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1.1 Waarom deze welstandsnota?
Wie wil bouwen heeft in bijna alle gevallen een omgevingsvergunning 
(voorheen bouwvergunning) nodig. In art. 12a van de Woningwet is 
vastgelegd dat een aanvraag om een omgevingsvergunning voor bou-
wen getoetst moet worden aan redelijke eisen van welstand.

In de voorliggende welstandsnota worden criteria geformuleerd,  
waaraan ruimtelijke plannen moeten worden getoetst. Burgers en 
bouwpraktijk mogen aan het eind van ruimtelijke planvormingspro-
cessen niet worden verrast door de welstandscriteria die door de 
gemeente worden gehanteerd. Dit betekent dat de gemeenteraad:

- burgers vooraf zo concreet mogelijk duidelijk moet maken wat het 
wettelijk	criterium	‘redelijke	eisen	van	welstand’	inhoudt	(‘wat	kan	
en	wat	kan	niet’);

- vooraf een zo concreet mogelijk inhoudelijk toetsingskader moet 
bieden;	 de	 wetswijziging	 voorziet	 in	 de	 verplichting	 voor	 de	 ge-
meenteraad om zulke criteria vast te leggen in een gemeentelijke 
welstandsnota.

Voorliggende welstandsnota betreft een actualisering van de Wel-
standsnota 2010.

1.2 Proces van totstandkoming van deze nota
In 2004 heeft de gemeente Bladel reeds een welstandsnota op-
gesteld. Evaluatie van deze nota in 2007 heeft geleid tot een 
geactualiseerde nota, de Welstandsnota 2010. Hierin is het welstands-
toezicht gemoderniseerd en vereenvoudigd: minder regelgeving, 
minder complexe procedures. Ook is deze nota aangepast op de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo), die 
op 1 oktober 2010 in werking is getreden. Deze wet heeft het 
omgevingsrecht drastisch gewijzigd. Centraal in de Wabo staat een 
integrale benadering. Dit betekent onder andere dat er één integrale 
vergunning voor plaatsgebonden projecten kan worden afgegeven: 
de omgevingsvergunning. De toenmalige bouwvergunning heet 
voortaan	 ‘omgevingsvergunning	 voor	 de	 activiteit	 bouwen’.	 In	 een	
omgevingsvergunning zijn ook andere voor een ontwikkeling benodigde 
toestemmingen te vervatten, inclusief die van de planologische 
inpassing.

Onder de Wabo is welstandstoezicht mogelijk gebleven. De 
toetsingskaders zijn niet gewijzigd door de nieuwe wet. De Wabo heeft 
wel gevolgen gehad voor de welstandsnota van de gemeente Bladel:

- De welstandsnota is afgestemd op de terminologie van - en de bepa-
lingen in de Wabo. Bij het laatste gaat het met name om teksten die 
betrekking hebben op de procedures, termijnen, verwijzingen naar 
wetsartikelen, de wijze waarop wordt omgegaan met welstandsad-
viezen etc.

- Tegelijk met de inwerkingtreding van de Wabo, is het Besluit omge-
vingsrecht (hierna Bor) in werking getreden en is het Besluit bouw-
vergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken 
(Bblb) komen te vervallen. De categorie licht-bouwvergunningplich-
tige bouwwerken is verdwenen. Er bestaan alleen nog omgevings-
vergunningplichtige activiteiten en categorieën van activiteiten die 
omgevingsvergunningvrij zijn. Dit heeft gevolgen voor de welstand-
snota, die immers alleen welstandscriteria kan bevatten voor om-
gevingsvergunningplichtige bouwwerken (met uitzondering van re-
pressief welstandstoezicht).

Ook de Welstandsnota 2010 is geëvalueerd. Dit is in 2015 gebeurd. 
De evaluatie heeft geleid tot een Startnotitie Welstandsnota 2016, 
waarin geadviseerd wordt hoe het huidige welstandstoezicht verder 
gemoderniseerd en vereenvoudigd kan worden. Deze notitie is onder 
andere tot stand gekomen in samenspraak met de gemeenteraad en 
het college van burgemeester en wethouders. De evaluatienotitie 
vormt het vertrekpunt voor voorliggende Welstandsnota 2017.

Over het ontwerp van de Welstandsnota 2017 van de gemeente 
Bladel heeft inspraak plaatsgevonden van …………... Hiertoe heeft 
de ontwerpnota gedurende deze periode voor een ieder ter inzage 
gelegen.
Vervolgens is de welstandsnota gemeente Bladel door de gemeenteraad 
vastgesteld bij besluit van ........
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regieplan Bladel en het Landschapsontwikkelingsplan Bladel, zie 
paragraaf	2.17	‘Relatie	met	andere	plannen	en	nota’s’.

- De nota is toegankelijker gemaakt door meer beeld op te nemen.
- De mogelijkheid van ambtelijke toetsing van veel voorkomende 

kleine bouwwerken aan de hand van sneltoetscriteria is terug. Door 
de invoering van de zogeheten “kan-bepaling” per 1 maart 2013 is 
dit mogelijk gemaakt: Het kabinet heeft, vooruitlopend op de Om-
gevingswet, besloten om de verplichting van een door een onaf-
hankelijke en deskundige commissie uit te brengen welstands-advi-
sering op te heffen, waarmee ambtelijke toetsing weer mogelijk is.

- De welstandsnota is digitaal raadpleegbaar gemaakt.

1.3 Doel van de welstandsnota
In deze welstandsnota is het kader voor het welstandsbeleid van de 
gemeente Bladel neergelegd. Doel van de welstandsnota is het waar-
borgen van de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving en het 
openbaar gebied in stedenbouwkundig, cultuurhistorisch, architecto-
nisch en landschappelijk opzicht. Dit door middel van transparante, 
objectieve en daarmee voor een ieder begrijpelijke criteria. Het wel-
standsbeleid vormt daarbij de basis voor een actief, inspirerend en 
open architectuurbeleid conform de doelstellingen van de wetgever.
 
Met deze welstandsnota wordt beoogd de burgers vooraf te informe-
ren over de criteria en uitgangspunten, die de welstandscommissie bij 
de beoordeling van een, haar voor advies voorgelegd, bouwplan zal 
hanteren. Bovendien wordt inzicht gegeven in de hoofdlijnen en pro-
cedures waarbinnen de welstandscommissie handelt en waarbinnen 
de welstandsadviezen worden gevormd. 

In de Startnotitie Welstandsnota 2016 zijn voor de herziening van de 
welstandsnota enkele uitgangspunten geformuleerd. De gemeente-
raad van Bladel streeft naar modernisering en vereenvoudiging van 
het welstandsbeleid in een op de nieuwe wetgeving afgestemde en 
overzichtelijke welstandsnota, waarbij de huidige en gewenste beeld-
kwaliteit gewaarborgd blijft. Om dit te bereiken is het volgende door-
gevoerd:
- Er heeft een verdere vereenvoudiging plaatsgevonden van de be-

bouwingstypen: de welstandsplichtige bebouwingstypen voor wo-
ningen zijn samengevoegd onder het bebouwigstype W1: ‘Bebou-
wing	in	woonwijken’.

- De welstandsvrije bebouwingstypen voor woningen zijn uitgebreid. 
In	 de	 welstandsnota	 2010	 was	 het	 bebouwingstype	 ‘woonerven’	
reeds welstandsvrij. In de voorliggende welstandsnota is het be-
bouwingstype	 índividuele	 woningen	 zonder	 samenhang’	 hieraan	
toegevoegd.

- Gecheckt is of de bebouwingstypen goed aansluiten op de huidige 
invulling van een gebied. Waar nodig is het bebouwingstype aange-
past.

- De specifieke objecten en ensembles (hfst 4 deel Gebiedsbeschrij-
ving en welstandscriteria) zijn ingedeeld aan de hand van de ac-
tuele stand van zaken. 

- In de Welstandsnota 2016 is een opmaat worden gemaakt naar het 
omgevingsplan, door inzichtelijk te maken hoe deze nota zich ver-
houdt tot andere ruimtelijk relevante plannen, zoals het bestem-
mingsplan, het beeldkwaliteitplan, het (nu nog ontwerp-) Beeld-

1.4 Leeswijzer
Hoofdstuk 2:
Dit hoofdstuk van dit Algemene Deel beschrijft het juridisch en organi-
satorische kader van de Welstandsnota. 

Hoofdstuk 3:
In dit Algemeen Deel wordt in hoofdstuk 3 een beschrijving gegeven 
van het beoordelingskader voor bouwplannen. Hier wordt de systema-
tiek van de welstandscriteria beschreven en wordt tevens aangegeven 
hoe de criteria dienen te worden toegepast.

Hoofdstuk 4:
Dit hoofdstuk gaat in op de algemene welstandscriteria.

Hoofdstuk 5:
Dit hoofdstuk gaat in op de gebiedsgerichte uitwerking zoals nader 
toegepast in het deel Gebiedsbeschrijving en welstandscriteria. Daar-
naast gaat dit hoofdstuk in op de bebouwingstypen. In de gemeente 
Bladel treffen we verschillende woon- en werkgebieden aan, die ieder 
eigen stedenbouwkundige en architectonische eigenschappen bezit-
ten. Dit leidt tot een aantal bebouwingstypen. In het deel Gebieds-
beschrijving en welstandscriteria van deze welstandsnota worden op 
basis hiervan welstandscriteria gegeven.
 
Hoofdstuk 6:
Hier wordt ingegaan op de sneltoetscriteria voor omgevingsvergun-
ningplichtige veel voorkomende kleine bouwwerken (objectgerichte 
criteria). 

Hoofdstuk 7:
Dit hoofdstuk betreft een begrippenlijst, waarin gebruikte begrippen 
worden benoemd.
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2 2.1 Inleiding
De Woningwet beoogt een inzichtelijk en duidelijk welstandstoezicht 
door het vaststellen van concreet uitgewerkte en expliciet omschre-
ven welstandscriteria gekoppeld aan transparante procedures. Daarbij 
speelt ook controle op de uitvoering van het welstandbeleid door het 
gemeentebestuur en de openbaarheid van dat beleid voor de burger 
een belangrijke rol.
Voor deze zaken is in de Woningwet het wettelijk kader vastgelegd via 
inhoudelijke en procedurele vereisten.
Deze vereisten betreffen de inhoud van de welstandsnota en de pro-
cedurele totstandkoming ervan. In de Wabo is een koppeling gemaakt 
tussen het welstandsbeleid en de indeling van de omgevingsvergun-
ningplicht van bouwwerken.

2.2 Procedure van totstandkoming en wijziging wel-  
standsnota

De welstandsnota betreft een gemeentelijk document met be-
leidsregels als bedoeld in hoofdstuk 4 titel 4.3 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb).
Bij de voorbereiding van een nieuwe welstandsnota, maar ook bij een 
wijziging of aanvulling ervan worden de inwoners van de gemeente en 
andere belanghebbenden betrokken. Zij krijgen via de inspraakproce-
dure, zoals vastgelegd in de gemeentelijke inspraakverordening, vooraf 
de gelegenheid om op de inhoud van het beleidsvoorstel te reageren.

In de Woningwet is de verantwoordelijkheid voor het gemeentelijke 
welstandsbeleid expliciet neergelegd bij de gemeenteraad. In artikel 
12a lid 1 van de Woningwet wordt dan ook bepaald dat de gemeente-
raad de welstandsnota vaststelt. Bij deze vaststelling worden de resul-
taten van de inspraak meegewogen. 

Na de vaststelling wordt de welstandsnota via publicatie algemeen 
bekendgemaakt. Deze bekendmaking geschiedt in één of meer dag-, 
nieuws-, of huis-aan-huisbladen en/of op andere geschikte wijze. In de 
bekendmaking wordt aangegeven wanneer de welstandsnota in wer-
king treedt.

Het raadsbesluit tot vaststelling van de welstandsnota is op grond van 
artikel 8:2 Awb uitgesloten van de mogelijkheid van bezwaar en be-
roep.

Wijziging of aanvulling van de welstandsnota vindt plaats via dezelfde 
procedurele weg als de totstandkoming ervan.
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Een wijziging/aanvulling van de welstandsnota vindt plaats op dezelfde 
wijze als de totstandkoming ervan (zie paragraaf 2.2).

Aanvullingen op de welstandnota kunnen ook tussentijds plaatsvinden 
bijvoorbeeld in de vorm van concrete welstandscriteria voor bepaalde 
(her)ontwikkelingsprojecten.
Indien een dergelijk (her)ontwikkelingsproject voorafgegaan dient 
te worden door een herziening van het bestemmingsplan, wordt de 
inspraak gekoppeld aan de reguliere inspraak op het voorontwerp-
bestemmingsplan conform de gemeentelijke inspraakverordening.

De wijziging/aanvulling van de welstandsnota zal als apart document 
aan de oorspronkelijke nota worden toegevoegd. Via een telkenmale 
aan te passen overzichtskaart wordt inzicht geboden voor welke ge-
bieden van de gemeente de diverse wijzigingen/aanvullingen van de 
welstandsnota gelden.

2.5 Juridische status van de welstandsnota
Met de welstandsnota wordt invulling gegeven aan de in artikel 12 
van de Woningwet neergelegde verplichting tot vaststelling van een 
gemeentelijke welstandsnota door de gemeenteraad.
De in de welstandsnota neergelegde criteria zijn geen algemeen verbin-
dende voorschriften, maar beleidsregels als bedoeld in Hoofdstuk 4 
titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Als beleidsregels 
vormen zij het kader waarbinnen burgemeester en wethouders het 
welstandstoezicht uitoefenen. Afwijking van deze beleidsregels is mo-
gelijk, mits deugdelijk gemotiveerd.

De welstandsnota bevat dus het toetsingskader voor bouwaanvragen 
voor wat betreft de preventieve beoordeling aan redelijke eisen van 
welstand. 
Daarnaast kunnen de in de welstandsnota opgenomen criteria grond 
vormen voor de toetsing aan redelijke eisen van welstand in geval van 
een exces bij een omgevingsvergunningvrij bouwwerk (zie paragraaf 
2.18).

2.3 Verantwoording welstandbeleid
De gemeenteraad bepaalt als hoogste gemeentelijke bestuursorgaan 
de beleidskeuzen over vorm, inhoud en reikwijdte van het welstands-
beleid en stelt daarvoor de instrumenten vast.
De uitvoering van het welstandsbeleid ligt bij het college van burge-
meester en wethouders. Dit bestaat primair uit de uitoefening van het 
welstandstoezicht bij de verlening van de omgevingsvergunning.
De advisering in het kader van het welstandstoezicht ligt bij de wel-
standscommissie. De Woningwet biedt de keuze uit een meervoudige 
welstandscommissie en een enkelvoudige commissie in de vorm van 
een stadsbouwmeester.
In de gemeente Bladel is gekozen voor advisering door een meervoudige 
welstandscommissie.

