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Hoofdstuk 1 - Inleiding 
 
Algemeen 
In de welstandsnota legt de gemeenteraad vast hoe de welstandstoetsing en het welstandstoezicht in de gemeente Zeewolde zijn georganiseerd. 
De welstandsnota bevat duidelijke criteria waaraan te bouwwerken worden getoetst. Zo is voor iedereen vooraf duidelijk welke criteria er worden gehanteerd bij de 
beoordeling van bouwplannen. Bij het uitwerken van bouwplannen kan daar dan al rekening mee worden gehouden en worden onaangename verrassingen bij de 
beoordeling van het bouwplan door de welstandscommissie voorkomen. 
Dit alles moet bijdragen aan een meer transparante en efficiëntere advisering door de welstandscommissie. 
 
Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 bevat informatie over wat de welstandsnota precies is en op welke manier er wordt geadviseerd door de welstandscommissie. 
Hoofdstuk 3 regelt welke bouwwerken welstandsvrij zijn. 
In hoofdstuk 4 zijn de criteria voor veel voorkomende bouwwerken te vinden. Denk daarbij aan criteria voor dakkapellen, schuurtjes, uitbreidingen van de woning. Als aan 
de criteria in dit hoofdstuk wordt voldaan hoeft het bouwplan niet te worden voorgelegd aan de welstandscommissie. 
Hoofdstuk 5 bevat de criteria die de welstandscommissie hanteert bij het beoordelen van bouwplannen. Deze criteria gelden vooral voor grotere bouwplannen, zoals 
woningen en bedrijfsgebouwen. 
Hoofdstuk 6 bevat de algemene welstandscriteria, die als een soort vangnet fungeren voor het geval de overige criteria niet voldoende duidelijkheid bieden. 
In hoofdstuk 7 is de excessenregeling vastgelegd.  
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Hoofdstuk 2 - Algemeen 
 

2.1 De welstandsnota 
 
Algemeen 
De welstandsnota bevat criteria waaraan het uiterlijk van bouwwerken wordt getoetst. Daarbij wordt niet alleen naar het bouwwerk op zich gekeken, maar 
ook naar de relatie met de omgeving. 
Juist in die relatie van een bouwwerk tot de omgeving is in deze welstandsnota een grote aanpassing gedaan ten opzichte van de voorgaande 
welstandsnota’s door beter te kijken naar wat voor invloed de plaats van het bouwwerk op de omgeving heeft. Als de invloed beperkt is kan worden 
volstaan met minder eisen of zelfs helemaal geen eisen. Dit heeft geleid tot een driedeling in de nota in de volgende categorieën bouwwerken: 

 Welstandsvrije bouwwerken, dit zijn over het algemeen veel voorkomende kleine bouwwerken op plekken die niet heel veel invloed hebben op de 
omgeving. Te denken valt aan schuurtjes in de achtertuin bij woningen, dakkapellen op het achterdakvlak en kleine wijzigingen aan gebouwen. Ook de 
recreatieve bebouwing is in deze categorie ondergebracht; 

 Bouwwerken die zijn onderworpen aan een ambtelijke toets. Ook dit zijn doorgaans veel voorkomende bouwwerken, zoals schuurtjes en dakkapellen 
maar dan op meer zichtbare plekken. Ook de meeste bebouwing in het buitengebied is in deze categorie ondergebracht. Deze criteria worden in deze 
nota loketcriteria genoemd; 

 Bouwwerken die moeten worden voorgelegd aan de welstandscommissie. Dit zijn doorgaans de grotere bouwplannen, zoals woningen en 
woningbouwprojecten en bedrijfsgebouwen. 

De welstandsnota bevat ook een excessenregeling die gehanteerd kan worden om handhavend op te treden tegen bouwwerken die in ernstige mate strijdig 
zijn met redelijke eisen van welstand. Het gaat dan om buitensporigheden in het uiterlijk die ook voor niet-deskundigen duidelijk zijn. 
 
Nieuwe ontwikkelingen 
Er zijn algemene criteria opgenomen waaraan nieuwe ontwikkelingen getoetst kunnen worden. In veel gevallen is er geen aanleiding om hele specifieke 
criteria op te stellen, maar kan volstaan worden met deze vrij eenvoudige criteria die excessen voorkomen. Als er wel aanleiding is om een hoger 
ambitieniveau na te streven, omdat er gebouwd gaat worden op een bijzondere plek (zoals bijvoorbeeld de kop van het Noordereiland), dan is een 
uitgebreidere set criteria gewenst om een bepaald niveau te bereiken. Voor zulke ontwikkelingen zullen dan afzonderlijke criteria worden opgesteld die 
door de gemeenteraad zullen worden vastgesteld. 
 
Relatie met bestemmingsplannen 
Ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, bepalen de kaders van het ruimtelijke beleid. De welstandsnota zorgt voor de invulling van die kaders. 
Daarom is gekozen voor een nota die nauw aansluit bij de bestemmingsplannen. 
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Meer dan in de vorige versie zal deze welstandsnota gerelateerd zijn aan de bestemmingen zoals die zijn opgenomen in de ruimtelijke plannen van de 
gemeente Zeewolde. Zeker met de aanstaande herziening van de bestemmingsplannen in de bebouwde kom zullen de regels uit deze nieuwe 
bestemmingsplannen en de welstandsnota beter op elkaar afgestemd worden, zodat er een evenwichtiger en uniformer ruimtelijk beleid ontstaat. 
 

2.2 De welstandscommissie 
 
Samenstelling 
De welstandscommissie in Zeewolde bestaat uit drie externe, onafhankelijke deskundigen. 
Om de onafhankelijkheid van de commissie te waarborgen is ervoor gekozen om geen burgerleden in de commissie te benoemen, waardoor de schijn van 
belangenverstrengeling wordt voorkomen. De leden zijn architecten en/of landschapsarchitecten van buiten de gemeente Zeewolde. 
De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De secretaris stelt de agenda voor de vergaderingen samen, zorgt dat alle stukken aanwezig 
zijn en is het eerste aanspreekpunt voor mensen die informatie willen over een uitgebracht advies of voor het maken van een afspraak om een bouwplan 
met de commissie te bespreken.  
De secretaris zorgt ook voor de vastlegging van de uitgebrachte adviezen. 
 
Openbaarheid en toegankelijkheid 
De commissie komt doorgaans één keer in de vier weken bijeen. Dat is een vrij ruim interval, zeker met de huidige behandeltermijn van acht weken voor 
een reguliere aanvraagprocedure, maar gelet op het aantal te behandelen aanvragen is een verhoging van de vergaderfrequentie op dit moment nog niet 
aan de orde. Mocht de hoeveelheid te behandelen plannen toch toenemen, dan zal de vergaderfrequentie daarop worden afgetemd door bijvoorbeeld eens 
in de drie weken bijeen te komen. 
De vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar toegankelijk. Als iemand bij de behandeling van zijn of haar plan aanwezig wil zijn wordt 
doorgaans een afspraak met deze persoon gemaakt. 
 
