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Samenvatting 

Vóór de fusie is het welstandsbeleid van de drie voormalige gemeenten geharmoniseerd. De 

doelstelling was om dit beleid na twee jaar te evalueren en te actualiseren. Er zijn diverse acties 

ondernomen om het beleid te evalueren en opnieuw vorm te geven. Eén van de belangrijkste 

conclusies uit deze acties is dat men over het algemeen tevreden is over de werkwijze ten 

aanzien van welstand. Wel is het beleid eenvoudiger geworden met minder regels en geeft het 

meer ruimte. 

 

De definitieve ‘Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit’, het nieuwe welstandsbeleid voor de gemeente 

Schagen, dat nu voor u ligt is uitgewerkt volgens de opdracht die vanuit het bestuur is 

meegegeven. Het beleid is zorgvuldig tot stand gebracht in samenwerking met een 

klankbordgroep bestaande uit raadsleden en bouwkundigen. Er heeft een inspraakperiode van 

zes weken plaats gevonden. Gedurende de inspraakperiode zijn er van de inwoners, bedrijven 

en instellingen in de gemeente geen inspraakreacties binnengekomen. Een aantal kleine 

wijzigingen zijn ambtshalve doorgevoerd en hebben geleid tot het uiteindelijke stuk.  

 

Waarom dit voorstel 

Het is bevoegdheid van de raad om beleid inzake ruimtelijke kwaliteit vast te stellen.  

 

Ten aanzien van het aanpassen van de Bouwverordening en het aanstellen van de adviseurs 

Omgevingskwaliteit van MOOI Noord-Holland, de erfgoedleden en het burgerlid wordt separaat 

een voorstel aan u voorgelegd.  

 

Kaders 

De juridische grondslag voor dit welstandsbeleid is vastgelegd in artikel 8 van de Woningwet, 

artikel 9.6 van de Bouwverordening, artikel 8 en 12a van de Woningwet en artikel 2.10, lid 1 onder 

d van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  

 

Raadsvoorstel 



 

 

Onderbouwing 

 Op 6 oktober j.l. heeft het college ingestemd met de concept ‘Reisgids voor ruimtelijke 

kwaliteit’ van d.d. 29 september 2015, het nieuwe welstandsbeleid voor de gemeente 

Schagen.  

 

 Het doel van welstandsbeleid in het algemeen is om te sturen op de ruimtelijke kwaliteit in 

de gemeente. Bij welstandsbeleid gaat het om de kwaliteit van bouwplannen op zich en in 

relatie tot hun omgeving. Het doel van de ‘Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit’ is vooral om de 

initiatiefnemers meer verantwoordelijk te maken en te inspireren. We hebben een 

aantrekkelijk beleidsstuk gemaakt met taalgebruik gericht op de lezer, een wegwijzer, 

inspiratiebeelden, duidelijke kaders en minder regels.   

 

 Dit heeft als maatschappelijk effect dat initiatiefnemers meer vrijheid en 

verantwoordelijkheid krijgen. Dit alles komt de ruimtelijke kwaliteit in de hele gemeente ten 

goede en is in overeenstemming met de dienstverleningsdoelstelling van Schagen en 

overeenkomstig de gedachte achter aankomende Omgevingswet. 

 

 Door de zorgvuldige totstandkoming van het beleidsstuk is dit voldoende gedragen om tot 

inspraak over te gaan. De volgende acties zijn ondernomen:  

1. Startgesprek met de portefeuillehouder. Hij heeft aangegeven dat het vooral van 

belang is om een leesbaar en inspirerend document te maken. De bijzondere kernen 

zoals Eenigenburg en Valkkoog en de centrumgebieden moeten hierbij goed 

beschermd worden maar voor andere gebieden moet worden beoordeeld in hoeverre 

regels echt nodig zijn. Zijn er bijvoorbeeld gebieden die welstandsvrij kunnen worden 

gemaakt? 

 

2. Met de ‘Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit’ wordt met de gedateerde term ‘welstand’ 

afgerekend. Het beleid is in een nieuw jasje gestoken en sluit aan bij de ‘Reisgids voor 

ruimtelijke ontwikkelingen’, het nieuwe afwijkingsbeleid, dat sinds 10 juli jl. in werking is. 

Waar nodig zijn regels verminderd en de regels geven meer ruimte. Belangrijke gebieden 

als de centra van de grotere kernen en cultuurhistorische plaatsen zijn meer beschermd. 

