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Raadsvoorstel 

 
Zaaknummer:   Z-16-55730\3. Bestuur\7072 
Datum voorstel:   27 oktober 2016 
Datum collegevergadering:  8 november 2016 

Datum raadscommissie:  23 november 2016 
Datum raadsvergadering:   8 december 2016 
Portefeuillehouder:   dhr. Verheijen 

Behandelend ambtenaar:   Meerten van der Werf 
E-mailadres:   m.vanderwerf@hillegom.nl 
Telefoonnummer:     14 0252 

 
Agendapunt:  -- 
 

Ruimtelijke ontwikkeling Raadsvoorstel 
Aan:   de raad van de gemeente Hillegom 
 

Onderwerp:  Vaststellen Welstandsnota Hillegom 2016 en mutatie 
samenstelling welstandscommissie 

 

 

Wij stellen voor 
 

- De Welstandsnota Hillegom 2016 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van 

de huidige Welstandsnota. 
- De Welstandsnota Hillegom 2016 treedt de dag na publicatie in werking. 
- De heer ir. E.A.M.G. Töns eervol te ontslaan als lid van de welstandscommissie 

per 1-1-2017 conform hoofdstuk 9, artikel 9.3 van de bouwverordening.  
- De heer ir. T. Jütte te benoemen als lid van de welstandscommissie per  

1-1-2017 conform hoofdstuk 9, artikel 9.3 van de bouwverordening 

 

 
Inleiding 
De Welstandsnota Hillegom 2016 is uitgewerkt op basis van uw op 7 juli 2016 

vastgestelde bestuursopdracht. De volgens het scenario ‘kort en krachtig’ uitgewerkte 
Welstandsnota Hillegom 2016 kent belangrijke uitgangspunten om te komen tot meer 
vrijheid en consistentie in beleid. De concept Welstandsnota Hillegom 2016 heeft ter 

inzage gelegen van 31 augustus 2016 t/m 11 oktober 2016. Er zijn in deze periode 
geen zienswijzen ontvangen. Het college stelt dan ook voor de nota conform de 
planning in de bestuursopdracht ongewijzigd vast te stellen onder gelijktijdige 

intrekking van de huidige Welstandsnota en in werking te laten treden na publicatie. 
 
Per 1-1-2017 zal de termijn van het lidmaatschap van de heer Töns als lid van de 

welstandscommissie aflopen. In verband met de ambtelijke fusie is door de Stichting 
Dorp, Stad en Land voorgesteld om de heer T. Jütte te benoemen als lid van de 
commissie. De heer T. Jütte is opsteller van de vast te stellen Welstandsnota Hillegom 

2016 en is daardoor goed bekend met de gemeente Hillegom. De heer T. Jütte is al 
commissielid in de gemeente Teylingen en wordt eveneens per 1-1-2017 benoemd tot 
commissielid van de gemeente Lisse. De heer T. Jütte zal na benoeming per 1-1-2017 

voor heel HLT commissielid zijn en mede optreden als gedelegeerde van de voltallige 
welstandscommissie van Dorp, Stad en Land.  
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Aanvragen omgevingsvergunning die in eerste aanleg moeten worden voorgelegd aan de 
welstandscommissie, worden voorgelegd aan de gedelegeerde. Alleen als de 
gedelegeerde niet zelfstandig kan adviseren over een aanvraag omgevingsvergunning 

wordt de aanvraag voorgelegd aan de voltallige commissie. Dat komt alleen in 
bijzondere situaties voor of als daar door de aanvrager om wordt verzocht. 
 

Ter informatie delen wij u mee dat het college op grond van artikel 6.2, eerste lid van 
het Besluit omgevingsrecht heeft besloten om gebruik te maken van de aan het college 
toegekende bevoegdheid om geen advies meer te vragen aan de welstandscommissie 

over aanvragen omgevingsvergunning, die vallen onder Hoofdstuk 2 van de nota en 
voldoen aan de vaste criteria voor genoemde objecten 1 t/m 5. Aanvragen 
omgevingsvergunning die gaan over deze objecten en die voldoen aan de criteria, 

kunnen ambtelijk worden beoordeeld aan de redelijke eisen van welstand. Dat levert een 
procesversnelling op, omdat niet langer gewacht hoeft te worden op een advies van de 
welstandscommissie. Het gaat om bijbehorende bouwwerken (aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen), dakkapellen, dakopbouwen, erfafscheidingen en reclames die voldoen 
aan vaste criteria. 
  

