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Raadsvoorstel 

 
Zaaknummer:   Z-16-55730\3. Bestuur\6718 
Datum voorstel:   1 juni 2016 
Datum collegevergadering:  6 juni 2016 

Datum raadscommissie:  22 juni 2016 
Datum raadsvergadering:   7 juli 2016 
Portefeuillehouder:   dhr. Verheijen 

Behandelend ambtenaar:   Marco Hermans 
E-mailadres:   m.hermans@hillegom.nl 
Telefoonnummer:     06-11700923 

 
Agendapunt:  -- 
 

Ruimtelijke ontwikkeling Raadsvoorstel 
Aan:   de raad van de gemeente Hillegom 
 

Onderwerp:  Bestuursopdracht en startnotitie wijziging Welstandsbeleid 
 

 

Wij stellen voor 
Kennis te nemen van bijgevoegde startnotitie en opdracht te verlenen om: 

1. scenario “Kort en krachtig” zoals opgenomen in bijgevoegde startnotitie nader uit 
te werken tot een ontwerp-welstandsnota, en 

2. de ontwerp-welstandsnota volgens de opgenomen planning ter inzage te leggen 
en na de ter inzage termijn ter vaststelling aan de raad aan te bieden.  

 

 

 
Inleiding 
De huidige welstandsnota is in de gemeenteraad van april 2011 vastgesteld en is 

inmiddels verouderd. In de raadscommissie van 12 mei 2016 zijn 3 verschillende opties 
voor de wijziging van het welstandsbeleid gepresenteerd en besproken. De opties “Kort 
en Krachtig” en “Welstandsvrij” zijn in bijgevoegde startnotitie tot twee scenario’s 

uitgewerkt. Uw raad wordt verzocht om opdracht te verlenen om één van de scenario’s 
uit te werken tot een ontwerp-welstandsnota. 
  

Bestaand kader/context 
De vaststelling en wijziging van de welstandsnota is een bevoegdheid van de 
gemeenteraad(artikel 12a, eerste lid, Woningwet). De nota bevat beleidsregels waarin in 

ieder geval de criteria zijn opgenomen die worden toegepast bij de beoordeling: 
a. of het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk waarop de aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk betrekking heeft in strijd zijn 

met redelijke eisen van welstand (ten behoeve van preventief welstandstoezicht); 
b. of het uiterlijk van een bestaand bouwwerk in ernstige mate in strijd is met redelijke 
eisen van welstand (ten behoeve van repressief welstandstoezicht). 

 
De gemeenteraad kan besluiten dat voor een daarbij aan te wijzen gebied of voor een of 
meer daarbij aan te wijzen categorieën van bestaande en te bouwen bouwwerken geen 

redelijke eisen van welstand van toepassing zijn (artikel 12, tweede lid, Woningwet). 
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Beoogd effect 
Uitgangspunt is enerzijds dat Hillegom mooier wordt (bladzijde 6, coalitieakkoord). De 
gemeente regisseert met welstand het uiterlijk van bouwwerken. De gemeente wil 

anderzijds burgers en bedrijven niet met meer regels opzadelen dan nodig.  
 
Argumenten 

 
1.1 . Scenario “welstandsvrij”  

Een keuze voor deze optie leidt ertoe dat de beleving van de kwaliteit van de bebouwde 

omgeving en daarmee de openbare ruimte als geheel een verantwoordelijkheid wordt 
van de inwoners en ondernemers in Hillegom. Deze optie scoort zeer hoog op het 
aspect ‘deregulering’.  

 
1.2 . Scenario “kort en krachtig”  

Een keuze voor deze optie leidt enerzijds tot bescherming van de beeldbepalende 

gebieden en locaties met bijvoorbeeld een beeldkwaliteitsplan. Anderzijds wordt voor 
andere gebieden de verantwoordelijkheid meer bij burgers en bedrijven gelaten. Deze 
optie scoort ten opzichte van de huidige en geldende welstandsnota nog steeds hoog op 

het aspect ‘deregulering’. Deze optie scoort daarnaast hoog op het aspect 
‘beleidsconsistentie’ en ruimtelijke kwaliteit (leefbaarheid). 
 

