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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
1. De Welstandsnota Stichtse Vecht 2013 vaststellen 
2. De datum van ingang te bepalen op 1 januari 2013 
 
 
Samenvatting 
 
Op 1 januari 2013 dient al het beleid en regelgeving van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en 
Maarssen  te zijn geharmoniseerd. Wanneer deze termijn niet wordt gehaald, verliezen de regelingen hun 
rechtskracht. Dit is bepaald in artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling. 
Onderstaand treft u een voorstel aan om  het beleid  op het gebied van de welstandsbeoordeling te 
harmoniseren. Naast gebieden met duurzame bescherming en een bijzonder welstandsniveau zijn er 
gebieden met een soepel regiem en basisniveau. Landelijk wordt regelgeving voorbereid om vanaf medio 
2013 de mogelijkheid te bieden veel zaken ambtelijk af te doen en eventueel zonder welstandscommissie 
te werken. Als die mogelijkheid zich voordoet is ons voorstel om vooral bij de kleine plannen veel ambtelijk 
te laten afdoen (sneltoets) en beperkt de welstandscommissie in te schakelen. Het college heeft altijd de 
mogelijkheid om van het advies van de welstandscommissie af te wijken. Wij zijn voornemens daar 
beperkt gebruik van te maken.  
We presenteren u een uitgebreide Welstandsnota Stichtse Vecht, maar wie er in kijkt, ziet dat de burger 
heel overzichtelijk kan zien wat de welstandsvoorschriften zijn voor de eigen woonomgeving. 
 
 
Harmonisatie welstandsbeleid -inleiding 
Eerder dit jaar, namelijk op 17 januari 2012 is in een werksessie over het Welstandsbeleid en over de 
concept Welstandsnota gesproken. Er is toen voorgesteld een Werkgroep Welstandsnota te formeren die 
gevormd werd uit raadsleden en enkele burgerleden. Deze heeft in een drietal bijeenkomsten over de 
Welstandsnota gesproken, waarna een aantal aanpassingen is aangebracht.  
Gemeenten zijn sinds 2003  vrij om wel of niet bouwactiviteiten te controleren op welstand. Als ze dat wel 
willen, is er een Welstandsnota nodig. In 2003 en 2004 stelden de gemeenten Breukelen en Loenen een 
welstandsnota vast. De gemeente Maarssen stelde in 2004 een welstandsnota vast die in 2010 werd 
geëvalueerd. Bij de evaluatie vond een discussie plaats over de vraag of de raad in het geheel eigenlijk 
wel een welstandsnota wenste en die vraag werd met ja beantwoord. In het kader van de harmonisatie 
van beleid van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen, wordt nu het ontwerp van de 
welstandsnota van Stichtse Vecht aangeboden. 
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Dit ontwerp bevat criteria voor kleine plannen, voor objecten en gebiedscriteria.  Stichtse Vecht is 
verdeeld in diverse gebieden met een bijbehorend Welstandsniveau. In deze tijden van krimp en 
bezuinigen kan de vraag opnieuw worden gesteld, die destijds in Breukelen,  Loenen en Maarssen is 
gesteld, namelijk wil de gemeente Stichtse Vecht  wel een welstandsbeleid of niet? De raad kan besluiten 
de gehele gemeente of een deel daarvan welstandsvrij te maken. Het voorstel dat wij nu aanbieden houdt 
in: overal welstand in Stichtse Vecht, maar in sommige delen van de gemeente een basisniveau.  
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect Welstandsbeleid  
Welstandsbeleid niet of wel? 
Een gemeente kan kiezen om burgers volledig zelf de verantwoordelijkheid te geven als het om de 
bebouwde omgeving gaat. De andere mogelijkheid is dat de gemeente een rol wil vervullen, bij het 
beschermen van de ruimtelijke kwaliteit door het vastleggen van bestemmingsplanvoorschriften en door 
Welstandsbeleid. De gemeenten die nu Stichtse Vecht vormen hebben destijds - ieder nog afzonderlijk - 
gekozen voor het opstellen van een Welstandsnota. Als er helemaal geen Welstandsbeleid wordt 
opgesteld, is de vrijheid tot het realiseren van bouwwerken en verbouwingen zo groot, dat er ook 
bouwsels ontstaan waarvan iedereen vindt dat ze niet passend zijn in de omgeving.  Zonder 
Welstandsbeleid is er wel de wettelijke bescherming van monumenten, maar excessen bij andere 
gebouwen zijn dan niet te voorkomen. De voorbeelden die er zijn van opvallend afwijkende bouwsels, 
kwamen tot stand in de periode dat welstand werd losgelaten. Sinds 1 juli 2004 is een vastgestelde 
Welstandsnota een voorwaarde voor het uitoefenen van wel¬standstoezicht. De welstandscommissie mag 
zich volgens artikel 12b van de Woningwet bij welstandsadviezen slechts baseren op de welstandscriteria 
uit de Welstandsnota. De gemeente blijft dus de baas. De Woningwet bood met deze nieuwe werkwijze 
het raamwerk voor een drieledige opzet voor de ruimtelijke kwaliteit:  
- de gemeenteraad als beleidsmaker  
- het college van B&W als uit¬voerder van beleid en 
- de welstandscommissie als adviseur bij de uitvoering.  
De drie voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen, hadden ieder voor zich al besloten om 
een Welstandsnota op te stellen. Toch had ook Stichtse Vecht uiteraard nog steeds de mogelijkheid om te 
kiezen voor het geheel afschaffen van welstandsbeleid. De meerderheid van de ingestelde werkgroep 
heeft daar niet voor gekozen, ook niet voor het welstandsvrij maken van delen van Stichtse Vecht. Wel 
soms voor wijken met een basisniveau.  
 