Bestaand kader/context 
Het vaststellen van een verordening of kaderstellende beleidsregels is een bevoegdheid 
van de gemeenteraad. In artikel 8, vijfde lid van de Woningwet wordt voorgeschreven dat 

in de bouwverordening regels worden opgenomen omtrent de samenstelling, inrichting 
en werkwijze van de welstandscommissie. In hoofdstuk 9 van de bouwverordening van 
de gemeente Hillegom staan deze regels beschreven. In artikel 9.1 staat beschreven dat 

de adviezen van de welstandscommissie Dorp, Stad en Land moeten worden gebaseerd 
op een vastgestelde welstandsnota en daarin genoemde criteria. De huidige 
welstandsnota dateert van april 2011 en voldoet niet meer aan de politiek bestuurlijke 

wensen met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde omgeving. 
In artikel 9.3 van de bouwverordening staan regels omtrent de benoeming en 
zittingstermijn voor leden van de welstandscommissie.  

 
Beoogd effect 
De Welstandsnota Hillegom 2016 beoogd meer vrijheid in gebieden waar de ruimtelijke 

kwaliteit met het toezicht op de redelijke eisen van welstand op een minimaal niveau 
voldoende is geborgd. De nota beoogd daarnaast een soepel regime in gebieden die iets 
meer aandacht vragen, maar waarbij enige mate van eigen invulling mogelijk is. De nota 

beoogt bijzondere gebieden, zoals beschermde dorpsgezichten en erfgoed, nadrukkelijk 
te beschermen en te behouden. 
 

Met het eervolle ontslag van de heer ir. E.A.M.G. Töns en het benoemen van de heer ir. 
T. Jütte tot lid van de welstandscommissie wordt een toekomstbestendige keuze beoogd 
in de samenstelling van de welstandscommissie in het kader van de ambtelijke fusie in 

HLT verband. Bovendien wordt met deze benoeming de continuïteit in kennis en 
deskundigheid van de advisering door de welstandscommissie Dorp, Stad en Land 
behouden. De heer Jütte is tevens opsteller van de Welstandsnota Hillegom 2016 en 

heeft daarmee kennis van de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente Hillegom. 
 
Argumenten 

1. Vaststellen Welstandsnota Hillegom 2016 
In de bestuursopdracht van 7 juli 2016 zijn de kaders voor een nieuwe welstandsnota 
geformuleerd. De Welstandsnota Hillegom 2016 is uitgewerkt volgens het scenario ‘kort 

en krachtig’. De Welstandsnota Hillegom 2016 voldoet daarmee aan de gewenste 
uitgangspunten om te komen tot meer vrijheid en consistentie met flankerend beleid. 
De Welstandsnota Hillegom 2016 draagt bij aan de wens tot deregulering door 

introductie van 3 niveaus van welstandstoezicht: minimaal, soepel en bijzonder.  
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Met de vaststelling van de Welstandsnota Hillegom 2016 wordt de huidige 
Welstandsnota Hillegom April 2011 ingetrokken. De nota treedt in werking vanaf de dag 
na publicatie. 

 
Eerder heeft uw raad bij vaststelling van de centrumplannen besloten dat de 
welstandsnota aangepast moest worden aan de visies die bij de centrumplannen horen. 

Met deze nieuwe welstandsnota is deze aanpassing gerealiseerd. 
 
2. Mutatie samenstelling Welstandscommissie 
Er wordt voldaan aan de benoemingsbepalingen, zoals in hoofdstuk 9 van de 
Bouwverordening is vastgelegd. De werkzaamheden voor de welstandscommissie Dorp, 
Stad en Land door de heer Töns eindigen op 1 januari 2017. Er bestaat geen bezwaar 

tegen de benoeming van de heer Jütte om als deskundig lid van de welstandscommissie 
Dorp, Stad en Land te functioneren. Door de benoeming van de heer Jütte is de 
continuïteit en kennis van de gemeente Hillegom bij de advisering door de 

welstandscommissie Dorp, Stad en Land voldoende geborgd. 
  