Met het oog op een betere controleerbaarheid van het welstandstoe-
zicht heeft de wetgever in de Woningwet de verplichting neergelegd 
van een jaarlijkse verslaglegging van de welstandscommissie aan de 
gemeenteraad met betrekking tot de door de commissie verrichte 
werkzaamheden. In het verslag dient ten minste te worden aange-
geven op welke wijze de commissie is omgegaan met de vastgestelde 
welstandscriteria. 

Het college van burgemeester en wethouders dient eveneens jaarlijks 
een verslag voor te leggen aan de gemeenteraad. In dit verslag dient 
ingevolge artikel 12c Woningwet ten minste aangegeven te worden:

1 de wijze waarop zij zijn omgegaan met de adviezen van de wel-
standscommissie;

2 in welke categorieën van gevallen zij de aanvraag voor een omge-
vingsvergunning niet aan de welstandscommissie hebben voorge-
legd en op welke wijze zij in die gevallen zelf toepassing hebben 
gegeven	aan	de	welstandscriteria;

3 in welke categorieën van gevallen en op welke wijze zij tot aanschrij-
ving op grond van de excessenregeling (ernstige mate van strijdig-
heid met redelijke eisen van welstand) zijn overgegaan en in welke 
gevallen zij daarbij bestuursdwang hebben toegepast.

Beide jaarverslagen zullen uiterlijk in juni van het jaar volgende op het 
verslagjaar aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Aan de hand van de beide jaarverslagen wordt de uitvoering van het 
welstandstoezicht in de gemeenteraad geëvalueerd. De evaluatie kan 
vervolgens aanleiding zijn tot bijstelling van het welstandsbeleid en 
aanvulling dan wel wijziging van de welstandsnota. Het verslag van de 
evaluatie wordt ter kennis gebracht van de welstandscommissie.

De Woningwet beoogt een inzichtelijk en duidelijk welstandstoezicht 
door het vaststellen van concreet uitgewerkte en expliciet omschre-
ven welstandscriteria gekoppeld aan transparante procedures. Daarbij 
speelt ook controle op de uitvoering van het welstandbeleid door het 
gemeentebestuur en de openbaarheid van dat beleid voor de burger 
een belangrijke rol.
Voor deze zaken is in de Woningwet het wettelijk kader vastgelegd via 
inhoudelijke en procedurele vereisten.
Deze vereisten betreffen de inhoud van de welstandsnota en de pro-
cedurele totstandkoming ervan. In de Wabo is een koppeling gemaakt 
tussen het welstandsbeleid en de indeling van de omgevingsvergun-
ningplicht van bouwwerken.

2.4 Wijziging/aanvulling van de welstandsnota
Zowel de jaarlijkse evaluatie als een ingrijpende verandering in de oor-
spronkelijke feiten en omstandigheden waarop het welstandsbeleid 
was gebaseerd, kunnen aanleiding geven tot aanpassing van het ge-
meentelijke welstandsbeleid en dus van de welstandsnota.
De aanpassingen kunnen partiële dan wel thematische wijzigingen en 
aanvullingen betreffen.

Een partiële wijziging/aanvulling kan nodig zijn naar aanleiding van 
zodanige fysieke veranderingen in een gebied, dat het bestaande, 
specifiek voor dat gebied vastgelegde, welstandsbeleid niet meer 
voldoet. Dit als gevolg van bijvoorbeeld een totale herinrichting van 
een gebied, een nieuw te ontwikkelen gebied of het verdwijnen van 
een markant, voor een omgeving beeldbepalend, gebouwd object.

Een thematische wijziging geschiedt meestal als gevolg van de ver-
andering van een algemene visie voor een bepaald gebied dan wel 
gebouwd object, zoals dakkapellen en erkers.
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2.6 Het welstandstoezicht
Burgemeester en wethouders zijn belast met de bestuurlijke uitvoe-
ring van het welstandstoezicht. Voldoet een bouwplan aan redelijke 
eisen van welstand en zijn er voor het overige geen weigeringsgronden 
dan moet op grond van het imperatief-limitatief stelsel zoals dat is 
neergelegd in artikel 2.10 Wabo, de omgevingsvergunning voor het 
bouwplan worden verleend.
De advisering over de welstandsaspecten van een bouwplan is opge-
dragen aan de welstandscommissie. De adviezen van deze commissie 
en de in de welstandsnota opgenomen criteria spelen een belangrij-
ke rol bij de besluitvorming over bouwaanvragen. De uiteindelijke be-
sluitvorming met betrekking tot bouwaanvragen berust bij het college 
van burgemeester en wethouders. Deze bevoegdheid kan worden ge-
mandateerd, bijvoorbeeld aan een ambtenaar, op grond van hoofdstuk 
10 van de Algemene wet bestuursrecht. In bepaalde gevallen kan het 
college gemotiveerd afwijken van het welstandsadvies (zie paragraaf 
2.10).

Supervisor
Voor bepaalde (nieuw te ontwikkelen) gebieden kan de gemeente een 
supervisor aanstellen met als taak de stimulering van de ruimtelijke 
ontwikkeling en het informeren en begeleiden van initiatiefnemers in 
de vroege fasen van planvorming. Om misverstanden te voorkomen is 
het van belang om de relatie tussen de planbegeleiding door de super-
visor en de uiteindelijke welstandsbeoordeling door de welstandscom-
missie vooraf schriftelijk vast te leggen.
De supervisor begeleidt opdrachtgevers en ontwerpers meer of min-
der intensief tijdens het planproces. De rol van een supervisor kan op 
verschillende manieren worden ingevuld. Deze invulling is weer van 
invloed op de afbakening van werkzaamheden en verantwoordelijk-
heden van de supervisor en de welstandscommissie.

Bij het aanstellen van een supervisor zal het taakveld ruimtelijke or-
dening en bouw- en woningtoezicht zorg dragen voor een heldere 
taakomschrijving en een goede afstemming tussen supervisie en wel-
standsbeoordeling

Het overleg tussen supervisor en initiatiefnemer is in beginsel niet 
openbaar, tenzij de supervisor als gemandateerd lid van de welstand-
commissie (welstandssupervisor) is belast met het geven van een zelf-
standig welstandsoordeel als advies voor de omgevingsvergunningver-
lening door burgemeester en wethouders.

2.7 Welstandstoezicht en de indeling omgevingsver- 
gunningplichtige bouwwerken

Met de inwerkingtreding van de Wabo is tevens het Bor in werking 
getreden. Met dit besluit is het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-
bouwvergunningsplichtige bouwwerken (Bblb) komen te vervallen. De 
eerdere categorie bouwvergunningsvrije bouwwerken is hiermee voort-
gezet en uitgebreid. De categorie ‘licht-vergunningplichtige bouwwerk-
en’	is	verdwenen.	
 
Deze bouwwerken zijn omgevingsvergunningplichtig of omgevingsver-
gunningvrij geworden. Voor de omgevingsvergunningvrije bouwwer-
ken is een welstandstoets vooraf niet meer aan de orde. Een aantal 
bouwwerken, die voorheen licht-bouwvergunning-plichtig waren, zijn 
nu omgevingsvergunningplichtig. Het gaat om de volgende bouwwer-
ken:

- Aan- en uitbouwen 
- Bijgebouwen en overkappingen
- Kozijn- en gevelwijzigingen
- Erkers en/of luifels
- Dakkapellen
- Dakopbouwen
- Erfafscheidingen
- Antennes
- Rolhekken en (rol)luiken
-	 Mestplaten	en	sleufsilo’s
- Agrarische bedrijfsgebouwen
- Uitbreiding overige gebouwen, geen woningen en daarbij behorende 

bijgebouwen en geen agrarische bedrijfsgebouwen.
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b Recreatiewoningen en tijdelijke bouwwerken:
Vanuit planologisch oogpunt en permanent gebruik is het ongewenst 
dat aan, bij of op recreatiewoningen en tijdelijke bouwwerken om-
gevingsvergunningvrij aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappin-
gen en dakkapellen kunnen worden gerealiseerd. Met het oog daarop 
is het bouwen van deze bouwwerken niet omgevingsvergunningvrij, 
zoals is geregeld in artikel 2 bijlage II Bor.

Daarnaast gelden de beperkingen zoals geformuleerd in artikel 5 van 
bijlage II van het Bor.

2.7.5 Voor- en achterkantbenadering
De voor- en achterkantbenadering houdt in dat er met het oog op 
stedenbouw en welstand in een aantal gevallen verschil moet worden 
gemaakt tussen het bouwen aan de voorkant en aan de achterkant van 
een bouwwerk. Bouwwerken aan de voorzijde hebben meer invloed
op het openbaar gebied dan bouwwerken aan achterzijden.

In artikel 1 van het Bor wordt een aantal definities gegeven:

Het achtererfgebied omvat het erf aan de achterkant en de niet naar 
openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer dan 1 m van 
de voorkant van het hoofdgebouw. 

Het voorerfgebied is al het erf dat geen onderdeel uitmaakt van het 
achtererfgebied.

Onder erf wordt verstaan het al dan niet bebouwd perceel, of een 
gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat 
in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat ge-
bouw, en, voor zover een bestemmingsplan of beheersverordening 
van toepassing is, deze die inrichting niet verbieden.

Het Bor verstaat onder openbaar toegankelijk gebied: 
‘weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenver-
keerswet 1994, alsmede pleinen, parkeren, plantsoenen, openbaar wa-
ter en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen toegankelijk 
is, met uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting 
van percelen door langzaam verkeer’.

2.7.1 Onderscheid in vergunningplicht voor bouwwerken
De Wabo kent de volgende indeling in bouwwerken:
1	 omgevingsvergunningvrije	bouwwerken	voor	activiteiten	‘bouwen’	

en	‘planologisch	strijdig	gebruik’,	artikel	2.3	lid	2	Bor;
2	 omgevingsvergunningvrije	 bouwwerken	 voor	 activiteit	 ‘bouwen’,	

artikel	2.3	lid	1	Bor;
3 omgevingsvergunningplichtige bouwwerken.

2.7.2 Omgevingsvergunningvrije	bouwwerken	‘bouwen’	en	‘planolo-
gisch	strijdig	gebruik’
Ingevolge artikel 2.1 lid 3 Wabo kan bij Amvb worden bepaald dat voor 
bepaalde activiteiten geen omgevingsvergunning is vereist. Dit is na-
der uitgewerkt in het Besluit omgevingsrecht (Bor). In artikel 2 bijlage 
II van het Bor staan de categorieën van bouwwerken waarvoor geen 
omgevingsvergunning vereist is. Dit is grotendeels een voortzetting 
van de categorie bouwvergunningvrije bouwwerken zoals deze voor-
heen was geregeld in het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouw-
vergunningsplichtige bouwwerken.

Het bouwen in, op, aan of bij een monument als bedoeld in de Monu-
mentenwet 1988 of een monument als bedoeld in een provinciale of 
gemeentelijke monumentenverordening of in een beschermd stads- of 
dorpsgezicht als bedoeld in de Monumentenwet 1988 is nooit omge-
vingsvergunningvrij, behoudens een aantal activiteiten, die zijn be-
noemd in bijlage II, hoofdstuk IIIa van het Bor.

Het betreft een landelijk uniforme lijst met een uitputtende opsom-
ming. Gemeenten mogen van deze lijst niet afwijken of er eigen regels 
aan toevoegen.
Omgevingsvergunningvrij betekent dat de betreffende bouwwerken 
niet aan enige preventieve gemeentelijke toets zijn onderworpen. Dit 
geldt voor de voorschriften van de gemeentelijke bouwverordening, 
de bouwregels van het bestemmingsplan en redelijke eisen van wel-
stand.
Wel kan repressief worden getoetst aan de constructie-eisen van 
het Bouwbesluit. Verder zijn ook het zogenaamde Burenrecht zoals 
neergelegd in Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en de ongeschreven 
(gedrags)normen van toepassing.

Omgevingsvergunningvrije bouwwerken kunnen in geval van een exces 
ook aan een repressieve welstandsbeoordeling onderworpen worden 
(zie paragraaf 2.18).

2.7.3	 Omgevingsvergunningvrije	bouwwerken	activiteit	‘bouwen’
Met de inwerkingtreding van de Wabo is een nieuwe categorie bouw-
werken ontstaan. Artikel 3 van bijlage II van het Bor benoemt deze 
categorie. Een omgevingsvergunning voor het bouwen is niet vereist, 
indien aan bepaalde voorwaarden en aan het bestemmingsplan wordt 
voldaan.

In tegenstelling tot de bouwwerken van artikel 2 blijft voor het bouwen 
en gebruik in strijd met het bestemmingsplan een omgevingsvergun-
ning vereist op basis van artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo. Indien voldaan 
wordt aan het bestemmingsplan is geen omgevingsvergunning vereist. 
Is er echter sprake van strijd met het bestemmingsplan, dan is een 
omgevingsvergunning	 voor	 ‘planologisch	 strijdig	 gebruik’	 (voorheen	
binnenplanse ontheffing) vereist. Een omgevingsvergunning voor het 
bouwen (voorheen bouwvergunning) is en blijft niet nodig. 

Voor de in artikel 3 genoemde bouwwerken is de burger primair zelf 
verantwoordelijk dat wordt gebouwd in overeenstemming met de 
planologische regelgeving. 
 
Doordat voor deze categorie bouwwerken geen omgevingsvergunning 
voor het bouwen nodig is, kan er niet getoetst worden aan welstand.

Deze bouwwerken kunnen in geval van een exces ook aan een re-
pressieve welstandsbeoordeling onderworpen (zie paragraaf 2.18) 
worden.

2.7.4 Beperkingen in omgevingsvergunningvrij bouwen
Ten aanzien van het omgevingsvergunningvrij bouwen zijn enkele be-
perkingen van toepassing. Het betreft op de eerste plaats de plaatsge-
bonden randvoorwaarden, opgenomen in artikel 2.3 van bijlage II bij 
het Bor:

a De anti-cumulatieregeling:
Om ongewenste dichtslibbing en een aaneenschakeling van omgevings-
vergunningvrije bouwwerken te voorkomen is in het Besluit omgevings-
recht de randvoorwaarde opgenomen dat het bouwen van deze  - in 
artikel	 2	 bijlage	 II	 Bor	 opgenomen	 	-	 bouwwerken	 niet	 tot	 gevolg	mag	
hebben dat het oorspronkelijk bij het gebouw aansluitende zij- of achter-
erf voor meer dan 50% wordt. Het maximum aan omgevingsvergunning-
vrije bouwwerken mag niet meer dan 30 m2 bedragen.
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Onder bebouwbaar erfgebied wordt ook wel verstaan ‘achtererfge-
bied’	 en	onder	niet	bebouwbaar	erfgebied	wordt	ook	wel	het	 ‘voor-
erfgebied’	verstaan.