Wel of geen welstandscommissie? 
Tot nog toe moet een gemeente die welstandsbeleid wil, een welstandscommissie  instellen. Toch lopen 
gemeenten vaak al wat vooruit op het rijksvoornemen om gemeenten de mogelijkheid te geven zonder 
welstandscommissie te werken. Aanvragen worden soms al ambtelijk afgedaan, dus zonder 
welstandscommissie. Als de nieuwe landelijke regels worden ingevoerd en een welstandscommissie  
niet langer wettelijk is vereist, gaat onze voorkeur er naar uit dat in Stichtse Vecht veel plannen ambtelijk 
worden getoetst, vooral bij  kleine plannen (sneltoets) en dat beperkt de welstandscommissie wordt 
ingeschakeld. We stellen u voor dat de raad zich daar nu al over uitspreekt, zodat dit direct in praktijk kan 
worden gebracht zodra de mogelijkheid bestaat. Wij kiezen niet voor het geheel afschaffen van de 
welstandscommissie, omdat  in bijzondere gevallen een   deskundig advies gewenst is. Criteria voor  het 
inschakelen van de welstandscommissie zijn: een meningsverschil tussen de indiener van een bouwplan 
en de gemeente, plannen in beschermd dorpsgezicht en plannen die uitzonderlijk of ingewikkeld zijn. 
Inschakelen van de welstandscommissie wordt gemotiveerd. Overigens is de welstandscommissie een 
adviesorgaan en wij kunnen eventueel afwijken van het advies we zullen dat zo nodig doen.  
 
