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Inleiding

In april is een gesprek gevoerd met de raad over het welstandsbeleid, waarin varianten zijn besproken voor wel-
standsbeleid in het licht van landelijke ontwikkelingen waaronder de Omgevingswet. Dit gesprek heeft aanleiding 
gegeven voor het opstellen van een startnotitie. Deze notitie bevat overwegingen en scenario’s voor nieuw wel-
standsbeleid.

Twee scenario’s
Hillegom hecht eraan burgers en bedrijven vrijheid te geven zoveel mogelijk naar eigen inzicht te bouwen. De ge-
meente wil verantwoordelijkheid geven waar dat kan en nemen waar dat moet. Het nieuwe welstandsbeleid moet 
invulling geven aan deze gedachte.
Bij het opstellen van deze startnotitie is uitgegaan van twee scenario’s: volledig welstandsvrij of een korte en krach-
tige welstandsnota. In het eerste scenario kiest Hillegom ervoor niet langer op welstand te toetsen. Het uiterlijk van 
bouwwerken wordt de verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven. In het tweede scenario kiest Hillegom voor 
een korte en krachtige nota met een sterke nadruk op beeldbepalende gebieden zoals het centrum en een meer 
terughoudende welstandstoets voor de overige gebieden.

Overwegingen
Aan de hand van de begrippen ‘beleving’, ‘deregulering’ en ‘beleidsconsistentie’ is voor beide scenario’s bekeken 
wat de gevolgen zijn. De hoofdstukken bevatten naast enkele inleidende woorden een toelichting op de context 
van het welstandstoezicht ten aanzien van de begrippen om daarna te komen tot overwegingen ten aanzien van de 
gevolgen van het scenario.

Beslispunten
Een besluit voor het welstandsvrije scenario scoort vanzelfsprekend maximaal op het punt deregulering, maar roept 
ten aanzien van de andere twee begrippen enige twijfels op. Het leunt voor de beleving op de verantwoordelijkheid 
en het inzicht van burgers en bedrijven. Wat betreft de beleidsconsistentie scoort dit scenario laag. Voor het centrum 
en de linten geeft het beleid van Hillegom aan, dat kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte en het aanzien van 
de bebouwing gewenst is. Voor andere gebieden wordt de wens uitgesproken verrommeling te voorkomen.
Met een korte en krachtige welstandsnota kan de gemeente de regie over het aanzien van de bebouwing goed aan-
sturen. Het legt de nadruk op beeldbepalende gebieden. Voor het centrum en de linten wordt ingezet op behoud van 
hoge kwaliteit of verbetering, voor het buitengebied zou vanwege de bescheiden rol van de bebouwing ten opzichte 
van het landschap een gemiddeld niveau van welstand voldoen. Verder kan de nota volstaan met een vereenvou-
digde toets ter voorkoming van excessen. Hiermee sluit dit scenario goed aan op ander beleid. Dit scenario scoort 
dan ook hoog op beleidsconsistentie en beleving. Dit scenario gaat weliswaar minder ver dan het welstandsvrije 
scenario, maar ten opzichte van de huidige nota houdt dit evengoed een substantiële deregulering in.
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De beleving van de gemeente is afhankelijk van het samenspel tussen stedenbouw, landschap, openbare ruimte en 
bebouwing. De mate waarin het uiterlijk van de bebouwing hierin van belang is en op welke manier de gemeente een 
rol kan spelen in het tot stand komen van een aantrekkelijk gebiedsbeeld, verschilt van de ene plek tot de andere.

Context
Hoe gebouwen eruit zien bepaalt mede of een plek aantrekkelijk is en opgeruimd oogt. Het uiterlijk van gebouwen 
wordt, indien gewenst, door de gemeente op basis van de Woningwet getoetst bij vergunningverlening. Het plan 
wordt getoetst op redelijke eisen met oog voor de samenhang en afwisseling in de directe omgeving. Daarbij worden 
eigenschappen waaronder plaatsing op het kavel, de opbouw van de bouwmassa, architectuur, materiaal en kleur 
betrokken. In welstandsvrij gebied worden deze eigenschappen aan eigen initiatief overgelaten.

