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Resultaatteam:

  

Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 26 januari 2018 

Onderwerp: Vaststelling Welstandsnota 

Leiderdorp 2016 - 1e wijziging 

 Aan de raad.  

 

    

*Z014ED5D676* 
Beslispunten 

1 De “Welstandsnota Leiderdorp 2016 – 1e wijziging” vast te stellen met als wijzigingen op de huidige 

Welstandsnota Leiderdorp 2016: 

1.1   aanvulling van de paragraaf Plaatsing en vormgeving (pagina 26) door toevoeging van de zinsnede 

“of een logo” aan het criterium uitvoeren in losse letters of (aangelichte) borden; 

1.2   aanvulling van de begrippenlijst met de begrippen:  

1.2.1 algemene richtlijn betreffende lichthinder van de NSVV 

1.2.2 LED-scherm 

1.2.3 Lichtbak 

1.2.4 Lichtreclame 

1.2.5 Logo 

1.2.6 Pand 

1.3   wijziging van de criteria in de paragraaf Aanvulling A4 zone in zoverre gelegen aan of gericht op de 

snelweg (pagina 27) om reclame-uitingen aan de gevel gericht op de snelweg mogelijk te maken 

welke tevens verlicht mogen worden. 

2 De paragraaf “Aanvulling A4 zone in zoverre gelegen aan of gericht op de snelweg” (pagina 27 van de 

Welstandsnota Leiderdorp 2016) in te trekken met uitzondering van het criterium “achter het glas 

van de gevelopeningen met behoud van de transparantie”. 

 

1 SAMENVATTING  

De Welstandsnota Leiderdorp 2016 maakt in de A4-zone reclame-uitingen gericht op de snelweg 
alleen mogelijk achter het glas van de gevelopeningen met behoud van de transparantie. In de 
praktijk heeft dit geleid tot reclame-uitingen met stickers/uitgesneden plaatjes achter het glas van 
de gevel. 
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Bij een aantal bedrijven in de A4-zone bestaat echter de wens om een (verlichte) reclame-uiting in 
de vorm van boxletters aan de op de snelweg gerichte gevel te bevestigen om hiermee de 
zichtbaarheid en herkenbaarheid van het bedrijf te vergroten.  
 
Middels dit voorstel wordt uw raad voorgesteld de welstandsnota aan te passen. Het uitgangspunt 
blijft dat reclame-uitingen sterk geregisseerd moeten worden en met de welstandscommissie 
moeten worden afgestemd. De heroverweging van de huidige welstandscriteria heeft geleid tot de 
voorgestelde wijziging voor reclame-uitingen in de A4-zone gericht op de snelweg. 
 

2 Inleiding 

In de raadsvergadering van 4 juli 2016 heeft u de Welstandsnota Leiderdorp 2016 (hierna: 
welstandsnota) vastgesteld. De welstandsnota bevat regels voor het plaatsen van reclame-uitingen 
waardoor hiervoor een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht is vereist. De aanvraag voor een reclame-uiting wordt getoetst aan de criteria voor 
reclame-uitingen zoals deze zijn geformuleerd in welstandsnota. Wanneer niet aan deze criteria 
wordt voldaan dient de vergunning te worden geweigerd wegens strijd met de door uw raad 
vastgestelde redelijke eisen van welstand. 
 
De Welstandsnota Leiderdorp 2016 maakt in de A4-zone reclame-uitingen gericht op de snelweg 
alleen mogelijk achter het glas van de gevelopeningen met behoud van de transparantie. In de 
praktijk heeft dit geleid tot reclame-uitingen met stickers/uitgesneden plaatjes achter het glas van 
de gevel. 
 