Tussentijdse beoordeling 
Als een plan de eerste keer niet wordt goedgekeurd en er komt tussentijds een gewijzigd plan binnen, dan wordt dit gewijzigde plan - als de behandeling in 
de volgende vergadering problemen met de behandeltermijn oplevert - door de ambtelijk secretaris per e-mail naar de commissieleden doorgestuurd, zodat 
er digitaal advies uitgebracht kan worden. Wanneer het tussentijdse advies positief is kan de vergunning worden verleend. 

 
2.3 Ambtelijke beoordeling 
 
De bouwplannen die getoetst mogen worden aan de loketcriteria hoeven niet te worden voorgelegd aan de welstandscommissie, maar kunnen worden 
beoordeeld door de ambtelijke behandelaar van het bouwplan. Daardoor hoeft er niet gewacht te worden tot een welstandsvergadering, maar kan er 
sneller getoetst worden of een bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand.  
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Hoofdstuk 3 - Welstandsvrije bouwwerken 
 

3.1 Inleiding 
 
Bouwwerken die voldoen aan de randvoorwaarden in dit hoofdstuk zijn welstandsvrij. Dit houdt in dat ze niet hoeven te voldoen aan criteria die zijn 
opgenomen in de welstandsnota. Om te voorkomen dat er een ongewenste verrommeling van de openbare ruimte plaatsvindt zijn er wel grenzen 
vastgesteld waar binnen moet worden gebleven. Als een bouwwerk niet binnen die grenzen blijft moet er alsnog getoetst worden aan de criteria uit de 
welstandsnota. 
De volgende typen bouwwerken zijn welstandsvrij: 
a. Bijbehorende bouwwerken (zoals schuurtjes, uitbouwen e.d.) die aan bepaalde randvoorwaarden voldoen. Niet alle bijbehorende bouwwerken zijn 

welstandsvrij. Bijbehorende bouwwerken die door hun plaatsing relatief goed zichtbaar zijn vanaf het openbaar toegankelijk gebied moeten nog steeds 
worden getoetst aan de sneltoetscriteria om verrommeling van het straatbeeld tegen te gaan. 

b. Dakkapellen die aan bepaalde randvoorwaarden voldoen. Als dakkapellen passen binnen bepaalde afmetingen zijn ze welstandsvrij. Grotere 
dakkapellen blijven onderworpen aan de welstandstoets, omdat die een te grote aantasting van het dakvlak en daarmee van het gevel- en straatbeeld 
opleveren. 

c. Erfafscheidingen die aan bepaalde randvoorwaarden voldoen zijn welstandsvrij. Als de erfafscheiding wordt geplaatst in een zijtuin die grenst aan een 
openbare ruimte zal hij in veel gevallen niet welstandsvrij zijn en moeten voldoen aan de sneltoetscriteria. 

d. Kozijn- en gevelwijzigingen van bijbehorende bouwwerken. 
e. Recreatieve bebouwing. In de vorige welstandsnota was recreatieve bebouwing op enkele uitzonderingen na ook al welstandsvrij. Deze uitzonderingen 

zijn in de huidige nota komen te vervallen, waardoor alle recreatieve bebouwing in principe welstandsvrij is.  
Een deel van de bouwwerken die op grond van deze nota welstandsvrij worden verklaard zal ook vergunningsvrij worden, omdat in het Besluit 
omgevingsrecht is opgenomen dat bepaalde bouwwerken alleen vergunningsvrij zijn als er geen welstandscriteria gelden. 
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3.2 Bijbehorende bouwwerken 
 
Algemeen 
Bouwwerken in het achtererfgebied zijn welstandsvrij. 
 
 
  



9 
 

3.3 Dakkapellen 
 

Dakkapellen in het achterdakvlak of het niet naar het openbaar toegankelijk gebied 
gekeerde zijdakvlak 
Welstandsvrij, mits de afstand tot de rand van het dakvlak (=perceelgrens bij tussenwoningen) 
aan alle zijden minimaal 0,5 meter bedraagt en de totale hoogte van de dakkapel niet meer 
bedraagt dan 1,75 meter (bij een aangekapte dakkapel gemeten aan de voorzijde van de 
dakkapel). 

 

 
Dakkapellen in het voordakvlak en naar het openbaar toegankelijk gebied gekeerde 
zijdakvlak 
Welstandsvrij, mits de dakkapel aan de volgende randvoorwaarden voldoet: 

 De afstand tot de rand van het dakvlak (=perceelgrens bij tussenwoningen) bedraagt aan 
alle zijden minimaal 0,5 meter; 

 De totale hoogte van de dakkapel bedraagt niet meer bedraagt dan 1,75 meter (bij een 
aangekapte dakkapel gemeten aan de voorzijde van de dakkapel); en  

 De breedte van de dakkapel bedraagt niet meer dan de helft van de breedte van het 
dakvlak. Bij woningen met een piramidedak of een schilddak wordt de breedte van het 
dakvlak op de helft van de hoogte gemeten. 

 Hoekdakkapellen bij schild- en piramidedaken zijn toegestaan, mits de breedte op het 
voordakvlak en naar het openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijdakvlak niet meer 
bedraagt dan de helft van de breedte van het dakvlak. De breedte van het dakvlak wordt 
gemeten op de helft van de hoogte van het dakvlak. Het deel van de dakkapel dat buiten 
het dakvlak steekt hoeft niet meegerekend te worden bij de bepaling van de breedte. 

 
Dakkapellen die niet voldoen aan de criteria voor welstandsvrije dakkapellen worden getoetst 
aan de gebiedscriteria. Daarbij wordt met name gekeken naar de plaatsing van de dakkapel in 
relatie tot de vormgeving van de rest van de woning (is deze voldoende afgestemd op de 
onderliggende kozijnen en gevelvlakken wat breedte en plaatsing betreft) en eventuele andere 
dakkapellen die in de directe omgeving op (soort)gelijke woningen zijn geplaatst.  

½ breedte ½ breedte 

½ hoogte 

Breedte op helft van de hoogte 

½ hoogte 

Hoekdakkapel op schilddak 
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3.4 Erfafscheidingen 
 
Achtererfgebied 
Erfafscheidingen in het achtererfgebied zijn welstandsvrij. 
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3.5 Kozijn- of gevelwijzigingen 
 
Kozijn- of gevelwijziging in een bijbehorend bouwwerk in achtererfgebied 

 Kozijn- of gevelwijzigingen in gevels van bijbehorende bouwwerken in achtererfgebied zijn welstandsvrij. 
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3.6 Recreatieve bebouwing 

 
Voor de recreatieve bebouwing gelden geen welstandseisen. Deze bebouwing is welstandsvrij

1
. 

 
Nieuwe ontwikkelingen 
Bij nieuwe buitendijkse ontwikkelingen zal per situatie bekeken worden of welstandseisen gewenst zijn. In dat geval zullen maatwerkcriteria voor de betreffende locatie 
worden opgesteld. 