Bescherming van de omgeving, maar op verschillend niveau  
De voorgestelde benadering is: kiezen voor beschermen van de omgeving, maar niet overal op hoog 
niveau. Waar een hoge kwaliteit aanwezig is, zoals in de directe omgeving van de Vecht met zijn 
cultuurhistorie, is duurzame bescherming gewenst. Daar geldt het bijzonder welstandsniveau. Voor 
andere gebieden, zoals de stedelijke wijk Maarssenbroek, is het beleid gericht op het bieden van een zo 
groot mogelijke vrijheid zonder ongelukken. Daar geldt dan ook het basisniveau. Voor een groot deel van 
de gemeente geldt het gewone niveau.  
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Om hoe dan ook enige kwaliteit te behouden is het nodig dat bouwwerken worden getoetst aan de 
welstand. Daarbij gaat onze voorkeur er naar uit dat op basis van de welstandsnota veel ambtelijk  
wordt getoetst (sneltoets) zodat lang niet alle plannen door de welstandscommissie behoeven te 
worden beoordeeld. Een welstandsnota is daarbij wel nodig. Zonder welstandsnota kan niet worden 
opgetreden tegen excessen. Het belangrijkste doel van welstandsbeleid is het zorgvuldig omgaan met de 
bebouwde omgeving, waarbij wel rekening wordt gehouden met de vraag of een soepel beleid mogelijk is 
of dat hoge kwaliteit voorop staat.   
 
Dikke welstandsnota, maar gebiedscriteria wel gemakkelijk te raadplegen  
De Welstandsnota Stichtse Vecht 2013 is een dikke nota, maar is wel makkelijk voor de burger. De dikte 
komt omdat gebiedscriteria per gebied vaak net even anders zijn, waardoor er ook veel herhaling is. Dat  
de criteria bij elk gebied afzonderlijk worden vermeld, maakt de nota wel makkelijk te raadplegen. De 
burger kan achterin bij het straatnamenregister zien in wel gebied zijn straat ligt en daarna voor zijn 
gebied op de linkerpagina de gebiedsbeschrijving lezen en op de rechterpagina de regels die daar gelden. 
Welke gebiedscriteria waar gelden, is ook te zien op de gebiedskaarten van Stichtse Vecht voorin de nota.   
 
Welstandsbeleid in de wet 
Welstand is geregeld in de Woningwet. Als een gemeente bouwplannen aan welstand wil toetsen, dan 
moet dit op basis van beleidsregels die zijn vastgesteld door de raad. De adviezen worden door een 
onafhankelijke commissie gegeven aan burgemeester en wethouders. Op dit moment is een wijziging van 
de wet in voorbereiding, waarin naar verwachting meer bouwwerken vergunningvrij worden binnen de 
grenzen van het bestemmingsplan. Daarbij blijft het mogelijk op te treden tegen excessen op basis van 
welstandsbeleid (als er een nota is vastgesteld). 
 
Kwaliteit is doel van welstandsbeleid  
Het gaat bij welstandsbeleid om de kwaliteit van de leefomgeving en dan met name om het aanzien van 
de bebouwing. Daaraan is een aspect van duurzaamheid verbonden, namelijk het goed omgaan met de 
huidige omgeving en het stellen van kwaliteitseisen aan de bebouwing. Dit heeft betekenis voor de 
kwaliteit van de leefomgeving in de toekomst.  De welstandstoets levert een bijdrage aan de kwaliteit van 
de leefomgeving doordat aan de hand daarvan wordt gekeken of een bouwplan aan algemene eisen van 
welstand voldoet. Daarmee wordt een publiek belang behartigd. Daar tegenover staat een individueel 
belang van de burger die een bouwplan wil realiseren en die daarbij een bepaalde vrijheid verlangt. Maar 
tegelijk is er ook het directe belang van degenen die in de omgeving wonen of werken en die gebaat zijn 
bij een aantrekkelijke leefomgeving. Daarnaast wordt iedereen die een bepaald gebied betreedt, 
geconfronteerd met de uitstraling van de bebouwing.  
De welstandsnota heeft tot doel om het welstandstoezicht duidelijk onder woorden te brengen en op een 
controleerbare wijze in te richten. Het is voor aanvragers van belang dat zij door middel van de 
welstandsnota van tevoren op de hoogte worden gesteld van de aspecten die een rol spelen bij de 
welstandsbeoordeling. Het welstandsbeleid geeft de gemeente de mogelijkheid om cultuurhistorische, 
stedenbouwkundige en architectonische waarden een rol te geven bij de ontwikkeling en beoordeling van 
bouwplannen. Het beleid wordt opgesteld, rekening houdend met het doel, dat welstand een bijdrage 
levert aan de kwaliteit van de bebouwde omgeving. 
 
