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1 Inleiding

Het	nieuwe	welstandsbeleid	wordt	u	aangeboden	in	
twee	delen:

1	 De	aanbiedingsnota	
Deze	geeft	in	het	kort	de	doelstellingen	en	de	
uitgangspunten	weer	voor	het	nieuwe	beleid.	Zij	gaat	
in	op	de	verschillende	kwaliteitsniveaus	voor	het	
welstandsbeleid	en	geeft	de	stimulansen	welke	in	het	
nieuwe	welstandsbeleid	opgenomen	zijn,	weer.	De	
aanbiedingsnota	geeft	ook	de	belangrijkste	verschillen	
aan	van	het	huidige	welstandsbeleid	ten	opzichte	van	
het	voorliggende	nieuwe	welstandsbeleid.

2	 De	welstandsnota
In	deze	nota	wordt	het	welstandsbeleid,	gericht	op	de	
gebruiker,	weergegeven.	

De	organisatie
Na	het	vaststellen	door	de	Raad	van	het	welstands-
beleid	zal	het	nieuwe	welstandsbeleid	ingevoerd	
worden	in	de	gemeentelijke	organisatie.	

De	gemeente	Emmen	heeft	met	het	gemeentelijk	
bestuursakkoord	2006	–	2010	‘Samen	doen	in	vertrou-
wen,	vertrouwen	in	samen	doen’	ingezet	op	deregule-
ring.	Onnodige	regelgeving	moet	afgeschaft	worden	
en	bestaande	regelgeving	moet	helder	en	toegankelijk	
zijn.	Dit	bestuursakkoord	heeft	er	onder	andere	in	
geresulteerd	dat	het	welstandsbeleid	aangepast	moet	
worden	aan	dit	uitgangspunt.	

In	de	zomer	van	2007	is	het	huidige	welstandsbeleid	
geëvalueerd	en	de	uitkomsten	hiervan	zijn	de	basis	
geweest	voor	een	opinievormende	discussie	in	de	
Raad.	In	2008	heeft	de	gemeente	aan	Het	Oversticht	
te	Zwolle	opdracht	gegeven	een	nieuw	welstandsbeleid	
voor	Emmen	te	ontwikkelen,	in	intensieve	samen-
spraak	met	het	ambtelijk	apparaat.	De	gemeenteraad	
heeft	tijdens	een	excursie	naar	Lelystad	en	een	veldver-
kenning	in	Emmen	richting	gegeven	voor	het	nieuwe	
beleid.	In	de	raadscommissie	Wonen	en	Ruimte	van	
3	juni	2009	hebben	de	raadsleden	verder	richting	
gegeven	aan	het	nieuwe	welstandsbeleid	aan	de	hand	
van	de	Kadernota	van	april	2009.	

Visie	centraal
De	gemeentelijke	structuurvisie	is	in	het	najaar	van	
2009	vastgesteld.	Met	de	concept	structuurvisie	als	
vertrekpunt	heeft	de	Raad	in	de	zomer	van	2007	een	
opinievormende	discussie	plaatsgevonden	over	de	
discussienota	‘Samen	werken	aan	kwaliteit’	waarin	de	
evaluatie	van	het	welstandsbeleid	is	vastgelegd.	Deze	
C-discussie	heeft	geleid	tot	een	voorkeur	voor	een	
nieuwe	koers	die	gericht	is	op	een	minder	intensief	
welstandbeleid	en	-toezicht.	Tijdens	de	totstandkoming	
van	deze	nota	heeft	de	Raad	opnieuw	een	C-discussie	
gehouden	naar	aanleiding	van	de	kadernota	van	april	
2009.	De	koers	van	deze	C-discussie	is	gericht	op:
	– terughoudendheid	met	welstandsvrije	gebieden;
	– minimaal	basiswelstand	voor	alle	zichtlocaties;
	– veel	aandacht	voor	reclamebeleid;
	– behoud	van	kwaliteit,	vooral	in	het	buitengebied;
	– voorkom	dubbele	toetsing.

"Zicht	is	Plicht"	is	een	van	de	belangrijkste	drijfveren.
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De	welstandsnota	is	vooral	een	sturend	en	stimulerend	
hulpmiddel	en	geen	instrument	om	van	alles	te	ver-
bieden.	Voorkomen	moet	wel	worden	dat	er	gebouwen	
ontstaan	die	afbreuk	doen	aan	de	omgeving.	In	een	
dergelijk	geval	krijgt	de	indiener	echter	alle	gelegen-
heid	de	plannen	aan	te	passen.	Ook	dat	hoort	bij	sturen	
en	stimuleren.

De	belangrijkste	doelstellingen	van	de	welstandsnota	
kunnen	in	4	aspecten	worden	samengevat,	waarmee	
nader	inhoud	wordt	gegeven	aan	de	vereenvoudiging	
van	het	welstandstoezicht.

1	 	Welstandstoezicht	als	instrument		
voor	ruimtelijke	kwaliteit	

In	het	ruimtelijke	kwaliteitsbeleid	staat	centraal	
dat	alle	ingrepen	in	de	gebouwde	en	ongebouwde	
omgeving	moeten	bijdragen	aan	de	beeldkwaliteit	van	
de	stad.	Dit	betekent	voor	het	welstandstoezicht	dat	
bouwwerken	meer	worden	beoordeeld	op	de	betekenis	
die	ze	hebben	voor	de	omgeving.	Redelijke	eisen	van	
welstand	zijn	niet	alleen	op	het	object	gericht	maar	ook	
op	de	omgevingsaspecten.	

2	 Het	vooraf	expliciteren	van	welstandscriteria
Welstandscriteria	moeten	volgens	de	Woningwet	"zo	
concreet	mogelijk"	zijn.	Dit	betekent	niet	dat	in	alle	
gevallen	volledige	objectiviteit	mogelijk	is,	maar	wel	
dat	altijd	zekerheid	kan	worden	geboden	over	de	as-
pecten	die	een	rol	spelen	bij	de	welstandsbeoordeling.	
Door	de	beoordeling	objectiever	en	meer	voorspelbaar	
te	maken	wordt	voorkomen	dat	planindieners	voor	
verrassingen	komen	te	staan.	De	welstandscriteria	
zijn	gebaseerd	op	de	kwaliteiten	per	gebied.	Sommige	
gebieden	verdragen	meer	vrijheid	dan	anderen.

3	 	Heldere	omschrijving	van	de	procedures	van	
welstandsbeoordeling	en	duidelijke	rol	van	de	
welstandscommissie.	Planbegeleiding	vooraan	
in	het	proces.

Het	welstandstoezicht	wordt	objectiever	en	trans-
paranter.	De	agenda	en	de	locatie	worden	vooraf	
gepubliceerd.	De	beraadslagingen	en	de	zittingen	
zijn	openbaar.	De	indieners	hebben	spreekrecht	en	
discussie	tussen	de	indieners	en	de	commissie	is	
mogelijk.	De	verslagen	van	de	zittingen	gaan	naar	de	
planindieners.	De	welstandstoets	staat	meer	en	meer	
in	het	kader	van	het	begeleiden	van	de	bouwplannen	
vanaf	het	begin	van	de	ontwikkeling	om	hogere	kwa-
liteit	te	bereiken	en	de	uitslag	voor	de	indiener	meer	
voorspelbaar	te	maken.