  

                                                           
1
 Het gaat om alle recreatieve bebouwing, dus niet alleen verblijfsrecreatieve voorzieningen, maar ook om dagrecreatieve voorzieningen. 
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Hoofdstuk 4 - Loketcriteria  
 

4.1 Inleiding 
 
Bouwwerken die voldoen aan de criteria in dit hoofdstuk hoeven niet te worden voorgelegd aan de welstandscommissie, maar kunnen door de 
behandelend ambtenaar worden beoordeeld. Hierdoor kan de proceduretijd bekort worden, omdat niet hoeft gewacht te worden op een advies van de 
welstandscommissie, maar de beoordeling plaats kan vinden door de ambtenaar die het bouwplan in behandeling heeft. 
Als niet wordt voldaan aan deze criteria wordt het bouwplan alsnog voorgelegd aan de welstandscommissie om te beoordelen of het bouwplan voldoet aan 
de algemene welstandscriteria. 
De loketcriteria zijn criteria die eenvoudig en duidelijk zijn.  
Voor de volgende veel voorkomende, relatief eenvoudige bouwwerken zijn loketcriteria opgesteld: 
a. Bijbehorende bouwwerken die niet voldoen aan de randvoorwaarden voor welstandsvrij bouwen. 
b. Erfafscheidingen die niet voldoen aan de randvoorwaarden voor welstandsvrij bouwen. 
c. Kozijn- of gevelwijzigingen van het hoofdgebouw. 
d. Reclame 
e. Bebouwing in het buitengebied. 
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4.2 Bijbehorende bouwwerken 

 
Bijbehorende bouwwerken op minder dan 4 meter afstand van het hoofdgebouw 
 
Vorm 

 Rechthoekige of andere eenduidige vormgeving 

 Voor de voorgevel plat afgedekt. 

 Als wordt aangesloten op de goten of boeiboorden van het hoofdgebouw dient de dakrand wat afmetingen en materiaalgebruik betreft gelijk te zijn 
aan de goten of boeiboorden van het hoofdgebouw. 

 Als niet wordt aangesloten op de goten of boeiboorden van het hoofdgebouw dient de hoogte van het bijbehorend bouwwerk beduidend hoger of juist 
beduidend lager te zijn dan die van de goot van het hoofdgebouw. 

 Aan de zijgevel plat afgedekt of voorzien van een kap met dezelfde dakhelling en nokrichting als het hoofdgebouw. 
 
Kleur- en materiaalgebruik 

 Metselwerk is overeenkomstig het metselwerk van het hoofdgebouw. 

 Kozijnen zijn wat profielafmetingen en vormgeving betreft afgestemd op de kozijnen van het hoofdgebouw. 

 Dakpannen zijn overeenkomstig de dakpannen van het hoofdgebouw. 

 Kleuren overeenkomstig het hoofdgebouw. 
 
Indien sprake is van een uitbreiding van het hoofdgebouw 

 Voor de voorgevel: vormgegeven als serre of erker, waarbij de voorgevel vanaf een hoogte van 60 centimeter boven het maaiveld voor minimaal 70% 
uit gevelopeningen bestaat. 

 Kozijnen zijn wat plaatsing, vormgeving, detaillering en materiaalgebruik betreft afgestemd op de kozijnen van het hoofdgebouw. 

 Als er boeidelen worden toegepast sluiten deze direct aan op de bovendorpels van de onderliggende kozijnen (geen metselwerk tussen bovendorpel en 
boeidelen). 

 
 
 
 
 
 
 



15 
 

Bijbehorende bouwwerken op meer dan 4 meter afstand van het hoofdgebouw 
 
Algemeen 
Als een bijbehorend bouwwerk bestaat uit een deel dat zich op minder dan 4 meter afstand van het hoofdgebouw bevindt en een deel op meer dan 4 meter 
afstand dan gelden de criteria voor bouwwerken op minder dan 4 meter afstand van het hoofdgebouw. In de overige gevallen gelden de volgende eisen: 
 
Vorm 

 Rechthoekige of andere eenduidige vormgeving; 

 Plat afgedekt of  

 Schuin afgedekt met een maximale dakhelling overeenkomstig het hoofdgebouw. 

 Als wordt aangesloten op een ander bijbehorend bouwwerk dienen de hoogte, dakhelling en detaillering hieraan gelijk te zijn.  
 
Kleur- en materiaalgebruik 

 Als wordt aangesloten op een reeds bestaand bijbehorend bouwwerk dienen kleuren en materialen hierop afgestemd te zijn. 

 Metselwerk is overeenkomstig het metselwerk van het hoofdgebouw. 

 Houten gevels in kleuren overeenkomstig het hoofdgebouw, naturel, transparant gebeitst of in donkere kleuren (groen, bruin, grijs, zwart). 

 Geen dakpannen op een houten bijgebouw als de dakhelling ervan kleiner is dan 45°. 
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4.3 Erfafscheidingen 
 
Vorm 

 De erfafscheiding is voor maximaal 75% van de lengte die grenst aan het openbaar toegankelijk gebied uitgevoerd in dichte delen. De overige 25% dient 
te zijn uitgevoerd in een open, groenondersteunende constructie. De open en gesloten delen dienen gelijkmatig over de erfafscheiding verdeeld te zijn. 

 
Kleur- en materiaalgebruik 

 Als metselwerk in de erfafscheiding wordt toegepast dient dit gelijk te zijn aan het metselwerk van het hoofdgebouw; 

 Materiaalgebruik in natuurlijke materialen (geen gebruik van damwanden, profielplaten, betonpanelen en soortgelijke materialen). Bij houten 
erfafscheidingen zijn palen van beton toegestaan; 

 Traditioneel kleurgebruik, geen gebruik van felle of signaalkleuren. 
 

Aanvullende criteria voor erfafscheidingen op bedrijventerreinen 
 
Horsterparc 

 Gebouwde erfafscheidingen zijn uitsluitend toegestaan in de vorm van een open hekwerk in de kleuren zwart of antraciet. 
 
Overige bedrijventerreinen 

 Gebouwde erfafscheidingen zijn uitsluitend toegestaan in de vorm van een open hekwerk. 
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4.4 Kozijn- of gevelwijzigingen 
 
Maatvoering 

 Profielmaten gelijk of nagenoeg gelijk aan bestaande kozijnonderdelen in dezelfde gevel 
 
Vormgeving 

 De gevelwijziging blijft in overeenstemming met de architectuur en het tijdsbeeld van de oorspronkelijke gevel. 

 Een individuele wijziging leidt niet tot een wijziging van de oorspronkelijke geleding en indeling van de gehele gevel. De verticale en/of horizontale 
indeling van de gevel moet dus gehandhaafd blijven. 

 Bij vervanging van een garagedeur door een pui: geen gemetselde borstwering. 

 Bij vervanging van raamkozijnen: gelijke kozijnen gelijktijdig vervangen. 

 Lateien, onderdorpels en raamlijsten in originele staat of in ieder geval in overeenstemming met de vormentaal van andere in de gevel voorkomende 
lateien, onderdorpels en raamlijsten. 
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4.5 Reclame 
 
Centrum en havengebied 

 Alleen reclame-uitingen in de strook tussen de kozijnen van de begane grond en de eerste verdieping. 