Aanpassingen in Maarssen, Breukelen en Loenen 
In Maarssen is de welstandsnota 2010 voor een beperkt aantal gebieden aangepast, waarvan de 
nieuwbouwlocaties Maarsserbrug en Op Buuren de bekendste zijn. Bij de harmonisatie is vooral naar 
Breukelen en Loenen gekeken, waarvoor een aanvullende lijst met locaties werd gegeven met projecten 
sinds 2003/ 2004.  
De opzet van de oorspronkelijke welstandnota’s van Maarssen, Breukelen en Loenen was al dezelfde 
Behalve aanpassingen wat betreft recente ruimtelijke ontwikkelingen, ging het bij de harmonisatie ook om 
het meenemen van de allerlaatste regelgeving. Dat leidde tot een nieuw concept Welstandsnota voor 
Stichtse Vecht. Daarna heeft de Werkgroep Welstandsnota Stichtse Vecht het concept doorgenomen en 
op een aantal punten wijzigingen voorgesteld. 
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Bijlage bestaand beleid en ontwikkelingen 
Het hoofdstuk “Welstand en beleid” is beperkt tot een beschrijving van Welstandsbeleid, welstandscriteria 
en een beschrijving van Stichtse Vecht. De samenvattingen van beleidsstukken die van belang zijn voor 
Stichtse Vecht, zijn niet alleen herschreven, maar ook uit de concept- welstandsnota genomen, om de 
indruk te voorkomen dat deze teksten ter besluitvorming voorliggen. Ze zijn nu ondergebracht in een 
bijlage “Bestaand beleid en ontwikkelingen”. Uiteindelijk leidde dit alles tot het voorstel dat nu voor ligt.  
 
Sneltoets  
Het woord sneltoets wordt vaak gebruikt bij kleine bouwwerken. Daarbij is het mogelijk dat een ambtenaar 
een snelle toets doet op basis van de regels en dat er vlot een uitspraak komt. De criteria voor de kleine 
plannen worden daarom zo duidelijk mogelijk gegeven. Ten dele is er toch ook enige interpretatie nodig 
van de ambtenaar, omdat een zeer gedetailleerde beschrijving weer het nadeel oplevert van te 
uitgebreide regelgeving. Bij ingewikkelder plannen is er wat meer tijd nodig en is een welstandadvies van 
de commissie gewenst. Toch zijn flink wat plannen af te doen met de sneltoets. 
Eigenlijk liep Stichtse Vecht al enigszins vooruit op de plannen van de regering om meer ambtelijke 
afdoening mogelijk te maken. Daarbij is in het oog gehouden dat in geval van twijfel toch een 
welstandsadvies wordt gevraagd.  Voor veel voorkomende kleine plannen als dakkapellen en aanbouwen 
zijn zo vast mogelijk omlijnde criteria opgenomen, die in beginsel in de hele gemeente gelijk zijn. Diverse 
kleine bouwwerken zijn overigens vergunningvrij geworden.  
 