4	 Het	welstandsbeleid	verder	gedereguleerd
Het	bestemmingsplan	en	de	welstandsnota	zijn	
aanvullend.	Regels	en	voorschriften,	welke	in	het	
bestemmingsplan	staan	en	thuis	horen,	worden	niet	in	
de	welstandsnota	opgenomen.	De	welstandsnota	werkt	
de	gewenste	kwaliteit	van	de	bebouwing	verder	uit	met	
stedenbouwkundige,	architectonische	en	landschap-
pelijke	kwaliteitscriteria.
Dit	vernieuwde	welstandsbeleid	kent	slechts	twee	
hoofdcategorieën	van	kwaliteit:	basis	welstand,	voor	
verreweg	het	grootste	gedeelte	van	Emmen	en	het	
uitgebreide	welstand	voor	die	specifieke	locaties	en	ge-
bouwen,	welke	een	sterke	beheersbaarheid	van	de	hoge	
kwaliteit	verlangen.	Daarnaast	is	het	welstandstoezicht	
bij	de	categorie	basis	welstand	alléén	gericht	op	die	
gevels	van	gebouwen	welke	in	het	zicht	liggen	vanaf	
openbaar	gebied.	Voor	niet	in	het	zicht	liggende	gevels	
is	geen	welstandstoets	verplicht.

2 Doel en uitgangspunten van deze Welstandsnota
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in	dat	geval	niet	meer	worden	geweigerd	als	niet	wordt	
voldaan	aan	redelijke	eisen	van	welstand.
Eén	van	de	uitgangspunten	van	de	wet	is	de	vereen-
voudiging	van	de	regelgeving	en	alleen	regels	stellen,	
waar	die	nodig	zijn.	Deze	stelregel	is	als	uitgangspunt	
gehanteerd	voor	dit	nieuwe	welstandsbeleid	voor	
Emmen.	"Welstandsvrij",	daar	waar	het	kan	en	alleen	
reguleren	en	sturen,	waar	het	beslist	noodzakelijk	is.	
Dit	heeft	ertoe	geleid	dat	er	naast	enkele	"welstands-
vrije"	gebieden,	slechts	twee	welstandsniveaus	in	deze	
nota	overblijven	(zie	tabel).

3 Bestuurlijke aspecten van het welstandsbeleid 

Volgens	de	Woningwet	dient	elke	gemeente	te	beschik-
ken	over	een	vastgesteld	welstandsbeleid	met	duidelijk	
omschreven	toetsingscriteria.	De	politieke	verantwoor-
delijkheid	voor	het	welstandstoezicht	komt	nadruk-
kelijk	bij	het	gemeentebestuur	te	liggen.	Hiervoor	
wordt	een	gemeentelijke	welstandsnota	vereist	waarin	
zo	concreet	mogelijke	welstandscriteria	worden	
opgenomen	die	een	rol	spelen	bij	de	afweging	of	een	
bouwvoornemen	niet	in	strijd	is	met	"redelijke	eisen	
van	welstand".	In	het	geval	dat	dergelijke	beleidsregels	
niet	worden	vastgesteld,	blijft	de	welstandstoetsing	
achterwege.	Aanvragen	om	bouwvergunning	kunnen	

Welstandsniveau Ambitieniveau Locatie Criteria Beleid

Basis welstand Lage ambitie Bijna geheel Emmen Stedenbouwkundige criteria
+ aanvullende criteria voor 
bijzondere gebouwen of 
locaties

Vernieuwingen worden 
gestimuleerd.
Welstand voor zicht 
vanaf openbaar gebied.

Uitgebreide welstand Hoge ambitie Winkelcentra
Centrum Emmen
Monumenten
Bijzondere gebouwen 
en locaties

Stedenbouwkundige en 
architectonische criteria
Voor monumenten 
aanvullende criteria

Alzijdige welstand

Naast	de	twee	welstandniveaus	is	er	een	excessenbeleid	en	reclamebeleid	geïntroduceerd.	Ook	zijn	er	diverse	
gebieden	waar	niet	op	welstandscriteria	getoetst	wordt.	Dit	waren	de	welstandsvrije	gebieden.	

Beleid Ambitieniveau Locatie Criteria

Excessenbeleid Lage ambitie Gehele gemeente Basis welstandscriteria

Reclamebeleid Verschillend,afhankelijk van locatie Gehele gemeente Reclamecriteria

Geen welstand vooraf* Geen ambitie.
Zelfregulering

Diverse locaties, zie kaart Geen criteria bij bouwplanindiening

*  gebieden en objecten zonder welstandscriteria (vroeger: welstandsvrije gebieden) en het excessenbeleid.
De gemeenteraad heeft enkele gebieden en categorieën van bouwwerken aangewezen waarvoor bij de oprichting en aanpassing 
van het bouwwerk geen redelijke eisen van welstand gelden. Dit is gebeurd in gebieden die een zeer privaat karakter hebben zoals 
bedrijventerreinen of een experimenteel karakter hebben en in gebieden waar weinig gebouwd wordt zoals de recreatieterreinen.
Het in deze nota opgenomen repressieve beleid van de woningwet (excessenregeling) geldt echter wél voor deze gebieden. In deze 
nota zijn voor deze gebieden repressieve welstandscriteria opgenomen ( de basis welstandscriteria). Voor deze gebieden worden 
de bouwplannen dus niet getoetst op welstandscriteria. Alleen bij het ontstaan van excessen worden de voor deze gebieden 

geldende basiscriteria toegepast. Deze gebieden zijn op de welstandskaart aangegeven. 
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	– het	dient	voor	de	burger	niet	meer	beperkingen,	
waaronder	ook	de	administratieve	en	financiële	
lasten	moeten	worden	begrepen,	mee	te	brengen	
dan	gegeven	het	doel	van	het	welstandstoezicht	
strikt	noodzakelijk	is.	

De	welstandscommissie	is	verplicht	jaarlijks	verslag	
aan	het	college	van	B&W	uit	te	brengen.	Het	college	
van	B&W	legt	de	gemeenteraad	eenmaal	per	jaar	een	
verslag	voor	waarin	zij	ten	minste	uiteenzet:
a	 op	welke	wijze	zij	zijn	omgegaan	met	de	adviezen	
van	de	welstandscommissie,

b	 in	welke	categorieën	van	gevallen	zij	de	aanvraag	
voor	een	lichte	bouwvergunning	niet	aan	de	
welstandscommissie	hebben	voorgelegd	en	op	welke	
wijze	zij	in	die	gevallen	zelf	toepassing	hebben	
gegeven	aan	criteria,	bedoeld	in	artikel	12a	van	de	
Woningwet,	eerste	lid,	onderdeel	a,

c	 in	welke	categorieën	van	gevallen:
1	 zij	tot	aanschrijving	op	grond	van	de	woningwet	
artikel	12a	eerste	lid	sub	a	zijn	overgegaan	en	
daarbij	de	keuze	hebben	gelaten	tussen	ofwel	het	
uitvoeren	van	de	aanschrijving,	ofwel	het	slopen	
van	het	bouwwerk	of	de	standplaats	binnen	de	
door	hen	te	bepalen	termijn,	en

2	 zij	bij	of	na	een	aanschrijving	op	grond	
van	artikel	12a	eerste	lid	sub	b	(exces)	zijn	
overgegaan	tot	toepassing	van	bestuursdwang.

4 Kwaliteitsstimulansen

Het	nieuwe	welstandsbeleid	kent	enkele	belangrijke	
stimulansen	voor	de	planindieners,	waarmee	gestreefd	
wordt	naar	hogere	kwaliteit.
1	 Planbegeleiding	door	de	welstand	nog	meer	vooraf	
in	het	ontwerpproces.

2	 Het	welstandsbeleid	is	beherend	ingesteld.	De	
planindieners	worden	gestimuleerd	om	af	te	wijken	
van	het	welstandsbeleid	mits	de	geleverde	kwaliteit	
beduidend	hoger	ligt	als	het	beleid	aangeeft.	
De	welstandscommissie	krijgt	de	bevoegdheid	om	
de	positieve	afwijkingen	goed	te	keuren.