Onder voorkant wordt in dit verband verstaan de voorgevel, het voor-
erf	en	het	dakvlak	aan	de	voorzijde	van	een	gebouw;	de	zijgevel,	het	
zijerf en het dakvlak aan de zijkant van een gebouw voor zover die 
zijde (zijdelings) gekeerd is naar de weg of het openbaar groen. Onder 
achterkant wordt in dit verband verstaan de achtergevel, het achtererf 
en	 het	 dakvlak	 aan	 de	 achterzijde	 van	 een	 gebouw;	 de	 zijgevel,	 het	
zijerf en het dakvlak aan de zijkant van een gebouw voor zover die 
zijde (zijdelings) niet gekeerd is naar de weg of het openbaar groen. 
Bij	het	begrip	 ‘openbaar	groen’	moet	worden	uitgegaan	van	hetgeen	
daaronder in het normale spraakgebruik wordt verstaan, zoals parken 
plantsoenen en speelveldjes, die het gehele jaar (of een groot deel 
van	het	jaar)	voor	het	publiek	toegankelijk	zijn.	’Gekeerd	naar	de	weg	
of	 het	openbaar	 groen’	 impliceert	dat	 tussen	het	 gebouw	of	het	 erf	
en de weg of het openbaar groen een directe feitelijke relatie is. Die 
relatie is er niet wanneer zich tussen het gebouw of het erf en de weg 
of het openbaar groen andere begrenzende elementen aanwezig zijn, 

zoals het erf van de buren, bos of (bij)gebouwen. Dit betekent dat bij-
voorbeeld bij een bos als scheidend element de zijkant gekeerd naar 
de weg of het openbaar groen een achterkant wordt in plaats van een 
voorkant.2
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Interpretatie voor- en achtererfgebied, zoals opgenomen in het Bor:
Bruikbaar bij alle bebouwingstypen,behalve historisch gegroeide 
bebouwing

Interpretatie voor- en achtererfgebied bij historisch gegroeide bebouwing

Niet welstandsvrij

Niet welstandsvrij

Niet welstandsvrij

Niet welstandsvrij

Hoeksituatie:

niet welstandsvrij

Indicatieve arce-
ring welstandsvrij
gedeelte

Monument

Cultuurhistorisch
waardevolle be-
bouwing of 
beeldbepalend
pand

Bebouwing op achtererf, 
hoger dan 5m, of gelegen 
op de zijerven vrijwel altijd 
zichtbaar vanaf - en van in-
vloed op - openbare ruimte, 
dus niet welstandsvrij.

Bebouwing op achtererf, 
niet hoger dan 5m, wel-
standsvrij met excessen-
regeling.



 
1 De Commissie is opgericht in mei 2006 en is een onafhankelijke deskundigheids-

commissie dat al in een vroeg stadium van een tunnelproject gevraagd wordt ad-

vies te geven over tunnelveiligheid.

2.7.6 Omgevingsvergunningplichtige bouwwerken
De omgevingsvergunning voor het bouwen is geregeld in artikel 2.1 lid 
1 onder a Wabo. De toetsingscriteria voor de omgevingsvergunning 
betreffen op grond van artikel 2.10 Wabo de voorschriften van:
1	 het	Bouwbesluit;
2	 de	bouwverordening;
3 het (geldende) bestemmingsplan, beheersverordening of exploita-

tieplan;
4 de redelijke eisen van welstand.

Daarnaast kan het zijn dat de Commissie voor de tunnelveiligheid1  een 
advies heeft gegeven dat meegenomen moet worden.

Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
De Wabo heeft twee verschillende procedures, afhankelijk van de 
activiteit(en) waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd. 
Indien uitsluitend een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 
aangevraagd, dan wordt de reguliere voorbereidingsprocedure gevolgd. 
Deze is geregeld in paragraaf 3.3 Wabo.

Burgemeester en wethouders moeten binnen 8 weken na ontvangst 
van de aanvraag beslissen. Deze termijn kan eventueel verlengd 
worden met 6 weken. Burgemeester en wethouders geven kennis van 
de	aanvraag.	De	beslistermijn	is	een	fatale	termijn;	bij	niet	tijdig	beslis-
sen ontstaat een omgevingsvergunning van rechtswege.

Bij een omgevingsvergunning voor bepaalde activiteiten, zoals afwij-
ken van het bestemmingsplan, dient de uitgebreide voorbereidings-
procedure van afdeling 3.4 Awb te worden gevolgd. Indien een 
omgevingsvergunning een van deze activiteiten maar ook een om-
gevingsvergunning voor het bouwen omvat, dan geldt voor de gehele 
omgevingsvergunning, dus ook voor het bouwen, de uitgebreide pro-
cedure.

Afdeling 3.4 Awb bepaalt dat een ontwerpbesluit 6 weken ter inzage 
dient te worden gelegd, naar aanleiding waarvan een ieder zienswij-
zen naar voren kan brengen. 
Burgemeester en wethouders beslissen zo spoedig mogelijk, maar ui-
terlijk 6 maanden na de ontvangst van de aanvraag. Bij overschrijding 
van de termijn ontstaat geen omgevingsvergunning van rechtswege.

2.8 De welstandscommissie

2.8.1 Samenstelling en besluitvorming
De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het vastleggen van de 
regels met betrekking tot het functioneren, de inrichting en samen-
stelling van de welstandscommissie en de vorm van het advies.
Ingevolge artikel 8, lid 5 van de Woningwet is één en ander vastgelegd 
in de gemeentelijke bouwverordening alsmede in het Reglement op de 
gemeentelijke Welstandsadvisering (1 januari 2008) van Welstands-
zorg Noord-Brabant.

2.8.2 Benoeming en zittingsduur
De leden van de commissie worden op voordracht van burgemeester 
en wethouders benoemd en ontslagen door de gemeenteraad.
De leden van de welstandscommissie worden voor een termijn van ten 
hoogste drie jaar benoemd. Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd 
voor een periode van nog eens ten hoogste drie jaar.

2.8.3 Afdoening bij mandaat
De commissie kan de advisering over een aanvraag om welstandsad-
vies mandateren aan een of meerdere daartoe aangewezen leden, 
waaronder ook de voorzitter. Bouwplannen waarover volgens deze 
leden het oordeel van de welstandscommissie als bekend mag worden 
verondersteld, worden door de gemandateerde leden van advies voor-
zien. In geval van twijfel legt het gemandateerde lid het bouwplan als-
nog voor aan de commissie.

Het advies van een gemandateerd lid geldt in juridische zin als het 
advies van de plenaire commissie en komt dus in de plaats van het 
plenaire advies.

Ook kan een gemandateerd lid namens de plenaire commissie 
vooroverleg over een bouwplan voeren en daarover een preadvies uit-
brengen. Dat kan zelfstandig gebeuren, dan wel door deelname aan 
een	‘kwaliteitsteam’.	
De eindverantwoordelijkheid ligt weliswaar bij de welstandscom-
missie, maar zij kan niet terugkomen op het tijdens het vooroverleg 
ingenomen standpunt of de beslissing van het gemandateerde lid. Bij 
twijfel bespreekt het gemandateerde lid het plan in de commissie.
Het advies over het definitieve bouwplan in het kader van de bouwver-
gunningverlening komt tot stand binnen de plenaire commissie.

2.7.7 De gefaseerde omgevingsvergunningverlening
In de Wabo is in artikel 2.5 een regeling opgenomen met betrekking 
tot de gefaseerde omgevingsvergunningverlening. Op verzoek van de 
aanvrager wordt een omgevingsvergunning in twee fasen verleend. 
De aanvrager bepaalt op welke activiteiten de eerste fase betrekking 
heeft.

Deze gefaseerde vergunningverlening moet niet verward worden met 
de bouwvergunning in twee fases zoals die voorheen in artikelen 56a 
en 56b van de Woningwet was opgenomen. Deze regeling is komen te 
vervallen. Bij de omgevingsvergunning in twee fasen kan bijvoorbeeld 
in de eerste fase alleen de afwijking van het bestemmingsplan aan-
gevraagd worden, om in de tweede fase pas een omgevingsvergunning 
voor het bouwen aan te vragen.

2.7.8 Reclame
Reclame bepaalt in belangrijke mate de verschijningsvorm van een pand 
en kan veel invloed hebben op een volledig straatbeeld. Voor reclame 
wordt in verschillende gebieden onderscheid gemaakt naar functies 
die in de gebouwen en op de terreinen zijn ondergebracht. Aan deze 
verschillende functies in een diversiteit van gebieden is geen duidelij-
ke verdeling te maken van criteria voor reclame. Door deze afwijkende 
systematiek is gekozen om reclame en uitstallingen in een aparte nota 
op te nemen: de Beleidsnotitie Algemeen Beleid voor reclame- en ver-
wijzingsborden in de gemeente Bladel, die in werking is getreden op 18 
maart 2001.
Voor de criteria voor reclame en uitstallingen verwijst deze nota naar 
de laatste versie van het reclamebeleid van de gemeente. Dit reclame-
beleid maakt juridisch onderdeel uit van deze welstandsnota. Mogelijke 
vergunningvrije reclamevoeringen kunnen aan de hand van de exces-
senregeling worden beoordeeld.
Voor het project Marktstaete zijn de huidige reclameregels voor het 
centrumgebied van Bladel aangescherpt, omdat de huidige regels voor 
het centrumgebied van Bladel ruimere mogelijkheden bevatten. Er is 
een plan opgesteld voor de reclamevoering voor het aanbrengen van 
buitenreclames. Dit plan voor de reclamevoering geldt hier boven de 
eventuele welstandstoetsing.
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2.8.4 Taken van de welstandscommissie
Op het gebied van welstand is de commissie belast met de volgende 
wettelijke	taken:
1	 het	uitbrengen	van	advies	omtrent	omgevingsvergunningplichtige	bouw-

aanvragen;
2	 het	 uitbrengen	 van	 advies	 over	 omgevingsvergunningplichtige	 bouw-

aanvragen	betreffende	monumenten;
3 het verzorgen van de verslaglegging aan de gemeenteraad van de 

door de commissie verrichte werkzaamheden. Daarbij dient ten min-
ste aangegeven te worden op welke wijze toepassing is gegeven aan 
de welstandscriteria van de welstandsnota. Tevens dient aangegeven 
te worden op welke wijze is omgegaan met de openbaarheid van het 
vergaderen en wat de aard van de beoordeelde plannen is geweest.

De	commissie	is	tevens	belast	met	de	volgende,	aanvullende,	niet-wettelij-
ke taken:
1	 beoordeling	van	aanvragen	voor	reclames;
2 op verzoek van gemeente of aanvrager overleg voeren over de 

voorbereiding	van	bouwplannen;
3 desgevraagd uitbrengen van adviezen aan het college van burge-

meester en wethouders over de welstandsaspecten van in voor-
bereiding zijnde structuurplannen, bestemmingsplannen, steden-
bouwkundige plannen, beeldkwaliteitplannen en andere relevante 
beleidsstukken;

4 desgevraagd adviseren over stedenbouwkundige en architectoni-
sche ontwikkelingen die van belang zijn voor de ruimtelijke kwaliteit 
in	de	gemeente;

5	 desgevraagd	adviseren	in	het	geval	van	excessen;
6 voorlichting geven inzake ruimtelijke kwaliteit aan gemeenteraad, 

burgemeester en wethouders en burgers.

2.9 Het vragen van advies aan de welstandscommissie 
Burgemeester en wethouders vragen de commissie om advies met be-
trekking tot een bij hen ingediend bouwplan. Haar welstandsadvies 
baseert de commissie op de welstandscriteria zoals die door de ge-
meenteraad in de gemeentelijke welstandsnota zijn vastgelegd.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het voorleggen om advies van 
principeverzoeken en schetsplannen.

Principeverzoek en schetsplan
De mogelijkheid om via een schetsplan een zogenaamde principe-
uitspraak van de welstandcommissie te verkrijgen blijft aanwezig. Het 
gaat in dat geval echter niet om een formele (gefaseerde) bouwaan-
vraag, maar om een zogenaamd principeverzoek.
Een dergelijke werkwijze heeft het voordeel dat al in een vroegtijdig 
stadium duidelijkheid ontstaat over de welstandsaspecten. Vooral wan-
neer het gaat om een langdurig en complex ontwikkelingsproces van 
een bouw- en/of ontwikkelingsplan, waarbij een tussentijds (sturend) 
standpunt van de welstandscommissie gewenst is, is deze werkwijze 
zeker aanbevelingswaardig.

Ook in minder complexe aangelegenheden kan er behoefte bestaan 
aan een principe-uitspraak. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een 
bouwplan in een stedenbouwkundig en/of architectonisch gevoelige 
omgeving.
Teneinde verwarring te voorkomen dient in het principeverzoek uit-
drukkelijk te worden aangegeven dat het niet om een bouwaanvraag 
gaat.
Tevoren dient ook bij een principeverzoek vast te staan in hoeverre het 
betreffende bouwplan of de ontwikkeling planologisch aanvaardbaar 
is.



2.12 Afwijking van de welstandscriteria door de welstands-
commissie

De welstandscommissie zal op enig moment in haar advies willen af-
wijken van de in de welstandsnota opgenomen criteria. Het zal hierbij 
in het algemeen een bouwplan betreffen dat weliswaar niet voldoet 
aan (enige van) de vastgestelde gebiedsgerichte of objectgerichte cri-
teria of aan de sneltoetscriteria voor kleine veel voorkomende bouw-
plannen, maar dat desalniettemin voldoet aan redelijke eisen van 
welstand. Hierbij vindt dan een beoordeling plaats aan de hand van 
de algemene welstandscriteria. Een dergelijke afwijking dient door de 
commissie gemotiveerd te worden.
Nemen burgemeester en wethouders dit advies over dan dienen ook 
zij hun besluit te motiveren.

Voor de aspirant-bouwer bestaat er de mogelijkheid om de commis-
sie een mondelinge toelichting op het uitgebrachte (negatieve) wel-
standsadvies te vragen. Op grond van hetgeen door de aanvrager en/
of architect hierop wordt ingebracht, bestaat de mogelijkheid dat de 
commissie tot een ander oordeel komt en alsnog een positief wel-
standsadvies over het bouwplan uitbrengt aan het college van burge-
meester en wethouders. Dit geschiedt uiteraard in de fase vooraf-
gaande aan het collegebesluit met betrekking tot de bouwaanvraag.