Bij een aantal bedrijven in de A4-zone bestaat echter de wens om een (verlichte) reclame-uiting in 
de vorm van boxletters aan de op de snelweg gerichte gevel te bevestigen om hiermee de 
zichtbaarheid en herkenbaarheid van het bedrijf te vergroten. Samen met de welstandscommissie 
Dorp Stad en Land is bekeken onder welke voorwaarden een dergelijke reclame-uiting mogelijk 
gemaakt kan worden zonder daarbij onevenredige afbreuk te doen aan de beeldbepalende 
elementen van de bebouwing in de A4-zone. Binnen de huidige criteria voor reclame-uitingen is 
die afwegingsruimte er niet, terwijl blijkt dat deze reclame-uitingen onder voorwaarden mogelijk 
gemaakt kunnen worden zonder daarbij onevenredige afbreuk te doen aan het bebouwingsbeeld. 
Een wijziging van de welstandsnota is hiervoor noodzakelijk. 
 
Dit gaf aanleiding de beleidsregels voor het plaatsen van reclame-uitingen aan de gevel voor 
zoverre gericht op de snelweg te heroverwegen. De heroverweging heeft geleid tot een concept 
wijziging van de welstandscriteria voor reclame-uitingen in de A4-zone waarbij het uitgangspunt 
blijft dat reclame-uitingen sterk geregisseerd moeten worden en met de welstandscommissie 
moeten worden afgestemd waarbij wel de mogelijkheid bestaat voor de door bedrijven gewenste 
reclame-uitingen. De concept wijziging is ter inzage gelegd voor inspraak. Er zijn wel/geen reacties 
ontvangen. 
 
Voorgeschiedenis 
Al ten tijde van het opstellen van de Welstandsparagraaf Paviljoens Bospoort (2008) is nagedacht 
over reclame-uiting langs de snelweg en de mogelijk negatieve effecten daarvan. Er werd een sterk 
terughoudend beleid geformuleerd om een onrustig gevelbeeld te voorkomen. Het beleid 
conflicteert echter met de huidige wensen van een aantal bedrijven om beter zichtbaar en 
herkenbaar vanaf de snelweg te zijn door verlichte doosletters aan de gevel te bevestigen. 
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Op 1 juni 2017 is er een vooroverleg omgevingsvergunning aangevraagd door het bedrijf ActiVite 
voor het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen van een reclame-uiting aan de op 
snelweg gerichte gevel door middel van aan de gevel bevestigde verlichtbare boxletters. Het 
bedrijf is gevestigd aan de Simon Smitweg 8. Op basis van het huidige welstandsbeleid kan 
daarvoor geen vergunning worden verleend. 
 
Met de voorliggende concept wijzing van de welstandsnota kan de welstandcommissie 
instemmen. 
 
Wanneer uw raad een besluit heeft genomen over de voorliggende beleidswijziging kan het college 
overgaan tot legalisatie of handhaving van reclame-uitingen die zonder vergunning zijn geplaatst. 
 

3 Beoogd effect 

De Welstandsnota Leiderdorp 2016 te wijzigen waardoor al dan niet verlichte reclame-uitingen aan 
de op de snelweg gerichte gevel van gebouwen mogelijk zijn in de A4-zone mits de aanvraag 
voldoet aan de hiervoor opgenomen welstandscriteria. 
 

4 Argumenten 

1.1 De wijziging van de welstandsnota sluit aan op de behoefte van de gevestigde bedrijven om 
beter zichtbaar en herkenbaar te zijn vanaf de snelweg 
Bij een aantal bedrijven in de A4-zone bestaat de wens beter zichtbaar en herkenbaar te zijn vanaf 
de snelweg (ook in het donker) waardoor verzocht is om verlichte doosletterreclame-uitingen 
mogelijk te maken in de welstandsnota. De lichttechniek wordt steeds geavanceerder en bedrijven 
gaan steeds innovatiever te werk in het bedenken van reclame-uitingen. Op een zichtlocatie 
gelegen langs de snelweg is de wens voor verlichte reclame dan ook te begrijpen. Hieraan wordt 
wel een kritische bovengrens gesteld door alleen verlichte doosletters mogelijk te maken. 
 