3	 De	trendsetters	-	trendvolgerregeling.
Goedgekeurde	plannen,	veelal	wijzigingen	van	be-
staande	strokenbebouwing,	kunnen	van	de		commissie	
het	predikaat	"Trendsetter"	krijgen.	Indien	een	
volgende	planindiener	ditzelfde	plan	indient,	wordt	het	
als	"trendvolger"	automatisch	goedgekeurd.

De	beoordeling	op	aspecten	van	welstand	moet	volgens	
de	wet	gebeuren	door	een	onafhankelijke	commissie.
Deze	commissie	adviseert	het	college	van	B&W	en	
werkt	op	basis	van	de	volgende	kwaliteitseisen:	
	– het	dient	transparant,	toetsbaar	en	open	te	zijn;
	– het	dient	de	burger	bij	het	opstellen	van	en	
bouwplan	vooraf	zoveel	mogelijk	zekerheid	te	geven	
over	de	specifieke	eisen	waaraan	dat	bouwplan	moet	
voldoen;

	– het	dient	op	democratische	wijze	tot	stand	te	komen;
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5 De verschillen in het welstandsbeleid tot nu toe 
en het voorliggende nieuwe welstandsbeleid

Welstandsbeleid tot nu toe Voorliggend nieuw welstandsbeleid

Criteria schaal, maat, oriëntatie, situering, in nota. Nevenstaande criteria zijn stedenbouw, dus in 
bestemmingsplan, geen eisen voor welstand.

Criteria voor alle zichtzijden van een gebouw. Voor de basis welstandsgebieden geldt dat er alleen 
welstandscriteria voor zicht vanaf openbare weg of het 
openbaar gebied zijn. Achterkanten en niet in het zicht 
liggende gevels worden welstandsvrij.

Criteria zijn “aandachtsvelden”, bv. aandacht voor kleurgebruik 
en aandacht voor kapvorm en materialen.

Criteria zijn toetsbaar en verplicht, bv. kleur zoals in bouwblok 
en straatwand voorkomt.

Excessen toetsen aan welstandscriteria voor gebieden met 
welstand.

Excessenbeleid voor de hele gemeente, ook voor welstandsvrije 
gebieden. Ook verwaarlozing en verval van gebouwen aan te 
schrijven.

De welstandscommissie en de monumentencommissie 
adviseren onafhankelijk van elkaar. 

De welstandscommissie en de monumentencommissie zijn 
geïntegreerd met behoud van de formele bezwaarprocedures.

De welstandtoets geschiedt veelal achteraf, als het bouwplan 
definitief ingediend is. Wijzigingen zijn kostbaar en zeer lastig.

De welstand wordt nog meer gericht op het begin van 
het ontwerpproces, waardoor minder onverwachte 
planaanpassingen nodig zijn.

Het welstandsbeleid heeft geen criteria voor reclameaanvragen. Reclame wordt getoetst aan de reclameverordening waarbij 
de welstandsaspecten van deze verordening uitgewerkt zijn in 
deze welstandsnota en getoetst worden door de welstands- 
monumentencommissie.

Deregulering is gestart. Deregulering is verder ingezet met oa. slechts twee categorieën 
welstand en vrijstelling van welstand voor niet in het zicht 
liggende gevels bij de basiswelstand.
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6 De organisatie

De	organisatie	van	de	welstandscommissie	en	die	van	
de	monumentencommissie	staan	tot	nu	toe	geheel	los	
van	elkaar.	De	planindiener	heeft	te	maken	met	ver-
schillende	processen	welke	veelal	dezelfde	onderwerpen	
behandelen.	De	nieuwe	welstands-monumentencom-
missie	doorbreekt	deze	dubbeladvisering	door	het	
instellen	van	één	welstands-monumentencommissie.	
Deze	samengestelde	commissie	kan	door	zijn	efficiënte	
werkwijze	ook	met	minder	adviseurs	uit.
Het	streven	is	om	de	planafhandeling	ook	sneller	en	
met	minder	mensen	te	doen	geschieden:	de	secretaris	
van	de	commissie,	met	opleiding	architect/steden-
bouwkundige	en	brede	ervaring	in	het	toetsen	van	
bouwplannen,	krijgt	van	de	commissie	een	uitgebreid	

mandaat	om	bouwplannen	te	begeleiden	en	goed	te	
keuren.
Grote	en	ingewikkelde	bouwplannen	dan	wel	bouw-
plannen	waarbij	hij	duidelijke	twijfels	heeft	of	af	zou	
moeten	keuren,	komen	in	de	voltallige	commissie.	
Dit	scheelt	erg	veel	werk	en	tijd	voor	de	commissie	en	
versnelt	het	communicatieproces	met	de	planindiener.	
De	leden	van	de	samengestelde	commissie	dienen	
ieder	voldoende	deskundig	te	zijn.	Hiervoor	zijn	
taakomschrijvingen,	eisen	en	vaardigheden	opgesteld.	
Zij	dienen	tevens	geheel	onafhankelijk	en	zonder	enig	
eigen	belang	te	kunnen	adviseren.	
Verschillen	in	de	welstandsorganisatie	tot	nu	toe	en	de	
komende	welstands-monumentenorganisatie:

Welstandsorganisatie en monumentenorganisatie 
tot nu toe

Voorliggende nieuwe  
welstands-monumentenorganisatie

Grote welstandscommissie 4 personen.

Monumentencommissie 5 personen in Assen. Welstands-monumentencommissie 5 personen,  
(voorzitter, secretaris, drie leden) in Emmen.

Mandaatcommissie een welstandslid. Mandaat bij secretaris. Eén aanspreekpunt voor planindieners.

Incidentele planbegeleiding in beginfase. Veelvuldige planbegeleiding in beginfase.
Veelvuldig overleg tussen welstandssecretaris en afd. FRO.

Dubbeladvisering door welstand én monumenten apart. Advisering en overleg in één commissie, gelijktijdig.

Leden vanuit de gemeenschap Emmen. Leden van buiten de gemeenschap Emmen.
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De	opnieuw	door	de	raad	te	benoemen	welstands-
monumentencommissie	zal	de	eerste	keren	van	
vergaderen	en	begeleiden	van	bouwplannen	tot	en	
met	de	toetsing	van	de	plannen	en	de	uitleg	van	de	
welstandsnota	gesteund	worden	door	Het	Oversticht.
Na	twee	jaar	na	de	vaststelling	door	de	Raad	zal	het	
nieuwe	welstandsbeleid	en	de	samenwerking	tussen	
de	monumentencommissie	en	de	welstandscommissie	
geëvalueerd	worden.
Aanbevolen	wordt	om	de	welstandsnota	digitaal	
voor	het	publiek	toegankelijk	te	maken,	waarbij	als	
uitgangspunt	geldt:	de	burger	kan	op	basis	van	de	
postcode	direct	lezen,	welke	criteria	en	zo	nodig	
aanvullende	criteria	voor	dat	perceel	gelden.	

7 De implementatie van het nieuwe welstandsbeleid 
en de welstands-monumentencommissie

Dit	nieuwe	beleid	is	opgesteld	in	intensieve	samen-
spraak	met	de	afdelingen	Vergunningen,	Fysiek	
Ruimtelijke	Ontwikkeling	en	Het	Oversticht	te	Zwolle.	
De	raadscommissie	Wonen	en	Ruimte	is	in	het	voor-
stadium	betrokken	bij	het	stellen	van	de	doelstellingen	
en	uitgangspunten	en	tussentijds	op	de	hoogte	gesteld	
van	de	globale	uitwerking	in	kaders.	
De	welstandscommissie	is	vroegtijdig	betrokken.	In	het	
inspraakstadium	werden	de	diverse	belanghebbende	
partijen	ruim	in	de	gelegenheid	gesteld	te	reageren	op	
daarvoor	georganiseerde	avonden.	De	implementatie	
van	het	door	de	raad	vastgestelde	beleid	zal	geschieden	
door	begeleiding	van	het	vernieuwde	welstands-monu-
mentenproces	door	de	medewerkers	van	Het	Oversticht.