2.13 Vorm en inhoud van het welstandsadvies
De welstandscommissie beoordeelt het bouwplan en brengt daarover 
schriftelijk advies uit aan burgemeester en wethouders. Het advies 
wordt door of namens burgemeester en wethouders gevoegd bij de 
aanvraag om een bouwvergunning, dan wel bij het schetsplan.
De welstandsadviezen zijn niet gericht op zaken die geen betrekking 
hebben op het welstandstoezicht. Het geeft aan of ‘het uiterlijk en 
de plaatsing van een bouwwerk of een standplaats, zowel op zichzelf 
als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkelingen 
daarvan’	(artikel	12	lid	1	Ww),	niet	in	strijd	is	met	redelijke	eisen	van	
welstand. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de criteria, zoals 
opgenomen in de welstandsnota. Alle adviezen, behoudens het posi-
tieve advies, worden schriftelijk gemotiveerd. De positieve adviezen 
worden gemotiveerd op verzoek van het college of indien daar vanuit 
andere overwegingen aanleiding toe is.
Het welstandsadvies kan wel aanbevelingen bevatten voor beleid 
of procedurele zaken die naar de mening van de commissie in acht 
genomen zouden moeten worden. 

2.10 Indieningsvereisten
In de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) van 30 maart 2010 
is neergelegd welke gegevens bij de aanvraag van een omgevingsver-
gunning bij burgemeester en wethouders moeten worden ingediend. 
Hoofdstuk 2 bevat de indieningsvereisten voor een omgevingsvergun-
ning voor het bouwen. 
 
De regeling is uitputtend. Gemeenten mogen zelf geen eisen meer 
stellen op dit punt, ook niet in aanvullende zin.

In artikel 2.5 van het Mor worden de gegevens en bescheiden ten be-
hoeve van toetsing aan welstandscriteria vermeld. Dit betreft de vol-
gende gegevens en bescheiden:
a tekeningen van alle gevels van het bouwwerk, inclusief de gevels 

van belendende bebouwing, waaruit blijkt hoe het geplande bouw-
werk	in	de	directe	omgeving	past;

b	 principedetails	van	gezichtsbepalende	delen	van	het	bouwwerk;
c	 kleurenfoto’s	van	de	bestaande	situatie	en	de	omliggende	bebou-

wing;
d een opgave van materiaal- en kleurgebruik van toe te passen bouw-

materialen (uitwendige scheidingsconstructie). Het materiaal- en 
kleurgebruik dient minimaal aangegeven te worden van de gevels, 
het voegwerk, kozijnen, ramen en deuren, balkonhekken, dakgoten 
en boeidelen en de dakbedekking.

Situatietekeningen en plattegronden horen formeel niet bij de indien-
ingsvereisten voor welstandstoetsing, maar - voor de stedenbouwkun-
dige en planologische toetsing (art 2.3 Mor). Zij zijn echter wel prak-
tisch om ook aan te leveren voor de welstandstoetsing.

2.11 Afwijking van het welstandsadvies door B&W
Bestuurlijk is het college van burgemeester en wethouders verant-
woordelijk voor de afgifte van omgevingsvergunningen. Evenals onder 
de werking van de Woningwet 1991 is en blijft het oordeel van de 
commissie een advies. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om 
- mits deugdelijk gemotiveerd - van het welstandsadvies af te wijken.
De welstandscommissie dient van een eventuele afwijking van het ad-
vies op de hoogte te worden gesteld.
Bovendien dient in de verplichte jaarlijkse verslaglegging aan de ge-
meenteraad door het college van burgemeester en wethouders aange-
geven te worden in welke gevallen en op welke gronden men van de 
advisering is afgeweken.

In de volgende gevallen kan van het welstandsadvies worden af-
geweken:
1. Afwijking op welstandelijke gronden:
 Het college is van oordeel dat de commissie de welstandscriteria 

niet juist heeft toegepast dan wel de verkeerde criteria aan het ad-
vies ten grondslag heeft gelegd. Het betreft hier een afwijking op 
inhoudelijk welstandelijke gronden. Indien een dergelijke situatie 
zich voordoet zal, alvorens een beslissing wordt genomen op de 
bouwaanvraag en binnen de wettelijke beslistermijn, een second 
opinion worden gevraagd. Ook deze second opinion heeft echter 
het karakter van een advies. Gelet op de wettelijke beslistermijnen 
zal zich deze situatie alleen voordoen bij een reguliere bouwaan-
vraag.

2 Afwijking op andere dan welstandelijke gronden:
 Artikel 2.10 lid 1 sub d Wabo biedt het college de mogelijkheid om 

ondanks de strijdigheid met de redelijke eisen van welstand toch te 
besluiten om de omgevingsvergunning te verlenen (hardheidsclau-
sule). Uiteraard dient dit deugdelijk gemotiveerd te gebeuren en 
zal van deze mogelijkheid niet al te lichtvaardig gebruik dienen te 
worden gemaakt. Zwaarwegende economische of maatschappelijke 
gronden kunnen een dergelijk besluit rechtvaardigen.

 
Burgemeester en wethouders zullen terughoudend zijn in de toepas-
sing van deze afwijkingsmogelijkheid, omdat zij van mening zijn dat de 
ruimtelijke kwaliteit niet snel ondergeschikt dient te worden gemaakt 
aan economische of maatschappelijke belangen.
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een nieuw besluit (in heroverweging) naar aanleiding van het inge-
diende bezwaarschrift.
Tegen het collegebesluit op het bezwaar staat voor reclamant de mo-
gelijkheid open tot het indienen van een beroepschrift bij de recht-
bank.

2.17	 Relatie	met	andere	plannen	en	nota’s
Het welstandstoezicht is het sluitstuk van het ruimtelijk kwaliteitsbe-
leid van de gemeente. Als schakel in een keten van ruimtelijke plannen 
is het welstandstoezicht in hoge mate afhankelijk van de kwaliteit van 
andere ruimtelijke plannen. Deze paragraaf gaat in op de relatie van 
de	 welstandsnota	met	 andere	 gemeentelijke	 plannen,	 nota’s	 en	 be-
leidsterreinen.

2.17.1 Ruimtelijk beleid: bestemmingsplannen
De gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente is in het bij-
zonder vastgelegd in bestemmingsplannen. 

Een bestemmingsplan regelt onder meer de functie en het ruimtebe-
slag van bouwwerken ‘voor zover dat nodig is voor een goede ruimtelij-
ke	ordening’.	De	welstandstoets	mag	niet	 leiden	tot	beperkingen	die	
een reële verwezenlijking van de aan de grond toegekende bouwmo-
gelijkheden, die het bestemmingsplan biedt, belemmeren. 

Het bestemmingsplan vormt als het ware het ruimere kader waar-
binnen de welstandsbeoordeling zich beweegt. De voorrang van het 
bestemmingsplan op de welstandseisen is geregeld in artikel 12, derde 
lid van de Woningwet. Daarin is tevens bepaald dat ook de steden-
bouwkundige voorschriften van de bouwverordening boven de wel-
standseisen prevaleren. In artikel 12b, eerste lid van de Woningwet is 
bovendien expliciet vastgelegd dat ook de welstandscommissie deze 
voorrangsregeling moet betrekken bij de advisering.

2.14 Termijn van advisering
De wettelijk vastgelegde fatale beslistermijnen, zoals die gelden voor 
de afhandeling van de bouwaanvragen, maken dat ook aan het uit-
brengen van het welstandsadvies een termijn dient te worden gesteld.
In het Reglement op de gemeentelijke Welstandsadvisering is in artikel 
6, lid 6.3.3 bepaald dat het advies direct wordt geformuleerd en bij de 
gemeente wordt achtergelaten.

2.15 Openbaarheid van vergadering en mondelinge 
toelichting
In het Reglement op de gemeentelijke Welstandsadvisering is in artikel 
6, lid 6.2.1.4 de openbaarheid van vergaderen neergelegd. Openbaar-
heid van vergadering is uitgangspunt. De mogelijkheid voor aanvrager 
om een mondelinge toelichting te geven is geregeld in lid 6.2.2

2.16 De mogelijkheid tot het indienen van bezwaar en 
beroep

Tegen het welstandsadvies op zichzelf kan niet afzonderlijk bezwaar 
worden gemaakt. Het gaat immers om een (deel)advies dat onderdeel 
is van het proces om te komen tot omgevingsvergunningverlening. 
Tegen het uiteindelijke besluit tot verlening van de omgevingsvergun-
ning kunnen belanghebbenden wel bezwaar maken. Dit op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht.
Is men het dus niet eens met het welstandsoordeel over een bepaald 
bouwplan, dan dient men bezwaar te maken tegen de uiteindelijke 
beslissing op de aanvraag om omgevingsvergunning, waarbij de grond 
van het bezwaar is gelegen in het welstandsaspect.

Het bezwaarschrift dient te worden ingediend bij het college van 
burgemeester en wethouders, het bestuursorgaan dat ook het primaire 
besluit (omgevingsvergunning) heeft genomen. De reclamant krijgt 
vervolgens een uitnodiging om zijn bezwaar mondeling toe te lichten in 
de commissie bezwaar- en beroepschriften. Indien reclamant in zijn be-
zwaar het welstandsoordeel bestrijdt, wordt - naar vaste jurisprudentie 
- verwacht dat hij zijn bezwaar met een deskundig tegenadvies (second 
opinion) onderbouwt.
De commissie adviseert het college in het kader van de heroverwe-
ging van de aangevochten beslissing. Het college neemt vervolgens 



- in de welstandstoetsing wordt het plan tot wijzigen van het uiter-
lijk van het bouwwerk beoordeeld, zowel op zichzelf, als in relatie 
tot de omgeving en te verwachten ontwikkeling van die omgeving. 
Deze toetsing geschiedt aan de hand van de in de welstandsnota 
vastgelegde welstandcriteria. De welstandsbeoordeling heeft dus 
niet het behoud van cultuurhistorische waarde als uitgangspunt.

Toetsing in het kader van de monumentenvergunning vindt plaats door 
de monumentencommissie, die zelfstandig kan functioneren dan wel 
gecombineerd of geïntegreerd kan zijn met de welstandscommissie.

2.17.4 Beeldregieplan Bladel
Waar de Welstandsnota zich uitspreekt over architectonische aspec-
ten, legt het beeldregieplan juist de focus op stedenbouwkundige as-
pecten. Het gaat dan met name om aanwijzingen, hoe om te springen 
met aspecten als situering, plaatsing, maatvoering, massa, oriëntatie, 
buitenruime. Deze aspecten worden in de diverse bestemmingsplan-
nen voor de gemeente gebiedsgewijze juridisch geregeld. Het Beeld-
regieplan schetst een beeld voor de kernen en dorpsranden van de 
gehele gemeente. Het beeldregieplan is bedoeld om de bestaande 
ruimtelijke kwaliteiten veilig te stellen en om binnen de Kempische 
context met behoud van kwaliteit van bebouwing en openbare ruimte 
mogelijkheden te bieden om te vernieuwen, te verbeteren en in be-
weging te blijven.
Het doel is om burgers en ontwikkelende partijen inzicht te bieden in 
wat bepalend is voor de Kempische eigenheid en in hoeverre kwalitei-
ten overeind moeten blijven om die eigenheid te bewaren en om de 
gemeente, die de ontwikkelingen moet toetsen, handvatten te bieden 
om deze toetsing te beargumenteren. Dit is derhalve ook de rol die het 
Beeldregieplan kan spelen bij de welstandsbeoordeling.

Het Beeldregieplan Bladel heeft geen juridische status, maar is juist 
bedoeld als leidraad en inspiratiekader. Het is bedoeld om te inspireren 
en om het gezamenlijk bewustzijn over de identiteit van de Bladelse 
dorpen te vergroten. 

2.17.5 Omgevingsplan
De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot na 1 juli 2019, 
maar vast staat dat deze wet in de komende jaren in werking zal 
treden. Vanaf dan is niet meer het bestemmingsplan, maar het om-
gevingsplan het juridisch-planologisch toetsingskader. In het kader van 

De architectonische vormgeving van bouwwerken valt buiten de reik-
wijdte van het bestemmingsplan en wordt exclusief door de welstands-
nota geregeld. Welstandscriteria kunnen waar nodig de ruimte, die 
het bestemmingsplan biedt, invullen ten behoeve van de ruimtelijke 
kwaliteit. Het welstandsadvies kan zich dan richten op de gekozen in-
vulling binnen het bestemmingsplan.
In de toelichting bij een bestemmingsplan worden de beleidsuitgangs-
punten in een stedenbouwkundige paragraaf (met een verwijzing naar 
het welstandsbeleid) opgenomen. De welstandscommissie kan hierbij 
om advies worden gevraagd.
 
2.17.2 Beeldkwaliteitplan
Aan een planontwikkeling kan een beeldkwaliteitplan worden gekop-
peld. In een beeldkwaliteitplan worden de randvoorwaarden voor ver-
dere planvorming neergelegd. Het beeldkwaliteitplan is geen wettelij-
ke planfiguur.

Een beeldkwaliteitplan kan niet zonder meer worden beschouwd als 
een wijziging/aanvulling van de welstandsnota. Dit vloeit op de eerste 
plaats voort uit het feit dat een welstandsnota enkel toetsingscrite-
ria met betrekking tot de architectonische vormgeving kan bevatten. 
In een beeldkwaliteitplan daarentegen komen, zoals hiervoor reeds is 
gesteld, over het algemeen naast architectonische aspecten tevens 
stedenbouwkundige randvoorwaarden en uitgangspunten voor de 
openbare ruimte/buitenruimte aan de orde. 
Daarnaast dient in tegenstelling tot een beeldkwaliteitplan de wel-
standsnota en een wijziging/aanvulling daarvan de inspraakprocedure 
te doorlopen en te worden vastgesteld door de gemeenteraad. Dat is 
een wettelijk vereiste. 

Indien het de bedoeling is het beeldkwaliteitplan een toetsingsfunctie 
toe te kennen en het architectonisch gedeelte ervan onderdeel te la-
ten uitmaken van het gemeentelijke welstandbeleid, dan zal het beeld-
kwaliteitplan dezelfde procedure moeten doorlopen als vereist voor 
de welstandsnota: inspraak en vaststelling door de gemeenteraad.
Het is zaak om al tijdens deze procedure duidelijk onderscheid te ma-
ken tussen het architectonische deel en de overige onderdelen van het 
beeldkwaliteitplan. 

