
Kozijn- en gevelwijzigingen 
Rolluiken 
Zonnepanelen en zonnecollectoren 
Zonweringen 

De sneltoetscriteria per categorie vindt u in bijlage 1. 

Handhaving en Excessenregeling 

De gemeente geeft met deze welstandsnota regels voor het welstandstoezicht 
en gaat zich ook inspannen voor de naleving daarvan. 
Bouwvergunningsplichtige bouwwerken moeten voldoen aan redelijke eisen 
van welstand. Dat geldt ook voor bouwwerken die illegaal zijn gebouwd en 
bouwwerken die in afwijking van een verleende vergunning zijn gebouwd. 
Volgens artikel 12 van de Woningwet kan het College van Burgemeester en 
Wethouders de eigenaar van een bouwwerk dat 'in ernstige mate in strijd is 



met redelijke eisen van welstandf aanschrijven om die strijdigheid op te 
heffen. Ernstige strijdigheid met redelijke eisen van welstand wordt ook wel 
een exces genoemd. 
Als er voor het bouwen van een bouwwerk geen omgevingsvergunning nodig 
is, moet het bouwwerk, voor zover het niet aangewezen is als zogenoemd 
welstandsvrij bouwwerk ex artikel 12, lid 2 van de Woningwet, dus toch 
voldoen aan redelijke eisen van welstand en daarmee aan de criteria van de 
welstandsnota. 
Als er sprake is van een ernstige mate van strijdigheid met redelijke eisen van 
welstand, kan het College van Burgemeester en Wethouders de eigenaar van 
dat bouwwerk aanschrijven om die strijdigheid ongedaan te maken. Een 
bouwwerk is 'in ernstige matef in strijd met redelijke eisen van welstand indien 
er sprake is van een exces. Hiervan is sprake indien er een overduidelijke 
strijdigheid bestaat met de in de welstandsnota genoemde criteria. Dit wil 
zeggen dat er een buitensporigheid in het uiterlijk is, die ook voor niet- 
deskundigen duidelijk is. Vaak gaat het om het afsluiten van een bouwwerk 
voor zijn omgeving, het ontkennen of vernietigen van architectonische 
bijzonderheden bij de aanpassing van een bouwwerk, armoedig 
materiaalgebruik, toepassing van felle of contrasterende kleuren, te 
opdringerige reclames of een te grove inbreuk op wat in de omgeving 
gebruikelijk is. 

Overgangsbepalingen 

Lopende plannen 
Bouwplannen waarvoor een aanvraag om een vergunning is ingediend voor 
de datum van vaststelling van de welstandsnota, maar nog niet zijn 
uitgevoerd, worden niet aan de toetsingselementen en criteria van deze nota 
getoetst. Deze aanvragen worden getoetst aan de welstandsnota zoals die 
ten tijde van de aanvraag geldt, tenzij de aanvrager de wens te kennen geeft 
dat de aanvraag getoetst moet worden aan de nieuwe welstandsnota. 

Beeldkwaliteitsplannen 
Bestaande en nieuwe beeldkwaliteitsplannen maken geen deel uit van het 
beoordelingskader van deze Welstandsnota; de beeld kwaliteitsplannen zijn 
niet juridisch bindend. Bouwplannen worden beoordeeld volgens de algemene 
criteria zoals geformuleerd onder hoofdstuk 8. 
De Commissie voor Welstand en Monumenten betrekt de toelichting uit een 
beeldkwaliteitsplan bij haar beoordeling. 
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Begrippenlijst 

Definities 

Aanbouw: een gebouw(dee1) dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een 
hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat. Het gebouw(dee1) kan 
onderscheiden worden van het hoofdgebouw en is in architectonisch opzicht 
ondergeschikt aan het hoofdgebouw; 

Achtererfgebied: erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk 
gebied gekeerde zijkant, op meer dan 1 meter van de voorkant, van het 
hoofdgebouw; 

BJgebouw. een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand, gebouw dat door de 
vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in 
architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

Bouwperceek een aaneengesloten stuk grond, waarop volgens het ter plaatse 
geldende bestemmingsplan zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is 
toegelaten; 

Bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of 
ander materiaal, die -hetzij direct, hetzij indirect- met de grond is verbonden, 
hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

Cultuurhistorisch bouwwerk: een als zodanig i n een vigerend 
bestemmingsplan aangewezen onroerend goed; 

Erf= al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is 
gelegen bij een hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste 
van het gebruik van dat gebouw, en voor zover het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan deze inrichting niet verbiedt; 

Onbebouwd e k  het totale erf minus het oppervlak van het hoofdgebouw; 

Gebouw: el k bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, 
geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; 

Hoofdgebouw: gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de 
verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel 
en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die 
bestemming het belangrijkst is; 

Kleine bouwwerken: bouwwerken met een ruimtelijk en esthetisch beperkte 
uitstraling. Voor bouwwerken grenzend aan openbaar toegankelijk gebied is 



een uitputtende opsomming opgenomen in de door het College van 
Burgemeester en Wethouders vastgestelde "Uitvoeringsrichtlijnen kleine 
bouwwerken straatzijde"; 

Monument: een beschermd monument dat op grond van de Monumentenwet 
of Monumentenverordening als zodanig is aangewezen; 

