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De burger zal dus minder met de welstands-

toets te maken krijgen dan vroeger. Alleen bij 

grotere bouwwerken speelt de welstandscom-

missie nog een rol. Dit zijn de typen opgaven 

waarbij ook door particulieren een architect 

ingeschakeld wordt, zoals de grotere verbou-

wing en het vrijstaande woonhuis. De opgaven 

van professionele opdrachtgevers zijn meestal 

nog omvangrijker zodat hierbij vrijwel altijd een 

welstandstoets moet plaatsvinden. 

Relatie met Ruimtelijke Atlas

Deze welstandnota vormt een uitwerking van 

de Ruimtelijke Atlas voor de Haarlemmermeer, 

die te raadplegen is op de website van de ge-

meente. In deze atlas wordt vooral met kaart-

beelden gewerkt die ontstaan en ontwikkeling 

van de Haarlemmermeer laten zien. Van de oor-

spronkelijke landschappelijke patronen en de 

latere verkeerstechnische breuken hierin tot de 

onstuimige groei van het bebouwd gebied. Zo 

krijgen we letterlijk een goed (kaart)beeld van 

de gemeente, op basis waarvan besloten kan 

worden waar welke vorm van welstandsbeleid 

van toepassing is.

Raamwerk van de polder

Centraal in de atlas staat het ruimtelijk kader, 

een plattegrond die de essentie van de polder 

als ruimtelijke compositie in beeld brengt. De 

Haarlemmermeer is het resultaat van ruim 150 

jaar ontwerpen en de vraag is, wat daarvan nu 

en voor de komende tijd van belang is. Dat is 

letterlijk op kaart gezet in het raamwerk. 

Deze kaart zou als nulmeting kunnen funge-

ren van het ruimtelijk beleid van de Haarlem-

mermeer. Het raamwerk is niet bedoeld om te 

bepalen hoe het nu verder moet met de polder.

Maar om te laten zien vanuit welke landschap-

pelijke en stedenbouwkundige kwaliteiten aan 

de toekomst gewerkt wordt. Er kunnen wel 

tal van kaarten van worden afgeleid, bijvoor-

beeld een structuurkaart als onderdeel van een 

structuurvisie, een cultuurhistorische kaart als 

onderdeel van het monumentenbeleid en een 

welstandskaart als vervanger van de vorige 

welstandsnota. 

Sturen in plaats van toetsen

De gemeente Haarlemmermeer voert al jaren 

een actief architectuurbeleid en heeft ook een 

eigen stadsarchitect. De ervaring leert dat 

vooraf sturen betere resultaten geeft dan ach-

teraf toetsen. Heldere beeldkwaliteitplannen en 

strakke supervisie zijn zichtbaar geworden in 

opvallende nieuwe woonwijken en bedrijventer-

reinen. Het welstandsbeleid is bedoeld om de 

gerealiseerde ruimtelijke kwaliteit voor langere 

tijd te behouden. Dat is iets anders dan bevrie-

zen, want bouwwerken zijn in de eerste plaats 

bedoeld om te gebruiken. Uiteraard staan ont-

werp en beheer niet los van elkaar: wat met 

soms grote inspanning gerealiseerd is, verdient 

niet alleen goed onderhoud maar soms ook 

bescherming via ruimtelijk beleid, waartoe ook 

het welstandsbeleid wordt gerekend. Met de 

nieuwe welstandsnota is het ruimtelijk beleid 

ook direct gekoppeld aan de landschappelijke 

en stedenbouwkundige structuur van de Haar-

lemmermeer.

Inleiding

Welstand opnieuw bezien

De raad van Haarlemmermeer heeft behoefte aan 

een nieuw welstandsbeleid. Uitgangspunt daarbij 

is dat welstandstoezicht alleen moet plaatsvin-

den waar dat door het college van burgemeester 

en wethouders belangrijk wordt gevonden. Er 

zijn plekken in de polder waar een esthetische 

beoordeling niet zo belangrijk is en de ruimtelijke 

dynamiek meer haar gang kan en mag gaan. 

Andere plekken verdienen juist weer sturing of 

bescherming, bijvoorbeeld rond monumenten of 

bijzondere ensembles. De keuze hiertussen vindt 

het college van burgemeester en wethouders 

een politieke aangelegenheid: de vraag of en zo 

ja waar welstandstoezicht moet plaatsvinden, 

moet in de raad aan de orde worden gesteld. Het 

beleid is daarbij gericht op deregulering: voor 

minder bouwaanvragen een welstandstoets ge-

baseerd op minder en duidelijker regels. 

Kortom, het gaat de raad Haarlemmermeer om:

 transparant beleid: duidelijkheid over wat wel  �

mag en wat niet

 heldere toetsing: vermijden van gevoel van wil- �

lekeur

 snelheid en efficiëntie: kortere doorlooptijd  �

bouwaanvraag.

Denkend vanuit de burger

Transparantie van het beleid is belangrijk voor 

de gemeente. Deze welstandsnota begint dan 

ook met die bouwwerken waarvoor geen wel-

standstoets meer nodig is: de vergunningvrije 

bouwwerken en de bouwwerken waarvoor zoge-

noemde loketcriteria gelden. Hieronder vallen de 

meeste particuliere initiatieven zoals bergingen, 

uitbouwen en dakkapellen. 

Evaluatie

Nieuw beleid moet altijd op haar uitkomsten 

worden getoetst. Geldt voor welstand dat 

minder ook beter is? Qua bemoeienis wel, qua 

resultaten weten we dat nog niet. Vele middel-

eeuwse steden zijn zonder welstandstoezicht 

tot stand gekomen en in de renaissance had 

men aan eenvoudige ‘keuren’ voldoende om 

prachtige stadsgezichten te bouwen. Daarte-

genover staat dat Nieuw Zuid in Amsterdam 

zonder de toenmalige, vasthoudende schoon-

heidscommissie nooit dat mooie, samenhan-

gende stadsdeel was geworden. 

Ook voor de Haarlemmermeer is het zoeken 

naar een nieuw evenwicht. Daarom is voor de 

welstandsnota een opzet gekozen die in de 

toekomst relatief eenvoudig kan worden aange-

past. Niet door weer een nieuwe nota te schrij-

ven maar door eenvoudig de welstandskaart 

waar nodig te wijzigen.
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Afweging van belangen

Het ruimtelijke toetsingsbeleid van de gemeen-

te Haarlemmermeer maakt een afweging tus-

sen het private en het algemeen belang: wan-

neer het algemeen belang niet wordt geschaad, 

wordt het private belang gehonoreerd. Dat 

vindt de rijksoverheid ook, bijvoorbeeld voor de 

vergunningvrije bouwwerken, kleine ruimtelijke 

ingrepen die zonder tussenkomst van de ge-

meentelijke overheid mogen worden opgericht. 

Voor de volgende categorie wat grotere bouw-

werken gelden de gemeentelijke loketcriteria. 

Hiervoor moet wel een vergunning worden aan-

gevraagd. Het college van burgemeester en wet-

houders beoordeelt de aanvraag, de welstands-

commissie wordt niet meer geraadpleegd. Het 

algemeen belang speelt op dit schaalniveau im-

mers nog geen bijzonder belangrijke rol.

Pas bij nog grotere bouwwerken geldt niet al-

leen de technische maar ook de esthetische 

beoordeling, de welstandstoets. In de Haarlem-

mermeer worden met het vaststellen van deze 

nota drie welstandsregimes onderscheiden: be-

perkt, regulier en bijzonder, met een oplopende 

reeks toetsingscriteria. De welstandscommissie 

beoordeelt de gevolgen van de ruimtelijke in-

greep voor de kwaliteit van de openbare ruimte, 

het algemene belang. Het nieuwe of aangepaste 

bouwwerk moet niet alleen aan de toegestane 

afmetingen conform het bestemmingsplan 

voldoen, maar ook aan ‘redelijke eisen van wel-

stand’, zoals dat vroeger omschreven werd.

Op de website van de gemeente Haarlem-

mermeer staat precies beschreven wanneer 

een bouwvergunning nodig is, hoe deze moet 

worden aangevraagd, wanneer een vergunning 

wordt verleend en welke kosten daarvoor moe-

ten worden gemaakt. 

Bij het aanvragen van een bouwvergunning zal 

altijd het vigerend bestemmingsplan leidend 

zijn, daarop volgend het ontheffingsbeleid en 

aanvullend de loketcriteria. Dus voor zover 

bestemmingsplan uitspraken doet over de 

plaatsing van object wordt het niet langer meer 

beoordeeld in het kader van redelijke eisen van 

welstand.

Overzicht welstandsbeleid

Hieronder zijn de verschillende vormen van 

ruimtelijke toetsing kort samengevat. Voor de 

vergunningvrije bouwwerken en bouwaanvra-

gen die onder het beperkte welstandsregime 

vallen, is geen preventieve welstandstoets 

meer vereist. Op beide onderwerpen wordt in 

afzonderlijke hoofdstukken van de welstand-

nota ingegaan. Ruimtelijke ingrepen die een 

nieuwe structuur met zich meebrengen vallen 

ook buiten de welstandstoetsing.

Vergunningvrije bouwwerken

 wettelijk besluit waarop de gemeente weinig  �

invloed uit kan oefenen

 geldt vooral aan de achterkanten van woningen. �

Loketcriteria

gelden voor alle welstandsregimes. �

Beperkt welstandsregime

aanvragen voor licht-bouwvergunningplichtige  �

        bouwwerken worden getoetst door of namens       

  het college van burgemeester en wethouders

 alleen van toepassing buiten de ruimtelijke  �

hoofdstructuur.

Regulier welstandsregime

 van alle bouwaanvragen wordt advies  �

gevraagd aan de welstandscommissie 

 van toepassing binnen de ruimtelijke hoofd- �

structuur.

Bijzonder welstandsregime

 van alle bouwaanvragen wordt advies  �

gevraagd aan  de welstandscommissie 

 van toepassing in (zeer) waardevolle gebieden  �

binnen de ruimtelijke hoofdstructuur. 

Beeldkwaliteitplannen en supervisie

 hebben vooral betrekking op nieuwe ruimte- �

lijke structuren, binnen en buiten het ruimte-

lijk raamwerk 

 ruimtelijke transformaties in de vorm van her- �

structureringsprojecten en uitbreidingen. 