Zonder welstand valt de gemeente terug op afstemming van bouwplannen op hun omgeving op basis van het 
bestemmingsplan. Binnen de daarin vastgelegde hoofdlijnen is er ruimte om naar eigen smaak te bouwen. Vaak 
pakt dit goed uit omdat mensen hun voorkeuren goed weten in te passen, soms is het aanleiding tot klachten van 
omwonenden. Optreden tegen excessen als gevolg van deze vrijheid is niet mogelijk zonder welstandstoezicht. De 
gevolgen van goedbedoelde experimenten met geheel eigen architectuur en verbouwingen met te kleine budgetten 
zijn dan niet bij te sturen of achteraf te handhaven. Vergunningplichtige reclame kan, voor zover deze valt onder de 
activiteit ‘bouwen’, niet worden geweigerd als deze overdadig of ontsierend is.

Voor een deel kan meer ruimte voor eigen initiatief verrijkend zijn, maar verrijkende plannen zullen normaal gesproken 
een welstandstoets met gemak doorstaan en daarvoor vormt welstandsbeleid in beginsel dus geen belemmering. 
Dat ligt anders voor plannen die op dit moment de ondergrens van de welstandstoets niet halen. Deze zullen meer 
voorkomen en mogelijk in de loop van de tijd de toon zetten.

De vraag is op welke plekken de beleving van de bebouwing als onderdeel van de openbare ruimte van belang is 
voor de gemeente.
Het meest in het oog springend zijn het centrum en de linten. Ook het buitengebied is van belang. Dit zijn de 
beeldbepalende gebieden voor inwoners, passanten en ook toeristen. Deze gebieden zijn het visitekaartje van de 
gemeente. In het centrum en langs de linten is het uiterlijk van de bebouwing mede beeldbepalend en in het bui-
tengebied beeldondersteunend. Welstandstoezicht in dit soort gebieden houdt in, dat de gemeente toetst of een 
aanpassing past binnen het gewenste straatbeeld of gebiedsbeeld, waarbij ook de uitwerking van de architectuur 
van het pand wordt meegewogen
 De woonwijken, bedrijventerreinen, recreatiegebieden en sportparken zijn minder beeldbepalend. De beleving is 
vooral van belang voor de bewoners en gebruikers zelf. Hier is het de vraag of welstandsvrij bouwen leidt tot verrom-
meling of de leefkwaliteit aantast. Welstandstoezicht hier zou beperkt kunnen blijven tot een toets of een aanpassing 
het straatbeeld of gebiedsbeeld niet onevenredig aantast.
Voor het uiterlijk van monumenten en bouwwerken in de nabijheid van monumenten alsmede voor bouwwerken in 

Beleving
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de beschermde gezichten is welstand van belang om aantasting van de beleving in stand te houden. De erfgoedwet 
biedt hiervoor slechts beperkte mogelijkheden. Zonder deze sturing is het mogelijk direct naast een monument, zelfs 
op hetzelfde erf, een bouwwerk te plaatsen dat ver onder de maat is of dat een te sterk contrast vormt in bijvoorbeeld 
kleur of materiaal.

Overwegingen
Van belang voor de beleving van de gemeente zijn wat betreft het uiterlijk van bouwwerken met name het centrum, 
de linten en het buitengebied. In deze beeldbepalende gebieden vormt welstandstoezicht een duidelijke bijdrage aan 
het behouden en verbeteren van kwaliteiten. De overige gebieden zijn in mindere mate beeldbepalend, maar kan 
welstandstoezicht wel een rol spelen in het voorkomen van verrommeling en daarmee leefbaarheid.
Een korte en krachtige welstandsnota met nadruk op beeldbepalende gebieden geeft de gemeente de middelen 
in handen om het aanzien van de bebouwing in Hillegom te sturen waar nodig. Welstandsvrij is een keuze, waarbij 
de gemeente geen bijdrage levert aan de beleving, maar de regie van het aanzien van de bebouwing en daarmee 
openbare ruimte over laat aan particulier initiatief.
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De gemeente wil burgers en bedrijven niet meer regels opzadelen dan nodig. Het uiterlijk van bouwwerken is een 
onderwerp, dat zich ervoor kan lenen veel vrijheid te bieden.

Context
Hillegom wil burgers en bedrijven zoveel mogelijk zelf laten bepalen hoe hun bouwwerken er uitzien. De gemeente 
wil initiatiefnemers zelf de verantwoordelijkheid geven voor afstemming overleg met en afstemming op de omgeving. 
Een welstandsnota geeft richtlijnen voor de kwaliteit van de bebouwing en biedt niet altijd evenveel ruimte voor eigen 
verantwoordelijkheid, maar wel de mogelijkheid regie te voeren over het uiterlijk van de bebouwing en daarmee het 
aanzien van de openbare ruimte.