Openbaar toegankelgkgebied: weg als bedoeld in artikel l, eerste lid onder 
b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede pleinen, parken, plantsoenen, 
openbaar water en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen 
toegankelijk is, met uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de 
ontsluiting van percelen door langzaam verkeer; 

Peik hoogten vanaf het aansluitend afgewerkt terrein, waarbij plaatselijke, 
niet bij het verdere verloop van het terrein passende, ophogingen of 
verdiepingen aan de voet van het bouwwerk, anders dan noodzakelijk voor de 
bouw daarvan, buiten beschouwing blijven; 

Uitbouw: een gebouw(dee1) dat als vergroting van een bestaande ruimte is 
gebouwd aan een hoofdgebouw en dat door de vorm onderscheiden kan 
worden van het hoofdgebouw en in architectonisch opzicht ondergeschikt is 
aan het hoofdgebouw; 

VooreHgebied: erf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied; 

Voorgevelrooilijn: de evenwijdig aan de as van de weg gelegen lijn, die zoveel 
mogelijk aansluit bij de ligging van de voorgevel(s) van de bestaande 
bebouwing langs die weg. Een hoekwoning heeft slechts 1 voorgevelrooilijn; 



Bijlage 1: Sneltoetscriteria 



Sneltoetscriteria 
NB: de sneltoetscriteria zijn alleen van toepassing i n de welstandsregimes 
Bijzonder en Globaal welstandstoezicht, tenzij anders vermeld in het betreffende 
criterium. 

l. Aan- en uitbouwen 
l. Voor aan- of uitbouw aan de voorgevel zijn geen sneltoetscriteria. I n  deze 
gevallen wordt altijd advies gevraagd aan de Commissie voor Welstand en 
Monumenten. 
Plaatsing en aantal 
2. Voor een secundaire aan- of uitbouw aan een bestaande aan- of uitbouw 
zijn geen sneltoetscriteria. I n  deze gevallen wordt altijd advies gevraagd aan 
de Commissie voor Welstand en Monumenten. 
3. Bij een aan- of uitbouw aan de zijgevel moet de afstand tot de 
voorgevellijn minstens 1 meter zijn. 
4. Bij een aan- of uitbouw aan een zijgevel gekeerd naar de openbare weg 
moet de afstand tot de achtergevellijn minstens l meter zijn. 
Maatvoering 
5. De hoogte van de aan- of uitbouw mag op de plaats van de bestaande 
zijgevel maximaal de helft van de eerste verdieping zijn. 
Vormgeving 
6. De plattegrond van de aan- of uitbouw is rechthoekig. 
7. De aan- of uitbouw staat loodrecht op de zijgevel. 
8. De dakvorm is plat of afgeleid van de vorm van het dak van het 
hoofdgebouw dan wel van de dakvorm van de oorspronkelijke aanbouw. 
9. De dakoverstekken van een aan- of uitbouw van de zijgevel zijn afgeleid 
van de overstekken van het dak van het hoofdgebouw, of zijn afgeleid van de 
dakoverstekken van de oorspronkelijke aanbouw. 
10. De belijning van de gevels van het hoofdgebouw is maatgevend voor de 
belijning van de aan- of uitbouw. 
Materiaal en kleur 
ll. Van een aan- of uitbouw aan de zijgevel moeten kleuren, materialen en 
detaillering overeenkomen met het hoofdgebouw. 
12. Een aan- of uitbouw heeft in de voor- of zijgevel minstens l opening 
groter dan l m2 met doorzichtig glas. Een aan- of uitbouw is nooit geheel 
gesloten. 
13. Bij de toepassing van een schuin dak voor de aan- of uitbouw komt het 
dakbedekkingsmateriaal overeen met het dakbedekkingsmateriaal van het 
hoofdgebouw. Bij een serre is glas toegestaan. 

2. Aanlichten cafés en hotels in de binnenstad 
l. De armaturen en verlichting ontsieren de gevel niet. 
2. De lampen hebben gewoon licht en geen fel, knipperend of opvallend 
gekleurd licht. 
3. Gevelverlichting door TL-licht, lichtbakken, verlichtingsslinger of andere 
figuren in licht is niet toegestaan. 



Plaats en aantal 
4. De verlichting sluit aan bij de architectuur van de gevel. Het is van belang 
om schaduwwerking door uitstekende geveldelen zoals vensterbanken te 
voorkomen. 
5. De armaturen worden per stuk aan de gevel bevestigd. 
6. De lampen zijn bevestigd tussen de begane grond en de eerste verdieping. 
7. De lampen zijn alleen op het bedrijfsdeel van het pand gericht. 
8. De lampen zijn of naar onderen, of naar boven op de gevel gericht. 
Maatvoering 
9. De lampen worden op minimaal 30 centimeter en maximaal 50 centimeter 
afstand van de gevel geplaatst. 
10. De verlichtingsarmaturen zijn maximaal 20 x 15 x 15 centimeter groot. 
Materiaal en kleur 
ll. De armaturen zijn uitgevoerd in een onopvallende kleur, passend bij de 
gevel. 

