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RV versoepelen welstandsadvisering

Publiekssamenvatting
Door aanpassing van onze Bouwverordening en Reisgids voor Ruimtelijke Kwaliteit is de 
welstandsbeoordeling te versoepelen. Advisering sluit daarmee aan op het coalitieprogramma 
waarin is opgenomen dat "we Welstandsbeleid zo beperkt mogelijk houden, behalve in de 
centrumgebieden, bij historische dorpsgezichten en bij monumenten. Voor andere gebieden worden 
initiatiefnemers gevraagd om rekening te houden met de uitstraling en om aan te sluiten bij het 
bebouwingsbeeld in de omgeving."

Gevraagde besluit
1. De ‘Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit’ als volgt aan te passen:
a. De welstandniveaus ‘Soepel’ en ‘Regulier’ aan te merken als één welstandsniveau, te weten: 
‘Soepel’. Hiermee vervallen de criteria en advisering van het welstandsniveau ‘Regulier’ naar het 
niveau 'Soepel'.
b. Als 'ontwikkeling' binnen bijzonder welstandsniveau alle "nieuwe stedelijke ontwikkelingen: in 
beginsel om toevoegingen van meer dan 12 woningen en/of uitbreiding met meer dan 500m2 van 
een gebouw" te beschouwen.
2. Artikel 9.7, lid 3 van de Bouwverordening als volgt aan te passen:
De advisering van de welstandsaspecten berust bij één of meerdere door burgemeester en 
wethouders aan te wijzen ambtena(a)r(en) indien sprake is van een bouwwerk waarvoor een soepel 
welstandsniveau geldt zoals is opgenomen in de 'Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit'.

Aanleiding
Om tegemoet te komen aan het coalitieakkoord dient de Bouwverordening Schagen 2017 en de 
welstandsnota ‘Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit' te worden aangepast zodat de casemanagers meer 
mogelijkheden krijgen om de welstandstoets uit te voeren.

Belang
Dit voorstel geeft effectief vorm aan het Coalitieakkoord en Meerjarenprogramma waarin is 
opgenomen “dat we welstandsadvies beperken”. De ruimtelijke kwaliteit als omgevingswaarde is van 
belang voor een aantrekkelijk woon- en ondernemersklimaat.

Centrale vraag
Hoe is de welstandsadvisering te versoepelen zodat de initiatiefnemers rekening houden met 
aansluiting op het bebouwingsbeeld en commissieadvies beperkt wordt tot waardevolle gebieden en 
bijzondere ontwikkelingen?

Beoogd maatschappelijk resultaat
Door minder welstandsadvies te eisen zal de beoordelingstijd voor de procedures onder het ‘regulier 
welstandsniveau' afnemen. Dit is prettig voor de initiatiefnemer omdat hij/zij zelf meer vorm kan geven 
aan de ontwikkeling in zijn omgeving en sneller zijn plannen kan starten.
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Kader
De 'Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit’ kent op dit moment nog drie welstandsniveaus.

» Welstandsniveau ‘Bijzonder’ voor bouwplannen in het Centrumgebied en Bijzonder lint en 
Bijzondere gebouwen, complexen en ontwikkelingen. Hierbij wordt de beoordeling gedaan 
door de adviseurs Omgevingskwaliteit van Mooi Noord-Holland.

« Voor het welstandsniveau 'Regulier’ gelden de bouwplannen in het Buitengebied, Kom 
gebied, Werkgebied en Recreatiegebied. Deze plannen worden beoordeeld door een 
gedelegeerde vanuit de commissie voor ruimtelijke kwaliteit (CRK).

» Het welstandsniveau 'Soepel' geldt voor veel voorkomende bouwplannen. Deze kunnen 
worden beoordeeld door de casemanager Bouwzaken.

Op dit moment maakt de Bouwverordening in artikel 9.7, lid 3 het mogelijk om advisering van de 
welstandsaspecten neer te leggen bij ambtenaren. Hierbij moet het echter gaan om een bouwwerk 
waarvan het oordeel van de CRK als bekend mag worden verondersteld en die passen binnen de 
snelheidscriteria van de Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit. Het gaat dan om welstandsniveau ‘Soepel’.