Een relatief nieuw medium voor het voeren van reclame is het LED-bord. Deze schermen lenen 
zich voor het voeren van wisselende en bewegende reclame uitingen. De combinatie van 
verlichting, wisseling en beweging maken het LED-scherm tot een dynamisch object maar het kan 
daardoor ook als verstorend en hinderlijk worden ervaren. LED-borden worden daarom specifiek 
uitgesloten. 
 
1.2 Binnen de huidige criteria is geen afwegingsruimte voor reclame-uitingen aan de gevel anders 
dan stickers/plaatjes achter het glas, terwijl blijkt dat deze onder voorwaarden mogelijk gemaakt 
kunnen worden zonder daarbij onevenredige afbreuk te doen aan het bebouwingsbeeld 
Het huidige beleid is gebaseerd op de regels uit de “Welstandsparagraaf Paviljoens Bospoort 
(2008”): 
 
“”4.6 Reclame 
Op gevels aan de rijkswegzijde 
Open geveldelen die geen functie hebben dienen te worden beperkt. Deze ramen worden namelijk 
heel snel dichtgeplakt met reclame-uitingen. Hierdoor ontstaat een onrustig beeld. Reclame-
uitingen moeten sterk geregisseerd worden en afgestemd. Geen schreeuwerige reclames, geen 
lichtreclames. Op een of twee plekken en op de kop van het paviljoen 1 worden aan de 
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rijkswegzijde reclame uitingen toegestaan, met een maximum oppervlak van 5% van de gevel. 
Daarbij dient rekening te worden gehouden met de eisen van Rijkswaterstaat. 
 
Reclame kan alleen worden toegestaan in overleg met de welstandscommissie. Goede regels 
daarbij zijn: 
• aan de rijkswegzijde alleen reclame toe te staan achter de ramen, met een afstand tot het glas. 
• of te werken met uitsluitend uitgesneden letters achter glas, zodat transparantie van de gevel 
gehandhaafd blijft. 
• Op de gevels aan de Bospoortzijde is meer vrijheid toegestaan. Reclame-uitingen moeten voldoen 
aan de eisen van welstand en gecoördineerd worden. 
• Op één of twee plekken en op de kop van het paviljoen 1 worden aan de rijkswegzijde reclame 
uitingen toegestaan, met een maximum oppervlak van 5% van de gevel. Reclame kan alleen 
worden toegestaan in overleg met de welstandscommissie. 
• Reclame-uitingen moeten sterk geregisseerd worden en afgestemd. Daarom geen schreeuwerige 
reclames, geen lichtreclames.” 
 
Uit de bovengenoemde criteria valt af te leiden dat beoogd is zeer terughoudend om te gaan met 
reclame-uitingen aan de snelwegzijde om de transparantie van de gevel te behouden en een 
onrustig gevelbeeld door veel reclame-uitingen te voorkomen.  
Daarnaast is terughoudendheid gewenst vanwege de architectonische vormgeving door de 
gemetselde geluidschermen die in de gebouwen zijn geïntegreerd. Door alleen reclame-uitingen 
achter de gevelopeningen toe te staan is ook beoogd te voorkomen dat de reclame-uitingen de 
continuïteit van de bijzonder vormgegeven gemetselde gevelwand verstoren.  Vanwege de 
enigszins onrustige vormgeving van de wand, met de gemetselde ‘schotsen’, acht de 
welstandscommissie het van groot belang dat de reclame-uitingen niet zullen overheersen over de 
gevel. Een eenmalige uitzondering voor reclame aan deze wand geldt voor de reeds vergunde 
reclame-uiting WOOON voor woonboulevard als geheel. 
 
Met de voorgestelde beleidswijziging wordt nog steeds een kritische bovengrens gesteld aan 
reclame-uitingen gericht op de snelweg. Reclame blijft altijd ondergeschikt aan het hoofdgebouw 
en de betreffende gevel (in geval van meerdere reclame-uitingen in samenhang beoordeeld). 
Verder geldt dat de reclame uitsluitend bevestigd mag zijn aan niet-gemetselde geveldelen, 
waarbij de reclame-uiting als zelfstandig element is vormgegeven en waarbij de maatvoering en 
detaillering zijn afgestemd op en harmoniëren met de gevel. Binnen deze formulering is 
afwegingsruimte om de maatvoering van de reclame af te kunnen stemmen op het gebouw en het 
bebouwingsbeeld. Voor elke aanvraag geldt dat de Welstandscommissie adviseert of deze past 
binnen deze criteria en voldoen aan redelijke eisen van welstand. 
 