3. Aircondtioningunits 
l. Airconditioningunits moet u plaatsen op of aan een gebouw, op een plek 
die niet zichtbaar is vanaf de openbare ruimte. 
Plaats en aantal 
2. Kunt u airconditioningunits aantoonbaar niet uit het zicht van de openbare 
ruimte plaatsen? Dan moeten deze als object worden vormgegeven en 
onderdeel worden gemaakt van de compositie van de gevel. 
3. Airconditioningunits mag u niet op luifels, dakkapellen of schuine 
dakvla kken plaatsen. 
Materiaal en kleur 
4. De kleur van airconditioningunits is terughoudend of gelijk aan de kleuren 
die al op de gevel zijn aangebracht. 

4. Antennes voor mobiele telecommunicatie 
Een antenne bestaat uit meerdere onderdelen: een antennedrager en een 
antenne-installatie. Een antennedrager is een antennemast of een andere 
constructie voor de bevestiging van een antenne. Een antenne-installatie 
bestaat uit een antenne, de bedrading en de al dan niet in een techniekkast 
opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie. 
Algemene eisen 
l. De antennedrager en de antenne-installatie tasten het aanzien van het 
bouwwerk niet aan. 
Plaatsing en aantal 
2. De antennedrager en de antenne-installatie zijn op het dak geplaatst. 
3. De techniekkast en de bijbehorende bevestigingsconstructie is alleen 
toegestaan op een plat dak. 
4. Antennedragers en antenne-installaties zijn op tenminste 4 meter vanaf de 
voorgevellijn geplaatst. 
5. Antennedragers en antenne-installaties zijn op tenminste 3 meter vanaf de 
zijgevellijn van kopgevels geplaatst. 
Materiaal en kleur 
6. De kleur is neutraal en valt weg bij het hoofdgebouw. 



5. Bijgebouwen en overkappingen 
Onderstaande regels gelden voor een op de grond staand bijgebouw van 
l bouwlaag of een op de grond staande overkapping van l bouwlaag bij een 
bestaande woning of bestaand woongebouw voor het vergroten van het 
woongenot. 
Plaatsing en aantal 
l. Voor bijgebouwen of overkappingen op het voorerf zijn geen 
sneltoetscriteria. I n  deze gevallen wordt altijd advies gevraagd aan de 
Commissie voor Welstand en Monument 
2. De afstand van het bijgebouw op het zijerf tot aan het hoofdgebouw is 
minimaal l meter. 
3. De afstand tot de voorgevelrooilijn van een bijgebouw of overkapping op 
het zijerf of de achtergevel bedraagt 1 meter. 
4. Voor een aanbouw aan een bestaand bijgebouw op een zijerf zijn geen 
sneltoetscriteria. I n  deze gevallen wordt altijd advies gevraagd aan de 
Commissie voor Welstand en Monumenten. 
5. Voor een tweede bijgebouw op een zijerf zijn geen sneltoetscriteria. I n  deze 
gevallen wordt altijd advies gevraagd aan de Commissie voor Welstand en 
Monumenten. 
Vormgeving 
6. De voorgevel van een bijgebouw of overkapping is evenwijdig aan de 
voorgevel van het hoofdgebouw. 
7. Bij een schakeling van gelijkvormige huizen zijn de hoogte en de vorm van 
het dak van de bijgebouwen of overkappingen op een zijerf aan elkaar gelijk. 
8. De dakvorm van een bijgebouw of de overkapping op een zijerf is plat of 
afgeleid van de dakvorm van het hoofdgebouw, danwel van de dakvorm van 
het oorspronkelijke bijgebouw of de overkapping. 
9. De dakoverstekken van een bijgebouw of overkapping op een zijerf zijn 
afgeleid van de overstekken van het dak van het hoofdgebouw, of afgeleid 
van dakoverstekken van het oorspronkelijke bijgebouw of overkapping. 
Materiaal en kleur 
10. Van een bijgebouw aan de zijgevel moeten kleuren, materialen en details 
overeenkomen met die van het hoofdgebouw. 
ll. Een bijgebouw op een zijerf heeft in de voorgevel minstens l opening 
groter dan l m2 met doorzichtig glas. Deze mag opgenomen zijn in een deur. 
Een bijgebouw is nooit geheel gesloten. 
12. Bij het toepassen van een schuin dak voor een bijgebouw of overkapping 
op een zijerf komt het dakbedekkingsmateriaal overeen met het 
dakbedekkingsmateriaal van het hoofdgebouw. 

6. Dakkapellen en dakopbouwen 
Bij sneltoetscriteria voor dakkapellen en dakopbouwen gaat het voornamelijk 
over de voorzijde. Dakkapellen en dakopbouwen hebben vanwege hun 
zichtbaarheid een grote invloed op het ruimtelijke beeld van de openbare 
ruimte. 
Voor dakkapellen en dakopbouwen op woningen worden 2 situaties 
onderscheiden: 



@dakkapel of dakopbouw op een individueel pand zoals op historische panden 
in de binnenstad 

.dakkapel of dakopbouw op een dakvlak van een groter bouwvolume zoals 
bijvoorbeeld op rijenwoningen. 