Vergunningvrij, loketcriteria of welstandstoets
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Ruimtelijke kwaliteit en beleid   

De overheid heeft ruimtelijke kwaliteit ruim 20 

jaar geleden als beleidsconcept omarmd, zo 

staat in de publicatie Landschap NH, uitgege-

ven in 2007 door WZNH adviescommissie voor 

ruimtelijke kwaliteit te Alkmaar. In de 4e Nota 

Ruimtelijke Ordening uit 1988 wordt de beteke-

nis van ruimtelijke kwaliteit als volgt beschre-

ven: ‘Méér kwaliteit is van groot belang voor 

vele beleidsterreinen. Ook het ruimtelijk beleid 

zelf levert een eigen bijdrage aan de kwaliteit 

van ons stedelijk en landelijk gebied. Het ruim-

telijk beleid is erop gericht de gebruikswaarde 

van een gebied te vermeerderen, de belevings-

waarde te verhogen en de toekomstwaarde te 

vergroten. De concrete invulling van die ruim-

telijke kwaliteit zal daarbij van geval tot geval 

verschillen’. In de Nota Ruimte uit 2004 wordt 

deze stellingname weer herhaald.

Daarmee is wel gezegd wat de rijksoverheid 

met ruimtelijke kwaliteit beoogt maar niet wat 

het begrip nu precies inhoudt. Toch is dat vol-

gens genoemde publicatie geen echt probleem. 

De schrijvers verwijzen naar Vitruvius, die in 

de eerste eeuw voor Christus met een verge-

lijkbare driedeling van ruimtelijke kwaliteit is 

gekomen:

utilitas: bruikbaarheid, doelmatigheid �

venustas: schoonheid �

firmitas: stevigheid, duurzaamheid. �

Kwaliteitsbegrip in Nederland

De verdeling van Vitruvius komt goed overeen 

met de manier waarop, nog steeds volgens de 

publicatie van WZNH, ruimtelijke kwaliteit in 

Nederland operationeel wordt gemaakt:

 gebruikswaarde: functioneel, doelmatig  �

bereikbaar

 belevingswaarde: identiteit, diversiteit, her- �

kenbaarheid

 toekomstwaarde: uitbreidbaar, aanpasbaar,  �

flexibel.

Het begrip ruimtelijke kwaliteit heeft dus een 

lange geschiedenis en dankt haar bestaan mis-

schien wel aan haar subjectieve karakter. Door 

het concreet te maken zou het begrip haar la-

ding verliezen en wordt het onbruikbaar. Daar-

om kunnen we kennelijk goed leven met het 

ontbreken van een harde definitie. We herken-

nen ruimtelijke kwaliteit heus wel, vaak zonder 

het duidelijk onder woorden te kunnen bren-

gen. Daarom is het ook zo lastig om bij nieuwe 

plannen de gewenste ruimtelijke kwaliteit te 

benoemen, er is immers nog niets te ervaren.

Belevingswaarde als invalshoek

Bij het bereiken van ruimtelijke kwaliteit heeft 

het welstandstoezicht een belangrijke functie. 

Haar betekenis heeft vooral betrekking op het 

onderdeel belevingswaarde van ruimtelijke 

kwaliteit. Vergeleken met gebruiks- en toe-

komstwaarde is de term belevingswaarde weer 

de minst meetbare en daardoor meest subjec-

tieve. Daarmee heeft men het in het verleden 

soms moeilijk gehad, omdat welstandstoetsen 

als willekeurig en daarmee het welstandstoe-

zicht als willekeur werden gezien. 

Als reactie heeft men geprobeerd om de 

toetsing door welstand te concretiseren door 

aspecten te benoemen waarop beoordeeld 

wordt. Vaak heeft men de verleiding echter niet 

kunnen weerstaan om bij de criteria tevens de 

oplossingen aan te dragen. Op dergelijke sub-

jectieve invullingen zitten opdrachtgevers en 

ontwerpers terecht niet te wachten. Ze leiden 

ook lang niet altijd tot ruimtelijke kwaliteit.

Rolverdeling tussen ontwerper en welstand

Het is belangrijk dat architecten en plantoetsers 

in hun eigen rol blijven. Daarom moeten criteria 

niet formuleren hoe iets moet worden ontwor-

pen maar waarop bij de beoordeling gelet wordt. 

Zo kan een gesprek ontstaan tussen architecten 

en welstandsgedelegeerden over wat de essen-

tie is van een opgave op een bepaalde plek, wat 

de betekenis is voor de Haarlemmermeer. Door 

ruimte te bieden aan ontwerpers, wint het ad-

vies van welstand aan kracht. 

De door de raad gewenste transparantie be-

paalt alleen waarop wordt getoetst, niet wat 

een architect zou moeten ontwerpen. Dat vergt 

van de welstandscommissie of stadsbouw-

meester wel wat meer dan alleen het checken 

van de welstandsnota. Het debat met de ont-

werper wordt weer belangrijk en daarmee het 

vakmanschap en de overtuigingskracht van de 

welstandscommissie of stadsbouwmeester. Dit 

alles ten behoeve van belevingswaarde en meer 

in het algemeen: de ruimtelijke kwaliteit in de 

Haarlemmermeer. 

Waarom welstand

Binnen het overheidsstreven naar ruimtelijke 

kwaliteit houdt welstandstoezicht zich dus voor-

al bezig met belevingswaarde. Goede opdracht-

gevers en kritische gebruikers maken zich van 

nature eerder druk over beide andere aspecten, 

de gebruiks- en toekomstwaarde. De architect 

die het geheel met elkaar in verband moet bren-

gen kan zich door een goede welstandscommis-

sie dus zeer gesteund voelen.
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Bouwbesluit

De afgelopen jaren zijn steeds meer kleine 

gebouwde ingrepen vergunningvrij geworden 

zoals erfafscheidingen en dakkapellen aan de 

achterzijde. Vergunningvrij betekent ook wel-

standsvrij waardoor een deel van wijzigingen 

aan vooral huis niet meer vooraf getoetst hoe-

ven worden aan redelijke eisen van welstand, 

het bestemmingsplan of de Bouwverordening. 

Voor vergunningvrije bouwwerken blijven ech-

ter wel regels gelden. Zij moeten voldoen aan 

de eisen van het Bouwbesluit zoals veiligheid, 

gezondheid en energiezuinigheid. Voorts kan 

het college van burgemeester en wethouders 

bouwwerken laten afbreken die in ernstige 

mate in strijd zijn met ‘redelijke eisen van wel-

stand’, gebruik makend van de excessenrege-

ling.

Ten slotte geldt nog het ‘burenrecht’ uit het Bur-

gerlijk Wetboek. Daarin staan voorschriften voor 

bijvoorbeeld het aanbrengen van schuttingen, 

balkons en ramen, waardoor de buren bena-

deeld kunnen worden in de vorm van lichtinval 

of privacy. Soms moet voor dit soort ingrepen 

vooraf toestemming van de buren worden ver-

kregen.

Excessenregeling

De gemeente Haarlemmermeer hanteert bij 

het toepassen van haar excessenregeling het 

criterium dat er sprake moet zijn van ‘een bui-

tensporigheid 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 bouw- �

werk van zijn omgeving

Vergunningvrije bouwwerken

 het ontkennen of vernietigen van architecto- �

nische bijzonderheden bij aanpassing van een 

bouwwerk

 bouwwerken of gebouwen in bouwvallige  �

staat die in negatieve zin bij hun omgeving 

afsteken

 gedeeltelijk afgebrande bouwwerken of  �

gebouwen

armoedig materiaalgebruik �

toepassing van felle of contrasterende kleuren �

te opdringerige reclames, of �

 een te grove inbreuk op wat in de omgeving  �

gebruikelijk is.

Opties bij nieuwbouw

Bij nieuwe projecten worden mogelijkheden 

om de woning te vergroten vaak als opties 

mee ontworpen, soms worden er zelfs al tech-

nische voorzieningen voor aangebracht zoals 

een raveling in het dakvlak of fundering in de 

tuin. Wanneer deze opties deel uitmaken van 

de bouwaanvraag en er vergunning voor wordt 

verleend, mogen bewoners deze vergrotingen 

laten uitvoeren zonder een nieuwe bouwaan-

vraag in te dienen. Doordat architecten al re-

kening houden met latere toevoegingen in hun 

ontwerp kan de interne samenhang en externe 

kwaliteit behouden blijven. Omdat andere op-

lossingen meestal niet worden uitgesloten is 

veel afhankelijk van de waarde die de eigenaren 

aan de uitstraling van hun eigendom hechten. 

Soms blijkt toch ook hier de prijs de doorslag 

te geven en wordt van de aangeboden opties 

geen gebruik gemaakt.
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Relatie met woningwet

In de Woningwet is de bepaling opgenomen 

dat de raad een welstandsnota vaststelt . Hierin 

zijn in ieder geval criteria opgenomen die bur-

gemeester en wethouders toepassen bij hun 

beoordeling of het uiterlijk van bestaande bouw-

werken dan wel het uiterlijk én de plaatsing van 

een bouwwerk of standplaats van aanvragen om 

bouwvergunning, zowel op zichzelf als in ver-

band met de omgeving of de te verwachten ont-

wikkeling daarvan, in ernstige mate in strijd  zijn 

met ‘redelijke eisen van welstand’. Daarom is in 

de Woningwet voor gemeenten de verplichting 

opgenomen om een eigen welstandsbeleid te 

formuleren. Burgemeester en wethouders en de 

welstandscommissie mogen hun welstandsoor-

deel alleen nog maar baseren op de criteria die 

worden genoemd in de welstandsnota. De wel-

standsnota bevat beleidsregels met welstands-

criteria en welstandskaders, op grond waarvan 

adviezen worden gegeven. Voor de categorie 

‘licht bouwvergunningplichtige1’ bouwwerken 

is het verplicht en in sommige gevallen een be-

voegdheid om zogenaamde loketcriteria op te 

stellen.  