Dit kan bijvoorbeeld door dit onderdeel in een identieke vorm te gie-
ten als die van de welstandnota.

In het kader van de rechtszekerheid dient tevens expliciet te worden 
aangegeven, dat het welstandsdeel als wijziging/aanvulling onderdeel 
zal gaan uitmaken van de welstandsnota.
Het onderscheid dient ook tot uitdrukking te komen in het vaststel-
lingsbesluit, dat uiteen dient te vallen in twee onderdelen, één besluit-
punt met betrekking tot het onderdeel welstandscriteria en één be-
sluitpunt met betrekking tot de stedenbouwkundige criteria en criteria 
met betrekking tot de openbare ruimte.

Vervolgens wordt na de vaststelling van het beeldkwaliteitplan, het 
architectonische gedeelte letterlijk opgenomen in of (als bijlage) toe-
gevoegd aan de welstandsnota (in tekst en kaart) en wordt het betref-
fende gebied in de welstandsnota opgenomen als specifiek ensemble.

2.17.3 Monumenten
Voorop dient te worden gesteld, dat in artikel 5 van bijlage II van het 
Bor is geregeld dat bouwen op, bij, aan of in een monument als be-
doeld in de Monumentenwet 1988 nooit omgevingsvergunningvrij 
is, behoudens een aantal activiteiten, die zijn benoemd in bijlage II, 
hoofdstuk IIIa van het Bor.

Wanneer een te verbouwen bouwwerk onder de werking valt van de 
Monumentenwet 1998 of van een gemeentelijke of provinciale monu-
mentenverordening (bouwwerk betreft een monument), is naast een 
omgevingsvergunning voor het bouwen tevens een omgevingsvergun-
ning nodig voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een 
monument, zoals genoemd in artikel 2.1 lid 1 onder f Wabo.
In dat geval is naast een welstandstoetsing tevens een toetsing in het 
kader	van	de	eerdere	‘monumentenvergunning’	nodig.

Deze toetsingen verschillen inhoudelijk:
-	 de	‘monumentale’	toetsing	vindt	plaats	op	basis	van	de	aanwijzing	

tot monument. Behoud van de cultuurhistorische waarden van het 
bouwwerk en zo mogelijk de versterking van die waarden,zijn uit-
gangspunt	bij	deze	toetsing;
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het bestemmingsplan wordt onderzocht of de bouwmogelijkheden en 
het gebruik, dat door het bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt 
voldoen aan ‘een goede ruimtelijke	 ordening’.	 Welstandsaspecten	
vallen hier niet onder, dus vindt in het kader van een bestemmingsplan 
geen welstandstoetsing plaats. In het omgevingsplan wordt getoetst 
aan algemene regels die gevolgen hebben voor de ‘fysieke leefom-
geving’. Binnen dit kader zijn ook welstandsaspecten begrepen, zodat 
welstandstoetsing wel onderdeel is van de toetsing in het kader van 
het omgevingsplan.

2.18 Handhaving en excessenregeling 
Ook bouwwerken waarvoor geen omgevingsvergunning hoeft te 
worden aangevraagd moeten aan minimale welstandseisen voldoen. 
Volgens artikel 13a van de Woningwet kunnen burgemeester en wet-
houders de eigenaar van een bouwwerk dat ‘in ernstige mate in strijd 
is	met	 redelijke	eisen	van	welstand’	 aanschrijven	om	die	 strijdigheid	
op te heffen. Volgens datzelfde wetsartikel moeten de criteria hier-
voor	 in	de	welstandsnota	zijn	opgenomen.	Deze	‘excessenregeling’	 is	
overigens niet bedoeld om de plaatsing van het bouwwerk tegen te 
gaan.

Als voor een omgevingsvergunningplichtig bouwwerk geen omge-
vingsvergunning is aangevraagd dan wel het bouwwerk na realisering 
afwijkt van de tekeningen waarop de omgevingsvergunning werd afge-
geven, krijgt de eigenaar de gelegenheid om (alsnog of opnieuw) om-
gevingsvergunning aan te vragen voor het gerealiseerde bouwwerk. 
Als deze omgevingsvergunning moet worden geweigerd, bijvoorbeeld 
vanwege een negatief welstandsadvies gebaseerd op de criteria in 
deze nota, dan zal de eigenaar de situatie moeten veranderen. Burge-
meester en wethouders kunnen dan degene die tot het opheffen van 
de (illegale) situatie bevoegd is, aanschrijven om binnen een door hen 
te bepalen termijn de strijdigheid op te heffen. De toetsingsgrond 
voor omgevingsvergunningplichtige bouwwerken blijft artikel 12a 
Woningwet (welstandscriteria met betrekking tot redelijke eisen van 
welstand), of het plan nu wel of niet, of in afwijking van de omgevings-
vergunning is uitgevoerd. Artikel 13a Woningwet (ernstige strijd) is hier-
op niet van toepassing.

Ook omgevingsvergunningvrije plannen moeten aan welstandseisen 
voldoen. Volgens artikel 13a van de Woningwet kan het college de ei-

genaar van een bouwwerk dat ‘in ernstige mate in strijd is met redelij-
ke	eisen	van	welstand’	aanschrijven	om	die	strijdigheid	op	te	heffen.	
Het gaat dan om excessen, dat wil zeggen buitensporigheden die ook 
voor niet-deskundigen evident zijn, zoals armoedig materiaalgebruik, 
toepassing van felle kleuren, opdringerige reclames en dergelijke. In 
dat geval hanteert de gemeente Bladel voor de welstandstoetsing de 
volgende criteria:
- het visueel of fysiek afsluiten van een bouwwerk voor zijn omge-

ving;
- het ontkennen of vernietigen van architectonische bijzonderheden 

bij	aanpassing	van	een	bouwwerk;
-	 armoedig	materiaalgebruik;
-	 toepassen	van	felle	of	contrasterende	kleuren;
-	 te	opdringerige	of	veelvuldig	herhaalde	reclames;
- een te grove inbreuk op wat in de omgeving gebruikelijk is.
Wanneer de gemeente daartoe aanleiding ziet, kunnen voor specifieke 
onderwerpen of specifieke gebieden de criteria verder worden gecon-
cretiseerd. Zo is het mogelijk een afwijkende plaatsing van een dak-
kapel ten opzichte van de in de omgeving gangbare plaatsing (lager of 
hoger op het dak) bij een samenhangend complex woningen als een 
exces te definiëren.
Omgevingsvergunningvrije bouwwerken die voldoen aan de wel-
standscriteria voor veel voorkomende kleine bouwwerken zijn in elk 
geval niet in strijd met redelijke eisen van welstand.

2.19 Overgangsregeling
Het proces van afhandelen van bouwaanvragen vraagt een zekere tijd. 
Op het moment van inwerkingtreding van de welstandsnota zullen er 
dan ook zeker bouwaanvragen in behandeling zijn. Met het oog op de 
rechtszekerheid van onder andere de aanvrager is het van belang te 
bepalen hoe met deze aanvragen in het licht van de inwerkingtreding 
van de welstandsnota wordt omgegaan. Dit vraagt om een zogenaam-
de overgangsregeling.
In de gemeente Bladel wordt in het kader van de overgangsregeling 
gehandeld als hierna is aangegeven.
Op een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen, vrij-
stelling of toestemming anderszins, die is ingediend vóór het tijdstip 
waarop deze welstandsnota van kracht wordt en waarop op dat tijdstip 
nog niet is beschikt, zijn de welstandsbepalingen uit de welstandsnota 
uit 2010 van toepassing.
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Welstandstoets of Geen toetsing

H: historisch gegroeide bebouwing

W1: bebouwing in woonwijken

G2: buitenplaats, landgoed

G3: boerenerven

T1: op zichzelf staande bebouwing

Welstandstoets
(5 bebouwingstypen)

W2: woonerven

B: bedrijfsbebouwing

G1: parken, groengebieden en
 sportcomplexen

G4: natuurgebieden

T2: woonwagenlocatie

Geen toetsing*
(7 bebouwingstypen)

G5: woningen in recreatieparken en
 vakantiewoningen

* m.u.v. specifieke objecten

W3: individuele woonbebouwing 
zonder samenhang
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3 BEOORDELINGSKADER

3.1 Systematiek
De welstandscriteria die in deze welstandsnota geformuleerd worden, 
zijn maatgevend voor de gemeentelijke welstandbeoordeling in het 
kader van de Woningwet en de Wabo. Deze criteria bieden een objec-
tief en beleidsmatig kader voor de besluitvorming door de raad en een 
richtinggevend kader voor opdrachtgevers en vormgevers. Naast het 
bestemmingsplan, de gemeentelijke bouwverordening en het bouw-
besluit, is de welstandsnota een gemeentelijk instrument om bouw-
plannen te toetsen. 
In deze welstandsnota worden voor verschillende schaalniveaus en la-
gen beschrijvingen gegeven waaruit welstandscriteria worden gefor-
muleerd. Aan deze criteria wordt de uiterlijke verschijningsvorm van 
concrete bouwinitiatieven getoetst. Om uiteindelijk op het niveau van 
het bouwperceel een set criteria te kunnen genereren, is het belan-
grijk om de verbanden en samenhang tussen de verschillende schaal-
niveaus in beeld te brengen. Dit hoofdstuk is dan ook te beschouwen 
als uitgebreide leeswijzer voor hetgeen in de volgende hoofdstukken 
wordt beschreven. 
Het uiteindelijke beoordelingskader wordt gevormd door één of meer 
van de volgende aspecten: 
-	 algemene	welstandscriteria;	
- gebiedsgerichte welstandscriteria voortkomend uit de kenmerken 

van	de	te	onderscheiden	bebouwingstypen;	
- welstandscriteria die samenhangen met een specifiek object of en-

semble;	
- sneltoetscriteria voor enkele omgevingsvergunningplichtige veel 

voorkomende, kleine bouwplannen, de zogenaamde objectgerichte 
criteria.

Algemene welstandscriteria
De algemene welstandscriteria richten zich op de zeggingskracht en 
het vakmanschap van het architectonisch ontwerp en zijn terug te voe-
ren op universele kwaliteitsprincipes. De algemene welstandscriteria 
worden explicieter gemaakt in gebiedsgerichte en/of objectgerichte 
criteria. De algemene welstandscriteria geven aan welke interpreta-
tieruimte burgemeester en wethouders en de welstands- en monu-
mentencommissie hebben bij het hanteren van de beoordelingskaders 
of in een bijzondere situatie waarbij deze beoordelingskaders niet van 
toepassing zijn. Tevens zullen de algemene welstandscriteria van toe-
passing worden verklaard indien er uit het gebiedsgerichte welstands-

beleid geen onderscheidende welstandscriteria te benoemen zijn. De 
algemene welstandscriteria worden in hoofdstuk 4 van dit algemeen 
deel beschreven en zijn geldend voor de gehele gemeente Bladel. 

Kenmerken (criteria) die voortvloeien uit de karakteristiek van de be-
bouwingstypen
De gemeente Bladel bestaat uit verschillende woon- en werkgebieden 
die ieder eigen stedenbouwkundige en architectonische eigenschap-
pen bezitten. Binnen de woon- en werkgebieden wordt een aantal be-
bouwingstypen onderscheiden. 
 
Bij de beschrijving van de bebouwingstypen in het deel Gebiedsbeschrij-
ving en welstandscriteria van deze welstandsnota, zijn de kenmerken van 
het betreffende bebouwingstype beschreven. Hierbij wordt aangegeven 
met welke bebouwingstype-gebonden aspecten rekening moet worden 
gehouden bij de ontwikkeling van bouwplannen in een bepaald gebied 
en hoeveel vrijheid is er om daarvan af te wijken. De beschrijving van de 
bebouwingstypen zijn geldend voor de gehele gemeente Bladel. 

Geen toetsing vs. welstandstoets
In een aantal woongebieden, delen van bedrijventerreinen en gebieden 
waar bebouwing minder kwetsbaar is, wordt niet meer getoetst op wel-
stand. De gemeenteraad vertrouwt erop dat de inwoners/bouwers hier 
zelf een basisniveau voor vormgeving en ruimtelijke kwaliteit in acht zul-
len nemen. Bij excessen kan worden opgetreden in het kader van de 
excessenregeling. Per bebouwingstype is bepaald of in een gebied een 
welstandstoets plaats dient te vinden of dat in een gebied niet wordt 
getoetst op welstand. Een overzicht hiervan is gegeven in het schema 
op nevenstaande bladzijde. 
Per gebied, waarin een welstandstoets plaatsvindt, is een set met wel-
standscriteria opgesteld,. Deze zijn opgenomen in het deel Gebiedsbe-
schrijving en welstandscriteria van deze welstandsnota. Voor de ove-
rige bebouwingstypen is volstaan met een beschrijving.
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Kenmerken (criteria) die voortvloeien uit de karakteristiek van de 
specifieke objecten en ensembles
Naast bebouwingstypen zijn in de verschillende welstandsgebieden 
specifieke objecten en ensembles aan te wijzen die een grote rol spe-
len in de beleving en/of uitstraling van het welstandsgebied. In veel 
gevallen gaat het hierbij om monumenten. Ook bebouwing zonder een 
beschermde status kan als specifiek object of ensemble aangemerkt 
worden als de verschijningsvorm zó specifiek is dat deze een bijzon-
dere behandeling verlangt binnen het welstandsbeleid. Voorbeelden 
hiervan zijn cultuurhistorisch waardevolle panden, kerken, molens, 
bijzondere woningen en specifieke architectonische clusters van be-
bouwing. Voor deze specifieke objecten  geldt een afwijkend beoorde-
lingskader. 

In de gemeente Bladel hebben daarnaast verschillende ontwikkelin-
gen plaatsgevonden die zijn gerealiseerd door middel van een beeld-
kwaliteitplan. De gebieden waar nog een beeldkwaliteitplan van toe-
passing is zijn specifiek aangeduid op de kaarten behorende bij deze 
welstandsnota. Naast de algemene welstandscriteria gelden voor deze 
bijzondere gebieden, vanuit de geldende beeldkwaliteitplannen, voor 
ontwerp en toetsing specifieke criteria. Voor deze welstandscriteria 
wordt verwezen naar de beeldkwaliteitregels van de bestaande plan-
nen. 
De vastgestelde beeldkwaliteitplannen zijn onderdeel van de wel-
standsnota. Als de plannen eenmaal gerealiseerd zijn kan de gemeente 
besluiten de beeldkwaliteitseisen, zoals genoemd in de beeldkwaliteit-
plannen, te laten vervallen. In de welstandnota wordt dan de verwij-
zing naar het desbetreffende beeldkwaliteitplan verwijderd.

