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Geachte leden van de raad, 

Namens uw welstandscommissie Twente West bied ik u het verslag 2010 aan. U leest in dit 
verslag over de ontwikkelingen, projecten en aanvragen die dit jaar in uw gemeente speelden. De 
wetgever heeft met verslaglegging door de welstandscommissie aan de gemeenteraad beoogd 
om het onderwerp 'kwaliteitsbeleid' periodiek in de Raad te kunnen bespreken. 

Het is een goede gewoonte dat in het jaarverslag naast concluderende opmerkingen ook 
aanbevelingen worden gedaan voor verbeteringen. Verbeteringen van procedures en aanpak die 
uiteindelijk leiden tot een betere ruimtelijke kwaliteit. 
Op 1 oktober 2010 ging de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) van start. In het 
jaarverslag reflecteren we op de gevolgen van de wet in relatie tot ambities op het gebied van 
ruimtelijke kwaliteit. 
Wij hopen dat dit jaarverslag u niet alleen informeert over ontwikkelingen in 2010 maar u ook 
betrekt bij al die projecten die dit en komende jaren op stapel staan. 

Uiteraard zijn wij graag bereid nadere toelichting te geven op dit jaarverslag. Het verslag is in 
afschrift verstuurd aan het college van Burgemeester en Wethouders. 

Hoogachtend 
J-

drs. ing. D.H. Baalman, directeur 
Namens deze, ir. A. Buijs, teamleider 

Genootschap tot bevordering en instandhouding van 
het landelijk en stedelijk schoon 

T (038) 421 32 57 
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Welstand blijft de gemoederen bezighouden. In mijn vorige voor
woord bij het jaarverslag 2009 voor uw gemeente, heb ik gewaar
schuwd voor het gevaar dat in Nederland dreigt als een zorgvuldig 
opgebouwd stelsel van ruimtelijke kwaliteitszorg, dat wij welstand 

noemen over boord wordt gegooid. 

Meermaals valt thans in krantenartikelen te lezen: "Einde Welstandstoezicht in 
Zicht". 
Dagblad de Pers van 7 februari 2011 kopt met "Niemand meer door dezelfde 
voordeur". Een wethouder van de gemeente Woudrichem somt hierin de ze
geningen op van zijn welstandsvrije gemeente. Deze wethouder vond dat de 
welstandscommissie teveel macht had en zorgde voor saaiheid in zijn gemeen
te. Dat, terwijl zijn eigen gemeente toch de welstandsregels had opgesteld. 
De gemeente Boekei ging als eerste gemeente Woudrichem al in 2004 voor. Einde 
2011 schijnt welstandszorg Brabant, dat voor 54 gemeenten welstandszorg doet, 
te stoppen. Het lijkt een niet tegen te houden ontwikkeling. Of toch? 
Het Cityportal op internet van Rotterdam opent bij welstand met: "Welstandstoe
zicht is een belangrijk instrument bij het ontwikkelen en handhaven van de kwa
liteit van de gebouwde omgeving". 

De roep om minder of zelfs geen toezicht op dit terrein is enerzijds ingegeven 
door de vermeende grenzeloze betutteling door welstandscommissies. Altijd 
goed een goed onderwerp voor verjaardagsfeestjes, waarbij iedereen wel een 
fraai voorbeeld kent. 

Anderzijds is, heel politiek modieus, vermindering van regeldruk. Ik ben de eerste 
om te erkennen, dat er tal van regelingen en wetten in dit land zijn, die eerder 
vandaag dan morgen in de prullenmand mogen verdwijnen, maar ook dan zal 
je moeten bezien, watje daarmee opgeeft. Die regelingen en wetten zijn echter 
wel, na een doorwrocht en afgewogen (politiek) proces tot stand gekomen. Vaak 
in een tijd dat er toch al meer zorg bestond voor het handhaven van ruimtelijke 
kwaliteit. Om die te borgen kwamen er in ons overvolle land regels, zodat die 
kwaliteit, waar deze in het geding leek te komen, kon worden gehandhaafd. In 
een veel minder doorwrocht proces wordt een deel van die regelgeving na ver
loop van tijd weer ongedaan gemaakt, zonder daarvoor iets in de plaats te stellen, 
dat wel de kwaliteit kan waarborgen.Niet zelden is de argumentatie ingestoken 
door kortstondig politiek gewin. In 40 procent van de gevallen is door de wet 
Wabo een vergunning niet meer nodig. Prachtig. Als daardoor sneller tot resulta
ten wordt gekomen, prima. Maar wie let op de kwaliteit? 