In  de eerste categorie is de benadrukking van de individualiteit het 
uitgangspunt. I n  de tweede categorie is dat het gemeenschappelijke. Om dit 
gemeenschappelijke te bevorderen kan de trendsettermethode worden 
gevolgd. 
Plaatsi en aantal 
l. Op een individueel pand is l dakkapel per dakvlak toegestaan. 
Mansardekappen gelden per gevelzijde als l dakvlak. 
2. Bij meer dakkapellen of dakopbouwen op het dakvlak van 1 bouwblok 
(rijenwoningen) zijn de onder- en bovenkant gerangschikt op een horizontale 
lijn. Op een individueel pand is l dakkapel per dakvlak toegestaan. 
Mansardekappen gelden per gevelzijde als l dakvlak. 
3. Op een individueel pand is de dakkapel in het midden geplaatst van het 
betreffende dakvlak of uitgelijnd met de onderliggende gevel. 
Maatvoering 
4. De hoogte is maximaal 1/50 meter. Dit is gemeten vanaf de onderzijde van 
de dakkapel. 
5. De bovenzijde van de dakkapel bevindt zich op meer dan 0,s meter van de 
nok van het dak. Deze bovenmaat (A) moet gelijk of groter zijn dan de 
ondermaat (B). 
6. De totale breedte van de dakkapel mag niet meer dan 60% van de totale 
lengte van het dakvlak zijn (gemeten ter plaatse van de goot). 
Voor het welstandsregime Bijzonder welstandstoezicht mag de breedte niet 
meer dan 40% zijn. Voor dit regime is een dakkapel op een attiek niet 
toegestaan. 
Vormgeving 
7. De dakkapel of dakopbouw heeft een rechthoekige plattegrond loodrecht 
op de voorgevel. De voorkant staat ook verticaal evenwijdig aan de 
voorgevel. 
8. De dakvorm van de dakkapel of dakopbouw is plat of afgeleid van het dak 
van een oorspronkelijke dakkapel. 
9. De dakrand (profiel, hoogte en overstek) van de dakkapel of dakopbouw is 
afgeleid van de dakrand van het dak van het hoofdgebouw. Of afgeleid van 
die van de oorspronkelijke dakkapel of dakopbouw. 
10. Bij meer dakkapellen of dakopbouwen op het dakvlak van l bouwblok 
(rijenwoningen) is er sprake van l dikte en l detaillering voor alle dakranden. 
Materiaal en kleur 
ll. Kleuren, materialen en details zijn identiek aan die van de onderliggende 
oorspronkelijke gevel. 
12. De voorkant van de dakkapel of dakopbouw bestaat uit kozijnen gevuld 
met doorzichtig glas. 
13. De zijkanten van de dakkapel of dakopbouw zijn beide dicht of bestaan 
geheel uit een kozijn gevuld met glazig materiaal. De zijkant van een kapel op 
een zijdakschild tussen woningen bestaat altijd geheel uit een kozijn gevuld 
met glazig materiaal. 



14. Voor de materiaalkeuze van kozijnen, dakranden en zijkanten is het 
voorkomen van ongewenste vervuiling maatgevend. Volkern-platen moet u 
noppenloos bevestigen. 
15. De materiaalkeuze is uitsluitend hout en zink in welstandsregime Bijzonder 
welstandstoezicht. 
16. Toepassing van kunststof wordt altijd voorgelegd aan de Commissie voor 
Welstand en Monumenten. 

7. Erfafscheidingen 
Een erfafscheiding is een afscheiding van een perceel dat direct bij een 
gebouw ligt en dat is ingericht voor het gebruik van dat gebouw. 

Maatvoering 
l. De hoogte van de erfafscheiding op het voorerf (tot maximaal l meter 
achter de voorgevellijn) is maximaal 1,00 meter hoog. 
2. Van een erfafscheiding op het voorerf is de hoogte van dicht of 
ondoorzichtig materiaal (bijvoorbeeld metselwerk) maximaal 0,50 meter. 
Boven de 0,50 meter is het materiaal doorzichtig (bijvoorbeeld hekwerk, glas 
etc.). 
Vormgeving 
3. Een erfafscheiding op een voor- of achtererf vormt per erf een eenheid. 
4. De erfafscheiding staat in zijn geheel recht en haaks op het maaiveld. Dit 
geldt ook voor de ondersteuningsconstructies. 
Materiaal en kleur 
5. Het materiaal van de erfafscheiding is kwalitatief hoogwaardig voor het 
welstandsregime Bijzonder welstandstoezicht. Denk hierbij aan gemetselde 
muren, natuursteen, smeedwerk of stalen relingen. 
6. Kleuren, materialen en details van een erfafscheiding naar de openbare 

weg of groen moeten overeenkomen met de oorspronkelijke erfafscheiding. 