De verschillende specifieke objecten en ensembles worden in het deel 
Gebiedsbeschrijving en welstandscriteria beschreven. Deze kenmer-
ken zijn een toevoeging op de kenmerken die gelden voor het bebou-
wingstype waar het specifieke object of het ensemble toe behoort. Bij 
de beoordelingsaspecten dient zowel rekening gehouden te worden 
met de kenmerken van het bebouwingstype als met de kenmerken 
voor het specifiek object of het ensemble. 

Snelstoetscriteria voor omgevingsvergunningplichtige veel voorko-
mende kleine bouwplannen (objectgerichte criteria)
De gemeente streeft ernaar veel voorkomende kleine plannen sneller 
en efficiënter te behandelen om zo de burger tegemoet te komen. Om 
zo snel mogelijk een besluit op een aanvraag te kunnen nemen, is het 
ook van belang dat er ambtelijk en door de aanvragers zelf getoetst 
kan worden aan objectgerichte criteria.

Daarmee wordt aangesloten bij de praktijk tot oktober 2010, waar-
bij de toenmalige lichtvergunningsplichtige bouwwerken ambtelijk 
werden getoetst aan de hand van de daarvoor opgestelde sneltoetscri-
teria. Met de intrede in 2010 van de Wabo, die voorziet in een forse
verruiming van het vergunningsvrije bouwen, was deze ambtelijke toet-
sing in eerste instantie wettelijk niet meer mogelijk. 
Door de invoering van de “kan-bepaling” per 1 maart 2013 is ambtelij-
ke toetsing wederom mogelijk gemaakt: Het kabinet heeft, vooruitlo-
pend op de Omgevingswet, besloten om de verplichting van een door 
een onafhankelijke en deskundige commissie uit te brengen welstand-
sadvisering op te heffen. De welstandsadvisering van kleine bouwplan-
nen kan dan ook ambtelijk worden afgedaan.
Veel kleine bouwplannen zijn binnen bepaalde randvoorwaarden ver-
gunningsvrij. Dat betekent dat deze plannen (met name aan de achter-
zijde van gebouwen) niet worden getoetst aan redelijke eisen van 
welstand. Indien een bouwwerk niet vergunningsvrij is, moet een om-
gevingsvergunning worden aangevraagd, waarbij een welstandstoets 
nodig is. In dit geval treedt het bestemmingsplan in eerste instantie 
regelend op voor wat betreft rooilijnen en maximale afmetingen. Als 
het plan niet aan het bestemmingsplan voldoet, wordt getoetst aan 
het vastgestelde planologische afwijkingenbeleid. Als hieraan wordt 
voldaan, wordt het bouwplan door een ambtenaar getoetst aan de 
sneltoetscriteria.

3.2 Samenhang van de welstandscriteria
De uiterlijke verschijningsvorm van vergunningplichtige bouwwerken 
in een bepaald, aan welstandstoezicht onderhevig, gebied wordt met 
behulp van de beschreven gebiedskarakteristiek en de opgestelde 
welstandscriteria beoordeeld. De gebiedskarakteristiek bestaat uit de 
karakteristiek van het bebouwingstype, eventueel aangevuld met de 
karakteristiek van een specifiek object of ensemble. 

Een uitzondering hierop vormen de categorieën bouwwerken die in 
hoofdstuk 5 worden beschreven. Voor deze bouwwerken gelden de 
sneltoetscriteria, eventueel aangevuld met de karakteristiek van een 
specifiek object of ensemble.

Bouwwerken die niet met behulp van de beschreven gebiedskarakter-
istiek en bijbehorende criteria te beoordelen zijn, omdat zij daarvan 
zowel functioneel als morfologisch te veel afwijken, worden beoor-
deeld aan de hand van de algemene welstandscriteria. 
Het gaat dan immers om de vraag of dit te realiseren bouwwerk door 
zijn bijzondere verschijningsvorm een bijdrage levert aan de ruimtelij-
ke kwaliteit van de omgeving.
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4.1 Algemeen
De algemene welstandscriteria die in deze paragraaf worden genoemd, 
richten zich op de zeggingskracht en het vakmanschap van het archi-
tectonisch ontwerp en zijn terug te voeren op vrij universele kwaliteits-
principes. De algemene welstandscriteria liggen (haast onzichtbaar) 
ten grondslag aan elke planbeoordeling.

De algemene welstandscriteria bestaan uit een uiteenzetting van al-
gemene architectonische begrippen en aspecten waarmee kwaliteit 
(of het gebrek aan kwaliteit) kan worden omschreven. De algemene 
architectonische begrippen komen voort uit de notitie die de toenma-
lige rijksbouwmeester, de heer Tj. Dijkstra, in 1985 heeft uitgebracht 
onder de titel ‘Architectonische kwaliteit, een notitie over architec-
tuurbeleid’.	 Ze	 vormen	 het	 begrippenkader	 en	 zijn	 als	 het	 ware	 het	
gereedschap van de welstandscommissie bij de argumentatie van het 
welstandsadvies.

4.2 Toepassing algemene welstandscriteria 
In bijzondere situaties, wanneer de beoordelingsaspecten die voort-
vloeien uit het welstandsniveau ontoereikend zijn, kan het nodig zijn 
expliciet terug te grijpen op de algemene welstandscriteria. Dit kan 
bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een bouwplan afwijkt van de 
bestaande of toekomstige omgeving, maar door bijzondere schoon-
heid wél aan redelijke eisen van welstand voldoet. In dat geval kan 
worden teruggegrepen op de algemene welstandscriteria. De wel-
standscommissie	 kan	 burgemeester	 en	wethouders	 in	 zo’n	 geval	 ge-
motiveerd en schriftelijk adviseren af te wijken van de beoordelings-
criteria op grond van het van toepassing zijnde bebouwingstype van 
het gebied. In praktijk betekent dit dat het betreffende plan alleen op 
grond van de algemene welstandscriteria wordt beoordeeld en dat de 
bijzondere schoonheid van het plan met deze criteria overtuigend kan 
worden	aangetoond.	Het	niveau	van	‘redelijke	eisen	van	welstand’	ligt	
dan	uiteraard	hoog;	het	is	immers	redelijk	dat	er	hogere	eisen	worden	
gesteld aan de zeggingskracht en het architectonisch vakmanschap 
naarmate een bouwwerk zich sterker van zijn omgeving onderscheidt. 

4.3 Beoordelingsaspecten en criteria
Relatie tussen vorm, gebruik en constructie 
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag 
worden verwacht dat de verschijningsvorm een relatie heeft met het 
gebruik ervan en de wijze waarop het gemaakt is, terwijl de vormge-
ving daarnaast ook zijn eigen samenhang en logica heeft. 
 
Een bouwwerk wordt primair gemaakt om te worden gebruikt. Hoe-
wel het welstandstoezicht slechts is gericht op de uiterlijke verschij-
ningsvorm, kan de vorm van het bouwwerk niet los worden gedacht 
van de eisen vanuit het gebruik en de mogelijkheden die materialen 
en technieken bieden om een doelmatige constructie te maken. Ge-
bruik en constructie staan aan de wieg van iedere vorm. Daarmee is 
nog niet gezegd dat de vorm altijd ondergeschikt is aan het gebruik 
of de constructie. Ook wanneer andere aspecten dan gebruik en con-
structie de vorm tijdens het ontwerpproces gaan domineren, mag 
worden verwacht dat de uiteindelijke verschijningsvorm een begrij-
pelijke relatie houdt met zijn oorsprong. Daarmee is tegelijk gezegd 
dat de verschijningsvorm méér is dan een rechtstreekse optelsom van 
gebruik en constructie. Er zijn daarnaast andere factoren die hun in-
vloed kunnen hebben, zoals de omgeving en de associatieve betekenis 
van de vorm in de sociaal-culturele context. Maar als de vorm in te-
genspraak is met het gebruik en de constructie, dan verliest zij daar-
mee aan begrijpelijkheid en integriteit. 

Relatie tussen bouwwerk en omgeving 
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag 
worden verwacht dat het een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit 
van de openbare (stedelijke of landschappelijke) ruimte. Daarbij 
worden hogere eisen gesteld naarmate de openbare betekenis van het 
bouwwerk of van de omgeving groter is. 

Bij het oprichten van een gebouw is sprake van het afzonderen en in 
bezit nemen van een deel van de algemene ruimte voor particulier 
gebruik. Gevels en volumes vormen zowel de externe begrenzing van 
de gebouwen als ook de wanden van de openbare ruimte die zij geza-
menlijk bepalen. Het gebouw is een particulier object in een open-
bare context. Het bestaansrecht van het gebouw ligt niet in het eigen 
functioneren alleen, maar ook in de betekenis die het gebouw heeft in 
zijn stedelijke of landschappelijke omgeving. Ook van een gebouw dat 
contrasteert met zijn omgeving mag worden verwacht dat het zorgvul-



Schaal en maatverhoudingen 
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag 
worden verwacht dat het een samenhangend stelsel van maatver-
houdingen heeft dat beheerst wordt toegepast in ruimtes, volumes en 
vlakverdelingen. 

leder bouwwerk heeft een schaal die voortkomt uit de grootte of de 
betekenis van de betreffende bouwopgave. Grote bouwwerken kun-
nen uiteraard binnen hun eigen grenzen geleed zijn, maar worden on-
herkenbaar en ongeloofwaardig als ze eruit zien alsof ze bestaan uit 
een verzameling losstaande, kleine bouwwerken. 

De maatverhoudingen van een bouwwerk zijn van groot belang voor 
de belevingswaarde ervan, maar vormen tegelijk één van de meest 
ongrijpbare aspecten bij het beoordelen van ontwerpen. De waarne-
mer ervaart bewust of onbewust de maatverhoudingen van een bouw-
werk, maar wáárom de maatverhoudingen van een bepaalde ruimte 
aangenamer, evenwichtiger of spannender zijn dan die van een an-
dere, valt nauwelijks vast te stellen. 

Duidelijk is dat de kracht van een compositie groter is naarmate de 
maatverhoudingen een sterkere samenhang en hiërarchie vertonen. 
Mits bewust toegepast, kunnen ook spanning en contrast daarin hun 
werking hebben. 

De afmetingen en verhoudingen van gevelelementen vormen tezamen 
de compositie van het gevelvlak. Hellende daken vormen een belan-
grijk element in de totale compositie. Als toegevoegde elementen 
(zoals een dakkapel, een aanbouw of een zonnecollector) te dominant 
zijn ten opzichte van de hoofdmassa en/of de vlakverdeling, verstoren 
zij het beeld niet alleen van het object zelf maar ook van de omgeving 
waarin dat is geplaatst. 

dig is ontworpen en de omgeving niet ontkent. Waar het om gaat is 
dat het gebouw een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van 
de omgeving en de te verwachten ontwikkeling daarvan. Over de 
wijze waarop dat bij voorkeur zou moeten gebeuren, kunnen de 
gebiedsgerichte welstandscriteria duidelijkheid verschaffen.

Betekenissen van vormen in de sociaal-culturele context 
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand 
mag worden verwacht dat verwijzingen en associaties zorgvul-
dig worden gebruikt en uitgewerkt, zodat er concepten en vor-
men ontstaan die bruikbaar zijn in de bestaande maatschappelijke 
realiteit. 

Voor vormgeving gelden in iedere cultuur bepaalde regels, net 
zoals een taal zijn eigen grammaticale regels heeft om zinnen en 
teksten te maken. Die regels zijn geen wetten en moeten ter discus-
sie kunnen staan. Maar als ze worden verhaspeld of ongeïnspireerd 
gebruikt, wordt een tekst verwarrend of saai. Precies zo wordt een 
bouwwerk verwarrend of saai als de regels van de architectonische 
vormgeving niet bewust worden gehanteerd. 
 
Als vormen regelmatig in een bepaald verband zijn waargenomen 
krijgen zij een zelfstandige betekenis en roepen zij, los van gebruik 
en constructie, bepaalde associaties op. Pilasters in classicistische 
gevels verwijzen naar zuilenstructuren van tempels, transparante 
gevels van glas en metaal roepen associaties op met techniek en 
vooruitgang. 

In iedere bouwstijl wordt gebruik gemaakt van verwijzingen en as-
sociaties naar wat eerder of elders reeds aanwezig was of naar wat 
in de toekomst wordt verwacht. De kracht of de kwaliteit van een 
bouwwerk ligt echter vooral in de wijze waarop die verwijzingen en 
associaties worden verwerkt en geïnterpreteerd binnen het kader 
van de actuele culturele ontwikkelingen, zodat concepten en vor-
men ontstaan die bruikbaar zijn in de bestaande maatschappelijke 
realiteit. Zorgvuldig gebruik van verwijzingen en associaties bete-
kent onder meer dat er een bouwwerk ontstaat dat integer is naar 
zijn tijd doordat het op grond van zijn uiterlijk in de tijd kan worden 
geplaatst waarin het werd gebouwd of verbouwd. 

Bij restauraties is sprake van herstel van elementen uit het verleden, 
maar bij nieuw- of verbouw in een bestaande (monumentale) omgeving 
betekent dit dat duidelijk moet zijn wat authentiek is en wat nieuw is 
toegevoegd. Een ontwerp kan worden geïnspireerd door een bepaalde 
tijdsperiode, maar dat is iets anders dan het imiteren van stijlen, vormen 
en detailleringen uit het verleden. 

Associatieve betekenissen zijn van groot belang om een omgeving te ‘be-
grijpen’	 als	 beeld	 van	 de	 tijd	 waarin	 zij	 is	 ontstaan,	 als	 verhaal	 van	 de	
geschiedenis, als representant van een stijl. Daarom is het zo belangrijk 
om	ook	bij	nieuwe	bouwplannen	zorgvuldig	met	stijlvormen	om	te	gaan;	
zij vormen immers de geschiedenis van de toekomst. 

Evenwicht tussen helderheid en complexiteit 
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag 
worden verwacht dat er structuur is aangebracht in het beeld, zonder dat 
de aantrekkingskracht door simpelheid verloren gaat. 

Een belangrijke eis die aan een ontwerp voor een gebouw mag worden 
gesteld is dat er structuur wordt aangebracht in het beeld. Een heldere 
structuur biedt houvast voor de waarneming en is bepalend voor het 
beeld dat men vasthoudt van een gebouw. Symmetrie, ritme, herkenbare 
maatreeksen en materialen maken het voor de gemiddelde waarnemer 
mogelijk de grote hoeveelheid visuele informatie die de gebouwde om-
geving geeft, te reduceren tot een bevattelijk beeld. 