De ruimtelijke gevolgen van de invoering van deze wet zijn misschien nu nog niet 
goed zichtbaar. Ik wacht met enige bezorgdheid af, zeker als de boven geschetste 
teneur zich doorzet. 



Maar het is niet overal kommer en kwel, integendeel. In de commissie die ik voor 
uw gemeente mocht voorzitten is in toenemende mate sprake van plannen, 
waarvoor het woord beeldregie op zijn plaats is. Ik constateerde in het voorwoord 
2009 ook al dat steeds beter door uw ambtenaren positief in zulke ontwerppro
cessen wordt meegewerkt. In mijn contacten met uw wethouder blijkt mij, dat 
het handhaven van ruimtelijke kwaliteit in de gemeente als een hoger en mooier 
politiek resultaat geldt, dan het afschaffen van regels op dit punt. Anders dan in 
Den Haag wordt op dit terrein bestuurlijke kwaliteit geboden. 

De heer mr. J.C. van Hasselt, 
Voorzitter Welstandscommissie 



1 . Aan de commissie voorgelegde ontwikkelingen in 2010 

1.1 Combiplan Nijverda! 
Ontwerp/uitvoering: Leo ten Brinke combinatie 
Om het centrum van Nijverdal van doorgaand verkeer te ontlasten wordt een nieuw tracé voor de 
N35 aangelegd in noordelijke richting. Hierbij wordt de N35 ruimtelijk gekoppeld aan de spoorlijn 
Zwolle-Almelo. Voor deze combinatie van vervoersstromen is een landschapsvisie en een land
schapsplan opgesteld. Het tracé wordt gevormd uit verschillende bouw- en kunstwerken. Deze 
plannen het Combiplan genoemd, zijn samen met de bouwvergunning voor het spoorviaduct in de 
Noord-Zuid-verbinding in 2008 aan de welstandscommissie gepresenteerd. 
In 2010 is er vooroverleg geweest over het nieuwe stationsgebouw in dit geheel. Voor de planbege-
leiding en planbeoordeling is een kwaliteitsteam samengesteld waarin ook Het Oversticht vertegen
woordigd is. 
Het basisplan is op 14 oktober 2010 in de vergadering van de welstandscommissie aan de orde ge
steld en daar van een positief advies voorzien. Het plan voor de stationsomgeving (de buitenruimte) 
wordt opgesteld door de gemeente zelf. Dit plan is in 2010 nog niet aangeboden aan de welstands
commissie. 
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1.2 Uitbreiding bedrijfspand Euro! 
Architect: Marcel Schuurman 
De firma Eurol heeft bedrijfspanden en een opslagterrein aan de Energiestraat 12 te Nijverdal. Van
wege de bedrijfsactiviteiten is de realisatie/uitbreiding van een grote opslaghal voor olieproducten 
noodzakelijk. Het nieuwe bedrijfspand is in relatie tot de overige bedrijfspanden in de omgeving 
als grootschalig te kenmerken. Een afgewogen inpassing van het nieuwe bouwplan wordt dan 
ook noodzakelijk geacht, mede gezien de prominente ligging van het nieuwe pand aan de Burge
meester H. Boersingel. Na een enkel overleg met de commissie is het bouwplan uiteindelijk van een 
positief advies voorzien. 

1.3 Verbouwing Dunantflat, aan het Dunantplein te Nijverdal 
Ontwerp EVE architecten 
In vervolg op de realisatie van de nieuwbouw op het Henry Dunantplein wordt het bestaande win-
kel-/appartementengebouw aangepast en opgefrist. Het ontwerp voorziet in een geheel nieuwe lay 
out voor de begane grondlaag. De gevellijn krijgt hier een geheel nieuwe situering en vormgeving. 
Dit om de verschijningsvorm van de winkels er achter te laten voldoen aan de eisen van deze tijd. 
Het nieuwe winkelfront voldoet dan ook aan de nieuwe stedenbouwkundige eisen met betrekking 
tot het ontwerp van het nieuwe Henry Dunantplein. 
Tevens worden de gevels van de er boven gelegen appartementen opgeknapt. Zo worden de 
balkonhekken en dakranden strakker vormgegeven en de kleurstelling van het gebouw ingrijpend 
gewijzigd. In goed overleg met de welstandscommissie is het uiteindelijke ontwerp tot stand geko
men. Met name over de nieuwe kleurstelling van de gevels is er ter plaatse veel vooroverleg geweest 
met de architect en de bewoners. Hoewel de welstandscommissie hierbij niet direct een toetsende 
rol heeft, heeft de commissie waardering voor deze werkwijze. 
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1.4 Woning aan de Ommerweg 27 
Architect: Marcel Schuurman 
De bouwlocatie voor deze woning ligt net buiten het centrum van Hellendoorn aan de Ommerweg 
en valt binnen het welstandsgebied 'bebouwing langs historische wegenstructuur'. 
Het ontwerp voor de woning is meerdere keren in de commissie aan de orde geweest, maar was 
steeds in ernstige mate in strijd met de geldende welstandscriteria. Het ontwerp voorzag in een plat 
afgedekte woning met een gesloten front naar de openbare ruimte. Deze opzet is ongebruikelijk en 
niet wenselijk aan de Ommerweg. 
De gemeente was/is niet bereid om het beleid ter plaatse aan te passen. Het plan werd als te afwij
kend beschouwd van wat gebruikelijk is en wenselijk is in deze omgeving. 