 Waar een arcade aanwezig is mogen reclame-uitingen uitsluitend in de arcade zelf worden aangebracht (zowel tegen de winkelpui als tussen de 
kolommen of haaks op de gevel tegen het plafond van de arcade) 

 Indien sprake is van een luifel alleen reclame-uitingen op de randen van de luifel. 
 
Bedrijventerreinen 

 Bedrijfsnaam, logo of andere reclame-uitingen mogen uitsluitend als losse letters of symbolen op de gevel worden aangebracht, waarbij plaats en 
afmetingen zijn afgestemd op de architectuur van de bebouwing. 

 Per gevel is één reclame-uiting toegestaan. 

 Bij bedrijfsverzamelgebouwen is per bedrijfsunit één reclame-uiting toegestaan. Vorm, plaats en afmetingen van de verschillende reclame-uitingen 
dienen gelijk te zijn en afgestemd te zijn op de architectuur van het bedrijfsverzamelgebouw. 

 Vrijstaande reclame-uitingen zijn uitsluitend toegestaan bij de inrit van het perceel. Per inrit is 1 (gecombineerde) reclame-uiting toegestaan.  
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4.6 Buitengebied 
 
Algemeen 

 De bestaande omgeving is het kwalitatieve referentiepunt voor ieder bouwwerk. Dat wil zeggen dat een bouwkundige toevoeging of verandering de bestaande 
landschappelijke structuur ervan als uitgangspunt dient te neme. 

 
Woningen 
 
Vormgeving 

 De woning is voor op het erf geplaatst en georiënteerd op de weg;  

 De hoofdvorm is eenvoudig; 

 Bebouwing is voorzien van een kap; 

 Bijbehorende bouwwerken zijn wat vormgeving en positionering betreft ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 
 
Detaillering, kleur- en materiaalgebruik 

 Geen gebruik van reflecterende kleuren of wit voor gevels en daken; 

 Geen glimmende dakpannen; 

 Als in de bedrijfsbebouwing metselwerk is toegepast dient het metselwerk van de woning hieraan gelijk te zijn. 
 
Bedrijfsbebouwing 
 
Bebouwing 

 De hoofdvorm is eenvoudig; 

 De gevelgeleding is horizontaal; 

 Bebouwing is niet voorzien van een plat dak. Tussenleden en ondergeschikte bouwvolumes mogen wel plat worden afgedekt; 

 De nokrichting van de bebouwing is vrij. 
 
Detaillering, kleur- en materiaalgebruik 

 Kleuren, detaillering en materialen zijn gelijk aan de reeds aanwezige bebouwing op hetzelfde perceel; 
Of  
de bebouwing voldoet aan de volgende randvoorwaarden: 

 Geen gebruik van reflecterende kleuren of wit voor gevels en daken; 

 Het dak heeft een donkere (bruin, grijs, blauw of groen) tint; 

 Geen gebruik van dekzeilen voor gevels of dakvlakken. 

 Detailleringen worden terughoudend en sober uitgevoerd. 
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Windmolens 

 Windmolens mogen uitsluitend worden uitgevoerd in de kleuren RAL 7035 of RAL 9002; 

 Geen reclame-uitingen op of aan windmolens, met uitzondering van een naam en/of logo op de zijkanten van de gondel; 

 Geen (knipperende) verlichting die zichtbaar is vanaf de grond. 
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Hoofdstuk 5 - Gebieds- en objectcriteria 
 

5.1 Inleiding 
 
Deze criteria gelden voor de bouwwerken die niet welstandsvrij zijn en ook niet vallen onder de loketcriteria.  
Voor woongebieden en bedrijventerreinen gelden in het algemeen de gebiedscriteria. Voor bepaalde projecten zijn afzonderlijke criteria opgesteld, die 
uitsluitend voor bebouwing in dat project gelden. Denk bijvoorbeeld aan de vrije kavels van Maison Fleurie of aan de woningen op de Kop van het 
Noordereiland. 
Naast de gebiedscriteria zijn er ook objectcriteria.  
Er is een categorie algemene objectcriteria, die gelden voor bouwwerken die bijvoorbeeld in de woongebieden liggen, maar die geen woonfunctie hebben. 
Denk bijvoorbeeld aan scholen, kinderdagverblijven, sportgebouwen of maatschappelijke voorzieningen. Doordat het om bouwwerken met een specifieke 
functie gaat sluiten ze in hun vorm en uitstraling vaak niet aan bij de directe omgeving. Daarom zijn voor deze bouwwerken afzonderlijke criteria opgesteld 
waaraan ze getoetst kunnen worden. 
Ook zijn er objectcriteria opgenomen voor dakopbouwen. Dit zijn specifieke uitbreidingen van woningen, waarvoor concrete criteria kunnen worden 
opgesteld.  
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5.2 Woongebieden 
 
Deze criteria gelden voor de woongebieden binnen de gemeente Zeewolde, met uitzondering van de projecten waarvoor verderop in dit hoofdstuk 
afzonderlijke criteria zijn opgenomen. 
 
Algemeen 

 De bestaande omgeving is het kwalitatieve referentiepunt voor ieder (vergunningplichtig) bouwwerk. Dat wil zeggen dat een bouwkundige toevoeging 
of verandering de bestaande stedenbouwkundige en landschappelijke structuur, de typologie van gebouwen en de detaillering, kleur en 
materiaalgebruik ervan als uitgangspunt dient te nemen. 

 Bebouwing is georiënteerd op de belangrijkste openbare ruimte. 
 
Bebouwing 

 Bebouwing heeft een eenvoudige hoofdvorm. 

 De vormgeving is bij complexgewijs opgezette bebouwing gerelateerd aan belendingen en/of het bouwblok. 

 Bebouwing heeft een hiërarchische gevelgeleding. 

 Bebouwing langs hoofdontsluitingswegen heeft een representatieve uitstraling. 

 Kopgevels die naar het openbaar toegankelijke gebied gekeerd zijn worden met zorg vormgegeven en zijn voorzien van gevelopeningen en/of 
verbijzonderingen, waardoor een levendig gevelbeeld ontstaat. 

 
Detaillering, kleur- en materiaalgebruik 

 Kleur- en materiaalgebruik zijn bij complexgewijs opgezette bebouwing gerelateerd aan de belendingen en/of het bouwblok. 

 Toevoegingen aan of bij een gebouw sluiten in kleur- en materiaalgebruik aan bij de kleuren en materialen van het hoofdgebouw. 

 Glimmende dakpannen zijn niet toegestaan.  
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5.3 Maison Fleurie 
 
Het project Maison Fleurie is een project van 25 kavels en strekt zich uit langs de Kobalt en 
Seleen in het Bergkwartier Laag. Voor de kavels die liggen binnen het project Maison 
Fleurie gelden vier architectuurthema’s: 

 Klassiek 

 Expressionistisch 

 Landelijk 

 Modern 
Om de onderlinge samenhang tussen de verschillende bouwplannen binnen elk thema te 
waarborgen zijn per thema criteria opgesteld waaraan de bouwplannen moeten voldoen. 
 