Vergunningverlening
Wie wil bouwen krijgt te maken met regels. Voor veel kleinere bouwinitatieven zonder invloed op de openbare 
ruimte blijven deze beperkt tot algemene regels, omdat allerlei verbouwingen en bijgebouwen vergunningvrij 
kunnen worden gerealiseerd. Als er wel een vergunning nodig is, toetst de gemeente verschillende aspecten 
van plannen:

bestemmingsplan  -  bepaalt waar, omvang en functie
welstand      -  richtlijnen voor het uiterlijk op zich en in de omgeving
bouwbesluit     -  voorschriften voor onder meer constructie, veiligheid en bruikbaarheid
monumenten    -  randvoorwaarden voor behoud erfgoedwaarde
bouwverordening  -  aanvullende gemeentelijke regels

Deze vijf weigeringsgronden hebben ieder eigen regelgeving en ieder een eigen werkingsgebied. Wat met het 
één wordt aangestuurd, mag niet door één van de andere worden beperkt. Een bestemmingsplan beschrijft 
mogelijkheden ten aanzien van de plaatsing, het ruimtebeslag en de functie van bebouwing. De verdere uit-
werking van het ontwerp wordt getoetst aan de hand van de welstandsnota. Hierin staan richtlijnen voor de 
situering, oriëntatie, vormgeving van de bouwmassa en uitwerking van de architectuur aangevuld met aanwij-
zingen voor materialen en kleuren. De nadruk ligt daarbij op de verschijningsvorm vanuit de openbare ruimte. 
Als een bestemmingsplan een locatie en bouwmassa toestaat, is dit voor welstand een gegeven. Omgekeerd 
mag een bestemmingsplan geen regels bevatten ten aanzien van de verschijningsvorm van bouwwerken.
Als de gemeente kiest voor welstandsvrijheid, vervalt één van de vijf weigeringsgronden voor omgevingsver-
gunningen voor bouwen.

Welstandsbeleid
Als een gemeente wil toetsen op welstand, moeten criteria en het toetsingsniveau zijn vastgelegd in een 
welstandsnota. Het welstandsbeleid geeft planindieners vooraf duidelijkheid over de mogelijkheden en beper-
kingen van hun percelen. De criteria beschrijven de eigenschappen van een ontwerp. Het niveau geeft aan 

Deregulering
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welke kwaliteit in een gebied mag worden verwacht. Welstand richt zich op de invloed van het aanzien van 
bouwwerken op de openbare ruimte en dus op de voorkant. De welstandsnota geeft de ondergrens: dat wat 
redelijkerwijs te verlangen is op een bepaalde plek.
De keuze voor welstandsvrij betekent dat aan het eigen initiatief alle ruimte wordt geboden. Eigen verantwoor-
delijkheid heeft wat betreft het uiterlijk van bouwwerken zijn beperkingen. Buren kunnen wel op de hoogte worden 
gesteld van initiatieven, maar hebben geen inspraak als het plan ze niet bevalt. Het is aan de gemeente om plannen 
waar nodig bij te sturen. Met welstand weegt de gemeente het particuliere belang een gebouw vorm te geven af 
tegen het publiek belang van de beleving en het aanzien van de openbare ruimte.

Overwegingen
Een korte en krachtige welstandsnota biedt ten opzichte van de huidige nota ruimte voor deregulering, waarbij de 
verantwoordelijkheid voor het uiterlijk van bouwwerken zoveel mogelijk bij de initiatiefnemer komt te liggen en de 
gemeente ervoor kiest om alleen bij te sturen waar dit vanuit haar publieke verantwoordelijkheid wenselijk is. Een 
nieuwe nota zal substantiëel bijdragen aan het verminderen van regelgeving ten opzichte van de huidige welstands-
nota, maar scoort wat betreft deregulering natuurlijk niet zo hoog als het geheel afschaffen van welstand door te 
kiezen voor een volledig welstandsvrije gemeente.