8. Fietstrommels 
l. Wanneer in de directe omgeving openbare binnenterreinen beschikbaar 
zijn, worden fietstrommels daar geplaatst. Wanneer dat niet mogelijk is, 
worden fietstrommels zoveel mogelijk in zijstraten geplaatst en niet aan 
hoofdwegen. 
2. Fietstrommels worden zoveel mogelijk in lijn met parkeerstroken geplaatst. 
3. Is criterium 2 niet mogelijk? Dan worden fietstrommels geplaatst met de 
voorkant achter de denkbeeldig doorgetrokken voorgevellijn van een 
bouwblok of rij woningen. 
4. Bij doorgaande, rechte stukken straat worden meerdere fietstrommels 
zoveel mogelijk geschakeld. 
5. Fietstrommels worden zoveel mogelijk gecombineerd met dichte gevels van 
trafo-huisjes. 
6. I n  ruimtes met stedenbouwkundige kwaliteit zoals parken, singels, 
plantsoenen, pleinen en historische randen van wijken worden in principe 
geen fietstrommels geplaatst. Tenzij wordt aangetoond dat de ruimtelijke 
kwaliteit door plaatsing niet wordt verminderd. Bijvoorbeeld doordat de 
trommel een dode hoek vult. 



7. Fietstrommels zijn geheel transparant. 
8. De beste oriëntatie van de trommel wordt bepaald door de directe 
stedelijke context. 
9. Fietstrommels staan indien mogelijk voor blinde gevels. En anders blijven ze 
op voldoende afstand (minimaal 1,5 meter) van kozijnen en (voor)deuren. 
10. Fietstrommels worden zoveel mogelijk gecombineerd met andere 
bouwwerken of vaste objecten in de openbare ruimte, zoals onder- of 
bovengrondse vuilcontainers. 

9. Gevelreclame 
De welstandseisen voor gevelreclame zijn opgesplitst in eisen voor kantoren 
en bedrijventerreinen en voor de binnenstad en overige gebieden. 

Kantoren en bedrgventerreinen 
De onderstaande regels gelden voor reclame op instituten, kantoren en 
bedrijventerreinen. 
Algemeen 
l. Een reclamedrager mag de oorspronkelijke gevels niet aan het oog 
onttrekken. 
Plaats en aantal 
2. Bij kantoren en bedrijfsverzamelgebouwen met een laagsgewijze, 
horizontale gevelindeling mag u boven het begane grondniveau alleen de 
gebouwnaam of l reclame-uiting aanbrengen. Bij de hoofdentree mag u aan 
de gevel een bord aanbrengen met de namen van alle bedrijven die in het 
pand gevestigd zijn. 
3. Een banier is toegestaan als de voor- of zijgevel minimaal 15 meter breed 
is. Op de gevel is dan verder geen andere reclame-uiting meer toegestaan. 
Maatvoering 
4. Een banier mag maximaal 2,5 meter hoog zijn. De maximale uitkraging 
bedraagt 0,5 meter. 

Binnenstad en overige gebieden 
De onderstaande regels gelden voor reclame in de binnenstad en overige 
gebieden. 
Algemeen 
l. Een reclamedrager mag de oorspronkelijke gevels niet aan het oog 
onttrekken. 
Plaats en aantal 
2. Dakreclame is niet toegestaan. 
3. De reclames zijn individueel per pand en volgens de perceelindeling. 
4. Per bedrijf mag u bij een gevelbreedte tot 6 meter maximaal 3 reclames 
aanbrengen. Bij een grotere gevelbreedte mag u 3 reclames aanbrengen plus 
l reclame per 6 strekkende meter gevelbreedte boven de 6 meter. 
5. De reclame moet u aanbrengen aan de voorgevel. 
6. Bij hoekpanden mag u de reclame ook aan de zijgevel aanbrengen. 
7. De reclame moet u aanbrengen in het vlak van de voorgevel tussen de 
begane grond en de onderkant van de ramen enlof het doorgaans voor ramen 
bestemde vlak van de eerste verdieping. 



8. De reclame-elementen mogen het gevelvlak niet over de hele 
perceel breedte in een onder- en boven helft verdelen. 
9. U moet de reclames aanbrengen op de daartoe eventueel in de gevel 
aanwezige reclamevelden of koofborden. 
10. Een gevelreclame moet u evenwijdig en vlak aan de gevel plaatsen. 
ll. Als een tekst in de vorm van losse letters wordt toegepast, moet u deze 
evenwijdig en vlak op de gevel plaatsen. 
12. Een banier is toegestaan als de voor- of zijgevel minimaal 15 meter breed 
is. Op de gevel is dan verder geen andere reclame-uiting meer toegestaan. 
13. Buitenreclame om sportvelden is alleen toegestaan als deze is 
aangebracht op een op het maaiveld staande bebording. De reclame moet 
naar het sportveld worden gericht. 
Maatvoering 
14. Een gevelreclame mag maximaal 20 centimeter uit het gevelvlak steken. 
15. Uitsteekreclame mag maximaal l meter hoog zijn. De maximale uitkraging 
bedraagt 0,5 meter. 
16. Uitsteekreclame mag maximaal 20 centimeter di k zijn. 
17. Een banier mag maximaal 2,5 meter hoog zijn. De maximale uitkraging 
bedraagt 0,5 meter. 
18. Reclames op zonweringen en markiezen mogen niet meer bedragen dan 
20% van de oppervlakte van de markies of zonwering en niet groter zijn dan 
1,5 m2. 
19. Reclame op vensters (zijnde uitwendige scheidingsconstructie) mag 
maximaal 20% van het glasoppervlak zijn. 
Materiaal en kleur 
Aanvullend criterium voor het welstandsregime Bijzonder welstandstoezicht: U 
mag geen fluorescerende kleuren toepassen. 