Klassiek 

 monumentale woningen met kap en opvallende goot / daklijst 

 symmetrische of deelsymmetrische indeling, waarbij (overdekte) entree centraal is 
gepositioneerd en sterk wordt benadrukt; 

 verticale gevelopeningen (hoogte opening beduidend groter dan breedte) 

 metselwerk, keimwerk, stucwerk, natuursteen of geschilderd hout 

 -rijke details in metselwerk  

 -versieringen en ornamenten uit de (neo-)klassieke architectuur, zoals timpanen of 
kolommen 

 keramische, niet glimmende dakpan of lei 
 

Expressionistisch 

 sculpturale gemetselde bouwvolumes 

 gevels uitgevoerd in metselwerk; 

 keramische dakpannen of riet 

 rijke details in metselwerk rond gevelopeningen 

 gevelopbouw asymmetrisch, waarbij bijgebouw en hoofdgebouw integraal zijn 
ontworpen. 

 steile dakhelling (dakhelling groter dan 50°). 

 opvallende verbijzonderingen in het totaalbeeld (denk aan grote schoorstenen, 
daklijsten, erkers of torentjes). 

Modern 

Klassiek 

Expressionistisch 

Landelijk 
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Landelijk 

 overwegend gesloten bouwvolumes met relatief kleine gevelopeningen 

 één laag met grote kap 

 (gekeimd) metselwerk of stucwerk. Metselwerk in natuurlijke tinten okergeel, lichtbruin of bruinrood 

 keramische, niet glimmende dakpan, lei of riet 

 bijzondere, ambachtelijke detaillering wordt toegepast door bijvoorbeeld luiken, versieringen aan de kop van daken (uilenbord) en rond de entree.  
 

Modern 

 belangrijkste woonfuncties gericht op omgeving; 

 bij voorkeur overwegend transparante bouwvolumes; 

 horizontale gevelgeleding. 

 materiaalgebruik in de gevel: vooral veel glas, overige materialen vrij 

 detaillering, strak met een lichte, ranke uitstraling, zonder ambachtelijke ornamenten 
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5.4 Kop Noordereiland 

  
Op de kop van het Noordereiland worden vijf bijzondere waterkavels ontwikkeld. De 
woningen op deze kavels dienen te voldoen aan de volgende criteria. 
 
Algemeen 

 De woning heeft een herkenbare oriëntatie op het water door openheid in de gevel. 

 Aan de landzijde vormt de woning een herkenbare voorzijde door de entree en 
gevelopeningen aan de openbare ruimte. 

 De woningen hebben een individuele uitstraling. 

 Bij 2 of meer setbacks op een bouwlaag moeten de setbacks op elkaar aansluiten 
waardoor ze op een hoek beleefbaar worden. 

 Op de hoeken mogen maximaal 2 bouwlagen aaneensluiten. 

 De setback mag niet plaatsvinden over 2 aaneengesloten bouwlagen. 

 Een bouwlaag is altijd uitgelijnd met minimaal één gevel. 

 De woning heeft een moderne uitstraling. Het beeld wordt bepaald door afwisseling 
in materiaalgebruik en het contrast tussen architectonische expressie van de 
waterzijde en de landzijde. 

 De gevel aan de waterzijde heeft een open karakter. 

 De gevel aan de landzijde heeft een gesloten karakter. 

 De gevelindeling aan de landzijde is herkenbaar als samenhangend geheel. 

 De detaillering( daklijsten, dakranden, gevelopeningen, trappen, relingen, balkons, 
e.d.) is modern, passend bij de architectonische expressie van het hoofdvolume 

 De gevels krijgen een overwegend horizontale geleding. 
 

 
Materiaal- en kleurgebruik 

 Voor het open karakter van de gevel aan de waterzijde bestaat deze in hoofdzaak uit een combinatie van glas en hout of glas en staal. 

 Aan de landzijde bestaat de materialisatie van de gevel (naast de gevelopeningen) uit metselwerk, stucwerk en/of hout. 

 De gevels aan de landzijde bestaan uit maximaal 2 materialen. Hierbij moet de middelste bouwlaag altijd aansluiten op het materiaalgebruik van de onderste of de 
bovenste bouwlaag. 

 Het gebruik van felle en reflecterende kleuren in de gevel is niet toegestaan. 
 
Erfafscheidingen 

 De erfafscheiding sluit qua uitstraling en materiaalgebruik aan bij de eerste bouwlaag van het hoofdvolume. 
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Vlonders en steigers 
 De vormgeving van de vlonder en de reling moet passen bij de architectonische expressie van het gebouw. 

 De vlonders zijn gemaakt van blank hout. 

 De vormgeving van de steigers moet passen bij de vormgeving van de vlonders. 

 De steigers mogen niet worden voorziening van een reling. 

 Langs de steigers mogen geen palen staan. 
 De steigers zijn gemaakt van blank hout. 
 
Parkeren 
 De entree van de parkeergarage maakt deel uit van de architectuur en vormt een eenheid met de entree van de woning. 

 Indien het parkeren in een opening in het gebouw plaatsvindt moet het hoofdvolume van de woning herkenbaar blijven. De opening maakt hier deel van uit. 
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5.5 Centrum en havengebied 

 
Algemeen 

 De bestaande omgeving is het kwalitatieve referentiepunt voor ieder 
(vergunningplichtig) bouwwerk. Dat wil zeggen dat een bouwkundige toevoeging 
of verandering de bestaande stedenbouwkundige en landschappelijke structuur, 
de typologie van gebouwen en de detaillering, kleur en materiaalgebruik ervan als 
uitgangspunt dient te nemen. 

 
Relatie met de omgeving 
 Bebouwing is georiënteerd op de weg, plein of winkelstraat. Dit geldt in het 

bijzonder voor de bouwlaag op straatniveau. Bebouwing langs het water dient 
tevens georiënteerd te zijn op het water. 

 Bebouwing heeft een individuele uitstraling. 

 De gevelwand is open op straatniveau. Bij verdiepingen bevinden de 
gevelopeningen zich binnen het gevelvlak. 

 De nokrichting van de woningen aan de Takeling blijft gehandhaafd. 
 
Detaillering, kleur- en materiaalgebruik 

 Kleur- en materiaalgebruik is afgestemd op, maar niet identiek aan die van de 
belendingen. 

 In een gevelwand wordt de individuele uitstraling in samenhang gebracht met de 
uitstraling van de totale gevelwand.  
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5.6 Bedrijventerreinen 
 
Deze criteria gelden voor de bedrijventerreinen in Zeewolde. Het gaat om Schepenveld, Planetenveld, Krachtenveld, Gildenveld, Trekkersveld en 
Horsterparc. Omdat het Horsterparc en Trekkersveld III nog in ontwikkeling zijn gelden voor deze twee bedrijventerreinen aanvullende criteria. 
 
Algemeen 

 De bestaande omgeving is het kwalitatieve referentiepunt voor ieder (vergunningplichtig) bouwwerk. Dat wil zeggen dat een bouwkundige toevoeging 
of verandering de bestaande stedenbouwkundige en landschappelijke structuur, de typologie van gebouwen en de detaillering, kleur en 
materiaalgebruik ervan als uitgangspunt dient te nemen. 