Argumentatie
Om tegemoet te komen aan het coalitieakkoord dient de Bouwverordening Schagen 2017 en de 
welstandsnota ‘Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit' te worden aangepast zodat de casemanagers meer 
mogelijkheden krijgen om de welstandstoets uit te voeren.
» Voorgesteld wordt om twee welstandsniveaus te behouden en dat het welstandsniveau ‘Soepel’ 
samengaat met welstandsniveau ‘Regulier’. Hierbij wordt de beoordeling van het nieuwe 
welstandsniveau ‘Soepel’ in eerste instantie gedaan door de casemanager en eventueel door de 
gedelegeerde vanuit de commissie voor ruimtelijke kwaliteit.
» Met dit voorstel wordt uitgangspunt dat de casemanagers, naast de gedelegeerde, de welstands
toets kunnen uitvoeren voor aanvragen die vallen binnen het nieuwe welstandsniveau ‘Soepel’.
» De toetsing van aanvragen die vallen binnen het welstandsniveau 'Bijzonder' blijft voorbehouden 
aan de adviseurs Omgevingskwaliteit van Mooi Noord-Holland.
Afbakening van ‘Ontwikkeling' met het begrip ‘nieuwe stedelijke ontwikkeiing' verduidelijkt en 
verruimd de ambtelijke afhandeling. De definitie wordt dat het in beginsel om toevoegingen van 
meer dan 12 woningen en/of uitbreiding met meer dan 500m2 van een gebouw gaat. Dit sluit aan op 
regelgeving (artikel 1.1.1 lid 1 onder h en i van het Besluit ruimtelijke ordening) voor uitgebreidere 
inhoudelijke beoordelingen bij planologische procedures.

Maatschappelijk draagvlak
Het voorstel volgt uit het Coalitieakkoord en Meerjarenprogramma dat vastgesteld is.
De CRK ziet dit voorstel in een landelijke trend waar ze invulling aan kunnen geven.
De reisgids voor Ruimtelijke Kwaliteit is participatief opgesteld zonder zienswijzen bij vaststelling.

Financiële consequenties
De legesinkomsten voor welstandsadvisering vervallen en uitgaven van gratis ‘consulten' (spreekuur) 
nemen toe. Op basis van ervaring zal na een halfjaar het effect ingeschat kunnen worden en in de 
eerstvolgende periodiek een verruiming opgenomen en/of aanpassing leges voorgesteld worden.

Communicatie van het besluit
Het betreft een inhoudelijke veranderingen in de werkwijze met de Commissie Ruimte Kwaliteit, geen 
beleidsaanpassing. Website en aanvraagformulieren worden aangepast, casemanagers en 
voorlichters geïnformeerd. Deze aanpassing wordt volledigheidshalve gepubliceerd en ter informatie 
aan de CRK gestuurd.

Realisatie van het besluit
Na besluitvorming vragen we voor bouwplannen in 'bijzonder welstandsniveau' advies aan de CRK, 
de rest wordt ambtshalve beoordeeld. Als het bouwplan ambtshalve niet positief te beoordelen is, 
bijvoorbeeld bij excessen of onwenselijke ontwikkelingen, kan de CRK alsnog een advies gevraagd 
worden voor een besluit door college. Binnen het beleidskader is het voorgesteld besluit indien nodig 
of wenselijk ook te herzien. Het risico op een niet ‘bij de omgeving passende’ vormgeving is 
procedureel beperkt door deze adviseringsmogelijkheden naar aanvrager en de impact blijft beperkt 
door de ondergeschiktheid aan de bestaande omgeving. Evaluatie gaat jaarlijks via het jaarverslag 
van de CRK waarmee verantwoording aan de raad plaatsvindt.
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Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

‘meester en wethouders van de gemeente Schagen,

gemeentesecretaris burgemeester

f N.H. Swellengrebel MevrouwNļ.J.P. ven ímpen-Nouwen

Gepubliceerde bijlagen:
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