De woning zweeft op een rand van glas (waardoor de kelder lichtinval heeft) en bestaat uit een 
groot houten kader waarin een half betonnen en half glazen doos is geplaatst. De wegzijde is in ver
band met de privacy van de bewoners grotendeels gesloten, de es-zijde is vanwege het prachtige 
uitzicht geheel uit glas vormgegeven. Aan de noordzijde is de carport voorzien, welke binnen het 
kader nog een doorkijk gunt aan de passanten op de es. 

1.5 Een biovergistinginstallatie aan de Reggeweg 15 (OLA) te Hellendoorn 
Deze uitbreiding van de OLA-fabriek te Hellendoorn betreft de bouw van een vergistingsinstallatie. 
De installatie is gepland achter op het bedrijfsterrein. De commissie heeft het plan beoordeeld op 
grond van het gebied 'Stroomdal Regge' in de welstandsnota. Het betreft een uitbreiding van be
drijfsactiviteiten in het stroomdal van de Regge. 
De commissie heeft haar waardering uitgesproken voor het concept en voor de beoogde (publieks
vriendelijke/uitnodigende) uitstraling. Wel heeft zij er op gewezen dat de uitstraling te uitbundig 
was voor het bestaande complex bedrijfsgebouwen en te opvallend door de hoogte van de instal
latie voor het stroomdal van de Regge. Zij heeft daarom gevraagd om een meer gepaste, meer 
terughoudende kleurstelling, dit ook voor het bijbehorende techniekgebouw. De commissie heeft 
het plan uiteindelijk positief beoordeeld, nadat er op diverse onderdelen kleurcorrecties waren 
doorgevoerd. 

Jaarverslag 2010 gemeente Hellendoorn 



1.6 Renovatie wi jk de Blokken 

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de plannen voor de renovatie van de wijk de Blokken. Een 
grootschalige renovatie voor deze bijzondere woonwijk. 
De woningen en de openbare ruimte van de wijk waren toe aan een renovatie. De kwaliteit van de 
woningen voldeed niet meer aan de eisen die daar aan gesteld werden. De openbare ruimte was in 
de loop der tijd te versnipperd geraakt. De logica van het stratenpatroon sloot niet meer aan bij deze 
tijd en de footprint van de wijk. Om tot een afgewogen renovatieplan te komen, waarin de ruimte
lijke eisen van deze tijd hun plek krijgen met behoud van de waardevolle karakteristieke kenmerken 
van de wijk, is voorafgaande aan het ontwerpproces een beeldkwaliteitplan opgesteld. 
In goed overleg met de welstandscommissie zijn er dan ook waardevolle plannen tot stand geko
men voor de noodzakelijke opwaardering van de woningen en de wijk. Het uiteindelijke ontwerp 
voorziet onder andere in een nieuw ontworpen openbare ruimte, aanbouwen, erkers, erfscheidin-
gen en dergelijke. Ook is de kleurstelling van gevels en daken deels gewijzigd, waardoor de hele wijk 
een ander imago heeft gekregen, met behoud van de basis kwaliteiten van de oorspronkelijke wijk. 

1.7 Villa's in het buitengebied 

Er is het afgelopen jaar veel te doen geweest over de criteria voor (burger-) woningen in het bui
tengebied, waar het vormgeving, materiaalkeuze en kleurstelling (bijvoorbeeld witte gevels in stuc 
werk) betreft. De gemeente heeft om deze reden haar beleid daaromtrent in het jaar 2010 deels 
geherformuleerd. 

1.8 Woningen Venemansbrink 

Nabij het centrum van Hellendoorn is een aantal woningen in aanbouw. Het betreft de locatie 
Dorpsstraat / Koestraat, de bouwlocatie heet nu Venemansbrink. Hier stond een oude sporthal. Het 
ontwerpproces tot aan de vergunningverlening heeft tot veel bezoek geleid op het spreekuur van 
de secretaris van de commissie. De ontwerpen van deze 7 nieuwe woningen sluit door dit voorover
leg aan op het geldende welstandsbeleid. 

