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 2012 VOORSTELLEN   

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 28-12-2012 

Onderwerp:  RVS ambtelijke toetsing 

sneltoetscriteria welstand 

 Aan de raad.  

 

Beslispunten 

1. Voor kleinere bouwwerken zoals bedoeld in Hoofdstuk 6 van de Welstandsnota 
Leiderdorp 2010 ambtelijke toetsing van redelijke eisen van welstand mogelijk te 
maken, 
 

2. De tekst over welstandstoetsing in bijlage 1 toe te voegen aan hoofdstuk 1 van de 
welstandsnota, 

 
3. De Welstandsnota Leiderdorp 2010 gewijzigd vast te stellen. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

In de welstandsnota wordt een paragraaf over welstandsadvisering toegevoegd. Daardoor is 

voor bouwwerken die vallen onder de sneltoetscriteria geen welstandsadvisering meer 

nodig. Daarmee kan tijd worden bespaard.  

 

1.b Voorgeschiedenis 

Ambtelijke toetsing redelijke eisen van welstand 

Voor omgevingvergunningplichtige bouwactiviteiten geldt dat ze moeten voldoen aan 

‘redelijke eisen van welstand’. Daarvoor wordt de activiteit getoetst aan de gemeentelijke 

welstandsnota door een welstandscommissie (of stadsbouwmeester). Kleinere bouwwerken 

zoals dakkapellen en schuttingen werden in het verleden ook zonder advies van de 

welstandscommissie vergund mits ze voldeden aan de sneltoetscriteria. De beoordeling van 

de bouwaanvragen aan de hand van deze criteria gebeurde dan door een bouwplantoetser 

en wordt ook wel ‘ambtelijke welstandstoetsing’ genoemd.  

 

Met de invoering van de Wabo in oktober 2010 is de ambtelijke welstandstoetsing komen te 

vervallen. Dit (onbedoelde) effect zal begin 2013 worden gerepareerd in een aanpassing van 

het Besluit omgevingsrecht (Bor). In de Bor zal worden opgenomen dat het college 

aanvragen aan een commissie kan voorleggen, in plaats van moet. In de welstandsnota 

moet dan wel een onderscheid worden gemaakt tussen bouwwerken waarvoor dit zal 

gebeuren, en welke niet. Aanvragen die niet worden voorgelegd aan de welstandscommissie 

worden dan ambtelijk getoetst door een gemandateerd ambtenaar. 
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1.c Samenhang beleidsvelden 

Inhoudelijke aanpassing welstandsnota 

Bij de vaststelling van welstandsnota is geadviseerd deze na vier jaar te actualiseren. Ten 

behoeve van deze actualisering in 2014 zal ook worden gewerkt aan een voorstel om binnen 

de gemeente gebieden en/of categorieën aan te wijzen waar geen redelijke eisen van 

welstand van toepassing zijn. Deze wijziging staat los van het herintroduceren van 

ambtelijke toetsing. 

 

2 Beoogd effect 

Herinvoeren van ambtelijke toetsing van welstandscriteria voor kleinschalige bouwwerken 

teneinde tijd en mogelijk ook kosten te besparen. 

 

3 Argumenten 

1.1 Door aanpassing van het besluit omgevingsrecht is advies van de welstandscommissie 

niet meer verplicht 

Met de invoering van de Wabo in oktober 2010 is de ambtelijke welstandstoetsing komen 

te vervallen. Dit (onbedoelde) effect zal begin 2013 worden gerepareerd in een aanpassing 

van het Besluit omgevingsrecht (Bor). In de Bor zal worden opgenomen dat het college 

aanvragen aan een welstandscommissie kan voorleggen, in plaats van moet. 

 

1.2 De sneltoetscriteria zijn voldoende concreet om zonder aanvullende motivering toe te 

passen 

De gemeente streeft ernaar veel voorkomende kleine plannen snel te beoordelen om zo de 

burger van dienst te zijn. Het gaat daarbij om relatief eenvoudige en meetbare criteria, die 

de planindiener vooraf maximale duidelijkheid geven.  

 

2.1 de keuze om geen welstandsadvies aan de commissie te vragen moet vooraf gemaakt 

worden 

De gemeente maakt zelf de afweging in welke gevallen advies van de welstandscommissie 

nodig is om te toetsen of aan redelijke eisen van welstand wordt voldaan. Dit mag echter 

niet per geval worden bepaald, om willekeur te voorkomen. In de welstandsnota wordt 

daarom aangegeven in welke gevallen advies van de welstandscommissie noodzakelijk is. 
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3.1 de verandering in het Besluit omgevingsrecht (Bor) moet worden opgenomen in het 

welstandsbeleid 

Het Bor is nog niet aangepast. De Raad van state moet de minister nog adviseren over de 

aanpassing. Verwacht wordt dat de aanpassing nog in het eerste kwartaal definitief wordt. 

Door de aanpassing van de welstandsnota kan meteen gebruik worden gemaakt van deze 

mogelijkheid. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 de motivering van besluiten wordt minder sterk 

Een advies van de welstandscommissie wordt in de rechtspraak zonder meer als afdoende 

motivering gezien voor het toetsen van redelijke eisen van welstand. Bij ambtelijke toetsing 

mist deze vanzelfsprekendheid. Bij eventueel bezwaar of beroep kan dit mogelijk leiden tot 

extra kosten in tijd en geld. In het geval van bezwaar tegen de vergunning kan het college 

ervoor kiezen alsnog advies in te winnen als het bezwaar zich direct tegen de 

welstandstoetsing richt. 

 

5 Duurzaamheid 

Omdat dit voorstel enkel invloed heeft op de wijze van toetsing is geen effect op 

duurzaamheid te verwachten. Wellicht dat de stukken hierdoor minder vaak worden 

uitgeprint. 

 
6 Communicatie en participatie 

Na het besluit van de gemeente raad wordt de aanpassing van de welstandsnota 

gepubliceerd in de Gemeente aan Huis en de gemeentelijke website. Ook kan de 

informatievoorziening over omgevingsvergunningen hieraan worden aangepast. 

 

Omdat het hier een technische aanpassing van de welstandsnota betreft is geen 

interactieve beleidsontwikkeling toegepast. Ook hoeft daarom het beleidsstuk niet ter 

inzage voor zienswijzen. Dat is wel nodig voor een inhoudelijke aanpassing. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

De aanpassing van de welstandsnota is niet opgenomen in de programmabegroting. 

 

De advisering van de welstandscommissie is voor kleine bouwplannen betrekkelijk 

goedkoop. De aanpassing van de wijze van welstandstoetsing heeft daarom slechts 
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beperkt invloed op de kosten van vergunningverlening. In de praktijk zal blijken of de extra 

kosten die gemaakt worden door inzet van ambtelijke uren lager uitvallen dan de kosten 

van het welstandsadvies. Voor de vergunningaanvrager wordt in eerste instantie vooral 

tijdwinst in de procedure beoogd. 

 

8 Evaluatie 

In 2013 wordt aan de hand van de praktijk geëvalueerd of de aanpassing leidt tot 

kostendaling, zodat deze in de legesverordening 2014 kan worden meegenomen. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 

1. Aanvulling welstandsnota maart 2013 (2013i00290) 