 
Relatie met de omgeving 

 Bebouwing is georiënteerd op de openbare ruimte. Als een kavel aan meerdere zijden aan de openbare ruimte grenst dient daar in de bebouwing 
rekening mee te worden gehouden. 

 Het kantoor / de entree / de showroom bevindt zich in de representatieve gevel. 

 De representatieve gevel is naar de weg gekeerd. 

 De bedrijfswoning dient voor op het terrein te worden geplaatst. 

 Het kantoorgedeelte dient voor op het terrein te worden geplaatst. 
 
Bebouwing 

 Bebouwing heeft een eenvoudige (rechthoekige) hoofdvorm. 

 De bedrijfswoning is als afzonderlijke eenheid herkenbaar. 

 Het kantoorgedeelte is als afzonderlijke eenheid herkenbaar. 

 Bij grotere bouwmassa’s dient een gevelgeleding of segmentering te worden aangebracht. 

 Bebouwing langs hoofdontsluitingswegen heeft een representatieve uitstraling. 

 Indien er meerdere bouwvolumes op één perceel aanwezig zijn moeten deze tot een totaalcompositie worden samengebracht. 
 
Detaillering, kleur- en materiaalgebruik 

 Toevoegingen aan of bij een gebouw sluiten in kleur- en materiaalgebruik aan bij de kleuren en materialen van het hoofdgebouw. 
 
 

Erfafscheidingen 

 Gebouwde erfafscheidingen zijn uitsluitend toegestaan in de vorm van een open hekwerk. 
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Aanvullende eisen Trekkersveld III 

 
Relatie met de omgeving 

 De representatieve gevel is naar die zijde van het perceel gekeerd die op de kaart is aangeduid met 
representatieve zijde van de kavel (met rode lijn). De gevel aan deze zijde is architectonisch 
verbijzonderd binnen de vormentaal van de rest van het gebouw. Dit kan ook door het toepassen 
van andere materialen. 

 Gevels die gericht zijn op andere openbare ruimten dienen uitgevoerd te worden met aandacht voor 
de uitstraling, waarbij een verbijzondering in kleur- en materiaalgebruik is toegestaan. 

 Op plaatsen die zijn aangeduid met een rode lijn dient de bebouwing een accent te krijgen. 
 
Bebouwing 

 Bebouwing dient loodrecht op de kavelgrens gepositioneerd te zijn. 

 Bebouwing is voorzien van een plat dak. 

 Accenten in de bebouwing dienen een vanzelfsprekend onderdeel uit te maken van de architectuur 
van het hoofdvolume. 
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Detaillering, kleur- en materiaalgebruik 

 Kleur- en materiaalgebruik van de accenten is vrij. 

 Gevels van de bedrijfshallen dienen met plaatmateriaal bekleed te worden in koele grijstinten (RAL 7005 of lichter 
en RAL 9006/9007, 7036). 

 Aan de zijde van de Gooiseweg zijn ook blauwtinten toegestaan (RAL 5010 t/m 5019). 

 De gevels van kantoren mogen ook in metselwerk uitgevoerd worden. 
 
Aanvullende eisen Horsterparc 
 
Detaillering, kleur- en materiaalgebruik 

 De volgende materialen zijn toegestaan: 
o Glas 
o Staal, in grijstinten. 
o Blank gelakt aluminium 
o Stucwerk in de kleuren wit en grijs 
o Baksteen in de kleuren donkergrijs, mangaan of zwart 
o Hout. 

 
Erfafscheidingen 

 Gebouwde erfafscheidingen op Horsterparc zijn uitsluitend toegestaan in de vorm van een open hekwerk in de 
kleur zwart. 

 
 

  

Indicatie van de kleuren 

 RAL 7005 

  

 RAL 9006 

  

 RAL 9007 

  

 RAL 7036 

  

 RAL 5010 

  

 RAL 5011 

  

 RAL 5012 

  

 RAL 5013 

  

 RAL 5014 

  

 RAL 5015 
 

 

 RAL 5017 

  

 RAL 5018 

  

 RAL 5019 
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5.7 Overige bebouwing 
 
Deze criteria gelden voor bouwwerken die door hun afwijkende functie niet vallen onder de algemene gebiedscriteria. Er valt te denken aan scholen, 
sportgebouwen, kerkgebouwen of andere maatschappelijke voorzieningen. 

 
Algemeen 

 De bestaande omgeving is het kwalitatieve referentiepunt voor ieder bouwwerk. Dat wil zeggen dat een bouwkundige toevoeging of verandering de 
bestaande stedenbouwkundige structuur, de typologie van gebouwen en de detaillering, kleur en materiaalgebruik ervan als uitgangspunt dient te 
nemen. 

 
Bebouwing 

 Bebouwing is georiënteerd op de openbaar toegankelijke ruimte. Als de bebouwing aan meerdere zijden aan het openbaar toegankelijk gebied grenst 
dient de zijde die naar de belangrijkste openbare ruimte is gericht een representatieve uitstraling te hebben, de overige gevels dienen uitgevoerd te 
worden met aandacht voor de uitstraling, waarbij een verbijzondering in kleur- en materiaalgebruik is toegestaan. 

 De hoofdvorm van de bebouwing is eenvoudig. 

 De bebouwing kent een hiërarchische gevelgeleding. 
 
Kleur- en materiaalgebruik 

 Kleur- en materiaalgebruik is vrij, maar dient wel afgestemd te zijn op bebouwing in de directe omgeving. 
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5.8 Dakopbouwen 
 
Plaatsing 

 Niet buiten voor- of achtergevel 
 
Vorm 

 Voorzien van een plat dak; of 

 voorzien van een kap, waarbij de nok haaks op de voorgevel staat; 

 het hoofdvolume moet gelijk zijn aan het volume van een reeds eerder geplaatste dakopbouw in dezelfde rij;  

 de materiaalkeuze en detaillering van het volume (denk aan dakrandafwerking, verbijzonderingen) moeten gelijk zijn aan die van reeds eerder 
geplaatste dakopbouwen; 

 kozijnen dienen wat vormgeving, materiaalkeuze en afmetingen betreft afgestemd te zijn op de kozijnen van de onderbouw, waardoor er een 
samenhang ontstaat tussen dakopbouw en woning. 

 
Dakopbouwen aan de Tweelingen 
Deze dienen te voldoen aan de randvoorwaarden zoals opgenomen in bijlage 1 
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5.9 Nieuwe ontwikkelingen 
Voor nieuwe ontwikkelingen gelden in principe de onderstaande criteria. Als voor een bepaalde nieuwe ontwikkeling andere of aanvullende criteria gewenst 
zijn zullen deze als aanvulling op de welstandsnota door de gemeenteraad worden goedgekeurd. 

 
Bebouwing 

 Bebouwing is georiënteerd op de belangrijkste openbare ruimte. 

 De vormgeving is bij complexgewijs opgezette bebouwing gerelateerd aan de belendingen en/of het bouwblok. 

 Bebouwing heeft een eenvoudige hoofdvorm. 