De commissie is een groot voorstander van vooroverleg bij bouwplannen. Immers, de proceduretijd 
voor het afgeven van bouwvergunningen is het afgelopen jaar structureel van 12 weken tot 8 weken 
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gereduceerd. Het omwisselen van bouwplannen tijdens het vergunningstraject wordt dan ook 
steeds lastiger qua tijd en procedure. Vooroverleg voorkomt onnodige stagnatie van het vergun
ningtraject en maakt heroverweging over de in te dienen bouwplannen mogelijk. Gemeente en 
opdrachtgever hebben baat bij een snellere procesgang en beter afgestemde ontwerpen voor de 
locaties. De commissie is dan ook enthousiast over het doorlopen van het ontwerpproces bij deze 
nieuwe woningen. 

1.9 Woningen aan de Damastbloem 5 en 7 te Nijverdal 
Bouwplannen waarvoor een bouwvergunning is afgegeven sluiten altijd (op een enkele uitzonde
ring na) aan op de geldende welstandscriteria. Toch komt het voor dat er ongewild toch onsamen
hangende straatbeelden ontstaan. Dit ondanks de kritische blik van de welstandscommissie. 
Als voorbeeld noemt de commissie de nieuwe dubbele woning aan de Damstbloem te Nijverdal. In 
het voorliggende voorbeeld sluit de architectuur van de nieuwe dubbele woning niet aan op die van 
de er naast gebouwde nieuwe dubbele woningen. Zo kennen de naast gelegen woningen een af
gewogen gevelindeling, royale witte dakoverstekken en effen donker rode baksteen voor de gevels. 
De dubbele woning op Damastbloem 5 en 7 heeft een sobere gevelindeling, geen dakoverstekken 
en het metselwerk is een melange van min of meer rode bakstenen. Doordat de laagdikte van het 
metselwerk ook nog fors is in relatie tot dat van de buren vormt het ensemble van woningen geen 
geheel. 

KJKJi /LÜOl\ I I IV. y t - i -VJ^- l I L VVKJI ••• welstandscriteria. Immers, al dez 

woningen voldoen aan het geldende welstandsbeleid. Een strakker regiem staat voor meer samen
hang. Daar is om verschillende legitieme redenen bij het opstellen van de beeldkwaliteitseisen niet 
voor gekozen. Ondanks dat er regels zijn, zijn er toch onbedoelde effecten ontstaan. De beoogde 
diversiteit in het straatbeeld wordt teniet gedaan door een toevallige ligging van een woning tussen 
twee gelijksoortige woningen. De ontbrekende samenhang (qua kleur en architectuur) was mogelijk 
binnen de bandbreedte van de regelgeving. 

I 
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2. Ervaringen met het huidige welstandsbeleid 

2.1 Bor 
Per 1 oktober is het Bor in werking getreden. Het Bor heeft tot doel 50% van de oorspronkelijke 
bouwaanvragen niet meer te verplichten. Het besluit heeft de intentie de regeldruk en de kosten/ 
leges voor de aanvragers te verlagen. De wetgever gaat er van uit dat nadat het bouwwerk gereali
seerd is, er toezicht door de gemeenten wordt gehouden op handhaving van de geldende wetge
ving. Voor welstandscommissies heeft dit grote gevolgen. Welstandsadviezen worden nu eventueel 
noodzakelijk nadat het bouwwerk al gerealiseerd is. De invloed van de adviezen is afhankelijk van 
het door de gemeente gehanteerde excessenbeleid. 

Verder heeft de inhoud van het besluit invloed op het geldende welstandsbeleid, dat vastgelegd is 
in de welstandsnota van uw gemeente. Gezien de wettelijke vrijheden op basis van het Bor wordt 
het excessenbeleid (de ondergrens) belangrijker. Bij de evaluatie van de welstandsnota vraagt de 
commissie hier nadrukkelijk aandacht voor. Het kan ertoe leiden dat elk deelgebied een eigen exces-
senregeling krijgt. 

2.2 Sneltoetscriteria/l ichtvergunningsplichtige bouwwerken 

De sneltoetscriteria betreffen criteria voor veel voorkomende kleinere bouwwerken. Sinds de invoe
ring van het Bor is de term'sneltoetscriteria'in de welstandsnota komen te vervallen omdat geen 
sprake meer is van lichtvergunningsplichtige bouwwerken. Indien er geen verwijzing is aangegeven 
in de gebiedsgerichte criteria naar deze kleinere'veel voor komende bouwwerken', kan hierover 
geen advies meer worden afgegeven. In de huidige welstandsnota zijn deze verwijzingen niet aan
wezig, waardoor ze in die welstandsgebieden niet meer van kracht zijn. De naam sneltoetscriteria is 
daarbij niet correct meer. 

