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Afdeling:   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 18 april 2016  

Onderwerp:  Vaststelling Welstandsnota 

Leiderdorp 2016 

 Aan de raad.  

 

 

*Z008FF57D2C* 
 

Beslispunten 

1.  De Nota van beantwoording Welstandsnota Leiderdorp 2016 vast te stellen. 

2.  De Welstandsnota Leiderdorp 2016 gewijzigd vast te stellen, met als belangrijkste 

wijzigingen: 

 De Welstandsnota Leiderdorp 2016 is aangevuld met een verbeterde hoofdstuk- 

en paginanummering; 

 De paragraaf over criteria voor reclame op een bedrijventerrein is aangepast: 

aanvullende criteria voor ‘bedrijventerreinen’ is vervangen door ‘bedrijven en 

locaties voor perifere detailhandel’; 

 Er is een aparte alinea voor ‘bedrijven en locaties voor perifere detailhandel’ en 

een aparte alinea voor de A4-zone opgenomen. 

3.  De Welstandsnota 2010 in te trekken met uitzondering van de ontwikkellocaties 

‘Hoogmadeseweg 60A (Ranzijn Tuin & Dier)’ en ‘Woningbouw Cardea’. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De welstandsnota legt voor vergunningplichtige bouwwerken regels op, die de 

ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde omgeving en het openbaar gebied moeten 

waarborgen. De nota bevat criteria voor positie, massa, kleur en materiaalsoort van 

bouwwerken. 

 

Het uitgangspunt voor de nieuwe welstandsnota is om zoveel mogelijk gebieden in 

Leiderdorp ‘welstandsvrij’ te maken. Bij bouwaanvragen die een vergunning 

vereisen, wordt dan niet meer getoetst of zij qua vormgeving en verschijningsvorm 

in hun omgeving passen. Tevens worden sommige bouwwerken vergunningvrij op 

het moment dat geen redelijke eisen van welstand meer van toepassing zijn. 
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Het gevolg is meer vrijheid voor de burger bij het bouwen van bijvoorbeeld een 

uitbouw of dakkapel aan de straatzijde. Daarbij kan alleen nog worden gestuurd in 

het geval van exces, iets wat in de praktijk eigenlijk niet of nauwelijks voorkomt. 

 

Het nog blijvende welstandsbeleid is duidelijker en beter toetsbaar. Doordat een 

duidelijke keuze is gemaakt voor welke onderwerpen en gebieden nog wel welstand 

geldt is ook de legitimiteit van de gestelde eisen vergroot (vrij waar het kan en 

kwaliteitsborging waar dat nodig is). 

 

1.b Voorgeschiedenis 

 In het coalitieakkoord 2014-2018 is opgenomen dat de welstandstoets en de 

welstandscommissie afgeschaft zullen worden. Tijdens de raadsinformatieavond 22 

juni 2015 zijn de gevolgen van afschaffen van welstand besproken. Naar aanleiding 

daarvan is gekozen om zoveel mogelijk gebieden welstandsvrij te maken, maar voor 

sommige gebieden en objecten welstand te behouden en te actualiseren, o.a. voor 

(cultuurhistorisch) waardevolle gebieden en objecten, ontwikkellocaties en 

reclameobjecten.  

 

De concept welstandsnota heeft van 21 januari tot en met 2 maart 2016 ter inzage 

gelegen waarbij iedereen zijn of haar zienswijze kon geven. Er zijn drie zienswijzen 

kenbaar gemaakt. Deze zijn voorzien van een reactie in de nota van beantwoording 

Welstandsnota Leiderdorp (zie bijlage 3). Naar aanleiding van de reacties zijn een 

aantal kleine wijzigingen aangebracht in de nieuwe welstandsnota. Daarnaast is de 

Welstandsnota Leiderdorp 2016 aangevuld met een verbeterde hoofdstuk- en 

paginanummering. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Het  welstandsbeleid heeft een relatie met het nog op te stellen erfgoedbeleid en de 

nog op stellen gemeentelijke monumentenlijst. Welke objecten, gebouwen en 

structuren er onder de welstandscriteria voor erfgoed vallen is niet bepaald in de 

welstandsnota, maar moeten deels dus bepaald worden in het nog op te stellen 

erfgoedbeleid en de gemeentelijke monumentenlijst. 
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In Leiderdorp zijn momenteel de rijksmonumenten en objecten/structuren die in het 

bestemmingsplan zijn bestemd als ‘Waarde cultuurhistorie’ aangemerkt als erfgoed. 

De gemeentelijke monumentenlijst en mogelijk ook andere te beschermen 

ensembles en  structuren uit het toekomstige erfgoedbeleid, zullen bepalend zijn 

wat tevens ook in de toekomst onder erfgoed zal vallen. 