8 Inspraak

Op	29	maart	is	een	informatieavond	belegd	waarvoor	
alle	belanghebbende	deskundigen	uit	Emmen	
uitgenodigd	zijn.	Aannemers,	projectontwikkelaars,	
	architecten	en	bouwadviesbureaus.	De	avond	is	
bezocht	door	een	40-tal	deskundigen.	De	nieuwe	
welstandsnota	is	uitgelegd	en	er	is	goed	gediscus-
sieerd.	Enkele	aanbevelingen	uit	het	publiek	zijn	
direct	verwerkt.	Een	drietal	professionals	hebben	zich	
beschikbaar	gesteld	om	de	nota	te	toetsen	aan	een	bij	
hen	in	ontwikkeling	zijnd	bouwplan.	Dit	waren:	een	
aannemer,	een	bouwadviesbureau	en	een	architect.
Op	een	latere	bijeenkomst	zijn	met	de	opstellers	van	
de	nota,	deze	drie	planindieners	,	een	medewerker	van	
Vergunningen	en	een	lid	van	de	huidige	welstandscom-
missie	hun	plannen	behandeld	en	is	de	nota	getoetst.	
Enkele	suggesties	ter	verbetering	zijn	meegenomen	en	

verwerkt.	Over	het	algemeen	was	het	beeld	dat	de	nota	
duidelijk	en	goed	als	toetsingsinstrument	gebruikt	kon	
worden.

De	inspraaktermijn	is	gestart	op	1	april	en	is	gesloten	
op	15	mei.	Er	is	een	officiële	reactie	ingediend	
dd	12	april	nr.	10.023107	Deze	reactie	is	als	bijlage	
toegevoegd.	Veel	opmerkingen	zijn	over	genomen.	
Zie	hiervoor	de	beantwoording	van	de	inspreker,	welke	
ook	als	bijlage	is	toegevoegd.

De	ambtelijke	organisatie	en	de	welstandscommissie	
hebben	de	inspraaktermijn	ook	goed	gebruikt	om	zeer	
breed	het	voorgestelde	nieuwe	beleid	te	bestuderen	en	
opmerkingen	en	suggesties	mee	te	geven.
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Op	29	maart	2010	is	een	informatieavond	belegd	voor	
de	frequente	gebruiker.	De	belangrijkste	reacties	welke	
op	deze	avond	gemaakt	zijn,	zijn	ook	in	deze	nota	
opgenomen.

De	reacties,	welke	cursief	en	in	het	rood	weergegeven	
worden,	zijn	toelichtingen	en	verklaringen	van	de	
opstellers	en	betekenen	geen	aanpassing	van	de	
ontwerp	nota.	De	reacties,	welke	cursief	en	in	het	groen	
weergegeven	worden,	betekenen	aanpassingen	in	de	
ontwerpnota.

Bijlage 1   Nota van beantwoording

Inhoudelijke behandeling

De	zienswijze	van	G.J.Stoffers

Procedurele	reactie:
Deze	zienswijze	is	op	14	april	2010	bij	de	gemeente	
ingeboekt	en	is	dus	ontvankelijk.

Inhoudelijke	reacties:
De	inspreker	mistte	de	wethouder	tijdens	de	
informatie	avond.	Afwezigheid	van	de	wethouder	
tijdens	de	informatie	avond	is	met	redenen	gemeld	aan	
het	begin	van	de	avond.

De	inspreker	vraagt	zicht	af	of	de	nieuwe	functie	van	
secretaris	bij	een	architect	gelegd	moet	worden	ipv.	
bij	het	ambtelijk	apparaat.
In	de	organisatienota	wordt	uitgegaan	van	een	
commissie,	welke	geheel	los	staat	van	het	ambtelijk	
apparaat	en	daarmee	zijn	onafhankelijke	positie	als	
adviseur	van	B	en	W	optimaal	waar	kan	maken.	
De	nieuwe	secretaris	krijgt	een	veel	bredere	rol	als	de	
huidige	secretaris.	Hij	wordt	tevens	plantoetser	voor	
veel	kleinere	bouwplannen.	

De	inspreker	vindt,	dat	bij	elke	bouwaanvraag	ook	een	
constructieberekening	moet	worden	overlegd.
De	welstandsnota	handelt	daar	niet	over.	Dit	wordt	
in	het	bouwbesluit	geregeld	en	door	het	ambtelijk	
apparaat	getoetst.

De	inspreker	vraagt	duidelijkheid	over	de	term:	
“zicht	is	plicht”.
Zicht	is	plicht,	de	naam	van	de	welstandsnota,	geeft	
het	beleidsstandpunt	weer,	dat	alles,	wat	in	het	zicht	
ligt,	aan	de	ontwerper	de	plicht	geeft	met	een	goede	

kwaliteit	te	ontwerpen.	De	nota	heeft	onderscheid	
gemaakt	in	“zicht	is	plicht”	voor	de	gebieden	met	
basiswelstand	en	voor	de	gebieden	met	uitgebreide	
welstand.	In	de	gebieden	met	basiswelstand	geldt	
dat	alle	gevels	welke	in	het	zicht	liggen	aan	de	
welstandscriteria	moeten	voldoen.	De	afstand	van	het	
openbare	gebied	naar	de	in	het	zicht	liggende	gevel	
is	dan	niet	bepalend.	Het	kan	wel	zijn,	dat	een	grote	
afstand	met	tussenliggende	bebouwing	en	groen	het	
zicht	verminderen,	waardoor	er	meer	mogelijk	wordt.	
Bij	de	uitgebreide	welstand	dienen	álle	gevels,	ook	die	
niet	in	het	zicht	van	het	openbare	gebied	liggen,	aan	
de	criteria	voor	de	uitgebreide	welstand	te	voldoen.	

De	inspreker	acht	de	verplichting	om	in	enkele	onder-
delen	van	veendorpen	de	bepaling,	dat	de	nokrichting	
haaks	op	de	weg	moet	liggen,	niet	juist	daar	nu	ook	
niet	alle	nokrichtingen	haaks	op	de	weg	staan.
Het	beleid	is	er	op	gericht	om	juist	deze	structuur	in	de	
toekomst	zoveel	mogelijk	te	herstellen.

De	inspreker	pleit	ervoor	om	reclame	voor	winkels	niet	
in	de	welstandsnota	op	te	nemen	daar	dit	al	is	geregeld	
in	de	reclamewet.
De	reclameverordening	van	de	gemeente	Emmen	
verwijst	juist	naar	de	criteria	in	de	welstandsnota	om	
gedetailleerde	reclameregels	te	stellen.	Hieraan	is	nu	
voldaan.

De	inspreker	pleit	ervoor	om	regels	voor	GSM-masten	
op	te	nemen.
Aan	GSM	masten	is	in	de	nota	nu	een	paragraaf	gewijd.

Voorwoord

De	ontwerp-welstandsnota	is	op	1	april	2010	ter	inzage	
gelegd	voor	de	inspraak.	De	inspraakperiode	is	op	
15	mei	2010	afgesloten.

Er	is	één	formele	zienswijze	ingediend	en	wel	door	de	
heer	Stoffers.	Deze	is	bijgevoegd	en	wordt	hieronder	
procedureel	en	inhoudelijk	becommentarieerd.	
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in	de	openbare	ruimte.	Daarom	zou	uitgelegd	moeten	
worden	waarom	het	zicht	van	de	buurman	geen	
toetscriterium	meer	zal	zijn.
In	de	welstandsnota	is	zicht	vanuit	de	openbare	ruimte	
expliciet	genoemd.	Ook	op	rijksniveau	wordt	bij	het	BOR	
gestuurd	op	zicht	is	plicht.	De	term”	zicht”	wordt	in	de	
nota	en	in	de	begripsomschrijving	extra	verduidelijkt.