 Het bouwplan dient duidelijk leesbaar te zijn, wat inhoudt dat er gekozen is voor een goede en evenwichtige vlak- of volumeverdeling die het 
totaalbeeld ondersteunt, waardoor het bouwwerk een duidelijke architectonische eenheid vormt. 

 De individuele uitstraling van woningen is in samenhang met de uitstraling van woningen in hetzelfde project.  

 Zijgevels die zijn gericht naar het openbaar toegankelijk gebied zijn met zorg vormgegeven en voorzien van gevelopeningen (deuren en/of ramen); 
 
Detaillering, kleur- en materiaalgebruik 

 Kleur- en materiaalgebruik van de gevels zijn in principe vrij. De kleuren en materialen dienen per woning of bouwproject op elkaar afgestemd te zijn, 
waarmee de architectonische eenheid wordt onderstreept. 

 Glimmende dakpannen zijn niet toegestaan. 
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Hoofdstuk 6 - Algemene welstandscriteria 
 
Inleiding 
De algemene welstandscriteria2 hebben betrekking op de zeggingskracht en het vakmanschap van het architectonisch ontwerp en zijn terug te voeren op 
vrij universele kwaliteitsprincipes. Deze liggen (haast onzichtbaar) ten grondslag aan elke planbeoordeling omdat ze het uitgangspunt vormen voor de 
uitwerking van de gebiedsgerichte en objectgerichte welstandscriteria. In de praktijk zullen die uitwerkingen meestal voldoende houvast bieden voor de 
planbeoordeling. 
Deze algemene criteria vormen een vangnet als de gebieds- of objectcriteria niet voldoende aanknopingspunten bieden. 
 
Relatie tussen vorm, gebruik en constructie 
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat de verschijningsvorm een relatie heeft met het gebruik ervan en de wijze waarop 

het gemaakt is, terwijl de vormgeving daarnaast ook zijn eigen samenhang en logica heeft.  

 
Een bouwwerk wordt primair gemaakt om te worden gebruikt. Hoewel het welstandstoezicht slechts is gericht op de uiterlijke verschijningsvorm, kan de 
vorm van het bouwwerk niet los worden gedacht van de eisen vanuit het gebruik en de mogelijkheden die materialen en technieken bieden om een 
doelmatige constructie te maken. Gebruik en constructie staan aan de wieg van iedere vorm. Daarmee is nog niet gezegd dat de vorm altijd ondergeschikt is 
aan het gebruik of de constructie. Ook wanneer andere aspecten dan gebruik en constructie de vorm tijdens het ontwerpproces gaan domineren, mag 
worden verwacht dat de uiteindelijke verschijningsvorm een begrijpelijke relatie houdt met zijn oorsprong. Daarmee is tegelijk gezegd dat de 
verschijningsvorm méér is dan een rechtstreekse optelsom van gebruik en constructie. Er zijn daarnaast andere factoren die hun invloed kunnen hebben 
zoals de omgeving en de associatieve betekenis van de vorm in de sociaal-culturele context. Maar als de vorm in tegenspraak is met het gebruik en de 
constructie dan verliest zij daarmee aan begrijpelijkheid en integriteit.  
 
Relatie tussen bouwwerk en omgeving  
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat het een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de openbare (stedelijke of 

landschappelijke) ruimte. Daarbij worden hogere eisen gesteld naarmate de openbare betekenis van het bouwwerk of van de omgeving groter is. 

 
Bij het oprichten van een gebouw is sprake van het afzonderen en in bezit nemen van een deel van de algemene ruimte voor particulier gebruik. Gevels en 
volumes vormen zowel de externe begrenzing van de gebouwen als ook de wanden van de openbare ruimte die zij gezamenlijk bepalen. Het gebouw is een 
particulier object in een openbare context, het bestaansrecht van het gebouw ligt niet in het eigen functioneren alleen maar ook in de betekenis die het 
gebouw heeft in zijn stedelijke of landschappelijke omgeving. Ook van een gebouw dat contrasteert met zijn omgeving mag worden verwacht dat het 

                                                           
2 De algemene welstandscriteria zijn ontleend aan de notitie ‘Architectonische kwaliteit, een notitie over architectuurbeleid’ van prof. ir. Tj.Dijkstra die hij schreef als Rijksbouwmeester in 1985.  
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zorgvuldig is ontworpen en de omgeving niet ontkent. Waar het om gaat is dat het gebouw een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de omgeving 
en de te verwachten ontwikkeling daarvan. Over de wijze waarop dat bij voorkeur zou moeten gebeuren kunnen de gebiedsgerichte welstandscriteria 
duidelijkheid verschaffen. 
 
Betekenissen van vormen in de sociaal-culturele context 
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat verwijzingen en associaties zorgvuldig worden gebruikt en uitgewerkt, zodat er 

concepten en vormen ontstaan die bruikbaar zijn in de bestaande maatschappelijke realiteit.  

 
Voor vormgeving gelden in iedere cultuur bepaalde regels, net zoals een taal zijn eigen grammaticale regels heeft om zinnen en teksten te maken. Die regels 
zijn geen wetten en moeten ter discussie kunnen staan. Maar als ze worden verhaspeld of ongeïnspireerd gebruikt, wordt een tekst verwarrend of saai. 
Precies zo wordt een bouwwerk verwarrend of saai als de regels van de architectonische vormgeving niet bewust worden gehanteerd. Als vormen 
regelmatig in een bepaald verband zijn waargenomen krijgen zij een zelfstandige betekenis en roepen zij, los van gebruik en constructie, bepaalde 
associaties op. Pilasters in classicistische gevels verwijzen naar zuilenstructuren van tempels, transparante gevels van glas en metaal roepen associaties op 
met techniek en vooruitgang. 
 
In iedere bouwstijl wordt gebruik gemaakt van verwijzingen en associaties naar wat eerder of elders reeds aanwezig was of naar wat in de toekomst wordt 
verwacht. De kracht of de kwaliteit van een bouwwerk ligt echter vooral in de wijze waarop die verwijzingen en associaties worden verwerkt en 
geïnterpreteerd binnen het kader van de actuele culturele ontwikkelingen, zodat concepten en vormen ontstaan die bruikbaar zijn in de bestaande 
maatschappelijke realiteit. Zorgvuldig gebruik van verwijzingen en associaties betekent onder meer dat er een bouwwerk ontstaat dat integer is naar zijn tijd 
doordat het op grond van zijn uiterlijk in de tijd worden geplaatst waarin het werd gebouwd of verbouwd. Bij restauraties is sprake van herstel van 
elementen uit het verleden, maar bij nieuw- of verbouw in bestaande (monumentale) omgeving betekent dit dat duidelijk moet zijn wat authentiek is en 
wat nieuw is toegevoegd. Een ontwerp kan worden geïnspireerd door een bepaalde tijdsperiode, maar dat is iets anders dan het imiteren van stijlen, 
vormen en detailleringen uit het verleden. 
 
Associatieve betekenissen zijn van groot belang om een omgeving te ‘begrijpen’ als beeld van de tijd waarin zij is ontstaan, als verhaal van de geschiedenis, 
als representant van een stijl. Daarom is het zo belangrijk om ook bij nieuwe bouwplannen zorgvuldig met stijlvormen om te gaan, zij vormen immers de 
geschiedenis van de toekomst.  
 