2.3 Ervenconsulent 
Al enige jaren worden bouwplannen in het buitengebied die niet aansluiten bij het geldende 
bestemmingsplan, maar waar de gemeente wel aan mee wil werken, van advies voorzien door de 
ervenconsulent. Het betreft in hoofdzaak Rood-voor-Rood bouwplannen, waarbij de ruimtelijke 
inpassing van nieuwbouw binnen de bestaande context van belang is. Niet alleen komen aanvragen 
binnen voor enkele erven, maar ook worden clusters van erven van advies voorzien. De secretaris 
van de commissie wordt van deze adviezen op de hoogte gebrachten bekijkt of zij aansluiten bij het 
geldende welstandsbeleid. De ervenconsulent-adviezen worden over het algemeen overgenomen 
door de afdeling RO. 

De welstandscommissie staat positief tegenover deze werkwijze, omdat in een vroeg stadium mee
gedacht kan worden bij bouwplannen in kwetsbaar gebied. Een goede inpassing/inbedding van 
nieuwe gebouwen in het bestaande landschap is ook uitgangspunt van het geldende welstands
beleid. Omdat de welstandscommissie de formele welstandstoets doet van deze bouwplannen is 
de opdrachtgevers er veel aan gelegen hun bouwplannen hierop te laten aansluiten. Veelvuldig 
overleg in de voorfase vergroot de kans op een snellere afhandeling van de formele bouwaanvraag. 
Opdrachtgever, gemeente en welstandscommissie zijn hierbij gebaat. 

Enkele locaties in 2010, waar
voor advies is afgegeven: 

Twistveldweg 4 
Leemkampweg 3 

Foto: Leemkampsweg 
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3. Adviesaanvragen in cijfers 

3.1 Cijfers 2010 
Van het totaal aantal plannen (434) in 2010 werden 368 
aanvragen voorzien van een positief advies. 55 aanvra
gen voldeden naar het oordeel van de commissie niet 
aan de criteria van de gemeentelijke welstandsnota. 
Het overige deel bestaat uit aanvragen die op 1 januari 
2011 nog in behandeling of aangehouden zijn. 
In 2010 kwam de commissie 7 keer bijeen. Zij behan
delde 9 plannen in de commissievergadering. 
Op het spreekuur, dat in 2010 26 keer is gehouden 
kwamen 91 bezoekers. De bezoekers kwamen vooral 
voor bouwplannen in Kruidenwijk Zuid en Hellendoorn 
Noord. 

3.2 Afgeweken van welstandsadvies 
In 2010 is er door de gemeente één maal formeel afge
weken van de welstandsadviezen. Het betreft hier het 
bouwen van foliekassen, plaatselijk bekend: Almelose-
weg 36, Haarne. Beschikking 14 februari 2008. 
De welstandscommissie had gezien de aard van het 
bouwwerk en de geldende voorwaarden in het bestem
mingsplan aangegeven dat de ruimtelijke kwaliteit ter 
plaatse niet in het geding zou komen door van haar 
formele advies af te wijken. 

• • • • # 
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4 . De tering 1 en de nering 

Paradoxale tijden zijn heten 2010 was een jaar waarin dat duidelijker werd dan ooit. De gemeenten 
staan voor de taak de ambtelijke organisatie af te slanken, terwijl de aanzwellende roep van burgers 
om kwaliteit en medeverantwoordelijkheid, vraagt om een invulling met beleid. 
Wij hebben ons als commissie het afgelopen jaar meer dan ooit beziggehouden met de uitermate 
complexe regelgeving van het omgevingsrecht, paradoxaal genoeg als gevolg van de wens om te 
dereguleren. Met de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO), die op 1 oktober 2010 van 
kracht werd, is het aantal afzonderlijke vergunningen sterk afgenomen. Maar de regels - vooral de 
regels voor vergunningvrij bouwen - zijn dermate complex, dat zelfs de experts in verhitte internet
discussies steeds nieuwe mazen en feilen ontdekken. 

Die discussie is ook niet verwonderlijk. Regels zijn nooit een doel op zich geweest. Ze zijn er ge
komen omdat, op basis van een analyse van bestaande waarden, ambities geformuleerd zijn met 
betrekking tot de omgevingskwaliteit. Het instrumentarium is gebouwd om die ambities te kunnen 
realiseren. Een ordentelijke overheid stelt eerst vast welke waarden aanwezig zijn, hoe zij met die 
waarden om wil gaan (ambitie) en tenslotte richt zij het beleid en het instrumentarium in om die 
ambities vorm te kunnen geven. 
Wie gaat morrelen aan beleid en instrumentarium, wie regels afschaft en kosten reduceert, moet 
beseffen dat de onderliggende waarden nog steeds bestaan en dat het gemorrei dus onvermijdelijk 
consequenties heeft voor de ambities. Houd je vast aan je ambities, terwijl je de regels vermindert, 
dan krijg je paradoxale, contraproductieve en uiteindelijk peperdure maatregelen, waar burgers en 
ondernemers weinig mee opschieten. 