Ad	2
In	de	aanbiedingsnota	worden	de	doelstellingen	van	
de	nota	in	vier	aspecten	samengevat,	waardoor	volgens	
die	nota	inhoud	wordt	gegeven	aan	de	vereenvoudiging	
van	het	welstandstoezicht.
	– Redelijke	eisen	van	welstand	zijn	ook	gericht	op	de	
omgevingsaspecten.

Dat	is	mijns	inziens	geen	vereenvoudiging,	maar	wel	
een	door	de	welstandscommissie	al	langer	bepleite	
extra	toets.	
	– Welstandscriteria	moeten	zo	concreet	mogelijk	zijn.	
Hoewel	op	een	aantal	punten	vragen	zijn	te	stellen	is	in	
algemene	zin	sprake	van	een	verbetering.	
	– Heldere	omschrijving	van	de	procedures.	
De	reeds	bestaande	procedures	blijven	gewoon	be-
staan,	en	worden	zelfs	uitgebreid.	Dat	kan	dus	moeilijk	
een	vereenvoudiging	van	het	welstandstoezicht	
genoemd	worden.	De	noodzaak	van	een	andere,	en	
duurdere,	organisatie	wordt	niet	onderbouwd.	
Procedures	worden	bekort	door	welstand	meer	
als	begeleiding	toe	te	passen,	tevens	betekenen	
trendvolgers	kortere	procedures	en	er	worden	meer	
plannen	in	mandaat	afgedaan.
	– Het	welstandsbeleid	wordt	verder	gedereguleerd.	
Regels	die	in	het	bestemmingsplan	thuishoren,	
komen	niet	in	de	welstandsnota.

Dat	is	prima,	maar	feitelijk	alleen	een	verschuiving	
van	regels.	Dat	is	geen	deregulering	en	ook	geen	
vereenvoudiging.	
Wel	voor	de	leesbaarheid	en	werkbaarheid	voor	de	
ambtenaren,	welstandscommissie	en	de	burger.

Ad	3
Bestuurlijke	aspecten.	Hier	wordt	gesteld	dat	de	
vereen	voudiging	van	de	regelgeving	er	toe	geleid	heeft	
dat	er	slechts	twee	welstandsniveaus	in	de	nieuwe	nota	
overblijven.
Maar	hadden	we	dan	in	de	oude	nota	meer	niveaus?	
Ik	zie	geen	verschil.	Bestaande	criteria	zijn	geherfor-
muleerd	en	iets	anders	gerangschikt.	Toetsing	van	
reclame	is	extra.	En	hoe	zit	het	met	de	langzamerhand	
grote	aantallen	beeldkwaliteitsplannen?	Meestal,	niet	
altijd,	zijn	die	een	waardevolle	toevoeging.	Maar	dat	is	
bepaald	geen	vereenvoudiging	van	regelgeving.

Sneltoetscriteria	worden	door	inspreker	behandeld.
De	sneltoetscriteria	zijn	geheel	uit	de	nieuwe	
welstandsnota	verwijderd	daar	ze	door	het	
recentelijke	BOR-	besluit	achterhaald	zijn.

De	inspreker	gaan	in	op	het	functioneren	van	de	
huidige	commissie.
Het	is	niet	aan	de	opstellers	van	deze	nota	om	hier	
op	te	reageren	en	deze	opmerkingen	vallen	buiten	de	
inspraak.

Het	commentaar	van	de	welstandscommissie	
op	de	aanbiedingsnota	en	de	welstandsnota	
voor	zover	het	het	nieuwe	welstandsbeleid	
raakt.	

Ad	1
Waarom	een	nieuw	welstandsbeleid?	Niet	omdat	
de	organisatie	rond	de	welstandstoets	verbetering	
behoefde.	Evenmin	omdat	het	bestaande	toetsings-
instrumentarium	de	welstandscommissie	voor	onover-
komelijke	problemen	stelde.	Aanleiding	was	vooral	
het	beleidsuitgangspunt	in	het	collegeprogramma:	
terugdringen	van	het	aantal	regels,	met	name	op	het	
terrein	van	welstand.
Wie	de	nieuwe	nota	leest	kan	volgens	ons	maar	één	
conclusie	trekken:	die	doelstelling	wordt	niet	gehaald.	
Het	verdwijnen	van	(loket)criteria	voor	aanbouwen	
aan	niet	zichtbare	achterkanten	wordt	ruimschoots	
gecompenseerd	door	nieuwe	extra	criteria,	waaronder	
die	voor	reclame-uitingen.	
Reclamebeleid	opnemen	was	een	duidelijke	opdracht.	
Regels	zijn	teruggedrongen	door	onder	andere	
begeleiding	van	welstand	vóór	in	het	proces,	zicht	is	
plicht	en	de	basis	welstand	op	stedenbouwkundige	
grondslag.

De	criteria	voor	de	welstandsbeoordeling	zijn	ten	
opzichte	van	de	oude	nota	geherformuleerd	en	uitge-
breid.	Volgens	ons	een	verbetering.	De	formulering	is	
be	grijpe	lijker	voor	de	aanvrager.	Binnenkort	willen	
we	een	praktijktoets	houden	om	te	zien	of	onze	
	verwachting	klopt.
De	toets	is	door	drie	architecten	gedaan.	Deze	plannen	
zijn	ook	met	een	lid	van	de	welstandscommissie	en	een	
medewerker	van	de	afdeling	vergunningen	getoetst.

Kernwoord	is	“zicht	is	plicht”.	
Bedoeld	is	kennelijk	zicht	vanuit	de	openbare	ruimte.	
Zicht	door	de	buurman	vanuit	zijn	achtertuin	speelt	
geen	rol.	Terwijl	diens	welstand	intensiever	in	het	ge-
ding	kan	zijn	dan	die	van	een	toevallige	voorbijganger	
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niet	meer.	Maar	of	de	buurman	bij	rijtjeswoningen	of	
twee-onder-één-kappers	daar	nou	zo	blij	mee	is?	
Wordt	aangepast	aan	het	BOR.		
(Besluit	Omgevingsrecht	1	juli	2010)
	– Criteria	zijn	geen	aandachtsvelden,	maar	verplicht.	
Prima	om	dat	strakker	te	formuleren,	maar	in	
de	praktijk	konden	we	met	de	oude	formulering	
ook	wel	uit	de	voeten.	Het	is	in	elk	geval	geen	
deregulering.	

	– Excessenregeling	ook	voor	welstandsvrije	gebieden.
Dat	is	niet	nieuw.	Ook	in	de	huidige	nota	(pagina	13)	is	
daar	in	voorzien.	Het	voortouw	ligt	hier	echter	niet	bij	
de	welstandscommissie,	maar	bij	het	gemeentebestuur.	
En	dus	ook	de	vraag	in	hoeverre	men	een	strikt	hand-
havingsbeleid	wil	gaan	voeren.
In	de	huidige	nota	is	geen	excessenbeleid	
mogelijk	in	welstandsvrije	gebieden.	Tevens	is	de	
excessenregeling	nu	uitgebreid,	waardoor	ook	
verpaupering	aan	te	schrijven	is.	Ook	in	gebieden	met	
een	BKP	is	het	excessenbeleid	hanteerbaar.
	– Er	komen	criteria	voor	reclameaanvragen.	Prima.	
Daar	heeft	de	welstandscommissie	al	vanaf	haar	
eerste	jaarverslag	(over	2005)	om	gevraagd.	Het	
leidt	natuurlijk	wel	tot	meer	regels,	maar	dat	is	hier	
ook	zeer	gewenst.