Het streven naar helderheid mag echter niet ontaarden in simpelheid. 
Een bouwwerk moet de waarnemer blijven prikkelen en intrigeren en zijn 
geheimen niet direct prijsgeven. Er mag best een beheerst beroep op de 
creativiteit van de voorbijganger worden gedaan. Van oudsher worden 
daarom helderheid en complexiteit als complementaire begrippen inge-
bracht bij het ontwerpen van bouwwerken. Complexiteit in de architec-
tonische compositie ontstaat vanuit de stedenbouwkundige eisen en het 
programma van eisen voor het bouwwerk.
 
Bij een gebouwde omgeving met een hoge belevingswaarde zijn helder-
heid en complexiteit tegelijk aanwezig in evenwichtige en spanningsvolle 
relatie. 
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Materiaal, textuur, kleur en licht 
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag 
worden verwacht dat materiaal, textuur, kleur en licht het karakter van 
het bouwwerk zelf ondersteunen en de ruimtelijke samenhang met de 
omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan duidelijk maken. 

Door middel van materialen, kleuren en lichttoetreding krijgt een bouw-
werk uiteindelijk zijn visuele en tactiele kracht: het wordt zichtbaar en 
voelbaar. De keuze van materialen en kleuren is tegenwoordig niet 
meer beperkt tot wat lokaal aan materiaal en ambachtelijke kennis 
voorhanden is. Die keuzevrijheid maakt de keuze moeilijker en het ri-
sico van een onsamenhangend beeld groot.
 
Als materialen en kleuren teveel los staan van het ontwerp en daarin 
geen ondersteunende functie hebben, maar slechts worden gekozen 
op grond van decoratieve werking, wordt de betekenis ervan toeval-
lig en kan de materiaal- en kleurkeuze afbreuk doen aan de zeggings-
kracht van het bouwwerk. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het 
gebruik van materialen en kleuren geen ondersteuning geeft aan de 
architectonische vormgeving of wanneer het gebruik van materialen 
en kleuren een juiste interpretatie van de aard en de ontstaansperiode 
van het bouwwerk in de weg staat.
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Naast de algemene welstandscriteria zijn gebiedsgerichte criteria 
ontwikkeld. Deze zijn opgenomen in het deel Gebiedsbeschrijving 
en welstandscriteria van deze welstandsnota. Voor het opstellen van 
deze specifieke welstandscriteria is een gebiedsindeling gemaakt, ge-
baseerd op de waarneembare verschijningsvorm van de bebouwing in 
Bladel en zodoende op de verschillende bebouwingstypen die Bladel 
laat zien. De bebouwingstypen zijn onderscheiden naar de verschillen 
in contextuele en architectonische kenmerken, welke aanleiding geven 
tot verschillen in welstandscriteria.

Per bebouwingstype wordt een beschrijving gegeven, die uitmondt in 
een gebiedsgericht beoordelingskader. In deze beschrijving komen tel-
kens de volgende onderdelen aan bod:

Kenmerken
Een beschrijving van de kenmerken van het type, waarbij aandacht 
wordt besteed aan de ontstaansgeschiedenis, de stedenbouwkundige 
of landschappelijke omgeving, de typering van de bebouwing op zich, 
het materiaal- en kleurgebruik en de detaillering.

Welstandscriteria
Per bebouwingstype zijn criteria opgesteld betreffende de plaatsing 
van het bouwwerk in de omgeving, het gebouw op zich en het materi-
aal, de detaillering en de kleur.

5.1 Toepassing karakteristiek bebouwingstypen
De gemeente Bladel is ingedeeld naar bebouwingstypen op de gelijk-
namige kaarten. Indien een perceel behoort tot een bepaald bebou-
wingstype, dient bij de toetsing van het bouwplan rekening gehouden 
te worden met de karakteristiek van het betreffende bebouwingstype. 

Het is mogelijk dat een perceel zowel tot een bepaald bebouwings-
type behoort en tevens een specifiek object of ensemble betreft. In 
dat geval dienen zowel de kenmerken van het bebouwingstype als de 
kenmerken van het specifiek object of ensemble als kader bij de wel-
standsbeoordeling.

5.2 Bebouwingstypen
Bij het onderscheid in bebouwingstypen is aangesloten op de hoofdin-
deling, die door de Federatie Welstand landelijk wordt voorgestaan. 
Door de Federatie Welstand is landelijk een onderscheid gemaakt in 
een 5-tal gebiedshoofdgroepen: 

- Historisch gegroeide woongebieden (H).
- Planmatig ontworpen woongebieden (W).
- Bedrijvengebieden (B).
- Groene gebieden (G).
- Gebieden met bijzondere bebouwingstypen (T).

In het Gebiedsgericht Deel wordt de geografische uitwerking gegeven. 
De volgende welstandsgebieden komen voor: 

Historisch gegroeide woongebieden
H   Historisch gegroeide bebouwing.

Planmatig ontworpen woongebieden
W1  Bebouwing in woonwijken.
W2  Woonerven.
W3  Individuele woonbebouwing zonder samenhang.

Bedrijvengebieden
B  Bedrijfsbebouwing.

Groene gebieden
G1  Parken, groengebieden en sportcomplexen.
G2  Buitenplaats, landgoederen.
G3  Boerenerven.
G4  Natuurgebieden.
G5  Woningen in recreatieparken en vakantiewoningen.

Gebieden met bijzondere bebouwingstypen
T1  Op zichzelf staande bebouwing.
T2  Woonwagenlocatie.
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6	 SneLTOeTScRITeRIa	vOOR	OMGevInGSveR-
 GUNNINGPLICHTIGE VEELVOORKOMENDE 
 KLEINE BOUWWERKEN
6.1 Algemeen
De gemeente streeft ernaar veel voorkomende kleine plannen sneller 
en efficiënter te behandelen om zo de burger tegemoet te komen. Om 
zo snel mogelijk een besluit op een aanvraag te kunnen nemen, is het 
ook van belang dat er ambtelijk en door de aanvragers zelf getoetst 
kan worden aan objectgerichte criteria.

Daarmee wordt aangesloten bij de praktijk tot oktober 2010, waar-
bij de toenmalige lichtvergunningsplichtige bouwwerken ambtelijk 
werden getoetst aan de hand van de daarvoor opgestelde sneltoetscri-
teria. Met de intrede in 2010 van de Wabo, die voorziet in een forse
verruiming van het vergunningsvrije bouwen, was deze ambtelijke toet-
sing in eerste instantie wettelijk niet meer mogelijk. 
Door de invoering van de “kan-bepaling” per 1 maart 2013 is ambtelij-
ke toetsing wederom mogelijk gemaakt: Het kabinet heeft, vooruitlo-
pend op de Omgevingswet, besloten om de verplichting van een door 
een onafhankelijke en deskundige commissie uit te brengen welstand-
sadvisering op te heffen. De welstandsadvisering van kleine bouwplan-
nen kan dan ook ambtelijk worden afgedaan.
Veel kleine bouwplannen zijn binnen bepaalde randvoorwaarden ver-
gunningsvrij. Dat betekent dat deze plannen (met name aan de achter-
zijde van gebouwen) niet worden getoetst aan redelijke eisen van 
welstand. Indien een bouwwerk niet vergunningsvrij is, moet een om-
gevingsvergunning worden aangevraagd, waarbij een welstandstoets 
nodig is. In dit geval treedt het bestemmingsplan in eerste instantie 
regelend op voor wat betreft rooilijnen en maximale afmetingen. Als 
het plan niet aan het bestemmingsplan voldoet, wordt getoetst aan 
het vastgestelde planologische afwijkingenbeleid. Als hieraan wordt 
voldaan, wordt het bouwplan door een ambtenaar getoetst aan de 
sneltoetscriteria.

In de volgende gebieden geldt een welstandstoets en zijn de snel-
toetscriteria van toepassing:
W1  Bebouwing in woonwijken.
G2  Buitenplaats, landgoederen.
G3  Boerenerven.
T1  Op zichzelf staande bebouwing.

Indien het bouwwerk ligt in één van de volgende gebieden zijn de ob-
jectgerichte criteria niet van toepassing:
H  Historisch gegroeide bebouwing.
W2 Woonerven.
W3 Individuele woonbebouwing zonder samenhang
B  Bedrijfsbebouwing.
G1  Parken, groengebieden en sportcomplexen.
G4  Natuurgebieden.
G5  Woningen in recreatieparken en vakantiewoningen.
T2  Woonwagenlocatie.

Voor het bebouwingstype H wordt direct getoetst aan de gebiedsge-
richte criteria, terwijl de bebouwingstypen W2, W3, B, G1, G4, G5 en 
T2 welstandsvrij zijn, waardoor geen welstandstoets plaatsvindt. 

6.2 Toepassingen sneltoetscriteria 
De sneltoetscriteria kunnen gebruikt worden voor:
- preventieve toetsing van omgevingsvergunningplichtige bouwplan-

nen;
-	 repressieve	toetsing	van	omgevingsvergunningvrije	bouwplannen;
- vrijwillige toetsing van omgevingsvergunningvrije bouwplannen.

Preventieve welstandstoetsing
Alle omgevingsvergunningplichtige bouwwerken dienen in ieder geval 
te worden getoetst aan het bestemmingsplan, de bouwverordening, 
het Bouwbesluit en aan redelijke eisen van welstand. Bij bepaalde veel-
voorkomende kleine bouwwerken (voormalige licht-bouwvergunning-
plichtige bouwwerken) hebben burgemeester en wethouders de mo-
gelijkheid om zelf te toetsen aan redelijke eisen van welstand, zonder 
advies te vragen aan de welstandscommissie. Het gemeentebestuur 
kan daarvoor een ambtenaar of een lid van de welstandscommissie 
mandateren overeenkomstig het advies van haar welstandscommissie 
en met verwijzing naar de sneltoetscriteria.
 



kleuren, te opdringerige reclames of een te grove inbreuk op wat in de 
omgeving gebruikelijk is. 

De excessenregeling geldt ook voor omgevingsvergunningvrije bouw-
werken. Omgevingsvergunningvrije bouwwerken die voldoen aan de 
objectgerichte criteria zijn in elk geval niet in strijd met redelijke eisen 
van welstand. 

Vrijwillige welstandstoetsing
Om te voorkomen dat men achteraf geconfronteerd wordt met re-
delijke eisen van welstand kan een initiatiefnemer van een te bouwen 
omgevingsvergunningvrij bouwwerk dit vrijwillig laten toetsen aan re-
delijke eisen van welstand. De objectgerichte criteria kunnen dus ook 
dienen als adviserend kader.
Het schilderen of keimen van de oorspronkelijke, uit schoonmet-
selwerk opgetrokken gevels, is nadrukkelijk ongewenst wanneer hier-
door de bestaande samenhang in het ensemble of straatbeeld wordt 
verstoord.	Gezien	het	ingrijpende	effect	dat	zo’n	gevelwijziging	op	het	
ensemble of het straatbeeld kan hebben, is het mogelijk dat deze wij-
ziging als exces wordt aangemerkt. Het is daarom aan te raden bij het 
schilderen of keimen van bestaande gevels van schoon metselwerk, 
vooraf advies te vragen aan de welstandscommissie.

De gemeente wenst voor de volgende categorieën bouwwerken object-
gerichte criteria te hanteren (met uitzondering van enkele bebouwing-
stypen) bij de welstandsbeoordeling door de welstandscommissie, of 
een gemandateerd lid:

- Aan- en uitbouwen 
- Bijgebouwen en overkappingen
- Kozijn- en gevelwijzigingen
- Erkers en/of luifels
- Dakkapellen
- Dakopbouwen
- Erfafscheidingen
- Antennes
- Rolhekken en (rol)luiken
-	 Mestplaten	en	sleufsilo’s
- Agrarische bedrijfsgebouwen
- Uitbreiding overige gebouwen, geen woningen en daarbij behorende 

bijgebouwen en geen agrarische bedrijfsgebouwen.

Wanneer een bouwplan niet aan de objectgerichte criteria voldoet of 
wanneer er sprake is van een bijzondere situatie, waarbij twijfel bestaat 
aan de toepasbaarheid van deze criteria, dient het bouwplan getoetst 
te worden aan de gebiedsgerichte criteria. 
Van een bijzondere situatie is in ieder geval altijd sprake in door het 
Rijk aangewezen beschermde stads- of dorpsgezichten en bij, op of aan 
door het Rijk, de provincie of de gemeente aangewezen beschermde 
monumenten.

Repressieve welstandstoetsing
Indien het uiterlijk van een bouwwerk in ernstige mate in strijd is met 
redelijke eisen van welstand kunnen burgemeester en wethouders de-
gene die tot het opheffen van die strijdigheid bevoegd is, aanschrijven 
om die strijdigheid op te heffen. 