Loketcriteria

Loketcriteria zijn voorschriften voor een aantal 

(veel voorkomende) kleine bouwwerken die 

‘licht bouwvergunningplichtig’ zijn. Deze crite-

ria omschrijven heel concreet hoe bouwwerken 

er uit dienen te zien om niet strijdig te zijn met 

de ‘redelijke eisen van welstand’. Die beschrij-

ving mag niet voor meerdere uitleg vatbaar zijn 

en dient zich met name te richten op de plaat-

sing, maatvoering, kleur, detaillering en het 

materiaalgebruik van een bouwwerk.

Als aan deze criteria wordt voldaan, behoeft 

het bouwplan niet meer te worden voorgelegd 

aan de welstandscommissie. Hierdoor verloopt 

de vergunningaanvraag voor de ‘licht bouwver-

gunningplichtige’ bouwwerken veel sneller. 

Als van de loketcriteria wordt afgeweken, kan 

het bouwplan alsnog worden voorgelegd aan 

de welstandscommissie. Het idee erachter is 

dat een aspirant-bouwer vooraf zelf al kan zien 

of zijn bouwplan voldoet aan de welstandscri-

teria. Er mag worden aangenomen dat bouw-

plannen die aan de sneltoetscriteria voldoen 

snel kunnen worden afgehandeld door het 

college van burgemeester en wethouders. Bur-

gemeester en wethouders zullen niet om een 

welstandsadvies vragen.

Achter-, zij- en voorkant benadering

In de Wet Algemene Bepalingen Omgevings-

recht (WABO) die naar verwachting medio 2010  

in werking treedt en in het verlengde daarvan 

het ‘Besluit Omgevingsrecht’ wordt bij de lo-

ketcriteria onderscheid gemaakt in de achter-, 

zij- en voorkant van een bouwwerk:

 onder achterkant wordt verstaan: de achter- �

gevel, het achtererf en het dakvlak aan de 

achterzijde van een gebouw

 onder zijkant wordt verstaan: de zijgevel, het  �

zijerf en het dakvlak aan de zijkant van een 

gebouw voor zover die zijde al dan niet (zijde-

lings) gekeerd is naar de weg of het openbaar 

groen

 onder de voorkant wordt verstaan: de voorge- �

vel, het voorerf en het dakvlak aan de voorzij-

de van een gebouw.

Trendsetter

Een bouwvergunningplichtig bouwwerk vol-

doet aan redelijke eisen van welstand als dit 

gelijk is aan de reeds gerealiseerde, vergunde 

bouwwerken in een identiek woontype, bouw-

blok of straat (gelijkheidsbeginsel). Dit geldt 

tevens voor veel voorkomende reguliere aan-

vragen zoals een dakopbouw of het optrekken 

van de achtergevel. Dergelijke standaardopties 

leiden automatisch tot enige afstemming.

Wijze van meten

Tenzij anders bepaald, worden de waarden die 

in m of m² zijn uitgedrukt op de volgende wijze 

gemeten:

afstanden loodrecht �

 hoogten vanaf het aansluitend afgewerkt ter- �

rein en

 maten buitenwerks, waarbij uitstekende delen  �

van ondergeschikte aard tot maximaal 0,5 m 

buiten beschouwing blijven.

 

Lichte bouwvergunning

1.  Het onderscheid tussen lichte en reguliere 

bouwvergunning  zal met de inwerkingtreding 

van de Wet Algemene Bepalingen Omgevings-

recht (WABO) niet langer worden gehanteerd 

en valt onder de omgevingsvergunning. Dit wel-

standsbeleid zal tot de eerstvolgende evaluatie 

onverkort van toepassing blijven.



aan- en uitbouw achterkant benadering

bijgebouwen achter- en zijkantbenadering

aan- en uitbouw zijkant benadering

10 Gemeente Haarlemmermeer Welstandsnota
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In de Bijlage Begripsbepalingen worden verschil-

lende begrippen en vaktermen beschreven, die 

worden gehanteerd bij de loketcriteria uit dit 

hoofdstuk.

Aan- en uitbouwen

Als er geen standaardoptie is, voldoet een aan- 

of uitbouw aan de achter-, zij- en voorkant in 

ieder geval aan redelijke eisen van welstand als 

aan de volgende criteria wordt voldaan:

Aan- en uitbouwen achterkant benadering 

 plaatsing en situering en hoogte conform het  �

vigerend bestemmingsplan of het vigerend 

ontheffingsbeleid

maximale diepte 3,5 m  �

niet breder dan het hoofdgebouw �

 hoek hoofdgebouw niet breder dan het hoofd- �

gebouw + 3 m

 in kleurstelling conform hoofdgebouw, met  �

uitzondering van serreachtige uitbouwen

 detaillering conform hoofdgebouw, met uit- �

zondering van serreachtige uitbouwen.

Aan- en uitbouwen zijkant benadering

 plaatsing en situering en hoogte conform het  �

vigerend bestemmingsplan of het vigerend 

ontheffingsbeleid

maximale breedte 3,5 m  �

 in kleurstelling conform hoofdgebouw, met  �

uitzondering van serreachtige uitbouwen

 detaillering conform hoofdgebouw, met uit- �

zondering van serreachtige uitbouwen.

Aan- en uitbouwen voorkant benadering 

Wanneer in de directe omgeving bij dezelfde 

soort gebouwen al een aanbouw is gereali-

seerd, dan geldt de uitvoering daarvan in prin-

cipe als basis voor de welstandtoetsing. 

Indien het bovenstaande niet aan de orde is, 

gelden de volgende criteria:

 aan- en uitbouw moet voldoen aan het vige- �

rende ontheffingsbeleid in kleurstelling con-

form hoofdgebouw

detaillering conform hoofdgebouw. �

Bijgebouwen

Als er geen standaardoptie is, voldoet een bijge-

bouw aan de achter- en zijkant in ieder geval aan 

redelijke eisen van welstand als aan de volgende 

criteria wordt voldaan:

Bijgebouwen achter- en zijkant benadering

oppervlakte kleiner dan 30 m² �

 plaatsing en situering en hoogte conform het  �

vigerend bestemmingsplan of het vigerend 

ontheffingsbeleid

 in kleurstelling conform hoofdgebouw �

detaillering conform hoofdgebouw �

dakvorm plat of conform hoofdgebouw. �

Overkappingen

 Als er geen standaardoptie is, voldoet een over-

kapping aan de achter- en zijkant in ieder geval 

aan redelijke eisen van welstand als aan de vol-

gende criteria wordt voldaan:

Loketcriteria licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken

Overkappingen achterkant benadering

oppervlakte kleiner dan 20 m² �

 gelijk aan of lager dan bouwhoogte hoofdge- �

bouw met een maximale hoogte van 3,50 m 

gemeten vanaf aansluitend terrein, gelegen 

tenminste 3 m achter de voorgevelrooilijn

dakvorm plat. �

Overkappingen zijkant benadering

oppervlakte kleiner dan 20 m² �

maximale breedte 3 m �

 plaatsing en situering en hoogte conform het  �

vigerend bestemmingsplan of het vigerend 

ontheffingsbeleid

dakvorm plat �

hoogte boeiboord maximaal 0,25 m �

geen afdekmaterialen van kunststof. �
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Dakkapellen

Als er geen standaardoptie is, voldoet een dak-

kapel aan de achter-, zij- en voorkant in ieder 

geval aan redelijke eisen van welstand als aan 

de volgende criteria wordt voldaan:

Wijze van meten

de horizontale meetlijn vanaf het meest dicht-  �

 bij gelegen punt van de dakkapel naar de hoek  

 of kilgoot

Dakkapellen achterkant benadering

 afstand tot de buren minimaal 0,50 m, ten- �

zij een collectieve aanvraag aangaande twee-

onder-één-kap woningen

 bij hoekwoningen minimale afstand van 0.50  �

m tot aan de zijkant

plat afgedekt �

zijwanden ondoorzichtig �

afstand tot de nok minimaal 0,50 m �

 afstand vanaf de snijlijn verticale gevellijn met  �

het dak tot de onderkant van de dakkapel mini-

maal 0,50 m en maximaal 1 m 

 hoogte dakkapel gemeten vanaf de onderkant  �

dakkapel tot aan bovenkant boeideel mag niet 

meer bedragen dan 1,75 m

 in kleurstelling conform hoofdgebouw �

detaillering conform hoofdgebouw �

 indien er sprake is van een doorschietend dak- �

vlak, enkel op de eerste verdieping toegestaan.

Dakkapellen zijkant benadering

 breedte maximaal tweederde van de breedte  �

van het betreffende dakvlak

de afstand tot zijkant dakvlak en tot hoekkeper  �

   horizontaal gemeten minimaal 1 m

plat afgedekt �

zijwanden ondoorzichtig �

afstand tot de nok minimaal 0,50 m �

dakkapellen achterkant benadering
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 afstand vanaf de snijlijn verticale gevellijn met  �

het dak tot de onderkant van de dakkapel mini-

maal 0,50 m en maximaal 1 m

 hoogte dakkapel gemeten vanaf de onderkant  �

dakkapel tot aan bovenkant boeideel mag niet 

meer bedragen dan 1,75 m

 in kleurstelling conform hoofdgebouw �

detaillering conform hoofdgebouw. �

Dakkapellen voorkant benadering

 breedte maximaal tweederde van de breedte  �

van het betreffende dakvlak 

 bij hoekwoningen minimale afstand van 1 m  �

tot aan de zijkant

 afstand tot de buren minimaal 1 m, tenzij een  �

collectieve aanvraag aangaande twee-onder-

één-kap woningen

plat afgedekt �

zijwanden ondoorzichtig �

afstand tot de nok minimaal 0,50 m �

 afstand vanaf de snijlijn verticale gevellijn met  �

het dak tot de onderkant van de dakkapel mini-

maal 0,50 m en maximaal 1 m

 hoogte dakkapel gemeten vanaf de onderkant  �

dakkapel tot aan bovenkant boeideel mag niet 

meer bedragen dan 1,75 m

 in kleurstelling conform hoofdgebouw �

detaillering conform hoofdgebouw �

 indien er sprake is van een doorschietend dak- �

vlak, enkel op de eerste verdieping toegestaan.

Loketcriteria dakkapellen met hellende daken

Bij een aantal afwijkende kapvormen zijn speci-

fieke welstandscriteria van toepassing.