10. Installaties 
l. Installaties op het dak moet u zo ver mogelijk van de rand van het dakvlak 
plaatsen, zodat ze niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. 
Plaats en aantal 
2. Bij de uitwerking van het bouwplan moet u de te plaatsen installaties op het 
dak zoveel mogelijk uitlijnen ten opzichte van elkaar of gegroepeerd met 
elkaar. 
3. Installaties die zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte passen in de 
gevelcompositie en bij de vormgeving en kleuren van het gebouw. 
Materiaal en kleur 
De kleur van de installaties is afgestemd op de gevel. Of de installaties worden 
omgeven door een scherm waardoor het ontbreken van vormgeving niet het 
gevelbeeld verstoort. Het scherm dat de installaties omgeeft past in de 
gevelcompositie en bij de vormgeving en kleuren van het gebouw. 

11. Wijzigen van kozijnen en gevels 
Onderstaande regels gelden voor een verandering van een kozijn, 
kozijninvulling, luik of gevelpaneel van een: 
bestaande woning, 
bestaand woongebouw, 



bijgebouw bij een bestaande woning of bestaand woongebouw. 
Maatvoering 
l. Aan de voorgevel moet u de oorspronkelijke gevelopeningen handhaven. 
Dit geldt ook voor een naar de openbare weg gekeerde zijgevel. 
2. De oorspronkelijke negge of diepteligging van de kozijnen ten opzichte van 
de gesloten gevelvlakken moet u handhaven. 
3. De afmetingen en profilering van stijlen en kalven van kozijnen en van 
draaiende ramen aan de voorgevel komen overeen met de afmetingen en 
profilering van de oorspronkelijke gevel. Dit geldt ook voor een naar de 
openbare weg gerichte zijgevel. Voor de afmetingen en profilering van stijlen 
en kalven van kozijnen en van draaiende ramen bij alle zijgevels en de 
achtergevel moet dit ook voor het welstandsregime Bijzonder 
welstandstoezicht. 
4. De diepteligging van het glas en de dichte gevelvullingen in kozijnen en 
ramen aan de voorgevel is gelijk aan de diepteligging van de oorspronkelijke 
kozijnen en ramen. Dit geldt ook voor een naar de openbare weg gerichte 
zijgevel. 
Voor de diepteligging van het glas en de dichte gevelinvullingen in kozijnen en 
ramen aan de achtergevel moet dit ook voor het welstandsregime Bijzonder 
welstandstoezicht. 
Vormgeving 
5. De indeling van de kozijnen (met kalven en stijlen) aan de voorgevel is 
gelijk aan die van de oorspronkelijke kozijnen. Dit geldt ook voor een naar de 
openbare weg gerichte zijgevel. 
6. Oorspronkelijk helder en doorzichtig glas mag u niet vervangen door 
gesloten gevelmaterialen. Aan de voorgevel is gekleurd glas ook niet 
toegestaan. 

iaal en kleur 
7. Kleuren, materialen en details moeten aan de voorgevel gelijk zijn aan die 
van de oorspronkelijke gevel. Dit geldt ook voor een naar de openbare weg 
gerichte zijgevel. 
Toepassing van kunststof wordt altijd voorgelegd aan de Commissie voor 
Welstand en Monumenten. 

12. Rolluiken 
I n  principe zijn rolluiken aan de buitenzijde ongewenst. U dient eerst een 
oplossing te zoeken in de bestaande geveldelen door middel van 
veiligheidsglas. Als dit onmogelijk is, moet u de rolluiken of -hekken aan de 
binnenkant plaatsen. Is ook dit niet mogelijk? Dan gelden onderstaande 
criteria voor de toepassing van rolluiken en -hekken. 
Aanvragen voor rolluiken aan de buitenzijde worden altijd voor advies 
voorgelegd aan de Commissie voor Welstand en Monumenten. Die toetst de 
aanvraag aan de sneltoetscriteria voor installaties. 

, -. neen 
l. Geheel gesloten, ondoorzichtige rolluiken en -hekken zijn niet toegestaan. 
2. Bij rolluiken of -hekken moet een optimaal doorzicht behouden blijven naar 
bijvoorbeeld de etalage of het portiek. Het doorzicht moet minimaal 75% zijn. 
Een groter doorzicht dan 75% verdient de voorkeur. 



Plaats en aantal 
3. Rolluiken en -hekken moet u op verantwoorde wijze in de gevel inpassen. 
Vooral de geleidingsrails en de rolkasten vragen daarbij bijzondere ontwerg- 
en uitvoeringsaandacht. 
4. Bij panden die in de gevel rondbogen of gekromde gevelopeningen hebben, 
moet een beveiligingsoplossing aan de binnenzijde worden gevonden. 
Materiaal en kleur 
5. De kleur van het rolluik moet ingetogen zijn en overeenstemmen met de 
kleuren van de bestaande gevel. 

13. Zonnepanelen 
Wilt u een zonnepaneel of -collector aanbrengen in het beschermd 
stadsgezicht? Zoals de historische binnenstad, het Agnetapark of de Nieuwe 
Plantage? Dan heeft u geen vergunning nodig als u voldoet aan de 
sneltoetscriteria en de uitvoeringsrichtlijnen voor monumentenzorg. 