	– Deregulering	is	verder	ingezet	met	slechts	twee	
categorieën	welstand	en	vrijstelling	voor	niet	in	
het	zicht	liggende	gevels.	Maar	waar	zit	dan	het	
verschil	met	het	huidige	beleid?	Ook	nu	gaat	het	
om	het	gevelbeeld	naar	het	openbaar	gebied	(zie	
hiervoor),	en	er	is	geen	vermindering	van	het	aantal	
categorieën.	Zie	boven.

Hierna	volgen	een	aantal	opmerkingen	over	de	
inhoudelijke	nieuwe	welstandsnota.

Algemeen:	er	is	veel	moeite	gedaan	om	met	deelkaart-
jes	en	foto’s	uit	de	eigen	wijken	een	overzichtelijke	nota	
te	maken.	Dat	is	beslist	een	hele	verbetering	t.o.v.	het	
eerste	concept.

Pagina	5.	De	kaart	van	de	welstandsgebieden.	
Lastig	leesbaar	door	de	gehanteerde	schaal.	Als	ik	het	
goed	zie	is	bv.	het	gebied	bij	het	stadion	welstandsvrij?	
Dat	zou	sommige	planindieners	buitengewoon	
	genoegen	doen.	Het	lijkt	me	goed	als	er	een	overzicht	
van	de	verschillende	gebieden	toegevoegd	wordt.		
De	begrenzing	van	de	verschillende	gebieden	luistert	
trouwens	erg	nauw.	
In	de	definitieve	nota	wordt	de	kaart	uitklapbaar	
en	in	groot	formaat	ingevoegd.	De	begrenzing	
is	erg	exact	op	de	kadastrale	grenzen	gelegd.	

Nu	ook	twee	niveaus.	Alle	BKP’s	zijn	in	de	nota	
opgenomen.	Ze	worden	voor	de	duidelijkheid	voor	
de	burger	en	voor	de	commissie	genoemd	daar	elk	
BKP	een	wijziging	van	de	welstandsnota	inhoudt.	
Elk	BKP	wordt	vastgesteld	door	de	Raad.	Kracht	van	
werken	met	BKP’s:	situatieve	welstand	met	aangepast	
kwaliteitsniveau.

Ad	4
Kwaliteitsstimulansen.	De	indruk	wordt	gewekt	dat	nu	
kwaliteitsstimulansen	worden	geboden	die	er	eerder	
niet	waren.	Dat	lijkt	me	te	veel	eer.
	– Planbegeleiding	vooraf:	dat	kennen	we	
nu	ook	al	door	het	veelvuldige,	en	door	de	
welstandscommissie	ook	gepropageerde	
vooroverleg.

	– De	welstandscommissie	mag	positieve	afwijkingen	
van	het	beleid	goedkeuren	(bedoeld	zal	zijn:	mag	
positief	adviseren).	Dat	mag	nu	ook	al.	(zie	pag.	30	
van	de	huidige	nota)

	– Trendsetterregeling.	Dat	is	een	plezierige	
verbetering.	Maar	vraagt	wel	een	extra	registratie.

Nogmaals	extra	geaccentueerd	en	verder	
gestimuleerd.	Het	goede	wordt	dus	behouden.

Ad	5
Verschillen	tussen	het	huidige	en	het	voorliggende	
nieuwe	welstandsbeleid.	De	tabel	in	de	nota	wekt	de	
indruk	dat	sprake	is	van	aanzienlijke	verschillen.	In	
werkelijkheid	is	dat	mijns	inziens	maar	beperkt	het	
geval.	Zie	hierna	de	bespreking	van	de	verschillende	
aspecten.
	– Criteria	schaal,	maat,	oriëntatie	etc.	gaan	naar	
bestemmingsplan.	

Ze	blijven	dus	wel	bestaan.	Maar	worden	elders	
getoetst?	Er	is	dus	hooguit	sprake	van	een	verschuiving	
van	regels,	en	niet	van	een	vereenvoudiging.	Overigens	
zie	ik	in	de	nieuwe	nota	regelmatig	aanvullende	criteria	
vermeld	(	bv	inzake	de	nokrichting)	waarvan	ik	mij	
nu	afvraag	of	die	dan	niet	in	het	bestemmingsplan	
thuishoren.
Toets	aan	bestemmingsplan	werd	al	door	
Vergunningen	gedaan.	Niet	dubbelop	toetsen.
	– Alleen	criteria	voor	zicht	vanaf	de	openbare	weg.
Is	dat	dan	nieuw?	Volgens	mij	is	er	geen	verschil	
met	het	huidige	beleid.	Ook	nu	is	het	basiscriterium:	
gevelbeeld	naar	het	openbaar	gebied.	Verschil	is	er	wel	
mbt	de	loketcriteria	bij	verbouwingen.	Achterkanten	
worden	welstandsvrij:	Dan	wel	goed	definiëren	
wanneer	iets	een	achterkant	is.	Dakkapellen	en	uit-
breidingen	in	meerdere	bouwlagen	aan	achterkanten	
zijn	straks	welstandsvrij.	Nu	wordt	nog	wel	getoetst	of	
schaal	en	maat	passend	zijn	te	achten.	Dat	hoeft	straks	
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Bij	aanvullende	criteria	ook	alleen:	in	het	
zicht	=	welstand.	Is	in	de	nota	verduidelijkt.	Als	schaal	
en	maat	niet	genoemd	zijn	in	de	criteria,	kan	er	ook	
niet	op	getoetst	worden.

Pagina	12.	Extra	criteria	voor	wegdorpen.	
Hoe	omgaan	met	bestaande	boerderijen	die	exorbitant	
grote	nieuwe	schuren	willen	bouwen?	Moet	getoetst	
worden	aan	het	criterium	dat	bijgebouwen	een	onder-
geschikte	positie	moeten	hebben?	
Zie	hiervoor	ook	het	nieuwe	BOR-	besluit.	Als	er	toch	
op	welstand	getoetst	moet	worden,	dan	is	onder-
geschiktheid	hier	uiteraard	geen	maat	en	schaalzaak	
doch	gaat	het	om	dominantie,	uitstraling,	enz.

Pagina	14.	
Datzelfde	kan	aan	de	orde	komen	bij	de	esdorpen.		
In	samenhang	daarmee	vraag	ik	me	af	of	de	kaartgren-
zen	van	deze	gebieden	niet	te	eng	getrokken	zijn.		
Is	er	een	samenhang	met	de	bestemmingsplannen?	
Kan	een	boer	in	bv	Zuidbarge	pal	buiten	het	kaart-
gebied	wel	een	voor	zijn	bedrijf	noodzakelijke	grote	
schuur	bouwen?	
Bestemmingsplan	gaat	voor.	Grenzen	
bestemmingsplannen	zijn	niet	allen	gelijk	aan	de	
gebiedsgrenzen	in	de	welstandsnota.	

Pagina	16.	
Als	aanvullend	criterium	bij	veendorpen	en	linten	geldt	
onder	meer	een	enkelvoudige	bouwmassa	met	een	
duidelijke	kap.	Wordt	daarmee	gezegd	dat	een	zijbeuk	
niet	is	toegestaan?	En	evenmin	een	gelede	vorm?		
En	ook	niet	wolfseinden?	
De	grens	van	enkelvoudig	is:	zijbeuk	inderdaad	
niet	toegestaan.	Gelede	vorm:	als	die	enkelvoudig	
(eenvoudig..)	is,	dan	wel.	Als	die	complex	wordt,	dan	
niet.	