Een voorbeeld. Op rijksniveau zijn tal van beleidsambities geformuleerd met betrekking tot de 
kwaliteit van het open landschap. Er zijn Nationale Landschappen aangewezen, de rijksnota Ruimte 
schenkt veel aandacht aan het belang van groene openheid rond en tussen de steden en de rege
ring subsidieert (inter-)gemeentelijke Landschapsontwikkelingsplannen. Daar bovenop kwam het 
programma Mooi Nederland, waarmee het vorige kabinet de verrommeling van het landschap te 
lijf ging. Niet alleen mooie woorden, maar ook boter bij de vis: er kwam bijvoorbeeld geld voor het 
saneren van verspreid liggende kassen. In tien voorbeeldprojecten werd flink geïnvesteerd; waar de 
ruimte-voor-ruimteregeling niet voldoende bleek (en vaak was dat het geval), werd wat extra geld 
bijgeplust. 
Tegelijkertijd echter golden per 1 oktober 2010 nieuwe regels. Mogelijkheden om bouwwerken zon
der een vergunning op te richten, zijn aanzienlijk uitgebreid. Nu kunnen overal in het open buiten
gebied kassen bij agrarische bedrijven worden gebouwd. Zonder enige discussie, zonder eisen aan 
de vormgeving, lichtuitstraling of aan de plaatsing op het erf. Daarmee wordt de kassensanering uit 
het programma Mooi Nederland tot onbegrijpelijk beleid. 
Het is één voorbeeld uit vele, dat aantoont dat het onverstandig is om te morrelen aan beleidsregels 
en uitvoeringsinstrumenten, terwijl ambities in het beschermen van wat waardevol is, fier overeind 
gehouden worden. 

De adviessector voor ruimtelijke kwaliteit heeft zich de afgelopen jaren verzet tegen de uitbreiding 
van het vergunningvrije bouwen en het schrappen van de welstandstoets op alle Nederlandse ach
ter- en zijerven. Dat gebeurde niet uit bezorgdheid om het lot van welstandscommissies, maar om
dat er met één rijks-pennestreek een streep gezet wordt door de gemeentelijke autonome opdracht 
om, waar dat nodig wordt geacht, zorgvuldige eisen te stellen aan de bouw- en beeldkwaliteit van 
de publieke ruimte. 
Het verzet was niet geheel zonder succes, want het is dankzij de inbreng van deze deskundigen dat 
de Tweede Kamer op het nippertje voorkwam dat naast de welstandseisen ook nog eens de bestem
mingsplannen op de achter- en zijerven werden geschrapt. Daardoor kunnen gemeenten, zij het 
moeizaam en beperkt, nog steeds kwalitatieve randvoorwaarden opstellen voor vergunningvrije 
bouwwerken, in het belang van de ruimtelijke kwaliteit van het publieke domein. 
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Als vervolg op die inbreng werd in 2010 een handreiking ('Vergunningvrij bouwen en ruimtelijke 
kwaliteit') gepubliceerd over het gebruik van het bestemmingsplan en het beleid voor welstand en 
cultuurhistorie bij het bereiken van ruimtelijke kwaliteit. 

De dereguleringswens, de economische crisis en de politieke wens om te bezuinigen, komen in de 
welstandssector hard aan, laten we daar geen doekjes om winden. Toch is het slechts een kleine 
minderheid die meent dat zorg voor de ruimtelijke kwaliteit onder dit ongunstige gesternte geen 
prioriteit meer is. 
De maatschappelijke omstandigheden dwingen het beleid voor welstand tot een heroriëntatie. En 
gelukkig maar, want een nieuwe hervorming van de welstandsadvisering kan alleen maar leiden tot 
verdere vermaatschappelijking en vergroting van het draagvlak. 
Alle gemeenten eisen maatwerk van hun commissies, ze willen dat er efficiënt, goedkoop en profes
sioneel geadviseerd wordten dat er geen'gedoe'ontstaat. Dat vraagt om een grote flexibiliteit van 
welstandsorganisaties en -commissies. Enerzijds kunnen (door afgenomen planaanbod en uit kos
tenoverwegingen) schaalvoordelen behaald worden door met meer gemeenten samen één com
missie in te richten, anderzijds leidt de vraag naar maatwerk tot een behoefte aan ad hoc inzetbare 
specialisten voor specifieke vragen. 
Het expertisenetwerk Team Ruimtelijke Kwaliteit NL, dat in 2010 is opgezet, voorziet in dat laatste. 
Het Oversticht maakt van dat team TRK-NL deel uit. Zo'n tweehonderd gekwalificeerde deskundi
gen kunnen samen elke denkbare vraag op het gebied van ruimtelijke kwaliteit beantwoorden. Dat 
loopt uiteen van de begeleiding van particulier en collectief opdrachtgeverschap, via herbestem
ming van cultureel erfgoed, en de inpassing van snelwegen, tot de core-business van de advisering 
over welstand en monumenten. 

