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Aan de raad. 

Beslispunten 

1. De welstandsnota herziening 2010 vast te stellen; 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Eind 2008 is na een aanbestedingsronde opdracht verstrekt aan de stichting dorp, stad & 
land, mede gelet hun ruime ervaring als welstandscommissie binnen onze gemeente en de 
regio, om de welstandsnota als vastgesteld in 2006 te herzien. 
De gevolgde procedure, als hieronder nader omschreven, heeft enkele malen vertraging 
opgelopen. Een van de redenen van deze vertraging is de onzekerheid omtrent de invoering 
van de Wabo. Dit is dan ook de reden dat de definitieve versie van de welstandsnota nu aan 
de raad wordt voorgelegd en de raad wordt verzocht het college te mandateren om te 
besluiten over wijzigingen aan de nota na inwerkingtreding van de Wabo in het kader van 
deze nieuwe wet. Deze wijzigingen zijn slechts van redactionele aard (zie toelichting bijlage 
2) en bij het schrijven van dit voorstel is de beoogde datum van inwerkingtreding van de 
Wabo van 1 juli 2010 nog steeds onzeker. 
De definitieve versie van de welstandsnota sluit aan op de originele doelstelling van de 
herziening, namelijk het realiseren van een transparanter en gebruiksvriendelijkere 
beleidsnota. Daarnaast kunnen spreken van een up to date beleidsnota welke is afgestemd 
op de diverse gebiedsvisies van de gemeente. Het college heeft zich akkoord verklaard met 
de definitieve versie "Welstand Leiderdorp herziening 2010" en verzoekt de raad in te 
stemmen met de aangepaste welstandsnota._ 
Tijdens de commissie Ruimte vergaderingen zijn enkele wijzigingen besproken welke 
dienden te worden verwerkt in de nota voor de definitieve behandeling in de 
raadsvergadering van maandag 28 juni 2010 De wijziging die zijn doorgevoerd zijn 
opgenomen in de oplegnotitie onder bijlage 5 behorend b.j dit voorstel Hieronder valt tevens 
deze wijzigingen van redactionele card noodzakelijk in hel kad«r van de Wabo 

1.b Voorgeschiedenis 

Bij de evaluatie van de welstandsnota (vastgesteld in april 2006) in 2008 is naar voren 
gekomen dat deze op een aantal punten niet geheel meer voldoet en up to date is. In het 
jaarverslag van de welstandscommissie werd destijds tevens de aanbeveling gedaan om 
binnen afzienbare tijd een actualisering van de welstandsnota ter hand te nemen. Iets wat 
naar de mening van de welstandscommissie minimaal eens in de vier jaar dient te gebeuren. 
Vanuit de afdeling Gemeentewinkel is door medewerkers van het cluster bouwen, wonen en 
heffingen gekeken en geadviseerd omtrent de uitvoerbaarheid en het gebruiksgemak van de 
criteria als omschreven in de welstandsnota. De afdeling Beleid en Projecten (en 
projectbureau W4) heeft vanuit de beleidsmatige hoek invulling gegeven aan de 
welstandsnota. Zodoende is er een concept welstandsnota opgesteld welke na een 
inspraakronde (zie punt communicatie en participatie) definitief is gemaakt. In bijlage 2 treft u 
een overzicht van de wijzigingen die in de herziende welstandsnota zijn doorgevoerd ten 
opzichte van de oude welstandsnota. 
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1.c Samenhang beleidsvelden 

Vanuit de afdeling Beleid en Projecten (en projectbureau W4) is input aan de herziening van 
de welstandsnota geleverd om deze aan te sluiten op de diverse bestemmingsplannen en 
gebiedsvisies binnen de gemeente. 
Bij te ontwikkelen gebieden en grote bouwprojecten zullen welstandsparagrafen opgesteld 
dienen te gaan worden welke na goedkeuring door de raad een op een aan de nota 
gekoppeld kunnen worden. Deze welstandsparagrafen worden afgestemd op de nieuwe 
gebiedsvisies. 

2 Beoogd effect 

Het herzien van de welstandsnota tot een transparanter en gebruiksvriendelijkere beleidsnota; 

3 Argumenten 

1.1 Een evaluatie van de Welstandsnota is een wettelijke verplichting. Door de herziening 
die hieruit voort is gevloeid wordt deze beleidsnota beter doordat fouten en / of 
onvolledigheden eruit gezeefd zijn. 