Sneltoetscriteria zonnepanelen en zonnecollectoren (pdf, 239 kB) 
Uitvoeringsrichtlijnen Monumentenzorq Delft (pdf, 413 kb) 
~http://www.delft.nl/~nwoners/~onen en leven/Bouwen/Welstand/Welstandsb 
eleid/Welstandseisen zonnepanelen 

Hierin staat onder andere dat een zonnepaneel of zonnecollector in het 
beschermd stadsgezicht niet zichtbaar mag zijn vanaf de openbare weg. Voor 
het aanbrengen van zonnepanelen of -collectoren die wel zichtbaar zijn vanaf 
de openbare weg, heeft u een omglevinasverglunninq nodig. 
Buiten beschermd stadsgezicht 
Voor panden buiten het beschermd stadsgezicht heeft u geen vergunning 
nodig als u voldoet aan de criteria van de Rijksoverheid. 

14. Zonweringen 
Zonweringen zijn voorzieningen zoals markiezen of uitvalschermen om 
gebouwen tegen zonlicht en warmte te beschermen. De sneltoetscriteria 
gelden in die gebieden waar het aanbrengen van zonwering aan de 
buitenzijde niet vergunningvrij is. 
Algemeen 
l. Zonwering aan de binnenzijde is toegestaan als er doorzicht mogelijk is. 
Dus geen 24-uurs blindering. 
2. De zonwering en omlijsting moet u qua vorm, grootte en kleur afstemmen 
op de architectuur van het pand. Zowel in uitgeklapte als in ingeklapte 
toestand. De kast of omlijsting van de zonwering moet u aan de kleur van de 
pui of de gevel aanpassen. 
3. De zonwering moet in- en uitklapbaar zijn. 
4. De criteria gelden alleen voor zonwering op de begane grond. Zonwering 
op bovengelegen bouwlagen moet worden voorgelegd aan de Commissie voor 
Welstand en Monumenten. 
5. De reclame op de zonwering moet voldoen aan de sneltoetscriteria Reclame 
binnenstad en overige gebieden. Reclame op zonwering is vervangend voor 
reclame op de gevel. 



6. Wanneer er per complex een type en kleur zonwering is toegestaan, mag 
de zonwering niet afwijken van het voorgeschreven ontwerp. 

Plaats en aantal 
7. De zonwering mag niet meer dan l pand overspannen. De individuele 
panden moeten herkenbaar blijven. 
8. De zonwering moet u per raam of winkelpui aanbrengen. De zonwering 
mag niet de constructie van raam- of deuropeningen doorsnijden en niet voor 
muurdammen langs worden aangebracht. Eventuele zijarmen van de 
markiezen moet u direct aansluitend op of langs het kozijn aanbrengen. 
9. U moet de zonwering bij voorkeur op of onder de kroonlijst aanbrengen. De 
monumentale waarde van de kroonlijst mag hierbij niet worden aangetast. 
10. De zonwering mag u niet aan de luifel bevestigen. 
Mai ~ering 
ll. De onderkant van de zonwering mag niet lager hangen dan 2,20 meter 
boven het straatniveau. 
12. De zonwering mag niet verder uitsteken dan het terras of 2 meter uit de 
gevel. De afstand tot de rijweg moet minstens l meter zijn. 
Materiaal en kleur 
13. De kleur van het doek moet overeenstemmen met de kleuren van de 
bestaande gevel. Felle kleuren en signaalkleuren zijn niet toegestaan. 
14. Zonweringen van glad of glimmend materiaal zijn niet toegestaan. 
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Op 24 april organiseerde de gemeente een informatieavond over de nieuw 
op te stellen Welstandsnota. In het Stadhuis aan de Markt opende 
wethouder Pieter Guldemond de avond en vertelde de belangstellenden dat 
de welstandsnota tot stand gaat komen door middel van een dialoog met de 
stad, beginnend vanavond met een discussie over de opzet van de nieuwe 
welstandsnota. 

Wytze Patijn verzorgde een presentatie over de welstandsnota. Hij liet zien 
hoe de welstandsnota op dit moment is: vooral heel veel regels en criteria. 
Daarna liet hij aan de hand van een concept-kaart zien waar de gemeente 
naar toe wil met de nieuwe nota. Deze presentatie is digitaal in te zien op 
Delft.nl via de link 
http://delft.n1/1nwonersMlonen~en~leven/BouwenNVelstandlNieuwe~weIstan 
dsnota 

Tijdens de presentatie en na de pauze was er ruimte voor vragen en 
meningen van de 14 aanwezigen. De aanwezigen waren 
vertegenwoordigers van belangengroeperingen, bewoners, maar ook 
architecten en ontwikkelaars. 

Volgende punten kwamen aan bod in de discussie: 

Alle criteria in de geldende welstandsnota zijn gebaseerd op de huidige 
gebieds- en architectuurtypen en schrijven voor dat er in die stijl gebouwd 
moet worden. 

