
 

 

 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Bouwverordening Hillegom 2018 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-18-045294 

datum voorstel:   9 juli 2018 

datum collegevergadering:  17 juli 2018 

datum raadsvergadering:  20 september 2018 

agendapunt:  8a 

portefeuillehouder:   mevrouw K. Hoekstra 

behandelend ambtenaar:  Marco Hermans 

e-mailadres:    M.Hermans@hltsamen.nl 

 

 

Wij stellen voor: 

 

 de Bouwverordening Hillegom 2018 vast te stellen, en gelijktijdig 

 de Bouwverordening, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 26 januari 2017 met 
kenmerk BW-16-07171 en Z-15-27339 (inclusief 14e serie wijzigingen), in te 

trekken op het tijdstip waarop de Bouwverordening Hillegom 2018 inwerking 
treedt; en  

 het Reglement van Orde van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

(Welstandscommissie) vast te stellen. 

 

 

 

Inleiding 

De rijksoverheid heeft op 29 november 2014 de Woningwet gewijzigd. Het in verband met 

deze wijziging opgestelde overgangsrecht liep per 1 juli 2018 af. Het resultaat hiervan is 

dat de Bouwverordening van Hillegom 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 

verordening. 

 

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. 

 

 

Beoogd effect 

Een actuele Bouwverordening. 

 

  



 

 

Argumenten 

1. Bouwverordening afstemmen op gewijzigde Woningwet.   

De stedenbouwkundige bepalingen in de Bouwverordening zijn van rechtswege komen te 

vervallen. De tekst van de Bouwverordening moet worden aangepast om deze op de 

gewijzigde Woningwet af te stemmen. 

 

2. Uniforme regeling gemeenten.  

De aan u voorgelegde Bouwverordening en het Reglement van Orde voor de 

Welstandscommissie (de bijlage bij de Bouwverordening) zijn gebaseerd op het nieuwe 

model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna: VNG) en een door de 

Welstandscommissie aangeleverd model. Hierdoor geldt er voor bedrijven, die in onze 

gemeente actief zijn, een zo veel mogelijk uniforme regeling ten opzichte van andere 

gemeenten. Dit leidt tot lagere administratieve lasten. Uiteindelijk is de bedoeling om alle 

onderwerpen op rijksniveau te regelen en dat de Bouwverordeningen geheel komen te 

vervallen. De modelverordening geeft voor een aantal onderwerpen een optie voor nadere 

regulering. Hiervan is in het voorliggende voorstel geen gebruik gemaakt. 

  

Informatie over de opties, die niet worden geadviseerd, leest u onder het kopje 

“kanttekeningen”. 

 

3. Er is geen aanleiding om de samenstelling, inrichting en werkwijze van de 

Welstandscommissie te wijzigen.    

Binnen het model van de VNG kan tussen een aantal varianten worden gekozen. In de 

aan u voorgelegde concept-Verordening is gekozen voor de varianten waarbij: 

• spreekrecht aan belanghebbenden wordt toegekend binnen de Welstandscommissie 

(artikel 9.6, Bouwverordening); en 

• uitsluitend deskundigen zitting kunnen hebben in de externe Welstandscommissie 

(artikel 9.2, Bouwverordening). 

Deze keuzen sluiten aan bij de huidige samenstelling, inrichting en werkwijze van de 

Welstandscommissie. De naamgeving van de Welstandcommissie wordt gemoderniseerd 

en gewijzigd naar “Commissie Ruimtelijke Kwaliteit”. 

 

Informatie over varianten, welke niet worden geadviseerd, leest u bij de kanttekeningen. 

 

 
Kanttekeningen 

2.1. Optie om de gebiedsindeling van gemeenten vast te stellen. 

Vanuit oogpunt van welstand en vanuit het oogpunt van voorkomen van bouwen op 

vervuilde bodem is er geen noodzaak om de gebiedsindeling vast te stellen. Het gaat dan 

concreet over de grenzen van de stedenbouwkundige bebouwde kom en van gebieden 

waarvoor bij vergunningaanvragen geen welstandstoets plaatsvindt. De bebouwde kom 

wordt op grond van vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State door de feitelijke situatie van het bouwterrein bepaald (zie bijvoorbeeld 

ECLI:NL:RVS:2011:BQ5896). De gebiedsindeling met de verschillende welstandsregimes 

is met de vaststelling van de welstandsnota’s reeds vastgesteld. 

 

2.2. Optie om de criteria voor de vergunningplicht voor nachtverblijf te wijzigen.  

Artikel 2.2, eerste lid, Besluit omgevingsrecht, geeft de raad de bevoegdheid om van het 

daarin genoemde aantal personen af te wijken. De lokale situatie geeft geen aanleiding 

om af te wijken van de landelijke criteria voor de vergunningplicht. De landelijk gestelde 

grens voor de vergunningplicht ligt bij het bedrijfsmatig of in het kader van verzorging 

bieden van nachtverblijf aan meer dan 10 personen. 

 

  



 

 

3.1. Variant onthouden spreekrecht belanghebbenden in Welstandscommissie.  

In de Bouwverordening kan worden bepaald dat belanghebbenden geen spreekrecht 

toekomt in de Welstandscommissie. Het wel toekennen van spreekrecht in de 

Welstandscommissie draagt echter bij aan het maatschappelijk draagvlak voor het 

welstandstoezicht. 

 

  

3.2. Variant waarbij ook geïnteresseerde burgers in de commissie kunnen zitten.  

Het voorkomen van de schijn van partijdigheid en de professionele uitstraling van de 

commissie en haar leden, wegen zwaarder dan de invloed van een “geïnteresseerde 

burger” op de besluitvorming binnen de commissie. De welstandsadvisering is bovendien 

opgedragen aan de stichting Dorp Stad en Land in Rotterdam. Deze variant is daarom in 

de praktijk minder werkbaar. 

 
 
Financiële consequenties 

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 (HLT) 

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 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: 

• Concept-raadsbesluit 

• Bouwverordening Hillegom 2018 

• Reglement van Orde Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

• Collegebesluit d.d. 17 juli 2018 met kenmerk Z-18-045294 

  

Achtergrondinformatie 

Het inhoudelijke toetsingskader van de Welstandscommissie wordt niet in de 

Bouwverordening geregeld. Dit is geregeld in de welstandsnota. 

 

 
namens het college van burgemeester en wethouders,  

 
 
 

Mevrouw C.B. Baauw  A. van Erk  
secretaris burgemeester 
 
  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders van 17 juli 2018 met 

kenmerk Z-18-045294 over vaststellen Bouwverordening Hillegom 2018, 

 

gelet op gelet op artikel 147, Gemeentewet, artikel 8 en artikel 133, Woningwet, 

 

 

besluit: 

 

 de Bouwverordening Hillegom 2018 vast te stellen, en gelijktijdig 

 de Bouwverordening, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 26 januari 2017 met 

kenmerk BW-16-07171 en Z-15-27339 (inclusief 14e serie wijzigingen), in te 

trekken op het tijdstip waarop de Bouwverordening Hillegom 2018 inwerking 

treedt; en  

 het Reglement van Orde van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

(Welstandscommissie) vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 20 september 2018, 

 

 

 

 

drs. A.J. Jaspers A. van Erk 
waarnemend griffier voorzitter 

 