 

2 Beoogd effect 

Een actuele Welstandsnota, waarin grote delen van Leiderdorp welstandsvrij zijn. 

 
3 Argumenten 

1.1 & 2.1 De reacties leiden tot kleine aanpassingen die het beleid verduidelijken 

Uit de reacties blijkt dat op enkele kleine punten de concept welstandsnota nog 

verduidelijkt kan worden. Het onderscheid tussen de A4-zone enerzijds en 

bedrijventerreinen anderzijds is bijvoorbeeld verscherpt door deze in aparte paragrafen op 

te nemen. Ook is duidelijk gemaakt dat het bij bedrijventerreinen tevens gaat om perifere 

detailhandelslocaties. 

 

1.2 & 3.1 Voor bestaande ontwikkellocaties is alsnog een ontwikkelingsgericht 

beeldkwaliteitskader wenselijk 

De welstandsnota vraagt bij nieuwe ontwikkelingen een beeldkwaliteitsparagraaf of – plan 

voor de nieuwe ontwikkeling, dat tegelijkertijd met de ruimtelijke procedure wordt 

vastgesteld. Voor enkele recente ontwikkelingen, Ranzijn en Cardea, is recent een 

planologisch besluit genomen. Voor die ontwikkelingen is het wenselijk alsnog een kader 

op te stellen zodat in de overgang van de oude naar de nieuwe nota geen problemen 

ontstaan met reeds gemaakte afspraken over beeldkwaliteit. 

 

1.3 De welstandsnota wordt in de toekomst digitaal raadpleegbaar 

De nota kan digitaal raadpleegbaar worden gemaakt, vergelijkbaar met 

bestemmingsplannen. Dat maakt de nota beter toegankelijk en biedt de mogelijkheid om 

op straat, postcode of locatie te zoeken. 

 

2.2 In het coalitieakkoord is afgesproken de welstandstoets en de welstandscommissie af 

te schaffen 



Pagina 4 van 7 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/16/027474/56299    Agendapunt 6 

 2016  raadsvoorstel     

Het college geeft in de Welstandsnota Leiderdorp 2016 uitvoering aan de wens van de 

coalitie de regeldruk voor burgers te verminderen door welstandseisen (zoveel mogelijk) te 

laten vervallen. 

 

2.3 Vanuit de gemeenteraad en het maatschappelijk middenveld is aangegeven dat 

welstandseisen voor erfgoed en reclame nog gewenst blijven 

Aan de hand van de reacties tijdens de raadsinformatieavond en onderzoek naar de 

gevolgen van welstandsvrij, is bepaald welke gebieden welstandsvrij worden en welke niet.  

 

Voor gebieden met een goede basiskwaliteit, waar de invloed van de vormgeving 

en verschijningsvorm van bouwplannen gering is, wordt voorgesteld deze welstandsvrij te 

maken. Het betreft voornamelijk de naoorlogse woonwijken en bedrijfsterreinen. 

Voor de gebieden waar de ruimtelijke kwaliteit actief beschermd moet worden, bijvoorbeeld 

gebieden met cultuurhistorische waarden of met een bijzondere architectonische eenheid, 

zijn in het nieuwe beleid welstandscriteria opgesteld. Het gaat om het Oude Dorp, het 

Oude Rijn lint, het buitengebied, de A4-zone, Essenpark/Wilgenpark en Driegatenbrug. 

Voor monumenten en reclame zijn object gerelateerde welstandscriteria opgenomen. Deze 

criteria gelden voor alle gebieden in Leiderdorp. 

 

Naast de geformuleerde welstandseisen is nog voorzien in een excessenregeling. Hiermee 

wordt voorkomen dat in welstandsvrije gebieden niet kan worden opgetreden tegen zeer 

extreme aantastingen van het straatbeeld. Er is sprake van een  welstandsexces  als er 

een buitensporigheid in het uiterlijk is, die ook voor niet-deskundigen evident is en die 

afbreuk doet aan een de ruimtelijke kwaliteit van een gebied. 

 

2.4 Het nieuwe welstandsbeleid is compact en overzichtelijk en criteria zijn vereenvoudigd 

Uitgangspunt voor het nieuwe beleid is een compact en overzichtelijk welstandsbeleid, met 

zoveel mogelijk concreet toetsbare criteria. Hierdoor kan de rol van de 

welstandscommissie geminimaliseerd worden en is het ook voor initiatiefnemers duidelijk 

welke criteria er gelden. 