Een bouwwerk is in ernstige mate in strijd met redelijke eisen van wel-
stand indien sprake is van een exces, dat wil zeggen buitensporigheden 
in het uiterlijk die ook voor niet-deskundigen evident zijn. Vaak heeft 
dit betrekking op het afsluiten van een bouwwerk voor zijn omgeving, 
het ontkennen of vernietigen van architectonische bijzonderheden, 
armoedig materiaalgebruik, toepassing van felle of contrasterende 
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7 aanbouw
grondgebonden toevoeging meestal van één bouwlaag aan een gevel 
van	een	gebouw;

aangekapt
met	kap	bevestigd	aan	dakvlak;

achterkant
de achtergevel, het achtererf en het dakvlak aan de achterzijde van 
een	gebouw;	de	zijgevel,	het	zijerf	en	het	dakvlak	aan	de	zijkant	van	
een gebouw, voor zover die zijde (zijdelings) niet gekeerd is naar de 
weg	of	het	openbaar	groen;

afdak
hellend dak, hangend of op stijlen aangebracht tegen een gebouw of 
een	muur	om	als	gedeeltelijke	beschutting	te	dienen;

afstemmen
In	overeenstemming	brengen	met;

antennedrager
antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van 
een	antenne;

antenne-installatie
installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedra-
ding en de al dan niet in een techniekkast opgenomen apparatuur met 
de	daarbij	behorende	bevestigingsconstructie;

authentiek
overeenstemmend met het oorspronkelijke, origineel, eigen kenmer-
ken	dragend,	oorspronkelijk;

bebouwing
eén	of	meer	gebouwen	en/of	andere	bouwwerken;

bebouwingstype
een zone met bebouwing die door zijn verschijningsvorm en/of situe-
ring binnen een bepaald kader valt (zoals aangegeven op de kaart), 
waarvoor	veelal	specifieke	welstandscriteria	zijn	opgesteld;

bedrijfsbebouwing
gebouwen ten behoeve van bedrijven zoals hallen, werkplaatsen en 
loodsen;	hebben	meestal	een	utilitair	karakter;

behouden
handhaven,	bewaren,	in	stand	houden;

belendend
naastgelegen,	(direct)	grenzend	aan;

beschot
houten bekleding van een muur, inwendig als een lambrisering, mees-
tal	niet	tot	de	volle	hoogte;

bijgebouw
grondgebonden gebouw meestal van één bouwlaag dat los van het 
hoofdgebouw	 op	 het	 erf	 of	 kavel	 staat;	meestal	 bedoeld	 als	 schuur,	
tuinhuis	of	garage;

blinde wand of gevel
gevel	of	muur	zonder	raam,	deur	of	andere	opening;

boeiboord
opstaande kant van een dakgoot of dakrand, meestal uitgevoerd in 
hout	of	plaatmateriaal;

boerderij
gebouw/gebouwen op een erf met een (oorspronkelijk) agrarische 
functie	en	het	daarbij	horende	woonhuis;

bouwblok
een	geheel	van	geschakelde	bebouwing;

bouwen
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of ve-
randeren	of	het	vergroten	van	een	bouwwerk;

bouwlaag
horizontale	verzameling	ruimten	in	een	gebouw;	verdieping;
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drager en invulling
de drager is de constructie van een gebouw, waaraan de invulling is 
toegevoegd om te beschermen tegen weer en wind (heeft vooral be-
trekking op gebouwen uit de jaren vijftig en zestig, waarbij het verschil 
tussen drager en invulling werd gebruikt om de woning in een groot 
gebouw	of	rij	huizen	te	onderscheidden);

ensemble
architectonisch	en	stedenbouwkundig	compositorisch	geheel;

erf 
al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is 
gelegen bij een hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten 
dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor zover een bestem-
mingsplan of beheersverordening van toepassing is, deze die inricht-
ing niet verbieden;

achtererf
het erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk 
gebied gekeerde zijkant, op meer dan 1 m van de voorkant van het 
hoofdgebouw;
voorerf
al	het	erf	dat	geen	onderdeel	uitmaakt	van	het	achtererf;

eerste verdieping
tweede bouwlaag van de woning of het woongebouw, een souterrain 
of	kelder	niet	daaronder	begrepen;

erker
kleine toevoeging van meestal één bouwlaag aan de gevel van een ge-
bouw, op de begane grond meestal uitgevoerd in metselwerk, hout en 
glas;

gebouw
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel 
of	gedeeltelijk	met	wanden	omsloten	ruimte	vormt;

(gevel)geleding
verticale, horizontale of figuratieve indeling van de gevel door middel 
van gevelopeningen, metselwerk, inspringingen of andere gevelken-
merken	en	-detailleringen;

bouwperceel
Een aaneengesloten terreinoppervlak, waarop krachtens het plan een 
zelfstandige,	bij	elkaar	behorende	bebouwing	is	toegestaan;

bouwvergunning
vergunning	als	bedoeld	in	artikel	40,	eerste	lid	van	de	Woningwet;
bouwwerk
algemene	benaming	voor	alle	soorten	gebouwde	objecten;

bungalow
meestal vrijstaande woning waarvan alle vertrekken op de begane 
grond	zijn	gesitueerd;

carport
afdak om de auto onder te stallen, meestal bij of grenzend aan een 
woning;

complex
element binnen een bebouwingstype wat bij aanpassingen, gezien de 
samenhang,	in	zijn	totaliteit	moet	worden	beschouwd;	

compositie
ordening van verschillende onderdelen van een bouwwerk of situering 
van	een	gebouw	ten	opzichte	van	de	omringende	bebouwing;

context
omgeving,	situatie,	geheel	van	omringende	ruimtelijke	kenmerken;

continuïteit
ononderbroken	samenhang,	doorlopend	verband;

contrasteren
een	tegenstelling	vormen;

dak
overdekking van een gebouw of onderdeel ervan, bestaande uit één of 
meer	hellende	vlakken	(schilden)	of	uit	een	horizontaal	vlak;

dakenlandschap
het	aanzicht	van	een	geheel	aan	daken	en	dakvormen;

dakhelling
de	hoek	van	het	dakvlak;

dakkapel
ondergeschikte toevoeging aan een dakvlak, vooral bedoeld om de 
lichttoevoer te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te ver-
groten;
dakopbouw
een toevoeging aan de bouwmassa door het verhogen van de nok of 
dakrand van het dak die het silhouet van het oorspronkelijke dak ve-
randert;

dakraam
raam	in	een	een	dak;

daktrim
afwerking	bovenzijde	dakrand	ten	behoeve	van	waterkering;

dakvlak
een vlak van het dak/kap.

dakvoet
laagste punt van een schuin dak. Het snijpunt van de daklijn en de 
onderliggende	gevellijn;

detail
ontmoeting/aansluiting van verschillende bouwdelen zoals gevel en 
dak	of	gevel	en	raam;

detaillering
uitwerking, weergave van de verschillende onderdelen c.q. aanslui-
tingen;

diversiteit
verscheidenheid;	afwisseling,	variatie;

dorpel
het horizontale deel van een houten of stenen raam- of deurkozijn aan 
onder- of bovenkant
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7 gemeentelijk monument
aangewezen onroerend goed als bedoeld in de gemeentelijke monu-
mentenverordening, zoals deze luidt op het tijdstip van de in ontwerp 
ter-inzage-legging	van	deze	nota;

gevel
verticaal	scheidingsvlak	van	een	gebouw	tussen	buiten	en	binnen;

goot
waterafvoer,	veelal	tussen	gevel	en	dakvlak;

goothoogte
zie bestemmingsplanbepalingen

gootklos
zie klossen

gootlijn
veelal horizontale lijn die een goot of meerdere goten aan de gevel 
vormen;

grondgebonden woning
woning waarbij de begane grond en ingang zich op het maaiveld be-
vinden;

harmonie
overeenstemming, bevredigende samenvoeging die een aangenaam 
geheel	vormt;

hoofdgebouw
een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetin-
gen	als	belangrijkste	bouwwerk	valt	aan	te	merken;

identiteit
eigen karakter, individueel kenmerk (ook van een bouwwerk of bouw-
stijl);

individualiteit
het geheel aan eigenschappen en hoedanigheden die een bouwwerk 
onderscheiden	of	kenmerken;

individueel gebouw
zelfstandig,	op	zichzelf	staand	gebouw;

kap
samenstel van houten, ijzeren of betonnen onderdelen dat de dakbe-
dekking	draagt;

karakter
kenmerkende	vorm	en	uiterlijk	(van	de	bebouwing),	typering;

kavel
grondstuk,	kadastrale	eenheid;

keper
snijlijn	van	twee	aansluitende	dakvlakken;

kern
veelal kleinschalig stedelijk gebied, ook wel centrum van een dorp of 
stad;

kilkeper
de snijlijn tussen twee aangrenzende dakschilden die elkaar snijden 
onder	een	inspringende	hoek;

klossen
uit de muur stekende houten of gemetselde blokjes ter ondersteuning 
van	uitstekende	onderdelen	van	een	gebouw	zoals	dakgoten;

kop
in het algemeen gebruikt om de smalle kant van een rechthoekige 
vorm	aan	te	duiden,	bijvoorbeeld	van	een	gebouw;

landmark
een bouwwerk dat kenmerkend is in het aangezicht van een stad of 
dorp	en	structurerend	werkt	binnen	het	bebouwde	gebied;

landschap
het waarneembare deel van het aardoppervlak, dat wordt bepaald 
door de onderlinge samenhang en beïnvloeding van (niet levende en 
levende)	natuur;

langskap
kap	waarbij	de	noklijn	parallel	aan	de	weg	ligt;
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latei
draagbalk boven gevelopening.

lessenaarsdak
dak	met	één	hellend,	niet	onderbroken,	dakvlak;

lint(bebouwing)
langgerekte lijn van (veelal vrijstaande) bebouwing langs een weg of 
waterverbinding;
lijst
een meestal versierde en geprofileerde rand als bekroning van de 
bovenzijde	van	een	gevel:	kroonlijst,	gootlijst;
luifel
afdak buiten tegen de muur van een gebouw aangebracht en verder 
niet	ondersteund,	meestal	boven	een	deur,	raampartij	of	gehele	pui;

maaiveld: 
bovenzijde van het terrein dat een bouwwerk omgeeft, de grens tus-
sen grond en lucht, de gemiddelde hoogte van het terrein, grenzend 
aan de gevels, op het tijdstip van de aanvraag om omgevingsvergun-
ning	voor	het	bouwen;

mansardekap
een dak met aan twee zijden onder een stompe hoek geknikt of gebro-
ken	dakvlak;

markant
in	het	oog	vallend;

massa
zichtbaar	volume	van	bebouwing;

monument
aangewezen onroerend goed als bedoeld in artikel 3 van de Monu-
mentenwet 1988 en in artikel 1.A.1 van de Monumentenverordening 
Bladel 2008, zoals deze luidt op het tijdstip van de in ontwerp ter-
inzage-legging	van	deze	nota;

nok
horizontale	snijlijn	van	twee	dakvlakken,	de	hoogste	lijn	van	het	dak;

ondergeschikt
voert	niet	de	boventoon;

onderbouw
het	 onderdeel	 van	 een	 gebouw;	 heeft	meestal	 betrekking	op	de	be-
gane	grond	van	een	huis	met	meerdere	verdiepingen;
ontsluiting
de	toegang	tot	een	gebouw,	gebied	of	een	terrein;

oorspronkelijk
Origineel,	aanvankelijke	vorm,	authentiek;

oorspronkelijke gevel
gevel behorend tot de oudste gevels van een gebouw, gevel van een 
gebouw	in	zijn	oorspronkelijke	staat;

openbaar groen: 
met het openbaar groen wordt bedoeld hetgeen daaronder in het 
normale spraakgebruik wordt verstaan, zoals parken plantsoenen en 
speelveldjes, die het gehele jaar (of een groot deel van het jaar) voor 
het publiek toegankelijk zijn. Een weiland, bos of water kan in dit ver-
band	niet	worden	aang	emerkt	als	openbaar	groen;

oriëntatie
de	richting	van	een	gebouw	(waarmee	de	meeste	relatie	bestaat);

ornament
versiersel;

overkapping
bekapping,	overdekking,	overspanning;

overstek
bouwdeel	dat	vooruitsteekt	ten	opzichte	van	het	eronder	gelegen	deel;

paneel
rechthoekig	vlak,	geplaatst	in	een	omlijsting;

plaatmateriaal
bouwmateriaal dat in plaatvorm geleverd wordt, zoals hout (triplex, 
multiplex),	kunststof	(trespa)	of	staal;

plint
een duidelijk te onderscheiden horizontale lijn aan de onderzijde van 
een	gebouw;

profiel
omtrek van een gebouw of bouwdeel (bijvoorbeeld kozijn) of een 
doorsnede daarvan
profilering
aangebrachte	vorm	en	maatvoering	van	profiel;

projectmatig
gezamenlijke en gelijktijdige ontwikkeling en bouw van een aantal 
bouwwerken;

raamhout 
hout waaruit ramen vervaardigd worden of omlijsting waarbinnen het 
paneel van een deur of beschot wordt ingesloten. Ook wel draaiende 
of schuivende delen van kozijn/post

renovatie
vernieuwing;

respecteren
met	eerbied	behandelen,	eerbiedigen,	waarderen;

rollaag
een in verband gemetselde laag van op hun kant of kop gemetselde 
stenen. Horizontale of gebogen rij stenen of betonbalk boven een 
gevelopening	of	aan	de	bovenzijde	van	een	gemetselde	wand;

rooilijn
lijn	die	de	grens	aangeeft	waarlangs	maximaal	gebouwd	mag	worden;

rijenwoningen
aaneengebouwde	eengezinswoningen	in	een	rij;

ritmiek
regelmatige herhaling.

samenhang
de omstandigheid dat, of de wijze waarop, verschillende zaken met 
elkaar	in	verband	staan;

schilddak
Dak, gevormd door twee driehoekige schilden (dakvalkken) aan de 
smalle	en	twee	trapeziumvormige	aan	de	lange	zijde;
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schuur
bijgebouw	ten	behoeve	van	opslag;

situering
plaats	van	een	bouwwerk	in	zijn	omgeving;

sober
niet	overvloedig,	eenvoudig,	zonder	opsmuk;

solitair
op	zichzelf	staand,	uitzondering	op	de	omgeving;

speklaag
lichte natuurstenen band als afwisseling in baksteenmetselwerk, door-
gaans van Brabantse arduin, later ook van zandsteen

stijl
architectuur of vormgeving uit een bepaalde periode of van een be-
paalde	stroming;

structuur
rangschikking van elementen (stedenbouwkundige structuur: rang-
schikking	van	bouwwerken,	wegen,	waterlopen,	e.d.);

tactiel
met	de	tastzin	verbonden;

tent-, punt- of piramidedak
dak gevormd door vier driehoekige dakschilden die in één punt bijeen-
komen;

textuur
de waarneembare structuur van een materiaal (bij metselwerk dus de 
oneffenheden	van	de	steen	en	het	voegwerk);

traditioneel
gebouwd	volgens	oude	gewoonten;

uitbouw
aan het gebouw vastzittend bouwwerk dat rechtstreeks vanuit het ge-
bouw	toegankelijk	is;

verdieping
bouwlaag

verticaliteit
het	domineren	van	verticale	lijnen	in	de	gevel	van	de	bebouwing;

voorgevellijn
denkbeeldige lijn die strak langs de voorgevel van een bouwwerk loopt 
tot	aan	de	perceelsgrenzen;

voorgevelrooilijn
voorgevelrooilijn als bedoeld in het bestemmingsplan dan wel de ge-
meentelijke	bouwverordening;

voorkant
de voorgevel, het woonerf en het dakvlak aan de voorzijde van een 
gebouw;	de	zijgevel,	het	zijerf	en	het	dakvlak	aan	de	zijkant	van	een	
gebouw voor zover die zijde (zijdelings) gekeerd is naar de weg of 
openbaar	groen;

weg
weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenver-
keerswet	1994;

wolfdak/wolfeinden
meestal een zadeldak waarvan één of beide dakschilden op de kop een 
afgeknot	dakschild	heeft	(wolfeind);

woning
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van 
één	afzonderlijke	huishouding;

zadeldak
een	dak	dat	aan	twee	zijden	schuin	is	met	een	symmetrisch	profiel;

zijgevellijn
denkbeeldige lijn die strak loopt langs de zijgevel van een bouwwerk 
tot	aan	de	perceelsgrenzen;

zijkant
de zijgevel, het zijerf en het dakvlak aan de zijkant van een gebouw.