Op daken afgedekt met dakpannen, leien of lei-

pannen

Wanneer de architectuur van een pand dit toe-

laat kan een dakkapel worden afgedekt met 

een dakvlak hellend in dezelfde richting als het 

dakvlak van het gebouw, onder de volgende 

voorwaarden:

  � de dakhelling van het gebouw is tenminste 

50 graden

 de dakhelling van de dakkapel is tenminste  �

21 graden

 de ontmoeting van de dakvlakken is tenmin- �

ste 50 cm onder de nok

 voorwaarden met betrekking tot hoogte,  �

breedte en plaatsing: zie loketcriteria voor 

dakkapellen aan de voor- en achterkant.

Op daken afgedekt met riet

 Deze dakkapellen dienen met riet afgedekt te  �

zijn. Overige voorwaarden als bij daken met 

dakpannen, leien of leipannen.

Dakkapellen afgedekt met een zadeldak

Deze zijn toepasbaar indien de architectuur het 

verdraagt: 

 de kozijnen kunnen soms in het dakvlak wor- �

den geplaatst

dakhelling passend bij het gebouw �

 de nok van de dakkapel dient tenminste één  �

gording onder de nok van het gebouw aan te 

grijpen

 de breedte van de dakkapel niet meer dan  �

2,5 meter

Dakkapellen op mansardekappen

  � de bovenzijde van de dakkapel dient bij voor-

keur een voortzetting te zijn van het hoge 

dakvlak

 voorwaarden met betrekking tot hoogte,  �

breedte en plaatsing: zie loketcriteria voor 

dakkapellen aan de voor- en achterkant.

dakkapellen voorkant benadering

dakkapellen zijkant benadering
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Gevelwijzigingen

Als er geen standaardoptie is, voldoet een ge-

velwijziging aan de achter-, zij- en voorkant in 

ieder geval aan redelijke eisen van welstand als 

aan de volgende criteria wordt voldaan:

Gevelwijzigingen achter- en zijkant benadering 

(mits zijkant niet gericht naar openbaar toegan-

kelijk gebied)

 voldoet altijd aan redelijke eisen van welstand,  �

gezien de minimale zichtbaarheid vanuit de 

omgeving.

Gevelwijzigingen voor- en zijkant benadering (zij-

kant gericht naar openbaar toegankelijk gebied)

 oorspronkelijke maatvoering kozijn en ramen  �

behouden

 in kleurstelling conform hoofdgebouw �

detaillering conform hoofdgebouw. �

Erfafscheidingen

Als er geen standaardoptie is, voldoet een erf-

scheiding in ieder geval aan redelijke eisen van 

welstand als aan de volgende criteria wordt 

voldaan:

geen kunststof, beton of riet �

 indien hout wordt toegepast, worden planken  �

verspringend of om en om aangebracht.

 indien metselwerk, moet deze conform het  �

hoofdgebouw worden uitgevoerd.

Rolhekken, luiken en rolluiken

Als er geen standaardoptie is, voldoet een rol-

hek, luik of rolluik in ieder geval aan redelijke 

eisen van welstand als aan de volgende criteria 

wordt voldaan:

Rolhekken, luiken en rolluiken achter- en zijkant 

benadering (zijkant niet gericht naar openbaar 

toegankelijk gebied)

 v � oldoet altijd aan minimale eisen van welstand 

gezien de minimale zichtbaarheid vanuit de 

omgeving

Rolhekken, luiken en rolluiken voor- en zijkant 

benadering (zijkant gericht naar openbaar toe-

gankelijk gebied)

 winkels en bedrijven: voor ten minste 70% uit  �

glasheldere doorkijkopeningen bestaat

 woningen en woongebouwen: voldoet altijd  �

aan redelijke eisen van welstand, gezien de 

minimale impact op de omgeving.

Spriet-, staaf- en schotelantennes

 Als er geen standaardoptie is, voldoet een spriet-, 

staaf- en schotelantenne in ieder geval aan re-

delijke eisen van welstand als aan de volgende 

criteria wordt voldaan:

 schotelantennes zijn altijd toegestaan tot een  �

maximale doorsnede van 2,00 m. 

 spriet- en staafantennes zijn altijd toegestaan  �

tot een hoogte van 5,00 m, gemeten vanaf de 

voet van de antenne vanaf de grond

maximaal één aan voorgevel. �

Uitsluiten van welstandstoezicht

De volgende aanvragen om bouwvergunningen 

hoeven niet worden voorgelegd aan de wel-

standscommissie in verband met de minimale 

invloed op de ruimtelijke kwaliteit:

interne wijziging �

rookkanalen (ondergeschikt bouwdeel) �

onderheien van dakterrassen tot 50 m² �

kelders �

mestplaten �

luchtbehandelingkasten. �

Bouwaanvragen van Schiphol worden altijd 

gewaarmerkt door de eigen supervisor(en) van 

het bouwbureau van Schiphol. Indien de teke-

ningen zijn gewaarmerkt door een van de be-

noemde supervisoren, kunnen deze aanvragen 

zonder welstandstoezicht en ambtelijk worden 

afgedaan. Het gaat hierbij om kleinschalige 

vragen zoals een gevelwijziging, aanbrengen 

extra trappen etcetera, waarbij de invloed op de 

ruimtelijke kwaliteit minimaal is.

 



Vergunning

Reclame is een publieke aanprijzing van een 

bedrijf, een product of een dienst. Reclames op 

borden, lichtreclames en spandoeken of vlag-

gen vormen een belangrijk en beeldbepalend 

element van de openbare ruimte. In gebieden 

met commerciële functies zijn reclames op hun 

plaats en verhogen ze de visuele aantrekkings-

kracht van de omgeving, hoewel daar een kriti-

sche grens aan verbonden is. In andere gebie-

den zijn bepaalde reclame-uitingen ongewenst.

In veel gevallen is er voor het voeren van re-

clame een vergunning nodig. Dit kan zijn een 

bouwvergunning (als reclame een bouwwerk is) 

of een vergunning op grond van de APV (als re-

clame geen bouwwerk is maar wel een verlichte 

handelsreclame). In beide gevallen wordt de 

vergunning getoetst aan de loketcriteria. Wan-

neer de aanvraag hier niet aan voldoet, wordt 

de aanvraag beschouwd als maatwerk en wordt 

getoetst aan ‘redelijke eisen van welstand’.

De invloed die een reclame op de omgeving 

heeft, hangt niet alleen van de reclame-uiting af 

maar ook van de omgeving. Op sommige loca-

ties kan de invloed van reclame heel groot zijn. 

Daar zal een zware welstandstoets gelden, mo-

gelijk in combinatie met het opstellen van een 

beeldkwaliteitplan. Op plekken waar reclame 

echter weinig of nauwelijks invloed op de om-

geving heeft zoals op bedrijventerrein, kan een 

zeer beperkte welstandstoets plaatsvinden die 

enkel excessen tegengaat. De mate van toetsing 

is geregeld via de verschillende welstandsregi-

mes in deze welstandsnota.

Reclame-uitingen

Alle reclame-uitingen dienen beoordeeld en 

bezien te worden in relatie tot de richtlijnen, 

uitgangspunten en beoordelingsaspecten. Een 

permanente reclame-uiting voldoet in principe 

aan redelijke eisen van welstand als aan vol-

gende criteria wordt voldaan:

Welstandscriteria voor reclame-uitingen aan 

de gevel

Plaatsing en aantal:

 geen reclame aangebracht op bouwlagen met  �

een woonbestemming tenzij in de woning een 

praktijkruimte voor het uitoefenen van een vrij 

beroep zit

 geen reclame-uitingen die het uitzicht op de  �

openbare ruimte of het open landschap ernstig 

belemmeren 

maximaal één reclame-uiting per gevel �

 met dien verstande in verband met verkeer:  �

hoogte minimaal 2,20 m boven het trottoir en 

tenminste 4,20 m boven de rijweg.

Reclames loodrecht op de gevel:

 niet hoger aangebracht dan de scheiding van  �

de begane grond en de eerste verdieping

 niet groter dan 0,50 m² en geplaatst op de  �

voorzijde per travee (kleinste winkelbreedte), 

mits niet omschreven in een beeldkwaliteitplan 

of integraal ontwerp.

Gevelreclames evenwijdig aan de gevel:

 gecentreerd aangebracht op de borstwering  �

van de eerste verdieping, onder de onderzijde 

van de raamdorpels op de eerste verdieping

 uitgevoerd in geschilderde letters en tekens  �

of in open letters of in losse letters en tekens 

maar géén lichtbak

 niet breder zijn dan 50% van de gevelbreed- �

te, met dien verstande dat de breedte wordt 

begrensd tot de gevelopening

 niet hoger zijn dan 0,75 m, met dien verstande  �

dat de reclame-uiting omringd wordt door de 

achterliggende gevel

 niet groter dan A3-formaat bij een woning met  �

een praktijkruimte voor het uitoefenen van een 

vrij beroep.

Reclames op markiezen:

aangebracht op de volant. �

Algemene vormgeving:

 in voorgevel reclame-uiting als zelfstandig ele- �

ment vormgeven, waarbij de maatvoering en 

detailleringen zijn afgestemd op en harmonië-

ren met de oorspronkelijke gevel

 in voorgevel samenhang en ritmiek van de  �

straatwand niet verstoren

 reclame integreren in de architectuur en  �

beperken tot het hoogst noodzakelijke

geen mechanisch bewegende delen �

 geen lichtcouranten of lichtreclame met veran- �

derlijk of intermitterend licht

geen daglichtreflecterende reclame �

 indien er sprake is van meerdere reclame- �

uitingen op een gevel bij bestaande situaties 

dienen deze in een eenduidige vormgeving uit-

gevoerd te worden.