Pagina	17.	
Hier	gaat	het	specifiek	om	agrarische	bebouwing	in	
het	buitengebied.	Maar	wat	is	buitengebied?	Dat	wordt	
nergens	omschreven,	en	staat	ook	niet	als	afzonderlijk	
gegeven	op	de	kaart	op	pagina	5.	
Buitengebied	is	gebied	buiten	de	bebouwde	kom.	
Zal	in	begripsomschrijving	opgenomen	worden.	
Ik	mis	hoe	de	inpassing	in	het	landschap	moet	worden	
getoetst.	Moet	de	welstandscommissie	een	erfbeplan-
tingsplan	toetsen?	En	zo	ja,	aan	de	hand	van	welke	
criteria?	
Nee,	geen	toetsingscriterium.	Kan	wel	in	overweging	
en	als	stimulans	meegegeven	worden	aan	de	
planindiener.	Respecteren	van	de	bestaande	
erfstructuur	is	de	drijfveer.

Bij	digitalisering	van	de	nota	zal	de	burger	zijn	
perceel	en	de	gebiedsindeling	haarscherp	kunnen	
projecteren.	Enkele	ambtenaren	zijn	alle	gebieden	
aan	het	controleren	op	haar	grenzen	en	op	de	inhoud,	
welstandsvrij	enz.	

Pagina	7.	Welstandsvrije	gebieden.	
Die	zouden	in	een	bijlage	met	name	genoemd	zijn.	
Niet	aangetroffen.	De	binnenterreinen	van	bedrij-
venterreinen	zijn	vrij.	Dat	heeft	soms	merkwaardige	
consequenties.	De	voorgevels	van	langs	een	hoofd-
ontsluitingsroute	van	een	bedrijventerrein	gelegen	
panden	zijn	vrij,	de	achterkanten	richting	openbaar	
gebied	niet!	
En	hoe	vrij	is	welstandsvrij?	Er	zijn	nogal	wat	
bedrijventerreinen	waarvoor	de	gemeenteraad	een	
beeldkwaliteitsplan	heeft	vastgesteld.	Vervalt	dat	beeld-
kwaliteitsplan	bij	invoering	van	de	nieuwe	nota?	Of	is	er	
toch	minder	gebied	welstandsvrij	dan	nu	wordt	gesteld?	
De	“welstandsvrije”	gebieden	zijn	op	de	kaart	
aangegeven.	Ze	hoeven	dus	niet	extra	in	een	bijlage	
genoemd	te	worden.	“Welstandsvrij”	geldt	alleen	
voor	de	aanvraag	van	een	bouwvergunning.	Voor	de	
excessenregeling	is	er	geen	enkel	gebied	welstandsvrij	
in	Emmen.	Achterkanten	die	vanaf	de	openbare	weg	
in	het	zicht	liggen	en	niet	in	“welstandsvrije”	gebieden	
liggen,	dienen	zich	te	voegen	naar	de	welstandseisen.	
De	vigerende	BKP’s	zijn	in	de	nota	en	op	de	kaart	
weergegeven,	dus	dubbeling	van	beleid	is	niet	
mogelijk.

Pagina	9.	
De	criteria	voor	de	beperkte	welstand	lijken	met	name	
te	zijn	toegesneden	op	woningen.	Maar	hoe	toetsen	we	
scholen,	kerken,	winkels	en	andere	voorzieningen?		
De	aangegeven	criteria	lijken	daar	toch	moeilijk	voor		
te	hanteren.
Bij	erfscheidingen	aan	de	openbare	weg	moet	de	
eenheid	in	bestaande	oplossingen	gerespecteerd	
worden.	Hoe	toetsen	we	dat?	En	is	dat	met	deze	nota	
afdwingbaar?
Criteria	voor	basiswelstand	voor	alle	gebouwen	in	
deze	gebieden.	Voor	specifieke	gebouwen	kan	steeds	
de	stimulerende	hardheidsclausule	gebruikt	worden.	
Erfafscheidingen:	bij	aanvraag	bouwvergunning	is	
daarop	te	sturen.	

Pagina	10.	Aanvullende	criteria	voor	beperkte	
welstandsgebieden.	
Onduidelijk	is	of	bij	aanvullende	criteria	wel	alzijdig	
getoetst	moet	worden,	of	dat	ook	hier	alleen	“zicht	is	
plicht”	geldt.	En	klopt	het	dat	schaal	en	maat	ook	bij	
deze	aanvullende	criteria	geen	toetscriterium	zijn?	
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Pagina	28.	
Beeldkwaliteitplannen	worden	tot	nu	toe	vastgesteld	
als	een	wijziging	(	tot	nu	toe	al	18)	van	de	welstands-
nota.	Als	die	blijven	gelden	dan	die	uitdrukkelijk	
benoemen	in	de	nieuwe	nota.	Ze	zijn	bedoeld	voor	
ontwikkelingsgebieden.	Maar	wanneer	houdt	“ontwik-
keling”	op?	Pas	nadat	de	laatste	kavel	is	bebouwd?		
En	vervalt	daarna	het	BKP?	En	geldt	vervolgens	
alleen	nog	het	(mogelijk	lagere)	regiem	van	beperkte	
welstand?	Of	blijft	het	BKP	toch	bestaan?	Tot	nu	toe	is	
nog	nooit	een	BKP	geschrapt.	
BKP’s	zijn	allen	in	deze	nota	opgenomen.	Zodra	een	
BKP	gebied	voldoende	ontwikkeld	(bebouwd)	is,	dient	
het	BKP	ingetrokken	te	worden	en	zal	aangegeven	
dienen	te	worden,	wat	het	reguliere	welstandsbeleid	
voor	dit	gebied	gaat	worden.	In	de	nieuwe	BKP’s	
wordt	aangegeven,	wat	het	reguliere	welstandsbeleid	
voor	dat	gebied	na	realisatie	zal	zijn.

Pagina	29.	
Het	lijkt	er	op	dat	de	toetsingscriteria	voor	reclame	
Emmen-breed	gelden.	Dus	ook	voor	overigens	
	welstandsvrije	gebieden.	Klopt	dat?	
Ja.	Reclamecriteria	zijn	de	uitwerking	van	de	
reclameverordening.	Toets	moet	door	de	welstands-
commissie	gedaan	worden.	Dus	eigenlijk	drie	
beleidsvelden	in	één	commissie:	reclamevergunning,	
monumentenvergunning	en	bouwvergunning.

Pagina	30.	
Gevelreclame	is	in	het	buitengebied	niet	toegestaan.	
Maar	wat	buitengebied	is	wordt	nergens	gedefinieerd.	
En	buitengebied	is	dan	per	definitie	op	dit	aspect	niet	
welstandsvrij?	Buiten	de	bebouwde	kom.

Pagina	32.	Sneltoetscriteria.	
Voor-	en	achterkantbenadering.	Hoe	moet	worden	
omgegaan	met	achterkanten	die	aan	de	openbare	weg	
grenzen,	zoals	bijvoorbeeld	in	de	Rietlanden	veelvuldig	
het	geval	is?	De	uitwassen	zijn	bij	de	raadsexcursie	
voldoende	duidelijk	geworden.	Ik	mis	bij	de	sneltoets-
criteria	overigens	een	verwijzing	naar	de	trendsetters-
regeling.	De	sneltoetscriteria	vervallen	geheel.	

Pagina	34.	
Waarom	worden	criteria	vermeld	voor	aan-	en	uitbou-
wen	aan	de	achterkant	als	elders	wordt	gesteld	dat	die	
welstandsvrij	zijn?		Mee	eens.	Aangepast	aan	het	BOR	
besluit.