Startnotitie welstand | Gemeente Hillegom | 1 juni 2016 | pagina 7

Beleidsconsistentie

Waar en in welke mate het verminderen van regels voor welstand op zijn plaats is, hangt mede af van het overige be-
leid van de gemeente. De vrijheid om gebouwen naar eigen inzicht vorm te geven kan andere belangen doorkruisen. 
Een deel van deze belangen is te vinden in het gemeentelijk beleid, dat op een aantal punten inzet op kwaliteitsbe-
houd of kwaliteitsverbetering.

Context
Per onderdeel van het gemeentelijk beleid wordt bekeken welke onderdelen consequenties kunnen hebben voor 
welstandstoezicht.

Centrumplan: Openbare ruimte en bebouwing
Het Centrumplan Hillegom bestaat uit meerdere onderdelen. Het doel van het plan is de verbetering van de ruim-
telijke kwaliteit van het centrum van Hillegom. Voor verschillende onderdelen waaronder de openbare ruimte en 
bebouwing met inbegrip van reclame wordt een samenhangend beeld geschetst. De gemeente heeft zelf de verant-
woordelijkheid op zich genomen de openbare ruimte aan te pakken en waar nodig aanvullende randvoorwaarden 
te scheppen voor verbetering van het straatbeeld. Voor het uiterlijk van de bouwwerken is de gemeente afhankelijk 
van de bereidheid van bewoners en bedrijven om bij te dragen aan de kwaliteit. Welstand is voor de overheid het 
aangewezen middel om bij vergunningsverlening de kwaliteit van de bebouwing te bewaken. Voor een consistente 
uitvoering van en ondersteuning van het Centrumplan is welstand van belang.

Woonvisie: Top van de bollenstreek
De woonvisie stelt, dat het imago van Hillegom als aantrekkelijke gemeente om te wonen verbeterd kan worden. 
Genoemd worden onder meer de eenzijdige architectuur van enkele buurten en de rommelige stedenbouwkundige 
uitstraling van de entrees van het dorp. Er zijn kansen, zo vervolgt het rapport, om het woonprofiel van Hillegom 
te versterken. Om deze kansen te verzilveren dient wel het imago van Hillegom versterkt te worden. Dit kan onder 
andere door aantrekkelijke, karakteristieke woonmilieus toe te voegen en de kwaliteit van de openbare ruimte te 
verbeteren (met name de entrees van het dorp). De gemeente stimuleert het creëren van een toekomstbestendige 
woningvoorraad én woonomgeving, waarbij het versterken van de kwaliteit van het dorpsgezicht en de leefbaar-
heid samen worden genoemd met het vergroten van de diversiteit van de bebouwing en de identiteit. Uit onderzoek 
(2013) blijkt, dat een woning in een buurt met veel lucht en ruimte en nabij voorzieningen het meest gewenst is. 
Verder wordt onder meer genoemd, dat de ontsluiting van de wijk representatief moet zijn. Men houdt er niet van als 
men door een slechte buurt of rommelzone moet voordat men in de eigen buurt komt.
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Economie en toerisme: Samen aan de slag
In 2013 is het Economisch Beleidsplan 2013-2020 vastgesteld met als belangrijkste beleidsaspecten ten eerste de 
versterking van het vestigingsklimaat, ten tweede het revitaliseren en intensiveren van bedrijventerreinen, ten derde 
de realisatie van centrumvernieuwing en ten vierde het verkopen en vermarkten van het product Hillegom. Met het 
koersdocument “Samen aan de slag” wil de gemeente uitvoering gaven aan het economisch en toeristisch beleid, 
waarbij twee doelen zijn gesteld.
Het eerste doel is het verbeteren van de ondernemerstevredenheid, zodat het ondernemersvertrouwen en de in-
vesteringsbereidheid wordt vergroot. Hiervoor wil de gemeente ondernemers bij de ontwikkeling van hun bedrijf 
faciliteren. Het gaat daarbij om consistentie van beleid, toetsing van private initiatieven, het bevorderen van de be-
reikbaarheid en de inrichting van de openbare ruimte. Dit zal bijdragen aan de investeringsbereidheid van zittende 
en nieuwe ondernemers.
Het tweede doel is het verbeteren van het vestigingsklimaat door het beter benutten van de bestaande functionele en 
fysieke kwaliteiten in het bebouwde gebied en de openbare ruimte. Van groot belang is de verblijfskwaliteit. Hillegom 
heeft een authentieke uitstraling met een groot aantal karakteristieke panden en plekken. Deze uitstraling en kwaliteit 
zijn nodig om bezoekers met inbegrip van Hillegommers zelf te binden, het verblijf te verlengen en de toeristisch-
recreatieve bestedingen te vergroten. De verblijfskwaliteit hangt nauw samen met de aanwezige voorzieningen en 
de kwaliteit en structuur van de openbare ruimte. Een gezamenlijk perspectief is hierbij noodzakelijk. De gemeente 
is verantwoordelijk voor de openbare ruimte en faciliteert ondernemers bij de private voorzieningen. De gezamenlijke 
investeringsbereidheid van ondernemers bepaalt in hoeverre het niveau behouden en versterkt kan worden.
Het document bevat een Swot-analyse. Als één van de sterke punten wordt de goede onderhoudskwaliteit open-
bare ruimte genoemd. Een zwak punt is de uitstraling van centrum en de functies, die veelal naar binnen zijn gekeerd. 
Ook de verrommeling van de linten in het buitengebied is genoemd als zwak. Kansen liggen onder andere in (het 
verbeteren van) de kwaliteit van beeldbepalende panden en plekken.