Reclamebeleid

Gemeente Haarlemmermeer Welstandsnota16
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Maatvoering:

 reclamezuilen niet hoger dan 2,50 m en niet  �

breder dan 0,75 m

 logistieke aanwijsborden ten behoeve van ver- �

zamelbedrijfsgebouwen niet hoger dan 4,00 m 

en niet breder dan 1,50 m

 Indien er op een bedrijventerrein reeds met  �

bouwvergunning opgerichte reclamezuilen 

met een grotere afmeting dan hiervoor ver-

meld aanwezig zijn, gelden deze zuilen als 

zogenaamde trendsetter en voldoet de recla-

me-uiting tot deze maatvoering aan redelijke 

eisen van welstand. Wanneer er sprake is van 

meerdere uitvoeringen mag een nieuwe zuil de 

afmetingen hebben van de grootste reeds ver-

gunde zuil.

Algemene vormgeving:

 reclame-uiting als zelfstandig element vormge- �

ven, waarbij de maatvoering en detailleringen 

zijn af gestemd op en harmoniëren met het 

hoofdgebouw

reclame beperken tot het hoogst noodzakelijke �

geen mechanisch bewegende delen �

 geen lichtcouranten of lichtreclame met veran- �

derlijk of intermitterend licht

geen daglichtreflecterende reclame. �

Overige aspecten:

 De reclame-uiting voldoet aan de eventuele  �

aanvullende criteria voor reclame-uitingen uit 

het reclamebeleid.

Aanvullende welstandscriteria voor reclame-

uitingen op bedrijventerreinen

 reclametoepassingen dienen ondergeschikt te  �

zijn ten opzichte van het hoofdgebouw en bij 

voorkeur meegenomen te worden in het ont-

werp hiervan

 gevelreclames evenwijdig aan de gevel bij  �

voorkeur uitgevoerd in open letters of in 

losse letters en tekens, bij voorkeur geen 

lichtbakken

 gevelreclames evenwijdig aan de gevel zijn  �

niet breder dan 50% van de gevelbreedte, 

met dien verstande dat de breedte wordt 

begrensd tot de gevelopening

 gevelreclames loodrecht op de gevel maxi- �

maal 1,0 x 1,0 x 0,25 m, met dien verstande 

dat het bedrijventerrein niet grenst aan een 

woongebied

 in de voorgevel reclame-uiting als zelfstandig  �

element vormgeven, waarbij de plaatsbepa-

ling is afgestemd op en in verhouding is met 

de oorspronkelijke gevel

 aan randen van bedrijventerreinen zijn geen  �

lichtbakken toegestaan.

 

Overige aspecten:

 gevelvlaggen zijn niet toegestaan naast andere  �

reclame-uitingen aan of op de gevel

 indien geen ander reclame aanwezig, heeft de  �

vlaggenstok behorende bij een gevelvlag een 

maximale lengte van 1,50 m 

 banieren niet langer dan 40% van de gevel- �

lengte en breedte niet meer dan 1,50 m

 zonneschermen of markiezen tot een maximale  �

uitval van 2,50 m

 de reclame-uiting voldoet aan de eventuele  �

aanvullende criteria voor reclame-uitingen uit 

het reclamebeleid.

Welstandscriteria voor reclame-uitingen los 

van de gevel

Plaatsing en aantal:

alleen toegestaan op bedrijventerreinen �

 bij de entree van het erf of op een parkeer- �

plaats

 geen reclame-uitingen die het uitzicht op de  �

openbare ruimte of het open landschap ernstig 

belemmeren

geen reclame-uitingen op verkeersrotondes �

maximaal één reclame-uiting per erf. �
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bijzonder regime

regulier regime

beperkt regime polderlijnen

beperkt regime bebouwd gebied

beperkt regime onbebouwd gebied

Haarlemmermeer Welstandsregimes
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Van beschrijving naar kaartbeeld

Het raamwerk van de polder en de steden-

bouwkundige typologieën van de belangrijkste 

nederzettingen bieden een kader voor de bepa-

ling van welstandsgebieden en welstandsregi-

mes. Op basis van de kaartenatlas en de hieruit 

afgeleide welstandskaart stelt het college van 

burgemeester en wethouders met de raad vast 

welke welstandsregimes worden onderschei-

den en voor welk gebied welk welstandsregime 

geldt.

Waar wel en waar geen welstandstoezicht

De keuze is gemaakt om vooral op welstand 

te toetsen in gebieden die deel uitmaken van 

het raamwerk, deze zijn immers karakteristiek 

voor de Haarlemmermeer. Samengevat zou het 

welstandsbeleid voor de polder als geheel dan 

betrekking hebben op:

  � het ruimtelijk raamwerk voor de 

Haarlemmermeer: de lange lijnen door de pol-

der, zoals de polderwegen en de Hoofdvaart

 de nederzettingen: de randen van de bebou- �

wingsvlakken van woonwijken, bedrijventer-

reinen en luchthaven, zoals de randen langs 

de polderwegen en andere wegen

 bijzondere bebouwing: de punten van of  �

plekken rond monumenten, kunstwerken of 

bijzondere architectuur, zoals de drie stoom-

gemalen en de bruggen van Calatrava.

  � Voor de vijf grootste kernen Hoofddorp, Nieuw 

Vennep, Vijfhuizen, Zwanenburg, Badhoevedorp 

en Rijsenburg geldt dat binnen de bebouwde 

kommen weer dezelfde verdeling in lijnen, vlak-

ken en punten wordt gehanteerd.

Welke welstandsregimes worden onder-

scheiden

Bij het welstandsbeleid wordt een onderscheid 

worden gemaakt tussen verschillende wel-

standsregimes. Hoeveel regimes gewenst zijn, 

kan zowel bestuurlijk als inhoudelijk worden 

beargumenteerd. In de gemeente Haarlemmer-

meer worden een beperkt, regulier en bijzonder 

welstandsregime onderscheiden. Daarbij wordt 

als volgt getoetst:

 beperkt welstandsregime: het gebouw of  �

object in relatie tot haar omgeving, de steden-

bouwkundige benadering

 regulier welstandsregime: het gebouw in haar  �

omgeving maar ook als zelfstandig object, de 

architectonische benadering

 bijzonder welstandsregime: het gebouw in  �

haar omgeving, als zelfstandig object en 

daarnaast ook nog bijzondere onderdelen en 

details van het gebouw, de esthetische bena-

dering.

Het verschil tussen de welstandsregimes is dus 

niet een kwestie van streng, strenger, strengst 

maar van een beoordeling op één, twee of 

maximaal drie schaalniveaus: omgeving, ge-

bouw en detail. Afhankelijk van de situatie 

wordt een welstandsregime gekozen dat over-

eenstemt met de aanwezige kwaliteiten. 

Bijzonder en regulier regime

In het volgende overzicht wordt aangegeven 

voor welke plekken een bijzonder of regulier 

welstandsregime is vastgesteld. De rest valt in 

principe onder een beperkt welstandsregime. 

Er wordt voor beide welstandsregimes een on-

derscheid gemaakt tussen de Haarlemmermeer 

als geheel en meer in detail de vijf grootste ker-

nen afzonderlijk.

Bijzonder regime

Haarlemmermeer �

drie voormalige stoomgemalen �

Fort bij Heemstede, Fort aan de Liede,   �

 Fort bij Vijfhuizen, Fort bij Hoofddorp, Fort  

 bij Aalsmeer, Batterij aan de Sloterweg

Geniedijk �

Schiphol (via eigen supervisor) �

drie bruggen van Calatrava �

Hoofddorp �

Beschermd dorpsgezicht Oude Kern   �

 Hoofddorp.

Geniedijk �

Vijfhuizen �

Fort bij Vijfhuizen �

Geniedijk �

Regulier regime

Haarlemmermeer �

Hoofdweg Westzijde/Oostzijde �

Kruisweg �

dwarswegen en lengtewegen �

provinciale en rijkswegen �

Hoofddorp �

Hoofdweg Westzijde/Oostzijde �

Kruisweg �

Beursplein e.o. �

Burg. Pabstlaan/Paxlaan �

Boslaan/Kagertocht (Wandelbos) �

Haarlemmermeerse aanpak

Nieuw Vennep �

Hoofdweg �

Venneperweg �

Operaweg/Nieuwerkerkertocht �

 Vivaldisingel/Ariannalaan (Parkstrook  �

Getsewoud)

Noordelijke Randweg �

Vijfhuizen �

Vijfhuizerweg �

Spieringweg/Kromme Spieringweg �

D’ijserinckweg �

Stevensweg �

Gibsonstraat �

Zwanenburg �

Dennenlaan �

Domineeslaan �

Troelstralaan/Proosdij �

Vierambachten/Amestelle �

Badhoevedorp �

Burg. Amersfoordtlaan/Pa Verkuyllaan �

Roerdompstraat/Rietwijckstraat �

Dellaertlaan/Gen. Sneijdersplantsoen �

Groenezoom. �
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Welstandsregimes

In deze welstandsnota worden drie soorten 

welstandsregimes onderscheiden: beperkt, re-

gulier en bijzonder. Ze vormen een oplopende 

reeks, waarbij de bouwaanvraag op steeds 

meer schaalniveaus wordt beoordeeld. Bij elk 

schaalniveau horen toetsingscriteria, waar in de 

praktijk overigens verschillend mee kan worden 

omgegaan:

 criteria die enige vrijheid bieden voor ontwer- �

pers en beoordelaars

 criteria die precies omschrijven wat op welke  �

plaats mogelijk is

 criteria die aangeven op welke ontwerpaspec- �

ten wordt beoordeeld.

In deze welstandsnota wordt uitgegaan van cri-

teria die aangeven waarop een ontwerp wordt 

beoordeeld, zonder dat wordt aangegeven hoe 

het er precies uit moet zien. Aan de ene kant 

wil de raad ruimte bieden aan de architect om 

een eigen interpretatie van de opgave te ont-

wikkelen. Aan de andere kant moet ook een 

welstandscommissie worden aangesproken 

op haar deskundigheid en niet alleen als con-

troleur van de welstandsnota fungeren. Een 

welstandscommissie kan pas floreren wanneer 

zij het particuliere belang van het ingediende 

ontwerp kan koppelen aan haar bijdrage aan 

het algemene belang van de openbare ruimte, 

of dat nu stad of landschap is. Voor zowel ont-

werper als beoordelaar vormt vakmanschap de 

gemeenschappelijke factor, noodzakelijk voor 

de uitwisseling van ideeën over en weer.