Pagina	17.	Bedrijventerreinen.	
Als	aanvullend	criterium	wordt	onder	meer	aan-
gegeven	dat	de	gevelopbouw	aan	de	openbare	weg	
een	sterke	uitstraling	moet	hebben.	Geldt	dat	alleen	
wanneer	die	openbare	weg	toevallig	aan	de	buitenrand	
van	een	bedrijventerrein	ligt?	
Ja.	Het	zijn	niet	de	randen	van	de	percelen,	doch	van	
de	bedrijventerreinen,	zoals	vermeld.	
En	erfafscheidingen	moeten	een	hoge	esthetische	
kwaliteit	hebben.	Hoe	toets	je	dat?	
Bij	de	bouwaanvraag	en	de	beoordeling	door	de	
welstand.

Pagina	19.	
De	dakvorm	(	bij	het	bijzondere	ensemble	aan	de	Laan	
van	het	Kwekebos)	mag	niet	verstoord	worden	door	
“(grote)	dakkapellen”.	Mag	een	dakkapel	nu	helemaal	
niet?	Of	mag	het	wel	mits	niet	te	groot?	En	hoe	groot	
mag	dan	wel?	Ik	zou	willen	pleiten	voor	helemaal	geen	
dakkapellen.	Dat	maakt	de	bestaande	dakvorm	juist	zo	
bijzonder.	
Mee	eens,	doch	helaas,	het	BOR	besluit	maakt	
dakkapellen	voor	een	heel	groot	deel	(achterzijde)	
en	gedeeltelijk	voorzijde,	vergunningvrij.	Dit	soort	
criteria	kunnen	alleen	nog	gebruikt	worden	bij	
toetsing	achteraf.	Dus	bijna	loze	letter	geworden.

Pagina	22.	
Uitgebreide	welstand	geldt	alleen	voor	centra	van	
Emmen	en	Klazienaveen.	Maar	hoe	zit	het	dan	met	
de	andere	(winkel)centra.,	bv	Nieuw-Amsterdam,	
Erica,	Schoonebeek	en	Emmercompascuum?	Met	de	
beperkte	welstandscriteria	van	woongebieden	kunnen	
we	daar	nu	ook	niet	goed	uit	de	voeten.	Hoe	gaan	we	
daar	toetsen?	Mijns	inziens	ook	daar	de	criteria	voor	
uitgebreide	welstand	hanteren.	En	goed	omschrijven	
wat	wel	en	niet	tot	“het	centrum”	wordt	gerekend.	
Zie	de	grenzen	op	de	kaart	voor	de	diverse	gebieden.	
Basiswelstand	is	voor	deze	gebieden	voldoende,	daar	
vnl.	de	stedenbouwkundige	beeldvorming	belangrijk	is.

Pagina	23.	
Het	algemene	criterium	wordt	omschreven	als	volgt:	
“de	verschijningsvorm	van	het	bouwwerk	heeft	een	
relatie	tussen	vorm,	gebruik	en	constructie.	Deze	
vormgeving	heeft	zijn	eigen	samenhang	en	logica”.		
Ik	vraag	me	af	of	een	doorsnee	aanvrager	snapt	wat	
hier	bedoeld	wordt.	Een	toetscriterium	moet	toch	uit	te	
leggen	zijn.	
Uitgebreide	welstand	eist	veel,	ook	wat	niet	altijd	
gemakkelijk	voor	een	burger	uit	te	leggen	is.	Het	is	niet	
overal	gelukt	om	dit	simpel	genoeg	te	maken	zonder	
deze	belangrijke	kwaliteitseis	geweld	aan	te	doen.



16 Welstandsnota Emmen - Aanbiedingsnota

Bijlage 1a   Zienswijze van de heer Stoffers
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Foto	1.	Hoogte	begroeiing

Foto	2.	Klazienaveen

Foto	1.	hoogte	begroeiing
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Foto	3.	Klazienaveen

Foto	4.	Weiteveen
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Voorwoord 

De	formele	inspraakreacties	en	de	ambtelijke	inspraak-
reacties	hebben	diverse	aanpassingen	ten	opzichte	van	
de	ontwerp	welstandsnota	ten	gevolge	gehad.	

De	belangrijke	aanpassingen	worden	hier	weergegeven.
De	kleinere	aanpassingen	en	verduidelijkingen	van	
teksten,	toevoegen	van	foto’s	enz.	worden	niet	in	deze	
nota	weergegeven,	doch	zijn	terug	te	vinden	bij	de	
commentaren	op	de	individuele	inspraakreacties.

Aanpassingen

	– De	kaart	met	welstandsniveaus	is	op	grotere	
schaal	en	duidelijker	gemaakt.	Er	is	een	legenda	
met	alle	gebieden,	welke	in	de	nota	essentieel	zijn,	
toegevoegd	en	deze	gebieden	zijn	door	middel	van	
nummering	goed	op	de	kaart	terug	te	vinden.

	– De	sneltoetscriteria	zijn	verwijderd.	Door	de	
regering	is	het	Besluit	Omgevingsrecht,	(BOR)	
afgekondigd.	Dit	besluit	maakt	de	sneltoetscriteria	
overbodig	en	laat	veel	meer	vergunningvrij	bouwen.	
De	welstandsnota	heeft	hierop	ingespeeld.

	– De	ontwerpnota	kende	twee	welstandsniveaus:	de	
beperkte	welstand	en	de	uitgebreide	welstand.	De	
beperkte	welstand	riep	bij	velen	de	vraag	op	over	
de	beperktheid.	Beperktheid	stimuleert	zeker	geen	
kwaliteit.	De	term	beperkt	is	daarom	gewijzigd	in	
Basis	welstand.	

	– De	hardheidsclausule	met	omschrijving	is	
uitgebreid	en	verduidelijkt.	Het	hardheidscriterium	
is	een	stimulans	om	nóg	betere	en	hogere	
welstands	kwaliteit	te	leveren	als	dat	het	beleid	voor	
schrijft.	De	welstandscommissie	heeft	hiermee	de	
bevoegdheid	om	die	betere	kwaliteit	te	toetsen	en	
goed	te	keuren	daar	het	beleid	van	de	welstandsnota	
dit	stimuleert.

	– Basiswelstand	geldt	voor	alle	gevels,	welke	vanaf	
het	openbare	gebied	zichtbaat	zijn.	Dit	is	in	de	
tekst	verduidelijkt	en	het	openbare	gebied	is	in	de	
begripsomschrijving	opgenomen.

	– Bij	de	veendorpen	en	linten	is	een	extra	ambitie	
toegevoegd:	“de	kenmerkende	transparantie	van	de	
lintbebouwing	dient	behouden	te	blijven”.	

	– Naast	de	bedrijventerreinen	zijn	ook	alle	
recreatieterreinen	en	woonwagengebieden	
“welstandsvrij”	gemaakt.	De	randen	van	deze	
gebieden	zijn	echter	wel	welstandsplichtig.

	– De	ensembles	van	de	Poolwoningen	en	de	
Oosterstraat	zijn	van	Basiswelstand	over	gegaan	
naar	de	ensembles	van	de	Uitgebreide	welstand	en	
kennen	daardoor	een	uitgebreider	welstandsregime.

	– Het	ensemble	Meijerswegje,	hoofdstuk	4.1.1.	heeft	
een	extra	welstandscriterium	toegevoegd	gekregen:	
“behoud	van	oorspronkelijk	gevelbeeld,	kleur,	
afmetingen	en	vormgeving”.

	– Bij	de	beschrijving	van	het	toetsen	van	monumenten	
is	toegevoegd,	dat	de	redengevende	beschrijving	
van	het	monument	de	basis	is	van	de	toetsing	op	het	
monumentenbeleid,	naast	de	welstandscriteria.

	– De	reclameparagraaf	was	beschreven	op	gebieden,	
zoals	winkelgebieden	en	woongebieden.	Dit	is	
voor	de	extra	duidelijkheid	gewijzigd	in	reclame	
aan	panden,	zoals	aan	winkelpanden	en	aan	
woonpanden.

Bijlage 2   Nota van aanpassingen




