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Toelichting advies 

   
   

Wij stellen voor de raad voor te stellen: 

1. de Bouwverordening Hillegom 2018 vast te stellen; 
2. de Bouwverordening, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 

26 januari 2017 (inclusief de 14e serie wijzigingen), in 
te trekken; en 

3. het Reglement van Orde van de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit (Welstandscommissie) vast te stellen. 

   
   

Samenvatting De rijksoverheid heeft op 29 november 2014 de 
Woningwet gewijzigd. Het resultaat hiervan is dat 
de Bouwverordening moet worden veranderd. De 
stedenbouwkundige bepalingen mogen niet meer in 
de bouwverordeningen worden opgenomen. Deze 
zaken zijn nu in de bestemmingsplannen 
geregeld. De gemeenteraad beslist over een 
gewijzigde Bouwverordening. 
 
De Bouwverordening gaat vanaf nu alleen nog 
maar over het tegengaan van het bouwen van een 
bouwwerk op verontreinigde bodem en over de 
samenstelling, inrichting en werkwijze van de 
Welstandscommissie. De inhoudelijke criteria voor 
de welstandsadvisering zijn vastgesteld in de 
welstandsnota.   
 
Er is gebruik gemaakt van de 
modelverordening van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten. 

   
   

Inleiding De vaststelling van de bouwverordening is een 
bevoegdheid van de raad (op grond van artikel 
8, eerste lid, Woningwet). De rijksoverheid 
heeft op 29 november 2014 de Woningwet 
gewijzigd. Het in verband met deze wijziging 



opgestelde overgangsrecht liep af per 1 juli 
2018. Hierdoor hebben de stedenbouwkundige 
bepalingen uit de Bouwverordeningen van 
gemeenten uiterlijk per 1 juli 2018 hun 
geldigheid verloren (artikel 133, Woningwet). 
De stedenbouwkundige bepalingen zijn nu in 
de bestemmingsplannen nieuwe stijl 
opgenomen. Op grond van artikel 8 van de 
huidige Woningwet mag de Bouwverordening 
nu nog uitsluitend bepalingen bevatten over 
het tegengaan van het bouwen van een 
bouwwerk op verontreinigde bodem en de 
samenstelling, inrichting en werkwijze van de 
Welstandscommissie. 

   
   

Wat willen we bereiken Een actuele Bouwverordening. 

   
   

Waarom nemen we dit 
besluit: argumenten Zie bijgevoegd raadsvoorstel. 

   
   

Wat moeten we meewegen 
bij dit besluit: 

kanttekeningen 
Zie bijgevoegd raadsvoorstel. 

   
   

Wat kost het Niet van toepassing. 

   
   

Aanpak, uitvoering en 
participatie Na vaststelling van de verordening wordt de 

wijziging in het Gemeenteblad gepubliceerd. De 
verordening wordt gepubliceerd op 
www.overheid.nl. 

   
   

Duurzaamheid Niet van toepassing. 

   
   

Hillegom-Lisse-Teylingen Voor zowel Hillegom, Lisse als Teylingen wordt 
voorgesteld een nieuwe Bouwverordening vast 
te stellen. Lokale verschillen geven geen 
aanleiding voor inhoudelijke verschillen in de 
voorgelegde concept-Bouwverordeningen. 
Lokale verschillen zijn tot uitdrukking gebracht 
in de verschillende gemeentelijke 



welstandsnota's. 

   
   

Urgentie De stedenbouwkundige bepalingen zijn reeds 
uiterlijk per 1 juli 2018 komen te vervallen. 
Het exacte moment waarop de aanvullende 
werking van de stedenbouwkundige bepalingen 
kwam te vervallen verschilt per plangebied. Dit 
werd bepaald door het moment waarop de 
bestemmingsplannen nieuwe stijl in werking 
traden. Omdat de stedenkundige bepalingen 
van rechtswege zijn vervallen, levert dit voor 
de uitvoeringspraktijk geen problemen op. 

   
   

Evaluatie Jaarlijks wordt aan de gemeenteraad verslag 
gedaan over de uitvoering van de 
bouwregelgeving (artikel 7.7, tweede lid, 
Besluit omgevingsrecht) en de 
werkzaamheden van de Welstandscommissie 
(artikel 12b, Woningwet). Deze verslagen kunt 
u in de loop van 2019 verwachten. 

   
   

Bijlagen en 
achtergrondinformatie Bijlagen: 

 Raadsvoorstel en Concept-raadsbesluit 

 Concept-Bouwverordening 

 Concept-Reglement van Orde Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit 

  

Achtergrondinformatie 

Het inhoudelijke toetsingskader van de 
Welstandscommissie wordt niet in de 
Bouwverordening geregeld. Dit is geregeld in 
de welstandsnota. 


