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Aan de Raad.

Voorstel
Wij stellen u voor de Nota Ruimtelijke Kwaliteit vast te stellen. 

Inleiding
De huidige Welstandsnota is in 2004 vastgesteld door de gemeenteraad. De inhoud en 
visie ten aanzien van de ruimtelijke uitstraling heeft gezorgd voor een continuïteit in 
advisering en daarmee bouwrealisatie en daarmee voor de huidige kwaliteit van de 
leefomgeving in Woudenberg. 
De opzet van de nota voldoet echter niet meer aan de huidige tijd. De wet- en 
regelgeving is in de loop der jaren veranderd, de informatiebehoefte en dienstverlening 
verandert (digitale ontsluiting) en in voorbereiding op de Omgevingswet moet ook een 
actueel Welstandsbeleid als bouwsteen gereed zijn. De oude term Welstand dekt de 
lading ook niet meer, het gaat immers om het totaal van de ruimtelijke kwaliteit. 

Het concept van deze nota heeft ter inzage gelegen, wij hebben geen reacties ontvangen. 
Wij stellen voor de Nota Ruimtelijke Kwaliteit vast te stellen.

Centrale vraag
Bent u bereid om de Nota Ruimtelijke Kwaliteit vast te stellen? 

Beoogd resultaat (wat)
Een goede ruimtelijke kwaliteit ontstaat door de eenheid en verscheidenheid in 
gebouwen en de openbare ruimte. Door kaders te stellen wordt eenheid bewaard en blijft 
ook voor de lange termijn de ruimtelijke kwaliteit bewaard. Ruimtelijke kwaliteitsbeleving 
is echter voor een groot deel gebaseerd op individuele meningen en visies. Een kader kan 
zorgen voor een algemene lijn, los van individuele meningen. Deze kaders dienen echter 
wel zo beschreven te zijn dat een iedere hiermee kan werken, en niet alleen mensen met 
een specifieke architectuur opleiding. 



Kader
Welstandsnota 2004, Structuurvisie 2030, Toekomstvisie 2030, Wabo en ontwerp 
Omgevingswet. 

Argumenten
In diverse beleidsdocumenten, maar ook op de strategiekaart wordt verwezen naar het 
grote belang van het sterke raamwerk van de landschappelijke en ruimtelijke structuur 
van Woudenberg. Deze draagt in grote mate bij aan de kwaliteit van wonen en leven en 
in de beleving van Woudenberg als een aantrekkelijke gemeente. Het geheel 
welstandsvrij maken van Woudenberg past niet in het belang dat gehecht wordt aan de 
ruimtelijke kwaliteit. Ook zijn geen duidelijke deelgebieden te onderscheiden waar andere 
of geen regels beter passen dan elders.

Vanouds is de welstandstoetsing een belangrijk instrument voor het behouden en 
ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit. In het verleden werd deze toetsing door een 
commissie van deskundigen veelal in beslotenheid gedaan. Sinds de wetswijziging van 
2004 moet de toetsing plaatsvinden op basis van criteria en zijn de vergaderingen ook 
openbaar geworden. Door de jaren heen heeft de welstandcommissie zich ook meer 
ontwikkeld tot een adviesorgaan van initiatiefnemers en de gemeente.

Niet alle gebouwen vallen onder de welstandstoetsing, bijvoorbeeld vergunningsvrije 
bouwwerken niet. Doordat de wetgeving bepaalde bouwwerken als vergunningsvrij heeft 
aangemerkt is ook de trend ontstaan om kleine bouwwerken, die vergelijkbaar zijn met 
vergunningsvrije bouwwerken, wat betreft hun uitstraling, op een beperkte wijze te 
toetsen. Deze komen ook in de nieuwe nota terug onder “Loket criteria”. 

De nota uit 2004 was heel uitgebreid opgebouwd, met veel deelgebieden en criteria per 
gebied, ook was het een menging van deskundig en gewoon taalgebruik. Om de nota 
toegankelijker te maken wordt nu gekozen voor een set criteria voor woonwijken, het 
centrum, bedrijventerreinen en het buitengebied. 
De criteria zijn zo geformuleerd en apart in de nota geplaatst zodat ze op termijn digitaal 
toegevoegd kunnen worden aan een omgevingsplan. 

Duurzaamheid en Inclusie
De uitstraling van de bebouwde (fysieke) ruimte draagt in grote mate bij aan de beleving 
van de mens bij een aantrekkelijke woon- en werkomgeving en daarmee aan het 
welbevinden. Gebouwen hebben in het algemeen een levensduur van meer dan een 
generatie. Een passende kwaliteit en uitstraling bij de bouw draagt langdurig bij aan de 
kwaliteiten van wonen en werken in Woudenberg. 

Maatschappelijke participatie
De bijgevoegde nota is tot stand gekomen in overleg met de bij welstandsbeleid 
betrokken ambtenaren, een vertegenwoordiger van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
en de winkeliersvereniging DES. Voor de vaststelling door de raad is de conceptnota ter 
inzage gelegd. In deze periode hebben wij geen reacties ontvangen.

Beoogd resultaat (hoe)
Actueel beleid. Duidelijkheid voor inwoners en bouwers en daarmee minder vragen aan 
het loket. Snellere afhandeling van de toetsing ruimtelijke kwaliteit. 

Financiële consequenties
Het in procedure brengen van deze nota brengt geen extra kosten mee. De uitvoering zal 
op onderdelen de kosten van indieners beperken, door vermindering van de leges voor 
de welstandstoetsing. 

Aanpak/uitvoering
Na vaststelling van deze nota zal deze worden gepubliceerd en vanaf dat moment gelden 
als kader voor de toetsing van bouwactiviteiten in het kader van de Wabo en 
gebiedsontwikkeling in het kader van de WRO.
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Conclusie
Wij stellen u voor om de nota vast te stellen.

Communicatie
Een aantrekkelijk dorp begint met een aantrekkelijke uitstraling. Deze uitstraling wordt 
mede bepaald door de uitstraling van gebouwen. In de concept Nota Ruimtelijke Kwaliteit 
staan de basiskaders waaraan een goed ontwerp moet voldoen. Een bouwplan moet 
namelijk passen bij de functie en de bestaande omgeving. Het is niet de bedoeling om in 
detail te regelen wat iemand mag bouwen, maar wel om op hoofdlijnen te bepalen hoe 
gebouwen er uit moeten zien. Zo zorgen we samen voor een aantrekkelijk dorp. 

Wat verandert er?
Eerder stonden de kaders voor de uitstraling van gebouwen beschreven in de 
Welstandsnota. Met de concept Nota Ruimtelijke Kwaliteit kunnen eenvoudige en 
standaard bouwplannen sneller worden getoetst aan de regels voor basiskwaliteit. Dit 
scheelt tijd en geld. Ook gelden  voor alle woonwijken dezelfde regels. Voor ingrijpende 
veranderingen blijft de uitgebreidere toetsing gelden. 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen
Secretaris Burgemeester

Bijlagen:
- Conceptnota ruimtelijke kwaliteit
- Concept raadsbesluit

Pagina geprint op: 8 jan 2020, 14:03 uur Pagina: 3 Voorstel: 
/var/websites/gemeentebestuur.woudenberg.nl/documenten/convert/bcf8c2a4-1538-43a3-a1bd-
f58501e93ac4.docx