De maatschappelijke vraag gaat echter verder dan aanpassing van procedures en werkwijze. Ook de 
'klant'verandert. Uiteraard blijft het gemeentebestuur de opdrachtgever van de adviescommissies 
ruimtelijke kwaliteit en gaat het eindadvies over welstand, monumenten, stedenbouw en reclame 
ook naar de wethouder. Maar in toenemende mate ontwikkelen de commissies zich in spreekuren 
en in vooroverleg als de partij die naast de burger en ondernemer staat in de zoektocht naar de 
beste ontwerpkwaliteit, binnen de eisen die de omgeving en het budget stellen. 
Indien de gemeenten de commissies de ruimte en de juiste opdracht geven, dan zullen de commis
sies niet meer gezien worden als obstakel bij het verkrijgen van een vergunning voor het bouwen, 
maar als een oplosser van het weerbarstige probleem om een ruimtelijk initiatief te realiseren dat 
niet alleen de wensen van de opdrachtgever vervult, maar ook een aanwinst is voor de identiteit van 
de omgeving. 
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A Benoemingsprocedure welstandscommissie 

De gemeente Hellendoom is aangesloten bij stichting Het Oversticht en heeft dat genootschap al 
sinds decennia aangewezen als deskundig orgaan voor de welstandsadvisering. De in overleg met 
Het Oversticht door B&W voorgedragen commissieleden zijn in 2010 bij raadsbesluit benoemd. 
De voorzitter, de leden en de secretaris en hun plaatsvervangers zijn onafhankelijk ten opzichte van 
het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie. Er bestaan geen bindingen of relaties op 
basis waarvan het advies over de welstandsaspecten kan worden beïnvloed. 

B Samenstelling van de welstandscommissie 

De leden van de welstandscommissie in 2010 zijn: 
Voorzitter 
Plaatsvervangend voorzitter 
Lid 

Lid 
Lid 
Lid 
Landschapsdeskundige 
Secretaris 

Secretaris 
Secretaris 
Secretaris 
Secretaris 

mr. J.C. van Hasselt 
ir.V.W. Piscaer 

ir. MJ.G. Bazen-Haverkort 
G. Postma 
ir. A. Jekel 
GJ.H. Zwerus 
ir. M.E.H. Spreen 
ir. H.F.A. Dekkers 

ir. M.T. ten Hove-van den Heuvel 
T.G. Kemperman 
ing. J.H.K. Luchies 
ir. E.H.G. Nijhuis 

C Beoordelingskader 

De commissie beoordeelt bouwplannen aan de hand van het welstandsbeleid dat in de welstands
nota is vastgelegd. 
Voor ontwikkelingsgebieden gelden beeldkwaliteitplannen die door de gemeenteraad zijn vastge
steld als beoordelingskader voor welstand. Het betreft in Hellendoom de gebieden: 

Schuttingenbeleid 
Centrum Nijverdal (voor de grootschalige ontwikkelingen in het centrum van Nijverdal is het 
Masterplan de leidraad bij de beoordeling) 
Bedrijventerrein 't Lochter Oost 2 

Kruidenwijk West, Nijverdal 
Reclamebeleid (in 2005 is reclamebeleid vastgesteld dat samen met de welstandsnota het kader 
vormt voor de toetsing van reclameaanvragen) 

Welstandsrichtlijnen Kruidenwijk - Zuid fase 1 
Beeldkwaliteitplan 't Lochter III 
Welstandsrichtlijnen voor het Wijkvernieuwingsplan 'de Blokken' 
Beeldkwaliteitplan Hellendoom Noord 
Beeldkwaliteitplan Daarlerveen Zuid 