Bij de beschreven welstandsregimes wordt in 

principe aangesloten bij al aanwezige kwalitei-

ten, andere zijn immers niet voorhanden. Dat 

betekent niet dat nieuwe ontwerpen uit prin-

cipe moeten terugvallen op het idioom van de 

bestaande bebouwing, integendeel. Een nieuw 

gebouw mag en zal zich onderscheiden van 

aanwezige bebouwing, al was het maar omdat 

de gevel nog niet vervuild is. De vraag of een 

ontwerp is gebaseerd op overeenkomsten of 

juist verschillen met aanwezige architectuur is 

een zaak van architect en opdrachtgever, tenzij 

daar in het architectuurbeleid van de gemeente 

Haarlemmermeer of in een beeldkwaliteitplan 

dwingende uitspraken over worden gedaan. 

Welstandscommissies mogen in ieder geval 

niet fungeren als vertegenwoordiger van een 

bepaalde architectuurstroming.

Een aanvraag die valt onder het regulier of 

bijzonder welstandsregime zal sowieso voor 

advies aan de welstandscommissie worden 

voorgelegd. Met dien verstande dat bij een aan-

vraag die valt onder het regulier welstandsregi-

me zal worden volstaan met een enkelvoudige 

toets door een lid van de welstandscommis-

sie en pas bij een aanvraag die valt onder het 

bijzonder welstandsregime de voltallige wel-

standscommissie een advies aan het college 

van burgemeester en wethouders zal geven.

Beperkt welstandsregime

Bij een beperkt welstandsregime wordt het 

gebouw of object alleen in relatie tot haar om-

geving getoetst, de stedenbouwkundige bena-

dering. Op dit niveau doet het bestemmings-

plan in de regel uitspraken over oppervlakte en 

Toetsingscriteria

hoogte van de bebouwing, zonder in te gaan op 

de ruimtelijke vormgeving. Zo wordt de keuze 

tussen kappen of platte daken meestal vrijge-

houden en is de rooilijn vaak een bebouwings-

lijn waar niet overheen mag worden gebouwd 

maar wel erachter. Dat betekent dat de precieze 

plaatsing van een gebouw op het erf en de 

eventuele nokrichting nog niet vastliggen. 

Een beperkt welstandsregime beperkt zich tot 

de volgende aspecten:

 het aansluiten bij de ruimtelijke structuur van  �

de omgeving: open, half open of gesloten 

verkaveling

 het reageren op de bebouwing aan laan,  �

straat of plein of in bouwblok: vrijstaand, 

twee aaneen gebouwd, in rijen, grondgebon-

den of gestapeld 

 het handhaven of versterken van de specifie- �

ke kenmerken van het gebied: stedelijk, sub-

urbaan, dorpsachtig of landelijk

 de vormgeving van de overgang tussen  �

openbaar en privé gebied: haag, hek of 

muur.

Regulier welstandsregime

Bij een regulier welstandsregime wordt het ge-

bouw niet alleen in haar omgeving maar ook als 

zelfstandig object getoetst, de architectonische 

benadering. Op dit niveau doet ook een beeld-

kwaliteitplan uitspraken over de uitstraling en 

verschijningsvorm van de bebouwing, zonder de 

architectuur geheel vast te leggen.

Een regulier welstandsregime neemt ook de 

volgende aspecten mee:

 de geleding van het bouwvolume: verschil- �

lende bouwhoogten, accenten zoals torens of 

grote openingen

 de vormgeving van de gevel: verticale, hori- �

zontale, neutrale of onregelmatige geleding 

 de keuze van de dakvorm: plat, hellend vlak  �

of kap, zoals lessenaars-, zadel-, schilddak of 

mansardekap  

 het gebruik van compositorische middelen:  �

erkers, luifels, balkons, loggia’s

 het gebruik van decoratieve middelen: (uitkra- �

gende) daklijsten, raamlijsten, gevelbanden.

Bijzonder welstandsregime

Bij een bijzonder welstandsregime wordt het 

gebouw niet alleen als zelfstandig object maar 

ook in haar details getoetst, de esthetische 

benadering. Op dit niveau doet soms ook een 

beeldkwaliteitplan uitspraken en kan ook de 

stadsarchitect werkzaam zijn. Een bijzonder 

welstandsregime sluit af met de volgende as-

pecten:

 de keuze tussen continuerend of contraste- �

rend materiaalgebruik: baksteen, beton, hout, 

metaal of kunststof in delen of platen

 de toepassing van kleuren: natuurlijke materi- �

aalkleuren of kleur als toegevoegd compositie-

middel

 de raamindeling: niet onderverdeelde vlakken,  �

opbouw door stijlen en regels, verdeling in 

richels en roeden

 de detaillering: dakrand en dakgoot, hemelwa- �

terafvoeren en opvangbakken, ramen en kozij-

nen, hekwerken en bijzondere elementen

 de toepassing van ornamenten: sluitstenen,  �

hoekstenen, tegeltableaus, kunstwerken aan 

de gevel.
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Welstandskaart

Kaartbeeld

Een welstandskaart is een toegankelijk mid-

del om het welstandsbeleid vorm te geven: 

een overzicht waar welk welstandsbeleid 

van toepassing is. De keuze hiervoor wordt 

gemotiveerd vanuit de kwaliteiten die in de 

Ruimtelijke Atlas zijn genoemd. Tijdrovende 

gebiedsbeschrijvingen zijn niet meer nodig, 

het welstandsbeleid krijgt een algemene on-

derbouwing op structuurniveau, het raamwerk 

van de polder, dat ook voor andere doeleinden 

geschikt is. 

Welstand wordt op deze manier een kwestie 

van keuzes op hoofdlijnen als onderdeel van het 

ruimtelijk beleid. Met dit beleid geeft de raad 

aan op welke plekken in de Haarlemmermeer 

de ruimtelijke kwaliteit een algemeen belang 

vertegenwoordigt. Op andere plekken wordt 

daarentegen meer ruimte gegeven aan het par-

ticuliere belang van bewoner en eigenaar. Bij 

de afweging tussen openbaar en privé wil het 

bestuur meer ruimte geven aan initiatieven van 

de inwoners van de gemeente. 

Welstand en bestemmingsplan!

De welstandsnota baseert zich op het ruimtelijk 

raamwerk van de Haarlemmermeer: het stelsel 

van punten (belangrijke gebouwen en objec-

ten), lijnen (belangrijke land- en waterwegen) 

en vlakken (belangrijke ensembles en gebie-

den). Punten, lijnen en vlakken komen voor bin-

nen de bebouwde kommen maar ook daarbui-

ten, in het landelijk gebied. Er wordt dus geen 

onderscheid gemaakt in bebouwde en onbe-

bouwde gebieden. Het welstandstoezicht gaat 

daarbij om de beoordeling van de esthetische 

kwaliteit van het uiterlijk van bouwwerken. 

De welstandskaart blijft in principe beperkt tot 

de bestaande situatie. Grote afwijkingen van de 

stedenbouwkundige structuur kunnen niet door 

het welstandsbeleid worden gelegitimeerd, ook 

al zou de ruimtelijke kwaliteit hierdoor verbete-

ren. Hiervoor is een structuurvisie, ontwikke-

lingsplan of bestemmingsplan met haar juridi-

sche bescherming vereist, vaak gecombineerd 

met een beeldkwaliteitplan. 

Met het bestemmingsplan beschikken gemeen-

ten over een instrument voor het bewaken van 

en sturen op de ruimtelijke kwaliteit van de 

gebouwde omgeving. In het bestemmingsplan 

worden voor dit doel voorschriften opgeno-

men. Deze kunnen betrekking hebben op de 

plaatsing, het bouwvolume en de uiterlijke 

vormgeving van bouwwerken en op de maat-

voering ervan via het regelen van bouwhoogte, 

goothoogte en dakhelling. Een goed ruimtelijk 

beleid en hierop afgestemde bestemmingsplan-

nen vormen dan ook de beste basis voor het 

welstandsbeleid.

Welstand of beeldkwaliteitplan?

Er zijn altijd situaties denkbaar waarbij de 

vraag kan worden gesteld of de welstandsnota 

voldoende basis biedt voor toetsing of dat er 

toch minimaal een beeldkwaliteitplan gewenst 

is. Wanneer het bestemmingsplan de veran-

deringen mogelijk maakt, is in principe de 

welstandsnota van toepassing, ook al is in het 

verleden geen beeldkwaliteitplan opgesteld. 

Wanneer wordt vooruitgelopen op een nieuw 

bestemmingsplan moet bij grotere opgaven 

wel een beeldkwaliteitplan worden gemaakt. 

De vraag is dus: wat is groot? Voor deze wel-

standsnota is dat allereerst: een duidelijke af-

wijking van de context, zoals een wijziging van 

ruimtelijke structuur van een locatie. Kortom, 

zodra het stratenpatroon verandert moet de 

welstandsnota voor de betreffende locatie bui-

ten werking worden gezet.

Voor ontwikkelingen waarbij de ruimtelijke 

en/of functionele structuur verandert, biedt de 

welstandsnota dus geen soulaas omdat het 

raamwerk hier niet meer aanwezig is. Voor 

deze ruimtelijke ingrepen wordt in de regel een 

stedenbouwkundig plan gemaakt, waarin de 

nieuwe structuur wordt vastgelegd. Daarnaast 

is een beeldkwaliteitplan nodig, liefst in combi-

natie met supervisie. In zo’n beeldkwaliteitplan 

wordt vooruitgelopen op de nieuwe structuur 

en aangegeven hoe de bebouwing een plaats 

moet krijgen in het nieuwe, stedenbouwkundig 

plan. Het gaat dan om vooraf sturen op ruimte-

lijke kwaliteit. In het beeldkwaliteitplan wordt 

onder andere aandacht besteed aan hoe de 

plankwaliteit verwerkt moet worden in bestem-

mingsplan. Een beeldkwaliteitplan zal door de 

raad moeten worden vastgesteld en bevat een 

paragraaf voor zowel de welstandsnota als het 

bestemmingsplan. 
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Draagwijdte welstandstoezicht

Objectief of subjectief? 