Evenwicht tussen helderheid en complexiteit 
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat er structuur is aangebracht in het beeld, zonder dat de aantrekkingskracht door 

simpelheid verloren gaat.  
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Een belangrijke eis die aan een ontwerp voor een gebouw mag worden gesteld is dat er structuur wordt aangebracht in het beeld. Een heldere structuur 
biedt houvast voor de waarneming en is bepalend voor het beeld dat men vasthoudt van een gebouw. Symmetrie, ritme, herkenbare maatreeksen en 
materialen maken het voor de gemiddelde waarnemer mogelijk de grote hoeveelheid visuele informatie die de gebouwde omgeving geeft, te reduceren tot 
een bevattelijk beeld.  
 
Het streven naar helderheid mag echter niet ontaarden in simpelheid. Een bouwwerk moet de waarnemer blijven prikkelen en intrigeren en zijn geheimen 
niet direct prijsgeven. Er mag best een beheerst beroep op de creativiteit van de voorbijganger worden gedaan. Van oudsher worden daarom helderheid en 
complexiteit als complementaire begrippen ingebracht bij het ontwerpen van bouwwerken. Complexiteit in de architectonische compositie ontstaat vanuit 
de stedenbouwkundige eisen en het programma van eisen voor het bouwwerk. Bij een gebouwde omgeving met een hoge belevingswaarde zijn helderheid 
en complexiteit tegelijk aanwezig in evenwichtige en spanningsvolle relatie.  
 
Schaal en maatverhoudingen 
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat het een samenhangend stelsel van maatverhoudingen heeft dat beheerst wordt 

toegepast in ruimtes, volumes en vlakverdelingen.  

 
Ieder bouwwerk heeft een schaal die voortkomt uit de grootte of de betekenis van de betreffende bouwopgave. Grote bouwwerken kunnen uiteraard 
binnen hun eigen grenzen geleed zijn maar worden onherkenbaar en ongeloofwaardig als ze er uitzien alsof ze bestaan uit een verzameling losstaande 
kleine bouwwerken.  
De maatverhoudingen van een bouwwerk zijn van groot belang voor de belevingswaarde ervan, maar vormen tegelijk één van de meest ongrijpbare 
aspecten bij het beoordelen van ontwerpen. De waarnemer ervaart bewust of onbewust de maatverhoudingen van een bouwwerk, maar wáárom de 
maatverhoudingen van een bepaalde ruimte aangenamer, evenwichtiger of spannender zijn dan die van een andere, valt nauwelijks vast te stellen. 
Duidelijk is dat de kracht van een compositie groter is naarmate de maatverhoudingen een sterkere samenhang en hiërarchie vertonen. Mits bewust 
toegepast kunnen ook spanning en contrast daarin hun werking hebben. 
 
De afmetingen en verhoudingen van gevelelementen vormen tezamen de compositie van het gevelvlak. Hellende daken vormen een belangrijk element in 
de totale compositie. Als toegevoegde elementen (zoals een dakkapel, een aanbouw of een zonnecollector) te dominant zijn ten opzichte van de 
hoofdmassa en/of de vlakverdeling, verstoren zij het beeld niet alleen van het object zelf maar ook van de omgeving waarin dat is geplaatst. 
 
 
Materiaal, textuur, kleur en licht 
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat materiaal, textuur, kleur en licht het karakter van het bouwwerk zelf 

ondersteunen en de ruimtelijke samenhang met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan duidelijk maken.  
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Door middel van materialen, kleuren en lichttoetreding krijgt een bouwwerk uiteindelijk zijn visuele en tactiele kracht: het wordt zichtbaar en voelbaar. De 
keuze van materialen en kleuren is tegenwoordig niet meer beperkt tot wat lokaal aan materiaal en ambachtelijke kennis voorhanden is. Die keuzevrijheid 
maakt de keuze moeilijker en het risico van een onsamenhangend beeld groot. Als materialen en kleuren teveel los staan van het ontwerp en daarin geen 
ondersteunende functie hebben maar slechts worden gekozen op grond van decoratieve werking, wordt de betekenis ervan toevallig en kan het afbreuk 
doen aan de zeggingskracht van het bouwwerk. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het gebruik van materialen en kleuren geen ondersteuning geeft aan 
de architectonische vormgeving of wanneer het gebruik van materialen en kleuren een juiste interpretatie van de aard en de ontstaansperiode van het 
bouwwerk in de weg staat. 
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Hoofdstuk 7 - Excessenregeling 
 
Het bevoegd gezag kan de eigenaar van een bouwwerk dat ‘in ernstige mate is strijd is met redelijke eisen van welstand’ aanschrijven om de strijdige 
situatie ongedaan te maken. 
 
De gemeente hanteert bij het toepassen van deze excessenregeling het criterium dat sprake moet zijn van een buitensporigheid in het uiterlijk die ook voor 
niet-deskundigen evident is en die afbreuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit van een gebied. 
Vaak heeft dit betrekking op: 

 het visueel of fysiek afsluiten van een bouwwerk voor zijn omgeving; 

 het ontkennen of vernietigen van architectonische bijzonderheden bij aanpassing van een bouwwerk; 

 inferieur materiaalgebruik; 

 toepassing van felle of contrasterende kleuren; 

 te opdringerige reclames; 

 een te grove inbreuk op wat in de omgeving gebruikelijk is (zie daarvoor de gebiedsgerichte criteria). 



 
 

Bijlage 1: Begripsbepalingen 
 
Achterfgebied erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het 

aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het 
hoofdgebouw te komen 
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Bijbehorend bouwwerk uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw 
verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak 

 
Daknok 

 
Hoogste punt van een schuin dak 

 
Dakvoet 

 
Laagste punt van een schuin dak 
 

Hoofdgebouw gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van 
een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is. 
 

Openbaar toegankelijk 
gebied 

weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede pleinen, parken, plantsoenen, 
openbaar vaarwater en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen toegankelijk is, met uitzondering van wegen 
uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting van percelen door langzaam verkeer. 
 

Openbaar gelegen zijgevel Naar het openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel van een hoofdgebouw 
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Bijlage 2: Criteria dakopbouwen Tweelingen 
 
Criteria ten behoeve van de dakopbouwen aan de Tweelingen: 

 Uitbreiding van de dakopbouw dient plaats te vinden binnen het aangegeven vlak; 

 Een kleine uitbouw realiseren achter de bestaande opbouw; 

 De achterkant van de uitbreiding moet 1,4 meter van de dakrand van de woning liggen; 

 Bij een grote uitbreiding dient aan de voorzijde te worden aangesloten op een reeds bestaande uitbreiding (voor zover aanwezig); 

 De uitbreiding dient te worden uitgevoerd in houtskeletbouw, bekleed met onbehandelde western red cedardelen (sponningschroten, horizontaal), 
daktrim en waterslagen als bestaand toepassen. 

 De vorm van de kozijnen moet gelijk zijn als de bestaande (zie ook tekening).  