Kanttekeningen 

1.1 Vaststellen Welstandsnota Hillegom 2016 
De beleving van de kwaliteit van de bebouwde omgeving wordt niet alleen bepaald door 
de mate van toezicht in het kader van de redelijke eisen van welstand. De beleving van 

de gehele omgevingskwaliteit wordt mede bepaald door de inrichting van de openbare 
ruimte. De Welstandsnota Hillegom 2016 geeft geen antwoord op de vraag hoe de totale 
omgevingskwaliteit wordt beleefd door inwoners en bedrijven in Hillegom. Er is gekozen 

voor minimaal welstandstoezicht in onder andere woongebieden. Wat dit in de toekomst 
doet met de kwaliteit van zowel de bebouwde als onbebouwde omgeving  is nog niet in 
te schatten. 

 
Financiële consequenties 
De kosten voor het uitwerken van de Welstandsnota Hillegom 2016 vallen binnen het 

reguliere budget voor “adviezen derden”. 
De financiële gevolgen van de Welstandsnota Hillegom 2016 en de mogelijkheden om 
specifieke objecten ambtelijk te beoordelen zijn verwerkt in de Legesverordening 2017 

en bijbehorende tarieventabel. 
 
Aanpak / uitvoering / participatie 

De concept Welstandsnota Hillegom 2016 is gepubliceerd en heeft ter inzage gelegen 
van 31 augustus 2016 t/m 11 oktober 2016. Er zijn in deze periode geen zienswijzen 
ontvangen. 

 
Duurzaamheid 
De Welstandnota Hillegom 2016 draagt bij aan een duurzame kwaliteit van de bebouwde 

omgeving. 
 
HLT 

De heer T. Jütte al is lid en gedelegeerde van de Welstandscommissie van de gemeente 
Teylingen. De gemeenteraad van Lisse is eveneens verzocht de heer T. Jütte te 
benoemen als lid en gedelegeerde van de welstandscommissie voor de gemeente Lisse. 

Met benoeming van de heer T. Jütte als lid en gedelegeerde van de welstandscommissie 
in Hillegom zal de heer Jütte zijn werkzaamheden voor heel HLT kunnen uitvoeren. 
 

Urgentie 
Door vaststelling van de Welstandnota Hillegom 2016 in de raad van 8 december 2016, 
wordt voldaan aan de in de bestuursopdracht vastgestelde planning.  
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Met het eervolle ontslag van de heer Töns als lid van de welstandscommissie en het 
benoemen van de heer Jütte als lid van de welstandscommissie wordt voldaan aan de 
verplichtingen vastgelegd in hoofdstuk 9 van de bouwverordening. 

 
Evaluatie 
Op grond van artikel 12c van de Woningwet leggen burgemeester en wethouders elk jaar 

een verslag voor aan de gemeenteraad over de wijze waarop zij met hun 
verantwoordelijkheid voor de uitoefening van het welstandstoezicht zijn omgegaan.  

 

Bijlagen / achtergrondinformatie 
- Welstandsnota Hillegom 2016 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 
ing. G.P. van Lierop       A. van Erk 
secretaris       burgemeester 

 
 



GEMEENTE HILLEGOM 
Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  T 14 0252 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252 - 537 290 

 E info@hillegom.nl 

 I www.hillegom.nl 

 

 

 

 

Kenmerk : Z-16-55730\3. Bestuur\7072  

Onderwerp : Vaststellen Welstandsnota Hillegom 2016 en mutatie samenstelling 

welstandscommissie 
Pagina 5 van 5 

 

Raadsbesluit 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
De raad van de gemeente Hillegom, 

  
gelezen het voorstel van het college van 8 november 2016, 
 

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, artikel 8, vijfde lid van de Woningwet en 
artikelen 9.1 en 9.3 van de bouwverordening gemeente Hillegom, incl. 13e wijzigingen, 
 

 
besluit: 
 

1. De Welstandsnota Hillegom 2016 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de 
huidige Welstandsnota. 

2. De Welstandsnota Hillegom 2016 treedt de dag na publicatie in werking. 

3. De heer ir. E.A.M.G. Töns eervol te ontslaan als lid van de welstandscommissie per 
1-1-2017 conform hoofdstuk 9, artikel 9.3 van de bouwverordening.  

4. De heer ir. T. Jütte te benoemen als lid van de welstandscommissie per 1-1-2017 

conform hoofdstuk 9, artikel 9.3 van de bouwverordening. 
 
 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 8 december 2016, 
 
 

 
 
de griffier       de voorzitter 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan     A. van Erk 