Welstandseisen klinken subjectief en zijn dat 

ten dele ook. In de vorige welstandsnota is ge-

probeerd om dit subjectieve oordeel te objecti-

veren maar dat leidde tot veel omschrijvingen 

en lang niet altijd tot objectiviteit. De ‘waarom’ 

vraag kan altijd weer gesteld worden en in deze 

welstandsnota accepteren we dat: over smaak 

valt kennelijk te twisten. Wel wordt precies 

aangegeven waarop binnen een bepaald wel-

standsregime beoordeeld wordt. Een deskun-

dige welstandscommissie en een vakbekwame 

architect moeten er vervolgens samen op 

uniforme wijze zien uit te komen. Daarbij gaat 

het niet om mooi of lelijk, maar om zaken zoals 

compositie, schaal, maat, ritme, verhoudingen, 

materialen, kleuren, kortom: over ontwerpen.

Welstand en acceptatie

Met de drie welstandsregimes geeft de raad 

aan, waar zij met Haarlemmermeer naar toe wil, 

wat zij de moeite van het behouden of bescher-

men waard vindt en op welke plekken haar bur-

gers meer vrijheid van handelen wordt toege-

staan. Deze keuze vormt de politieke component 

van het welstandsbeleid. 

De maatschappelijke kant van het welstandsbe-

leid is de zekerheid die burgers eraan kunnen 

ontlenen. Ondanks de algemene ergernis bij 

burgers over de welstandstoets realiseert men 

zich terdege dat men er ook persoonlijk belang 

bij kan hebben. Terwijl men zich stoort aan het 

commentaar op een eigen initiatief is men maar 

wat blij, dat de buren niet zomaar alles mogen 

bouwen. 

Het uitzicht op de omgeving en de waarde van 

het eigen onroerend goed worden immers zeer 

belangrijk gevonden. Veel burenruzies gaan im-

mers over schuttingen en aan- en uitbouwen.

Architectuurbeleid

Wat kan men van welstand verwachten? Het 

welstandstoezicht maakt van slechte ontwer-

pen geen goede. Wel kan de welstandscom-

missie de grootste missers terugwijzen tot ze 

min of meer acceptabel zijn geworden. Wel-

standsgedelegeerden kunnen architecten soms 

met raad en daad terzijde staan en ze de hel-

pende hand bieden. De keuze voor een goede 

architect is natuurlijk een betere oplossing voor 

een mooi resultaat. Een hierop gericht architec-

tuurbeleid is dan ook zeer belangrijk. Welstand 

is in ieder geval geen garantie voor hoge kwa-

liteit, het bepaalt slechts de ondergrens voor 

wat nog net voldoende wordt geacht. Soms is 

welstandstoezicht zelfs fnuikend voor kwaliteit, 

omdat bijvoorbeeld via conservering op safe 

wordt gespeeld of normatief wordt geopereerd 

zonder oog voor nieuwe ontwikkelingen. 

Waardering en goedkeuring

Welstandstoezicht en een goedkeuring op ba-

sis van ‘redelijke eisen van welstand’ zijn dus 

niet synoniem met een goed resultaat. Veel 

nu matig beoordeelde plannen uit het verle-

den hebben immers ooit wel een goedkeuring 

van een welstandscommissie gekregen. Dat is 

geen verwijt aan het welstandstoezicht, maar 

een gevolg van zowel de beperkte invloed van 

de welstandstoets als van veranderingen in 

waardering voor stromingen in architectuur 

en stedenbouw. Met hoeveel dedain wordt er 

tegenwoordig niet gesproken over de ‘bloem-

koolwijken’ uit de jaren 70, die weer een kriti-

sche reactie waren op de massawoningbouw 

uit het decennium daarvoor? Dat relativeert in 

ieder geval het absolute belang van een esthe-

tische beoordeling op de langere termijn. Ook 

omgekeerd kan na een periode van kritiek weer 

een moment van waardering aanbreken. Als 

we architectuurhistorici mogen geloven heeft 

het zo’n 50 jaar nodig om ruimtelijke kwaliteit 

te herkennen. De goede plannen uit de jaren 70 

gaan we dus weer tegemoet zien en daarna ook 

die uit de 80. En inmiddels weten we wat de 

kwaliteiten van de jaren 60 zijn.
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Supervisie

Grotere herstructureringsplannen en nieuw-

bouwprojecten moeten plaatsvinden binnen het 

kader van een stedenbouwkundig plan en beeld-

kwaliteitplan. Wanneer door de raad tot zulke 

ingrepen in stad of landschap wordt besloten, 

moet voor een dergelijk gebied een supervisor 

worden aangesteld die de kwaliteit bewaakt. In 

plaats van één persoon kan ook een kwaliteits-

team worden ingesteld onder leiding van bij-

voorbeeld de stadsarchitect, al of niet met een 

vertegenwoordiger van de welstandscommissie. 

Een dergelijke welstandsgedelegeerde kan ver-

volgens het ontwerp in de welstandscommissie 

toelichten, onder verwijzing naar het beeldkwa-

liteitplan, waarna de welstandscommissie haar 

formele advies kan uitbrengen.   

In ieder geval moet bij grote transformaties 

het reguliere welstandsbeleid tijdelijk buiten 

werking gesteld, omdat een duidelijk kader 

in de vorm van een welstandsnota hiervoor 

ontbreekt. Zodra de plannen gerealiseerd zijn, 

kunnen deze desgewenst op de welstandskaart 

worden ingetekend en kan door het college 

van burgemeester en wethouders vervolgens 

het welstandsregime worden bepaald. Vanaf 

dat moment heeft het beeldkwaliteitplan haar 

betekenis verloren, behalve wanneer hierin ook 

voorstellen voor het beheer worden gedaan. 

Beeldregie

De belevingswaarde waar welstand zich mee 

bezighoudt komt vooral tot uitdrukking in het 

ruimtelijk beeld, datgene wat van de bebou-

wing en de tussengelegen ruimte waarneem-

baar is. 

Supervisie en beeldkwaliteit

Wanneer de architect de producent is van 

het ruimtelijk beeld, ziet de welstand zichzelf 

graag als de regisseur ervan. Daarin vertoont 

haar taak grote overeenkomsten met die van 

de stadsarchitect die evenmin zelf ontwerpt en 

van stedenbouwkundige supervisoren bij gro-

tere transformaties. Beeldregie is dan ook een 

goede term om de activiteiten te benoemen. Bij 

supervisie kan bijvoorbeeld een onderscheid 

worden gemaakt in drie opeenvolgende niveaus 

van regie: 

 hoge beeldregie: langs belangrijke ontslui- �

tingen en parkzones, in het oog springende 

hoeken, aan representatieve pleinen en op 

kantorenlocaties

 middelhoge beeldregie: langs secundaire ont- �

sluitingen, de hoeken van gesloten bouwblok-

ken, aan buurtpleinen en plantsoenen en op 

bedrijventerreinen

 lage beeldregie: langs tertiaire ontsluitingen,  �

binnen woongebieden en in industriegebieden.

Getrapte beeldregie biedt de mogelijkheid om 

accenten te leggen waar deze nodig zijn en 

ruimte te bieden waar dat mogelijk is. Het is 

dus ook een middel om het ruimtelijk beleid 

vorm te geven: de vraag waar overheidsbe-

moeienis wel en waar juist minder of misschien 

wel helemaal niet gewenst is. Datzelfde zou 

kunnen gelden voor het welstandstoezicht en 

past ook in het Haarlemmermeerse streven om 

welstand te beperken tot waar het beslist nodig 

is. Beter geformuleerd: waar je welstand als 

onderdeel van het ruimtelijk beleid goed kunt 

gebruiken. 

Van ontwerp naar beheer

De grote ontwikkelingsprojecten kunnen het bij 

een gedegen supervisie goed zonder welstand-

toezicht stellen. In het ontwerptraject bestaat 

ook de mogelijkheid om opties te ontwikkelen 

voor bijvoorbeeld uit- en aanbouwen, serres, 

dakkapellen, dakopbouwen, carports, bergin-

gen, tuinafscheidingen en garages. Deze kunnen 

op voorhand een welstandsgoedkeuring krijgen 

zodat hiervoor geen beleid nodig is. Na enkele 

jaren maakt de ontwikkelingsfase plaats voor de 

beheerfase. Dan kan welstandstoezicht een be-

langrijke rol spelen bij de handhaving en het be-

houd van eerder bereikte ruimtelijke kwaliteiten. 
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Topografische kaart, 1868



29

Monumenten

Ter Veenlaan

Kruisweg

Kruisweg

Raadhuislaan

Kruisweg

ManegelaanStat
ion

sw
eg

Hoo
fdw

eg

Parklaan

Raadhuislaan

Kruislaan Hoo
fdw

eg Mar
ktp

lei
n

Kruisweg

Hoo
fdw

eg

Fo
rtw

eg Hoo
fdw

egK
ru

is
la

an

R
am

aerstraat

Dok
ter

Nan
nin

ga
str

aa
t

Raadhuislaan

W
ilsonst raat

W
i lsonstraat

Hoo
fdw

eg

Hoo
fdw

eg
Graa

n Voo
r V

isc
h

Piet
er

Verh
oo

gs
tra

at

Hoo
fdw

eg

G
an

dh
is

tra
at

AchterwegHoo
fdw

eg

W
all

en
be

rgs
tra

at

Paxlaan

Burg. van Stamplein

Concourslaan
Tuinweg

Concourslaan

Mark
tla

an

Tuinweg

Sjef
va

n Kalm
tho

uts
tra

at

Cor van de Meerstraat

Cor van de Meerstraat

N
ie

uw
ew

eg

Klaa
s va

n Ree
uw

ijk
str

aa
t

Gera
rd

va
n Duin

str
aa

t

Piratenweg

Binnenweg

Legenda

Bebouwing

Kadastrale grenzen

Wegen

Welstandsvrije gebieden: gebieden waar geen redelijke eisen van welstand gelden als bedoeld in artikel 12 Woningwet