Welstandcriteria  
Een welstandsnota geeft diverse criteria. Er zijn drie belangrijke soorten criteria. Allereerst zijn er de 
criteria voor kleine bouwwerken, die zojuist werden genoemd en waarvoor een sneltoets mogelijk is. Deze 
categorie is voor burgers vaak van belang. De gemeente heeft de vrijheid om een eigen beleid te voeren. 
Dakkapellen aan de achterzijde worden anders benaderd dan dakkapellen aan de voorzijde en ook aan 
de voorzijde is het de vraag hoe ver de gemeente wil gaan in regelgeving. Het gaat daarbij om een 
afweging tussen wat iemand die een bouwplan realiseert graag wil en wat de gevolgen zijn voor de buren 
en voor bewoners die regelmatig in die omgeving zijn. Naast de criteria voor kleine plannen zijn er de 
objectcriteria. Het gaat om bijzondere bouwwerken zoals boerderijen of buitens. Daarvoor kunnen 
bijzondere regels gelden. Ten slotte is het van belang in welk gebied een bouwwerk wordt geplaatst. Voor 
plannen die niet met de criteria voor kleine plannen of objecten te beoordelen zijn, gelden de gebieds-
criteria. In het straatnamenregister is per straat aangegeven welke gebiedscriteria van toepassing zijn. 
 
Uitvoering 
Nadat een concept welstandsnota tot stand kwam, is eerst uitgebreid aan de gemeentelijke organisatie de 
gelegenheid gegeven om te reageren, vooral gelet op mogelijke uitvoeringsaspecten. Per 1 januari 2012 
was er nog enige wettelijke uitbreiding betreffende vergunningvrij bouwen die is meegenomen in het 
voorstel. Een aspect dat naar voren kwam in discussies was dat bij het werken met de bestaande 
welstandnota’s de beoordelingsruimte soms erg groot is omdat de criteria soms  ruim zijn gesteld. 
Liever heeft de beoordelend ambtenaar dat de criteria zo strak zijn dat er met meer stelligheid valt te 
toetsen. Ten dele is daaraan tegemoet gekomen met de nu voorliggende nota. Voor een deel echter zal 
een arbitrair element aanwezig blijven, juist om te gedetailleerde regels te voorkomen. De uitgebreide lijst 
met veranderingen in de ruimtelijke omgeving, vooral in de voormalige gemeenten Breukelen en Loenen, 
is afgewerkt. Het concept van de Welstandsnota Stichtse Vecht is voor het eerst voorgelegd aan de 
commissie op 17 januari 2012. Eén van de reacties was, dat bij de gebiedscriteria sprake is van veel 
herhalingen. Daarbij moet bedacht worden dat de Welstandsnota niet bedoeld is als een leesboek, maar 
als een praktisch boek, dat makkelijk moet zijn te gebruiken door de burger die een bouwplan heeft en de 
ambtenaar die dat plan moet toetsen. Ook de welstandscommissie moet van de raad duidelijke regels 
hebben om een plan te kunnen beoordelen.  
Steeds zijn  – na de beschrijving van een specifiek gebied – de criteria voor dat gebied beschreven. Soms 
zijn de verschillen in de gebiedsbeschrijvingen veel groter dan de bijpassende regels. Maar als een regel 
is, dat iets moet passen in de  omgeving, is de regel wel hetzelfde, maar de uitwerking niet, vanwege het 
verschil van omgeving. De ingestelde Werkgroep welstandsnota, op voorstel van 17 januari 2012, heeft 
de welstandsnota op een aantal punten aangepast.    
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Communicatie 
Het voorgenomen welstandsbeleid zal ter inzage worden gelegd voor bewoners. Als het welstandsbeleid 
bij raadsbesluit is vastgesteld, is een  logische vervolgstap het beter beschikbaar maken van de nota. Het 
is gewenst dat de burger steeds goed geïnformeerd wordt, ook digitaal.  
Er komt dan ook een transparante webversie. 
 
Evaluatie van de welstandsnota vindt plaats na vijf jaar. 
 
 
13 november 2012 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris  Burgemeester 
 
 
Bijlage 
- Concept Welstandsnota Stichtse Vecht 2013 (digitaal beschikbaar) 
-  blz. 185 (gewijzigd) 
- Niveaukaart Breukelen en Nieuwer ter Aaa (gewijzigd) 
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