Ki l 
4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

n.v.t. 

5 Milieu 

n.v.t. 

6 Communicatie en participatie 

Een concept welstandsnota is op basis van artikel 12a van de Woningwet en artikel 150 van de 
Gemeentewet ter inzage is gelegd. Dit is gedaan om de ingezetenen van deze gemeente en 
belanghebbenden in de gelegenheid te stellen hun zienswijze uit te brengen omtrent een herziening 
van gemeentelijk beleid wat mogelijk consequenties kan hebben voor hun fysieke leefomgeving. 
Tijdens de ter inzage periode heeft alleen de bewonersvereniging Essenpark een reactie uitgebracht 
ten opzichte van de concept nota (Bijlage 3). Deze reactie is door de opsteller van de welstandsnota 
herziening 2010 meegenomen om te komen tot definitieve beleidsnota. Daarnaast heeft deze een 
reactie ten behoeve van de bewonersvereniging geschreven om aan te geven hoe invulling is 
gegeven aan de door deze uitgebrachte zienswijze (Bijlage 4). De indiener van de zienswijze is 
schriftelijk op de hoogte gesteld van deze reactie. 

7 Kosten, baten en dekking 

Voor de herziening van de welstandsnota en de mogelijke digitalisering hiervan in een vervolgfase 
worden de benodigde financiële middelen gedekt vanuit de opbrengsten van de bouwleges. Ook 
een eventuele digitalisering van de welstandsnota in de vorm van een webapplicatie zal in de 
toekomst vanuit deze middelen bekostigd kunnen worden. 
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8 Evaluatie 

Een jaarlijkse evaluatie van de Welstandsnota is een wettelijke verplichting. Daarnaast wordt door 
onder andere de welstandscommissie geadviseerd om de welstandsnota eens in de vier jaar te 
herzien om de beleidsnota up to date te houden. 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris, de burgemeester, 

A.H. Schouten M. Zonnevylle 

Bijlagen: 
1. De welstandnota Leiderdorp herziening 2010 (in 15-voud); 
2. Toelichting wijzigingen welstandsnota ten opzichte van welstandsnota 2006; 
3. zienswijze bewonersvereniging Essenpark; 
4. Reactie inspraak bewonersvereniging Essenpark; 
5. pplegnotitie wijzigingen t.o.v.'.vérsie als besproken in de commissie Ruimte vergadering dd 15-06-

2010. 



COMMISSIEADVIES 

Behandeld in commissievergadering: Ruimte 15 juni 2010 
Raadsvergadering : 28 juni 2010 
Vaststellen welstandsnota 
De commissie bespreekt de welstandsnota herziening 2010. De vraag aan de 
gemeenteraad is deze herziene nota vast te stellen. De definitieve versie van de 
welstandsnota sluit aan op de originele doelstelling van de herziening, namelijk 
het realiseren van een transparanter en gebruiksvriendelijkere beleidsnota. De 
commissie is van oordeel dat het een duidelijk en bruikbaar document is. Ter 
besluitvorming in de raad van 28 juni 2010. 

WD vraagt in vervolg in een oplegnotitie duidelijker weer te geven wat de 
wijzigingen zijn en waar zij staan. 
Gevoeligheid in stuk is Willem Alexander Laan, MEAS en Ommedijk 
College zegt toe: 

1. welstandsnota wordt op gevoeligheden redactioneel 
aangepast. De WABO wordt redactioneel toegevoegd. College 
kijkt of dit 28 juni kan of dat dit na de zomer wordt. Dan is 
koppeling met WABO mogelijk. Redactionele aanpassing 
wordt in oplegnotitie weergegeven; 

2. evaluatie van de Welstandsnota uit 2008 wordt aan de 
commissie ter inzage gelegd; 

3. digitale versie oude Welstandsnota - staat ergens digitaal -
graag ter beschikking stellen;. 

4. communicatie over vastgestelde nota moet duidelijk zijn 
5. digitale kaarten komen beschikbaar. 

De commissie gaat akkoord met latere toezending als er een duidelijke 
oplegnotitie bij de nota wordt aangeleverd. 