 

2.5 Met deze welstandsnota kiest gemeente Leiderdorp voor welstandsvrij waar het kan en 

beschermen van ruimtelijke kwaliteit waar het moet 
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Met de welstandsnota 2016 heeft de gemeente Leiderdorp gekozen voor welstandsbeleid, 

dat waar mogelijk vrijheid biedt en alleen sturing geeft waar nodig. De gemeente wil in 

gebieden met een goede basiskwaliteit bewoners en ondernemers vrij laten bouwwerken 

naar eigen inzicht vorm te geven (uitgezonderd erfgoed en reclames). Welstand beperkt 

zich tot gebieden waar sturing op het aanzien van gebouwen nodig of bescherming van 

erfgoed wenselijk is.  

 

2.6 Ruimtelijke kwaliteit bij (her)ontwikkelingsprojecten wordt geborgd door 

welstandscriteria voor ontwikkelgebieden 

Nieuw in het welstandsbeleid 2016 zijn de welstandscriteria voor ontwikkelgebieden. Voor 

(her)ontwikkelingsprojecten die niet passen in het bestemmingsplan is het soms nodig 

welstandseisen mee te geven aan de ontwikkeling. In de welstandsnota is daarom bepaald 

dat voor ontwikkelingen die met een afwijking van het bestemmingsplan worden 

gerealiseerd, project-specifieke welstandseisen kunnen worden opgesteld. Dergelijke 

welstandscriteria kunnen namelijk niet van tevoren worden opgesteld, maar maken 

onderdeel uit van een planningsproces en hangen samen met ruimtelijke overwegingen. 

Deze richtlijnen worden per locatie bepaald. Voor ontwikkelingslocaties werkt de gemeente 

daarom in beginsel met beleid op maat, waarin overwegingen ten aanzien van de 

gewenste omgevingskwaliteit en welstandscriteria zijn opgenomen. Welstandscriteria voor 

(her)ontwikkelingsprojecten kunnen op verschillende manieren worden vastgelegd (in een 

ruimtelijke onderbouwing, een beeldkwaliteitsparagraaf of een beeldkwaliteitsplan). 

 

2.7 De gemeenteraad is bevoegd om de welstandsnota vast te stellen 

Artikel 12a van de Woningwet stelt: De gemeenteraad stelt een welstandsnota vast, 

inhoudende beleidsregels waarin in ieder geval de criteria zijn opgenomen die het bevoegd 

gezag toepast bij de beoordeling […]. 

 

3.1 Voor lopende ontwikkelingen is het bestaande welstandskader nog geldig 

Voor projecten die recent planologisch zijn geregeld maar nog niet zijn gerealiseerd geldt 

nog het bestaande welstandskader. Voor deze ontwikkelingen worden daarom alsnog 

ontwikkelingsgerichte beeldkwaliteitskaders opgesteld. Deze worden zo spoedig mogelijk 

na vaststelling van de Welstandsnota Leiderdorp 2016 aan de raad aangeboden. Met de 

vaststelling van die kaders kan ook voor deze gebieden de oude welstandsnota komen te 

vervallen. 
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 De grotere vrijheid in vormgeving en verschijning kan leiden tot frictie tussen inwoners 

In welstandsvrije gebieden zullen vaker bouwwerken worden gerealiseerd die 

aanstootgevend zijn voor andere inwoners (die er bijvoorbeeld op uitkijken). Deze 

benadeelde inwoners kunnen niet langer een beroep doen op de gemeente om een 

afweging te maken tussen deze belangen. In de reacties heeft één appellant zorgen geuit 

dat met het vervallen van welstandseisen geen mogelijkheid meer bestaat om tegen een 

initiatief bezwaar te  maken. Het genoemde voorbeeld is echter beschermd in het 

bestemmingsplan binnen een molenbiotoop. In dat concrete geval kan appellant nog op 

basis van het bestemmingsplan bezwaar aantekenen. 

 
5 Duurzaamheid 

Welstandseisen hebben in de praktijk weinig of geen effecten op de duurzaamheid. Het 

beeld is wel dat de realisatie van zonnepanelen op gebouwen in welstandsvrije gebieden 

eenvoudiger wordt. 

 
6 Communicatie en participatie 

Er heeft een presentatieavond plaatsgevonden voor de raad waarbij ook belangengroepen 

zijn uitgenodigd. De concept nota heeft 6 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 Kosten, baten en dekking 

Het budget voor het opstellen van de Welstandsnota 2016 is €15.000 en wordt gedekt 

binnen programma 5. De welstandsnota is binnen budget gerealiseerd. Gekeken wordt of 

de digitalisering van de welstandsnota ook binnen het budget wordt gerealiseerd. 

 

8 Evaluatie 

Het voorstel is om in 2020 de Welstandsnota te evalueren. Dat valt dan ook samen met de 

integratie van deze omgevingswaarden in het omgevingsplan. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 
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H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 

1. Memo verschillen oud en nieuw welstandsbeleid 
2. Welstandsnota Leiderdorp 2016 
3. Nota beantwoording Welstandsnota Leiderdorp 2016 