Beschermd dorpsgezicht

Meters

0 50 100 150 200 250

N

bijzonder regime punten en polderlijnen

regulier regime polderlijnen

wegen

beschermd dorpsgezicht

Ter Veenlaan

Kruisweg

Kruisweg

Raadhuislaan

Kruisweg

ManegelaanStat
ion

sw
eg

Hoo
fdw

eg

Parklaan

Raadhuislaan

Kruislaan Hoo
fdw

eg Mar
ktp

lei
n

Kruisweg

Hoo
fdw

eg

Fo
rtw

eg Hoo
fdw

egK
ru

is
la

an
R

am
aerstraat

Dok
ter

Nan
nin

ga
str

aa
t

Raadhuislaan

W
ilsonst raat

W
i lsonstraat

Hoo
fdw

eg

Hoo
fdw

eg
Graa

n Voo
r V

isc
h

Piet
er

Verh
oo

gs
tra

at

Hoo
fdw

eg

G
an

dh
is

tra
at

AchterwegHoo
fdw

eg

W
all

en
be

rgs
tra

at

Paxlaan

Burg. van Stamplein

Concourslaan
Tuinweg

Concourslaan

Mark
tla

an

Tuinweg

Sjef
va

n Kalm
tho

uts
tra

at

Cor van de Meerstraat

Cor van de Meerstraat

N
ie

uw
ew

eg

Klaa
s va

n Ree
uw

ijk
str

aa
t

Gera
rd

va
n Duin

str
aa

t

Piratenweg

Binnenweg

Legenda

Bebouwing

Kadastrale grenzen

Wegen

Welstandsvrije gebieden: gebieden waar geen redelijke eisen van welstand gelden als bedoeld in artikel 12 Woningwet

Beschermd dorpsgezicht

Meters

0 50 100 150 200 250

N

Welstand en monumenten

Monumenten genieten dankzij hun status al de 

nodige bescherming. Voor de omgeving van 

een monument geldt deze echter niet. Daarom 

is het verstandig om rond zowel de rijksmo-

numenten als de gemeentelijke monumenten 

een gebied aan te wijzen, waarbinnen het bij-

zondere welstandsregime geldt. De gemeente 

Haarlemmermeer hanteert hiervoor een zone 

met een breedte van 50 meter rond het monu-

ment, ensemble of de ruimtelijke begrenzing 

van het kavel waarop het monument of het 

ensemble zich bevindt. Wanneer enkele monu-

menten bij elkaar in de buurt liggen, ontstaat 

via de 50 meter zone de mogelijkheid van een 

aaneengesloten gebied met hoge cultuurhis-

torische waarde. Voor dergelijke ensembles 

kan overwogen worden om het gehele gebied 

als cultuurhistorisch waardevol gebied aan te 

wijzen, zoals is gebeurt met het centrum van 

Hoofddorp.  

Beschermd dorpsgezicht Oude Kern 

Hoofddorp

Voor het oorspronkelijke centrum van Hoofd-

dorp is in mei 2007 een ‘Beeldvisie Oude Kern 

Hoofddorp’ opgesteld. Het betreft een ‘Strategie 

voor de versterking van de beeldkwaliteit van 

het oude Hoofddorp vanuit een visie op samen-

hang in cultuurhistorische en ruimtelijke kwa-

liteit’ en is vervaardigd door Architectenwerk 

Twan Jütte in opdracht van de gemeente Haar-

lemmermeer. Voor dit gebied is een ‘Ontwerp 

aanwijzingsbesluit beschermd dorpsgezicht 

Oude Kern Hoofddorp’ opgesteld. Op 16 decem-

ber 2008 heeft het vollege van burgemeester en 

wethouders besloten om dit gebied aan te wij-

zen tot ‘Beschermd dorpsgezicht Oude Kern 

Hoofddorp’.

Monumentenlijst

De gemeente Haarlemmermeer heeft op het 

ogenblik in totaal 63 monumenten. Daarvan 

staan 16 objecten op de rijksmonumentenlijst, 

46 monumenten hebben een gemeentelijke sta-

tus en één object is een provinciaal monument 

(P), de Stelling van Amsterdam. Voor het meest 

actuele overzicht van de Haarlemmermeerse 

monumenten wordt verwezen naar de website 

van de gemeente Haarlemmermeer,

http://www.haarlemmermeer.nl/Kunst en cul-

tuur/ Monumenten/Monumentenlijst 
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Bijlage Begripsbepalingen

Aanbouw: 

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is ge-

bouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in 

directe verbinding staat, welk gebouw onder-

scheiden kan worden van het hoofdgebouw en 

dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is 

aan het hoofdgebouw.

Achtertuingebied: 

erf aan de achterkant en aan de niet naar open-

baar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op 

meer dan 1 m van de voorkant, van het hoofd-

gebouw.

Antennedrager: 

antennemast of andere constructie bedoeld 

voor de bevestiging van een antenne.

Antenne-installatie: 

installatie bestaande uit een antenne, een an-

tennedrager, de bedrading en de al dan niet in 

een of meer techniekkasten opgenomen appa-

ratuur, met de daarbij behorende bevestigings-

constructie.

Bedrijfsgebouw:

een gebouw, dat blijkens aard en indeling 

bruikbaar en noodzakelijk is voor de uitoe-

fening van een bedrijf, met uitzondering van 

(bedrijfs)woningen.

Bedrijventerrein:

een gebied binnen of buiten de bebouwde kom 

van een stad of dorp dat in eerste instantie 

bedoeld is voor de vestiging van commerciële 

bedrijven. 

Bijbehorend bouwwerk: 

functioneel met een zich op hetzelfde perceel 

bevindend hoofdgebouw verbonden, daar 

al dan niet tegen aangebouwd op de grond 

staand gebouw of ander bouwwerk met een 

dak.

Bijgebouw:

een op zich zelf staand, niet voor bewoning be-

stemd al dan niet vrijstaand gebouw, dat door 

de vorm onderscheiden kan worden van het 

hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht 

ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 

Bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat 

door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte 

liggende vloeren of balklagen is begrensd, 

zulks met inbegrip van de begane grond en met 

uitsluiting van onderbouw en zolder.

Bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond waarop krach-

tens het plan zelfstandige, bij elkaar behorende 

bebouwing is toegelaten.

Bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel. 

Dakkapel: 

is een ondergeschikte toevoeging in een dak-

vlak, omgeven van dakpannen. 

Daknok: 

hoogste punt van een schuin dak.

Dakopbouw:

is een toevoeging aan de bouwmassa door het 

maken van een schuin dakvlak of één doosvor-

mig volume op het oorspronkelijke platte dak 

of optrekken van een gevel, die het silhouet van 

het oorspronkelijke dak verandert, bedoeld om 

de lichttoetreding te verbeteren en het bruik-

baar woonoppervlak te vergroten.

Dakvoet: 

laagste punt van een schuin dak.

Erf: 

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte 

daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofd-

gebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht 

ten dienste van het gebruik van dat gebouw, 

en, voor zover een bestemmingsplan of een 

beheersverordening van toepassing is, deze die 

inrichting niet verbieden.

Garagebox:

gebouw ten behoeve van het stallen van voer-

tuigen. 

Hoofdgebouw: 

het gebouw op een perceel dat gelet op de 

bestemming als meest belangrijk is aan te mer-

ken.

Kilgoot:

een hellende goot tussen twee dakvlakken
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Kunstobject:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat strekt 

tot het tot uitdrukking brengen van een kunst-

zinnig idee, door het op creatieve wijze vorm 

geven aan materiaal of materialen, zoals steen, 

hout, brons, glas e.d.

Kunstwerk:

een civiel bouwwerk, geen gebouw zijnde, 

waaronder zijn begrepen aquaducten, bruggen, 

sluizen, tunnels en viaducten, alsook daarmee 

gelijk te stellen bouwwerken.

Logistiek aanwijsbord:

een bord langs een weg waarop is aangegeven 

waar een bedrijf zich bevindt.

Mansardekap:

dak dat bestaat uit twee geknikte vlakken

Monument:

alle zaken die van algemeen belang zijn wegens 

hun schoonheid, hun betekenis voor de weten-

schap of hun cultuurhistorische waarde die zijn 

opgenomen in het monumentenregister, zoals 

bedoeld in artikel 10 van de Monumentenwet 

dan wel panden waaromtrent de minister van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen inge-

volge artikel 8 van deze wet het voornemen tot 

plaatsing op de monumentenlijst heeft kenbaar 

gemaakt; panden die zijn geplaatst op de mo-

numentenlijst zoals bedoeld in de gemeente-

lijke monumentenverordening.

Openbaar toegankelijk gebied:

weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, 

van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede plei-

nen, parken, plantsoenen en ander openbaar 

gebied, niet zijnde water, dat voor publiek alge-

meen toegankelijk is.

Schilddak:

dak dat uit vier schuine dakvlakken bestaat, die

in een daknok samenkomen.

Travee:

is ook een begrip in de vlakverdeling van een

gevel. De travee is dan de afstand waarbij de

gevel zich in de lengterichting begint te herha-

len,

dit komt dan overeen met de breedtes van

deuren en vensters.

Uitbouw:

een gebouw dat als vergroting van een be-

staande

ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw,

welk gebouw door de vorm onderscheiden

kan worden van het hoofdgebouw en dat

in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan

het hoofdgebouw.

Voorgevelrooilijn:

voorgevelrooilijn als bedoeld in het bestem-

mingsplan,

de beheersverordening dan wel de

gemeentelijke bouwverordening.

Voortuingebied:

erf dat geen onderdeel is van het achtertuinge-

bied.

Woning:

een gebouw dat dient voor de huisvesting van

één huishouden.

Woonhuis:

een gebouw, dat één woning omvat, dan wel

twee of meer naast elkaar en/of geheel of ge-

deeltelijk

boven elkaar gelegen woningen omvat

en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als

een eenheid beschouwd kan worden.

Woongebouw:

een gebouw, dat twee of meer naast elkaar en/

of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen

woningen omvat en dat qua uiterlijke verschij-

ningsvorm

als een eenheid beschouwd kan

worden.

Woonschip:

een object dat zich op het water bevindt en dat

uitsluitend of in hoofdzaak is bedoeld voor de

huisvesting van één huishouden dan wel hier-

toe

kan worden opgebouwd.

Woonwagen:

een wagen die voortdurend of nagenoeg voort-

durend

als woning wordt gebezigd of daartoe is

bestemd.

Zadeldak:

dak dat uit twee gelijkhellende dakvlakken be-

staat,

die in een daknok samenkomen.
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