Monumenten
Het meeste erfgoed dat Hillegom rijk is, staat in de gebieden die voor de beleving van de gemeente van belang zijn. 
Monumenten zijn daarnaast beschermd op grond van de wet. Deze bescherming betreft de historische waardevolle 
onderdelen van een monument. Officieel is dit beperkt tot de onderdelen die benoemd zijn in de redengevende 
omschrijving van het object. Eventuele latere wijzigingen en toevoegingen zijn niet beschermd en kunnen op basis 
van redelijke eisen van welstand een uitwerking krijgen die passend is bij het geheel. Een monument in welstandsvrij 
gebied kan dus niet beschermd worden tegen onhandige wijzigingen aan latere uitbreidingen, bouwwerken op het 
erf of bouwwerken op naastgelegen percelen.

Beschermde gezichten
Hillegom heeft drie gemeentelijke beschermde gezichten. Deze zijn weliswaar vastgelegd in beschermende bestem-
mingsplannen, maar deze hebben net als bij monumenten een beperkte werking ten aanzien van het uiterlijk van de 
bouwwerken (met inbegrip van reclame). Welstand vult de bescherming van het bestemmingsplan aan.
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Beeldkwaliteitplannen
Voor diverse locaties binnen de gemeente zijn beeldkwaliteitsplannen opgesteld om een hoge ruimtelijke kwaliteit 
te bereiken bij nieuwe invullingen. Deze beeldkwaliteitsplannen hebben niet zonder meer een wettelijke status. De 
gewenste kwaliteit zoals geformuleerd in een beeldkwaliteitsplan is publiekrechtelijk niet zonder meer af te dwingen. 
Beeldkwaliteitsplannen en visies kunnen status krijgen door een juiste vertaling in bestemmingsplannen en wel-
standsbeleid. Naast het Centrumplan geldt dit voor de beeldkwaliteitplannen Parkwijk, Ringvaartterrein en Woon-
zorgzone Elsbroek-Zuid.

Overwegingen
Het gemeentelijk beleid is op verschillende punten gericht op het tot stand brengen of beheren van kwaliteiten met 
gevolgen voor welstand. Gezien de consistentie van het gemeentelijk beleid is het wenselijk welstand in te zetten 
voor het centrum, de linten en het buitengebied met inbegrip van de beschermde gezichten. Hier neemt de gemeen-
te het voortouw met de verbetering van de openbare ruimte om bewoners en bedrijven te vragen hun eigen steentje 
bij te dragen. Voor de overige gebieden is de rol van welstand indien gewenst te beperken tot het voorkomen van 
verrommeling en excessen, waarmee de leefbaarheid van de wijken op peil kan worden gehouden.
Met de keuze voor een welstandsvrije gemeente kan een deel van de kwaliteiten niet door de gemeente worden 
gegarandeerd, waarmee de vrijheid naar eigen inzicht te bouwen ten koste kan gaan van de investeringen en het 
draagvlak. Een korte en krachtige welstandsnota met nadruk op beeldbepalende gebieden geeft de gemeente wel 
de middelen in handen om het aanzien van de bebouwing in Hillegom te sturen waar nodig en is consistent met 
overig vastgesteld beleid..