1.3 Wanneer wordt voldaan aan de normstelling die wordt gehanteerd in de richtlijnen uit de NSVV 
wordt lichthinder voorkomen 
De Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) heeft een aantal aanbevelingen 
uitgegeven betreffende lichthinder in de Richtlijnen Lichthinder van de Nederlandse Stichting voor 
Verlichtingskunde. Volgens d richtlijn is de omgeving waarin het object zich bevindt maatgevend 
voor de te gebruiken norm. Hierin worden E-klassen gedefinieerd, waarbij de grenswaarden 
afhangen van het type omgeving. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen natuurgebied, 
landelijk gebied, stedelijk gebied en stadscentrum/industriegebied. In tabel 1 zijn de maximaal 
toegestane oppervlakteluminantie van reclameborden en objecten opgenomen. 
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Op rijksniveau is beleid geformuleerd als afwegingskader voor verlichte reclameobjecten langs 
snelwegen waarbij wordt aangesloten bij de normen uit de NSVV. In de wijziging van de 
welstandsnota wordt daarom ook aangesloten bij deze normen. 
 
Overigens heeft het voor reclamemakers voordelen om de luminantie af te stemmen op het 
lichtniveau van de omgeving waarbij de lumuniantie ’s nachts ver onder de grenzen in tabel 1 blijft. 
Als de luminantie in verhouding tot het omgevingslicht te hoog is, is de boodschap namelijk minder 
goed leesbaar. Hinder valt daarom niet te verwachten. 
 
2.1 De beleidsregels die gewijzigd worden dienen te worden ingetrokken 
De paragraaf “Aanvulling A4 zone in zoverre gelegen aan of gericht op de snelweg” (pagina 27 van 
de welstandsnota Leiderdorp) dient met uitzondering van het criterium “achter het glas van de 
gevelopeningen met behoud van de transparantie” te worden ingetrokken om onderlinge 
strijdigheid in de beleidsregels te voorkomen. De geconsolideerde versie van de Welstandsnota 
2016, waar de wijzigingen in zijn verwerkt (als vervat in Welstandsnota 2016 – 1e wijziging) is 
daarmee de van kracht zijnde en tevens volledige versie van de welstandsnota. Dit komt de 
overzichtelijkheid van de geldende regelgeving ten goede. 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

N.v.t. 
 
6 Communicatie 

De concept nota heeft 4 weken ter inzage gelegen. In die periode heeft een ieder zijn/haar zienswijze 
kunnen geven. De zienswijzen zijn beantwoord en de betrokkenen zijn geïnformeerd. 
 
7 Financiën 

Het opstellen van de wijziging van de welstandsnota heeft geen financiële gevolgen gehad. Er zijn geen 
kosten gemaakt. 
 
8 Evaluatie 

In het raadsvoorstel voor het vaststellen van de Welstandsnota 2016 is opgenomen om in 2020 de 
welstandsnota te evalueren. Dat zou samenvallen met de integratie van deze omgevingswaarden in het 
omgevingsplan. Inmiddels is bekend de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld. Wel worden de 
welstandscriteria digitaal beschikbaar gesteld inde Omgevingsviewer. Deze webapplicatie maakt het 
voor inwoners mogelijk het geldende welstandsbeleid op een specifiek adres te zien, hetgeen past bij 
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de doelstelling van de Omgevingswet om regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving voor 
inwoners overzichtelijk en zoveel mogelijk gebundeld digitaal te ontsluiten. 
 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 
1. Welstandsnota Leiderdorp 2016 – wijzigingen zichtbaar 
2. Welstandsnota Leiderdorp 2016 – 1e wijziging (geconsolideerde versie) 


