
 

* De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van o.a. architecten/bouwbureaus (BNA-kring), belanghebbende partijen (OFS) en gebruikers (bewonerspanel).  

Onderwerp: Evaluatie en herziening welstandsbeleid (routekaart ED1  R1.9, R1.8, R1.3, R1.5, R1.4)  

Fase 1 

Initiatief en Kaderstelling 

 

Fase 2 

Inventarisatie,  

Analyse en Visievorming  

Fase 3 

Uitwerking  

Beleidsprogramma 

Fase 4 

Opstellen 

Uitvoeringsprogramma 

Fase 5 

Communicatie en 

Besluitvorming 

Fase 6 

Beheer en Evaluatie 

Doel is een kaderstellende 

beleidsopdracht vanuit de 

raad. Deze opdracht omvat 

de evaluatie, herziening en 

opzet van een actueel, 

efficiënt en effectief 

welstandsbeleid voor 

ruimtelijke kwaliteit. 

Opstellen plan van aanpak. 

Globale rapportage huidige 

situatie, toekomstige 

ontwikkelingen, 

beleidsplannen hogere 

overheden en wetgeving. 

A: Inventarisatie van mogelijke wensen 

en knelpunten van de actoren. De 

resultaten van de inventarisatie worden 

gebruikt om binnen een aantal 

scenario’s het ambitieniveau en 

perspectief te bepalen. De commissie 

wordt vooraf over geïnformeerd.  

 

B: Er wordt een optimale keuze 

voorgelegd vanuit de scenario’s met 

daarbij een termijnplanning. Hierin 

worden uitgangspunten, de vormgeving 

op hoofdlijnen en de adviseursrol, 

beschreven.   

Vanuit het gewenste scenario 

wordt het welstandsbeleid 

inhoudelijk uitgewerkt. 

Hiervoor wordt per 

programmaonderdeel 

(gebiedsdeel, thema, functie 

etc.) een beleidskoers  

opgesteld, resulterend in 

criteria, referenties, 

visualisaties en verbeelding.  

Organisatorische uitwerking.  

Daarbij wordt rekening 

gehouden met de 

wettelijke mogelijkheden. 

Een overzicht wordt 

gemaakt van maatregelen 

die nodig zijn om de in de 

vorige fase geformuleerde 

beleidsdoelen te realiseren. 

Dit resulteert in een 

procesbeschrijving, 

organisatieopzet en voorstel 

voor aanpassing van de 

bouwverordening.  

De klankbordgroep en het 

inwonerspanel worden 

geraadpleegd. Het college 

geeft de  conceptnota vrij 

voor inspraak en inzage. 

Vervolgens worden de 

reacties betrokken bij de 

totstandkoming van de  

eindnota. Via het college, 

door tussenkomst van de 

commissie ruimte, zal de 

gemeenteraad het 

welstandsbeleid vaststellen.  

 

Na de vaststelling zal de 

organisatie 

geformaliseerd en 

geïmplementeerd 

worden. Periodiek wordt 

het college en jaarlijks de 

raad (via de commissie 

ruimte) met een 

rapportage op de 

hoogte worden gesteld 

van de resultaten van het 

beleidsprogramma.  
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Gereed: Juni 2014 Gereed: Januari 2015 Gereed: April 2015 Gereed: Juni 2015 Gereed: najaar 2015 Gereed: Jaarlijks 

      

Eindproduct: 

- Informatie-rapport  

 PvA  

o Routekaart 

 Kader stellende opdracht 

 

Eindproduct: 

- Vragenlijst (Stellingen thema-avond)  

o Scenario’s  

o Ambitie-nota (Visie) 

 

 

Eindproduct: 

 Beleidsnotities 

 

 

 

Eindproduct: 

 Concept-

organisatieopzet 

o Concept-welstandsnota 

 

 

Eindproduct: 

 Reactienota 

o Raadsvoorstel 

 Vastgesteld beleid 

 

Eindproduct: 

 Evt. Overeenkomsten 

 Voorgangsrapportage 
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