2. Het is wettelijk verplicht om de concept-welstandsnota ter inzage te leggen. 
Op grond van artikel 12a, tweede lid, gelezen in samenhang met artikel 12, vierde lid, 
van de Woningwet moet de ontwerp-welstandsnota ter inzage worden gelegd. 

 
Kanttekeningen 
 

1.1. Scenario “Welstandsvrij” 
De verantwoordelijkheid voor het uiterlijk van bouwwerken op zichzelf en in relatie tot 
de omgeving wordt, behoudens enkele uitzonderingen, bij inwoners en ondernemers 

gelaten en de rol van de gemeente beperkt zich tot repressief toezicht en handhaving 
achteraf op zogenaamde welstandsexcessen middels een excessenregeling. De optie 
scoort echter zeer laag op het aspect ‘beleidsconsistentie’ en ruimtelijke kwaliteit 

(leefbaarheid). Het aspect ‘beleving’ is moeilijk in te schatten, maar verwacht wordt dat 
hiermee niet in alle gevallen effectief kan worden opgetreden tegen situaties die 
onwenselijk worden gevonden. Rekening houdend met de rechtszekerheid is het lastig 

om alle ongewenste situatie op voorhand voldoende duidelijk in de welstandsnota te 
omschrijven. Bovendien kan op grond van de wet alleen tegen een bestaand bouwwerk 
worden opgetreden als dit in ernstige mate in strijd is met de redelijke eisen van 

welstand. 
 
1.2. Scenario “kort en krachtig" 
Bij de optie “kort en krachtig” is alleen het aspect ‘beleving’ lastig in te schatten. Er 
wordt immers wel gekozen voor minimaal welstandstoezicht in onder andere 
woongebieden. Wat dit in de toekomst doet met de beleving van de bebouwde omgeving 

is nog niet in te schatten, wel is het risico op excessen in beeldbepalende gebieden vele 
malen kleiner dan bij de optie ‘welstandvrij’. Op het aspect ‘deregulering’ scoort deze 
optie uiteraard iets lager dan bij de optie ‘welstandsvrij’. 

 
Financiële consequenties 
De kosten voor het uitwerken van het scenario tot een concept-welstandsnota vallen 

binnen het reguliere budget voor “adviezen derden”. 
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Aanpak / uitvoering / participatie 
 

Planning 

Wie Wat Wanneer 

Team Ruimtelijke 
Ontwikkeling 

Laten uitwerken optie tot concept- 
welstandsnota 

Zomer 2016 

Raad (conform dit 
raadsbesluit) 

Ter inzage leggen concept-
welstandnota en verwerken zienswijzen 

Najaar 2016 

College Vaststelling raadsvoorstel 8 november 2016 

 

Raad Vaststelling welstandsnota 8 december 2016 

 
 
Duurzaamheid 

N.v.t. 
 
HLT 

 
In Teylingen en Lisse is de welstandsnota al geactualiseerd. 
 

Urgentie 
N.v.t. 
 

Evaluatie 

N.v.t. 

 
Bijlagen / achtergrondinformatie 
Startnotitie Welstand, richtingen en overwegingen voor welkstandsbeleid gemeente 

Hillegom, d.d. 1 juni 2016  

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

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

 
 
 

 
 
 

 
 
De raad van de gemeente Hillegom, 

  
Gelezen het voorstel van het college van 6 juni 2016, 
 

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, 
 
 

besluit: 
 
Opdracht te verlenen om: 

1. scenario “Kort en krachtig” zoals opgenomen in bijgevoegde startnotitie nader uit 
te werken tot een ontwerp-welstandsnota, en 

2. de ontwerp-welstandsnota volgens de in het raadsvoorstel opgenomen planning 

ter inzage te leggen en na de ter inzage termijn ter vaststelling aan de raad aan 
te bieden.  

 

 
Aldus besloten in de raadsvergadering van 7 juli 2016, 
 

 
 
 

de griffier       de voorzitter 
drs. P.M. Hulspas-Jordaan     A. van Erk 