De gemeente is ingedeeld in 6 gebieden en er zijn 3 niveaus op basis waarvan plannen 

beoordeeld kunnen worden. Daarnaast nodigen wij met het nieuwe beleid inwoners, 

bedrijven en instellingen uit om in gesprek te komen over toekomstige welstandsvrije 

gebieden.  

 

3. Er is een thema-avond georganiseerd voor bouwkundigen en raadsleden. Het doel van 

deze avond was om in gesprek te gaan over het huidige welstandsbeleid en te 

achterhalen hoe het gewenste welstandsbeleid eruit zou moeten zien. Het algemene 

geluid dat op de thema-avond klonk was dat het niet wenselijk is om welstand helemaal 

los te laten. Ook is duidelijk geworden dat het beoordelen van plannen aan ruimtelijke 

kwaliteit over het algemeen niet als hinderend wordt ervaren en dat het gesprek wat de 

welstandscommissie met initiatiefnemers aan gaat leidt tot betere plannen.  

 

4. Naar aanleiding van de inloopavond is een klankbordgroep gevormd waarin zowel 

raadsleden hebben deelgenomen als bouwkundigen. De leden van de klankbordgroep 

gaven aan dat het beoordelen van plannen aan ruimtelijke kwaliteit objectief is. Deze 

beoordeling moet volgens hen plaats vinden aan de hand van criteria die ruimte laten 

voor interpretatie en die ook vooruitstrevende plannen mogelijk maken. De 



 

 

klankbordgroep is van mening dat het definitieve concept van de reisgids zoals dit nu 

voor ligt voldoende ruimte geeft en uitnodigt tot een gesprek.  

 

5. Bij het tot stand brengen van het beleidsstuk hebben wij de welstandscommissie betrokken 

en om advies gevraagd. Er heeft een gesprek plaats gevonden met de voorzitter van de 

Stichting Welstandszorg Noord-Holland. Op zijn advies is inspiratie gehaald uit het nieuwste 

beleid van andere gemeenten (zoals bijvoorbeeld Den Helder). De concept Reisgids voor 

ruimtelijke kwaliteit is als test gebruikt bij de welstandsvergadering van 23 september, 21 

oktober en 4 november  jl. Op basis van de geagendeerde plannen is de bruikbaarheid van 

de criteria getest en zijn de criteria waar nodig aangepast.  

 

Financiën 

In de begroting is geen afzonderlijk bedrag geraamd voor het welstandsbeleid: het product is geheel 

door medewerkers van de gemeente gerealiseerd. 

 

Het inhuren van de adviseurs Omgevingskwaliteit van MOOI Noord-Holland, de erfgoedleden en het 

burgerlid heeft uiteraard financiële gevolgen. Deze worden verrekend met de Leges.  Naar 

verwachting is inzet van MOOI Noord-Holland na vaststelling van de ‘Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit’ 

minder nodig omdat dit document de mogelijkheid biedt om ook ambtelijk plannen af te doen.  

 

Vervolgtraject 

Het vaststellen van de ‘Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit’ het nieuwe welstandsbeleid wordt op de 

gebruikelijke manier gepubliceerd. 

 

Risico’s 

Voorgesteld beleid bevat ruimere regels en de mogelijkheid om ambtelijk veelvoorkomende kleine 

bouwplannen af te doen. Dit kan tot gevolg hebben dat vooraf onduidelijkheid bestaat bij 

initiatiefnemers aan welke regels hun bouwplan moet voldoen en door wie de welstandsbeoordeling 

plaats vindt. Door het gesprek aan te gaan met de initiatiefnemers moet de andere werkwijze 

duidelijk worden. Omdat het doel van het nieuwe beleid is om sneller (ambtelijk afdoen) te 

beoordelen en betere plannen (door ruime regels en ruimte voor de dialoog) tot stand te brengen, 

hopen wij ongenoegen van initiatiefnemers zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

 Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit d.d. 15 december 2015; 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 december 2015, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie Ruimte d.d. 18 januari 2016; 

 

gelet op het bepaalde in onder andere de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht; 

 

besluit: 

I  de ‘Welstandsnota gemeente Schagen 2013’ zoals vastgesteld op 3 januari 2013, in te 

trekken; 

II de bij dit besluit behorende ‘Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit’ van december 2015 vast te 

stellen. 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 9 februari 2016. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