Beeldkwaliteitnotitie karakteristieke gebieden Nijverdal Noordwest 
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D Werkwijze van de welstandscommissie 
Werkwijze 
De werkwijze van de commissie is vastgelegd in de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) die de 
gemeente met Het Oversticht heeft afgesloten. In de DVO ligt vast wat Het Oversticht voor de ge
meente doet rond de advisering over welstand. Tot de dienstverlening van Het Oversticht behoren 
onder andere: 

planbeoordeling (bij mandaat of in commissieverband) 
ontvangen van aanvragers in spreekuren (vooroverleg, verduidelijking van adviezen) 
schriftelijke advisering aan het College van B&W 
ambtelijk en bestuurlijk overleg 
ter plaatse onderzoek: informatieverzameling ten behoeve van de commissie 
afstemming van adviezen met andere relevante disciplines, zoals landschap, monumentenzorg 
en archeologie binnen het bureau van Het Oversticht en in het kader van het Steunpunt Cultu
reel Erfgoed Overijssel 
scholing van personeel en commissieleden 
ondersteuning bij juridische procedures naar aanleiding van bouwaanvragen, voor zover daarbij 
welstands- of monumentenaspecten aan de orde zijn. 

Planbehandeling bij mandaat 
De secretaris bezoekt elke veertien dagen de afdeling Ruimte, team Vergunningen om de advies
aanvragen in te nemen. Hij heeft een mandaat van de commissie om zelfstandig adviesaanvragen 
af te handelen. Het uitgangspunt voor de mandaatverlening is dat de secretaris alleen aanvragen 
beoordeelt van een relatief geringe ruimtelijke betekenis, of van aanvragen waar, gelet op meerdere 
vergelijkbare gevallen, de mening van de commissie als bekend mag worden verondersteld. 
De secretaris had in 2010 voor vergunningplichtige plannen het mandaat om positieveen negatieve 
adviezen uit te brengen. In geval van twijfel wordt de aanvraag aan de commissie voorgelegd. Bij 
licht-vergunningplichtige plannen mag de secretaris onder mandaat ook negatief adviseren. 

Vooroverleg en spreekuur 
Veelal vragen gemeenten een welstandsadvies vóórdat een bouwaanvraag is ingediend. Dat heeft 
meestal de vorm van informeel vooroverleg. Zulke besprekingen zijn meestal gericht op het ver
helderen van de randvoorwaarden en op de interpretatie van de welstandscriteria voor de betref
fende locatie. Dergelijk overleg is in principe niet gebonden aan de eis van openbaarheid. Bij deze 
gesprekken is altijd de plantoetsende ambtenaar voor dit gebied of deze locatie aanwezig. Pas bij 
een formele bouwaanvraag komen besluiten vast te liggen en is eventueel beroep op uitspraken 
mogelijk. Ook kunnen er dan leges worden gevraagd voor de werkzaamheden, wat niet kan in de 
vooroverlegfase. 

Een andere vorm van vooroverleg is het betrekken van adviseurs bij diverse (ver)bouwplannen. De 
secretaris heeft voor veel bouwplannen in het landelijk gebied advies gevraagd bij de landschapsar
chitecten en ervenconsulenten van Het Oversticht. 
Ook voor verbouwplannen van (gemeentelijke) monumenten is er vooroverleg geweest met de 
monumentendeskundigen van Het Oversticht. De uitkomsten van dit vooroverleg zijn aan de leden 
van de commissie meegedeeld. Deze hebben de informatie betrokken bij hun advisering. 

Commissievergadering 
De commissie vergadert, indien er bouwplan zijn die niet onder mandaad afgehandeld kunnen wor
den, eenmaal per twee weken op een wisselende locatie, een vaste dag en een vast tijdstip, volgens 
een tevoren vastgesteld rooster. De secretaris behandelt in de tussenliggende periode de kleinere 
adviesaanvragen (zie adviesaanvragen in cijfers). 
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De behandeling van adviesaanvragen door de commissie heeft altijd openbaar plaatsgevonden. De 
openbaarheid geldt zowel voor de beraadslagingen als voor het formuleren van de conclusie, c.q. 
het advies. Helaas zijn er slechts weinig burgers die gebruik maken van de mogelijkheid aanwezig te 
zijn bij de vergaderingen. 

De aanvrager of diens gemachtigde heeft spreekrecht in de commissievergadering. Bij grotere ont
wikkelingen is het gebruikelijk dat de ontwerper het plan komt toelichten. 

Contacten, communicatie, informatie 
De secretaris heeft elke twee weken contact met de ambtenaar B. van Petersen. Er wordt regelmatig 
overlegd, ook over onderwerpen die de strikte planbehandeling te buiten gaan. Ook met de afde
ling Ruimtelijke Ordening zijn er goede contacten. Naast het Stedenbouwkundig Overleg zijn er 
twee wekelijks ook korte informele bijeenkomsten. 
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