Een van de opmerkingen uit het publiek is dat, bij de huidige werkwijze 
welstand achter in de kwaliteitsketen zit. Er is vooroverleg tussen de 
ontwikkelaar en de gemeente en daarna ligt alles al vast. Aanwezige is van 
mening dat vooraf duidelijk moet worden wat anderen, omwonenden en 
belanghebbenden, van de nieuwbouwplannen vinden, zodat daar tijdig 
rekening mee gehouden kan worden. De gemeente werkt op dit moment 
aan een kwaliteitskamer waar plannen in een vroeg stadium besproken 
worden. Hier zal ook gekeken worden naar meer transparantie naar buiten 
toe. Dit staat echter los van de welstandsnota. 



Bij de beoordeling van kwaliteit kun je alle kanten op. Diverse aanwezigen 
vinden de drie criteria (stedenbouwkundige samenhang, gevelopbouw en 
materiaal- en kleurgebruik) subjectief. De commissie die beoordeel heeft 
een grote verantwoordelijkheid. Aanwezige is van mening dat er meer 
specifiekere criteria opgesteld moeten worden voor bepaalde gebieden met 
een bijzondere identiteit. Wytze Patijn licht toe dat de specifieke criteria van 
de welstandsnota nu afgeleid zijn van de huidige bebouwing. Iets nieuws 
bouwen is volgens hem niet exact namaken wat er naast staat, maar er op 
reageren. Discussie daarover moet in het openbaar gevoerd worden. Er 
kunnen wel meer specificaties komen; misschien is dat ook wel nodig. Maar 
voorkomen moet worden dat er doorgeslagen wordt naar het vastleggen 
van het bestaande. 

Hoe beoordeelt de welstandscommissie straks, aan de hand van drie 
algemene criteria, of ze iets goed- of afkeurt? De welstandscommissie moet 
met zijn deskundigheid in staat zijn om zijn keuzes te verdedigen. Belangrijk 
is dat dit vooral openbaar gebeurt en welstand duidelijk kan maken waarom 
iets esthetisch goed of slecht is. De discussie is of er met meer criteria in 
bijv. de Binnenstad beter beoordeelt kan worden. Wytze Patijn geeft met 
een voorbeeld aan dat er ook met de huidige welstandsnota weinig 
voorschriften zijn. Het is een afvinklijstje waarmee je nog geen heldere en 
consistente argumentatie van welstand krijgt. 

Criterium A is Stedenbouwkundige samenhang . Er moet dus eerst een 
stedenbouwkundig uitwerkingskader gemaakt worden, voordat een 
bouwplan door de Welstandscommissie beoordeeld wordt. Aanwezige 
noemt een paar voorbeelden van grote gebouwen in diverse steden (o.a. 
Centre Pompidou, Parijs), die volgens de regels nooit zouden kunnen, maar 
toch fantastische gebouwen zijn. Bij criterium A (stedenbouwkundige 
samenhang) moet ook gevelopbouw betrokken worden. 

Aanwezige stelt voor om vanaf het begin van een ontwikkeling aan 
kwaliteitsborging te doen (Kwaliteitskamer). Laat ook verschillende partijen 
meedenken voordat het programma van eisen is opgesteld. Laat die partijen 
ook verder in het proces regelmatig mee denken en -kijken. Als dat gebeurt, 
is er vooraf al veel besproken en komt welstand aan het eind van het traject, 
bij de bouwaanvraag. 

Aanwezige vraagt zich af hoe zal worden omgegaan met excessen in de 
welstandsluwe gebieden? Er wordt een excessenregeling opgenomen. Er 
moet gekeken worden wat excessen zijn en hoe daar dan tegen op te 
treden. Welstandsluw betekent dat alleen nieuwbouw door welstand 
getoetst wordt; verbouw wordt niet meer getoetst. Er zijn een paar 
bijzondere gebieden buiten de binnenstad, bijv. TU-wijk en Bomenwijk, die 
bijzonder zijn vanwege de bijzondere stedenbouwkundige structuur. Er zal 
goed gekeken worden welke gebieden nog meer binnen het bijzondere 
welstandsniveau vallen. Monumenten, cultuurhistorisch waardevolle 
gebouwen en zichtlocaties zijn onderdeel van bijzondere welstandstoetsing. 

Een aantal indrukken van de drie criteria in de nieuwe welstandsnota: 



- Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen is het een goed 
plan. 

- De kracht van welstand moet openbaarheid en controleerbaarheid 
zijn. - Aanwezige stelt voor dat er een jaarverslag of andersoortige 
rapportage moet komen over welstand. 

- Eens met de welstandsluwe gebieden, voor de historische 
binnenstad is er onvoldoende toetsing op o.a. gevelindeling. 

- Aanwezige waardeert de insteek van de nieuwe welstandsnota om 
het globaal te houden. Met te gedetailleerde criteria dwing je geen 
kwaliteit af. De basiscriteria zijn voldoende voor inhoudelijke 
discussie en argumentatie. - Aanwezigen vinden dat welstand toegankelijk moet zijn, open 
deuren en zien bij voorkeur de mogelijkheid tot vooroverleg terug. 

Het resultaat van de discussie wordt meegenomen bij het opstellen van 
de concept-welstandsnota. 

Alle aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en 
waardevolle inbreng in de discussie. 




